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بر دولتمردان و مسوولین بانک مرکزی است که با شفاف سازی و تک نرخی 
کردن ارز و فروش و تزریق مثبت و منفی آن، جلوی ایجاد تالطمات و نوسانات 

ویرانگر و مصنوعی و رانت خوارانه در بازار ارز را بگیرند.
اگر برای مثال خبر برسد که خانه همسایه ما دچار آتش سوزی شده، حس 
همدردی ما تحریک می شود و بالفاصله برای کمک به او اقدام می کنیم و هر 
کاری از دستمان بر آید از جمله خبر دادن به آتش نشانی و غیره را انجام می دهیم، 
ولی چون منزل ما محکم و مســتحکم است و در موقع ساخت آن از مصالح 

خوبی استفاده شده، چندان نگرانی از بابت نفوذ آتش در آن نخواهیم داشت.
اما اگر خدایی نکرده خانه ما از نی و پوشال ساخته شده باشد، خیلی نگران 
می شــویم و حق هم داریم که نگران شویم، چون هر لحظه ممکن است آن 
آتش به خانه ما هم سرایت کند، در این صورت فقط باید دست به دعا شویم 

که وزش باد آتش را به طرف خانه ما نیاورد.
خانه ایمن یعنی اقتصاد پویا، رقابتی و قدرتمند، و خانه پوشالی یعنی اقتصاد 
رانتی، با قیمت های دستوری و مصنوعی. بارها گفته ایم اگر ما در یک کشتی 
محکم و ایمن سوار باشیم و ناخدا و مسئوالن این کشتی هم آدم.های خبره 
و کاردان و فهیمی باشــند، از هیچ طوفانی احساس خطر نمی کنیم، ولی اگر 
در یک کشتی فرسوده و با ناخدایی بی مسئولیت همسفر باشیم، جای ترس 
و نگرانی از کوچکترین امواج هم خواهد بود و باید هم بترسیم و نگران باشیم 

، و دلهره داشته باشیم،
کشتی ایمن یعنی قیمت های واقعی و واحد و عالمت.هایی صحیح و ناخدای 

خوب یعنی مسئولین اقتصادی کارآمد و شجاع.
بار دیگر تاکید می کنم و اصرار می ورزم بر دولتمردان و مســوولین بانک 
مرکزی است که با شفاف سازی و تک نرخی کردن ارز و فروش و تزریق مثبت 
و منفی آن، جلوی ایجاد تالطمات و نوسانات ویرانگر و مصنوعی و رانت خوارانه 
در بازار ارز را بگیرند و به این فســاد حاصل از چند نرخی بودن ارز، که عالوه 
بر ضربه زدن به بیت المال و چپاول آن، به اخالق جامعه هم صدمات غیرقابل 

جبران وارد می کند، پایان دهند.

رشد رشد ۵۶۵۶ درصدی صادرات ایران به ترکیه درصدی صادرات ایران به ترکیه

صادرات ایران به ترکیه در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی ۵۶ درصد رشد کرده و تراز 
تجاری دو کشور در این مدت به میزان ۴۴۳ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.

 جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری این 
کشور با ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی ۳۳ درصد رشد داشته است.

ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه های ژانویه تا جوالی ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۸۷۷ میلیارد دالر 
بوده در مدت مشابه سال جاری به ۳.۸۴۷ میلیارد دالر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا جوالی ۲۰۲۲ با افزایش ۱۳ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۷۰۲ میلیارد دالر رسیده است. 

ترکیه در ژانویه تا جوالی ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۵۰۷ میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

رشد واردات ترکیه از ایران در ۷ ماهه امسال نسبت به صادرات این کشور بیش از ۴ برابر بوده 
است. ترکیه در ۷ ماهه نخست ســال جاری میالدی ۲.۱۴۵ میلیارد دالر کاال از ایران وارد 
کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته است. ترکیه 
در ماه های ژانویه تا جوالی سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۳۷ میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود. 
تراز تجاری ایران با ترکیه در ۷ ماهه سال جاری میالدی به میزان ۴۴۳ میلیون دالر به نفع 

ایران بوده است.
بر اســاس این گزارش در جوالی ۲۰۲۲ واردات ترکیه از ایران رشد ۲۶ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۴۱.۶۳ میلیون دالر رسیده است. صادرات ترکیه به ایران 

در همین ماه رشد ۱ درصدی داشته و به ۲۴۱.۲۶۸ میلیون دالر رسیده است. 

به نقل از ورایتی، نیکالس کیج که با فیلم کمدی »سنگینی 
غیرقابل تحمل یک استعداد عظیم« در بهار امسال خوش 

درخشید، حاال در یک نقش کمدی دیگر بازی می کند.
این بازیگر قرار است در » ســناریوی رویایی« برای کمپانی 
A۲۴ بازی کند.تنها درباره ژانر این فیلم صحبت شــده و از 
پالت آن چیزی درز نکرده است. کریستوفر بورگلی که اولین 
تجربه کارگردانی او با عنوان »بیمار از خود« در جشــنواره 
کن امســال به نمایش درآمد فیلمنامه این فیلم را نوشته و 

کارگردان آن هم خواهد بود.

 دولت گذشته با کنار کشیدن از ساخت مســکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و 
معطل کردن مسکن مهر، زمینه رشد انفجاری قیمت مسکن را فراهم کرد تا جایی 
که اکنون نه تنها خرید مسکن بلکه در مواردی اجاره آن هم برای مردم بدون کمک 

دولت و بانک ها ناممکن شده است.
در دولت گذشته قیمت مسکن ۷۱۰ درصد افزایش یافت تا باالترین فشار تاریخی 
به اقشار مستأجر و کم درآمد جامعه وارد آید.حسن روحانی از ابتدای دولتش اعالم 
کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح 
عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه 
مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.نتیجه هجمه سیاسی دولت 
گذشته به طرح مسکن مهر، عقب ماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، 
چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ 
تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور می کرد 

مسکن را هم اروپایی ها به ایران هدیه می دهند!

 به نقل از ورایتی، »مینیون ها:  ظهور گرو« در گیشــه های 
خارج از آمریــکا با اقبــال روبه رشــد و با فــروش دیروز 
خود)یکشنبه( از مرز ۵۰۰ میلیون دالر عبور کرد.فیلم های 
قبلی این مجموعه سینمایی شــامل »مینیون ها« در سال 
۲۰۱۵ و »من نفرت انگیز ۳« در سال ۲۰۱۷ هر یک بیش از 
۷۰۰ میلیون دالر در خارج از آمریکا فروش کردند و در سطح 
جهان به فروشــی بیش از یک میلیارد دالر دســت یافتند.

تا این لحظــه فیلم جدید این مجموعه با محاســبه فروش 
آمریکا به رقم فروش ۸۶۸.۸ میلیون دالری در سطح جهان 
رسیده است.این فیلم دنباله ای بر فیلم »مینیون ها« در سال 
۲۰۱۵ و پنجمین فیلم از مجموعه »من نفرت انگیز« است و 
به کارگردانی مشترک کایل بالدا و براد آبلسون و جاناتان دل 
وال ساخته شده است. در این انیمیشن بار دیگر استیو کرل 
در نقش گرو و پی یر کافین در نقش مینیون ها بازگشته اند و 
تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان-کلود ون دام، لوسی 
الولس، دولف الندگرن، دنی ترخو، راسل برند، جولی اندروز 

و آلن آرکین آن ها را همراهی می کنند.

نیکالس کیج در کمدی » 
سناریوی رویایی«

 رشد ۸ برابری قیمت مسکن
 از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

» مینیون ها« ۵۰۰ میلیون 
دالری را پشت سر گذاشت

  

علی اصغر سمیعی
 کارشناس بازار ارز

چرا ارز باید تک نرخی شود؟

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در هفدهمین جشنواره شهید رجایی موفق به 
کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی سراسر کشور شد. 

 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست؛ در مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره شهید 
رجایی که روز چهارشنبه ۹ شهریور به منظور گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از تالشگران 
عرصه خدمت به مردم شریف ایران اسالمی با حضور رئیس جمهور و مسئوالن دستگاه های 
اجرایی در سالن اجالس سران برگزار شد، برگزیدگان این جشنواره در مجموع محورهای 
شاخص های عمومی و اختصاصی از بین وزارتخانه ها، سازمان ها و معاونت های وابسته به 
رئیس جمهور، مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
بنابراین گزارش شرکت ملی پست در شاخص ارزیابی عملکرد، در بین دستگاه های داخلی 
مجموعه وزارت ارتباطات موفق به کسب رتبه نخست و همچنین کسب عنوان برتر در بین 

دستگاه های اجرایی کشور شد.
 سعید شریف زاده عضو هیئت مدیره این شرکت به نمایندگی از مدیرعامل و کارکنان شبکه 
پستی کشور جایزه و لوح مربوط به این برتری را از آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی 

ایران، دریافت کرد. 
شایان ذکر است ارزیابی این جشنواره بر اساس شاخص هایی است که از سوی مراجع ذی 
صالح کشور برگرفته از “قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه اصالح نظام اداری، سیاست 

های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره 
ابالغی و…” تعیین شده و کلیه دســتگاه های اجرایی ملزم به محقق نمودن اهداف آن 

شاخص ها می باشند.
جشنواره شهید رجایی در سه سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار و به میزبانی سازمان 
اداری و استخدامی کشور در حال برگزاری است که در سطح ملی، دستگاه های اجرایی 
متولی برگزاری جشنواره در سطح دستگاه های زیرمجموعه خود و سازمان های مدیریت و 
برنامه ریزی استان ها متولی برگزاری این جشنواره در سطح ۱۸۰۰ دستگاه  استانی هستند.

دریافت لوح و تندیس از رئیس جمهور؛

»شرکت ملی پست« موفق به کسب رتبه برتر »جشنواره شهید رجایی« شد

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵ هـ  هیات  
محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر 
سپاهان، که فعال مجهول المکان می باشد،ابالغ می گردد: آقای محمد حسن 
خرم با کد شناسایی بیمه ۰۰۶۹۶۰۷۵۶۴ ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر 
با عنوان شغلی کمک نقشه بردار داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و 
زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در 

صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره 
تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس

  مهدی قاسمی زاده- از طرف: معاون مدیر کل ورئیس اداره  ،  امیر مرتاضی

شناسه آگهی : ۱۳۷۵۱۴۸ ۰ / م - الف

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی 
مشاغل سخت وزیان آور استانی 
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تولید فوالد خام ایران افزایش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه توافق اولیه برای صادرات 100 هزار تن 
مرکبات به چین انجام شده است، از قرار داشتن 85 درصد بازار کیوی روسیه 

در اختیار ایران خبر داد.
معاون وزیر کشاورزی با اشــاره به تالش های انجام شده درراستای تقویت 
حضور مرکبات و محصوالت کشاورزی ایران در روسیه و چین ضمن اشاره 
به قرار داشتن 85 درصد بازار کیوی روســیه در اختیار ایران از توافق اولیه 

برای صادرات 100 هزار تن مرکبات به چین سخن گفت.
محمد مهدی برومندی، معاون وزیر کشاورزی میزان تولید انواع مرکبات 
در کشور را حدود 5,5 میلیون تن عنوان کرد و افزود: از این عدد ۳.5 میلیون 
تن آن پرتقال است؛ حدود ۲ میلیون تن از پرتقال تولید شده در کشور در 
مازندران و استان های شمالی و بقیه آن در استان های جنوبی تولید می شود.

وی با بیان اینکه سالیانه ۲50 هزار تن مرکبات صادر می شود، خاطر نشان 
کرد: پیش بینی افزایش ۳00 هزار تنی تولید مرکبات در سال جاری دور از 
انتظار نیست و این احتمال وجود دارد که تولید مرکبات به 5 میلیون و 800 

هزار تن برسد، از این رو باید به دنبال تصاحب بازارهای جدید باشیم.
معاون وزیر کشاورزی با اشاره به باال بودن مراودات اقتصادی ایران و چین، 
تصریح کرد: وزارت کشاورزی به دنبال این مهم بود که مرکبات را به چین 

صادر کند از سوی دیگر چینی ها خواهان لیمو شیرین و پرتقال ایرانی هست 
و هم اکنون نیاز خود را از شیلی تامین می کنند.

برومندی با بیان اینکه چین بــرای واردات محصوالت غذایی پروتکل های 
بهداشتی زیادی را مد نظرقرار می دهد، اذعان کرد: چینی ها از مراکز تولید 
و باغات ایران بازدید و کیفیت تولید را با آزمایشــات متعدد سنجیدند و به 

صورت رسمی اعالم کردند که خواستار مرکبات ایران هستند.
به گفته او توافق اولیه برای صــادرات 100 هزار تن مرکبات به چین انجام 
شده است.معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی از شناسنامه دار شدن باغات 

مرکبات خبر داد و افزود: باغات کیوی و کیوی ایران شناسنامه دار خواهند 
شد و به این محصول QR کد خواهیم داد در این شرایط امکان رصد کیفیت 

این محصوالت وجود دارد.
برومندی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل صادرات کیوی به هندوستان 
حل شد، افزود: هندی ها ارزیابی های دقیقی از باغات ما داشتند و در نهایت 

منع صادرات کیوی به هندوستان رفع شد.
وی میزان تولید سالیانه کیوی را حدود ۴00 هزارتن دانست و افزود: این عدد 

از مجموعه 1۲ هزار باغات گیالن و مازندران به دست می آید.
این مقام مسئول روسیه را یکی از طرف های اصلی تجاری ایران در زمینه 
صادرات محصوالت باغی معرفی کرد وافــزود: حجم صادرات محصوالت 
سبزی، صیفی و میوه به روسیه در سال های اخیر افزایشی شده است. 85 
درصد بازار کیوی روسیه در دست ایران است برای حفظ و پایداری این بازار 

تالش های خوبی در حال انجام است.
معاون وزیر کشــاورزی خاطر نشــان کرد: ما به ســمت برنامه ریزی قوی 
رفتیم و بســیاری از واحدهای گلخانه واحد کنترل کیفی دارند و روس ها 
 اعتراف می کنند که کیفیت محصوالت ایرانی نســبت به ســایر کشورها 

مرغوب تر است.

تالش برای تقویت صادرات محصوالت کشاروزی به بازار روسیه و چین

مهدی طبیب زاده  
رئیس اتاق کرمان

نظارت بر دستگاه های اجرایی در پرهیز از 
تصمیمات خلق الساعه به بخش خصوصی 

سپرده شود

ابالغ اخیر آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳0 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از 
سوی معاون حقوقی رئیس جمهور اگرچه این اقدام مفیدی است اما واقعیت این است 
که مشکل اصلی ما نه در کمبود قوانین و بخشنامه ها بلکه در نحوه اجرای آن هاست.

اینکه با ابالغ چنین بخشنامه ای دستگاه های دولتی از اتخاذ تصمیمات ناگهانی 
و خلق الساعه منع شوند قدم خوبی است اما باید دید چطور اجرا می شود. همیشه 
قوانین خوبی در مجلس تصویب  شــده و ابالغ می شــود اما اغلب در زمان تدوین 
آیین نامه اجرایی این قوانین به گونه ای عمل می شــود که یا محتوای قانون بی اثر 

شده یا قابلیت اجرا پیدا نمی کند.
پیشــنهاد من این است که نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه آن بر عهده 
اتاق ایران گذاشته شود تا اتاق بعد از یک دوره ارزیابی خود را از آثار آن بیان کند. 
چرا که صرف صدور بخشنامه بدون آنکه اراده جدی پشت اجرای آن باشد کاری از 
پیش نخواهد برد. بلکه وقتی مؤثر خواهد بود که بعد از یک دوره ارزیابی  اثر مثبت 

و منفی آن مشخص و نقاط ضعف آن رفع شود.
 مشکالت تصمیمات ناگهانی دستگاه های اجرایی برای فعاالن اقتصادی بیشترین 
آســیب این قبیل تصمیمات را می توان در حوزه صادرات مشاهده کرد. مثاًل یک 
تولیدکننده یا تاجر در یک فرآیند طوالنی و پیچیده بازارهایی در یک کشور خارجی 
برای محصول پیدا کرده و بعد فرآیند بسته بندی کاال صورت گرفته و ماشین حمل بار 
در گمرک در انتظار ترخیص برای حرکت به مقصد نهایی است اما ناگهان بخشنامه 
شده که صادرات آن کاال ممنوع است. این تصمیم نه تنها زیان سنگینی به آن تاجر 
یا تولیدکننده وارد کرده بلکه موجب ایجاد بی اعتمادی فراگیر نسبت به طرف های 

ایرانی در بازارهای جهانی می شود.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از رسیدن رکود 
در بازار لوازم خانگی به ۹0 درصد خبر داد.

 نو کردن لوازم خانه و یا ازدواج برای خانواده های ایرانی دیگر خوشحال کننده 
نیست بلکه به کابوس های شبانه  آنها بدل شده است؛ نه تنها خانواده های ایرانی 
این روزها در تعویض لوازم خانه ناتوان شــده اند بلکه از کار افتادن قطعه ای از 

لوازم خانگی برای ماه ها دخل و خرج خانواده را برهم می زند.
قیمت ها در بازار لوازم خانگی به قدری باال اســت که میانگین قیمت یخچال 
و فریزرهای وارداتی این روزها به باالی 100 میلیون تومان رســیده است و در 
خصوص یخچال و فریزرهای داخلی نیز میانگیــن قیمتی باالی ۲0 میلیون 

تومان است.
این گرانی افسارگسیخته به یخچال و فریزر محدود نمی شود و با افزایش نرخ 
حقوق و دستمزد و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تاثیرگذار از جمله نرخ مالیات و 
عوارض گمرکی از شیر مرغ تا جون آدمی زاد لوازم خانگی گران شدند؛ میانگین 
قیمت تلویزیون های وارداتی در کشور به باالی ۲0 میلیون تومان رسیده است 
و میانگین قیمت تلویزیون های تولید داخل نیز به بــاالی 10 میلیون تومان 

رسیده است.
سایر لوازم خانگی از جمله ماشین های لباس شویی و ظرف شویی نیز در این مدت 
نتوانسته اند از غول تورم فرار کنند؛ میانگین قیمت ماشین های لباس شویی 

وارداتی این روزها در بازار به 15 میلیون تومان رسیده است و تولیدات داخل این 
محصول نیز در بازه قیمتی 8 تا 1۷ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شوند 
و شرایط برای ماشین های ظرف شویی موجود در بازار نیز به همین صورت است.

بازار امین حضور که همواره انبوهی از جمعیت در آنجا به دنبال خرید جهیزیه و 
لوازم خانگی بودند این روزها خلوت تر از هر زمان دیگری است؛ رئیس اتحادیه 
تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص وضعیت رکود 
در بازار لوازم خانگی به خبرآنالین گفت: کسبه برای سه تا چهار ماه  است که از 
جیبشان می خورند و مردم ایران نیز چشم انتظار برجام هستند و نبود قدرت 
خرید مردم موجب شده است که رکود در بازار لوازم خانگی به ۹0 درصد برسد.

رکود ۹0 درصدی در بازار لوازم خانگی/ برجام چه تاثیری بر قیمت لوازم خانگی 
خواهد گذاشت؟

  برجام صددرصد قیمت لوازم خانگی را تغییر خواهد داد
اردیبهشــت ماه 1۳۹۷ توافق برجام با خروج ترامپ از هم فروپاشید و همسو 
با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی از کشــور این فرصــت طالیی برای 

تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد تا در بازار بدون رقیب به تولید بپردازند.
پیش از فروپاشی برجام بسیاری از مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی وارداتی بودند 
اما با زمان بر شدن ثبت سفارش در داخل پس از فروپاشی برجام و راه انداختن 
خط تولید، بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی شروع به کار بردن قطعات بی 
کیفیت در خط تولید کردند و خریدار ایرانی را نسبت به محصوالت تولید داخل 

بی اعتماد کردند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران، 
در گفت و گو با خبرنگار خبرآنالین و در پاسخ به این پرسش که احیای برجام 
منجر به تغییرات قیمتی در بازار لوازم خانگی خواهد شد یا خیر؛ گفت: صد در 
صد منجر به تغییراتی قیمتی خواهد شد اما این تغییرات قیمتی بسته به آن که 
چه کسی می خواهد واردات را انجام دهد و این واردات در چه حجمی می خواهد 

انجام گیرد، تعیین خواهد شد.

