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به گزارش ســینمادیلی همزمان با اعالم نام فیلم »برادران 
لیال« به عنوان یکی از فیلم های بخش اصلی هفتاد و پنجمین 
جشــنواره فیلم کن اولین تصویر از نوید محمدزاده در این 

فیلم منتشر شد.
این سومین همکاری نوید محمدزاده و سعید روستایی است. 
که دو همکاری موفق در » ابد و یک روز« و »متری شیش و 
نیم« داشته اند. دو فیلمی که سیمرغ جشنواره فجر و جایزه 
بهترین بازیگر جشــنواره توکیو را برای نوید محمدزاده به 

همراه داشته.
نوید محمدزاده پیش از این با » ناهید« در جشــنواره کن 
حضور داشته و جایزه بهترین بازیگر بخش افق های جشنواره 
ونیز را هم در کارنامه دارد با »برادران لیال« بعد از سه سال به 

سینما باز می گردد.

 بازگشت به سینما در 
جشنواره کن

علی سرزعیم
 اقتصاددان

رفاه عمومی جامعه، قربانی رشد 
بنگاه های شبه دولتی و خصولتی است

با رشد بنگاه های شبه دولتی و شبه دولتی، به رفاه عمومی جامعه در بلندمدت 
آسیب جدی خواهد زد.

خصوصی سازی در ایران به نتیجه مطلوب خود نرسید؛  چهار عامل »وجود 
فضای تورمی«، »بی توجهی به آزادسازی  واقعی اقتصاد«، »تأثیر تحریم ها« 
و »سیاست های تنظیمی نامناسب« را ریشه های ناکامی خصوصی سازی در 

ایران می داند.
 هدف اصلی خصوصی سازی حل مساله ناکارآیی در بنگاه های دولتی بود اما 
این هدف محقق نشده و درنهایت بخش دیگری در اقتصاد ایران رشد کرده که 

خصولتی یا شبه دولتی خوانده می شود.
 در اقتصاد ایران داستانی که دائماً تکرار می شود، قضیه حیف و میل کردن 
منابع در بنگاه های دولتی است. به واقع در بنگاه معامالتی، چه با هدف تأمین 
منابع و چه در فروش محصول، مصالح بنگاه رعایت نشده و به جای آن منافع 
فردی مدیران و مقامات شرکت، تعیین کننده روندهاست. می توان استنباط 
کرد که سهم ناکارآیی شدیدتر است و از همین زاویه مساله خصوصی سازی 
اهمیت پیدا می کند. در واقع مهم ترین هدف خصوصی سازی این است که 

مساله ناکارآیی را در بنگاه های دولتی حل کند.
 ناکارآیی که ما در بنگاه های دولتی در ایران با آن روبه رو هستیم، به اشکال 
مختلفی بروز می کند. برای نمونه مدیران بنگاه لزوماً از بهبود عملکرد بنگاه 
نفع نمی برند. در عوض سیاستی که اینجا در حیطه مدیریت بنگاه های دولتی 
حکم فرماست، این است که از کســی صدایی درنیاید، کارگران اعتراضی 
نداشته باشند و دردسری درست نشود. نگاه امنیتی به بنگاه ها دردسر بزرگ 

اقتصاد است.
 مسیر نادرست بنگاه داری و خصوصی سازی باعث آسیب های جدی به اقتصاد 
کشور شده است؛ یکی از این مشکالت عدم رعایت حقوق مالکیت فردی است، 
عده ای فکر می کنند اگر مالکیت در اختیار دولت باشد، مشکالت کارگری حل 
می شود و در مسئله هفت تپه نیشکر هم این گونه فکر می کردند. در حالی که 
باید پرسید که آیا مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت با تغییر مالکیت به 
دولت کاهش خواهد یافت یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ شواهد موجود در کشور 
نشان می دهد بنگاه های دولتی با کارآیی بسیار پایینی کار می کنند و بسیار 
بعید است که مشکالت این شرکت که ریشه در ناکارآیی عملکرد آن دارد با 

بازگشت مالکیت به دولت کاهش یابد.
 دولت، نظام قانون گذاری و قضایی در کشور باید از مسئله مالکیت دفاع کند؛ 
اگر این روند که به هر بهانه ای جلوی خصوصی در کشــور گرفته شود، باید 
فاتحه فرآیند خصوصی سازی را خواند و از بهبود کارآیی در بنگاه های موجود 

در اختیار دولت صرف نظر کرد.
در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری است 
رشد بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار تاسف بار است و پیامدهای بلندمدت 

آن برای رفاه جامعه ایران خطرناک تر از چیزی است که به نظر می رسد.
 فرجام این وضعیت آن اســت که بخش دولتی کماکان غیربهره ور و ناکارآ 
بماند و حتی برای روی پا ماندن خود به دولت فشار آورد. آن گاه منتظر بمانیم 
که جوانه های شرکت های واقعاً خصوصی به تدریج در اقتصاد رشد کند. این 
مسیر البته نهایتاً به جای مطلوب خواهد رسید؛ اما زمان زیادی خواهد گرفت 
و از حوصله نسل جدید خارج است؛ از طرفی اقتصاد ایران در مسابقه جهانی 

توسعه با سرعت کمتری حرکت خواهد کرد.

طی هفته های اخیر پژو پارس ۲۷۵ میلیون تومان بود که به ۳۰۲ میلیون تومان رسیده 
است؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۳ میلیون تومان به ۲۸۱ میلیون تومان، هایما مونتاژی از ۸۱۰ 
به ۹۰۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۸۲ میلیون به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودرو های داخلی هر روز روند افزایشی داشته و این افزایش قیمت در خودرو های 
کارکرده محسوس تر است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید: 
قیمت برخی خودرو ها از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ درصد گران شده است. با توجه 
به بسیاری از عواملی که بر تولید خودرو های جدید تأثیر منفی می گذارند، تعجبی ندارد 

که قیمت خودرو های دست دوم همچنان باال می رود.
رکورد قیمت خودرو های دست دوم

هم اکنون خرید یک خودروی جدید از بازار با وجود قرعه کشی هایی که در کارخانه 
راه افتاده است، بیش از گذشته سخت شده و افرادی که خواهان خودروی صفر کیلومتر 
با قیمت کم هستند، باید مدت زیادی منتظر بمانند تا بتوانند یک خودروی صفر با قیمت 
کارخانــه بخرند و در عین حال برخی که توان مالی خودروی صفر در بازار را ندارند، به 
سمت خرید خودرو دست دوم می روند و بر اساس آنچه فروشندگان خودرو می گویند، 
هر ماه قیمت خودرو های دست دوم نیز به سمت افزایش قیمت جدید سوق پیدا می کند.

این افزایش قیمت تنها در خودروهای داخلی نیست و در سطح جهان قیمت خودروهای 
دســت دوم گران شده است این موضوع را اعداد فروش رفته خودروهای دست دوم در 

فوریه ۲۰۲۲ در بازار ثابت می کند.
داده های منتشر شده توسط iSeeCars و بر اساس ۱.۸ میلیون فروش خودروی فرسوده 
در فوریه نشان می دهد که قیمت خودرو های دست دوم در ماه گذشته ۳۵ درصد نسبت 
به فوریه ۲۰۲۱ افزایش داشــته است. در حالی که نسبت به ژانویه ۳۶.۹ درصد افزایش 

کمی داشته است، در فوریه با جهش بی سابقه همراه بوده است.
لیســت ۱۰ خودروی برتر با بیشــترین افزایش قیمت منتشر شده است که شامل 
خودرو های شاســی بلند، کوچک و نســبتاً مقرون به صرفه، به عالوه ماشین های برقی 
کارآمد است. با توجه به افزایش قیمت سوخت در سطح جهان در چند هفته اخیر، جای 
تعجب نیست که خودرو های برقی و هیبریدی از جمله مدل هایی هستند که بیشترین 

افزایش قیمت را در بازار خودرو های دست دوم دارند.
۱۰ خودرو برتر که با افزایش قیمت همراه هستند

 و به ترتیب هیوندای سوناتا هیبریدی، نیسان لیف ، بنزG ، کیا فورت و کیا ریو ، کیا 
سویال. بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهمن ماه سال گذشته داشته است.

راهکار کاهش قیمت خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، به ثبات قیمت ها و عدم 
وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشــاره کرد و افزود که اگر خودروســازان نیز 
خودرو هــای بیش تری را به بازار عرضه می کردند، قیمت ها تا حدودی کاهش می یافت. 
وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما 

قیمت گذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی تاثیر شمرد.
موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت نام 

و قرعه کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود های گزاف دالالن می شود.
او می گوید که دالالن با ثبت نام، خودرو را به قیمت کارخانه می خرند و سپس با قیمت 
بازار به فروش می رسانند و بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد سود می کنند. در نتیجه مصرف کنندگان 

واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیش تر از کارخانه خرید کنند.
هم اکنون اگر بخواهیم یک پراید دست دوم خریداری کنیم باید برای سال ۹۹ بین 
۱۷۰ تــا ۱۹۰ میلیون تومان هزینه کنیم؛ یا اگر بخواهیم یک پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بخریم 
برای مدل ۹۹ باید حدود ۲۵۰ میلیون هزینه کنیم که مدل صفر کیلومتر آن با قیمت 

۲۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
آنطور که نمایشــگاه داران خودرو می گویند تنها یک درصد از متقاضیان قرعه کشی 
خودرو، مصرف کننده واقعی هستند.کارشناســان صنعت خودرو از خودروســازان بابت 
عرضه نکردن خودرو ها گله دارند که با وجود افزایش قیمت، میزان عرضه خودرو افزایش 

نیافته است.
لطف اهلل سیاهکلی درباره وضعیت قیمت خودرو های خارجی و دسته دوم قدیمی در 
سایت های فروش خودرو گفته بود نگاه به قیمت خودرو ها در این سایت ها نشان دهنده 
یک آشــفتگی کامل در بازار خودروی خارجی است؛ به طوری که خودرو های خارجی 

مستهلک و حتی اسقاطی را با چند برابر قیمت واقعی عرضه می کنند.
این نماینده مجلس گفته بود برای حل مشــکل آشــفتگی قیمت به ویژه در حوزه 
خودرو های مستعمل و دسته ۲ باید به موضوع واردات خودروی خارجی بها داده شود. چرا 
که شرایط فعلی فقط به نفع دالل هایی است که خودرو های قدیمی را بازسازی کرده و چند 
برابر سود می کنند.وقتی به سایت های فروش خودرو نگاه می کنیم، می بینیم یک خودروی 
تولید ۴۰ سال قبل را با اسم تمیز و در حد صفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عرضه 
می کنند؛ در شرایطی که همین خودرو در یک سایت معتبر فروش خودروی دسته دوم 
خارجی هزار یورو قیمت خورده که قیمت آن به پول ما حدود ۳۰ میلیون تومان می شود.

رکورد افزایش قیمت خودرو؟رکورد افزایش قیمت خودرو؟

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با 
صدور پروانه نمایش برای فیلم های »نگهبان شب« به تهیه 
کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی، »شب طالیی« به تهیه 
کنندگی ابراهیم حاتمی کیا و کارگردانی یوسف حاتمی کیا 
و »کوزوو« به تهیه کنندگی حسن کالمی و کارگردانی میثم 

هاشمی طبا موافقت کرد.

سه فیلم پروانه نمایش 
گرفتند 

فرش ۰,۴ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی
سهم فرش و صنایع دستی با ۱۷ هزار تن صادرات به ارزش ۱۷۸ میلیون دالر در 
۱۱ ماهه سال قبل، از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده است.بر اساس 
گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صنعت 
منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و 
صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه 
صنایع تولیدی به جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ 
میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دالر بوده است.  در این میان سهم فرش 
و صنایع دستی با ۱۷ هزار تن صادرات به ارزش ۱۷۸ میلیون دالر، از کل ارزش 
صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ درصد بوده است.بر اساس این آمار در ۱۱ ماهه سال 
۱۴۰۰ فقط ۴۰۰۰ تن فرش دستباف به ارزش ۵۶ میلیون دالر از کشور صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۱۰ 
درصد رشد و ۱۳ درصد کاهش داشته است.همچنین در مدت یاد شده ۱۳ هزار 
تن صنایع دستی به ارزش ۱۲۲ میلیون دالر صادر شده است. بر این اساس در ۱۱ 
ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبلش وزن صادرات صنایع دستی 
۲۵ درصد افت داشته، اما ارزش آن ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. وضعیت تولید 
و صادرات فرش دستباف در سال های اخیر دچار مشکالت فراوان بوده، به طوری 
که طبق اعالم گمرک، صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۷۲ به اوج خود رسیده 
و حدود دو میلیارد دالر بوده  و برای پنج تا هفت میلیون نفر شغل ایجاد کرد، اما 
به تدریج کاهش یافته،  اشتغال مستقیم این صنعت نیز در حال حاضر معادل یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

شرکت توسعه منابع انرژی توان ) صبا باتری ( 

شناسه آگهی : ۱۹۵۱۳۰۲۱۵۱ /م- الف

گروه صنعتی شهید درخشان در نظر دارد ساخت اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار  نماید ) ساخت هر دو کاال به صورت انفرادی یا تجمیعی به پیمانکار یا پیمانکاران واجد شرایط واگذار می گردد (    

۱-دیگ بخار با ظرفیت حرارتی ۱.95 مگاوات با تولید بخار 3۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت با فشار کاری 6 بار 
2-درب کیورینگ مطابق نقشه موجود ) مشخصات فنی و نقشه  ارائه می گردد . بازدید از محل نصب الزامی است ( 

شرایط متقاضیان : داشتن شخصیت حقوقی و کد اقتصادی - داشتن دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز - داشتن توان مالی در ارائه 
ضمانتنامه های الزم جهت شرکت در مناقصه و انجام تعهدات در زمان عقد قرارداد 

مهلــت و محــل توزیــع اســناد : واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهت خریــد اســناد با در دســت داشــتن 
فیش نقــدی بــه مبلــغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریــال ) قابــل واریــز از طریــق دســتگاه POS موجــود در محــل ( تــا ۱۰ روز 
پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم بــه آدرس : کیلومتــر ۱8 اتوبــان تهــران ســاوه - خروجــی دوم صباشــهر 
 - گروه شــهید درخشــان ) صباباتری ( واحد قراردادها مراجعــه نمایند .  ) هزینــه دو نوبت چاپ آگهی بــه عهده برنده 

مناقصه می باشد (
مدت زمان اعتبار قیمت پیشنهادی : دو ماه پس از تحویل اسناد می باشد . 

تلفن تماس :   565749۰۰ فاکس : 565749۰8                          

واحد قراردادهای گروه شهید درخشان 

آگهی مناقصه عمومی 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/01/28

شماره : 1346

سعیده محمد  -   ایده روز |  علی رغم الزام 
بانک ها به پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیاردی در 
قانون بودجــه ۱۴۰۰، کمتر از یک درصد آن 
پرداخت شده است، با این حال وام ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومانی ساخت مسکن از بودجه ۱۴۰۱ 

حذف شده است.
 بر اساس جز ۱۰ بند »الف« تبصره ۱۸ قانون 
بودجه ۱۴۰۰، بانک ها مکلف به پرداخت ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت مسکن بر 
اســاس قانون جهش تولید مسکن بوده اند. بر 
اساس قانون مذکور که سال ۱۳۹۹ به تصویب 
مجلس رسید، در سال اول اجرای قانون بانک ها 
۳۶۰ هزار میلیــارد تومان به اجرای این طرح 
می بایســت اختصاص می دادند و در سال های 
پس از آن، بر اساس درصدی رقم این تسهیالت 
افزایش می یافت بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
که اجــرای قانون جهش تولید با اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن همزمان شــده بود، رقم 
تسهیالت بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی درج 
شد اما بانک ها این تسهیالت را پرداخت نکردند 
و بر اســاس گفته های مسئوالن بانک مسکن، 
تنها این بانک ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

به نهضت ملی مسکن اعطا کرد.
آنگونه که مهدی عبدالعلی پور کارشــناس 
پولی و بانکی آذرماه سال گذشته به خبرگزاری 
مهر گفته بود، در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اعطای 
تســهیالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت 
مسکن از سوی دولت حذف شده بود. این بند 

در حال حاضر در قانون بودجه نیامده است.
این در حالی اســت که رستم قاسمی وزیر 

راه و شهرســازی اواخر اسفند سال گذشته در 
نشســت هماهنگی طرح نهضت ملی مسکن 
گفته بود که برای سال ۱۴۰۱ منابع خوبی در 
بخش مسکن داریم که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 

مصوبه مجلس است.
وی همچنین در فروردین امسال در دیدار 
نوروزی با اعضای کمیسیون عمران مجلس، از 
تأمین ۷۰ درصد اراضی مورد نیاز احداث چهار 

میلیون واحد مسکونی خبر داده بود.
به نظر می رســد این اظهارنظــر وزیر راه و 
شهرســازی در خصوص قانــون جهش تولید 

مسکن باشد؛ نه قانون بودجه ۱۴۰۱.
 اوایل اسفند سال گذشته محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
مجلس، نامه رهبر معظم انقالب در پاســخ به 
نامه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
در خصوص تسهیالت تکلیفی بانک ها که در 
مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ آمده 
و آن را عامل تشدید ناترازی بانک ها و افزایش 
پایه پولی عنوان کرده، مرقوم کردند »مقتضی 
است به این هشدار توجه الزم شود. مراتب جهت 

اقدام مقتضی ایفاد می گردد«.

 جلسات شورای عالی مسکن هفتگی 
برگزار شود

در این راســتا هادی عباســی کارشناس 
اقتصادی و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی 
درباره عدم پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
از ســوی بانک ها در سال گذشته و همچنین 
حذف تســهیالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از 
قانون بودجه امسال گفت: با توجه به اینکه الزام 
بانک ها به اعطای تسهیالت ساخت مسکن در 
قانون جهش تولید مسکن آمده، نیازی به تأکید 

مجدد آن در قانون بودجه نبود.

وی ادامه داد: الزام بانک ها به پرداخت این 
تسهیالت نیازی به تأکید دوباره در قانون بودجه 
ندارد بلکه بســتگی به تصمیم دولت دارد که 

بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیالت کنند.
عباسی افزود: در صورتی که رئیس جمهور 
جلسات شــورای عالی مسکن را هفتگی و به 
ریاســت شــخص رئیس جمهور برگزار کند و 
در این جلســات مدیران ارشــد بانکی حاضر 
باشند، هم تســهیالت پرداخت می شود و هم 
اجرای نهضت ملی مسکن در ساخت واحدهای 

مسکونی سرعت می گیرد.
وی با بیان اینکه مســکن مهــر در دولت 
دهم به دلیل برگزاری جلسات هفتگی شورای 
عالی مسکن پیش رفت، یادآور شد: اگر دولت 
ســیزدهم نیز هر هفته شورای عالی مسکن را 
تشکیل دهد، استانداران در سراسر کشور کار 
را جدی می گیرند.به گفته مشــاور اسبق وزیر 
راه و شهرسازی، رئیس جمهور باید از بانک ها 
بخواهد تا تسهیالت پرداخت شود. سال گذشته 
تنها کمتر از یک درصد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
مصوب قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه 
۱۴۰۰ پرداخت شد که ترک فعل بسیار بزرگی 
بود.عباسی با تأکید بر اجرای جدی قانون مالیات 
بــر خانه های خالی اجرای ایــن قانون را برای 

کنترل اجاره بها ضروری دانست.
وی همچنین اجرا نشدن سر شماری نفوس 
و مسکن در سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم 
را ضربه بزرگی به نظام آماری در بخش مسکن 
دانست. و ابراز امیدواری کرد دولت سیزدهم این 

نقیصه را در سال ۱۴۰۱ بر طرف کند.

وام ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

به دنبال آغاز تهاتر ارز موبایل و خشکبار، شرایط عرضه 
ارز از سوی صادرکنندگان خشکبار به واردکنندگان موبایل 
مشــخص شده که در آن عدم اطالع رسانی در مورد نرخ 

ارز قابل توجه است.
بررسی ها نشان می دهد طبق  توافق صورت گرفته بین 
سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، 
مقرر شده ضمن محاسبه و تدوین میزان عرضه و تقاضا، 
حداقل توان تأمین چهار گروه خشکبار، آبزیان، گیاهان 
دارویی و زعفران و همچنین موبایل مشخص شده و در 
صورت لزوم بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران 

تعداد عرضه کنندگان را افزایش دهند.

 اتحادیه خشکبار تعهد داد
همچنین مقرر شده است اتحادیه خشکبار به نمایندگی 
و با هماهنگی اتحادیه های آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران 
نرخ بازگشــایی ارز را به صورت روزانه حداکثر تا ساعت 
۱۱:۳۰ و با کسر دو درصد مبلغ توافق شده به صرافی اعالم 
کنند تا صرافی نرخ فروش روز را به خریداران اعالم کند. 

عالوه بر موارد یاد شده، اتحادیه خشکبار به نمایندگی 
از سایر اتحادیه های یاد شده باید ظرف ۲۴ ساعت ظرفیت 
توانمندی خود را جهت ارائه ارز مطابق با میزان تقاضای 
انباشته شــده در تاالر دوم تا تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ 

اعالم کرده باشند.

 آغاز معامالت با 2۰ میلیون درهم 
همچنین برای انجام فرآیند آزمایشی، انجمن خشکبار 
متعهد شده میزان ۲۰ میلیون درهم را در روز گذشته یعنی 
را ۲٥ فروردین ۱۴۰۱ جهت انجام معامله عرضه کنند و 

در صورت وجود تقاضا معامله انجام شود. 

 توافق برای سکوت در مورد آمار ارز
البته طرفین متعهد شدند آمار مربوط به تاالر دوم نیما 
و نرخ های آن را در هیچ یک از رســانه ها، خبرگزاری ها و 

شبکه های اجتماعی منتشر نکنند.
گفتنی اســت اخیــرا با مصوبه کارگــروه هماهنگی 
سیاســت های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات 
خشکبار با واردات موبایل باالی ۳۰۰ دالر صورت گیرد. نرخ 
این ارز باالتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی 

به دنبال داشت.
پیش تــر دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلت و 
لــوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشــکبار و موبایل از روز 
چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفته بود که فعال باید 
فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم اســت و 
فعاالن حوزه خشــکبار در حال تالش برای آگاه سازی 
صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تاالر 
 دوم نیما افزایش دهند. اگر این اتفاق با سرعت پیش برود

 شــاهد عرضه مناسب و همچنین کاهش گوشی همراه 
خواهیم شد .