   راز رشد اقتصادی چین چیست؟
در کنفرانس مطبوعاتی اعالم شد که پکن به رشد اقتصادی باکیفیتی دست یافته که 

ناشی از نوآوری های علمی و فناوری است.
به  نقل از بیزنس، در طول دهه گذشته، این شهر به طور کامل فلسفه توسعه جدید را 
اجرا و تالش کرده است تا فصل های جدید خود را در سفر به سمت ساختن یک کشور 

مدرن سوسیالیستی از همه لحاظ ارائه دهد.
چن جینینگ، شهردار پکن گفت: نوآوری علمی و فناوری، اصالحات و گشایش 

به طور قابل توجهی باعث رشد باکیفیت در پایتخت چین شده است.
طی 10 سال گذشــته، تولید ناخالص داخلی پکن بیش از دو برابر شده و به ۴.0۳ 
تریلیون یوان )585.۶ میلیارد دالر آمریکا( در سال ۲0۲1 رسید، در حالی که درآمد 
سرانه ساکنان نیز بیش از دو برابر شده و به ۷5هزار یوان در سال ۲0۲1 رسیده است.

در طول این دوره، این شــهر پیشــرفت هایی در توســعه هماهنگ داشته و به 
عملکردهای غیر ضروری برای نقش خود به عنوان سرمایه ملی پایبند بوده است.

طی سال های گذشته، پکن تالش های خود را برای پیشگیری و مقابله با آلودگی و 
بهبود محیط زیست افزایش داده است.کیفیت هوای این شهر به طور قابل توجهی 
بهبود یافته و میانگین غلظت PM۲.5 به ۳۳ میکروگرم بر متر مکعب در سال ۲0۲1 

رسیده که نسبت به سال ۲01۳ به میزان ۶۳.1 درصد کاهش داشته است.

  کاهش شاخص قیمت جهانی غذا
سازمان خواربار و کشــاورزی )فائو( اعالم کرد که شاخص قیمت این سازمان که 
بیشــترین تجارت جهانی کاالهای غذایی را دنبال می کند، در ماه گذشته به طور 
میانگین 1۳8 واحد در مقابل 1۴0.۷ ماه جوالی بود که اصالح شده بود. رقم جوالی 

قبالً 1۴0.۹ بود.
 این شــاخص از رکورد 15۹.۷ در ماه مارس که پس از حمله روسیه به اوکراین به 
دست آمد، کاهش یافته است. با این حال، قرائت اگوست ۷.۹ درصد بیشتر از سال 
قبل بود.به گفته این آژانس، با بازگشایی بنادر دریای سیاه اوکراین تحت یک توافق 
دیپلماتیک و همچنین چشــم انداز مطلوب برداشت گندم در آمریکای شمالی و 
روسیه که بر قیمت ها تأثیر گذاشته است، شاخص قیمت غالت فائو در ماه اوت 1.۴ 
درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت اما شاخص قیمت ذرت در ماه گذشته 1.5 
درصد افزایش یافت زیرا هوای گرم و خشک چشم انداز تولید را در اروپا و ایاالت متحده 
کاهش داد.شاخص های قیمت روغن نباتی، شکر، لبنیات و گوشت همگی کاهش 
یافتند که تا حدی منعکس کننده بهبود عرضه بود.فائو در برآوردهای جداگانه عرضه 
و تقاضای غالت، پیش بینی خود را برای تولید جهانی غالت در سال ۲0۲۲ به ۲.۷۷۴ 
میلیارد تن از پیش بینی قبلی ۲.۷۹۲ میلیارد تنی در اوایل جوالی کاهش داد. این 
1.۴ درصد کمتر از تولید تخمینی سال ۲0۲1 است.به گفته فائو، کاهش پیش بینی 
تولید غالت در سال ۲0۲۲ به دلیل کاهش چشم انداز ذرت در نیمکره شمالی ناشی 
از آب وهوا بود، به طوری که بازده اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی 1۶ درصد کمتر از 
میانگین پنج ساله خود کاهش یافته است.بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود 
مصرف جهانی غالت در سال ۲0۲۲ تا ۲0۲۳ از تولید ۲.۷۹۲ میلیون تن فراتر رود 
که منجر به کاهش ۲.1 درصدی ذخایر جهانی در مقایسه با سال ۲0۲1 تا ۲0۲۲ به 

8۴5 میلیون تن خواهد شد. 

  نرخ بیکاری ایاالت متحده صعود کرد
ایاالت متحده در ماه آگوست ۳15 هزار شــغل ایجاد کرد و بیکاری به ۳.۷ درصد 
افزایش یافت. به نقل از ترکیش، وزارت کار ایاالت متحده اعالم کرد که اقتصاد این 
کشور در ماه آگوست ۳15 هزار شــغل ایجاد کرد که باالتر از تخمین بازار است، با 
این حال، نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد افزایش یافت.انتظار بازار برای حقوق و دستمزد 
غیرکشاورزی افزایش ۳00 هزار شغل بود.بر اساس داده های اداره آمار کار، مشاغل 
اضافه شده در ماه جوالی از 5۲8 هزار به 5۲۶ هزار مورد کاهش یافته بود.از سوی 
دیگر، نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد افزایش یافت.انتظار بازار برای این رقم بدون تغییر 
نسبت به ۳.5 درصد در ماه قبل بود.بر اســاس آمار وزارت کار، تعداد افراد بیکار در 
ایاالت متحده با ۳۴۴هزار افزایش به ۶ میلیون نفر رسیده است.به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا، بیش از ۲۲ میلیون نفــر در بزرگترین اقتصاد جهان در ماه مارس و 

آوریل ۲0۲0 شغل خود را از دست دادند. 

  فروش خودروهای ولوو سقوط کرد!
فروش خودروهای ولوو در اگوست ۴.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافت. این خودروساز سوئدی در بیانیه ای اعالم کرد که ولوو کارز سوئد با کاهش ۴.۶ 
درصدی نسبت به ســال قبل به ۴۳ هزار و ۶۶۶ دستگاه رسید زیرا کمبود جهانی 
نیمه رسانا و سایر اختالالت همچنان به تحویل خودرو آسیب می زند.این شرکت 
گفت که تقاضا همچنان خوب بود اما کمبود قطعات و همچنین قطع برق و شیوع 
کووید-1۹ در چین باعث وقفه در تولید شد.بر اساس گزارش رویترز، ولوو کارز اعالم 
کرد کارخانه خود را در شهر چنگدو چین به دلیل محدودیت های محلی ویروس 
کرونا به طور موقت تعطیل می کند و کارخانه های دیگر نیز تحت تأثیر قرنطینه های 

اخیر قرار گرفته است.

  خبرخبر

رکود ۹۰ درصدی در بازار لوازم خانگی

سعیده محمد  -   ایده روز | انجمن جهانی 
فوالد میزان تولید فوالد خام ایران در فاصله یک 
ماهه 10 تیر تا ۹ مرداد )ژوئیه ۲0۲۲( را ۲ میلیون 
تن اعالم کرد که این عدد، افزایش ۳۴.1 درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.
گــزارش انجمن جهانی فــوالد در مورد آمار 
تولید فوالد خام جهان در ماه ژوئیه و دوره هفت 
ماهه نخســت سال ۲0۲۲ منتشر شد. بنا بر این 
گزارش میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه 
سال جاری میالدی ۲ میلیون تن بوده که افزایش 
۳۴.1 درصدی را نســبت به ماه مشابه سال قبل 
نشان می دهد. همچنین تولید فوالد خام ایران در 
دوره هفت ماهه نخســت سال ۲0۲۲ با افزایش 
۳.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

به 1۷.۴ میلیون تن رسیده است.

 کاهش ۵.۴ درصدی تولید فوالد خام 
در جهان

این در حالی است که تولید فوالد خام جهان 
در این مدت، با کاهش 5,۴ درصدی به 110۲.۳ 
میلیون تن رسیده است. همچنین میزان تولید 
فوالد خام دنیا در ماه ژوئیه امســال نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته ۶.5 درصد کاهش داشته و به 

1۴۹.۳ میلیون تن رسیده است.

 چین و روسیه در مسیر کاهش تولید 
فوالد خام

در واقع بخشی از این کاهش ناشی از کاهش 
تولیــد فوالد خــام چین به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده فوالد دنیــا و پس از آن روســیه 

بوده اســت. از میــان 10 تولیدکننــده بزرگ 
فوالد جهان، تنها تولیــد فوالد خام هند و ایران 
 در هفــت ماهه نخســت ســال ۲0۲۲ افزایش

 داشته اســت و هشت کشور دیگر در این دوره، 
کاهش تولید را تجربه کرده اند.

در هفت ماهه نخســت ســال ۲0۲۲، تولید 
فــوالد خام چین بالــغ بــر ۶0۹.۳ میلیون تن 
بوده اســت. در مــاه ژوئیه نیــز 81.۴ میلیون 
را درصــدی   ۶.۴ کاهــش  کــه  بــود   تــن 

 نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. چین 

در قالب سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، 
کاهــش تولید فــوالد را در ســال ۲0۲۲ دنبال 
می کند. نرخ رشــد اقتصادی چین نیز به دلیل 
سیاســت های »کووید صفــر« و رکود در بخش 
مســکن این کشور کاهش قابل توجهی را تجربه 
کرده اســت.در هفت ماهه نخســت سال جاری 
میالدی، بیشترین نرخ کاهش تولید فوالد در بین 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به روسیه بوده 
است که تأثیرگذاری تحریم های وضع شده به دلیل 
جنگ اوکراین بر تولید فوالد این کشور را نشان 
 می دهد. در این دوره تولید فوالد روسیه، ۷ درصد

 کاهش یافته است.

 رشد ۸ درصدی تولید فوالد خام هند
اما تولید فوالد خام هند در این دوره با رشــد 
8 درصدی نسبت به هفت ماهه نخست سال قبل 

به ۷۳.۳ میلیون تن رسیده است. 
در هفت ماهه نخست سال ۲0۲۲، نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد چین 
منفی ۶.۴ درصد، رشــد تولیــد ژاپن منفی ۴.۹ 
درصد، رشد تولید فوالد آمریکا منفی سه درصد، 
کره جنوبــی منفی ۳.۴ درصد، آلمان منفی 5.1 
درصد، ترکیه منفی ۶.۹ درصد و برزیل منفی ۳.5 

درصد بوده است.

بازار اجاره پس از طی چهار ماه پرالتهاب از حــدود یک ماه قبل به آرامش 
نسبی رســیده و این در حالی اســت که دولت به منظور کنترل این بازار 
اقداماتی همچون الیحه اجاره داری حرفه ای، پرداخت کمک ودیعه و تعیین 
سقف مجاز برای قراردادهای تمدید را انجام داده است. اطالعات غیررسمی 
از افت بازار اجاره مسکن خبر می دهد. بررســی ها نشان می دهد نرخ های 
پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران در مردادماه 1۴01 نسبت به 
ماه قبل 8 درصد کاهش یافته است. بازار اجاره، مردادماه را به عنوان یکی از 
ماه های پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایسه با ماه های گذشته پشت 
سر گذاشت.آمار رسمی درباره قیمت مســکن شهر تهران در مردادماه نیز 
بررسی های میدانی مبنی بر کسادی این بازار را تایید کرد. مطابق اعالم مرکز 
آمار ایران، متوسط قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران در مردادماه امسال ۴5 میلیون و 1۴8 هزار تومان بوده که در مقایسه 
با تیرماه افزایش 1.8 درصد را نشان می دهد. مرکز آمار هم چنین متوسط 
حسابی قیمت مسکن در تهران را ۴۲ میلیون و 8۳۹ هزار تومان اعالم کرد.

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشــی اقدامات دولت برای کنترل بازار 
اجاره را تشریح کرد. در این گزارش آمده اســت: وزارت راه و شهرسازی با 
تأمین زمین یک میلیون و ۶۳1 هزار و ۴۴0 واحد مراحل مختلف ساخت 
یک میلیون و 1۶۳ هزار و 5۴۹ واحد را آغاز کرده است و در بخش کنترل بازار 
اجاره عالوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین الیحه 
اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن پرداخته است.

حسب اطالعات طرح جامع مسکن طی 5 سال گذشته باید ساالنه حدود 
۹00 هزار واحد مسکونی تامین می شد. این در شرایطی است که بر اساس 
اطالعات منتشر شده طی ســال های مذکور صرفا به میزان 50 درصد این 
میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن در شرایط 
فعلی با عدم تعادل شــدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است. از این رو و 
همچنین متاثر از بی ثباتی های روی داده در شــرایط کالن اقتصادی طی 
سال های گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش 
یافته است. مجموعه این شــرایط، عموم خانوار به خصوص خانوار موجود 
در دهک های پائین درآمدی را در تامین مســکن با مشکل مواجه نموده 
است. بنابراین ضروری است دولت در چارچوب قوانین و مقررات موجود به 
خصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 

عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق ها از جمله ارائه زمین ارزان قیمت 
زمین تامین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن واجد شرایط ایجاد نماید.

 تالش های دولت در ساماندهی بازار اجاره
دولت ســیزدهم برای کنترل بازار اجاره عالوه بر افزایش سقف تسیهالت، 
تعیین سقف افزایش اجاره بها، بســته کنترل بازار مسکن را در سه بخش 
تدوین کرده است که در جلسه ســران قوا برای راهکارهای کوتاه مدت آن 
تصمیم گیری شد.با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی 
سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد 
کالن محسوب میشود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه 
شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش 
قیمت مواجه شود. به عالوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد 
اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجاره بها 
با وقفه ظاهر خواهد شد.بر همین اســاس و به طورکلی مهمترین عوامل 
موثر بر اجاره بهای مسکن شــامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید 
خانوار، کشش پذیری اجاره بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، 
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای 
مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، 
افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، و نرخ 
سود سپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره 
مسکن است.نقدینگی و تورم عمومی با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی 
بیش از ۴0  درصدی در سال 1۴00، تاثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با 
وقفه آن بر روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش 

بوده و از متغیرهای کالن تاثیر می  پذیرد.ساختار جمعیتی، کاهش قدرت 
مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با 
تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی 
آن افزایش میزان تقاضا برای مســکن اجاره ای- افزایش تعداد خانوارهای 
تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سالهای گذشته، عرضه مسکن 
اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را 

فراهم آورده است.

 نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب 
میزان رهن و اجاره مسکن

 نرخ سود ســپرده های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن 
و اجاره ماهانه تاثیر می گذارد، به عبارتی در شــرایطی که نرخ سود سپرده 
باال باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود 

تمایل به افزایش رقم اجاره بها دارند.

 تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای 
کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده از آن جمله می توان به 
تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از 

مستأجران که جهت تصویب و ابالغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.

 پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن
همچنین طی سالهای 1۳۹۹ و 1۴00 تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ 
سود پایین به مستاجرین پرداخت شد که در قالب این طرح بیش از ۴50 هزار 
خانوار از تسهیالت کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت 
افزایش سقف اجاره بها در سال 1۴01 نیز اجرایی شده که برابر گزارش های 
دریافتی تاثیر قابل مالحظه ای در جلوگیری از جا به جایی مســتأجران و 
افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.  ثبت نام از مستأجران 
متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه مسکن به تعداد بیش از ۳.۲ میلیون نفر 
از سال 1۳۹۹ تا کنون که 505.۲51 نفر ان مربوط به فاز سوم تسهیالت در 

سال 1۴01 است.

بازار اجاره از تب و تاب افتاد
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 تامین کسری بودجه دولت گذشته از جیب مردم در بورس
زهرا جعفــری  -   ایده روز  | دولت قبل 
بــا تهییج مردم بــرای ورود به بــورس، هزاران 
میلیاردتومان از کســری بودجه خود را به قیمت 
نابود کردن سرمایه های مردم تامین کرد. دولت 
روحانــی با این کار تنها دولتی شــد که به طور 
مستقیم از جیب مردم برای تامین کسری بودجه 
خود برداشت کرده؛ درحالی که هیچ دولتی تاکنون 

اجازه چنین اقدامی به خود نداده بود.
دولــت قبل در مورد بورس هم با فریب دادن 
مردم برای ورود انبوه به بورس و ســپس فروش 
ســهام دولتی و رفع کسری بودجه و سپس رها 
کردن بازار ســهام به دســت شرکت های بزرگ 
حقوقی، آنچنان ضربه ای بــه اعتماد مردم وارد 
کرده که ســالیان سال زمان خواهد برد تا دوباره 

مردم ایران به بورس اعتماد کنند.
نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال های 
۹۸ و ۹۹، دخالت هــای بی حــد و انــدازه دولت 
دوازدهم در بورس بوده است. جایی که مردم بعضاً 
تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت گذشته 
بتواند کسری های خود را جبران کند. البته در این 
بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، 
شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می سوخت و 

مردم نیز باید در این میان می سوختند.
دولت گذشته در اقدامی دیگر باقی مانده سهام 
خود در برخی شرکت ها را در قالب صندوق های 
ETF به مردم واگذار کرد و پس از فروش، آن را به 
حال خود رها کرد به طوری که مردم بیش از ۵۰ 

درصد زیان کردند.
وزیر اقتصاد دولت گذشته واگذاری سهام دولت 
در قالــب صندوق های ETF را توزیع ثروت میان 
مردم می دانست؛ اما زمانی که قیمت این سهم به 
۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، وی تا روز آخر دولت 

حرفی درباره آن به زبان نیاورد.بی برنامگی دولت 
گذشته برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل 
دولت یازدهم مشخص بود؛ اما در روزهایی که بازار 
با سرعت تمام به سمت قله های تاریخی حرکت 
می کرد، دولت گذشته بحث آزادسازی این سهام 
را مطرح و مجوزهای الزم جهت این اقدام را نیز 
دریافت کرد؛ اما بی تدبیری ها ادامه داشــت و از 
نیمــه مردادماه ۱۳۹۹ حــدود ۶۰ درصد ارزش 
ســهام عدالت کاهش یافته است.آزادسازی ۶۰ 
درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص 
نبودن روند فروش سهام های موجود در پورتفوی 

افراد و عرضه های آبشاری بانک ها و کارگزاری ها در 
مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت 
بود. البته برخی افراد، سهام عدالت را دلیل ریزش 
بازار می دانند که بازهم می توان ردپای تصمیمات 
اشــتباه سازمان بورس و دولت گذشته را در این 
ماجرا نیز مشــاهده کرد.حســن روحانی در ۱۶ 
مرداد ۹۹ درســت ۳ روز پیش از ورود بورس به 
فاز اصالح، در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، 
گفت: با شرایطی که بورس نشان می دهد اوضاع 
بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس 
بسپارند.این بیان دولتمردان که در ماه های قبل 

از آن هم توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار 
شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری 
داد؛ اما سهامداران نمی دانستند چه آینده ای در 
انتظار آنها خواهد بود.دخالت های دولت گذشته تا 
جایی ادامه داشت که محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس دولت دوازدهم، در زمان افت شاخص کل در 
شهریورماه در گفت وگوی ویژه خبری اعالم کرد، 
شاخص در بازه یک میلیون و پانصد هزار واحدی 
تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی 

دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال دهی واعظی در آن برهه موجب 

انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. 
در آن زمان برخی کارشناســان ریزش بورس را 
دستوری می دانســتند؛ اما همین مسئله باعث 
واکنش منفی بورس شــد و این ریزش ادامه دار 
تا شــاخص یک میلیون و دویست هزار واحدی 

نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهارنظر دیگری گفته بود: »دولت 
در بــورس دخالت نمی کند، ولــی وظیفه دارد 
از بــورس صیانت و مراقبــت کند تا حقوقی ها و 
افرادی که در آنجا نفــوذ دارند، نتوانند حرکتی 
انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد 
و کوچک دارند، متضرر شوند«. در همین میان، 
ســهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به 
سرمایه گذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، 

اما حاال پشتشان را خالی کرده است.
در زمانی که بازار ســرمایه وارد فاز اصالحی 
شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود 
می گرفت، اما شــاخص هم وزن همچنان منفی 
بود. این اتفاق در برهه هایی رخ می داد که دولت، 
شــرکت های حقوقی را وادار به حمایت از بورس 
می کرد؛ اما این حمایت ها تنها در تعدادی از نمادها 
که به شاخص ساز معروف بوده و اتفاقاً نمادهای 
دولتی نیز بودند، رخ می داد. این سبک حمایت از 
بازار به دلیل اینکه نمی توانست سهامداران خرد 
را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشــت و 
بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت می شد.