 توقف تولید تسال به پایان رسید
دو منبع مطلع اعالم کردند که کارخانه خودروسازی تسال در حال آماده شدن برای از سرگیری تولید در کارخانه شانگهای در روز دوشنبه )۱۸ آوریل( پس از توقف سه هفته ای است.

کارخانه شانگهای تسال، تولید خود را در ۲۸ مارس به علت محدودیت های کرونایی به حالت تعلیق درآورد. افراد مطلع اظهار کردند: طرح از سرگیری تولید توسط مقامات محلی، با توجه به وضعیت اپیدمی شهر، ممکن است تغییر کند. 
منابع افزودند که خودروساز آمریکایی قصد دارد با یک شیفت شروع به کار کند و به تدریج آن را افزایش خواهد یافت.

بر اساس برنامه های تولید داخلی که رویترز مشاهده کرده است، آخرین توقف طوالنی مدت از زمان شروع تولید کارخانه، در اواخر سال ۲۰۱۹ بوده و منجر به از دست دادن تولید بیش از ٥۰ هزار دستگاه شده است. با این حال، تولید مداوم 
در کارخانه می تواند تحت تاثیر مشکالت در تهیه قطعات خودرو قرار گیرد زیرا لجستیک در شهر و مناطق اطراف آن به دلیل محدودیت های کووید چین به شدت مختل شده است.

هی شیائوپنگ، مدیر عامل خودروساز چینی Xpeng گفت: اگر تامین کنندگان در شانگهای و مناطق اطراف آن نتوانند کار خود را از سر بگیرند، خودروسازان در چین ممکن است مجبور شوند تولید خود را در ماه می متوقف کنند.

شرایط عرضه ارز خشکبار برای واردات موبایل 

حسن عرفانیان
کارشناس صنعت فوالد

زمین گیری صنعت فوالد زیر سایه سنگین 
حکمرانی بد

سایه سنگین حمکرانی بد، صنعت فوالد را زمین گیر کرده به گونه ای که از اهداف 
مدنظر در سند چشم انداز، فرسنگ ها دور شده است.

صنعت فوالد سال هاســت راه خود را در کشور پیدا کرده اما برای ادامه این راه 
در یــک چالش عظیــم داخلی با حکمرانی بد قرار دارد. این صنعت در درون خود 
مشکلی ندارد اما با مشکالت تحمیل شده از بیرون، نتوانسته در جایگاه واقعی خود 

ایفای نقش کند.
فوالد بخشــی از آهن است و آهن عنصر اصلی در صنعتی شدن کشورهاست. 
صنعتی شدن کلید حل مسائل مختلف کشورداری است. چون الزمه صنعتی شدن 
به کارگیری عقل و تدبیر و علم و همه جانبه نگری در کشورداری است. صنعتی شدن 
بر رشد و توسعه  مبتنی بر آمایش سرزمینی محقق می شود و فوالد ابزار صنعتی 
شدن است. معنای دیگر این حرف این است که جایگاه فوالد خط دهندگی است 
و نه خط گیرندگی. یعنی فوالد حل المسائل است و باید بگوید چگونه مسائل آب، 
برق، گاز و ... حل شود. اما ما در کشور از فوالد تنها به عنوان بنگاه اقتصادی استفاده 
می کنیم و هر کسی از راه می رسد بدون تخصص و بینش الزم درباره اداره آن نظر 

می دهد. این یعنی حکمرانی بد و مشکل فوالد حکمرانی بد است.
در صنعت فوالد دست یابی به ظرفیت ٥٥ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی 
شده بود. اما پس از ۱٥ سال از زمان تعیین این چشم انداز زنجیره صنعت فوالد از 
معدن تا محصول با وجود پیشــرفت بخش های مختلف در وضعیت نامتوازنی قرار 
گرفت به  نحوی  که برخی از حلقه             های زنجیره پاســخگوی ظرفیت فوالد نبوده و 
احیای واردات را اجتناب ناپذیر کرد. متاسفانه اهداف سند چشم انداز در زیرساخت های 
مورد نیاز صنعت فوالد به دلیل عدم  تحقق سند در دیگر بخش ها به  دست نیامد 
و این صنعت با چالش             هایی روبرو شد. عدم  تحقق رشد اقتصادی پیش             بینی شده 
۸درصدی، عدم  تحقق رشد ارزش  افزوده ساختمان و صنعت و شرایط بین المللی 

باعث شد؛ بازار فوالد مطابق پیش             بینی برنامه تحقق پیدا نکند.
عدم  پیگیری برنامه             ها و اهداف در دیگر بخش ها از جمله پیش بینی             های افزایش 
ظرفیت حمل و نقل ریلی، جاده             ای، بنادر و عدم  پیگیری برنامه انرژی شامل آب، 
گاز، برق دیگر چالش های صنعت فوالد شد، به  نحوی که مطابق آخرین اطالعات 
نیمه اول سال ۱۴۰۰ ظرفیت فوالد خام ۴۱  میلیون تن و تولید واقعی ۱۳  میلیون 
تن شــد و همین روند تا ســال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. صادرات نیز در ۶  ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ معادل یک  میلیون و ۷۰۰هزار تن محصوالت مختلف فوالدی بوده 
است. این در حالی است که در سند چشم انداز پیش             بینی ۲۰  میلیون تن صادرات 
ساالنه و ۳٥  میلیون تن مصرف داخلی در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. در 
کنار این ها در توسعه معادن و تامین مواداولیه نیز با چالش روبه رو هستیم. به  رغم 
اقدامات انجام شده در زمینه اکتشاف فاصله با هدف بسیار زیاد است. ذخایر معادن 
قبلی اکتشاف و استخراج  شده رو به اتمام است و در ذخایر معادن عمقی نیز اقدام 
موثــری صورت نگرفته و با توجه به نیاز به تکنولوژی باال و هزینه، اقتصادی  بودن 
استخراج معادن عمقی نیاز به مطالعه و بررسی دارد. در حال  حاضر صنعت فوالد 
برای ادامه حیات خود باید راسا زیرساخت های خود را احداث کند و برای انجام آن 
حداقل حدود ۹  میلیارد یورو ســرمایه             گذاری مورد نیاز است. البته برای بازار فوالد 
باید رشــد اقتصادی و ارزش  افزوده صنعت و ساختمان رشد قابل  قبولی داشته و 

مبادالت اقتصادی بین المللی برقرار شود.
می گویند فوالد صنعت آب بر است بنابراین باید محدود شود. در حالی که کشور 
ساالنه بین ۳۰۰ تا ٥۰۰ میلیارد متر مکعب نزوالت آسمانی دارد. اما چقدر از این 
نزوالت استفاده می کنیم؟. واقعیت این است که فوالد مصرف کننده آب نیست و این 
صورت مسئله غلطی است که فوالد را صنعتی آب بر می دانند. مدیریت آب کشور 
از کل آبی که ســاالنه به صورت نزوالت آســمانی عاید کشور می شود حدود ۱۰۰ 
میلیارد متر مکعب را استحصال می کند. از این میزان حدود ۸٥ میلیارد مترمکعب در 
اختیار کشاورزی است و ۱٥ میلیارد آمترمکعب آن در کل صنعت استفاده می شود. 
بنابراین سهم همه فوالد ایران از آب استحصال شده کمتر از ۲ درصد و سهم آن از 
کل نزوالت آسمانی کشور کمتر از نیم درصد است. بنابراین حتی اگر صنعت فوالد 
کشور هم تعطیل شود باز هم مشکل آب آشامیدنی یا کشاورزی حل نخواهد شد. 

بلکه باید سومدیریت آب حل شود.
این موضوع در مورد سایر انرژی ها از جمله برق و گاز هم جاری و ساری است. 
کسری گازی که در حال حاضر باعث تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن صنایع فوالد شده 
به دلیل مصرف بی رویه و در واقع اتالف گاز در بخش خانگی است. اما مسئولین برای 
تامین گاز مور نیاز برای این اتالف ها تصمیم گرفتند گاز فوالد را قطع کنند که کمتر 
از ٥ درصد مصرف امروز گاز کشور است. یا در مورد برق خاموشی هایی که صنعت 
فوالد در تابستان متحمل شد و گفته می شود امسال حتی زودتر و از نیمه اردیبهشت 

باید منتظر آن باشیم، متاسفانه با هدف مدیریت مصرف برق خانگی انجام شد.
بنابراین می بینید که فوالد در چالش بسیار بزرگ با حکمرانی بد قرار دارد. این 
حکمرانی )اعم از دولت، مجلس، وزارتخانه ها مدیران میانی و ...( در نهایت شکست 
خورده و فوالد پیروز میدان خواهد بود. با این حال رشد و توسعه فوالد در ۱۴۰۱ و 
سال های بعد از آن تحت تاثیر این چالش کند خواهد شد هرچند متوقف نخواهد شد.

با تعیین تکلیف نهایی زمین های شناسایی شده برای نهضت ملی مسکن، زمین 
برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.

تأمین مسکن مورد نیاز کشور به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن، بهبود 
شرایط دسترسی خانوار به مسکن و همچنین اجرای قانون جهش تولید مسکن 
و ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن در کشور شروع شده است. آمار رسمی، 
تعداد خانوار کشور را ۲۶ میلیون شامل، ۲۰ میلیون خانوار شهری و ۶ میلیون 
خانوار روستایی نشان می دهد که حدود ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند. 
در برنامه نهضت ملی مســکن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته 
شــده است که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی 
است. تعداد متقاضیان ثبت نامی برای دریافت مسکن نهضت ملی در مجموع 

بیش از ٥ میلیون نفر است.

 عرضه زمین رایگان
در برنامه نهضت ملی مسکن، تأمین زمین از طرف دولت، مهمترین شاخص 
این برنامه برای کاهش هزینه تمام شده قیمت مسکن است. مبنای تأمین زمین 
در نهضت ملی مسکن، ارائه زمین های مازادی است که در اختیار دستگاه های 
مختلف قرار گرفته اســت. درخصوص تأمین زمین مســکن های نهضت ملی، 
محمود محمودزاده، معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تأمین 
قطعی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مســکونی طی ۶ ماه گذشــته 
برای ســاخت نهضت ملی مســکن خبر داد. محمودزاده گفت: یک میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد زمین هم شناســایی شــده که باید تعیین کاربری یا الحاق به 
 محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه ریزی استان ها و شورای عالی

 معماری و شهرسازی شود.
بر اساس قانون نهضت ملی مسکن، زمین هایی که برای این طرح ارائه می شود 
عالوه بر تأیید در شوراهای استانی، باید به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی 
نیز برسد. دولت اعالم کرده است که در نهضت ملی مسکن، جانمایی و ساخت 
مســکن در نقاطی باید باشد که موجب سکونت پذیری شود. یعنی فقط صرف 
آماده کردن زمین برای ساخت مسکن مطرح نیست بلکه زمین باید از نظر امنیت 
ساخت و ســاز، تأمین آب، مسائل زیست محیطی و از جنبه های دیگر نیز مورد 
تأیید متولیان بخش ساخت و ساز قرار گیرد. بر همین اساس، معاون وزیر راه 
و شهرسازی با اشاره با تأمین زمین برای بیش از ۲ میلیون مسکن، خاطرنشان 
کرد: در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد مسکونی تأمین شده است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۴ میلیون 
واحدی که قرار است طی ۴ سال ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری 
و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است. به منظور تأمین زمین در نهضت ملی مسکن، 
ایجاد بانک اطالعات زمین جهت ثبت اطالعات زمین های تأمین و شناسایی شده 
در تمامی شهرهای کشور ایجاد شده است. بر این اساس زمین برای بیش از دو 
میلیون مسکن نهضت ملی آماده شده که باید به تأیید نهایی شورای عالی معماری 
و شهرسازی برسد. پیگیری تأمین مابقی اراضی مورد نیاز طرح از طریق ایجاد 
۶۲ شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی 
مستعد و استفاده از اراضی مازاد دستگاه های دولتی و... خواهد بود. در مناطقی 

که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای 
اجرای طرح نهضت وجود ندارد، بر اساس تصمیم دولت از ظرفیت ایجاد شهرک 
استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک های مسکونی 
ایجاد می شــوند تا مشکالت مسکن آن شهرها از این طریق حل شود. موضوع 
مهم دیگر که قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید دارد تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز در زمین های تأمین شده همزمان با دوره احداث واحدهای مسکونی 
اســت. به همین دلیل زمین هایی که برای نهضت ملی در نظر گرفته می شوند 

باید قابلیت تأمین و احداث زیرساخت ها را داشته باشند.

 مشکل تأمین زمین از سایر دستگاه ها
عالوه بر تأمین زمین دولتی، موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی، مردم 
و یا نهادهای دارای زمین نیز برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مطرح 
است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و سایر مالکان، اراضی ای 
را در محدوده و حریم شــهرها تحت مالکیت دارنــد و تمایل دارند تا زمین را 
برای ســاخت مسکن عرضه کنند در این موارد به حمایت های دولت اراضی به 
محدوده شهر الحاق می شود. موضوع مهم در نهضت ملی مسکن، تأمین زمین 
از اراضی مازاد دستگاه های دولتی است.اما دستگاه های دولتی آنطور که معاون 
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشته است، در تأمین زمین نهضت ملی مسکن 

همکاری نکرده اند. 
در این خصوص محمودزاده گفت: اراضی تأمین شــده نهضت ملی مسکن، 
زمین های وزارت راه و شهرسازی است و تاکنون از سایر دستگاه ها زمینی تأمین 
نشده است. معاون وزیر راه و شهر سازی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع 
سازمان ها از واگذاری زمین های خود به وزارت راه و شهرسازی برای شهرک سازی 
شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن 
اســت که بر آزادسازی زمین برای ســاخت مسکن تأکید دارد، دیگری قانونی 
اســت که در بودجه ساالنه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه ها 
اجازه می دهد اراضی در اختیار خود را برای تأمین اعتبار بفروشند و برای همین 
دستگاه ها زمین ها را خرج کسری اعتبارات خود می کنند. بنابراطالعات مربوط 
به تأمین زمین در نهضت ملی مسکن، به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه ها 

تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرســازی تحویل شــده است و 
اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است.

بر اساس قانون مولدسازی اموال دولتی، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به 
شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت برای 
مولدسازی و فروش اقدام کنند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دستگاه های 
دولتی، با استناد به این قانون، می گویند اراضی مازاد آنها جزو اموالی است که 
دستگاه ها با فروش آن می خواهند منابع یا کسری بودجه خود را تأمین کنند. با 
توجه به اهمیت ساخت و ساز و عرضه مسکن به بازار، به نظر می رسد دولت باید 
واگذاری زمین جهت ســاخت مسکن را اولویت اقدام دستگاه ها قرار دهد. اگر 
متولیان بخش دولتی از عرضه زمین های دراختیار خود ممانعت کنند، ساخت 
مسکن بویژه تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه، با مشکل جدی مواجه می شود.  
به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن، دولت باید با طرح های تشویقی یا تنبیهی 
دســتگاه ها را به واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملزم کند. برای مثال هر 
دستگاه به ازای واگذاری زمین، تعدادی از واحدهای ساخته شده را برای تأمین 

مسکن کارکنان خود تحویل بگیرد.

 تأمین مصالح ساختمانی
عــالوه بر تأمین زمین رایگان، تأمین مصالح با قیمت کمتر برنامه حمایتی 
دیگری در طرح نهضت ملی مسکن است تا هزینه ساخت این مسکن ها کنترل 
شود. برآورد مکانی و زمانی میزان مصالح موردنیاز برای احداث۴ میلیون واحد 
مسکونی و انجام اقدامات الزم توسط وزارت صمت برای تأمین این مصالح توسط 

متولیان ساخت نهضت ملی مسکن در دست اجراست.

 تأمین خدمات
ارائه خدمات ارزان قیمت، برنامه دیگری برای کاهش هزینه تمام شده مسکن 
نهضت ملی است. در این راستا اعمال تخفیف ٥۰ درصدی در هزینه و تسهیل 
و تسریع در صدور پروانه های ساختمانی در برنامه های حمایتی ساخت مسکن 
اجرا می شود. همچنین تفاهم وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی 
کشور جهت اعمال سیاست های تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات 
فنی و مهندســی در برنامه های حمایتی تولید مســکن و تولید مسکن توسط 

شهرداری های کشور فراهم شده است.

 اجرای برنامه های جامانده
همزمان با اجرای نهضت ملی مســکن، دولت طرح های مسکن به جا مانده 
از قبل را نیز به پیش می برد. تکمیل ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقیمانده و حدود 
یک میلیون مســکن برنامه اقدام ملی، از جمله طرح هایی است که همزمان با 
ساخت ۴ میلیون مسکن نهضت ملی اجرا می شود. تعداد واحد های برنامه ریزی 
شده برای ساخت در طرح اقدام ملی مسکن ۱ میلیون و ۷۰ هزار واحد است که 
عملیات اجرایی ٥۶٥ هزار واحد شروع شده است.  از این تعداد بیشترین میزان 
مربوط به شرکت عمران شهرهای جدید با ۱۳٥هزار واحد و کمترین مربوط به 

وزارت جهاد کشاورزی با دو هزار واحد است.

تأمین زمین 2 میلیون مسکن در انتظار اقدام دستگاه های دولتی

  خبرخبر
  افزایش ورادات شکر به ایران در سال گذشته

واردات شکر در سال گذشته به بیش از ٥۴۴ میلیون دالر رسیده که ۴۷ درصد 
افزایش داشته است.بررسی جریان تجارت شکر نشان می دهد که در سال گذشته 
بیش از ۱.۲ میلیون تن شکر خام به ارزش ٥۴۴.۳ میلیون دالر واردات انجام شده 
است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ حدود  یک میلیون تن به ارزش ۳۷۰.۶ 
میلیون دالر واردات شکر انجام شده بود، بر این اساس واردات این کاال ۱۸ درصد 
از نظر وزن و ۴۷ درصد ارزش رشد داشته است. همچنین وضعیت دپوی کاالهای 
اساسی در مبادی ورودی از این حکایت دارد که تا حدود نیمه فروردین ماه امسال 
از بین سه میلیون تن کاالی اساسی موجود در گمرک و بنادر، حدود ۶۷.۳ هزار 
تن به شکر اختصاص داشته است.اما در رابطه با جریان قیمت شکر نیز گزارش 
مرکز آمار ایران بر افزایش ٥۰.۲ درصدی قیمت این کاال در اسفند ماه پارسال 
تاکید دارد؛ به طوری که هر کیلو از این کاال به طور متوسط حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
تومن قیمت خورده و تا بیش از ۲۰ هزار تومن هم فروش رفته است.قیمت شکر 
در اسفند پارسال به طور متوسط حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود ودر بهمن ماه 

سال گذشته به بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. 

  سرمایه گذاری 4۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت دام
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه مجتمع مرغ 
الین بابلکنار مظهر صنعت طیور کشــور اســت، گفت: ارزش سرمایه گذاری در 
صنعت دام کشــور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش وزارت 
جهاد کشــاورزی، دماوندی نژاد در بازدید از مجتمع مرغ الین بابلکنار گفت: این 
مجتمع نباید درگیر مســائل روز و شــتاب زدگی مدیریتی باشد و باید کاماًل در 
آرامش مدیریت شود چون می توان از این مجتمع بهره گیری کامل و نقشه های 
دشمنان را خنثی کرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی اظهار 
کرد: سال ۷۲ اولین گله وارد این مجتمع شد و اکنون می توان بهتر از قبل این 

مجتمع را احیا و گسترش داد.
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معامالت بی رمق بورس در هفته دوم فروردین ماه
زهرا جعفری  -   ایده روز  | شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران در معامالت هفته ای 
که گذشــت افت اندکی را تجربه کرد و با قرار 
گرفتــن در ارتفاع یک  میلیــون و ۲۸۱ هزار 

واحدی به کار خود پایان داد.
 معامــالت بورس که از چند ماه گذشــته 
روزهای پر فراز و نشــیب و پرنوسانی را تجربه 
کرد، اکنون به گفته اکثر کارشناسان در بهترین 
موقعیت برای ورود نقدینگی و ســرمایه گذاری 

قرار گرفته است.
از مدت ها قبل چنین صحبتی در بازار مطرح 
شده بود که قیمت سهام شرکت ها تحت تاثیر 
تــداوم روند نزولی در کمتر از ارزش ذاتی خود 
قرار گرفته اند و ســهامداران می توانند با ورود 
سرمایه های مازاد خود به بازار سرمایه، بازدهی 
معقولی را از این بازار در مقایسه با سایر بازارهای 

سرمایه گذاری کسب کنند.
شدت نوســان ایجاد شده در معامالت بازار 
سهام در یک ماه گذشته و تحت تاثیر حمایت 
هــای همه جانبه دولت، مســووالن حاضر در 
کابینــه دولت ســیزدهم و همچنین اقدامات 
انجام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
کاهش پیدا کــرد و زمینه افزایش میزان ورود 

نقدینگی به این بازار فراهم شد.
با توجــه به اینکه بازار ســرمایه اکنون در 
انتظــار تعیین تکلیف برجام اســت اما با این 
حال تا حدودی از شــتاب ایجاد شده در روند 
نزولی بازار کاسته شده و اکثر کارشناسان بازار 
سرمایه ایجاد چنین روندی را در بازار ناشی از 
کاهش ترس ســهامداران از سرمایه گذاری در 
بــازار به دلیل حمایت های دولت اعالم کردند 

و بارها نسبت به این موضوع تاکید داشتند که 
بازار ســرمایه تحت تاثیر چنین حمایت هایی 
می تواند بار دیگر با شتابی کمتر از گذشته به 

روزهای صعود خود بازگردد.
ادامــه چنیــن حمایت هایی، زمینه ســاز 
بازگشــت رشــد به معامالت بورس و کاهش 
هیجانات ایجاد شده در این بازار بود اما طولی 
نکشــید که بازار ســرمایه تحــت تاثیر جنگ 
اوکراین و روســیه بار دیگر با نوسان همراه شد 
و ســهامداران در هفته ای که گذشت از ترس 

تغییــرات قیمتی بازارهای جهانی دســت به 
برخی از رفتارهای هیجانی زدند که همین امر 
بی تاثیر در کاهش بازدهی شــاخص بورس در 

چند روز اخیر نبود.
 اعمال چنین رفتاری از ســوی سهامداران 
فقط ناشــی از رفتارهای هیجانی بوده اســت 
و تصمیم به موقع  مســئوالن ســازمان بورس 
و وزارت اقتصاد در راســتای ایجــاد ثبات در 
فرمول محاسباتی نرخ گاز صنایع و تعیین سقف 
قیمت گذاری قیمت گاز، افزایش قیمت گاز هاب 

اروپا را به دلیل تنش بین اوکراین و روســیه را  
بی تاثیر کرد و از لحاظ علمی نتوانست هیچگونه 

تاثیری را بر روی معامالت بازار داشته باشد.
در چند وقت گذشته در بسته حمایتی دولت 
از بازارسرمایه فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز 
شــرکت های صنایع پتروشیمی و گاز سوخت 
صنایع از جمله مســایلی بود که سبب نگرانی 
همه سهامداران و فعاالن حاضر در بازار سرمایه 
بود که اعتراضات گســترده ای را نسبت به این 
تصمیم با خود به همراه داشــت اما با توجه به 

پیگیری های انجام شده از سوی وزارت اقتصاد 
و سازمان بورس تصمیمات فوری را اتخاذ و مانع 

از تصویب آن در کشور شدند.
به دنبال چنین تصمیماتی از سوی مقامات 
ارشد کشور اکنون در الیحه بودجه ۱۴۰۱، برای 
نرخ خوراک ســقف ۵ هزارتومان و گاز سوخت 
صنایع ۲ هزار تومان در نظر گرفته  شده است.