 در پایان باید گفت، دخالت های دولت گذشته 
در بورس تنها منجر به گسترش بی اعتمادی در 
بازار شده است و شاید رشدهای مقطعی فرصتی 
برای خروج عده ای باشد. مشخص است که مدت 
زیادی طول می کشــد تا اعتماد مردم به بورس 

دوباره جلب شود.

در گزارش ترجمه شده از سوی مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، رهایی از دام درآمد متوســط با الگوهای توسعه 
صنعتی، در کشورهای موفق نظیر چین، ژاپن، تایوان، 
کره جنوبی و کشورهای آمریکای التین بررسی شده 

است.
در گزارش »گریز از دام درآمد متوســط: تحلیلی بین 
کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی« ترجمه شده 
در مرکز پژوهش های اتاق ایران، به بررسی موشکافانه 
الگوهای توســعه صنعتی در برخی کشورهای دارای 
تجربه موفق در این زمینه پرداخته شده است. به طور 
مشخص این مقاله الگوهای توسعه اقتصادی چین را در 
دو دوره پیش و پس از اصالحات اقتصادی سال ۱۹۷۸ 

تحلیل و بررسی می کند.
این گزارش همچنین الگوی توسعه صنعتی در ژاپن، 
تایوان، کره جنوبی و کشورهای آمریکای التین را مورد 
ارزیابی قرار می دهد و به این ســؤال پاسخ می دهد که 
چرا تعداد اندکی از کشورهای آسیایی قادر به گریز از 
دام درآمد پایین و متوسط و پیوستن به اقتصادهای با 
درآمد باال بوده اند، درحالی که بسیاری از اقتصادهای 
بازاری )به ویژه کشــورهای آمریکای التین و اروپای 
شرقی(  علی رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی تر، 
موقعیت های ژئوپلیتیکی مطلوب تر و پذیرش اجماع 
واشنگتن در زمینه های »بازارگرایی، خصوصی سازی، 
آزادسازی، مقررات زدایی و مردمی سازی«، از عهده این 

مهم برنیامده اند.

گزارش ترجمه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران 
نشان می دهد که اســتراتژی اولویت دادن به صنایع 
سنگین و با محوریت مناطق شــهری در مراحل اولیه 
توســعه به صورت تاریخی در موارد متعددی ازجمله 
اصالحات اقتصادی چین ۱۹۵۰-۱۹۷۸ و بســیاری 
از اقتصادهای بازار، مانند هند و ســایر کشورهای تازه 
اســتقالل یافته و نیز تقریباً تمام کشورهای آمریکای 
التین پس از جنــگ جهانی دوم در دســتور کار قرار 
گرفت و تقریباً بدون استثنا با شکست نسبی روبه رو شد.

در اولویت قرار دادن صنایع آهن و فوالد، ماشین آالت، 

خودرو و ســایر صنایع سرمایه بر، ســاختار موجود و 
مزیت نســبی چین را به چالش کشــید. هنگامی که 
۹۰ درصــد جمعیــت در مناطــق روســتایی فقیر 
زندگی می کننــد، ارزان ترین عامل تولیــد، به جای 
ســرمایه، باید نیروی کار باشــد؛ بنابراین، محصول 
تولید شــده با اســتفاده از فناوری های ســرمایه بر 
بــرای رقابــت در بــازار بین المللــی در آن زمــان 
 بیش ازحد گران بــوده و چنین صنایعــی به صنایع 

غیرسودآور و زیست ناپذیر بدل می شود.
این گزارش تأکید می کند که صنعتی شــدن ســریع 

چین پس از اصالحات بازار محور که در ســال ۱۹۷۸ 
شــروع شــد، عمدتاً ناشــی از آن بود که این کشور 
همان توالی درســت توســعه ای را درک و دنبال کرد 
که ژاپن و ببرهای آســیایی از طریــق ارتقاء صنعتی 
تدریجی از مناطق روســتایی به مناطق شــهری، از 
 صنایع سبک به صنایع ســنگین، از تولیدات صنعتی

 کاربر به صنایع سرمایه بر و از تقلید فناوری به نوآوری 
دنبال کرده بودند.

درواقع مطالعات این کار پژوهشــی نشان می دهد که 
رقابت بازاری در چنین فرآیند تکاملی مسلماً حیاتی 
است اما نیروهای بازار به دو دلیل نمی توانند به تنهایی 
از عهده این کار برآیند: اول اینکه بازار خود یک کاالی 
عمومی است که ایجاد آن بسیار پرهزینه است و دوم 
اینکه ایجاد بازار مســتلزم اســتراتژی های توسعه و 

سیاست های صنعتی درست است.
مستندات این گزارش نشان می دهد که توالی توسعه ای 
مذکور به صورت مشابهی تقریباً در تمامی کشورهای 
درحال توسعه ای که به عنوان الگوهای موفق صنعتی 
شدن شناخته می شوند، تکرار شــده است. در مقابل، 
اقتصادهایی که در دام درآمد پایین یا دام درآمد متوسط 
گرفتار بودند از مراحل متوالــی ارتقاء صنعتی که باال 

معرفی شد، پیروی نکردند.
 همچنیــن این گزارش مســتندات جالبــی از نقش

 توسعه روســتایی و جایگاه صنایع اشتغال آفرین در 
فرآیند توسعه صنعتی جوامع ارائه می دهد.

کشورهای موفق چگونه از دام درآمد متوسط رها شدند؟

  مهلت ســه ماهه برای عرضه بلوک  ۴۱ درصدی سهام استقالل و 
پرسپولیس

رئیس ســازمان خصوصی ســازی با اعالم مذاکره برای واگذاری بلوک  ســهام 
سرخابی ها تا دی ،گفت: برای کاهش مالکیت دولت به کمتر از ۵۰ درصد باید ۴۱ 

درصد دیگر سهام دو تیم فروخته شود.
 حسین قربان زاده با اشاره به اینکه دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس در رقابت 
با باشگاه های صنعتی، معدنی و ...  هستند که هیچ شــفافیتی ندارند در برنامه 
تلویزیونی گفت: فوالدمبارکه، ذوب آهن، آلومینیوم، گل گهر، مس رفســنجان، 
مس کرمان و ایران  خودرو، ۷ شرکت بزرگ بورسی هستند که ۸ تیم لیگ برتری 
دارند اما حتی مجموع هزینه قراردادها هم مشخص نیست چه برسد که جزئیات 

و ریز قراردادها افشا شود.
سازمان بورس و خصوصی سازی در حال پیگیری این موضوع هستند و فرایندی 
برای شفافیت آغاز شــده که تدریجی است و متوقف نمی شــود و اطالع  رسانی 
و شفافیت باشگاه ها باید بیشتر شــود. کمیته مصارف بصورت جداگانه برای هر 
باشگاه با حضور مدیران دو تیم، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و مسئوالن 
خصوصی سازی تشکیل شــده و برای هزینه ریال به ریال آنچه منابع حاصل از 
افرایش سرمایه است و باشگاه ها از منافع آن استفاده می کنند، صحبت می شود. 
این دو تیم حق ندارند به اصل پول دست بزنند و برای بازپرداخت بدهی معوق، 

سرمایه گذاری بلندمدت و بازارگردانی سهام از کمیته مصارف مصوبه می گیرند.
برای اینکه دو تیم جهت اخذ مجوز حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به مشکل 
نخورند، ابتدا تا شــهریور ماه و بعد تا دی ماه به این تیم ها مهلت داده شد. یکی از 
ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا، مالکیت مشترک استقالل و پرسپولیس است 
که دولت درهر دو تیم سهامدار است و اآلن ۹۰ درصد سهم دارد که باید واگذار 
شود. مذاکراتی در حال انجام است تا بلوک های مدیریتی دو تیم واگذار شود و تا 

دی  ماه مشکل مالکیت مشترک وجود نداشته باشد.
برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از ۵۰ درصد برسد، باید ۴۱ درصد دیگر سهام 
دو تیم هم فروخته شــود. در این زمینه امکان عرضه تدریجی سهام دو باشگاه 
و مزایده بلوکی آنها وجود دارد. مذاکراتــی برای مزایده بلوکی صورت گرفته که 
شناخت می دهد مشتریان بالقوه چه کسانی هستند. اگر پیشکسوتان دو باشگاه 
می خواهند بلوک های مدیریتی تیم را در اختیار بگیرند باید در قالب یک شرکت 
در مزایده حضــور یابند.تأیید مزایده و مصوبه هیات واگــذاری یک هفته زمان 
می خواهد و نیاز به ارزش گذاری نیست. چون در بورس کشف قیمت شدند و دوره 
ارزش گذاری هم وجود ندارد. به همین دلیل کل مزایده دو هفته طول می کشد. 
با توجه به حساسیت استقالل و پرسپولیس درباره کسانی که مالکیت دو تیم را 

به عهده می گیرند، بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید دیده شود.
به همین دلیل کارگروه پایش اهلیت می سنجد کدام شرکت و چه شخصی اهلیت 
دارد. این پایش نقش بسیار مهمی در این رابطه دارد و حتماً دقت کافی صورت 

می گیرد تا اهلیت سنجیده شود و بعد واگذاری صورت گیرد.

 دومین ترمینال کانتینری کشــوردر گمرک اصفهان افتتاح شــد

دومیــن ترمینــال کانتینــری کشــور بــا حضــور رئیــس اتــاق بازرگانی 
اصفهــان، مدیــرکل گمــرکات اســتان و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای 
 عمومــی و خدمــات گمرکــی غــرب در گمــرک اصفهــان افتتــاح شــد.

به گزارش روابط عمومی گمرکات اســتان اصفهان  ،مدیرکل گمرکات اســتان 
اصفهان در آیین افتتــاح ترمینال کانتینری گمــرکات اســتان  از افزایش ۷۴ 
درصدی در آمد گمرکات اســتان اصفهان در یکســاله دولت ســیزدهم نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و افــزود: در دولــت ســیزدهم 2۹ هزار و 
۹۷۸ فقره اظهارنامه بــه وزن  2 میلیون ۶۹ هــزار تن و بــه ارزش یک میلیارد 
و ۳۴۶ میلیون دالر صادرات داشــته ایم که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
 از لحاظ تعــداد ۱۴ درصــد و ازحیث ارزش 2۰ درصد رشــد داشــته اســت.

رســول کوهســتانی پزوه در خصــوص واردات به گمــرکات اســتان اصفهان 
طی ایــن مدت) یکســاله دولت ســیزدهم( نیــز گفــت:  ۴هــزار و 2۰۶ فقره 
اظهارنامــه بــه وزن  ۱۰۶ هــزار تــن و بــه ارزش ۹۰2 میلیــون دالر واردات 
داشــته ایم که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از لحاظ تعــداد ۳۸ درصد 
 و از نظــر وزن 2۵ درصــد و ازحیــث ارزش ۶۰ درصد رشــد داشــته اســت. 
رســول کوهســتانی پُزوه  با بیان این که بر اســاس مصوبات شــورای گفتگو و 
درخواســت فعاالن اقتصادی، گمــرکات اســتان اصفهان مجاز بــه ترخیص 
پارچه و منســوجات شــده اســت، از صدور مجــوز ایجاد گمــرک تخصصی 
نمایشــگاهی در محل نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان از ســوی 
گمرک ایــران خبــر داد و افــزود: گمــرک تخصصــی نمایشــگاهی پس از 
 ایجاد زیرســاخت های الزم و دسترســی به فیبر نوری راه اندازی خواهد شــد

مدیرکل گمرکات اســتان در ادامــه تصریح کرد: بــا بهره بــرداری از ترمینال 
کانتینــری، تقاضای ارســال کانتینر خالی از تهــران و بندرعبــاس به اصفهان 
برای حمل محموله هــای صادراتی برطرف شــده و عالوه بر تســریع صادرات 
کاال، هزینه هــای صادرکننــدگان و واردکننــدگان نیزکاهــش خواهد یافت.

همچنین موجــب کاهش هزینه هــای تولیــد و واردکنندگان بــه لحاظ عدم 
نیاز به برگشــت کانتینرهای خالی به بنــادر می گردد و باعث تامین ســریعتر 
کانتینرهای مورد نیاز صادر کنندگان خواهد شــد .رســول کوهســتانی  خاطر 
 نشان کرد: این کاهش هزینه در هر کانتینر حداقل ۱۰ میلیون تومان خواهد بود 
گلشــیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در آیین افتتــاح ترمینال کانتینری ، 
ضمن اشــاره به ارتقاء ۱۹ رتبه ای شــاخص محیط کســب و کار استان،در سال 
۱۴۰۱ نســبت به ســال ۹۷ ، این رتبه را حاصل اقدامات موثــر و مثبت بخش 
 خصوصی و دولتی اصفهــان و رضایت فعاالن اقتصادی از این اقدامات دانســت. 
مسعودگلشیرازی ضمن ابراز خرســندی از افتتاح ترمینال کانتینری در اصفهان 
 افزود: اقداماتی از این نوع اثرات مثبتی در چرخه اقتصاد استان و کشور خواهد داشت. 
حمیــد نجات بخــش مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
گمرکی غرب نیــز با بیــان اینکه ایجــاد ترمینــال کانتینری نقــش ویژه ای 
در تســهیل حمل و نقل کاالهای کانتینری خواهد داشــت افزود: دسترســی 
 آســان به کانتینر موجب کاهش هزینه تجار و تســریع امور تجاری می شــود.

وی با بیان اینکه اولین ترمینال کانتینری کشور ۶ ماه گذشته در تهران ایجاد شد 
تصریح کرد: با پیگیری ها و اقدامات انجام شده امروز شاهد افتتاح دومین ترمینال 

کانتینری کشور در اصفهان هستیم.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران گفت: ۱2 پروژه مهم صنعت 
برق در استان مازندران با اعتباری بالغ بر ۹2۳ میلیارد تومان در هفته دولت 

افتتاح می شود.
کوروش موسوی تاکامی به مناسبت هفته دولت و تشریح عملکرد یکساله 
دولت در شرکت برق منطقه ای مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱2 
پروژه کلیدی در اســتان مازندران با اعتباری بالغ بر ۹2۳ میلیارد تومان در 

هفته دولت افتتاح می شود.
تاکامی با اشاره به اینکه بزرگترین ترانسفورماتور ۳۸۵ مگاولت آمپر پست 
۴۰۰.2۳۰ کیلوولت ناریوران یکی پروژه های برجســته شرکت برق منطقه ای 
مازندران است، افزود: این پروژه در شهرستان بابل با ظرفیت ۳۸۵ مگاولت آمپر 
با  اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان توانست پایان خاموشی ۵ شهر رافراهم کند. 
این مسوول افزود: پروژه شهدای ناریوران بابل ظرفیت تامین برق ۱۰۰هزار 

مشترک برق خانگی را دارد.
وی با اشاره به اینکه این ترانسفورماتور به دست متخصصین داخلی ساخته 
شد افزود:  برای حمل این ترانسفرماتور از زنجان به بابل با ایجاد کنار گذرهایی 
بر روی رودخانه های تجن، بابلرود و سیاهرود که در کنار پل ها احداث کردیم 

و با هزینه های بسیار باال آن را به مقصد رساندیم. 
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران یادآور شــد: در یک سال گذشته دولت 
بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه صنعت برق استان هزینه 
کرده است.مدیرعامل برق منطقه ای مازندران یادآور شد: در یک سال گذشته 
دولت بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای توســعه صنعت برق استان 
هزینه کرده است. این مسوول با اعالم اینکه بستر توسعه فراهم شد تا با تقویت 

پست های برق برای سال آینده هم خاموشی نداشته باشیم.
موسوی تاکامی گفت: با برنامه ریزی شاخصی که دولت در یکسال گذشته 
در صنعت برق اســتان انجام داد زمینه توسعه زیرساخت ها برای افزایش رفاه 

شهروندان فراهم شد.وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شد تا پایان امسال ۱۳ 
طرح زیرساختی در صنعت برق مازندران انجام شود، تصریح کرد: این طرح با 
اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان روند خاموشی را کاهش می دهد.

موسوی تاکامی بازتوانی نیروگاه برق نکا با ظرفیت 2 هزار و ۳۰۰ مگاوات از 
دستاوردهای مثبت دولت در استان  برشمرد و گفت: با راه اندازی تصفیه خانه 
در این نیروگاه و ورود ۶ هزار مترمکعب آب به آن تسریع در روند تولید برق شد. 
موسوی تاکامی با بیان این که ما بزرگترین تولید کننده برق از واحدهای 
مقیاس کوچک هستیم افزود: حدود    ۳۰ واحد مقیاس کوچک در استان های 
مازندران و گلســتان را داریم. که 2۵۶ مگا وات از این واحدها در زمان پیک 
توانستیم برق بگیریم .مدیرعامل برق منطقه ای مازندران پروژه های شاخص 
این شرکت در استان را شامل نصب و راه اندازی پست ۶۳.2۰ کیلوولت تنکابن  
بااعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان، پست فوق توزیع دریاسر با اعتباری بالغ بر 
۳۶ میلیارد تومان، خط ارتباطی تغذیه پست 2۳۰.۶۳ کیلو ولت بهشهر بالغ بر 
2۳ میلیارد تومان، نصب و راه انداری ترانسفورماتور ۱۸۰ مگاوات آمپر پست 
2۳۰.۶۳ ولت هزار سنگر آمل با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان، جایگزینی 
هادی  پرظرفیت خط ۶۳ کیلو ولت قائم شهر با اعتباری بالغ بر۴ میلیارد تومان  

بر شمرد.تاکامی با اشاره به اقدامات دولت افزود: ما نیاز به مدیریت بار و تعریف 
الگوهای مصرف و تقویت شــرکتهای دانش بنیان داریم که در حوزه ممیزی 
انرژی و ساخت تجهیزات و بومی سازی و مدیریت مصرف کمک کار ما باشند. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران به مصرف صحیح برق توسط 
مشترکین اشاره کرد و بیان داشت: ما نیاز به شرکتهایی داریم که ممیزی انرژی 
در ســاختمان های مســکونی، اداری، تجاری و صنایع داشته باشند و با ارایه 
الگوی مصرف بهره¬وری را باال ببرند و میزان مصرف انرژی را پایین بیاورند. 
موسوی تاکامی به موارد صرفه جویی در مصرف برق پرداخت و افزود:  از 
کولرهای اینورتر اســتفاده کنیم که مصرف آن یک سوم کولرهای پنجره ای 
است و همینطور از لوازم برق پرمصرف در ساعات اوج بار استفاده نکنیم،  با 
نصف سیستم های هوشمند انرژی در ساختمان ها میزان مصرف برق خانوار  

کاهش پیدا کند. 
وی اذعان داشــت: با بومی ســازی سیستم های مدیریت انرژی به سمت 
کلیدهایــی برویم برقی از کلید رد نمی شــود و بــرق گرفتگی نداریم و و با 
اپلیکیشــنی که روی موبایل نصب می شــود. از راه دور برق و لوازم برقی را 

خاموش و روشن کنیم و برق خانه را مدیریت کنیم.
تاکامی با اشــاره به  جایگاه خبرنگاران در سطح جامعه  خاطر نشان کرد: 
از شما خبرنگاران انتظار می رود با بیان شفاف و قلم گویایی که دارید با بیان 
واقعیت ها توانمندی که در سیســتم  و نظام و بدنه تخصصی شــرکت های 
عملیاتی ما وجود دارد را به درســتی به مردم انتقال دهید و باعث انگیزه در 

بین مردم شوید.  
وی افزود: نظام ما در مسیر صحیحی قرار دارد و فرایند کارهای ما در نظم 
بهتری جلو می رود و باید با انتشار اخبار صحیح جلوی رسانه های معاند خارج 
از کشور گرفته شود که هدفی جز بی انگیزگی برای مردم ندارند. و می خواهند 

مردم را از دولت و نظام دلسرد کنند. 