در هــر زمان دیگری ممکن بــود که بازار 
سرمایه تحت تاثیر این عوامل با نوساناتی شدید 
همراه شود اما  شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشــت 
)چهارشنبه، ۱۱ اسفند ماه( فقط با هفت هزار 
واحد کاهش نســبت به هفته قبل، به عدد یک  
میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید؛ بر این اساس 
افت شــاخص کل در هفته جاری کمتر از یک 
درصد بود.شاخص کل در پایان روز چهارشنبه 
هفته گذشته )چهارم اسفند ماه( در حالی با رقم 
یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد به معامالت خود 
پایان داد که این رقم در )۱۱ اسفند ماه( به یک  

میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.
شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته 
۳۳۰ هزار و ۳۱۷ واحد بود که در هفته جاری 
این عدد به ۳۳۴ هزار و ۱۵۶ واحد و شــاخص 
قیمت )هــم وزن( از ۲۰۶ هزار و ۹۰۶ واحد به 

عدد ۲۰۹ هزار و ۲۸۵ واحد رسید.
در چهــار روز معامالتی ایــن هفته بورس، 
نمادهای ایران خودرو )خودرو(،  سایپا )خساپا(، 
ملی صنایع مس ایــران )فملی(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، پاالیش نفت تهران )شــتران( 
و بانــک ملت )وبملت( در گــروه نمادهای پُر 

تراکنش قرار داشتند.

 صادرات دام بزودی از سرگرفته می شود
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به انباشت دام روی دست دامدار، 
صادرات بعد از ماه رمضان در دستور کار قرار می گیرد، اما فعاًل راجع به میزان آن 
نمی توان اظهار نظر کرد. افشین صدردادرس گفت: به رغم افزایش قیمت نهاده های 
دامی، قیمت دام در میادین روبه کاهش است. به گفته او، در شرایط کنونی هر 
کیلو دام با نرخ ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در میادین عرضه می شود که براین اساس 
قیمت منطقی هر کیلو گوشت ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است. با توجه به فراوانی 
دام، مشکلی در بحث گوشت نداریم که با پیگیری های صورت گرفته قیمت گوشت 
در بازار کاهش یافته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود انباشت دام 
و قول مسئوالن وزارت جهاد قرار است بعد از ماه رمضان صادرات مجدد آغاز شود، 
اما هنوز به تصمیم نهایی در این خصوص نرسیده اند. بررسی های میدانی نشان 
می دهد که با وجود فراوانی دام، واردات ۱۰ هزار تن گوشت و توزیع گوشت های 
تنظیم بازار، اما بازار گوشــت طی هفته های اخیر دچار تنش شده  که با کاهش 
مصرف در فصل گرما در روزهای گذشــته تا حدودی قیمت افت داشــته است. 
دولت در آبان سال گذشته مجوز صادرات ۳۰۰ هزار رأس دام سبک و ۵۰ هزار 
رأس دام ســنگین را صادر کرد که با وجود صادرات حدود ۴۰ هزارتُن دام سبک 
و ۲ هزار تُن دام سنگین این امر متوقف شد که بنابر پیگیری مسئوالن اتحادیه 

و تشکل ها قرار است صادرات مجدد آغاز شود.

 عشایر امسال بیمه رایگان می شوند
رئیس ســازمان امور عشایر ایران گفت: با اعتبارات اختصاص یافته در بودجه 
۱۴۰۱، عشــایر امسال به صورت رایگان بیمه می شــوند. به گزارش مهر، عباس 
پاپی زاده با اشــاره به اعتبارات حوزه عشایر در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: امسال 
اتفاقات متفاوتی نسبت به سال های گذشته در خصوص تجهیز مدارس عشایری 
و بیمه اجتماعی عشایر روی خواهد داد و عشایر به صورت رایگان بیمه می شوند. 
رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: مطالبات عشایر بیش از این است و باید در 
بودجه کشور به سهم واقعی خود برسند. وی گفت: علت عقب ماندگی زیرساخت ها 
در مناطق عشایری این است که حق عشایر در بودجه لحاظ نمی شود. همچنین 
استان ها باید سهم عشایر از اعتبارات استانی را اختصاص دهند. پاپی زاده تأکید 
کرد: مدیران ما با جدیت تمام این موضوع را از طریق استانداری ها، فرمانداری ها 

و شورای برنامه ریزی شهرستان ها پیگیری کنند.

 سهم 10 درصدی کشاورزی از تولیدات دانش بنیان
سیدجواد ساداتی نژاد اظهار کرد: ایران در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی بویژه 
شرکت های دانش بنیان کشــاورزی دارای ضعف است؛ بنابراین ضرورت دارد با 
حمایت از این شــرکت ها به دنبال تکثیر آنها در سطح کشور باشیم . وی با اشاره 
به تأکید رهبر معظم انقالب به بحث تولید دانش بنیان و نامگذاری شعار سال در 
این زمینه افزود: امیدوار هســتیم امسال بتوانیم در حوزه کشاورزی دانش بنیان 
که گامی در راستای کشــاورزی اقتصادی و تجاری است، اقداماتی را در خور و 
بزرگی به سر انجام برسانیم. وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این راستا یک 
آیین نامه ۱۹ ماده ای در دولت فعلی به تصویب رسیده که هدف از این آیین نامه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی است. ساداتی نژاد، بیمه را 
از دغدغه های اصلی شــرکت های دانش بنیان برشــمرد و تصریح کرد: بیمه این 
شرکت ها در این آیین نامه لحاظ شده و مورد حمایت قرار خواهد گرفت.  وی با 
بیان اینکه شرکت های دانش بنیان از نوع سرمایه گذاری های خطرپذیر هستند، 
ادامه داد: بر اســاس این آیین نامه، شرکت پژوهش و فناوری جهاد کشاورزی از 
شرکت های دانش بنیان کشاورزی به طور ویژه حمایت خواهد کرد. ساداتی نژاد با 
بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی در زمینه محصوالت واکسنی و بیوتکنولوژی 
برنامه ها و اقداماتی را در دســتور کار دارد، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و 
مجموعه های وابســته به این وزارتخانه هیچ رقابتی با شــرکت های دانش بنیان 
نخواهند داشــت و قطعاً نقش حمایتی را ایفا خواهند کرد. وزیر جهاد کشاورزی 
عنوان کرد: تالش و برنامه ما این است که تا پایان سال، ۲۰ درصد از شرکت های 
دانش بنیان کشــاورزی به شرکت های کشاورزی ارتقا یابند و ۱۰ درصد تولیدات 
کل شرکت های دانش بنیان کشور نیز از شرکت های دانش بنیان کشاورزی باشند.

سازمان بورس ما خود را مسئول شاخص می داند و گویا باید از شاخص محافظت 
کند در صورتی که بازار سرمایه بازیگرانی دارد و کار سازمان بورس تنها وضع یکسری 

از قوانین است.
وضع قوانین باید در راستایی باشد که که بازار سرمایه بتواند فعالیت کند و جلوی 
تعارض منافع گرفته شود و به خصوص افراد نتوانند براساس اطالعاتی که از طریق 
رانت به دست آورده اند از معامالت بازار سود ببرند و در اینجا بازار سرمایه باید مانع از 
اتفاقاتی شود که باعث می شود کارایی بازار در هر سطحی کاهش پیدا کند. متاسفانه 
سازمان بورس ما خود را در نقش حافظ شاخص می بیند و خوشحال می شود که 
قیمت ها باال می رود و به طور مشخص زمانی که قیمت ها کاهش پیدا می کند اظهار 
نگرانی می کند و این امر باعث شده است که سازمان بورس وقتی دامنه نوسان زیاد 
می شود احساس خطر کند چراکه خود را حافظ شاخص می داند و دامن نوسان را 
باریک و به نظر خود قابل کنترل می کند در صورتی که قیمت سهام هیچ ارتباطی 
به سازمان بورس ندارد و این دید متاسفانه باعث شده است که ایران احتماال تنها 

کشوری باشد که دامنه نوسان آن انقدر محدود است.
کمترین اعدادی که در خصوص دامنه نوســان در جهان شاهد آن بودیم ۷ تا ۱۰ 
درصد بوده است و با این کار و وضع دامنه نوسان آن هم به این باریکی در کشوری 
که تورم ۴۰ درصدی دارد خیلی بی معنا است و در کشوری که جابه جایی قیمتی 
به شدت رخ می دهد و رکورد تورم دنیا را دارد به ثبت می رساند داشتن پایین ترین 

دامنه نوسان بی معنا است.
ســازمان بورس و دولت خود را حافظ بازار و قیمت ها در بازار ســرمایه می دانند 
چراکه بورس تحت نفوذ دولت است؛ زمانی که وارد سازمان بورس می شوید عکس 
دبیرکل های سابق بورس گذاشته شد است و عملکرد آن ها با شاخص نمایش داده 
شده است و این نشان می دهد که یک سازمان از وظیفه خود ناآگاه است. عملکرد 
سازمان بورس با شاخص سنجیده نمی شود بلکه به واسطه شکایت هایی که می 
شود سنجیده می شود و کاهش شکایت ها از به طور مثال ۲۰۰ عدد در سال گذشته 
و رسیدن آن به ۵۰ عدد در سال جاری نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان بورس 
است.وضعیت فعلی سازمان بورس مانند این است که به داور اعتراض شود که چرا 
تیمی برنده شد و یا چرا تیمی بازنده شد در حالی که وظیفه داور اعمال یک سری 
قوانین است و حال وضعیت سازمان بورس نیز به همین منوال است و کنترل شاخص 

ارتباطی به سازمان بورس نداردو این سازمان مسیر را گم کرده است.
این ذهنیت باید از میان برود که وظیفه کنترل شاخص کل بر عهده سازمان بورس 
است و عملکرد بازار سرمایه تنها با این شاخص سنجیده شود، این ذهنیت در بین 
عموم مردم نیز جاافتاده است که موجب شده اســت سازمان بورس تصمیمات 

اشتباه بگیرد.

میثم رادپور
 کارشناس اقتصادی

سازمان بورس مسیر را گم کرده  است

  خبرخبر

با توجه به تجربه تلخ ارزپاشی در سال های گذشته 
انتظــار می رود مســئولین عبرت گرفته باشــند و با 
راهکارهایی جلوی آســیب به بخش تولید و صادرات 

گرفته شود و زیرساخت های اساسی نیز تقویت شود.
در دیدار روزهای گذشــته رهبر انقالب با مسئوالن 
نظام، ایشــان به موضوع مصارف ارزی اشاره کردند و 
فرمودند: مراقب باشــیم که اگر چنانچه یک گشایش 
ارزی ای مثاًل حاال از یک ناحیه ای به وجود می آید، این 
منابع ارزی صرف واردات بی رویّه نشود، صرف کارهای 
زیربنائی کشور بشود؛ کشور به کارهای زیربنائی احتیاج 
دارد. مســئله حمل و نقل، مسئله حمل و نقل ریلی، 
مسائل گوناگون مربوط به همین شرکتهای دانش بنیان، 
مســئله ی راه های ارتباطی با کشورهای همسایه، اینها 

کارهای زیربنائی.
ایشــان در ادامه از مصادیقی مثل واردات کاالهای 
لوکــس، لوازم آرایــش و مصارف غیر ضــروری مثل 
واردات غذای ســگ انتقاد کردند و خواستار جلوگیری 

از آن شدند.

 تجربه تلخ واردات چندین میلیارد دالری 
کاالی غیر ضروری

آمار واردات سال های قبل نشان می دهد اشاره رهبر 
انقالب به موضوع واردات کاالهای لوکس و غیر ضروری 
به جا بوده اســت. به طور مثال بر اساس گزارش تفریغ 
و عملکرد بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات، در 
سال ۹۷ که به دلیل نوسانات ارزی، حدود ۱۴ میلیارد 
ارز ترجیحی بر کاالهای وارداتی وضع شــد، ۴ میلیارد 
و ۸۲۱ میلیون دالر ارز تخصیص داده شد ولی کاالیی 

صورت نگرفت.
همچنین دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مربوط به واردات کاالهای غیراساسی بوده است؛ 
اقالمی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، 
لوازم آشــپزخانه، لوازم بدن ســازی، المپ، در قوطی، 
درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، 
پاک کننده، المپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، 
دفتر مشــق و... به طور مشخص حدود ۸ میلیون دالر 

فقط صرف واردات غذای سگ و گربه شد.
اکنون تجربه تلخ ارزپاشی های سال های گذشته در 
مقابل چشمان دولتمردان سیزدهم است و در شرایط 
فعلی که به دالیل مختلفی درآمدهای نفتی و غیر نفتی 

افزایش یافته است، رهبری هشدار می دهد که ارز حاصله 
صرف واردات بی رویه نشود.

 افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی
برای تصور بهتر از افزایش درآمدهای نفتی، برخی 
آمارهای مربوطه مرور می شود؛به گفته وزیر امور اقتصاد 
و دارایــی از روی کار آمدن دولت ســیزدهم »حجم« 
صادرات نفت خام ۴۰ درصد افزایش یافته اســت و در 
۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت خام بدون در 
نظر گرفتن صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی 
به ۹۵ هزار میلیارد تومان رســیده است. این در حالی 
اســت که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد 

نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین به گفتــه وزیر نفت، این وزارتخانه حدود 
۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره 
۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده است. 
عالوه بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده است.

در بحــث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اســاس اعالم 
رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دالر، در سال ۱۴۰۰ به 
اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد 
دالر بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته 
است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دالر بیشتر از پیش بینی 
۴۵ میلیارد دالری صادرات غیر نفتی محقق شده است.

 ارزپاشی راهکار کاهش نرخ ارز نیست
بدون شــک در صورتی که بانک مرکزی ارز سرشار 

بــه بــازار وارد کند و کاهش نرخ ارز را تشــدید کند، 
بخش های تولیدی صادرات ضرر قابل توجهی می بیند. 
به گفته تحلیل گران آستانه کاهش نرخ ارز جایی است 
که به صادرات آسیب نزند و افت بیشتر نرخ ارز در این 

حالت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
محمد رضا حسینا، رئیس مجمع فعاالن اقتصادی با 
بیان اینکه ممکن است دولت با اقداماتی همچون تزریق 
ارز به بازار و به عبارتی ارزپاشــی، نرخ ارز را به صورت 
موقتی پایین بیاورد اما در بلندمدت، بازار تعیین کننده 
نرخ ارز اســت، می گوید: دولت نمی تواند با ارزپاشی و 
حراج منابع ارزی، باعث کاهش نرخ ارز شــود. بهترین 
کار برای تثبیت نرخ ارز این است که دولت بازار صادرات 
را رونق دهد. در این راســتا بحث پیمان سپاری و رفع 
تعهد ارزی باید با همراهی و مالیمت دولت دنبال شود 
تا صادرکنندگان بتوانند با خیال راحت کاالهایشان را 

صادر کنند و ارز خود را به چرخه اقتصاد بیاورند.
همچنین رضا الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
در این باره به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۵ درصد 
کاالهای وارداتی کشــور واسطه ای و مواد اولیه هست، 
گفت: الزم اســت دولت ســیزدهم ارز صادراتی را به 
واردات وصل کند و مشــکالت سامانه نیما را حل کند 
تــا همه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات با ابزار 
ثبت سفارش قرار گیرد تا فرآیند رفع تعهد ارزی نیز به 
راحتی انجام شود. همچنین دولت سیزدهم باید پایش 
قوانین را انجــام دهد تا از این طریق موانع را بردارد و 

شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند.
وی افزود: با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای 

یــک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد 
از آن شــاهد تکانه های ارزی خواهیم بود که نرخ را به 

چندین برابر افزایش می دهد.

 فرصتی برای تعیین حداقل نرخ ارز توسط 
بانک مرکزی

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این باره راهکار 
مشخصی دارد؛ وی می گوید: پس از مدت ها بانک مرکزی 
این اختیار را به دســت میاورد که بتواند در کوتاه مدت 
خودش کنترل کننده نرخ ارز باشــد. در قدم اول باید 

ببینیم چه قیمتی می خواهیم برای ارز بگذاریم.
وی اضافه می کند: با توجه به اینکه می دانیم پس از 
توافق تقاضای واردات قابل توجهی خواهیم داشت و پس 
از آن مجدداً احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد بانک 
مرکزی باید یک کف قیمتی برای ارز تعیین کند و از آن 
دفاع کند تا در بلندمدت بتواند قیمت ها را کنترل کند.
شفافیت، قدم اول برای تفکیک بودجه ارزی و ریالی

به منظور تخصیص بهینه ارز به پروژه های زیرساختی 
نیز برخی کارشناسان پیشنهاد تفکیک بودجه ریالی از 

ارزی را مطرح می کنند.
علی ســعدوندی، کارشــناس اقتصادی در این باره 
می گوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک 
مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی 
قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت 

پایه پولی را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: اوالً باید تمام 
این درآمدهای ارزی شــفاف شود یعنی یک سامانه ای 
باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز 
وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی 

منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
وی اضافه می کند: قدم بعدی این است که تخصیص 
درآمدهای ارزی به صــورت ارزی صورت گیرد و وارد 
اقتصاد کشــور نشود. الزمه این امر این است که دولت 
به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال 
سوال اینجاست که چه هزینه کرد ارضی اقتصاد کشور 

ضربه نمی زند؟ هزینه ای که صرف زیرساخت ها شود.
ســعدوندی زیرساخت های مربوط به حمل و نقل و 
ترانزیت، باالدســت نفت و پتروپاالیشگاه ها، ارتباطات 
و بهداشــت را مهمترین اولویت های زیرساختی کشور 

اعالم کرد.

از آنجا که به نظر می رسد حمله نظامی روسیه به اوکراین، به یک جنگ 
طوالنی تبدیل می شود، تالطم های بازارهای نفت به میزان قابل مالحظه ای 

فروکش کرده است.
همچنین به نظر می رســد دور اخیر آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک 
اعضای آژانس بین المللی انرژی که بسیاری از کارشناسان تاثیر آن را موقتی 
ارزیابی کرده اند، اثر مطلوب نظر را داشــته است. پس از این که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد واشــنگتن در مدت شــش ماه آینده ۱۸۰ 
میلیون بشــکه از ذخایر استراتژیک خود برداشت خواهد کرد که بزرگترین 
آزادسازی در تاریخ این ذخایر است و همزمان تهدید کرد شرکتهای حفاری 
داخلی را برای عدم استفاده از مجوزهای نفت فدرال مجازات می کند، روند 
صعودی نفت به ســرعت افت کرد. برنامه ۳۱ عضو آژانس بین المللی انرژی 
برای برداشت ۱۲۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری شامل ۶۰ میلیون بشکه 
که پیش تر از سوی آمریکا اعالم شده بود، دومین برداشت هماهنگ از ذخایر 

نفت استراتژیک این سازمان در مدت بیش از یک ماه است.
قیمت نفت برنت ماه آتی در ســه هفته گذشته موفق نشده است دو روز 
افزایش متوالی داشــته باشد و طی دو هفته گذشــته تنها دو روز توانست 
قیمت باالتری در اواســط معامالت ثبت کند. بهای نفت برنت برای تحویل 
در ماه آتی، ۱۱ آوریل در ۹۸ دالر و ۴۸ ســنت در هر بشــکه بســته شد و 
۹.۰۵ دالر در هر بشــکه کاهش هفته به هفته نشــان داد و تنها یک دالر و 
۶۴ ســنت باالتر از قیمت نهایی در ۲۳ فوریه - یک روز قبل از آغاز حمله 
نظامی روسیه به اوکراین- بود. وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۱۱ آوریل 
با ۸ دالر و ۹۹ ســنت در هر بشکه کاهش هفته به هفته، در ۹۴ دالر و ۲۹ 

سنت در هر بشکه بسته شد.

 تحریمهای نفتی در راه است
در گزارشــهای متعددی که طی چند هفته گذشــته از بازار نفت منتشر 
شده است، کارشناسان کاال در استاندارد چارترد هشدار داده اند که بازار نفت 
ممکن اســت به زودی با سه میلیون بشکه در روز کمبود عرضه روبرو شود 

که به دلیل تحریمهای خودخواسته و همچنین به دلیل احتمال ممنوعیت 
واردات نفت روسیه خواهد بود. مورد آخر با اعتراضات جهانی پس از تصاویری 
که از کشــتار غیرنظامیان در شهر بوچا نزدیکی کی یف منتشر شد، ممکن 

است اتفاق بیافتد.
اما اســتاندارد چارترد خوش بینی خود از دورنمای قیمت نفت را اندکی 
تعدیل کرده اســت. کارشناسان این بانک اکنون می گویند اگر چه تحریمها 
علیه نفت روســیه در ماه های آینده همچنان در دستورکار سیاست اتحادیه 
اروپــا می ماند اما ممنوعیت کامل بعید اســت. در عــوض اتحادیه اروپا به 
فکــر تدابیر فوری مختلفی شــامل تعرفه ها و اســتفاده از وجــوه امانی به 
 شــکلی خواهد بود که روســیه نتوانــد به همه درآمدهــای صادراتی خود 

دسترسی داشته باشد.
با این حال به نظر می رسد کارشناسان نمی توانند درباره دورنمای روسیه 
توافق نظر داشته باشند. استاندارد چارترد کاهش سال به سال ۱.۶۱ میلیون 
بشــکه در روز میانگین تولید ســاالنه را پیش بینی کرده که ســه میلیون 
بشــکه در روز کاهش نســبت به ســطح پیش از حمله نظامی این کشور را 
نشــان می دهد. آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد تولید نفت روســیه به 
میزان ۱.۶۵ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کند و اداره اطالعات انرژی 
آمریکا رشــد تولید به میزان ۵۶ هزار بشــکه در روز را انتظار دارد در حالی 

که دبیرخانه اوپک تولید نفت روســیه را به میزان ۵۳۰ هزار بشــکه در روز 
پایین تر بازبینی کرد اما همچنان افزایش تولید به میزان ۴۳۳ هزار بشــکه 
 در روز پیــش بینی می کنــد که کمتر از برنامه اوپــک پالس برای تعدیل 

محدودیت عرضه است.
آمــار هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریکا تا حدی مثبت بود. ذخایر نفت 
خام آمریکا ۲.۴۲ میلیون بشــکه افزایش یافت و به ۴۱۲.۳۷ میلیون بشکه 
رسید که بر مبنای سال به سال، ۸۵.۹۴ میلیون بشکه و بر مبنای میانگین 
پنج ســاله، ۶۶.۲۴ میلیون بشکه پایین تر بود. تغییر هفتگی توازن نفت خام 
۴۹۳ هزار بشــکه در جهت ذخایر پایین تر بود که به دلیل افزایش صادرات 
نفت به میزان ۷۰۵ هزار بشکه بود. برآورد آژانس بین المللی انرژی از عرضه 
نفت آمریکا ۰.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت وبه ۱۱.۸ میلیون بشکه 
در روز رســید. این ســازمان پیش بینی کرد تولید نفت خام به بیش از ۱۲ 
میلیون بشــکه در روز در ژوئیه سال ۲۰۲۲ می رسد و در اوت سال ۲۰۲۳ 

به باالی ۱۳ میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد.
موسســه امریکن پترولیوم گزارش کــرد ذخایر نفت آمریکا ۷.۸ میلیون 
بشکه رشد کرده است. ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما ۰.۴ میلیون بشکه 
افزایش یافت. ذخایر بنزین ۵.۱ میلیون بشــکه و ذخایر دیزل پنج میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرد. در مجموع آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد 
هفته گذشته ۲.۳ میلیون بشکه برداشت از نفت و فرآورده های نفتی صورت 
گرفته اســت که نســبت به انتظار وزارت انرژی آمریکا از عدم تغییر ذخایر 

برای کل هفته، مثبت بود.
بر اســاس گزارش اویل پرایــس، در این بین، فعالیت حفاری در میادین 
شیل آمریکا به تدریج سرعت گرفته است. طبق جدیدترین گزارش بیکرهیوز، 
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا بر مبنای هفتگی ۱۳ حلقه افزایش یافت 
و به ۵۴۶ حلقه رسید. دکلهای حفاری نفت در مدت ۱۰ هفته گذشته، ۵۱ 
حلقه در مقایسه با ۳۴ حلقه در مدت ۱۰ هفته پیش از آن افزایش داشته اند. 
تگزاس بیشترین افزایش فعالیت حفاری را داشت و شمار دکلهای حفاری در 

این ایالت ۱۰ حلقه افزایش پیدا کرد و به ۳۰۵ حلقه رسید.

چرا ارزپاشی آفت امروز اقتصاد ایران است؟

ریزش جدید قیمت نفت در راه است؟



0127/328/41

1056
کارت ملــی و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 98و388ایــران 32 بــه شــماره 0670209864 متعلــق بــه 
علــی اصغــر مجاهــدی فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــی شمســی خــان فرزن ــه رضــا ژرف ــق ب ــه شــماره 5530116329 متعل ــی ب کارت مل
 1400/11/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0690781571 متعلــق بــه محمــد غزنــوی فرزنــد یــداهلل در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
گذرنامــه بــه شــماره P2402178 متعلــق بــه جــواد رحیمــی فرزنــد عبدالباســط در تاریــخ1401/01/17  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محســن در تاریــخ  ــه محمدرضــا ســقاعید گاهــی فرزن ــه شــماره 0924997230 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوروز در  ــد ن ــوروززاده فرزن ــب ن ــه حبی ــق ب ــی 0936723092 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5530099904 متعلــق بــه بهــروز قربانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ1400/12/19  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0681984333 متعلــق بــه حیــدر علــی ریحانــی فرزند رضــا در تاریــخ1400/03/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
کارت ملــی بــه شــماره 4560286876 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4560286876 و دفترچــه بیمــه 
ورزشــی و کارت شناســایی فدراســیون ورزشــی و کارت هــای عابــر بانــک ملــت تجــارت کشــاورزی متعلــق 
بــه ســیدصابر عمــادی فرزنــد ســیدصمد در تاریــخ 1400/12/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569708323 متعلــق بــه فاطمــه ناظریــه فرزنــد آقامحمــد در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1150

ــد  ــی 4433686484 فرزن ــه شــماره مل ــرزی ب ــه اعظــم ســلطانی گردفرام ــق ب ــه ســه متعل ــه پای گواهینام
عباسعلی در تاریخ 1398/01/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
1192

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2050131208 متعلــق بــه مینــا قربــان تباربائــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/01/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
1502

کارت ملــی بــه شــماره 2280798735 متعلــق بــه آرمــان ارژنــگ فرزنــد حســن در تاریــخ1400/12/05  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 
1504

کارت ملــی بــه شــماره 2432725352 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2432725352 متعلــق بــه صدیقــه  
کشاورز  فرزند محمد  در تاریخ 1401/01/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2504 متعلــق بــه ســکینه  یاقوتــی بــه شــماره ملــی 5159386181  فرزنــد خیرالــه  
در تاریــخ 1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291279793 متعلــق بــه فاطمــه  روســتا  فرزنــد اکبــر  در تاریــخ1400/12/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2283397979 متعلــق بــه مریــم  ایمانــی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1506

کارت ملــی بــه شــماره 2392141061 متعلــق بــه آرش فریدونــی فرزنــد ســلبعلی در تاریــخ1401/01/23  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 
1866

ــه ســید حســن بهدیــن فرزنــد ســید مرتضــی در تاریــخ  ــه شــماره 2571609351 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/12/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــرد فرزن ــار ف ــد خاکس ــه محم ــق ب ــماره 0035487429 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/06/01 مفق

 
2006

کارت ملــی بــه شــماره 1650412274 متعلــق بــه خانــم لیــا وکیلــی فرزنــد جبــار در تاریــخ1400/09/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــور ب ــماره 0384529763 و کارت موت ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره 110 و رس ــه ش ــنامه ب شناس
پــاک  46595 ایــران116 و شــماره شاســی P1A8401642  و شــماره موتــور A141008 و کپــی مــدارک 
ــخ 1401/01/15  ــدر در تاری ــد حی ــور فرزن ــی پ ــن بداغ ــای  غامحس ــه آق ــق ب ــدان  متعل ــایی فرزن شناس

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4011113093 و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه تاورکریــن و کارت پایــان خدمــت 
و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 272و76 ایــران38 و شــماره شاســی

ــادری زازی  ــا ص ــای حمیدرض ــه آق ــق ب ــور 8285941متعل ــماره موت NAS811100G5892007  و ش
فرزنــد اهلل مــراد در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 219د29 ایــران 20 و 
شــماره شاســی NAPH320ABF1000978 و شــماره موتــور BM15L*E019524 متعلــق بــه آقــای 
حمیــد ســعادت فرزنــد عشــقعلی بــه کدملــی 0410081353 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه خانــم ژیــا 
کاتــه فرزنــد عبدالحســین بــه کدملــی 6649980919 در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  ــدی پوراحم ــای مه ــه آق ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــماره 5599027546 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــران33 و شــماره شاســی  ــاک 927ی79 ای ــه شــماره پ ــر و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــد اصغ فرزن
NAAP31EG6CG205893 و شــماره موتــور 14190082867 متعلــق بــه خانــم لیــا زمانــی شــفیعی 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/16 مفق ــی 5599031128در تاری ــه کدمل ــوب ب ــد یعق فرزن

ســاقط مــی باشــد.

2014
کارت ملــی بــه شــماره 4131254085 متعلــق بــه عصمــت مــرادی فرزنــد عزیــز در تاریــخ1400/11/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0050542273 متعلــق بــه اســرافیل بهامیــن فرزنــد اصغــر در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0560063644 متعلــق بــه عمــاد هــادی زاده فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/01/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3179763655 متعلــق بــه علــی رضا ســعید فرزنــد حســین در تاریــخ1397/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016404890 متعلــق بــه ســیدمحمد موســوی مطلــق  فرزنــد ســیدعلی در تاریــخ 
 1398/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــور فرزن ــی اصغرپ ــه امیرحســین  عل ــق ب ــه شــماره 0023380357 متعل ــی ب کارت مل
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0682586110 متعلــق بــه زهــرا لنگــری فرزند محمدحســن در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020162391 متعلــق بــه اشــکان تیرنیتلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/09/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2269351282،گواهینامــه،کارت بازنشســتگی وایثارگــری نیروهــای مســلح متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/23 مفق ــم  در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــیب رضائ ــه مس ب

ســاقط مــی باشــد.

ــه در تاریــخ  ــد زیدال ــه مرتضــی  رشــیدی ورنکشــی فرزن ــه شــماره 0065172892 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/08/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــی فرزن ــی کوپائ ــا مجلس ــه مین ــق ب ــماره 1753458382 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0016427823 متعلــق بــه شــاهین مباشــرزاده معــروف فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
 1401/01/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــرارودی فرزن ــی ک ــم نعیم ــه مری ــق ب ــماره 2580477731 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/06/01مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0024968048 متعلــق بــه پارســا روشــن فرزنــد عــارف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/22 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0016944976 متعلــق بــه علیرضــا میرزائــی  فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/05مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5678742159 متعلــق بــه شــاپور  پناهــی  فرزنــد عزیــز در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در تاریــخ  ــه امیــد یوســفی گاوینــه رودی فرزن ــه شــماره 0023648287 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0057787824 متعلــق بــه داود مائــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1397/01/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــا عبدالکریم ــه مون ــق ب ــماره 0014845288 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/09/01 مفق

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــم فرزن ــری ج ــدوار  قدی ــه امی ــق ب ــماره 0077909100 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/07/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0082118787،کارت پایــان خدمت،گواهینامــه،کارت ســوخت،کارت موتوربــه 
ــم  ــه ابراهی ــق ب ــی9105659 متعل ــماره شاس ــماره موتور90725،ش ــران126/14293 ،ش ــاک ای ــماره پ ش

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/09/07 مفق ــد محمــد در تاری ســیاح فرزن

ــخ1401/01/24   ــد محــرم در تاری ــدار فرزن ــه زهــرا خیل ــق ب ــه شــماره 4897912441 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0081881673 متعلــق بــه محمــود احمــدی فرزنــد ســعید در تاریــخ1401/01/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1400/10/01   ــی در تاری ــد عل ــاذری فرزن ــو اب ــه مین ــق ب ــماره 1530924863 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0061685607 متعلــق بــه فرهــاد باغچیــان فرزنــد حســین در تاریــخ1400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0430000472 متعلــق بــه امیــر کلیــچ فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدعلــی  در  ــی فرزن ــار غفاریــان طوســی ثان ــه مازی ــه شــماره 0073489298 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 0450570010 و کارت ســوخت بــه شــماره 413م76 ایــران40 متعلــق بــه ابراهیــم 
ســلیمانی گزورعلیــا فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0011841206 متعلــق بــه ریحانــه فرزامــی مســتان آبــاد فرزنــد فرحیــم در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065
ــه  ــق ب ــماره 0421571756 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0421571756 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/05/24 مفق ــین در تاری ــد حس ــا فرزن ــری کی ــری باق  مه

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0533114020 متعلــق بــه ســهام الدیــن لیث فرزنــد محمــد در تاریــخ1400/03/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0410737062 متعلــق بــه فاطمــه ســلگی فرزنــد محمــد در تاریــخ1400/11/07  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره پــاک ایــران 38 322 ص 33 متعلــق بــه جنــاب آقــای صفرعلــی دولتــی فرزنــد 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ1400/12/28  مفق ــی 0638590541 در تاری ــه شــماره کــد مل ــرات ب ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0421567414 متعلــق بــه ســرکار خانــم فاطمــه هداونــد خانــی فرزنــد علــی اکبــر 
و کارت ملــی بــه شــماره 0420517197 متعلــق بــه ســرکار خانــم پــری شــوری فرزنــد حســین علــی  در 

تاریــخ 1401/01/23 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت  اتبــاع خارجــی )آمایــش (بــه شــماره اختصاصــی  190132830489 و شــماره خانــوار 71205126 
متعلــق بــه جنــاب آقــای محمــد میرزایــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره  22 متعلــق بــه جنــاب آقــای مصطفــی جنیــدی جعفــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــه فرزن ــادری گل تپ ــر ق ــه ناص ــق ب ــماره 1375158171 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/12/29مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرادعل ــارک فرزن ــر ش ــی بافک ــه عل ــق ب ــماره 0873046544 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/23مفق

ــه مختــار جعفــری ندوشــن فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ  ــه شــماره 4433224881 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  ــوذر اس ــه اب ــق ب ــماره 0067442714 متعل ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
مســتقیم فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــهیا  فضل ــه س ــق ب ــماره 3800612283 متعل ــه ش ــی ب ــماره 843 و کارت مل ــه ش ــه ب  عقدنام
علی اله در تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــان فرزن ــری درمی ــدی می ــه مه ــق ب ــماره 2032153742 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/01/10 مفقــود گردی

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــی پناه ــام عل ــه اله ــق ب ــماره 2063390118 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1818016826 متعلــق بــه اســماعیل انجــم فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1401/01/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــزاد رازان ــه به ــق ب ــماره 4073170813 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/24 مفقــود گردی

2087
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0014265346 و ســایر بــه شــماره بیمــه نامــه وکارت ســوخت بــه شــماره 
پاک91و747ایــران10 و کارت ماشــین بــه شــماره 91و747ایــران10 متعلــق بــه بهــرام ســعادتمند فرزنــد 

اسحق در تاریخ  1401/01/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 22718 و کارت ملــی بــه شــماره 0084015578 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/01/19 مفق ــفعلی در تاری ــد یوس ــان فرزن ــک تیموری ــه مل ــه جمیل ــق ب 084015578 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1465862595 متعلــق بــه فاطمــه اســام مــدد قوجــه بیگلــو فرزنــد محمدقلــی در 
تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــع فرزن ــر مطل ــه امی ــق ب ــماره 1652987551 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

 1401/01/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0024539724 متعلــق بــه امیــر  حســن زاده فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2122864303 ، شــماره شناســنامه 1020 ، تاریخ تولــد1367/04/28  
و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و کارت ملــی قدیمــی و کارت شناســایی نظــام مهندســی کشــاورزی  
ــی در  ــد کاظمعل ــی فرزن ــاد  ســیاه باالی ــه می ــق ب ــه متعل ــت ، پاســارگاد و گذرنام ــک مل ــر بان و کارت عاب

تاریخ 1400/10/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2120391361 ، شــماره شناســنامه 5976 ، تاریــخ تولــد 
ــخ 1400/12/25  ــی در تاری ــد صفرعل ــاهینی فرزن ــاس ش ــه عب ــق ب ــوخت متعل 1355/10/26 و کارت س

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5739257311 ، شــماره شناســنامه 3531 ، تاریــخ تولــد 
 1351/06/01متعلــق بــه احمــد برغمــدی فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه محمدرضــا رضای ــق ب ــد 1375/04/16 متعل ــخ تول ــی 2110636416 ، تاری ــه شــماره مل شناســنامه ب
فرزنــد علــی رضــا در تاریــخ1400/11/11  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122930535 ، شــماره شناســنامه 400 ، تاریخ تولــد1367/01/23  
و کارت ســوخت و کارت عابــر بانــک قوامیــن ، ملــت ، ملــی و یــک کارت بنــگاه متعلــق بــه محســن خمــرزاده 

فرزنــد عیدمحمــد در تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره ملــی 2122561513 ، شــماره شناســنامه 1195 ، تاریخ تولــد1364/05/06  
متعلــق بــه بابــک ابــن قاســم  فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2120430667 متعلــق بــه مســعود خواجــه دنگانــی فرزنــد عیســی 
و کارت ماشــین و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره پــاک 29س545-59 در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2064803238 و 10 عــدد عابــر بانــک متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــی چرات ــد رضای ــه احم ب

ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه رضــا جهان ــق ب ــه شــماره ملــی 1652098208 متعل ــه ســه ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پای
فرزنــد یوســف در تاریــخ1401/01/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو ســاینا مــدل 1398 بــه شــماره پــاک 59 754 ص 71 بــه شــماره شاســی 
NASA31100K5819812 بــه شــماره موتــور M15/8751345 متعلــق بــه حیــات آبــار فرزنــد حجــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی 0794378201 مفق ــه کدمل ب

بــه  متعلــق    2110610409 ملــی  شــماره  بــه  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  هوشــمند  ملــی  کارت 
 علیرضــا داودی فرزنــد فــرزاد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

2501
ــان  ــماره 1159820899 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1159820899 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــور  ــماره موت ــران 547ن27 و ش ــماره 43ای ــه ش ــین ب ــماره 1159820899 و کارت ماش ــه ش ــت ب خدم
11686085471و شــماره شاســی 61381748و کارت ســوخت بــه شــماره 43ایــران547ن27 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/15 مفق ــزاهلل  در تاری ــد عزی ــه وردی فرزن ــداهلل ال  ی

می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141219761 متعلــق بــه حســن گچــکار ورنوســفادرانی فرزنــد صفرعلــی 
در تاریــخ1401/01/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــادی فرزن ــری جوآب ــد مجی ــه حمی ــق ب ــه شــماره 1130335305 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1142135977 متعلــق بــه فاطمــه رضــوی دینانــی فرزنــد ســید مهــدی در تاریــخ 
 1400/10/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273530764 متعلــق بــه ســید محمــد مهــدی دادور فرزنــد ســید امیــر در تاریــخ 
 1401/01/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141354251 متعلــق بــه محمــد شــاهمرادی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/05/02مفق

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 1142104931 و کارت ماشــین بــه شــماره 53ایــران851ی13و شــماره 
ــران  ــماره 53ای ــه ش ــوخت ب ــیNAZPL140TBM235620 و کارت س ــماره شاس ــور528529 و ش موت
851ی13 متعلــق بــه اســماعیل اســماعیلی تیرانچــی فرزنــد صفــر در تاریــخ 1401/01/11 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 1142264629 متعلــق بــه نازآفریــن ابراهیمــی خوزانــی فرزنــد ولــی الــه 
در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130355810 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130355810 متعلــق 
اعتبــار  از درجــه  تاریــخ 1400/12/19 مفقــود گردیــده و   بــه علیرضــا رحیمــی فرزنــد تقــی در 

ساقط می باشد.