12 پروژه مهم صنعت برق در مازندران افتتاح می شود

رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فریــدن و بوئین میاندشــت 
با بیــان اینکه تهیــه طرح تفصیلی شــهر داران به پایان رســیده اســت 
گفــت: مطالعــات و فازبنــدی پــروژه بانــد دوم داران، بن، شــهرکرد 
 اتمام یافتــه و اجــرای پــروژه به طــور ویژه در حــال پیگیری اســت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ عبدالرضا فرجی 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدن و بوئین میاندشت در خصوص 
مجموعه اقدامات بعمل آمده در حوزه های کاری این اداره اظهار داشت: در 
حوزه شهرسازی و معماری، با توجه به اینکه شهرستان های فریدن و بویین و 

میاندشت در مجموع دارای چهار شهر می باشند،
 بــا پیگیــری هــای بعمــل آمــده تهیــه طــرح تفصیلــی شــهر 
ابــالغ قــرار دارد.  پایــان رســیده و در مرحلــه  بــه   داران 

وی افــزود: طــرح تفصیلــی شــهرهای دامنــه وافــوس درحــال 
پیگیــری و بررســی در جلســات کمیتــه کارشناســی اســت 
همچنیــن بــرای شــهر بوییــن میاندشــت نیز پیگیــر مراحــل عقد 
 قرار داد و تشکیل جلســات کمیته کارشناســی طرح تفصیلی هستیم. 

رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فریــدن و بوئین میاندشــت 
در خصوص حوزه راهســازی این شهرســتان با بیان اینکه مطالعات باند 
 دوم داران، بن، شــهرکرد تکمیل شده اســت اذعان داشــت: این اداره به

 صورت ویژه پیگیر تکمیل باند دوم پلیس راه دامنه، داران، بویین میاندشت به 
الیگودرز است. 

وی بیان داشــت: مراحل واگــذاری کارگاه های نیمه مزاحم شــهری به 
شــهرداری داران به میزان حدودا 2۰ هکتار شــروع و بــا توجه به قیمت 

گذاری کانون کارشناسان دادگستری اســتان اصفهان جهت واریز وجه به 
شهرداری شــهر داران ابالغ شده اســت، همچنین انجام مراحل مزایده دو 
 قطعه زمین به میزان ۱۰ هزار متر مربع در شهر داران درحال پیگیری است. 

فرجی با اشــاره به اینکه واگذاری زمین جهت اجــرای طرح نهضت ملی 
مسکن شهرســتان فریدن در شــهر داران به تعداد ۱2۰پالک مسکونی 
برای ۳۶۰متقاضی انجام شــده گفت: ۹۰پالک مســکونی بــه۱۸۰ نفر از 
 متقاضیان این طرح در شهرســتان بویین میاندشــت واگذار شده است. 

وی اضافــه کــرد: در مجموع هشــت هکتــار اراضــی مــازاد از ادارات 
 دولتــی شهرســتان های فریــدن و بوییــن میاندشــت شناســایی

 و برای صدور سند به نام اداره راه وشهرســازی، به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان معرفی شده است. 

 طرح تفصیلی شهر » داران« در مرحله ابالغ قرار دارد 
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کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 896 ج 92 و کدملــی 3750067708 متعلــق بــه فرانــک فاطمــی 

فرزند صدیق در تاریخ 1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 1287166458 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1287166458 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره ایــران 96 629 س 21 و 8 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه مهــدی قــادری راد فرزنــد 

نــوروز در تاریــخ 1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــور فرزن ــی پ ــد خادم ــه حام ــق ب ــماره 0082395470 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/19 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3920878655 متعلــق بــه زهــرا فرجــی فرزنــد جــال در تاریــخ 1401/03/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0829812318 متعلــق بــه حمیــد نیــازی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/08/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5309662421 متعلــق بــه موســی نــوری کمــرودی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ 
1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1185
کارت ملــی بــه شــماره 4580443322 متعلــق بــه زهــرا ســادات طباطبائــی فرزنــد ســید ابراهیــم  در 

تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســوخت بــه شــماره 96ایــران463ج55 متعلــق بــه غامعلــی ربیعــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1506

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــلیمانی  فرزن ــر  س ــه نیلوف ــق ب ــماره 1200217462 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــماره  ــور 2244846و ش ــماره موت ــران291ج61 و ش ــاک 83ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــی خ ــند کمپان س
ــد احمــد در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود  ــه نرگــس اوجــی فرزن شاســی 1412286667155 متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 294 متعلــق بــه افراســیاب ثانــی پــور فرزنــد نجفقلــی  در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد عبدالرحمــن  در  ــه نجمــه محمــودی ششــده فرزن ــق ب ــه شــماره 2560146061 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــماره شاس ــور 0896661و ش ــماره موت ــران818ص97 و ش ــاک 93ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
915033 متعلــق بــه محمــد امیــن  حیــدری  فرزنــد کیامــرث در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــزدی فرزن ــد  ی ــر محم ــه امی ــق ب ــماره 2298087091 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
1866

کارت ملــی بــه شــماره 0013412655 متعلــق بــه ســید علــی احمــدی فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 
1401/05/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــماره 0015692094 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0015692094 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/08 مفقــود گردی ــراد در تاری ــد م ــی فرزن ــه مســعود رضای  ب

می باشد.
 

2006
کارت ملــی بــه شــماره 0065128710 متعلــق بــه خانــم معصومــه افشــاری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــه صوف ــم فاطم ــه خان ــق ب ــماره 0150519613 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0042785898 متعلــق بــه صفــر اصغــرزاده مغانلــو فرزنــد حمدالــه در 

تاریخ 1401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــی فرزن ــیا رمضان ــه محمدعرش ــق ب ــماره 0028185341 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1400/08/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0492422303 متعلــق بــه مجتبــی قدمــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1540427285 متعلــق بــه مصطفــی مجــذوب فرزنــد عــوض در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد محمدرض ــروزی فرزن ــحر فی ــه س ــق ب ــماره 0020319134 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1399/11/29 مفقــود گردی

ــر فارســی شــاد  ــی اصغ ــه عل ــق ب ــه شــماره 6290043080 متعل ــی هوشــمند و شناســنامه ب کارت مل
فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــمعیل در  ــد اس ــن فرزن ــه گلچی ــه معصوم ــق ب ــماره 0075931397 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0017741041 متعلــق بــه آرزو غامــی آلوچــه لــو فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 3850219496 متعلــق بــه میثــم  آبــرود فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/09 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3258224511 متعلــق بــه مجتبــی نــادری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/08 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســید صــادق در  ــه ســید ضیاالدیــن اطهــاری فرزن ــه شــماره 0043303528 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2721815229 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 82019428127 و گواهینامــه 
ــخ  ــمعیل در تاری ــد اس ــور فرزن ــی پ ــود  لطف ــه محم ــق ب ــماره 9603111562 متعل ــه ش ــه ب ــه س پای

1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027
کارت ملــی بــه شــماره 4939971899 متعلــق بــه رضــا صالــح نیــا فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

1401/05/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــاک  ــندکمپانی موتورپ ــماره س ــه ش ــایر ب ــران 27464 و س ــماره 146ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
146ایــران 27464 متعلــق بــه زهــرا ســیاهوش فرزنــد بــاال در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2084
کارت ملــی بــه شــماره 5569933166 متعلــق بــه معصومــه ســلیمانی صفرپــور فرزنــد علــی اصغــر در 

تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 107 متعلــق بــه زهــرا زعیــم زاده فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــد فرزن ــاک رن ــن خ ــه حس ــق ب ــماره 4722352968 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

ــد جمشــید در  ــی فرزن ــر جــوان ممقان ــه فاطمــه اکب ــق ب ــه شــماره 0020159757 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــخ  ــد. در تاری ــد احم ــدی اف فرزن ــا مه ــه محمدرض ــق ب ــماره 0453754457 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــدرت. در تاری ــد ق ــش فرزن ــا عطابخ ــه محمدطاه ــق ب ــماره 0153343060 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/31 مفقــود گردی

ــه  ــق ب ــران30 متعل ــماره 53و133ای ــه ش ــوخت ب ــماره 4190218227 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــد در تاری ــی احم ــد باب ــان فرزن ــرداد محمدی مه

ســاقط مــی باشــد.

2090
شناســنامه بــه شــماره بــا کدملــی0063136694 متعلــق بــه آیــه عزیــزی خصــال فرزنــد مصطفــی در 

تاریخ 1401/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0047399813 و ســایر بــه شــماره کارت بانــک تجــارت و صــادرات بــه ایــن نــام 
متعلــق بــه کبــری صادقــی نیارکــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــهید و  ــماره کارت بنیادش ــه ش ــازمانی ب ــایی س ــماره 1263197213 و کارت شناس ــه ش ــی ب کارت مل
کارت آمــوزش پــرورش و ســایر بــه شــماره کارت بانکــی متعلــق بــه طیبــه غامرضایــی فرزنــد عــزت الــه 

در تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0063844222 و کارت پایــان خدمــت به شــماره با شــماره ملــی 0063844222 
ــا  ــه شــماره ب ــا پــاک ماشــین40ایران273م83 و کارت ســوخت ب ــه شــماره ب و بیمــه نامــه ماشــین ب
پاک40ایــران273م83 متعلــق بــه محمدامیــن ابــن علــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــی فرزن ــا  داراب ــه محمدرض ــق ب ــماره 1910717551 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

2110
کارت ملــی بــه شــماره 0559502397 متعلــق بــه زهــرا خســروی فرزند حســن در تاریــخ 1401/05/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 1602121214 متعلــق بــه عزیــزه باالنــده فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محرمعل ــی فرزن ــا رضای ــه محمدرض ــق ب ــماره 3781739198 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
ــان  ــه قرب ــق ب ــت متعل ــان خدم ــی 2122855533 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــی در تاری ــد موس ــر فرزن ــی ف  کیمیائ

می باشد.

ــز در  ــد عزی ــی فرزن ــه حســن مردان ــق ب ــی 2249702111 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121235299 متعلــق بــه محبوبــه خاکــی فرزنــد اســداله در 
تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره بیمــه و معاینــه فنــی و کارت خــودرو تاکســی پــژو روآ ، مــدل 1388 ، رنــگ 
زردخورشــیدی شــماره شاســی NAAB31AA0AH095464 و شــماره موتــور 11688028379، 
شــماره پــاک 22 ت 862 ایــران 59 و کارت عشــایر روســتایی و کارت بســیج فعــال و قولنامــه ماشــین 
پــژو 405  متعلــق بــه ســعید موجنیــان فرزنــد ابراهیــم و کارت ســوخت و بیمــه و معاینــه فنــی و کارت 
 ، NAAM11VE6GK458853 ماشــین پــژو 405 ، مــدل 1395 ، رنــگ نقــره ای ، شــماره شاســی
شــماره موتــور 124K0867182 ، شــماره پــاک 14س 745 ایــران 59 بــه نــام امیررضــا پاییــن محلــی 

در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پرایــد ، مــدل 1383 ، رنــگ ســفید روغنــی ، شــماره پــاک 32 ص 524 ایــران 59 
و شــماره شاســی S1412282148109 و شــماره موتــور 00595632 متعلــق بــه علــی قاســمی مقــدم 

فرزنــد شــعبان در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121584943 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و 
کارت ماشــین پرایــد ، مــدل 1386 ، رنــگ نــوک مــدادی متالیــک ، شــماره پــاک 56 ص 446 ایــران 
ــه  ــین و معاین ــه ماش ــور 2220143 و بیم ــماره موت ــی S1412286409208 ، ش ــماره شاس 59 ، ش
فنــی و کارت عابربانــک ملــی ، صــادرت ، مســکن متعلــق بــه ســهراب رباطــی فرزنــد هــادی در تاریــخ 

1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
ــه  ــوخت ب ــی 2110058498 و کارت س ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــد اســمعیل در تاریــخ 1401/01/10  ــه حســین دهباشــی فرزن شــماره پــاک 59 218 د 99 متعلــق ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

2501

کارت ملــی بــه شــماره 1130211924 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130211924 و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره 1130211924 و کارت عابــر بانــک ســپه و صــادرات متعلــق بــه محمــد علــی 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/02 مفق ــم در تاری ــد محمــد ابراهی  پریشــانی فرزن

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130542769 و کارت ســوخت بــه شــماره 629/49143 و کارت ســوخت بــه 
شــماره 23ایــران848س36 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130542769 متعلــق بــه محمــد حــاج 
حیــدری ورنوســفادرانی فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ1401/06/09  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1142447138 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1142447138 و کارت 
شناســایی ســازمانی بــه شــماره دانشــگاه صنعتــی اصفهــان91160 متعلــق بــه احســان براتــی 
ــماره  ــه ش ــین ب ــران787ی85 و کارت ماش ــماره 53ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــی و بیم ــد حیدرعل فرزن
ــور 4886410 و کارت  ــران787ی85 و شــماره شاســیNAS411100D1261643و شــماره موت 53ای
ــخ  ــان در تاری ــد احس ــی فرزن ــرا برات ــه زه ــه فاطم ــق ب ــران787ی85 متعل ــماره 53ای ــه ش ــوخت ب س

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

ــخ  ــداهلل در تاری ــد ی ــی فرزن ــول قدیم ــه عبدالرس ــق ب ــماره 1141625571 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/10 مفق

ــماره 1141300486 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1141300486 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 53ایــران417ی51 متعلــق بــه ابراهیــم عمــادی فرزنــد حیــدر  در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/06 مفق

ــه شــماره 23ایــران162س54  ــه شــماره 1141783721 و بیمــه نامــه ماشــین ب گواهینامــه پایــه دو ب
و کارت ماشــین بــه شــماره 23ایران162س54شــماره موتــور11284081774و و شــماره شاســی 
ــه  ــران162س54 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 23ای 12157596و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــد محم ــد  اســحاقیان درچــه فرزن ــه محم ــق ب ــران162س54 متعل شــماره 23ای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/29 مفق

شناســنامه بــه شــماره 1273402073 متعلــق بــه محمــد رضــا  شمســی مقــدم  فرزنــد صفــر در تاریــخ 
1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــداد زاده فرزن ــم ح ــه ابراهی ــق ب ــماره 5110713634 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1111466025 متعلــق بــه ناهیــد شــاه مــرادی ممــدی فرزنــد 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0382325184 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه جمیلــه علــی 
محمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی 1170957511 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــور  ــماره موت ــه ش ــین ب ــک و کارت ماش ــر بان ــدد عاب ــتگی و دو ع ــوخت وکارت بازنشس دو و کارت س
ــه  ــق ب ــران 631 ص 86 متعل ــاک 67 ای ــماره پ ــی 50348989 و ش ــماره شاس 12486236751 و ش
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــد حســینعلی در تاری ــه حــدادی باباشــیخعلی فرزن عبدال

ــار ســاقط مــی باشــد. اعتب

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1160169403 متعلــق بــه نویــد جانــی فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ایــرج دهقانــی فرزنــد خدارحــم بــا کــد ملــی 2371826261 در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
ــام الهــام اســتکی اورگانــی   ــه ن شناســنامه بــه شــماره 905 متعلــق بــه شــماره ملــی 1293464368 ب

فرزند عبدالرسول  در تاریخ 1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1980372667 متعلــق بــه ولیــد  دینارونــد  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره9406344886 )بــه شــماره ملــی 1289683085 (متعلــق بــه آمنــه 

نوزاد فرزند عبدالحمید در تاریخ 1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 59091 و کارت ملــی بــه شــماره 1281688762 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت 
ســوخت بــه شــماره پــاک 13ایــران392ط36 متعلــق بــه مجیــد اربابــان اصفهانــي فرزنــد مهــدي در 

تاریــخ 1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای ــماره 1282445571 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــد در تاری ــد احم ــي فرزن ــد دوام  صم

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1274766567 متعلــق بــه فاطیمــا  جعفــري دســتجاء فرزنــد مرتضــي در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد صــادق در تاری ــد فرزن ــر کریمــی کریمون ــه امی ــق ب ــه شــماره 1971426695 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273065514 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 970034580 متعلــق بــه علــی 
رحیمــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1270710540 متعلــق بــه مرتضــی فــوالدی فرزنــد داود در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 9711112829 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره 1273299744 و کارت دانش ــه ش ــی ب کارت مل
کامیــار  معصومــی مقــدم فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1290848866 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین و  کارت  ســوخت 
ســواري پژو206تیپ5ســفید مــدل ســال1395به شــماره پــاک 53ایران942ج38وبــه شــماره شاســي 
NAAP13FE2Gj879269وبــه شــماره موتور163B0281301متعلــق بــه محمــد اســماعیلي فرزنــد 

حســین در تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب اهلل در تاری ــد حبی ــدم فرزن ــي زال پورمق ــه عل ــق ب ــماره 1753831555 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــي در  ــد بمانعل ــگاني فرزن ــاوي خوراس ــري قض ــه مه ــق ب ــماره 1291622586 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272955680 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه امیرحســین تاجمیرریاحــی 
فرزنــد محســن در تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1274355915 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد رنجبــر فرزنــد علیرضــا 
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــع در  ــي واق ــزل 6دانگ ــند من ــي 1286726832(و س ــماره مل ــه ش ــماره 1727)ب ــه ش ــنامه ب »شناس
اســتان اصفهــان شهرســتان اصفهــان  بخش5خیابــان عســگریه فرســان شــمالي کوچــه فرصــت 
ملــک15187/3866 شــماره  وبــه  کدپســتي8199757476  منزل5پاک31بــه  راســت   ســمت 

ــر در  ــد اکب ــي فرزن ــان اصفهان ــه ملکی ــه محبوب ــق ب ــت س/58238 متعل ــماره ثب ــه ش 3868  3870. ب
ــی باشــد.« ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/09 مفق تاری

ــد  ــه محمــد حامدکیوانفــر فرزن ــه شــماره 1288403161 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق ب کارت ملــی ب
محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1285419715 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت پرســنلی  کارت ملــی ب
مربــوط  نیــروگاه شــهید محمدمنتظــري  و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت  ســواري 
ــه  ــاک 53ایران756ق66وب ــماره پ ــه ش ــکي_متالیک ب ــگ مش ــپ ix35مدل2015رن ــداي تی کار هیون
شــماره شاســي KMHJU81C1FU000117وبــه شــماره موتــور G4KEEU466763و کارت 
ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ســواري پژو206مــدل ســال 1390رنــگ ســفید_روغنی 
بــه شــماره پــاک 13ایــران 595ج46وبــه شــماره شاســی NAAP03ED8BJ520790وبــه شــماره 
موتــور 14190026446متعلــق بــه غامرضــا اثنــی عشــران فرزنــد علــي در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک  بــه شــماره  کارت ســوخت  (و  ملــی1818314886  )بــه شــماره  پایــان خدمــت  کارت 
13ایــران923ط86 متعلــق بــه جهانگیــر باقــري فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/05/26 مفقــود گردیــده 

ــی باشــد. ــار ســاقط م و از درجــه اعتب

2508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272323870 متعلــق بــه پژمــان محمــدی شــکیبا فرزنــد علیرضــا  

در تاریخ 1396/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1290973601 و شناســنامه بــه شــماره 1015 و کارت پرســنلی ذوب 
ــق  ــماره 930096778 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره 1290973601 و کارت دانش ــهیدبه ش ــاد ش ــن .بنی آه
بــه مریــم حســینیان نائینــی فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1284983048 متعلــق بــه حســین  مهــدی پــور  فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1274677939 متعلــق بــه نیمــا شــیرانی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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2571
ــد ســید  ــه ســید احمــد  یقطیــن  فرزن ــق ب ــه شــماره 2296583512 متعل ــی و شناســنامه ب کارت مل

کمال در تاریخ 1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران 63 وش ش  ــماره 41ص 274 ای ــه ش ــفید ب ــدل 2011س ــونتا 2400 م ــواری س ــین س کارت ماش
kmhEC41c9ba190890وش م G4KEA7091244متعلــق بــه ســهیا  بهرمــان  فرزنــد محمــود 

در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291969617 متعلــق بــه فهیمــه امیــری  فرزنــد گرگعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــد ســید کاظــم  در  ــه ســیده یاســمین مهــدوی فرزن ــه شــماره 1815330651 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــرد  فرزن ــام ف ــی فرج ــکینه بدیع ــه س ــق ب ــماره 2296016081 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 5530054641 متعلــق بــه جــال قبادیــان خــور فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 

1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2801
کارت ملــی بــه شــماره 4679597062 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 4679597062 و کارت 
ــران 589 و شــماره  ــه شــماره 18367  ای ــور ب ــه شــماره 4679597062 و کارت موت ــت ب ــان خدم پای
موتــور 060606217 شــماره شاســی8605681 بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 18367 ایــران 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/06/07 مفق ــی در تاری ــد نورعل ــه فرزن ــاری گوش ــی غف ــه عل ــق ب 589 متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو وانــت زامیــاد مــدل 1392 بــه شــماره 294ط12 ایــران 82 شــماره موتــور 646742 
ــخ  ــی در تاری ــد صف ــری فرزن ــی قنب ــه موس ــق ب ــی NAZPL140BD0361087متعل ــماره شاس ش

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

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــیداضماره فرزن ــد س ــه احم ــق ب ــماره 1610113438 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

2807
ــد حســین در  ــی فرزن ــارو کائ ــدی س ــه محســن نق ــق ب ــماره 2162179717 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســوخت و گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 2162713462 متعلــق بــه ازاده انتظــاری فرزنــد 
عبــاس در تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــمعیلی فرزن ــاس اس ــه عب ــق ب ــماره 2162718774 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای گواهینام
اســحاق در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 21 س674  ــه شــماره ملــی 2161783785 و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب گواهینامــه ب
ایــران 92 متعلــق بــه حســن قهــاری فرزنــد اســحاق در تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســید  ــا ســاداتی گل افشــانی فرزن ــر اق ــه ســید می ــق ب ــه شــماره 2160816132 متعل ــی ب کارت مل
جبرئیــل در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162585758 متعلــق بــه ریحانــه معجــوری فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/11 مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2162666170 متعلــق بــه اکبــر بابائــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد حســین در تاری ــه عبــداهلل ذاکــری فرزن ــق ب ــه شــماره 2160264474 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشــجویی و گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 2150598329 متعلــق بــه ســوگند کاظمــی 
فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162116881 متعلــق بــه زهــرا نصیــری فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/05/26 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی NAACJ1JC1BF303079 و بــه شــماره موتــور 
14790033891 بــه شــماره انتظامــی 66 ایــران 722 ل 17 متعلــق بــه ســید مهــدی علــوی زاده بــه 
شــماره ملــی 0032875495  فرزنــد ســید علــی  در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0370909208 متعلــق بــه داود  بیگلــری  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4171155118 متعلــق بــه عــزت الــه  ذوالفقــاری  فرزنــد عبدالوهــاب  در تاریــخ 
1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد محمــد حســن  در تاری ــم  کریمــی  فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 0067166695 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3300103991  متعلــق بــه محمــد مهــرارا  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0252549384 متعلــق بــه یاســمین  نــوروزی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــان  ــل ســوم خیاب ــان پ ــوذر خیاب ــوار اب ــه نشــانی بل ــت ب ــناد مالکی ــماره 3917 و اس ــه ش ــنامه ب شناس
ــه شــماره  ــی ب ــه مصطفــی اســمی خان ــق ب ــاک 2 واحــد 6 متعل ــذه شــمالی نبــش کوچــه یکــم پ رب
ملــی 0056216726  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0012999040 متعلــق بــه علیرضــا  زیــن الدیــن فرزنــد نصــرت الــه  در تاریــخ 
1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــدم فرزن ــی مق ــد مهراب ــه احم ــق ب ــماره 0067106552 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0043974570 متعلــق بــه حمیدرضــا عســگری فرزنــد محمــد جعفــر در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد جعف ــد محم ــدری فرزن ــا خان ــد رض ــه حمی ــق ب ــماره 0054211395 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــری فرزن ــی نظ ــد طالب ــه محم ــق ب ــماره 0012845140 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/06/06 مفقــود گردی

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــا فرزن ــلیمانی توان ــه س ــه اله ــق ب ــماره 0045869537 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

شاســی  شــماره  66ج247ایــران99و  پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
ــخ  ــد غامرضــا در تاری ــه حســین مظفــر فرزن kmhsb1b5au5b3649g6dcbar12904 متعلــق ب

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/04/10

کارت ملــی بــه شــماره 2121861912 متعلــق بــه حمیــد رضــا شــهریاری فرزنــد یحیــی قلــی در تاریــخ 

1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماعیل در  ــد اس ــالدهی فرزن ــا  نیکروش ــام رض ــه غ ــق ب ــماره 0050551620 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0022069275 متعلــق بــه ســید امیرحســین سرپرســت فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0010388826 و کارت موتــور بــه شــماره 0010388826 متعلــق بــه 
ســولماز قدکچــی شبســتری فرزنــد فریــدون در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــه  ــه شــماره 0017644283 و کارت ماشــین ب ــه دو ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پای
شــماره 99ایــران 398 ط 29 متعلــق بــه حســین غامــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره 0150152116  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت الکترونیکــی ب
متعلــق بــه امیرمحســن معتمــدی  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0024012653 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0924012653 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــو فرزن ــی کیوانل عل

مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0065970667 متعلــق بــه رقیــه نظــری علــی بیــگ کنــدی فرزنــد 
غامعلــی در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــی زاده فرزن ــقایق نجفقل ــه ش ــق ب ــماره 0410749036 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/01/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره 1581278705 متعلــق بــه ســید ابوالفضــل ســیدزاده فرزنــد میرعبــاس در تاریــخ 
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــر در  ــد جعف ــا فرزن ــام نی ــا فرج ــه علیرض ــق ب ــماره 0451887311 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه علیرضــا  ــه شــماره 0073111562 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو ب
ســاجد مرنــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد

آلــن  بــه  متعلــق   0069303746 شــماره  بــه  خدمــت  پایــان  کارت  و  هوشــمند  ملــی  کارت 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و   اراکلیــان فرزنــد هاربیــد در 

می باشد

ــخ  ــد طاهــر در تاری ــه زهــره طاهــری فرزن ــق ب ــه شــماره 0010568204 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو  وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 4989594045 
متعلــق بــه محبوبــه علیجــان پــور کاســگری در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار 

ســاقط میباشــد .

ــماره 0069819221  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0069819221 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ 1401/05/29  ــد عــزت اهلل در تاری ــه ازاده اســدی فرزن ــق ب ــی و ملــت متعل و کارت هــای بانکــی مل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 44 ایــران 342 ص 93 متعلــق بــه امنــه افشــار کرمانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0440152917 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0440152917 و گواهینام ــمندبه ش ــی هوش کارت مل
ــران 482 ق 71 و  ــه شــماره 99 ای ــه شــماره 0440152917 و کارت ماشــین ب ــان خدمــت ب کارت پای
ــه  ــد منصــور و گواهینام ــاد محمــد حســینی فرزن ــه می ــق ب بیمــه ماشــین و کارت هــای بانکــی متعل
ســحر مومنــی بــه شــماره 0017639387 در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0020145349 متعلــق بــه تینــا  جورابــی فرزنــد محســن  در تاریــخ 
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0532430433 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0532430433 و دو 
عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه احمــد  زمانــی فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0559320566 و شناســنامه بــه شــماره 0559320566 و کارت هــای 
بانکــی متعلــق بــه قــدرت الــه صالحــی فرزنــد حفیــظ الــه در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0042811988  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0042811988 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/05/13 مفق ــه در تاری ــد رحمــت ال ــرا حســینی فرزن ــه صغ ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0057015211  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0057015211 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 99 ایــران 212 د 45و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و عابــر 
بانــک هــای متعلــق بــه حســین صابــری شــاد فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت حکمــت ارتــش و کارت شناســایی ارتــش بــه شــماره 3870959258 و کارت هــای بانکــی متعلــق 
بــه فاطمــه طهماســب بخــش فرزنــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6269585449 متعلــق بــه حســن خواجونــد ســریوی فرزنــد مهرعلــی در تاریــخ 
1400/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0023162112 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0023162112و 
ــود  ــخ 1401/06/05 مفق ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــین افصح ــر حس ــه امی ــق ب ــی متعل ــای بانک کارت ه

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 3920319419 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 3920319419 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
 بــه ســعید مــرادی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــه فــرزاد ســرابی زاده فرزنــد جعفــر  و چــک  ــه شــماره 1467425206 متعلــق ب گواهینامــه پایــه دو ب
ــام  ــه ن ــه ب ــارت و گواهینام ــک تج ــماره 6660275940 بان ــه ش ــری ب ــین باق ــام امیرحس ــه ن ــی ب بانک
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/07 مفق ــماره 6660275940 در تاری ــه ش ــری ب ــین باق امیرحس

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـی هوشـمند بـه شـماره 0012226521 و کارت موتـور بـه شـماره 144 ایـران 19288 وشـماره 
موتــــور 0180NCT399575 و VIN...IRABR004478A03900 متعلــــق بــــه محمدصابــر 
 صــوری فرزنـــد محمدصـــادق در تاریـــخ 1401/03/10 مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط 

مـی باشـد.

ــد ســید  ــه ســیدمحمد شــریعت فرزن ــق ب ــی 1218920361 متعل ــه شــماره مل ــه تاکســیرانی ب کارنام
ابوالقاســم درتاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .

3021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0020894112 متعلــق بــه آرمیــن کریمــی گشــتی فرزنــد ســعید در 

تاریخ 1401/02/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0035129931 متعلــق بــه فاطمــه ولــی پــور فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــه  ــق ب ــماره 2864315 متعل ــه ش ــده ب ــمند رانن ــماره 0792977270 و کارت هوش ــه ش ــی ب کارت مل
آقــای  رضــا  فقفــوری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

ــه آقــای محمــود  فشــکی فرزنــد رمضــان  در تاریــخ  کارت ملــی بــه شــماره 5449902603 متعلــق ب
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد محمــد در تاریــخ  ــد  فرزن ــم فاطمــه  کاکاون ــه خان ــه شــماره 0083261397 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2840129035 متعلــق بــه اقــای جمــال پیــر نــژاد کــوزه رش فرزنــد گرمــان در 
تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5939648932 متعلــق بــه خانــم زهــرا  امینــی نــژاد  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1600435505 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه آقــای محمــد  رکوتــا فرزنــد 
رســتمعلی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــت و کارت  ــان خدم ــه شــماره 2939215855 و کارت پای ــی ب ــه شــماره 772 و کارت مل شناســنامه ب
ماشــین بــه شــماره ایــران 78 579 ت 28 متعلــق بــه آقــای  ســلیمان  خدایــی قورقچــی فرزنــد حمــزه 

در تاریــخ 1401/06/04 ســرقت  گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــات فرزن ــگار  بی ــم ن ــه خان ــق ب ــماره 6580146109 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــت ــده اس ــود گردی 1401/04/01 مفق

3041
ــام  ــت نظ ــتاری و کارت عضوی ــنلی پرس ــوم و کارت پرس ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
پرســتاری بــه شــماره ملــی6519901261 متعلــق بــه عفــت علیــزاده عبــدل آبــادی  فرزنــد محمــد در 

تاریخ 1401/06/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0702183458 متعلــق بــه تــاج محمــد  وآذره فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 1600342566 متعلــق بــه عــوض علــی پــور فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/05/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره شــماره گواهینامــه 9401323860 متعلــق بــه علیرصــا قاســمی فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی کوث ــد عل ــری فرزن ــی اکب ــه مرتض ــق ب ــماره 5719913068 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0014118548 متعلــق بــه معصومــه گچلــو فرزند طیــب در تاریــخ 1401/06/09 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی و  ــم محم ــام ابراهی ــماره بن ــه ش ــک ب ــر بان ــماره 0083914730 و کارت عاب ــه ش ــی ب کارت مل
ــران78 و  ــماره 21 م 939 ای ــه ش ــوخت ب ــران66 و کارت س ــماره 59 د 238 ای ــه ش ــوخت ب کارت س
کارت ســوخت بــه شــماره 69 و 134 ایــران30 متعلــق بــه ابراهیــم محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/09 مفق

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720309282 متعلــق بــه عســکر عثمانــی فرزنــد حبیــب الــه 

در تاریخ1401/05/19  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3780645531 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــوخت متعل ــران 936د83 و کارت س ــاک 51 ای ــماره پ ــه ش ــین ب 3780645531 و کارت ماش
ارســان مندمــی فرزنــد ابوالمحمــد در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

4030
گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه احمــد پــور نــوری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 4060677779 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
 محمــد حاتمــی فرزنــد علــی مــردان در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد باران ــی فرزن ــی نمک ــره نجف ــه منی ــق ب ــماره 4071268506 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4209494690 متعلــق بــه شــمس الدیــن عزیــزی نورآبــاد فرزنــد میرزامــراد در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره 358س35ایــران31 متعلــق بــه غامرضــا صوفــی زاده 
فرزنــد کــرم رضــا در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد علیرض ــی فرزن ــد خادم ــه محم ــق ب ــماره 4061024744 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــی ال ــد ول ــژاد فرزن ــدی ن ــا  صی ــه آزیت ــق ب ــماره 6129719957 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/15 مفقــود گردی

ــد صیدحاجــی در  ــد فرزن ــه حمیدرضــا اســماعیل ون ــق ب ــه شــماره 4189359432 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 و شناســنامه بــه شــماره 1014 درتاریــخ1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق بــه  ــوخت بــه شــماره 874ج74ایران31متعل ــی بــه شــماره 5289567984 و کارت س کارت مل
مرتضــی طرهانــی فرزنــد صیدحســن در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــد ســیدکاظم در تاری ــه سیدعیســی موســوی فرزن ــه شــماره 5929449228 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ضابطیــت قضایــی و کارت ماشــین بــه شــماره 949ب86ایــران31 متعلــق بــه 
فــرزاد صفــرزاده فرزنــد عبــاس و کارت ســوخت بــه شــماره 582م54ایــران24 در تاریــخ 1401/05/25 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072876968 متعلــق بــه ســجاد آسایشــی فرزند صفــر در تاریــخ 1401/05/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد جــان محمــد  ــه رضــا خــدادادی فرزن ــه شــماره 5269780267 و گواهینامــه متعلــق ب کارت ملــی ب
و کارت پایــان خدمــت بــه اســم محمدنصیــری مقــدم فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4073578936  و کارت ســوخت بــه شــماره 641د92ایــران31 متعلــق بــه جــواد 
نیــازی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ســه  و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــه پای ــه شــماره 4850264069 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــخ 1401/06/01  ــور در تاری ــد تیم ــر فرزن ــعیدی ف ــی س ــه عل ــق ب ــران31 و متعل ــماره 397س45ای ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 4060549525 متعلــق بــه ســعید خــادم فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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گازرسانی ۱۴۷ روستای مازندران بهره برداری و کلنگ زنی شد

  رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج خبرداد
فعالیت کارخانه کمپوست کرج از سرگرفته می شود

ایده روز - البرز"ولی ابراهیمی " رییس ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج از انعقاد قرارداد با حدود سه هزار مطب 
و مرکز درمانی برای جمع آوری زباله های عفونی آنها خبر داد.

محمدرضا خســروی با بیان اینکه طی ســنوات گذشته 
فعالیــت کارخانه کمپوســت شــهرداری کرج بــه دلیل 
برخی اختالفات با پیمانکار متوقف شــده بود، اظهار کرد: 
پیمانکاری کــه این کارخانــه را در اختیار گرفتــه بود به 
 تعهداتش عمل نمی کرد و همین باعث توقف فرایند بازیافت پســماند و تحمیل 

ضرر زیادی به شهرداری شده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با همراهی اعضای شورای شهر و دستگاه قضا، پس از اعاده 
دادرسی و شکایت قانونی، رای قضایی به نفع شهرداری صادر و پیمانکار خلع ید و 

محکوم به تخلیه فوری کارخانه شد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: این کارخانه به زودی راه اندازی 
و روند بازیافت و جلوگیری از دفع غیر بهداشتی پسماند در آن مجددا از سر گرفته 

خواهد شد.
خسروی در بخش دیگری از صحبت های خود به تمرکز برای جمع آوری زباله های 
عفونی شهر هم تاکید کرد و گفت: با حدود سه هزار مطب و مرکز درمانی قرارداد 
منعقد کردیم تا زباله های عفونی این بخش را علی رغم آنکه براساس قانون مدیریت 

پسماند بر عهده شهرداری نیست ، جمع آوری می کنیم .
این مسئول ادامه داد: عالوه براین، به زودی اپلیکیشن حوزه تفکیک پسماند نیز 
به روزرسانی می شود و شهروندان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن پسماندهای 
تفکیک شــده منازل را به پیمانکار تحویل دهند و در ازای آن هزینه یا کاالیی را 

دریافت کنند.

عملیات بهره برداری از گازرسانی ۵۶ روستا 
و گلنگ زنی طرح ۹۳ روســتای مازندران با 

حضور مسئوالن استانی برگزار شد.
قاســم مایلی رستمی مدیرعامل اداره گاز 
مازندران در حاشیه افتتاح طرح های گازرسانی 
با اشاره به جشن شکر گزاری عملیات گازرسانی 
۵۶ روســتای مازندران تصریح کرد: عملیات 
گازرســانی به ۵۶ روستای مازندران با اعتبار 
۱۴۰ میلیارد تومان به پایان رسید و همچنین 
کلنگ زنی ۹۳ روســتای دیگر سطح استان 
با اعتبار ۴۲۰ میلیارد تومان در دســتور کار 

قرار گرفت.
به گفته مایلی رستمی، علی رغم مشکالت 
موجود در جهت رفع این امر در حوزه ی راه، 
محیط زیست و منابع طبیعی گام های خوبی 

برداشته شد.
این مسئول اضافه کرد: اداره گاز مازندران 
خدمات گازرسانی به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد تا سقف ۶ میلیون تومان به صورت رایگان 

انجام می دهد.
عبدالرضا بابایی فرماندار نکا در ادامه با اشاره 
به عملکرد دولت در خدمات رسانی به مردم از 

افتتاح و کلنگ زنی ۳۳ پروژه با اعتبار بالغ بر 
یکصد و ۳۱ میلیارد تومان در این شهرستان 

خبر داد.
وی تکمیل پروژه ی گازرسانی به روستاهای 

نکا را از مهمترین طرح های بزرگ خدماتی و 
عمرانی برای مردم منطقه ی هزارجریب یاد کرد 
که ۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری 
از این طرح هزینه شد.فرماندار نکا همچنین 

تصریح کرد: ۳۸ میلیــارد تومان در حوزه ی 
کشــاورزی اعمم از بهره بــرداری مرغداری 
گوشتی و گلخانه ی روستای کوهسارکنده در 
دستور کار قرار می گیرد.به گفته  ی  بابایی در 

حوزه مجتمع آبرسانی ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان به بهره برداری می رســد.این مسئول 
اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه ی مخابرات 
و فناوری ارتباط شرایط خوبی مهیا شده که 
افتتاح طرح های مخابراتی در این شهرستان با 
اعتبار ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان انجام 
خواهد شد.بابایی حوزه راه را یکی از مشکالت 
عدیده مردم در بخش هزارجریب برشمرد که 
متأسفانه طی این ســال ها عقب ماندگی در 
این بخش به خوبی احساس می شد از این رو 
با تاکید استاندار و اولویت قرار دادن این مسئله 
۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این حوزه 
هزینه و بهره برداری می رسد.این مسئول نگاه 
دولت سیزدهم را بر دو محور عدالت مردمی و 
توجه به محرومین یاد کرد و همچنین افزود: 
در مناطقی که برخی از محرومیت ها احساس 
می شود سهم بیشتری در جهت رفع محرومیت 
خواهیم داشت.بابایی خاطرنشان کرد: باید با 
توســعه و آبادانی در روستاها مانع مهاجرت 
روستاییان به شهر شویم در این راستا فراهم 
کردن امکانات اولیه یکی از الزامات است که 

مورد توجه قرار می گیرد.. 