2503
کارت ملــی بــه شــماره 4260173189 متعلــق بــه نجمــه شــریفی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ1401/01/23  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد قــدرت در تاریــخ 1400/09/04 مفقــود گردیــده و از  ــا زیــان فرزن ــه پری گواهینامــه پایــه ســه متعلــق ب
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــه ماه ــق ب ــه متعل ــام وظیف ــه دو و کارت نظ ــه پای ــماره 1272225615 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
گرجــی زاده فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 93م765-53 متعلــق بــه مســعود جعفــری فرزند محمــود در تاریــخ1400/12/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2391260008 متعلــق بــه علــی بــاز عزیــزی فرزنــد عــوض در تاریــخ1400/12/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاد در تاری ــد عبدب ــر چاوشــی ناصــری زاده فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 6619517511 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مهــدی  ــه شــماره 1272644812 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت نظــام وظیفــه متعلــق ب کارت ملــی ب
مــرادی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273698721 متعلــق بــه ارینــا علیــدادی فرزنــد ســعید در تاریــخ1400/12/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 68م265-53 متعلــق بــه علــی رحمانــی فرزنــد اااا در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد حســین در  ــه زاده علویجــه فرزن ــه محســن فقی ــق ب ــه دو و کارت ماشــین  متعل ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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2504
ســند منــزل متعلــق بــه خلیــل شــمس فاورجانــی فرزنــد مهــدی بــا کــد ملــی 1288751443 در تاریــخ 

 1400/01/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــد مل ــا ک ــم ب ــد ابراهی ــوری فرزن ــن الهش ــه امی ــق ب ــنامه 1980 متعل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/03/01 مفق 5110680213 در تاری

ــه یــک و  ــه پای ــان خدمــت و گواهینام ــی 4689788243 و کارت پای ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت هوشــمند راننــده متعلــق بــه حمــزه امامــی آالکویــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه مهســا رضائــی سرتشــنیزی فرزن ــه شــماره ملــی 6330031495 متعلــق ب شناســنامه و کارت ملــی ب
بازعلــی در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1288957939 و کارت واکســن و یــک عــدد کارت بانکــی متعلــق 
بــه میتــرا اســیوند پــور فرزنــد خــداداد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

رســید کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه یــک و دو عــدد کارت ســوخت و 7 
عــدد کارت بانکــی متعلــق بــه عبــاس عطائــی کچوئــی فرزنــد غــام در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 3144 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1292925051 متعلــق 
بــه مریــم کریمــی اورگانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1817257269 متعلــق بــه مریــم عبــاس زاده فرزنــد نورمحمــد در 
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1170743684 متعلــق بــه فاطمــه جمالــی 
گلــه فرزنــد علــی مــردان در تاریــخ 1401/01/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1270174177 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1270174177 و کارت 
ماشــین بــه شــماره 93 د   172  ایــران  53 متعلــق بــه دانیــال  قاســمیان  فرزنــد میــرزا مهــدی  در تاریــخ 

 1400/01/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1288002491 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1288002491 و کارت 
ــران 13 و کارت  ــه شــماره 25 و 683 ای ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری ســاندرو مــدل 1394 ب
ــد حســین در  ــه نســرین ســلطانی فرزن ــق ب ــه شــماره 1288002491 متعل ــرورش ب پرســنلی امــوزش و پ

تاریخ 1401/01/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــر خی ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 1273255461 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/21مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1100257306 متعلــق بــه عــادل هادیــان قدرجانــی فرزنــد عبدالمجیــد 
در تاریــخ 1400/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و معاینــه فنــی خــودرو ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس مــدل 1388 بــه شــماره 53 م 482 
ــدی  ــه مه ــق ب ــور 2958255 متعل ــماره موت ــی S1412288248897 و ش ــماره شاس ــه ش ــران 13 و ب ای

جعفــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1400/11/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1271857456 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1271857456 و کارت 
ــران  ــه شــماره 51 ب 961 ای ــد مــدل 1391 ب ماشــین .بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرای
ــده و از درجــه اعتبــار  ــد رســول در تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردی ــه علــی اســحقی فرزن 67 متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــر صادق ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 4171894069 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/27مفق

ــخ  ــز در تاری ــد کامبی ــان فرزن ــیاوش کی ــه س ــق ب ــماره 1272923691 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/01/11 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285031334 متعلــق بــه امیرســعید حکیمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــواری پرای ــودرو س ــه خ ــه نام ــین و بیم ــماره 1287363156 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــزوه فرزن ــی پ ــر امین ــه امی ــق ب ــران 67 متعل ــماره 78 د 713 ای ــه ش ــدل 1397 ب م

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/25 مفق

ــخ1400/11/25   ــد مرتضــی در تاری ــی فرزن ــان یقین ــه شــمس الزم ــق ب ــه شــماره 277 متعل شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 53972201 و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 53972201 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ســوخت بــه شــماره 89 و 929 ایــران 53 متعلــق بــه اعظــم زاهــدی ورنوســفادرانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

 1400/12/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 1273768620 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 1273768620 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/10/20 مفق ــین در تاری ــد حس ــانی فرزن ــه کش  فاطم

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 5120054021 متعلــق بــه حمیــد نــوروزی فرزنــد همــت در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1159777845 متعلــق بــه فتــح الــه  عیدی فرزنــد عبدالــه  در تاریــخ 1401/01/22 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا صفــری رنانــی  ــه دانیــال  باب ــه شــماره 1271943417 و  کارت پایــان خدمــت   متعلــق ب کارت ملــی ب
فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/01/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272378993   و کارت ســوخت  بــه شــماره پــاک  67ایــران 994ب77 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/12 مفق ــد محمــد در تاری ــه مهــدی  حفیظــی درچــه فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــی فرزن ــا  محلوج ــه حمیدرض ــق ب ــماره 1283536862 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/09/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1272930033 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه محدثــه  زمانــی فرزنــد صمــد 
در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی بنــی فرزن ــه ام کلثــوم  امان ــه شــماره 4622933901  و کارت  بنیــاد شــهید متعلــق ب کارت ملــی ب
صفرعلــی در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272356574 متعلــق بــه احمــد  مارانــی فرزنــد جعفرعلــی در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1283450798 متعلــق بــه اشــرف  جــان نثــاری الدانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1400/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
شناســنامه بــه شــماره 6550019109 متعلــق بــه فاطمــه منتظمی فرزنــد قرمعلــی در تاریــخ1400/12/28  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2298027511 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه نســرین  محمــدی فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4 و کارت ملــی بــه شــماره 5149964001 متعلــق بــه امنــه جمالــی فرزنــد غضنفــر 
در تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2549910036 متعلــق بــه زهــرا جمشــیدی  فرزنــد مــراد در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد امیــر در تاریــخ1400/12/11   ــه پــگاه  ســلیمانی فرزن کارت ملــی بــه شــماره 2283100763 متعلــق ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2280840782 متعلــق بــه ابراهیــم عدالتی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ1400/11/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه محمــد نبــی  رعیــت پیشــه فرزن ــه شــماره 2570946591 متعلــق ب کارت ملــی ب
ــدر محمــد  ــام پ ــا کــد ملــی 2560383837 ن 23/01/1400 وکارت ملــی محمــد مهــدی رعیــت پیشــه ب

نبــی درتاریــخ1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــنامی فرزن ــین خوش ــه امیرحس ــق ب ــماره 2283766265 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/11مفق

ــی s0420089022591 و  ــماره شاس ــران 63 و ش ــاک 75 ن 546 ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــود  ــخ 1400/07/01 مفق ــد حســین در تاری ــاکری فرزن ــر ش ــه منوچه ــق ب ــور 3832131متعل ــماره موت ش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2298428948 متعلــق بــه مجتبــی کرمــی  فرزنــد خداکــرم در تاریــخ 1401/01/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2298539502 متعلــق بــه نجمــه زارعــی فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2280583070 متعلــق بــه محمــد رضــا زنگنــا فرزنــد بمــان در تاریــخ1400/06/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 368 متعلــق بــه علــی افــرا فرزنــد قبــاد در تاریــخ 1401/01/17 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2299256989 متعلــق بــه زهــرا راه پیمــا فرزنــد خیرالــه در تاریــخ1401/01/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2282085116 متعلــق بــه محمــد زریــن  حقیقــی فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2297750250 متعلــق بــه نجمــه ســادات  ابطحــی فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 
 1397/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادری فرزن ــا به ــه حمیدرض ــق ب ــک متعل ــه ی ــه پای ــماره 2440113204 و گواهینام ــه ش ــی ب  کارت مل
اسد اهلل در تاریخ 1401/01/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5159279458 متعلــق بــه غامرضــا کروبیــان فرزنــد اســد در تاریــخ1400/10/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــد  فرزن ــادق الوع ــدری ص ــه ب ــق ب ــماره 2291526121 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/15مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2280368031 متعلــق بــه حســین علــی زارع  فرزند امرالــه در تاریــخ1401/01/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــح ال ــد فت ــور فرزن ــاح پ ــا فت ــی رض ــه عل ــق ب ــماره 22972954201 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/01/19مفقــود گردی

کارت جانبــازی متعلــق بــه کیامــرث فرامــرزی نوبندگانــی فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــان زی ــد جه ــی فرزن ــد رزم جوی ــه محم ــق ب ــماره 2380031266 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/01/09مفق

2602
ــه  ــد نقــره ای متالیــک ب ــه پرای ــی 3256655327 و کارت وســیله نقلی ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
شــماره پــاک 19ق357-11 و شــماره موتــور 03054733 و شــماره شاســی 1412288017482 متعلــق 
 بــه فرشــید رجبــی فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 1401/1/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
 

2801
ــه شــماره  ــان خدمــت ب ــه شــماره 4898360671 و کارت پای ــی ب ــه شــماره 650 و کارت مل شناســنامه ب
ــد  ــژاد فرزن ــاری ن ــیدفرهاد افتخ ــه س ــق ب ــماره 4898360671 متعل ــه ش ــه ب 4898360671 و گذرنام

سیدکامیاب در تاریخ 1400/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــماره  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 2219291189 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره 48 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
2219291189 متعلــق بــه محرمعلــی صالحــی فرزنــد داداش در تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2219045471 متعلــق بــه فخــری الســادات حســینی فرزنــد ســیدطاهر در تاریــخ 
 1401/01/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
2807

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت بــه شــماره 31 ب 198 ایــران 82 و کارت ملــی 
ــه در تاریــخ 1400/11/25 مفقــود  بــه شــماره 5779882932 متعلــق بــه حســن  اوالدی فرزنــد فضــل ال

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150296561 متعلــق بــه بهــاره برجســته فرزنــد بهــروز در تاریــخ1400/06/07  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2150186497  متعلــق بــه رضــا میــرزازاده فرزند علــی در تاریــخ1400/10/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2150296561 متعلــق بــه الهــام باباعلــی زاده فرزنــد خلیــل در تاریــخ1400/06/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150057451 متعلــق بــه محمــد  یگانــه فــر فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/07/03مفق

کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 2150057492 متعلــق بــه هــادی اقــای جویبــاری فرزنــد 
غامعلــی در تاریــخ 1399/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 2162157209 متعلــق بــه عبدالرضــا اوالدپــور فرزنــد پرویــز 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160748161 متعلــق بــه علــی نــوری صنمــی فرزنــد رســول در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6039560053 متعلــق بــه نریمــان خســروی فرزنــد فــوالد در تاریــخ1400/07/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 17 ب 431 ایــران 82 و شناســنامه 
ــود  ــخ 1401/01/13 مفق ــی در تاری ــدر قل ــد حی ــاح فرزن ــا ف ــه رض ــق ب ــه شــماره 5779878587 متعل ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو وفلــش و کارت ملــی بــه شــماره 5770003359 متعلــق بــه ســجاد 
پاریــاو فــاح فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1400/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی وکارت ملــی بــه شــماره 0014002884  و بیمــه نامــه موتــور 
ــجاد  ــه س ــق ب ــران  39731  متعل ــاک 123ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س ــیکلت و کارت موت س

محمدیان فرزند ایرج در تاریخ 1401/01/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  0010321055 متعلــق بــه امیــن جعفــری فرزنــد داود در تاریــخ 
 1400/12/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0021642826 متعلــق بــه محمدرضــا شــریفی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/22مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0559348436 متعلــق بــه عــذرا بیابــان گــرد  فرزند صفــدر در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0012837040 متعلــق بــه میــاد مشــهدی فراهانــی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1396/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0020957505 متعلــق بــه پوریــا کیوانــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ1400/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 1219787248 متعلــق بــه یوســف منصــوری فرزنــد ابوالفضــل  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/23مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3920022394 متعلــق بــه علیرضــا زهــره ونــد فرزند خلیــل در تاریــخ1401/01/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 0482250402متعلــق بــه ابوالفضــل اســکندر پــور  و شناســنامه بــه شــماره 1814 
متعلــق بــه ســعید اســکندرپور فرزنــد محســن در تاریــخ 1400/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 2032135248 و شناســنامه بــه شــماره 452 متعلــق بــه مریــم  ترکیــان  فرزنــد 
عــوض محمــد  در تاریــخ 1400/12/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

و   3350203639 شــماره  بــه  وظیفــه  نظــام  وکارت  رانندگــی  کواهینامــه  و  ملــی    »کارت 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/21 مفق ــد حســن در تاری ــی فرزن ــه محمــد  خزاع ــق ب  متعل

ســاقط مــی باشــد.=«

ــخ  ــر  در تاری ــد جعف ــر  فرزن ــه س ــدی کل ــی  وج ــه عل ــق ب ــماره 0012801151 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب  1400/11/01مفقــود گردی

ــش   ــن  دان ــه محمدامی ــق ب ــی  0021102422  متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= ــد اصغــر در تاریــخ 1400/11/15 مفقــود گردی فرزن

 
بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 886 ل 91 و کارت ملــی و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــی 0015135454  متعل ــماره مل ــه ش ــجویی ب ــی و کارت دانش ــام مهندس ــی  و کارت نظ رانندگ
 ســعید شــیر محمــدی فرزنــد جهانفــر در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.=

ــران  ــی 771 ای ــه شــماره انتظام ــور ب ــی 0910218080 و کارت موت ــه شــماره مل ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
ــخ  ــدی  در تاری ــد مه ــزل  فرزن ــوش من ــی خ ــر ابراهیم ــی اکب ــه عل ــق ب ــوخت  متعل 56325 و کارت س

ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/01/19مفق

ــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت  ــی و کارت پای کارت مل
ــد ســلطان در تاریــخ  ــه حمیــد حیــدری شــیرازی فرزن ــران985ت77 متعلــق ب ــه شــماره انتظامــی 22ای ب

 1401/01/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه  علیرض ــق ب ــوخت متعل ــی و کارت س ــه رانندگ ــماره 0066566835 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
کدخدارســتم فرزنــد ماشــااله در تاریــخ 1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر ان 37387  ــی 136ای ــماره انتظام ــه ش ــه ب ــه نام ــیکلت  و بیم ــور س ــی و کارت موت ــه رانندگ گواهینام
متعلــق بــه ســیدعلی میرشــفیعی فرزنــد بیــژن بــه  شــماره ملــی 0023732891 در تاریــخ1401/01/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 0072654333 و پای ــه ش ــی ب ــماره 3569 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
رانندگــی و کارت ســوخت و دفترچــه بیمــه و کارت دانشــجویی دانشــگاه آزاد و دســته چــک بانــک رســالت 
متعلــق بــه هــادی محمــدی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1400/12/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0372414400 متعلــق بــه مصطفــی  وصالــی اســتوار فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
 1400/07/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــران283 د35 متعل ــه شــماره انتظامــی 77ای ــه شــماره 0048472832 و کارت ماشــین ب ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/05 مفق ــدرت در تاری ــد ق ــی فرزن ــه حســین کاظم  ب

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4270908513 متعلــق بــه علــی حیــدری فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــور فرزن ــین پ ــوره حس ــه منص ــق ب ــماره 0702323942 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/01مفق

ــخ  ــی در تاری ــد امیدعل ــاد فرزن ــی اغورآب ــری پناه ــه کب ــق ب ــماره 1718223961 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/12/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0558494552 متعلــق بــه علــی خســروی فرزنــد یوســف در تاریــخ1400/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016773748 متعلــق بــه مریــم ســادات طباطبایــی مهــر در تاریــخ1401/01/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0490293123 متعلــق بــه محمــود جمشــیدیها فرزند رضــا در تاریــخ1400/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه محمــود طباطبائ ــق ب ــی و کارت شناســایی ســازمان صداوســیما و ســیما کارت متعل کارت مل
قاســم بــه شــماره ملــی 0048290467 در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2580970347 متعلــق بــه حدیثــه رنجکــش کرباســدهی فرزنــد بهــروز 
در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــران41895 ب ــی 135ای ــماره انتظام ــه ش ــیکلت ب ــیکلت و کارت موتورس ــبز موتورس ــرگ س ب
موتــور NEODJGBTL32786 بــه شــماره تنــه 18A9322098***N5P و کارت ملــی و گواهینامــه 
رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 44ایــران158ص37 متعلــق 
ــود  ــخ 1401/01/19 مفق ــی 0480471436 در تاری ــماره مل ــه ش ــا ب ــد علیرض ــرخه فرزن ــان س ــه پیم ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت واکســن متعلــق بــه مرتضــی جعفرلواســانی فرزنــد ابراهیــم بــه 
شــماره ملــی 0034870423 در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1400/10/01   ــد احمــد در تاری ــم غامــی فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 3930971410 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1401/01/22   ــد در تاری ــد صم ــاز فرزن ــدا پاکب ــه ن ــق ب ــماره 0078978841 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020133006 متعلــق بــه متینــه اوســطی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ1401/01/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 16739 متعلــق بــه فــروزان ممیونــد فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 4130743694 
در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1400/11/01   ــد یاســر در تاری ــی فرزن ــادی ارباب ــه ه ــق ب ــه شــماره 0480488991 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدرضا در تاری ــد س ــی فرزن ــادات  صفائ ــره س ــه زه ــق ب ــماره 1229956689 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/12/01مفقــود گردی

ــی  ــه عل ــق ب ــران429ی48 متعل ــی 10ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــی و کارت ماش کارت مل
اصغــر بیگدلــی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی 0075938618 در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــینی گرگان ــه حس ــه رقی ــق ب ــماره 0383355796 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و مــدرک لیســانس رشــته پیشــگیری از حریــق و حــوادث از مرکــز علمــی 
کاربــردی آتــش نشــانی تهــران و مــدرک فــوق دیپلــم رشــته ایمنــی بهداشــت از مرکــز علمــی کاربــردی 
ــه شــماره ملــی 0060678951 در تاریــخ  ــد محمــد ب ــه احمــد وفــا فرزن ــور متعلــق ب قهرمــان پارســیان ن

1400/12/29 مفقــود گردیــده و غــاز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 4900707996متعلــق بــه محمــد حســین دلپــاک دوز 
دوزان فرزنــد جعفــر درتاریــخ1400/2/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=

اســناد مالکیــت )ســند آب کشــاورزی( بــه شــماره ثبــت 12048 متعلــق بــه نازنیــن بیگــم یعقوبــی زاده ونیــن 
و رضــا یعقوبــی زاده ونیــن در تاریــخ 1400/12/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــه شــماره شاســی NAALSRLDCA209728 و  ــران541ب22 ب ــه شــماره 66ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ــی  ــد مل ــا ک ــه ب ــی ال ــد ول ــی فرزن ــهاب فاعل ــه ش ــق ب ــور 8200871592W112584 متعل ــماره موت ش

3961706026 در تاریخ 1400/12/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 NAALSRLDCA209728 ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره 66ایــران541ب22 بــه شــماره شاســی
ــی  ــد مل ــا ک ــه ب ــی ال ــد ول ــی فرزن ــهاب فاعل ــه ش ــق ب ــور 8200871592W112584 متعل ــماره موت و ش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 3961706026 در تاریــخ 1400/12/12 مفقــود گردی

 NAAP13FE3KJ350292 ــه شــماره شاســی ــران396ج53 ب ــه شــماره 40ای ــی خــودرو ب ســند کمپان
و شــماره موتــور 166B0036364 متعلــق بــه صبــا فاعلــی فرزنــد شــهاب بــا کــد ملــی 0017196590 در 

تاریــخ 1400/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره شاســی NAAP13FE3KJ350292 و  ــران396ج53 ب ــه شــماره 40ای ــبز خــودرو ب ــرگ س ب
ــخ 1400/12/12 مفقــود  ــد شــهاب در تاری ــی فرزن ــا فاعل ــه صب ــق ب ــور 166B0036364 متعل شــماره موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 55ایــران797ل86 متعلــق بــه رســول محمدمــرادی فرزنــد اســکندر 
در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــا ک ــد اســکندر ب ــرادی فرزن ــه رســول محمدم ــق ب ــران882ص44 متعل ــه شــماره 88ای کارت ماشــین ب
ملــی 0070857067 در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــازی  ــش و کارت جانب ــی ارت ــایی نظام ــه و کارت شناس ــماره 5719463542 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســلیمان کمیجانــی بزچلوئــی فرزنــد زیــن العابدیــن در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 66ایــران122ق81 متعلــق بــه ســلیمان کمیجانــی بزچلوئــی فرزنــد زیــن العابدیــن 
بــا کــد ملــی 5719463542 در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ1400/12/12   ــد شــهاب در تاری ــی فرزن ــه ســعید  فاعل ــق ب ــه شــماره 0012131954 متعل ــه ب گذرنام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2539954571 متعلــق بــه رضــا نجاتــی فرزند علــی محمــد در تاریــخ1399/11/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت ایثــار بــه شــماره 0033917531 متعلــق بــه ســیدمصطفی امینــی فرزنــد سیدحســین 
در تاریــخ 1401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0440259819 متعلــق بــه بهنــام حســین آبــادی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/14 مفق

 N2G160V9415510 بــرگ ســبز موتــور و کارت موتــور بــه شــماره 128ایــران69669 بــه شــماره شاســی
و شــماره موتــور 0E4AF2719283 متعلــق بــه امیــر عباســی یگانــه فرزنــد داود بــا کــد ملــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1399/01/20مفق 0080436994 در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 3319284797 متعلــق بــه فرشــاد یارمحمــدی فرزنــد المــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/03 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2739266464 متعلــق بــه صفــر قربانپــور کینچــاه  فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0493195394 متعلــق بــه مهنــاز عســگری فرزنــد اســداله در تاریــخ1400/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4011149829 و گواهینامــه  و 2عــدد کارت ســوخت و کارت بازنشســتگی متعلــق بــه 
اکبــر  فیضــی  فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره ثبــت 165908 و شــماره فرعــی 201و اصلــی 29 و گذرنامــه بــه شــماره ملــی 
0045117020 متعلــق بــه معصومــه یامچــی خــان محمــدی فرزنــد عیســی در تاریــخ 1400/12/12 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت شناســایی کانــون ســردفتران و دفتریــاران  و فیــش حــج عمــره بــه شــماره 0045117020 و اســناد 
ــان  ــی خ ــه یامچ ــه معصوم ــق ب ــی 2متعل ــی 43297 و اصل ــه فرع ــت 950378 ب ــماره ثب ــه ش ــت ب مالکی

محمــدی فرزنــد عیســی در تاریــخ 1400/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه پــاک اصلــی 2395 و فرعــی 40060 بــه آدرس مــرزداران اطاعتــی جنوبــی بــه شــماره 
ملــی 0034851348 متعلــق بــه خدیجــه  یامچــی خــان محمــدی فرزنــد عیســی در تاریــخ1400/12/12  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــو فرزن ــی بیگل ــدی اب ــم محم ــه اعظ ــق ب ــه متعل ــماره 1460748344 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/04 مفق ــماعیل در تاری اس

کارت ملــی بــه شــماره 1467638110 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه ســیدعارف خاتمــی 
فرزنــد میرپنــاه الدیــن در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0015316211 متعلــق بــه رضــا آقاســی خانــی فرزنــد علــی در تاریــخ1401/01/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0062059981 متعلــق بــه پروانــه  کاظــم پــور هوچقانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1401/01/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــی حســین ب ــد عل ــا فرزن ــی کی ــر جلیل ــه جعف ــق ب ــران938ص78 متعل ــه شــماره 22ای کارت ماشــین ب
کــد ملــی 0054698537 در تاریــخ 1400/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0057604932 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی وزارت میــراث 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/01/10 مفق ــی در تاری ــد عل ــاغ فرزن ــد دشــتی قراب ــه محم ــق ب ــی متعل فرهنگ