0612/270/47

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه احمــد شــاکرمی فرزنــد محمدعلــی و کارت ســوخت بــه اســم مســت 
ــده و از درجــه  ــخ 1401/05/20 مفقــود گردی ــران41 در تاری ــه شــماره ۹52س2۷ای ــی ب ــی زاده برت عل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــراد در  ــد خدام ــد فرزن ــه محمــد بیرانون ــق ب ــه شــماره 4060383۹۹6 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6120031545 و گواهینامــه پایــه 3 متعلــق بــه عرفــان مویــد فرزنــد رمضــان در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5109
ــد  ــرابیانی فرزن ــدری ش ــعود ص ــه مس ــق ب ــماره 0011240652 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس

سلیمان در تاریخ 1400/01/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0018585221 و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه میثــم صدرایــی فرزنــد هــادی 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1۹60۷0858۹ متعلــق بــه نگیــن عزیــزی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/06/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0023142863 متعلــق بــه حامــد حســین پــور امیــن ابــاد فرزنــد رضــا در تاریــخ 
13۹۹/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــردی فرزن ــا اللهوی ــه علیرض ــق ب ــماره 004555426۹ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/08 مفق

5111
ــد ولــی در تاریــخ  ــد ســریوی فرزن ــه رمضــان خواجون ــه شــماره 626۹۹43۷44 متعلــق ب کارت ملــی ب

1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0۷5018۹312 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
ــه امیــر حســین شــادمانی  ــر بانــک  ملــی پاســارگاد متعلــق ب ــران 6۷5ی 85 و کارت عاب شــماره 21ای

پهلوانلــو فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــیم  ــه س ــت کتابخانه.ت ــه وکارت  عضوی ــه س ــه پای ــماره 1062۷0۷10۹ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
کارت  متعلــق بــه ســیما ســجادیان فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3۷800۷2548 متعلــق بــه فرشــته اردالن فرزنــد شــفیع در تاریــخ 1401/06/06 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 006586034۹ متعلــق بــه ســمیه شــهرآبادی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 58۷ و کارت ملــی بــه شــماره 2۹4۹852246 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  
ــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه مرتضــی بصیرتــی فرزنــد نصــرت ال متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
کارت ملــی بــه شــماره 25۹3658۷8۹ متعلــق بــه محمدرضــا صفــری صدقــی  فرزنــد طاهــر  در تاریــخ 

1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور  ــرگ ســبز خــودرو ب شــماره شاســی 24۹w۹121044***N2N و شــماره موت ــور و ب کارت موت
ــی   ــین زاده کیژده ــم  غالمحس ــه میث ــق ب ــالک  582/1۹۷68متعل ــماره پ 250FML10106۹۷ و ش

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

5560
ــد شــامراد در  ــه فرزن ــام روزب ــه بهن ــق ب ــی 06۷03۹3۷62 متعل ــه شــماره  مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام

تاریخ 1400/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه مجی ــق ب ــی 06۷0432۷۷6 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1400/12/20  مفق ــد در تاری ــرات محم ــد ب ــدری فرزن  حی

می باشد.

ــاکران  ــه   ش ــه فاطم ــق ب ــی 06۷0۷11365  متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــد حجــی محمــد در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

شناســنامه  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5۹1۹832053 متعلــق بــه آمنــه رمضانپــور فرزنــد 
اهلل یــار در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــردی فرزن ــن منف ــه محس ــق ب ــی 06۷0838۹85 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/04/06 مفقــود گردی

7006
کارت ملــی بــه شــماره 451۹450268 متعلــق بــه عبــاس ملکــی فرزنــد حاجیعلــی در تاریــخ 

1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 45012۷4۷35  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 45012۷4۷35 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/03 مفق ــد در تاری ــد محم ــفیعی فرزن ــی ش ــه عبدالعل ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــد  در تاریــخ  ــد رایمون ــا شــیرزاد جلفایــی  فرزن ــه الن ــه شــماره 0250148102 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــیرزاد  در تاری ــد ش ــدزاده  فرزن ــی  محم ــه مرتض ــق ب ــماره 450046۷۹81 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 33۷۹52۹6۷2 متعلــق بــه شــهال  اقائــی فرزند امــان اهلل  در تاریــخ 1401/06/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 33ایــران564س48 و اســناد مالکیــت منــزل مســکونی و ســند ماشــین 
ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــدر فرزن ــب ذوالق ــم زین ــه خان ــق ب ــش متعل ــاورس ارت ــای ب ــن ه ــید زمی و رس

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

7014
کارت ملــی بــه شــماره 46۷۹00241۷ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46۷۹00241۷ و ســایر بــه 
ــود  ــخ 1401/06/02 مفق ــر در تاری ــد محمدنصی ــی فرزن ــال یدالله ــه لی ــق ب ــی متعل ــماره کارت بانک ش

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 468۹54360۷ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 468۹54360۷ و کارت پایــان 
ــه نصیــر  ــه شــماره گیــت پــاس-کارت ســاعت متعلــق ب ــه شــماره 468۹54360۷ و ســایر ب خدمــت ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/0۹ مفق ــک محمــد در تاری ــد مل ــه فرزن بخشــی چهارتخت

ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالرضــا در  ــه محمدجــواد اســدی فرزن ــه شــماره 4610635453 متعلــق ب ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــخ 1400/11/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد ابوالقاس ــدی فرزن ــا اس ــه عبدالرض ــق ب ــماره 46201428۹1 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 633۹۹۷۷626 متعلــق بــه ناصــر کاویانــی فرزنــد کــوروش در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

7025
ــد محمدهاشــم در  ــه صــادق رســولی فرزن ــق ب ــه شــماره 38۷5641523 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

تاریخ 1400/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7026
ــخ  ــه در تاری ــد حبیب ال ــان فرزن ــه عرفانی ــه یدال ــق ب ــه شــماره شناسنامه باشــماره 1۹ متعل شناســنامه ب

1401/06/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
ــخ  ــا  در تاری ــد علیرض ــی  فرزن ــان  رحمان ــه عرف ــق ب ــماره 4380340351 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــدری  فرزن ــه حی ــه خدیج ــق ب ــماره 1601006322 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4380306811 متعلــق بــه محمــد احمــدی  فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/01/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 43۹0۹3۷0۷3 متعلــق بــه بهمــن  آخونــدی  فرزنــد بهــزاد  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 00212428۷۹ متعلــق بــه میــالد  طاهرخانــی فرزنــد نــادر در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

7032
ــالک  ــه شــماره پ ــور ب ــران568 و کارت موت ــالک 4۹۹58ای ــه شــماره پ ــور ســیکلت ب ــه موت ــه نام بیم

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــران568 و کارت س ــماره 4۹۹58ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــران568 و ب 4۹۹58ای
ش  ش  و   0124NCV163465 م  ش  بــه  کمپانــی  برگــه  و  پالک4۹۹58ایــران568 
ــخ 1401/02/06  ــر  در تاری ــد جاب ــا  فرزن ــی نی ــد  دلف ــه خال ــق ب 125K۹420۹63***NCV متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ســوخت به شــماره پــالک 85ه۷54ایــران68 و برگه کمپانــی بــه ش م K4MA6۹0W040۷2۹ و 
ش ش NAPLSRALD۹10814۹8 متعلــق بــه علــی باقریــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/0۹ 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 045344082۷ متعلــق بــه امیــن  شــهبازی  فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریــخ 1401/05/2۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران53  ــماره پالک26ل568ای ــه ش ــوخت ب ــران53 و کارت س ــماره 26ل568ای ــه ش ــین ب کارت ماش
متعلــق بــه نرگــس  دلفــکار اصفهانــی  فرزنــد محمدحســن  در تاریــخ 13۹۹/08/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه پای ــماره 142۹ و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره 00۷3680۷61 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــران30 و بیم ــماره 83م۷1۷ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــی 00۷3680۷61 و بیم ــماره مل ــه ش ــه ب س
ــماره  ــه ش ــین ب ــده کارت ماش ــل ش ــر اص ــی براب ــران38 و کپ ــماره ۹6د۷36ای ــه ش ــین ب ــه ماش نام
83م۷1۷ایــران30 و کپــی برابــر اصــل شــده بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 83م۷1۷ایــران30 و کارت 
ــران38 و دســته چــک  ــه شــماره ۹6د۷36ای ــران30 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 83م۷1۷ای ســوخت ب
بانکــی بــه شــماره 6536۷۷ الــی 6536۹۹ متعلــق بــه زهــرا  ایزدپنــاه جعفــری  فرزنــد حســن  در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/23 مفقــود گردی

7059
کارت ملــی بــه شــماره 10641008۹۹ متعلــق بــه راضیــه محمــد زاده دهنــه شــور فرزنــد غرامرضــا در 

تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0۹241۹66۹6 متعلــق بــه حســین احمــدی فرزند علــی در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت ســوخت بــه شــماره 0۹40۷54۷۹۷ متعلــق بــه علــی صاحبــی فرزنــد غالمحســین در 
تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7060
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 08۹026۷۹01 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
08۹026۷۹01 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 08۹026۷۹01 و کارت موتــور و کارت ســوخت 
موتورســیکلت بــه شــماره پــالک ۷۷1-15۷۷۹ متعلــق بــه حجــت ســعادتمند فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0۹2025۹0۹1 متعلــق بــه امیــر صمــدی فرزنــد غــالم حســین در تاریــخ 
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 0۹2616332۹  ــه شــماره ملــی 0۹2616332۹ و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/04/10 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــه عســکری فرزن ــه هانی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 A8603۹0 کارت موتــور و کارت ســوخت موتورســیکلت بــه شــماره پالک ۷63-6۷3۹۹ و شــماره موتــور
و شــماره شاســی 125T8503600***N1J متعلــق بــه محمــد پارســابا شــماره ملــی 0۹41۹0518۷ 

فرزنــد محســن در تاریــخ 13۹6/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 106386۹12۹و شناســنامه بــه شــماره 1 متعلــق بــه فاطمه عاشــق 
قــره خانــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7062
ــماره 40025220۷35511و کارت  ــه ش ــجویی ب ــماره 5560614882 و کارت دانش ــه ش ــی ب کارت مل
بانــک پاســارگارد ، قوامیــن متعلــق بــه ســید مبیــن جــودی نــوش ابــادی فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 

1401/06/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد رضــا  در  ــه جوپیــش  فرزن ــه هســتی یگان ــق ب ــه شــماره 0150325۷21 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7063
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۹281۹0۹۹۹1 متعلــق بــه مهــدی  قاســمی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 

1401/05/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0۷80404386 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0۷80404386 و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره ۹800148603 متعلــق بــه احســان شــریف فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/06/03 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0۹45064۹34 متعلــق بــه احمــد ورقائــی فرزنــد بــرات  در تاریــخ 1401/05/06 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

لغو واگذاری کیش ایر از روسای قوای سه گانه پیگیری می شود
 دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: مساله لغو واگذاری 
شرکت هواپیمایی کیش ایر به بخش خصوصی به عنوان بازوی حمل و نقل و 

توسعه این جزیره از روسای قوای سه گانه پیگیری می شود.
سعید محمد روز در حاشیه سفر خود به جزیره کیش در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اعتراضات مردم در خصوص واگذاری شرکت هواپیمایی کیش 
ایر به بخش خصوصی در دولت گذشته در زمان مناسب پیگیری نشده و هم 

اکنون مسیر برای بازگشت آن به دامان مردم جزیره سخت شده است.

وی اضافه کرد: دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 
حسب دســتور معاون اول رییس جمهور لغو واگذاری این شرکت به بخش 
خصوصی را از مسیرهای مختلف به ویژه روسای قوای سه گانه پیگیری می 

کند تا بتوانیم با این اقدام مسیر توسعه گردشگری جزیره را هموار کنیم.
محمد با اشــاره به اینکه شــرکت کیش ایر در گذشته و پیش از اعالم به 
ســازمان خصوصی سازی در شرایط مشکوکی زیان ده نشان داده شده است 
افزود: همچنین پیگیری این قضیه نیز از مسیرهای مربوطه در حال انجام است 

و پس از اتمام بررسی ها، نتیجه به اطالع مردم می رسد.
وی با بیان اینکه بورس بین الملل، بانک افشور و بیمه آفشور سه ابزار رقابتی 
مناطق آزاد تجاری در جهان است گفت:  زیرساخت های ایجاد این سه ابزار 
در کیش انجام شده و مجوز بانک آفشور و بورس بین الملل نیز از مراجع ذی 
صالح اخذ شــده است.وی گفت: مناطق آزاد تجاری برای توسعه نیاز به زیر 
ساخت دارند که بر خالف گذشته دولت سیزدهم تحقق این اهداف را به عنوان 

یکی از اولویت های خود دنبال کرده است.
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 او فوتبال را به فدراسیون بازگرداند!

 اتفاق عجیب برای ستاره تاریخ ساز استقالل
مهاجم فصل گذشــته استقالل در این فصل بدون تیم 

مانده است.
رودی ژســتد، مهاجم اهل کشــور بنین ابتدای فصل 
گذشته با نظر فرهاد مجیدی استقاللی شد و با وجود آمار 
ضعیف گلزنی اما دقایق زیادی برای استقالل به میدان رفت 
و با گلزنی در دربی پایتخت نامش را برای همیشه در تاریخ 

باشگاه استقالل ماندگار کرد.
او که اولین گلزن خارجی استقالل در دربی بود در پایان لیگ بیست و یکم 
از استقالل جدا شد و در شرایطی که فصل نقل و انتقاالت در کشورهای اروپایی 
به اتمام رسیده، در حال حاضر بدون تیم است. او البته می تواند به عنوان سهمیه 
آزاد به تیم های مختلف اضافه شــود ولی اینکه پس از حضور در اســتقالل هیچ 

تیمی سراغش نیامد کمی عجیب و دور از انتظار بود.
ژســتد پیش از اســتقالل برای تیم های مطرحی چون بلکبــرن، میدلزبرو، 
استون ویال و کاردیف سابقه بازی داشت و پارسال از پانتولیکوس یونان به استقالل 
پیوست. باید دید او در نهایت برای این فصل با تیمی قرارداد می بندد یا مجبور 

به خانه نشینی خواهد شد.

 توصیه هواداران استقالل به ساپینتو به خاطر یک بازیکن!
ریکاردو ساپینتو ســرمربی استقالل تمایل چندانی به 
میدان دادن به عزیزبک آمانوف بازیکن خارجی تیمش ندارد.

 عملکرد استقالل در میانه زمین باعث شده تا هواداران 
این تیم در فضای مجازی از ساپینتو بخواهند که به آمانوف 
بازی بدهد. بازیکنــی که در ۴ هفته ابتدایی لیگ نه تنها 
برای اســتقالل بازی نکرده، بلکه حتی در لیست این تیم 
هم نبوده. با همه این ها واقعا مشــکل این بازیکن برای به 

میدان نرفتن چیست؟
یکی ازدالیل اصلی بازی نکردن عزیزبک آمانوف عدم اعتقاد ســاپینتو به این 
بازیکن است. البته فقط ساپینتو نیست که به این بازیکن اعتقاد چندانی ندارد و 
بلکه فصل قبل هم در بیشتر بازی های نیم فصل دوم مجیدی به آمانوف میدان 
نمی داد. اما مســئله دوم دیگر این است که آمانوف در این چند روز انگیزه الزم 
را در تمرینات نداشته که همین مسئله هم یکی از دالیل بازی نکردن او است.

به هر حال باید دید ســرمربی اســتقالل در بازی های آتی به آمانوف میدان 
می دهد یا شرایط این بازیکن و نگاه متفاوت ساپینتو به این بازیکن همچنان با 

ذخیره بودن او همراه خواهد بود. 

 سیستم استقاللی مجیدی زیرتیغ انتقاد اماراتی ها
رســانه اماراتی سیستم بازی مربی ایرانی اتحاد کلباء را 

زیرسوال برد.
فرهاد مجیدی در فصل گذشته لیگ ایران با سیستم 3 
دفاعه با همراه استقالل موفقیت های زیادی را کسب کرد 
و در نهایت موفق شد بدون شکست با ثبت رکوردی خارق 

العاده آبی پوشان پایتخت را قهرمان کند.
اما مجیدی روز گذشــته در اولین بازی خود به عنوان 
ســرمربی اتحاد کلباء با سیســتمی به سبک استقالل که در فصل پیش داست، 

یعنی 3 دفاعه وارد زمین شد و در نهایت با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
به کارگیری این سیســتم بازی باعث شد تا صفحه خبری »سدد« امارات به 
انتقاد از مجیدی بپردازد و نوشــت: اصرار فرهاد مجیدی به بازی با 3 دفاع برای 
اتحاد کلباء سنگین تمام شد. مدیریت باشگاه باید با مربی یک جلسه بگذارد تا 

در این زمینه تصمیمی گرفته شود قبل از اینکه زمان از دست برود.
اتحاد کلباء با سیســتم 3 دفاع مقابل تیم دوم شــباب االهلی شکست خورد 

بعد از آن به الوصل هم باخت و این بار در یک بازی رسمی به البطائح باخت.

 بیرانوند در پرسپولیس رقیب پیدا کرد!
علیرضا بیرانوند با پیوستن شیخ دیاباته به پرسپولیس 

دیگر بلندقدترین بازیکن سرخ ها نیست.
شیخ دیاباته امروز در میان استقبال بازیکنان پرسپولیس 
در ســالن بدنسازی حضور یافت تا تمرینات خود را با تیم 

سرخپوش تهرانی شروع کند.
عکس های خوش و بش های بازیکنان پرســپولیس با 
مهاجم جدید این تیم ســوژه های جالب توجهی داشــته 
که در این میان شوخی علیرضا بیرانوند در بدو ورود این مهاجم اهل مالی قاب 

جالبی را خلق کرده است.
شــیخ دیاباته با قد ۱۹۴ســانتی متری خود می تواند روی آسمان هر مدافعی 
را به دردســر بیندازد. شــیخ کنار علیرضا بیرانوند قدبلندترین بازیکنان لیست 
پرســپولیس لقب گرفته اند و پس از آنها گئورگی گولسیانی با ۱۹3سانتی متر، 

مدافع قدبلند قرمزپوشان است.
پرســپولیس با جذب بیرانوند، دیاباته، گولسیانی و همچنین یورگن لوکادیا 

میانگین قدی ترکیبش نسبت به فصل گذشته افزایش داشته است.

 تاج توانایی عمل به وعده خود را دارد؟
اینطور که به نظر می رســد رئیس جدید فدراســیون 
فوتبال برای عملی کــردن وعده بزرگ انتخاباتی خود با 

چالش سختی روبه رو خواهد بود.
انتخابات جنجالی فدراســیون فوتبال ســرانجام روز 
سه شــنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شــد و مهدی تاج با 
اکثریت آرا و برای دومین بار رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
شد اما یکی از مهم ترین و شاید خبرسازترین اتفاق در چند 
روز اخیر وعده تاج قبل از نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال بود.

او قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در مصاحبه ای اعالم کرده بود 
که در صورت پیروزی در این انتخابات کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی و 
سابق تیم ملی فوتبال ایران را جانشین اسکوچیچ خواهد کرد اما وعده مهدی 
تاج بعد از گذشــت ســه روز از برگزاری انتخابات هنوز عملی نشده و صحبت 
خاصی هم در این خصوص انجام نشده است. در نهایت باید منتظر ماند و دید 
تا تصمیم رئیس جدید فدراســیون فوتبال درخصوص نیمکت تیم ملی فوتبال 

چه خواهد بود.

 ساپینتو به دردسری بزرگ افتاده است!
ساپینتو که قصد دارد از استقالل تیمی هجومی بسازد، 

با دردسر جدیدی مواجه شده است.
بر خالف تصور بسیاری از کارشناسان استقالل در خط 
حمله با مشــکل مواجه شده و در آخرین بازی خود هم 
نتوانســت به نفت مسجد سلیمان گل بزند. ساپینتو سه 
بازی به سجاد شهباززاده اعتماد کرد که جوابی نگرفت و 
در بازی با نفت مسجد سلیمان از پیمان بابایی به عنوان 
مهاجم نوک بهره برد که او هم چیز خاصی نشان نداد. استقالل با وجود داشتن 
۶ مهاجم در خط حمله به مشــکل خورده و باید دید ســاپینتو برای بازی سه 

شنبه با پیکان چه تدبیری می اندیشد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
معاون ســابق ســازمان تربیت بدنی می گوید 
مهدی تاج ضمن تقویت همدلی و اتحاد، باید 
تصمیم گیری درباره فوتبال را به این فدراسیون 
بازگرداند.سعید فائقی ، در واکنش به اتفاقات 
عجیــب قبل از انتخابات فدراســیون از لغو تا 
برگزاری این انتخابات گفت: به هر صورت این 
مسائل نشان از نبود انســجام مدیریتی دارد. 
دبیر فدراســیون فوتبال از خودش این مسائل 
را مطرح نمی کند. او حتما استدالل هایی برای 
کار خود دارد و براساس آن اعالم کرد انتخابات 
لغو شده است. از اینجا به بعد، هیات رئیسه به 
عنوان مسئول باالدستی، تشکیل جلسه می دهد 
و احتماال اسناد و مدارک مورد استناد دبیرکل 
را رد کرده است. در هر حال این رویداد برگزار 
شد و ۸۰ نفر از ۸۷ عضو مجمع حضور داشتند 

که نشان از انجسام باالی مجمع فوتبال دارد.

 ۶۴ درصد اعضــای مجمع تاج را 
تایید کرده اند

او درباره انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس 
فدراسیون فوتبال و دیدگاه خود نسبت به این 
انتخاب گفت: بحث مثبت و منفی در دید من 
نیست. ما اساسنامه ای داریم که بایستی به آن 
احترام بگذاریم. باالترین رکن تصمیم گیری در 
فدراســیون فوتبال، مجمع است. این مجمع 
تشکیل شده و تقریبا ۶۴ درصد رای به انتخاب 
آقای تاج داده اند. مجمع به عنوان باالترین رکن 
این تصمیم را گرفته است. من به عنوان شهروند 
به این روند احترام می گذارم. از زاویه دیگری 
شخص آقای تاج از طریق مراجع نظارتی احراز 
صالحیت شده  است. آن مراجع ایشان را تایید 
صالحیت کرده اند و با وجود حرف و حدیث ها 
و شایعاتی که وجود داشت، در نهایت تایید شد 

و رای الزم را هم گرفت.

 تاج یک مدیر معمولی است
معاون سابق سازمان تربیت بدنی در واکنش 

اظهارات هاشمی طبا، رئیس سابق سازمان تربیت 
بدنی مبنی بر اینکه تاج اصالح نخواهد شــد و 
انتخاب کننده ها باید پاســخگو باشند، گفت: 
بحث این اســت که آقای تاج یک کارنامه دارد 
و از ابتدا هم در فوتبال بوده است. کارنامه تاج 
نشــان می دهد که مدیریــت او یک مدیریت 
معمولی است. مجمع از فوتبال مدیریت معمولی 
می خواست. این مساله بین خودشان و مجمع 
است. هاشمی طبا یک مدیریت تحول گرا است. 
هاشمی طبا دنبال تحول گرایی است و در زمان 
خود هم این تحول را خلق کرد. مدیری بود که 
در فوتبال تحــول ایجاد کرد و به جام جهانی 
 IOC رفت و در اکثر رشــته ها موفق بود و عضو
هم شد و مدیریت ورزش کشور را جهانی کرد.

 اگر قرار بر تحول بود، صفایی فراهانی 
رئیس می شد

وی ادامه داد: آقای هاشمی طبا شخصیت 

خود را در دیگران جست وجو می کند. من مرید 
او هستم و او برای من ولی نعمت است اما همه 
هاشمی طبا نمی شوند. اگر قرار بود همه هشمی 
طبا شوند، تاج رئیس نمی شد. صفایی فراهانی و 

مصطفوی رئیس می شدند.

 االن وقت وحدت و همدلی است
فائقی خاطرنشان کرد: من واقعیت گرا هستم. 
من می گویم واقعیت فوتبال و ورزش ما همین 
اســت. سطح مدیریت ما پایین آمده و سقوط 
کرده است. منافع ملی ایجاب می کند این موارد 
را کنار بگذاریم و به این سمت برویم که فوتبال 
ما همدلی و وحدت می خواهد. ما باید در یک 
جبهه هایی خود را به عرصه بگذاریم. االن منافع 
ملی ما ایجاب می کند که اگر حرفی هم داریم 
کنار بگذاریم. االن حمایت کنیم که تیم ملی ما 
از گروه خود باالتر برود. به خصوص که در گروه 
خاصی هستیم و اهمیت دارد و خیلی برای ما 

مهم تر است و اگر روز هشت آذر با شکست دادن 
آمریکا صعود کردیم، می توانیم این روز را روز 
ملی فوتبال بنامیم. معتقدم نظرات مختلف را در 
صندوقچه ای بگذاریم و دست به دست بدهیم و 
برای تیم ملی هم راستا شویم که نتیجه بگیرد.

 تصمیم گیــری بــرای فوتبال از 
فدراسیون بیرون رفته است

وی در واکنــش به اینکه مهدی تاج با بیان 
اینکه کی روش را برای ســرمربیگری تیم ملی 
در نظــر دارد، به این وحدت و همدلی کمکی 
نکرده گفت: اینکه بگویند این ســرمربی می 
شود یا نمی شود، آتش در خرمن فوتبال است. 
فدراسیون فوتبال باالترین مرجع فوتبال است. 
متاسفانه تصمیم گیری فوتبال از فوتبال بیرون 
رفته است. یک ستادی ادعا کرده ما به فوتبال 
کمک می کنیم و اولین بار اینطور مطرح کردند 
که چه کسی سرمربی شود؟ اولین کار تاج این 

اســت که فوتبال را از حاشیه جمع کند و به 
فدراسیون بیاورد و اگر ستادی هم قصد کمک 
کردن دارد، در فدراسیون باشد. این ستاد اگر 
کمــک هم می کند، در اجرا دخالت نکند. یک 
ستاد حمایت تشکیل می شود اما در مدیریت 
دخالت می کند. ایشــان ستاد را به فدراسیون 
بیــاورد و نگذارد غیــره و ذلک تصمیم گیری 
کند. اگر کسی هم قصد کمک مادی دارد، به 

فدراسیون کمک کند.

  تاج با مطــرح کردن نام کی روش، 
ترفند زد

معاون سابق سازمان تربیت بدنی اظهار کرد: 
هیات رئیسه محرم فدراسیون است. اگر حرفی 
دارند در هیات رئیســه بزنند. اینکه در مال عام 
بگویند ما نمی گذاریم فالن کار انجام شود، به 
معنی بیرون رفتن هیات رئیســه است. هیات 
رئیسه ای که حرفش را بیرون بزند، معلوم است 
که کارش را نمی داند. باید حرفش را در درون 
فوتبال حرف بزند. در نتیجه همین مســائل را 
بایــد آقای تاج جمع کند و با صحبت و تعامل 
رفتار کند. اگر می خواهد مدیری را عوض کند، 

در هیات رئیسه قانع کند.
وی تاکید کــرد: اگر از حــق نگذریم تاج 
قبــل از انتخابات ترفندی زد و گفت کی روش 
را می آورد. کــی روش در فوتبــال ایران وزن 
باالیی دارد و همین رضایت ها را جلب می کند 
امــا اینکه کی روش را بیاورد یا نه، مشــخص 
نیســت. اما باالخــره باید این هــم در داخل 
فوتبال حل شود و نگذارند به بیرون درز کند. 
اگر مثال طارمی هم حرفی زده، در داخل حل 
شدنی اســت. به شرطی که مدیریت منسجم 
باشــد. من هم همدلی را مطــرح می کنم، ما 
به اختالف هــا دامن نزنیم، مطمئن باشــید 
گفتمان اثــر دارد. معتقدم اگر تصمیم گیری 
 در فوتبال به فوتبال واگذار شــود، مشــکالت

 هم حل می شوند. زمانی که در فوتبال دخالت 
می کنیم به مشکل می شویم.

تیم مدیریتی جدید کمیته ملی المپیک چهار سال حساس را پیش رو دارد و 
باید بتواند چالش های موجود را با کمترین هزینه از پیش روی ورزش ایران بردارد.

 انتخابــات کمیته ملی المپیک با وجود اما و اگرهای فراوان باالخره پس از 
ماه ها تعویق، ششــم شهریور برگزار شد و هیات رییسه و هیات اجرایی جدید 

کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهار ساله انتخاب شدند.
تیم مدیریتی جدید کمیته ملی المپیک از هفته جاری به طور رسمی کارشان را 
آغاز می کند و با توجه به اینکه عملکرد هیات اجرایی دوره قبل مورد انتقاد زیادی 
بود از این رو این هیات اجرایی جدید کار ســختی را برعهده دارد و باید بتواند 
در این دوره چهار ساله به گونه ای عمل کند که رضایت اعضای مجمع را بگیرد.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی نیز در مجمع انتخاباتی به این نکته مهم 
اشاره کرد. زمانی که هیچ کدام از اعضای قبلی هیات اجرایی برای دوره جدید 
نتوانستند از مجمع رای اعتماد بگیرند، عنوان کرد که هیات اجرایی جدید هم باید 
بداند که اگر خوب کار نکند، ممکن است برای دوره بعد مجمع به آنها رای ندهد.

اکنــون به مهمترین مواردی می پردازیم که در دوره قبلی به چالش تبدیل 
شد و اکنون هیات رییسه و هیات اجرایی جدید وظیفه دارند که  این چالش ها 

را از پیش روی ورزش ایران بردارند.

 منفعل نبودن نسبت به بالتکلیفی انتخابات فدراسیون ها
یکی از مهمترین موارد، بالتکلیفی تعدادی از فدراسیون های المپیکی و چالش 
با فدراسیون های جهانی بر سر انتخابات فدراسیون ملی بوده است که در دوره 
قبل این مسئله کامل حل نشد.دوچرخه سواری و ژیمناستیک برای مدت زمان 
بسیار طوالنی است که در بالتکلیفی به سر می برند و انتخابات آنها هنوز برگزار 
نشده است. چالش های زیادی هم کمیته ملی المپیک با فدراسیون های جهانی 
این دو رشته داشت و حتی این دو رشته تا مرز تعلیق هم پیش رفتند. تعلیق 
قطعا می تواند بدترین اتفاق برای دو رشته ژیمناستیک و دوچرخه سواری باشد.

این دو فدراســیون در داخل اسیر حواشی بسیاری برای برگزاری انتخابات 
خود هستند و دو دستگی در این فدراسیون ها زیاد است و از داخل ایمیل های 
دردسرساز زیادی برای فدراسیون های جهانی ارسال می شود. این انتظار هست 
که کمیته ملی المپیک سریعا پیگیر برگزاری انتخابات این دو فدراسیون باشد.

خسروی وفا رییس جدید کمیته ملی المپیک اعالم کرد که با کمیته با وزارت 
ورزش تعامل خواهد داشت و باید از راه این تعامل بتواند هرچه سریع تر مقدمات 
برگزاری انتخابات این دو فدراســیون را بدون کوچکترین چالش و بدون اینکه 

بهانه جدیدی به دست فدراسیون های جهانی داده شود، برگزار کند.
در این میان فدراســیون های دیگری هم وجود دارند مانند شمشیربازی و 
بدمینتون که در انتظار تعیین تاریخ برگزاری انتخابا به سر می برند. انتخابات این 
فدراسیون ها به این دلیل که روسای قبلی آنها طبق اساسنامه جدید فدراسیون ها 

بیش از سه دوره نمی توانند رییس باقی بمانند فعال مسکوت مانده است.
گفته می شــود که قرار است اساسنامه فدراسیون ها اصالح شود و نیاز است 
کمیته ملی المپیک پیگیری کند که اگر قرار است این اتفاق رخ دهد، هر چه 
زودتر انجام شود اما اگر همچنان وزارت ورزش معتقد است که این قانون باید 
باقی بماند بنابراین دیگر هیچ دلیلی برای بالتکلیف نگه داشــتن انتخابات این 

دو فدراسیون وجود ندارد و هر چه زودتر انتخابات آنها را تعیین تکلیف کند.
فدراســیون های زیادی هســتند که در ســال جاری دوره ریاست شان به 
پایان می رســد و این انتظار هســت که این فدراسیون های جدید به سرنوشت 

فدراســیون های ژیمناستیک، دوچرخه سواری، شمشیربازی دچار نشوند. تیم 
مدیریتی جدید کمیته ملی المپیک نباید نســبت به برگزار نشــدن انتخابات 
فدراســیون ها و بالتکلیفی آنها منفعل عمل کند و با توجه به در پیش بودن 
بازی های آسیایی و مسابقات کسب سهمیه المپیک پاریس مدیران جدید کمیته 
ملی المپیک باید با رایزنی با وزارت ورزش تالش کنند که انتخابات فدراسیون ها 

سر موعد برگزار شود.

 حذف امتیازات خاص به برخی ورزشکاران
یکی دیگر از مسائل چالش برانگیر این بود که برخی از ورزشکاران شاخص 
برای پیگیری خواســت های خود نظیرداشتن اردو یا مربی خارجی و رفتن به 
مسابقات بین المللی و تامین هزینه ها راه میان بری پیدا کرده بودند و دور زدن 

فدراسیون خود، مستقیم به سراغ کمیته ملی المپیک می رفتند.
در این سال ها برخی ورزشکاران به واسطه اسم شان، امتیازات خاص و حتی 
حقوق های خاصی از کمیته دریافت می کردند. البته درست است که ورزشکاران 
باید با کمیته ملی المپیک در ارتباط باشند اما مسئله این است که گذشت زمان 
نشان داد دادن این نوع امتیازات خاص به برخی ورزشکاران آسیب زا بوده است 
و اختالفات و حواشــی را بین فدراسیون مربوطه و ورزشکار بیشتر کرده است. 
همچنین نقش فنی فدراســیون در اینکه ورزشکار صالحیت حضور در اردوی 

خارجی یا دریافت حقوق جداگانه را دارد یا خیر، بسیار کم رنگ کرده بود.

 تصمیم گیری براساس منافع ملی نه منافع شخصی
هیات اجرایی کمیته ملــی المپیک با وجود اینکه نقش مهمی در تصمیم 
گیری ها دارد اما در دوره قبل سر بزنگاه ها ضعیف عمل کرد. آیین نامه هایی که 
خیلی زودتر می توانستند تدوین و تصویب شوند، بسیار دیر هنگام به آنها پرداخته 
شد. سلیقه های شخصی در تدوین آیین نامه دخیل بود و این انتقاد مطرح بود 

که بیشتر در آن منافع شخصی لحاظ شده بود تا منافع ملی.
از این رو  این انتظار وجود دارد که هیات اجرایی جدید کمیته ملی المپیک 
نســبت به دوره قبل متفاوت عمل کند و تصمیم گیری ها با کمترین چالش و 
به موقع انجام شوند. همچنین منافع شخصی یا منافع فدراسیون خود را در آن 

تصمیم گیری ها لحاظ نکنند و در واقع تصمیم گیری ها یک طرفه نباشد.
هفت عضو هیات اجرایی نمایندگان تمام فدراسیون ها المپیکی و غیر المپیکی 
در هیات اجرایی هســتند، بنابراین نباید منافع فدراسیون خود را اولویت قرار 
دهند بلکه آنها هر تصمیمی در مورد بودجه، اعزام ها و کمک های غیرمستقیم 

می گیرند، نباید برای هیچ فدراسیونی تبعیض قائل شوند و فدراسیون ها را بر 
اساس مدال آوری در المپیک و بازی های آسیایی و برنامه های مهمی که در 

پیش دارد، اولویت بندی کنند.

 حذف حضورهای غیرضروری در سفرها
کمیته ملی المپیک در این دوره چهارساله سفرهای مهمی از جمله حضور 
در اجالس ها، جلسات با مسئوالن کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک 
آسیا، جلسه با فدراسیون های جهانی جهت رفع برخی مشکالت داخلی و حضور 
در بازی ها را در پیش دارد و این انتظار هســت که این تیم مدیریتی جدید از 
حضور غیرضروری برخی افراد در کنار تیم اعزامی به این سفرها جلوگیری کند.

حضور برخی افراد  جهت گسترش روابط دیپلماسی و البی کردن برای گرفتن 
کرسی های تاثیرگذار یا حل مشکالت بین المللی می تواند خوب باشد اما اینکه 
برخی از افراد که هیچ نقش موثری در ورزش ایران ندارند، همیشه چمدان به 
دست باشند و تنها حق ماموریت ارزی بگیرند، فقط ایجاد حاشیه و هزینه تراشی 
می کند.بنابراین تیم مدیریتی جدید باید تغییر نگرشی در مورد حضور افراد در 
سفرها ایجاد کند و بیشتر تمرکز خود را روی حضور افرادی بگذارد که می توانند 
نقش موثری داشــته باشــند نه اینکه چون سفر نرفته اند یا بر اساس روابط در 

لیست اعزام قرار بگیرند.

 فضای المپیک متفاوت از پارالمپیک است
 محمود خســروی وفا رییس کمیته ملی المپیک ایران تا  آذر سال جاری  
هم زمان مســئولیت کمتیه ملی پارالمپیک را هم برعهده دارد. خسروی وفا از 
ابتدا ریاســت کمیته پارالمپیک را هم برعهده داشته است اما فضای کاری این 
دو نهاد تا حدودی متفاوت اســت. خسروی وفا ممکن است با چالش هایی در 
کمیته ملی المپیک روبرو شود که  در سال های حضور در پارالمپیک آنها این 

چالش ها را نداشته است.
او در کمیته ملی المپیک باید پاسخگوی وضعیت بسیاری از مشکالت داخلی 
فدراسیون ها به فدراسیون های جهانی و کمیته بین المللی المپیک باشد و این 
پاسخگویی باید به گونه ای باشد که کمترین تبعات را به ورزش ایران وارد کند. 
کمیته ملی المپیک باید به گونه ای عمل کند که بیشترین تعامل را با کمیته 
بین المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و فدراسیون های جهانی داشته باشد تا 

تا فضای آرام برای ورزش ایران حاکم باشد.
خسروی وفا در پارالمپیک ممکن است به مسائل داخلی فدراسیون ها ورود نکند 
اما در کمیته ملی المپیک برای آرامش رشته ورزشی مربوطه شاید نیاز باشد به 
برخی مسائل ورود داشته باشد و در ایجاد یک فضای آرام و بدون حاشیه تالش 
کند. او حتی ممکن است در برخی رشته ها با انبوهی از خبر بردن ها به فضای 
بین المللی ورزش روبرو شود، که هر لحظه ورزش ایران را دچار تهدید کند و برای 
آنها نیز استراتژی داشته باشد.خسروی وفا باید ارتباط خود را با نهادهای بین المللی 
بیشتر کند تا در زمان نیاز بتوانیم بیشترین بهره مندی را از کمک های این دو 
نهاد داشته باشیم. از طرفی کسب سهمیه المپیک و کسب مدال در بازی های 
آسیایی بسیار اهمیت دارد از این رو از این رو باید برنامه ریزی برای رسیدن به 
این اهداف باشد. در پارالمپیک بیشتر مدال آوری مدنظر است اما در المپیک با 
کسب سهمیه هم ارزش بسیار باالیی دارد که باید این مسئله مورد توجه قرار 

بگیرد و در تعیین خط مشی ها مورد توجه قرار بگیرد.

چالش های هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران در ۴ سال آینده!

 حاشیه اجازه نداد تیم ملی والیبال بهتر کار کند
پاسور سابق تیم ملی ضعف تیم ملی را شرایط روحی و روانی دانست که 

در نتیجه حواشی قبل از اعزام تیم به قهرمانی جهان به وجود آمده است.
 تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان سه بازی انجام 
داد که مقابل آرژانتین و مصر به پیروزی رسید اما در جنگ صدرنشینی برابر 
هلند شکست خورد تا در مرحله یک هشتم نهایی رقیب برزیل شود. دیدار این 

دو تیم ساعت 23 و 3۰ دقیقه پانزدهم شهریور برگزار می شود.  
امیر حسینی، پاسور ســابق تیم ملی درباره عملکرد تیم ایران در مرحله 
مقدماتی قهرمانی جهان به ایسنا گفت: بازیکنان بد کار نکردند اما مقداری از 
نظر روحی و روانی نســبت به لیگ ملت ها افت کرده اند که امیدوارم در بازی 

با برزیل برنده شوند.
او در مورد مشکل فنی تیم ملی در مرحله مقدماتی گفت: این همان تیمی 
است که در لیگ ملت ها هم بازی کرد. فکر می کنم مقداری اعتماد به نفس و 
عطش کم شده است. از طرفی در دفاع روی تور و دفاع داخل میدان نسبت 
به مسابقات قبل ضعیف عمل کردیم. امیدوارم در بازی با برزیل با تمهیدات 

کادر فنی این دو فاکتور اصالح شود.