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0074524267 متعلــق بــه رضــا جــودی آقچــه کنــد فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 
 1401/01/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0032853076 و شناســنامه متعلــق بــه اکــرم پورنظــری فرزنــد رمضــان در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت شناســایی بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــه شــماره 0044548291 متعلــق بــه ســهیا خدابخشــی 
فرزنــد کتابعلــی در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 22ایــران849د73 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
0053611292 متعلــق بــه ســهیا خدابخشــی فرزنــد کتابعلــی در تاریــخ1400/12/25  مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــار ســاقط م از درجــه اعتب
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کارت موتــور بــه شــماره 112 ایــران 54884 و شــماره شاســی 9502310 وشــماره موتــور 002783 متعلــق 
بــه مرتضــی قربانــی شــماره ملــی 0067248217 فرزنــد صحابعلــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــعید امان ــه س ــق ب ــماره 0065540271 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/09/01مفق

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 0077298071 متعلــق بــه مریــم یحیــی پــور فرزنــد 
یعقــوب در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــوری فرزن ــا ن ــه محمدرض ــق ب ــماره 0053662911 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/08/01مفقــود گردی

شناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0020219466 متعلــق بــه علیرضــا شــهابی فرزنــد 
حمیدرضــا در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0063809877 و کارت ملــی وســایر مــدارک بــه شــماره 0063809877 
ــد ناصــر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه احمــد حســین زاده فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

ــماره 3979291316  ــه ش ــی ب ــای بانک ــه دو و کارت ه ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــه امیــر رضائــی فرزنــد خلیــل  وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک 20 ایــران 389 ن 91 متعلــق   متعلــق ب
بــه ناهیــده کریــم پــور فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0051356678 متعلــق بــه نــادر هاشــم آبــادی فرزنــد عباســقلی در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمدتقــی در تاری ــی فرزن ــه زهــرا کیان ــق ب ــه شــماره 3978950316 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
 1400/12/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0013725866 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 66 ایــران 627 ط 88 و کارت ســوخت بــه شــماره 129 ایــران 21793 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/22 مفقــود گردی ــد ســیدعلی در تاری ــه ســیداحمد میرحســینی فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره ثبــت 2438وشــماره ملــک 29/97 متعلــق بــه علــی کیانــی فرزنــد نصــرت الــه 
در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت دانشــجویی و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 
0021380813 متعلــق بــه ســیده هانیــه کاظمــی فرزنــد ســیدرضا در تاریــخ 1401/01/21 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد کام ــی فرزن ــد برهان ــه محم ــق ب ــماره 0025079697 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/01مفق

ــماره 0050865846  ــه ش ــی ب ــای بانک ــه دو و کارت ه ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مهنــاز بخشــنده فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0490560237 متعلــق  ــه دو و کارت بانکــی ب کارت ملــی  هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پای
بــه فرشــته  نوبرانــی  فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
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گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2620029503 متعلــق بــه ســونا  بیگــی تالــش فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 

 1400/09/02مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5640057491 متعلــق بــه حمیدرضــا قاســمی فرزند حســن در تاریــخ1399/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــه شــماره مذک ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه شــماره 5649455082 و کارت پای ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــد صــادق در تاری ــه احمــد  احمــدی  فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0015154548 متعلــق بــه زهــرا  امیــری قهــی فرزنــد روح اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

ــنی  ــا حس ــه محمدرض ــق ب ــماره 0052585646 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای گواهینام
نســب فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــر حی ــد می ــری  فرزن ــل می ــه ابوالفض ــق ب ــماره 0059665841 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 3930512033 متعلــق بــه عبــاس  منصــوری  فرزنــد حیــدر در تاریــخ1400/02/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــماره 0020176031 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 0020176031 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
پایــه ســه و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 25496  ایــران 145 و کارت موتــور بــه شــماره 25496 
ــور  AG4AG1020092  و  ــماره موت ــی 110W9512657***N2G و ش ــماره شاس ــران 145 و ش ای
عابــر بانــک هــای ســپه و ملــی متعلــق بــه محمدرضــا  گلیــج فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1129455718 متعلــق بــه حشــمت الــه  مــرادی موگوئــی فرزنــد نصــرت الــه در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد ابراهیــم  در تاری ــوا فرزن ــی ل ــه وحیــد رضای ــق ب ــه شــماره 0059675217 متعل شناســنامه ب
 1400/12/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2080538748 متعلــق بــه نصیبــه خوشــانی فرزنــد ذات الــه در تاریــخ1401/01/21  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین بــه شــماره 18 ن 591 ایــرن 20 متعلــق بــه ســپیده  رضایــی اصــل  
فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1400/09/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0059269006 و کارت ماشــین بــه 
ــود  ــخ 1401/01/03 مفق ــب در تاری ــد مطل ــه حســن مصــری فرزن ــق ب ــران 30_553ج34 متعل شــماره ای

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه  رانندگــی و کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 0016199618 متعلــق بــه ســروش 
مظلومــی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3024
کارت ملــی بــه شــماره 0082008183 متعلــق بــه ســید محمــد رضــا میــر صفیــان  فرزنــد ســید ابوالحســن  

در تاریخ 1400/12/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 4010716037 متعلــق بــه رحمــت الــه خزلــی مهــر فرزنــد اســمعیلی  در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0550106391 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه مهدیــه جــوادی فرزنــد براتعلــی 
در تاریــخ1400/11/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0371674603 متعلــق بــه علــی کریمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــه ماشــین  و کارت ســوخت و  ــه نام ــه ســه و بیم ــه پای ــه شــماره 1520314175  گواهینام ــی ب کارت مل
ســفته  تومــان  700میلیــون  و    35 12ن479ایــران  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  فنــی  معاینــه 
ــزاده   ــد  قلی ــه محم ــق ب ــک کشــاورزی وصــادرات متعل ــر بان ــد و کارت عاب ــول نق ســفیدو200هزارتومان پ

فرزند داداش در تاریخ 1401/01/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
شناســنامه بــه شــماره ملــی 4270529539 و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  4270529539 متعلــق بــه جعفــر 

محمدی فرزند فیض اله در تاریخ 1400/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــه کــول  چپــی فرزنــد صفــی جــان در تاریــخ  ــه آیــت ال ــه شــماره 4060204481 متعلــق ب کارت ملــی ب

 1400/09/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 09110201059 متعلــق بــه احمــد  ســرآهنگ فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــدی فرزن ــتو احم ــه پرس ــق ب ــماره 5289553274 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4070268537 و گواهینامــه پایــه دو و کارت حکمــت کارت اتــکا و کارت غــذا نیروی 
انتظامــی و کارت حقوقــی متعلــق بــه پــوران حقانــی فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ1400/12/27  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4132389162 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه لیــا رضایــی فرزنــد فتــح علــی 
در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مهــدی  ــرادی فرزن ــب م ــه زین ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 4072343005 و گواهینام ــی ب کارت مل
خــان در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072529672 متعلــق بــه صدیقــه علــی زاده فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 
ــخ  ــد براخــاص در تاری ــه نظــری فرزن ــه حشــمت ال ــق ب ــه شــماره 870 متعل 1401/01/10 و شناســنامه ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــی چگن ــهرام درویش ــه ش ــق ب ــماره 4072481874 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/01/16مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه غــام دهقانــی فرزنــد صیدهــادی در تاریــخ 1400/12/16 مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی:  ــماره شاس ــدل:1400، ش ــمند SOREN EF7، م ــران22 س ــماره 789ب28ای ــه ش ــین ب کارت ماش
NAACS1HE7MF910463، شــماره موتــور :147H0588343 متعلــق بــه ســیدعماد شــاهرخی 
فرزنــد ســیدامید و کارت ملــی بــه شــماره 4060897701و گواهینامــه پایــه ســوم متعلــق بــه ســیدمحمد 
شــاهرخی فرزنــد ســیدعماد در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســه و کارت  ــه پای ــه شــماره 31498 و گواهینام ــه شــماره 4070311726 و شناســنامه ب ــی ب کارت مل
پایــان خدمــت  و کارت بســیج و بیمــه نامــه متعلــق بــه یــداهلل  دالونــد فرزنــد نــم طــا و کارت ملــی و کارت 
ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 461ب43ایــران31 و کارت بســیج بــه اســم حمیــد دالونــد در تاریــخ 

 1401/01/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش ــازی و کارت س ــماره 4188834129 و کارت جانب ــه ش ــی ب کارت مل
 164B0183183 : ــور ــماره موت ــی :NAAM31FE1JK110524 ، ش ــماره شاس ــران10، ش :983و58ای
ــده و از  ــخ 1400/12/01 مفقــود گردی ــد ســیدمحمد در تاری ــرد فرزن ــه ســیداحمد حســن زاده ف ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 2596087324 متعلــق بــه مریــم  دولــت خــواه بجاربنــه  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 

1400/11/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا  در تاریــخ  ــد میــرزا آق ــی فرزن ــه مکــرم  نظــری گیلوائ ــه شــماره 2592564071 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2581227133 متعلــق بــه زهــرا  میرزاجانــی  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/07/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2581273720 متعلــق بــه شــیدا  بهــراد فر فرزنــد هوشــیار  در تاریــخ1400/12/17  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 2580891481 متعلــق و بیمــه نامه موتور ســیکلت  
 NE8AHAJKJKAC00091 بــه شــماره پــاک 28159/583 و کارت موتور ســیکلت به شــماره شاســی
و شــماره موتــور 8F020080*2A_172MM و شــماره پــاک 28159/583بــه رحمــان  مهجــوری احمــد 

ســرائی فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد رضــا  در  ــه رقیــه  محمــدی کرباســدهی فرزن ــق ب ــه شــماره 2592509577 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد گل  در  ــه  فرزن ــاد پیمــای خــراط محل ــی  ب ــاز عل ــه ن ــق ب ــه شــماره 2679696761 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــکچه فرزن ــی فش ــی  غام ــه عل ــق ب ــماره 2581143681 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/09مفق

5554
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0941105636 متعلــق بــه علیرضــا  ســاگانیان فرزنــد صالــح در تاریــخ 

 1400/10/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه مجتبــی  آهنیــن جــان  ــق ب ــی 0947156380 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــه ســه و کارت مل گواهینامــه پای
فرزنــد قنبــر و کارت خــودرو و بیمــه نامــه و کارت ســوخت پرایــد ســفید مــدل 1384  بــه شــماره پــاک 
ــام  ــه ن ــور M15/1285173 ب ــران 74 و شــماره شاســی S1412284637998 و شــماره موت 69 م 632 ای

نســترن صفادوســت در تاریــخ 1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــودرو و معاین ــی 0926659774 و کارت ســوخت خ ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
فنــی خــودرو پرایــد ســفید مــدل 1384 بــه شــماره پــاک 12-656ی53 متعلــق بــه رضــا  آذری  فرزنــد 

اســماعیل  در تاریــخ 1401/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد شــعبان  در تاری ــور  فرزن ــه حســن  پارســا پ ــق ب ــی 0732224349 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0652211364 متعلــق بــه فاطمــه  نجــف زاده  فرزنــد علــی  در تاریــخ1400/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0933632495 و یــک فقــره چــک بــه شــماره 855693 
بانــک صــادرات شــعبه 1900841 بــه مبلــغ 80/000/000 متعلــق بــه عبــاس  باقــری  فرزنــد حســین  در 

تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و پروانــه تاکســیرانی بــه شــماره ملــی 5539655524 متعلــق بــه محمدرضــا  افشــاریان قلعــه 
نــو  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 6439926861 متعلــق بــه علیرضــا کمالــی فرزنــد صفرعلــی  در 
تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــرافتی  فرزن ــت  ش ــه عصم ــق ب ــی 0730850099 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/10/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0941607720 متعلــق بــه مصطفــی  جــدی ازغنــدی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــو  ــی  ایزانل ــه عل ــق ب ــی 0638329345 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی قدیم ــمند و کارت مل ــی هوش کارت مل
مقــدم  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 1400/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0942751086 متعلــق بــه علیرضــا شــریفی فرزنــد غامحســین  در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد م ــدرزاده  فرزن ــه حاجتمــراد  حی ــق ب ــی 1971895581 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1401/01/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت کیشــوندی بــه شــماره ملــی 0921419929 متعلــق بــه فاطمــه 
نــوروزی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
کارت ملــی بــه شــماره 4889899057 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4889899057 بعــه نــام اقــای 
ــران 229 ص41 و کارت  ــه شــماره 99ای ــه ماشــین ب ــد محمــد بیــگ و بیمــه نام ــی ســراوانی فرزن مصطف
ماشــین بــه شــماره 99ایــران 299ص41 و کارت ســوخت بــه شــماره 99ایــران 229ص41 متعلــق بــه بتــول 

شمس قارنه  در تاریخ 1401/01/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0063361965 و  متعلــق بــه مرتضــی امیــد پــژوه  فرزنــد ابراهیــم خلیــل وشناســنامه 
ــود  ــخ  1401/01/16مفق ــد مرتضــی در تاری ــژوه  فرزن ــد پ ــه آراد امی ــق ب ــه شــماره 0157816311متعل ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0011567457 و شناســنامه بــه شــماره 0011567457 متعلــق بــه خانــم ســهیا  
حیــدری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــخ  ــی در تاری ــد خانعل ــور فرزن ــی پ ــا نعمت ــه حمیدرض ــق ب ــماره 3871228621 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/12/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7032
کارت ماشــین بــه شــماره 72د593ایــران 30 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 72د593ایــران 30 و 
اســناد مالکیــت ، بنچــاق بــه شــماره پــاک 72د593ایــران 30 متعلــق بــه بهنــام  شــکوهی عبدالــه پــور 

فرزند فتح اله در تاریخ 1400/01/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9381737744 متعلــق بــه بهمــن  همتــی اربــط ســفلی فرزنــد مســلم  در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7050
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0670495514 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9700919903 متعلــق 
 بــه اســما’ روحــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/12/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
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باید از غیبت روسیه استفاده کنیم

حملهگلرپرسپولیسبهدستیارگلمحمدی
بوژیدار رادوشــوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس عامل 
مشکل و ضعف این تیم در خط دروازه را داوود فنایی می داند.

 بوژیدار رادوشوویچ گلر کروات پرسپولیس که پس از ترک 
ایران از این باشگاه شکایت کرده و حکمی 900 هزاردالری 
علیه این تیم گرفته، معتقد اســت داوود فنایی مربی دروازه 
بان های پرسپولیس عامل ضعف گلرها در این تیم شده است.

او همچنین درباره توافق با مدیران پرسپولیس هم گفت: 
این مدیران پرسپولیس طبیعی نیستند و با آنها توافقی نمی کنم. فیفا علیه آنها رای 

داده است و باید به آن عمل کنند.

پیامکونسیسائوبهطارمی:شکراکناربگذار
پورتو باید در هفته سی ام لیگ پرتغال مقابل پورتیموننزه 
قرار بگیرد و کونسیسائو معتقد است که این دیدار یک فینال 

دیگر برای تیمش خواهد بود.
 در دیدار قبلی پورتو مقابل ویتوریا گیمارش، طارمی ابتدا 
در دقیقه ۳۶ یک ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد اما در نیمه 
دوم، ضربه پنالتی دیگر را از دست داد تا تیمش در نهایت با 
همان یک گل به برتری برسد.کونسیسائو در مورد این اتفاق 
در کنفرانس مطبوعاتی گفت:« بازیکن به ســمت نیمکت آمد و پرسید که باید به 
سمت راست ضربه بزند یا چپ. و وقتی بازیکن شک داشته باشد، اشتباه می کند. من 
هم برای چند ســال چنین تردیدی داشتم.مهدی پنالتی اول را گل کرد و این تیم 
پورتو بود که گل زد. مهدی دومی را خراب کرد و این تیم پورتو بود که پنالتی را از 
دست داد. اما من نمی خواهم بازیکنان شک داشته باشند. آنها باید در زمین کامال در 
مورد کاری که می کنند، مطمئن باشند.پورتو باید در هفته سی ام لیگ پرتغال مقابل 
پورتیموننزه قرار بگیرد و کونسیسائو معتقد است که این دیدار یک فینال دیگر برای 
تیمش خواهد بود. پورتیموننزه تیم باثبات و سازمان یافته ای است. چند بازیکن آنها 
غایب هستند اما تیمی تاکتیکی هستند که تجربه حضور در سطح اول را دارند. ما 
انتظار دیدار دشواری را داریم. این به پورتو بستگی دارد که هرکاری می تواند برای 
پیروزی انجام بدهد. برتری شش امتیازی نسبت به اسپورتینگ؟ ما بایو هرهفته خوب 
کار کنیم زیرا اگر تمرکزمان را از دست بدهیم، شرایط خطرناک می شود. مطمئنم 
که آنها تا پایان خواهند جنگید.«پورتو در حال حاضر با ۷9 امتیاز در صدر قرار دارد 

و پورتیموننزه با ۳۲ امتیاز، تیم دوازدهم جدول است. 

گلرجنجالیبهپرسپولیسبرمیگردد؟
شــرایط دروازه بان تیم پرسپولیس برای حضور دوباره در 
تمرینات این تیم همچنان نامشخص است.تمرینات تیم فوتبال 
پرسپولیس بعد از چند روز تعطیلی از فردا در ورزشگاه شهید 
کاظمی برگزار خواهد شد.این تمرین در حالی برگزار می شود 
که هنوز وضعیت حامد لک دروازه بان تیم پرسپولیس برای 
حضور دوباره در تمرینات این تیم مشخص نیست.لک بعد از 
بازی تدارکاتی پرسپولیس مقابل تیم امید کشورمان با نظر 
کادر فنی از تمرینات گروهی کنار گذاشته شد و به صورت اختصاصی تمرینات خود 
را انجام می دهد.قرار است کادر فنی پرسپولیس در خصوص وضعیت لک جهت حضور 

دوباره در تمرینات تصمیم گیری کنند. 

درجلسهمجوزحرفهایباشگاهاستقاللچهگذشت؟
جلسه کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه استقالل با حضور 

مدیران این باشگاه برگزار شد.
جلسه کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه استقالل با حضور 
مصطفی آجورلو )مدیرعامل(، معاونان، مدیران و آرش برهانی 

رئیس آکادمی باشگاه استقالل برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل استقالل تاکید کرد که کلیه ارکان 
باشگاه باید در خصوص جمع آوری مدارک برای کسب مجوز 
حرفه ای سازی تالش کنند و جلسات مربوط به مجوز حرفه ای باشگاه استقالل باید 
هفتگی برگزار شود و اعضا موظف به ارائه گزارش عملکرد هستند.در جلسه روز گذشته 
مقرر شد سعید فتاحی معاون اجرایی برای حوزه زیرساختی باشگاه، فرشید سمیعی 
معاون حقوقی برای امور حقوقی، محمد شــکراللهی جهت مسائل پرسنلی، محمد 
نوری فر معاون ارتباطات در حوزه رسانه، مصطفی احمدی مدیر مالی جهت مسائل 
مالی، محمد مالاسماعیلی به همراه اجالل نصیری مدیر اجرایی تیم در خصوص امور 
ورزشی و بهنام نصیری مسئول سامانه CLAS اقدامات الزمه را انجام دهند.همچنین 
در ابتدای این جلسه مصطفی آجورلو به چند نکته اشاره کرد و گفت : شرایظ کسب 
مجوز حرفه ای ســال جدید از امروز و چند ماه زودتر رســیدگی به این امور را آغاز 
می کنیم. فراموش نشود که اگر در گذشته هم فرصت ها را از دست نداده بودند، امروز 
استقالل در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت. این جلسات به صورت هفتگی باید 
برگزار شود و طبق مسئولیت های مشخص شده در این جلسه پیش خواهیم رفت و 
به امید خدا امسال زودتر از مهلت تعیین شده کارهای الزم انجام می شود تا نگرانی 
هواداران محترم استقالل برطرف شود.در همین رابطه فرزاد نادری مسئول و عضو 
کمیته صدور مجوز حرفه ای سازی باشگاه استقالل گفت: هر ساله در اواخر اردیبهشت 
از ســوی سازمان لیگ نامه ای به باشگاه ها ارسال می شود که کمیته های مربوط به 
حرفه ای سازی را تشکیل دهند. ما امسال زودتر این کار را شروع کردیم تا برخالف 
سال های گذشته اگر مشکلی وجود داشت، بتوانیم آن را حل کنیم.او گفت : در این 
جلسه که با ریاست مدیرعامل باشگاه استقالل جناب دکتر آقای آجورلو برگزار شد، 
وظایف معاونان و مدیران باشگاه استقالل تعیین شد و قرار شد تا این جلسات ادامه 
دار باشد و مدارک تکمیل شده در اختیار کمیته مجوز صدور حرفه ای قرار بگیرد. 

چیزیکهباعثتعجباستراماچونیشدهاست
ســرمربی ایتالیایی الغرافه از نبــود VAR در معتبرترین 
رقابت باشــگاهی در آسیا، متعجب است. به نقل از الوطن، 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا به میزبانی عربستان 
درحال برگزاری اســت.با وجود آنکه لیگ قهرمانان آســیا 
معتبرترین رقابت باشگاهی در آسیا است و دنبال کننده گان 
زیادی دارد اما خبری از VAR در این رقابت ها نیست و تنها 
از مرحله حذفی به بعد از این تکنولوژی استفاده می شود که 
این باعث تعجب سرمربی ایتالیایی الغرافه شده است.استراماچونی گفت: آیا عاقالنه 
اســت که در معتبرترین رقابت باشــگاهی در آسیا شــاهد VAR نباشیم؟ من واقعا 
متعجب شده ام. باید در لیگ قهرمانان آسیا که مهم ترین رقابت باشگاهی در آسیا از 

این تکنولوژی استفاده شود. 

اعتراضرسمیســپاهاننسبتبهعملکردداوریدیدارباالتعاون
عربستان

باشــگاه سپاهان اعتراض رسمی خود نسبت به عملکرد 
داور دیدار با التعاون عربستان را به AFC ارسال کرد. پس از 
قضاوت بحث برانگیز و پر حاشیه داور دیدار سپاهان و التعاون، 
باشگاه سپاهان نسبت به عملکرد تیم داوری این دیدار اعتراض 
رسمی خود را اعالم کرد. باشگاه سپاهان در نامه ارسالی به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا درخواست کرد بازی های پیش 

روی این با حضور داوران با تجربه تبرگزارشود.

 خبرهای واصله حکایت از آن دارد که یک تیم اماراتی پیشنهاد خوب و 
وسوسه کننده ای به مهدی ترابی ستاره ملی پوش پرسپولیس ارائه داده است.

شنیده ها حکایت از آن دارد که تیم اماراتی خواهان مهدی ترابی، الشباب 
االهلی است و بعید نیست به زودی شماره 9 پرسپولیس به دوست صمیمی 
خودش احمد نوراللهی ملحق شــود! پیش از این نوشته بودیم مهدی ترابی 
از باشگاه خواسته است طلبش را بپردازد اما مدیران پرسپولیس به او فقط 

وعده داده اند.
شماره 9 برای تمدید قراردادش با پرسپولیس نیز شرط پرداخت دو سوم 
از مبلغ قرارداد فصل جاری اش را گذاشــته که این یکی هم عملی نشده و 

احتماال به این زودی نخواهد شد.
بنابراین محتمل است مهدی ترابی بخواهد تصمیم جدیدی بگیرد. گرچه 
این هافبک ســرعتی و تکنیکی خاطره خوبی از بازی در قطر و لیگ های 
عربی ندارد اما شاید در آن مقطع مصدومیت و بدشانسی گریبانگیر او شد.
حاال می تواند امارات مقصد جدید و خوبی برای مهدی ترابی باشد اما ...

شاید خبر جالب تر این باشد که شنیدیم مهدی ترابی احتماال جانشین 
مهدی قایدی در تیم شباب االهلی خواهد شد!

ســتاره فصل گذشته استقالل این روزها شرایط خوبی در کشور امارات 
ندارد. قایدی که در ابتدای فصل از استقالل جدا شد و به تیم االهلی امارات 
پیوست امیدی زیادی داشت تا با درخشش در این تیم به فوتبال اروپا راه یابد.

مهاجم بوشــهری سابق استقالل برخالف روزهای خوب ابتدای فصل در 
حال حاضر از شــرایط خوبی برخوردار نیســت و بیشتر مواقع به عنوان یار 

تعویضی به بازی می آید.مدتی می شود که او به بازی هم گرفته نمی شود 
و خبری از حضورش در ترکیب اصلی نیست. این درحالی است که همبازی 
ایرانی او احمد نوراللهی پس از پشت سرگذاشتن دوران گذار و اولیه حضور 
در لیگ امارات به یکی از مهره های اصلی و کلیدی مهدی علی ســرمربی 

ایرانی شباب االهلی تبدیل شده است.
به نظر می رسد مشکالت شخصی و حاشیه ای روی عملکرد مهدی قایدی 

استعداد بی بدیل ایرانی در امارات سایه انداخته باشد.
او در ۱۸ بازی لیگ امارات، فقط در ۴ گل و ۳ پاس گل تاثیر گذشــته 
و در 9۶۱ دقیقه برای تیمش به میدان رفته است که برابر است با نیمی از 
دیدارهای االهلی! در وصف شرایط و اوضاع قایدی همین بس که او در برخی 
از دیدارها تبدیل به بازیکنی شده که گاهی برای اتالف وقت تعویض می شود 

و در برخی از دیدارها ۴، 9 و ۱۳ دقیقه به میدان رفته است.
جدایــی احتمالی مهدی ترابی می تواند بدترین خبرممکن برای یحیی 
گل محمدی و هواداران پرســپولیس باشد. به نظر می رسد رضا درویش و 
دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس هرچه زودتر برای تمدید قرارداد ستاره 

خط میانی خود اقدام کنند.

شوک به پرسپولیس و یحیی؛ترابی جدا می شود؟

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
دارنده مدال برنز کشــتی آزاد جهان، گفت: 
موفقیــت تیم ملی کشــتی آزاد ایــران در 
رقابت های جهانی نروژ باعث شــلوغ تر شدن 
باشگاه های کشتی در استان های مختلف شد.

مجید خدایی، با اشاره به درخشش تیم ملی 
کشــتی آزاد ایران در رقابت های جهانی نروژ، 
گفت: نتایج تیم ملی با اســتقبال خوب مردم 
مواجه شــد و پس از مدت ها عالقه به کشتی 
بیشتر و همانند سال های نه چندان دور خود 
شد. با این نتایج باشگاه های کشتی نیز شلوغ تر 
شد و خانواده های بیشتری فرزندان خود را به 
باشگاه های کشتی فرستادند. همچنین با این 
موفقیت ها، توجه مسئوالن به این رشته بیش 
از گذشته شد و در مجموع این نتایج به سود 

کشتی رقم خورد.
ملی پوش اسبق کشتی ایران، افزود: در حال 
حاضر نیز رقابت های قهرمانی آسیا را در پیش 
داریم و انتخاب نفرات نیز همانطور که اعالم 
شده بود بر اســاس چرخه انتخابی تیم ملی 
صورت گرفت. نفرات شایسته ای در تیم ملی 
داریم و امیدوارم تیم ملی در این رقابت ها نیز 

به بهترین نتایج برسد.
وی با اشــاره به اینکه ســال مهمی پیش 
روی کشــتی ایران اســت، خاطرنشان کرد: 
امســال دو رویداد مهم بازی های آســیایی و 

قهرمانی جهان را بــا فاصله زمانی کم پیش 
رو داریم که همین امر نیز مقداری کارمان را 
ســخت تر می کند. البته در اوزان باال با توجه 
به حضور نفرات خوبی که در تیم ملی داریم، 
کارمان برای انتخاب ۲ کشــتی گیر در این ۲ 
رویداد آســان خواهد بود، اما در اوزان پایین 
کار ســختی در پیش داریم، مخصوصا اینکه 

در اوزان پایین چهره هــای مدعی زیادی در 
بازی های آســیایی حضــور دارند.خدایی به 
غیبت روسیه و بالروس در مسابقات قهرمانی 
جهان ۲0۲۲ در صربستان اشاره کرد و گفت: 
غیبت روسیه به عنوان مدعی اصلی قهرمانی 
جهان، فرصت بسیار خوبی برای کشتی ایران 
است تا با درخشش در این مسابقات به عنوان 

قهرمانی برسد. با غیبت روسیه، رقابت اصلی 
میان ایران و آمریکا خواهد بود اما با توجه به 
چهره های خوبی که در تیم ملی داریم، شانس 
بزرگی برای کسب عنوان قهرمانی برای ایران 
خواهد بود. با توجه به موفقیت های بدست آمده 
این انتظار دور از واقعیت نیست و می توانیم بر 

سکوی نخست جهان بایستیم.

دارنده مدال برنــز ۲00۲ جهان در ادامه 
در پاســخ به این ســوال که آیا پیشنهادی از 
سوی فدراسیون کشتی برای مربیگری داشته 
یا خیر، اظهار کرد: نه پیشــنهادی نداشتم اما 
در چند ماه اخیر از ســوی انستیتو کشتی به 
عنــوان مدرس در کالس هــای مربیگری در 
مشهد حضور داشتم. دوستانی که در حال کار 
هستند همگی به خوبی کار می کنند و برای 
همه آن ها آرزوی موفقیت دارم. هر کجا هم که 
الزم باشد در خدمت کشتی خواهم بود.رقیب 
سابق پژمان درستکار درباره تغییرات صورت 
گرفته در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، گفت: 
پس از المپیک وقتی سرمربی جدید تیم ملی 
انتخاب شــد، حرف و حدیث ها و انتقادهای 
زیادی مطرح شــد اما نتایج تیم ملی در نروژ 
نشان داد این تصمیم چندان هم نادرست نبوده 
و تصمیم درســتی بوده است. در حال حاضر 
تیم ملی آرامش بیشتری دارد و تمامی ارکان 
برای موفقیت تیم ملی مثل رییس فدراسیون، 
کادر فنی، مدیر تیم ملی، کشــتی گیران و ... 
همه یکدل هستند که این موضوع به موفقیت 
یک تیم کمک زیادی می کند.خدایی در پایان 
خاطرنشــان کرد: امسال می تواند سال خوبی 
برای کشتی ایران باشد و باید از فرصت غیبت 
روسیه در مسابقات قهرمانی جهان به بهترین 

شکل استفاده کنیم.

پیشکســوت باشگاه استقالل معتقد است که حذف از 
جام حذفی تلنگر به موقعی برای تیم تحت هدایت فرهاد 

محیدی بود.
علی حاج اکبری ، درباره عملکرد این تیم در جام حذفی 
و باخت به نساجی اظهار کرد: استقالل مقابل نساجی خیلی 
خوب بازی کرد. نســاجی در اواخر بازی فقط دفاع کرد و 
بازی دســت اســتقالل بود اما باید بگویم که من مخالف 
تعویض های مجیدی بودم. درســت اســت، حسین زاده و 
آمانوف هر دو موقعیت هایی خراب کردند اما آمانوف چندین 
پاس در موقعیت های مناسب نتوانست بدهد و حسین زاده 
عملکرد بهتری نســبت به آمانوف داشــت. البته این نظر 

شخصی من است.
او ادامــه داد: به نظرم این باخت، باخت خوبی بود. هم 
این که استقالل در 90 دقیقه نباخت و شاید بتوان گفت 
که رکوردش همچنان پابرجاست و هم این که در لیگ برتر 
نباخت. االن موقعی است که باید از استقالل حمایت کرد. 
۶ بازی در انتظار استقالل است که حکم فینال را دارند و 

در نتیجه باید به استقالل کمک کرد.
این پیشکسوت اســتقالل در پایان بیان کرد: درست 
است که جام حذفی از دست رفت اما استقالل باید تلنگر 
می خورد و به نظرم این تلنگر زمان درســتی خورد. ضمن 
این که خیلی خوب شد که استقالل در 90 دقیقه نباخت 

تا رکورد شکست ناپذیری اش پابرجا بماند.

نتایج مس رفسنجان در هفته های اخیر، جایگاه محمد 
ربیعی در این تیم را متزلزل کرده است. البته ربیعی پیش 
از شروع روند نزولی در گفت وگو با ایسنا اعالم کرده بود که 
تمرکزش به پایان رســاندن این فصل با مس است و هنوز 
تصمیمش را برای فصل آینده نگرفته است اما شاید او فکر 
نمی کــرد که روزهای بد به تیمــش رو کند و آینده او در 
رفســنجان را از اختیارش خارج کند. با این حال عملکرد 
فراتر از انتظار مس رفسنجان باعث شد که پس از چند بازی 

نبردن، چنین شرایطی برای سرمربی تیمش ایجاد شود.
حاج اکبری به عنوان یکی از پیشکسوتان فوتبال استان 
کرمان درباره وضعیت مس رفســنجان  اظهار کرد: ربیعی 
بــه همراه علیزاده مدت ها تالش کردند و به دنبال بازیکن 
بودند تا تیم خوبی در رفسنجان بسازند اما مسائلی هست 

که آدم را ناراحت می کند.
او با گالیه از ربیعی افزود: این اواخر چو انداخته شــد 
که پرسپولیس به  دنبال ربیعی است یا قبل آن می گفتند 

که سپاهان می خواهد ربیعی را جانشین نویدکیا کند. آیا 
واقعا پرسپولیس به این فکر می کند که ربیعی را جانشین 
گل محمدی کند یا واقعا تصور می کنید که آقای ساکت با آن 
روحیاتش، نویدکیا را برمی دارد و ربیعی را جای او می گذارد؟

این پیشکسوت فوتبال استان کرمان با اشاره به تالش های 
سعد محمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی مس برای کمک 
به ورزش استان کرمان، بیان کرد: به نظرم مس رفسنجان 
نباید ربیعی را برکنار کند و باید تا پایان فصل به او فرصت 
بدهــد. با این حال اتفاقات اخیر تجربه خوبی برای ربیعی 

بود که نخواهد با بازار گرمی رقم قراردادش را باال ببرد.
حاج اکبری در پاســخ به این ســوال که آیا نتایج مس 
رفسنجان در زمان حضور ربیعی در این باشگاه، توقعات را 
از او و تیمش باال برده است، توضیح داد: درست است، ربیعی 
با نتایجی که در مس رفسنجان گرفت توقعات را باال برد اما 
این را هم باید گفت که هزینه ی زیادی برای این تیم شده 

و باید نتیجه می گرفت.
او در ادامه به مس کرمان هم اشاره کرد و گفت: صادقانه 
باید بگویم که االن اکثر تیم های در لیگ برتر و لیگ یک 
توان هزینه کردن ندارنــد. در لیگ یک چهار یا پنج تیم 
هستند که شرایط بهتری نسبت به تیم های دیگر دارند. به 
همین دلیل از مس کرمان توقع می رود که نتیجه بگیرد. 
آن ها بودجه خوبی در اختیار حسین خانی قرار داده اند و از 

این تیم توقع نتیجه گیری و رسیدن به لیگ برتر می رود.

استقالل تلنگر به موقعی خورد

کمتر فوتبال دوســتی است که »مارکوس مرک« )Markus Merk(، داور 
بین المللی فوتبال را نشناســد. دکتر مارکوس مرک از داورهای ارشد سابق 
در فوتبال آلمان است. وی شش بار برنده جایزه داور سال آلمان شده است و 
رکورددار تعداد داوری ها در بوندسلیگا است. او در عین حال یک دندان پزشک 
است. مارکوس مرک در سال ۱9۸۸ که در سال های پایانی رشته دندانپزشکی 
بود جوان ترین داور تاریخ رقابت های بوندس لیگا لقب گرفت. در ســن ۲9 
سالگی با سوت زدن در رقابت های المپیک بارسلونا جوان ترین داور بین المللی 
فوتبال شد.از افتخارات »مرک« می توان به سوت زدن در فینال رقابت های 
یورو ۲00۴ اشــاره کرد و او همچنین ســابقه قضاوت در دربی تهران را هم 
دارد. او که برای افتتاحیه ســالن بدنسازی سام سنتر به تهران آمده بود در 
مصاحبه درباره حضورش دوباره اش در تهران و همچنین تجربه دربی تهران 

گفت که در ادامه می خوانید:

شماتجربهیحضوربهعنوانداوردردربیتهرانراداشتید،
ممکنهدرموردفضایمسابقهتوضیحبدید؟

اول از همه باید بگم که باعث افتخار و خوشحالی من هست که یک بار 
دیگــر در ایران حضور دارم و همانطور که گفتید اولین حضور من در دربی 

قرمز مقابل آبی بود.
 این یکی از ۵00 مسابقه ای بود که در حرفه ام تجربه کردم اما تجربه ی 
فوق العاده ای بود و هرگز فراموشش نمی کنم. فضای استادیوم آزادی واقعا عالی 
بود و با اینکه من مسابقات زیادی را دیده ام. این یکی از به یادماندنی ترین 

آن ها بود

علیرضافغانی،داورایرانی،یکیازبهترینهادردنیاست.بهنظر
شمااومیتواندفینالجامجهانی۲۰۲۲راسوتبزند؟

او داور فوق العاده ای است. از همان اوائل من از عملکردش واقعا شگفت 
زده شده بودم و اکنون بعد از اینهمه سال او همچنان عملکردی مانند همان 
روزها دارد و قطعا شانسی برای حضور در فینال جام جهانی خواهد داشت 
اما ناگفته نماند که فقط یک فینال و هزاران داور وجود دارد. برای او و برای 
ایران و فوتبال ایران بهترین ها را آرزو دارم و اگر او در فینال حضور پیدا کند 

افتخار بزرگی خواهد بود اما باید گفت که حضور در جام جهانی و اینکه یک، 
دو، سه مسابقه و یا مسابقات مراحل اول و همچنین فینال رو داشته باشید 
دست آوردی بی نظیر است. هفصد هزار داور در سراسر دنیا وجود دارد و اینکه 
کسی بتواند از بین آنها در جام جهانی حضور پیدا کند. افتخار بزرگی است و 

با اینحال من برای او و فوتبال ایران بهترین ارزوها را دارم.

شماعالوهبرداوریفوتبال،دندانپزشکهمهستید،چطور
یکپزشکمیتواندداوریعالینیزباشد؟

دندان پزشــکی شغل من بود اما من در سال ۲00۴ آن را کنار گذاشتم. 
نه فقط به خاطر داوری، من در زندگی ام کارهای زیادی انجام می دهم مثل 
خدمات اجتماعی، و فعالیت های زیادی در جنوب هند انجام دادم مثل ساخت 
خانه و مدرسه برای کودکان آنجا با شرکت های زیادی هم کار کردم. زندگی 
من همیشــه همینطور بوده و من قصد دارم قدم به قدم رو به جلو حرکت 
کنم. درسته که سنت باالتر می ره، اما هرگز متوقف نشو! و رو به جلو حرکت 
کن ]مثل[ حضور در اینجا و دیدن این تیم فوق العاده من همه جای دنیا رو 
گشتم، و این برای من خیلی با ارزشه اما این تیم به قدری فوق العاده هستند 

که فکر می کنم اینجا بمونم و برای آینده به آن ها آموزش دهم.

بهجزدربیایران،درموردمســابقهمهمدیگریکهداورآن

بودیدبگویید
همونطور که خودتان هم اشــاره کردید فینال همیشــه برای یک داور 
مســابقه ی بزرگی هست. مجددا باید بگم اینکه داور تورنمنتی بزرگ باشی 
باعث افتخاره چه جام جهانی، چه رقابت های اروپا پیرلوجی در ۲00۲ داور 
فینال بود و چون تیم آلمان در فینال بود و احتماال اگر تیم ایتالیا در فینال 
بود من هم آنجا بودم. من در ســال ۲00۴ در رقابت اروپا داور فینال بودم 
و در ۲00۳ داور فینال لیگ قهرمانی، واقعا بابت شغلی که دارم خوشحالم. 
وقتی که دوازده سالم بود رویای من این بود ک یه مسابقه در بوندس لیگا 
داشــته باشم و در بیست و شش ســالگی، اولین بازی بوندس لیگا و ۳۳9 
مســابقه و هم چنین مسابقات بین المللی را داشتم. این رویای من و حضور 

در مسابقات مایه ی افتخار من بود.

نظرشمادربارهیتکنولوژیهایفوتبالمانندVARچیست؟
موافقشهستید؟

تکنولوژی واقعا خاص هســت، در دوره ی من تکنولوژی کمتری وجود 
داشــت. آن موقع مجبور بودیــم در لحظه تصمیم بگیریم و فکر می کردیم 
شــاید درست انجامش نداده باشیم اما االن تکنولوژی همه جا را فرا گرفته 
و طبیعی هم هست االن قرن بیست و یک هستیم پس مطمئناً در ورزش 
و فوتبال هم تکنولوژی خواهیم داشت. زمانه عوض شده و ترجیح می دادم 

زمان خودم تکنولوژی زیادی وجود نداشته باشد.

بهنظرشماچهچیزیباعثمیشودداوربهتریباشی؟ترس
ازبازیکنیاکاریزما؟

برای عملکرد خوب مراحل زیادی وجود دارد. باید از نظر فیزیک و ذهنی 
رو به راه باشــید و با هر مســابقه رشد کنید و شخصیتتان را ارتقا دهید. به 
نظر من این مهم اســت مخصوصا در دوره  من، بازیکنان عالی مثل بکهام، 
زیدان، فیگو و االن مسی و رونالدو را که در زمان من هم بودند داریم و باید 
شــخصیت الزم برای مدیریت نه فقط بازی بلکه بازیکنان را داشــته باشید 
و یکی از مهمترین چیزها این اســت که مسابقه به مسابقه رشد کنید، یاد 

بگیرید و شخصیتتان را بسازید.

۵۰۰ بازی سوت زدم اما دربی تهران یکی از فوق العاده ترین هایشان بود!



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران ، میدان انقالب ،  ابتدای 
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وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

ت
اس

خو
زد

ه ای
وان

 پر
وز:

ن ر
تو

ار
ک

ت
اس

خو
زد

ه ای
وان

 پر
وز:

ن ر
تو

ار
                    ک

  یکشنبه 1401/01/28-شماره 1346    اذان صبح 05:00:56    طلوع آفتاب06:31:16     اذان ظهر13:04:00     غروب آفتاب19:35:20     اذان مغر ب 19:55:46     نیمه شب 00:20:56     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
27.790   ق

 30.300

 36.510
  7.620

 1.930
 13.080.000
 12.860.000
 7.370.000
 4.250.000
2.570.000

امام صادق علیه السالم :
إنَّ لَِرَمضاَن َحّقا وُحرَمًة ال یُشِبُهُه 
هوِر، وكاَن أصحاُب  َشيٌء ِمَن الشُّ
ٍد صلی اهلل علیه و آله یَقَرأُ  ُمَحمَّ

؛ أَحُدُهُم الُقرآَن في َشهٍر أو أَقلَّ
رمضان، حق و حرمتی دارد كه 
آن  شبیه  ها  ماه  از  یك  هیچ 
نیست. هر كدام از اصحاب محّمد 
صلی اهلل علیه و آله قرآن را در 

یك ماه یا كمتر می خواند.
الکافي : ج 2 ص 617 ح 2 .

براساس یک مطالعه که اخیرا صورت گرفته، زنان می توانند به کمک روش هایی 
احتمال ابتالی خود به زوال عقل را کاهش دهند.

 به نقل از دیلی میل، براساس یک مطالعه که اخیرا صورت گرفته،  مادر شدن 
و یائسگی بعدی آن ممکن است خطر ابتالی زنان به زوال عقل را کاهش دهد.