حســینی در مورد دیدار با برزیل در مرحله حذفی مسابقات گفت: برزیل 
تیم خوب و قدرتمندی اســت اما ضعف های زیادی دارد که می توانیم از آنها 
استفاده کنیم و پیروز شویم. اگر سرویس های خوبی بزنیم و سرعت تیم برزیل 

را از کار بیندازیم،  توانایی پیروزی را داریم.
او در واکنش به قول بهروز عطایی سرمربی تیم ملی مبنی بر ارتقای جایگاه 

ایران نسبت به دور قبل مسابقات گفت: از نظر اسمی و بازیکنی نسبت به لیگ 
ملت ها بهتر شده و مصدوم هایمان اضافه شده اند. قطعا تیم باید بهتر کار می کرد 
اما مشــکالتی قبل از سفر به وجود آمد که در روحیه کل تیم تاثیرگذار بود. 
نمی شود از این قضیه گذشت اما آقای عطایی مربی خوبی است و می تواند این 

قضیه را جمع و جور کند.
والیبالیست باتجربه ایران در پاسخ به این سوال که منظورتان انتقادات آقای 
موسوی از شرایط تیم ملی است، گفت: حاشیه هایی قبل از اعزام به وجود آمد 
که خوب نبود. فدراسیون ما بد کار نکرده است و هر چه توان دارد برای تیم ما 
انجام می دهد. به نظرم جای این کار نبود. اگر والیبال را با فدراسیون های دیگر 
را قیاس کنید، متوجه می شوید چه کارهایی در والیبال انجام می شود که در 
سایر فدراسیون ها وجود ندارد. امسال تیم هایمان در رده های سنی مختلف به 
بازی های تدارکاتی و مسابقات اعزام شدند و فدراسیون سنگ تمام گذاشت. 

به نظرم زمان این کار نبود و در روحیه تیم اثر گذاشت.
حسینی در پایان گفت: امیدوارم تیم ما در مسابقه با برزیل پیروز از زمین 

بیرون بیاید و تمام این حواشی تمام شود.
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با توجه به اینکه انتظارات تشدید سیاست های فدرال رزرو در هفته جاری بدون 
تغییر باقی ماند، فشار نزولی بر قیمت طالی بدون بازده ادامه دارد.

 سایت »اف ایکس استریت« با نگاهی به رویدادهای هفته، به انتظارات در مورد 
تشدید سیاست های بانک های مرکزی اشاره کرد و افزود: »این انتظارات در هفته 
جاری ثابت مانده اســت و فشار نزولی شــدیدی بر قیمت طالی بدون بهره وارد 
می کند.« فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا مطابق با انتظارات بازار، هر دو در مسیر 
افزایش 75 واحدی نرخ بهره در این ماه هستند که این امر به احساسات پیرامون 

فلز درخشان آسیب می رساند.
علیرغم رکورد سرسام آور تورم در قاره کهن، طالی سنتی که همواره محافظ 
تورمی تلقی می شود، از تشدید سیاست های انقباضی سودی نمی برد. در همین حال، 
افزایش نرخ بازدهی خزانه داری ایاالت متحده منجر به افزایش نرخ دالر می شــود. 
در حالی که نرخ های دو ساله ایاالت متحده در باالترین سطح خود از سال 2007 
قرار دارد، بازدهی معیار 10 ساله در باالترین سطح دو ماهه و باالی 3.20 درصد، 
جایگاهی به خود اختصاص داده است. ابزارهای تکنیکال نشان می دهند که احتمال 

افزایش بیش از حد نرخ در سپتامبر، 72 درصد است.
در حالــی که فدرال رزرو بــرای کاهش تورم عزم خود را جزم کرده اســت، 

ســرمایه گذاران از داده های ضعیف تغییر اشتغال ADP ایاالت متحده چشم پوشی 
کردند. در همین حال، سخنان جنگ طلبانه سیاست گذاران فدرال رزرو همچنان ادامه 
دارد و در عین حال گمانه زنی ها در مورد کاهش نرخ بهره در سال آینده کمرنگ تر 
شده است. بنابراین، فلز زرد در برابر روند نزولی بیشتر آسیب پذیر است، زیرا دالر 
نیز در مواجهه با نگرانی های رشد چین از ریسک گریزی گسترده حمایت می کند. 
قرنطینه های جدید کووید در شهرهای بزرگ چین همراه با تعطیلی های ناشی از 
بحران انرژی، ســرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا آنها از دارایی های 
پرخطرتر دور می شوند و امنیت ارز ایاالت متحده جذابیت بیشتری برای آنها ایجاد 

می کند که به نوبه خود تأثیر منفی بر طالی دالری دارد.
 NFP عالوه بر آن، ریسک اصلی برای فلز زرد امن در این هفته همچنان داده های
ایاالت متحده اســت که پس از چاپ پرفروش 528 هزاری در ماه جوالی به 300 
هزار در ماه آگوست رسید. این داده ها برای قیمت گذاری بازار در مورد افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو بســیار مهم خواهد بود، به طوری که انتظار می رود در اواخر این 

ماه یک افزایش 75 واحدی دیگر به ثبت برسد.
چشم انداز کوتاه مدت طال کمابیش ثابت باقی می ماند، زیرا پس از سقوطی که 

در اوایل این هفته مشاهده شد، روند نزولی قانع کننده تر به نظر می رسد.
شــاخص قدرت نســبی 14 روزه )RSI( در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع 
فروش است، که نشان می دهد قبل از اینکه گاوها بتوانند بازگشتی را انجام دهند، 

پیش بینی ضررهای بیشتری برای آینده باقی می ماند.
فروشــندگان به تعطیلی روزانه زیر آستانه 1700 دالر نیاز دارند تا پایین ترین 
قیمت 1681 دالری سال 2022 را دوباره در کانون توجه قرار دهند. با این حال، 

منطقه حمایتی 1690 دالری می تواند مانع از حرکت نزولی شود.
از طرف دیگر، مقاومت فوری در پایین ترین سطح روز گذشته یعنی 1710 دالر 
مشاهده می شــود که رقم باالی آن، 1720 دالر یعنی پایین ترین سطح متناوب 

قبلی بررسی خواهد شد.
خریداران قدرت بهبود را به سمت مقاومت خط روند افزایش می دهند که در 

سطح حمایت تبدیل به مقاومت 1745 دالری قرار دارد.

طال؛محافظتورمیآسیبپذیر
 بایدن تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد بایدن تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد          
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی شمارش معکوس برای پروژه ادغام اتریوم آغاز شده و سرمایه گذاران برای کسب 
سود بیشتر به دو دسته تقسیم شده و در کنار اتریوم یا اتریوم کالسیک ایستاده  اند.

 به نقل از  وب سایت »thonylynch15«، با نزدیک شدن به پروژه ادغام معروف 
 )KuCoin( »که تنها چند روز دیگر باقی مانده است، صرافی »کوکوین )ETH( »اتریوم«
نیز به دنبال مشارکت است. این ادغام نشان دهنده ارتقای بزرگ اتریوم است، زیرا 
پایانی برای اتریوم اثبات کار و آغاز فعالیت اتریوم 2.0 است؛ نسخه ای که بر اساس 
الگوریتم اثبات سهام خواهد بود. در نتیجه، شبکه اتریوم بسیار مقیاس پذیر، امن و 
پایدارتر می شود. انتظار می رود که این رخداد نقطه عطفی در توسعه اکوسیستم 

اتریوم باشد.
همانطور که مشخص است، »اتریوم کالسیک« )ETC(  اولین نسخه اتریوم است. 

اتریوم و اتریوم کالسیک هر دو از یک بالک چین سرچشمه گرفتند اما پس از هارد 
فورک، چندین تفاوت بین اتریوم و اتریوم کالسیک ظاهر شد. تفاوت عمده بین 
اتریوم کالسیک )ETC( و اتریوم )ETH( این است که نوع کالسیک آن یک دارایی 
دیجیتال پر ریســک با عرضه ثابت اســت. در حالی که اتریوم نسخه محبوب تر و 
پذیرفته شده تر است که به طور گسترده معامله می شود اما عرضه آن ثابت نیست.

با توجه به نزدیک شــدن به زمان ادغام به نظر شما کدامیک باالترین سود را 
خواهد داشت؟

بسیاری از عالقه مندان به کریپتو در انتظار مهمترین رویداد در عرصه کریپتو 
هستند. حتی برخی از آنها به دو دسته تقسیم شده و به امید کسب سود بیشتر 

در کنار اتریوم یا اتریوم کالسیک ایستاده اند. 
با توجه به آنچه گفته شــد، صرافی کوکوین به عنوان یک صرافی رمزنگاری 
پیشرو، رویدادی در حال انجام دارد که در آن همه کاربران واجد شرایط کوکوین 
می توانند تنها با پیش بینی اینکه کدام یک از سکه های مذکور باالترین سود را تجربه 
می کنند، سهمی از استخرهای جایزه به ارزش 50000 دالر را به دست آورند. در 
مورد فرآیند مشارکت، کاربرانی می توانند پیش بینی کنند که کدام سکه در پایان 
ادغام افزایش قیمت خواهد داشت. بدون شک، اتریوم در حال تغییر است. ادغام 
یکی از مهم ترین رویدادها در تاریخ ارزهای دیجیتال است زیرا یکی از بزرگترین 
پروتکل هایی خواهد بود که تغییرات قابل توجهی را پشت سر خواهد گذاشت. با وجود 
اینکه نمی توان آینده را پیش بینی کرد اما باید گفت که یکی از تاثیرات ادغام باید 
مقیاس پذیر کردن اتریوم و فراهم ساختن شرایط برای استفاده ارزان تر از آن باشد.

اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا تزریق دز یادآور یا تقویت 

کننده کرونا را در اولویت قرار دهند تا از گســترش بیماری در پاییز و زمســتان 
جلوگیری شود. به نقل از رویترز، مدیر اجرایی اتحادیه اروپا گفت: کشورهای عضو 
این اتحادیه باید از هم اکنون ارائه دزهای تقویت کننده واکسن های کرونا را آغاز 
کنند تا موج جدیدی از عفونت های مورد انتظار در پاییز و زمستان امسال مهار شود.

کمیسیون اروپا مستقر در بروکسل اعالم کرد که هنوز بیش از 2300 نفر هر 
هفته بر اثر کووید در اتحادیه اروپا جان خود را از دست می دهند.

این کمیســیون گفت: دو سال گذشته نشان داده که اتحادیه اروپا می تواند در 
پاییز و زمستان امسال با موج کرونای دیگری مواجه شود، زیرا بازگشت به مدارس 

و هوای خنک تر به گسترش آنفوالنزای فصلی نیز کمک می کند.
در این بیانیه آمده: واکسیناسیون همچنان مطمئن ترین راه برای جلوگیری از 

بیماری شدید و در نتیجه کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا است.

شمارشمعکوسادغاماتریوم؛صعودتاچهسطحیخواهدبود؟

تزریقدزیادآورراجدیبگیرید

  عملکرد کمیته امداد در استان تهران
طبق آخرین آمارها از عملکرد کمیته امداد در استان تهران، پرداختی های ماهانه به خانواده های تحت پوشش برای خانواده یک نفره 420 هزار تومان، برای 
خانواده دو نفره 600 هزار تومان، خانواده سه نفره 840 هزار تومان، خانواده چهار نفره یک میلیون و 80 هزار تومان و برای خانواده پنج نفر به باال یک میلیون و 

320 هزار تومان است. در این اینفوگرافیک آمارهایی از عملکرد کمیته امداد در استان تهران را مشاهده می کنید.

 مهم ترین نشانه های قندخون پایین را بشناسید

کارشناسان تاکید می کنند، کنترل سطح قند خون برای افراد مبتال به دیابت 
برای جلوگیری از عوارض جدی که برای سالمتی دارد مهم است.

 به نقل از هندوستان تایمز، کارشناسان تاکید می کنند، کنترل سطح قند 
خون برای افراد مبتال به دیابت برای جلوگیری از عوارض جدی که برای سالمتی 
دارد مهم اســت. در حالی که سطوح باالی قند خون مداوم )هیپرگلیسمی( 
می تواند بر قلب، اعصاب، کلیه شــما در یک دوره زمانی تاثیر بگذارد، سطوح 
پایین گلوکز )هیپوگلیسمی( از سوی دیگر می تواند باعث گیجی، سرگیجه و 

حتی کما یا مرگ شود.
وقتی سطح قند خون پایین باشد، هیپوگلیسمی نیاز به درمان فوری دارد. 
برای بسیاری از افراد، قند خون ناشتا 70 میلی گرم در هر دسی لیتر )میلی گرم 
در لیتر(، یا 3.9 میلی لیتر در لیتر )میلی مول در لیتر( یا پایین تر، باید هشداری 

برای هیپوگلیسمی در نظر گرفته شود. 
اگر سطح گلوکز خون شما خیلی پایین بیاید، عالئمی از گرسنگی شدید، 
احساس اضطراب، تغییرات خلقی، مشکل در تمرکز و کالفگی بروز می کند و 
الزم اســت در این شرایط بالفاصله از طریق یک منبع قند ساده مانند قرص 

گلوکز، آب نبات سفت یا آب میوه میزان قند را به تعادل برسانید.
گلوکز، منبع اصلی انرژی بدن، با کمک انســولین )هورمونی که توســط 
لوزالمعده ترشح می شود( وارد ســلول های بیشتر بافت ها می شود. انسولین 
باعث می شود گلوکز وارد سلول ها شود و سوخت مورد نیاز سلول ها را تأمین 

کند و گلوکز اضافی در کبد و ماهیچه ها به صورت گلیکوژن ذخیره می شود.
به گفته کارشناســان، قرارگیری در این موقعیت حتی برای دقایقی کوتاه 
می تواند منجر به سردرد، سرگیجه، تشنج و حتی کما شود؛ نکاتی که در زیر 
گفته شــده به افراد در معرض خطر کمک می کند تا در خود را از پیامدهای  

جدی کاهش قند خون در امان نگه دارند:
1. گرسنگی شدید

اگر به طور ناگهانی، احســاس کردید که به شدت گرسنه هستید بدنتان 
نشان می دهد که در حال تجربه افت قند خون است.  توصیه می شود بین 15 
تــا 20 گرم کربوهیدرات با هــر میان وعده و بین 40 تا 65 گرم در هر وعده 

غذایی مصرف کنید.
2. احساس اضطراب

وقتی سطح گلوکز خیلی پایین می آید، بدن شما هورمون های اپی نفرین 
)که آدرنالین نیز نامیده می شود( و کورتیزول ترشح می کند که به کبد سیگنال 
می دهد تا قند بیشتری را در خون آزاد کند. این می تواند منجر به اضطراب 

و عالئم مرتبط با آن شود.
3. بی ثباتی عاطفی

نوســانات خلقی که برای رفتار عادی شما معمول نیستند، از جمله عالئم 
عصبی هیپوگلیسمی هســتند و می توانند شامل تحریک پذیری، لجبازی و 

احساس افسردگی باشند.
4. مشکل در تمرکز

مغز برای انرژی به قند خون متکی است، بنابراین اگر گلوکز افت کند، ممکن 
است مغز شما به درستی کار نکند. این  موضوع می تواند تمرکز روی یک چیز 

در یک زمان را دشوار کند.
5. گفتار نامفهوم و ناشیانه

گفتار نامفهوم یک عالمت شایع مرتبط با سطح قند خون است که به زیر 
40 میلی گرم در دسی لیتر می رسد.

کارشناسان بهداشــتی تاکید می کنند، برای درمان سریع افت قند خون 
حتماً همیشه یک کربوهیدرات سریع اثر با خود داشته باشید، مانند آب میوه 
یا قرص گلوکز، تا بتوانید از افت قند خون به سطوح خطرناک جلوگیری کنید 
و در صورت تکرار  هیپوگلیسمی، خوردن وعده های غذایی کم حجم مکرر در 

طول روز یک اقدام برای جلوگیری از افت قند خون است.

 کارکنان آمازون در انگلیس اعتصاب می کنند
کارکنــان آمــازون در انبار بزرگ این شــرکت در کاونتــری در مرکز 
انگلســتان، در آخرین مناقشــه کاری با غول تجــارت الکترونیک ایاالت 

متحده اعتصاب می کنند.
 به نقل از رویترز، بیش از 300 کارگر انگلیســی آمازون بر مبنای یک 
رای گیری مشــورتی اعالم کردند 97 درصد آنها آماده اعتصاب هســتند. 

رای گیری رسمی در مورد انجام اعتصاب هنوز انجام نشده است.
آماندا جیرینگ، ســازمان دهنده ارشد این اعتراض ها گفت: »کارگران 
آمازون به درســتی خشــمگین و آماده اعتصاب هستند. به آنها 35 پنس 
در ساعت پرداخت می شود و این در حالی است که ارزش شرکت آمازون 
بیش از 1 تریلیون پوند بوده و نسل فعلی در انگلیس بدترین بحران را در 

زمینه تامین هزینه های زندگی پشت سر می گذارد.«
آمازون که 70000 کارگر در بریتانیا دارد، گفت دســتمزد پایه آن به 
حداقل 10.50 تا 11.45 پوند )12 تا 13 دالر( در ســاعت افزایش یافته 
که افزایشی 29 درصدی برای حداقل دستمزد ساعتی همکاران آمازون از 

سال 2018 بدین سو محسوب می شود.
افزایش هزینه های زندگی و تشــدید نرخ تــورم موجی از ناآرامی های 
صنعتی را در همه صنایع بریتانیا ایجاد کرده اســت. صدها کارگر آمازون 
در ماه گذشته در انباری در تیلبری در جنوب شرقی انگلستان در اعتراض 

به دستمزد اندک، اعتصاب کردند.

امام علی علیه السالم :

اللَّئیِم  ِمَن  یُفِسُد  الَعفُو 
بَِقدِر إصالِحِه ِمَن الَکریِم .

گذشت به همان اندازه که 
شخص بزرگوار را درست 
می کند، شخص فرومایه 

را تباه می گرداند.
کنز الفوائد : 182/2.

محققان در تازه ترین بررسی خود به یکی از مهم ترین عوامل سکته مغزی که 
بسیار هم شایع است، پی بردند. به نقل از دیلی   میل، نتایج یک بررسی جدید نشان 

می دهد افرادی که خوب می خوابند، کمتر در معرض سکته مغزی قرار دارند.
طبق مطالعه صورت گرفته، خواب 8 الی 7 ساعت در شب بهترین میزان خواب 

شبانه است به شرط آنکه فرد در رختخواب نچرخد.
محققان فرانسوی عادات خواب بیش از 7 هزار افراد باالی 50 سال را زیر نظر 

گرفتند و درنهایت مشــخص شد، خواب کمتر از حد مطلوب با 75 درصد بیشتر 
خطر بیماری قلبی و ســکته مرتبط بود.یافته ها حاکی از آن است که 70 درصد 
از این بیماری های قلبی عروقی قابل پیشگیری است؛ این مطالعه که تقریباً یک 
دهه شرکت کنندگان را دنبال کرد، نشان داد افرادی که بهترین کیفیت خواب را 

داشتند، 75 درصد کمتر در معرض سکته مغزی بودند.
اکنون کارشناسان می گویند اگر همه افراد خوب بخوابند، می توان از اکثر سکته ها 
و حتی موارد بیماری قلبی پیشگیری کرد.ابوباکاری نامبیما، نویسنده این مطالعه 
از مؤسسه ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی فرانسه گفت: »با توجه به مشغله های 
شبانه روزی ما، شیوع کم خوابی و خواب خوب انتظار می رفت. اهمیت کیفیت و 
کمیت خواب برای ســالمت قلب باید در اوایل زندگی، زمانی که رفتارهای سالم 
آموزش داده می شــود، توضح داده و برای تحقق ان تالش شــود.محققان تاکید 
می کنند، به حداقل رساندن سر و صدای شبانه و استرس در محل کار می تواند به 
بهبود خواب کمک کند. ده ها مطالعه عدم خواب کافی را با بیماری قلبی و فشار 
خون باال مرتبط می دانند که خطر حمالت قلبی و سکته را افزایش می دهد. ده ها 
مطالعه عدم خواب کافی را با بیماری قلبی و فشار خون باال مرتبط می دانند که 

خطر حمالت قلبی و سکته را افزایش می دهد.

مهمترینعاملسکتهمغزیرابشناسید


	1457-01
	1457-02
	1457-03
	1457-04-05
	1457-06
	1457-07
	1457-08