موسسه سالمت جهانی جورج، ۲۷۳ هزار سوابق پزشکی را مورد مطالعه قرار 
داد و یافته ها حاکی از آن بود،  یائســگی قبل از ۴۷ سالگی با ۴۳ درصد بیشتر 

احتمال ابتال به زوال عقل مرتبط است.
ادعا می شــود که بروز بیشتر زوال عقل در زنان می تواند به دلیل هورمون ها 
باشــد و به همین منظور  مادر شدن و یائسگی پس از ان می تواند خطر ابتالی 

زنان به زوال عقل را کاهش دهد.
مطالعه دیگری که روی بیش از نیم میلیون نفر انجام شــده نشان می دهد، 
احتمــال ابتال بــه زوال عقل در زنانی که فرزندی ندارند، ۱۸ درصد بیشــتر از 
مادران دو فرزند است. همچنین در زنانی که به طور طبیعی در سن ۴۷ سالگی 
وارد یائسگی می شوند، ۳۲ درصد بیشتر از زنانی  است که یائسگی آنها در سن 
۵۰ ســالگی شروع می شود.بارداری و سال های مشغول به  بچه دار شدن قبل از 
یائسگی می تواند با قرار دادن یک زن در معرض استروژن بیشتر در طول زندگی، 
به جلوگیری از زوال عقل کمک کند.  این هورمون در سطح مناسب در بدن می 

تواند به محافظت از مغز کمک کند.

محققان به مردانی که به ویروس کرونا مبتال شده اند هشدار دادند.
 به نقل از هندوســتان تایمز، نتایج یک بررسی صورت گرفته نشان می دهد، 
حتی بیماری خفیف یا متوسط کووید-۱۹ می تواند سطح پروتئین های مربوط 
به عملکرد تولید مثل مردان را تغییر دهد که ممکن است باروری را مختل کند.

این تحقیق که هفته گذشــته در ژورنال ACS Omega منتشــر شد، سطوح 
پروتئین را در مردانی که از کووید-۱۹ بهبود یافته بودند، مورد تجزیه و تحلیل 

قرار داد.
به گفته محققان، اگرچه SARS-CoV-۲، ویروسی که باعث کووید-۱۹ می شود، 
عمدتا بر سیستم تنفسی تأثیر می گذارد، اما، ابتال به ویروس و پاسخ بدن به آن، 

به بافت های دیگر نیز آسیب می رساند.
آنها گفتند که شواهد اخیر نشان می دهد که عفونت کرونا می تواند باروری 
مردان را کاهش دهد و این ویروس در اندام های تناسلی مردانه شناسایی شده 

است.
این تیم دریافت که  کرونا تعداد و تحرک اسپرم در مردان بهبود یافته را به 
میزان قابل توجهی کاهش داده و تعداد اسپرم های معمولی نسبت به مردانی که 

کووید-۱۹ نداشته اند، کاهش یافته است.
 ۲-SARS-CoV به گفته پژوهشــگران این مطالعه، یافته ها نشان می دهد که
اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت باروری مردان دارد که پس از بهبودی 

باقی می ماند.

پزشکان مزایای شگفت انگیز مصرف فلفل سیاه را برای سالمتی شرح داده اند.
به نقل از هندوستان تایمز، پزشکان آیورودا بر این باورند که  فلفل سیاه  نفخ 
شکم را تسکین می دهد؛ در طب سنتی چین نیز از فلفل سیاه برای درمان صرع 

استفاده می شود.
آیورودا یک علم باســتانی و کهن و نزد بسیاری از افراد هندی و اروپا و آمریکا 
است که از هندوستان ریشه گرفته و به خصوص در هند بسیار مرکز توجه است، 
اگر چه در کشورهای دیگر نیز در قالب طب جایگزین استفاده می شود. در آیوردا 

از گیاهان طبی، ماساژ و یوگا برای درمان بیماران استفاده می شود.

علم مدرن نیز نشان داده، فلفل سیاه در واقع فوایدی برای سالمتی دارد، عمدتاً 
در نتیجــه آلکالوئیدی به نام پیپرین، ماده شــیمیایی که طعم تند فلفل و آنتی 

اکسیدان قوی آن را مهیا می کند.
آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که مواد مضری به نام رادیکال های آزاد را 
از بین می برند. رژیم غذایی ناسالم، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید، 
مصرف الکل و سیگار می تواند تعداد رادیکال های آزاد را در بدن افراد افزایش دهد. 
وجود بیش از حد آنها می تواند به سلول ها آسیب برساند، افراد را سریع تر پیر کرده 
و باعث طیفی از مشــکالت سالمتی از جمله بیماری های قلبی عروقی، سرطان، 
آرتریت، آسم و دیابت شود.مطالعات آزمایشگاهی روی حیوانات و سلول ها نشان 
داده است که پیپرین با این رادیکال های آزاد مقابله می کند. فلفل سیاه همچنین 
ممکن است جذب کورکومین را که ماده فعال موجود در ادویه ضد التهابی محبوب 
زردچوبه است، بهبود بخشد. دانشمندان دریافتند که مصرف ۲۰ میلی گرم پیپرین 
به همراه ۲ گرم کورکومین میزان دسترســی به کورکومین را در انسان تا ۲۰۰۰ 
درصد بهبود می بخشد.مطالعات دیگر نشان داده اند که فلفل سیاه ممکن است 
جذب بتاکاروتن را بهبود بخشد، ترکیبی که در سبزیجات و میوه ها یافت می شود 
و بدن آن را به ویتامین A تبدیل می کند. بتاکاروتن به عنوان یک آنتی اکسیدان 
قوی عمل می کند که ممکن است با آسیب سلولی مبارزه کند. تحقیقات نشان داد 
که مصرف ۱۵ میلی گرم بتاکاروتن با ۵ میلی گرم پیپرین در مقایســه با مصرف 

بتاکاروتن به تنهایی، سطح بتاکاروتن خون را به میزان زیادی افزایش می دهد.

محققان در تازه ترین بررسی خود دریافتند، چاقی مادران باردار منجر به یک 
بیماری می شود که عالوه بر خود آنها، فرزندشان را نیز درگیر می کند.

به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد چاقی می تواند با آسم 
مرتبط باشد؛ داده های به دست آمده از مطالعات صورت گرفته بیانگر آن است که 

مادران دارای اضافه وزن بیشتر احتمال دارد بچه هایی با این بیماری داشته باشند.
شیوع آسم از دهه ۱۹۷۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۱، 
تعداد ۲۳۵-۳۰۰ میلیون نفر در ســطح جهان به این بیماری مبتال بودند و این 
بیماری حدود ۲۵۰ هزار مورد مرگ و میر را ســبب شد.به گفته محققان ژاپنی، 
زنانی که قبل از بارداری اضافه وزن دارند، بیشتر در معرض ابتال به آسم هستند. 
کارشناسان نیز معتقدند هورمونی به نام لپتین ممکن است مقصر ابتال به  آسم باشد. 
لپتین هورمونی که نقش کلیدی در متابولیسم انرژی ، باروری و تراکم استخوان 
دارد در تنظیم قطر راه های هوایی نیز موثر است.براساس یافته های جدید، مادرانی 
که قبل از باردار شــدن چاق بودند، کودکانشان ۲۸ درصد بیشتر در معرض ابتال 
به آســم بودند؛ خود زنان باردار نیز در مقایسه با زنانی که وزن سالم داشتند، ۱۷ 
درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به آسم بودند.محقق ارشداین مطالعه می گوید: 
»این یافته ها اهمیت دارند زیرا آسم اغلب یک بیماری مادام العمر است که می تواند 
زندگی روزمره را مختل کند«. آسم شایع ترین بیماری درازمدت در بین کودکان 

انگلیسی است که از هر ۱۱ جوان یک نفر به آن مبتال است.

نتایج یک تحقیق که در مجله معتبر لنست منتشر شده احتمال عارضه التهاب 
قلب ناشی از تزریق انواع واکسن را بررسی کرده است.

به نقل از هندوستان تایمز، نتایج یک تحقیق که در مجله معتبر لنست منتشر 
شده نشان می دهد التهاب قلب ناشی از تزریق واکسن کووید-۱۹ شایعتر از دیگر 
واکسن ها نیست.این تحقیق تایید می کند که خطر ابتال به میوپریکاردیت پس از 
واکسیناسیون کووید-۱۹ نسبت به سایر واکسن ها حتی ممکن است کمتر باشد.

بر اســاس این پژوهش، خطر کلی میوپریکاردیت - وضعیتی که باعث التهاب 
عضالت قلب می شود - پس از واکسیناسیون کووید-۱۹ بسیار کم است و ۱۸ نفر 
در هر میلیون دز واکسن را تحت تاثیر قرار می دهد.  این تیم با بررسی بیش از ۴۰۰ 

میلیون دز واکسیناسیون، پایگاه های اطالعاتی بین المللی را تجزیه و تحلیل کرد تا 
خطر ابتال به میوپریکاردیت را پس از واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ و سایر بیماری ها 
مانند آنفوالنزا و آبله مقایسه کند. در نهایت آنها هیچ تفاوت آماری معنی داری بین 
بروز میوپریکاردیت پس از واکسیناسیون کووید-۱۹  پیدا نکردند.کولنگود راماناتان، 
از بیمارســتان دانشگاه ملی سنگاپور و نویسنده این مقاله گفت: به نظر می رسد 
خطر کلی میوپریکاردیت برای این گروه جدید از واکســن ها علیه کووید-۱۹ با 
واکسن های رایج علیه سایر پاتوژن ها تفاوتی ندارد.راماناتان ادامه داد: خطر چنین 
رویدادهای نادری باید با خطر میوپریکاردیت ناشی از عفونت متعادل شود و این 
یافته ها باید اعتماد عمومی را نسبت به ایمنی واکسیناسیون کووید-۱۹ تقویت کند.

توصیه محققان به زنان برای کاهش احتمال زوال عقل

هشدار محققان به مردانی که دچار کرونا شده اند

مزایای شگفت انگیز مصرف فلفل سیاه برای سالمتی

بیماری که در اثر چاقی ایجاد می شود

التهاب قلبی واکسن کرونا نادر است

دانشآموزانیکهدرمدارسآبمیشوند!دانشآموزانیکهدرمدارسآبمیشوند!
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علمیعلمی

خودروخودرو

 ساخت دست مصنوعی با بطری آب معدنی!
یک مهندس که تنها با یک دست متولد شده است، با بطری های پالستیکی 

یک پروتز به قیمت ۸۰۰ دالر ساخته است.
به نقل از آی ای، یکی از فعالیت های مورد عالقه »انزو رومرو« نواختن گیتار 
اســت که به دلیل متولد شدن با یک دست، قادر به انجام آن نبود، اما اکنون 
به لطف دست پروتزی که با بطری های پالستیکی ساخته بدون زحمت این 
کار را انجام می دهد. وی حاال با انگشــتان این دست مصنوعی می تواند بدون 

درد موسیقی بنوازد.
همه چیز در ذهن »انزو« با یک فیلم علمی-تخیلی ساخته ۱۹۸۰ آغاز شد. 
در اواخر آن فیلم، یکی از شخصیت های آن در نبرد با دشمن، دست راست خود 
را از دست می دهد. اما به یک پروتز مجهز می شود که نه تنها می تواند حرکت 

کند، بلکه احساس هم می کند.
»انزو« که عمرش را تا به حال با دوچرخه سواری یا بسکتبال بازی کردن 
فقط با استفاده از دست چپش گذرانده بود، با دیدن این فیلم ایده ای به ذهنش 
خطور کرد. اما او سواالت متعددی داشت که فقط با مهندسی می توانست به 

آنها پاسخ دهد.
»انزو« که در شهر »کوسکو« در کشور پرو به دنیا آمده است، برای تحصیل 
در رشــته مکاترونیک به شهر »لیما« پایتخت این کشور نقل مکان کرد و بر 
خالف زندگی در شــهر »کوســکو« که در آن فقدان دست و پا موجب خیره 
شدن به او نمی شد، مردم در »لیما« به دلیل معلولیت وی به او خیره می شدند. 

بنابراین او همیشه سعی در پنهان کردن معلولیت خود داشت.
اکنون پس از گذشت سال ها، »انزو« دست چپی برای خود تهیه کرده که 
از یک بطری پالستیکی آبی رنگ ساخته شده است. امروز او بنیانگذار شرکت 
»LAT Bionics« است و به دلیل تالش هایش برای ساخت اندام های مصنوعی 

در دسترس و مقرون به صرفه برای هموطنان خود شناخته شده است.
»انزو رومرو« هنوز ترفند ساخت اندام هایی را که احساس داشته باشند را 
نیافته است، اما امیدوار است که با استفاده از فناوری های جدید بتواند بازخورد 

لمسی را به پروتزهای تولیدی خود بیافزاید.
وی اوایل این هفته در یک سخنرانی TED در ونکوور کانادا گفت: ما ظرفیت 

توسعه فناوری خود را با در نظر گرفتن نیازهای مردم خود در اختیار داریم.
سه میلیون نفر در سراسر جهان دچار قطع عضو از ناحیه دست هستند که 
۳۰ درصد از کل افراد قطع عضو را تشکیل می دهند و ۲.۴ میلیون نفر از آنها نیز 
در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. اندام های بیونیک بدون شک گران 
قیمت هستند و پروتزهای مکانیکی حدود ۴۰ هزار دالر یا بیشتر هزینه دارند.

این همان چیزی اســت که »رومرو« می خواهد در آن تفاوت ایجاد کند. 
شرکت او با استفاده از فناوری های کم هزینه و مؤثر، بیش از ۲۰ نفر را در پرو 

به اندام های جدید مجهز کرده است.
قیمت دست بیونیک تولیدی این شرکت از ۸۰۰ دالر برای یک مدل مکانیکی 
ساده تا ۲۵۰۰ دالر برای یک مدل مجهز به حسگر عصب و عضله)EMG( است 
که دست مصنوعی را از طریق حرکات ماهیچه های شخصی که آن را پوشیده 

است، کنترل می کند.
نوار عصب و عضله، الکترومیوگرافی یا برق ماهیچه نگاری )EMG( تکنیکی 
اســت برای محاسبه و ضبط حاالت ماهیچه بدن در مواقع انقباض و انبساط 
که از دســتگاهی به نام برق ماهیچه نگار  اســتفاده می کنــد که به نتایج آن 
برق ماهیچه نگاشت گفته می شــود. ماهیچه نگاشت پالس های تولید شده از 

سلول های ماهیچه ای را در حاالت انبساط و انقباض دریافت می کند.
دست های بیونیک »LAT Bionic« دارای یک موتور درون خود هستند که 
می توانند چندین کار مانند گرفتن، حمل و فشار دادن را انجام دهند. این اندام ها 
از رشته های ساخته شده با بطری پالستیکی ذوب شده آب و نوشابه ساخته 

شده اند که یک ماده اولیه ارزان قیمت است.
البته این دست های مصنوعی ارزان قیمت هنوز نمی توانند روی موس کلیک 

کنند یا تایپ کنند.
بســیاری از مشتریان این شرکت، کسانی هستند که دست خود را بر اثر 
حوادث در هنگام کار از دست داده اند و می خواهند به کارهای فیزیکی بازگردند. 
به گفته »رومرو«، برخی از این افراد به پروتزهایی نیاز دارند که به آنها اجازه 

دهد کارهای کم خطرتر نظیر کار با رایانه انجام دهند.
راه حل های جدید شــامل اســتفاده از دو موتور است که ممکن است این 
دســت های مصنوعی را گران قیمت کند، اما »رومــرو« معیار دیگری برای 
صرفه جویــی در هزینه ها در آســتین دارد. وی در نظر دارد این دســت های 
مصنوعی را به یک سوئیچ تجهیز کند تا مشکالتی نظیر تایپ کردن را حل کند.

  آغاز آزمایش های علمی 4 فضانورد خصوصی در ایســتگاه 
فضایی

اولین خدمه کامال خصوصی که چند روز قبل به ایستگاه فضایی بین المللی 
رسیدند، آزمایش های علمی خود را در این ایستگاه آغاز کردند.

به نقل از دیلی میل، خدمه اولین ماموریت فضانوردی کامال خصوصی که به 
ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرده اند، کار بر روی تعدادی آزمایش و پروژه 
 )Axiom Space(»تحقیقاتی را آغاز کرده اند.ماموریت شرکت »اکسیوم اسپیس
موسوم به »Ax-۱« شامل ۳ تاجر است که هر کدام ۵۵ میلیون دالر برای این 
ســفر ۱۰ روزه پرداخت کرده اند و یک فضانورد سابق ناسا به عنوان خلبان و 

فرمانده، آنها را همراهی می کند.
آنها روز جمعه ۸ آوریل با فضاپیمای »کرو دراگون«)Crew Dragon( متعلق 
به شرکت »اسپیس ایکس«)SpaceX( به فضا رفتند و صبح روز بعد به ایستگاه 

فضایی رسیدند تا مجموع خدمه آن را به ۱۱ نفر برسانند.
»مایکل لوپز آلگریا« فرمانده این ماموریت اســت که »لری کانر«، »ایتان 
استیبه« و »مارک پتی« را در این اقامت ۸ روزه در ایستگاه فضایی همراهی 

می کند.
آنها قرار اســت پس از ۱۰ روز ماندن در مدار زمین، در روز دوشــنبه ۱۸ 

آوریل به زمین بازگردند.
آنها متعهد شده اند که تقریباً یک دهم از زمان خود را به تحقیقات علمی، 
پزشکی و فناوری اختصاص دهند که برخی از آنها برای سازمان های شریک با 

شرکت »اکسیوم اسپیس« است.
پروژه هایی که روی آنها کار می شــود، شــامل کاله فضایی مجهز به نوار 
مغزی)EEG( و اولین آزمایش »هولوپورتیشن«)Holoportation( دو طرفه است 
که در فضا انجام می شود. »هولوپورتیشن« پروژه ای است که ارتباطات زنده به 

صورت هولوگرافیک را می آزماید.
»پتی« یک سرمایه گذار کانادایی است که مسئول جلسه »هولوپورتیشن« 
دو طرفه بود که با اســتفاده از عینک واقعیت افزوده، هولوگراِم خود را روی 

زمین تولید کرد.
این فناوری روزی می تواند توسط فضانوردان برای صحبت با عزیزانشان در 
طول پروازهای فضایی طوالنی مدت یا برای پزشــکان برای معاینه از راه دور 

بیماران استفاده شود.
»اکسیوم اسپیس« می گوید خدمه این سفر به خوبی با محیط ریزگرانش 

ایستگاه فضایی بین المللی سازگار شده اند و روحیه خوبی دارند.
»استیبه« نیز خلبان سابق جنگنده است و روی آزمایش نانوآنتن ایستگاه 
فضایی بین المللی کار کرد که یک آنتن بازتابنده قابل استقرار برای ارتباطات 
با پهنای باند باال است. این آنتن باید در شرایط ریزگرانش آزمایش می شد، زیرا 

شکل خود را در شرایط گرانش زمین حفظ نمی کند.
این آزمایش آخرین آزمون تایید صالحیت این آنتن قبل از پرتاب با ماهواره 

»NSLASAT-۲« متعلق به آژانس فضایی اروپا در سال ۲۰۲۲ است.

سدان مفهومی مرسدس بنز توانسته است با یک شارژ باتری، هزار کیلومتر 
حرکت کند. این شرایط ثابت کرد، EQXX فراتر از یک مدل نمایشی است.

یکــی از فناوری هــای مهــم در EQXX باتری ۱۰۰ کیلووات ســاعتی با 
خنک کننده ی هوا اســت. این سیستم ذخیره ی انرژی در کنار آیرودینامیک 
بسیار خوب و تجهیزات الکترونیکی کم مصرف داخل کابین، رویای رانندگی با 

سدان الکتریکی تا مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر را محقق می کند.
 )ESH( از مرکز توســعه نرم افزاری مرســدس بنز EQXX مســیر آزمایش
در ســیندلفینگن آلمان تا شهر کاسیس فرانســه بوده است. در این شرایط، 
تغییرات ارتفاع از سطح دریا، فشار هوا، جهت باد و ترافیک بر پیمایش خودرو 
تاثیر گذاشت. مرکز ESH مرسدس بنز، عالوه بر ساخت نرم افزارهای مرتبط با 
سیستم سرگرمی و ناوبری خودرو، توسعه ی فناوری خودران شرکت سازنده و 

شبیه سازی مصرف انرژی در مدل های الکتریکی را انجام می دهد.
شروع حرکت از ساعات اولیه صبح، قبل از طلوع آفتاب بود. خودرو در ابتدای 
مسیر، سرعت ۱۴۰ کیلومتر برساعت را به عنوان نهایت سرعت معمول برای 
رانندگان در جاده های بین شهری ثبت کرد. مرسدس بنز EQXX در آزمایش، 
۱۷۵۵ کیلوگرم وزن داشت تا نشان دهد در مقایسه با بسیاری دیگر خودروهای 

برقی دنیا، سبک تر است.
یکی از مهم ترین عواملــی که توان پیمایش را EQXX را افزایش می دهد، 

سیستم بازیافت انرژی از ترمزگیری است. حتی سراشیبی های کوتاه هم توسط 
تجهیزات الکترونیک خودرو تشخیص داده می شود تا باتری ها شارژ شوند.

مرســدس بنز EQXX دارای ۱۱۷ ســلول  خورشــیدی روی سقف است 
که برای آزمایش ســفر از غرب آلمان تا جنوب فرانســه، بخشــی از انرژی 
را تامیــن کردند. البته این شــرایط به لطف چند ســاعت رانندگی زیر نور 
آفتــاب فراهم شــد؛ درحالی که ابتدای مســیر، هوای ابــری و بارانی وجود 
 داشــت. یک باتری ۱۲ ولت مســتقل از سیستم برق پیشرانه، به سلول های 
خورشیدی متصل است تا انرژی الزم برای تجهیزات سرگرمی و ناوبری داخل 

کابین را تامین کند.
رانندگی هزار کیلومتر با EQXX، حدود ۱۲ ساعت طول کشید. این مسیر 
توسط دو راننده با ۱۵ دقیقه توقف انجام شد. جالب تر اینکه در پایان مسیر، 
باتری ها دارای انرژی کافی برای پیمایش ۱۳۵ کیلومتر بودند. به بیان بهتر، 
EQXX فراتر از انتظار کارشناســان مرسدس بنز عمل کرد و به طور متوسط، 

۷/۸ کیلووات ساعت بر صد کیلومتر، مصرف انرژی داشت.
 B و کالس A مرسدس بنز امیدوار است تا سال ۲۰۲۴، نسل جدید کالس
را براساس فناوری های EQXX تولید کند. این پلت فرم و تجهیزات فنی، برای 
خودروهای کامپکت مرسدس بنز طراحی شده اما ممکن است مقدمه ای بر 

تولید C کالس الکتریکی نیز باشد.
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