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آیا بهتر نیست دولت به عنوان بخش اصلی حکمرانی اقتصادی، موجبات 
بهبود فضای کسب وکار، آزادی اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی را فراهم 
آورد تا همزمان با افزایش ثروت و تولید ملی، نســبت به مالیات ســتانی 

اقدام کند؟
حدود ســه هفته از اعــام بانک مرکزی در خصوص مصوبه شــورای 
پــول و اعتبــار مبنی بــر تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی در 
صــورت داشــتن ۱۰۰تراکنــش و ۳۵میلیــون تومــان واریــز در ماه 
می گــذرد. در ابتدای امر، بــه دلیل وجود ابهام فراوان و اطاع رســانی 
 ضعیــف، شــاهد برداشــت های متعدد از ایــن موضوع و ابهــام فعاالن

 کسب وکار و اشخاص حقیقی در نحوه تشخیص حساب ها بودیم که بعد 
از چند روز، بانک مرکزی نســبت به رفع ابهام از مصوبه اشاره شده و ارائه 

توضیحات کافی اقدام کرد.
ابهــام اصلی در تعداد تراکنش ها و مجموع رقم واریزی نیســت؛ بلکه 
ابهام اصلی این اســت که چرا دولت باید ناکارآمدی خود در ایجاد درآمد 
و همچنین مدیریت هزینه ها و جبران کســری بودجه را صرفا از طریق 

افزایش مالیات ستانی با ابداعات جدید پوشش دهد.
 طی سال های گذشته، همواره از کسری بودجه دولت و لزوم افزایش 
درآمدهای مالیاتی صحبت شــده اســت؛ ولی چرا به این نکته پرداخته 
نمی شــود که بهتر است برای جبران این ناترازی، دولت همزمان نسبت 
به کاهش هزینه های جاری خود نیز اقدام کند یا اینکه موضوع پرداخت 
مالیات بر عملکرد از سوی تمام فعاالن اقتصادی، اعم از نهادهای حاکمیتی، 
آستان ها و شــرکت های تابعه آنها که فعالیت اقتصادی غیر شفاف دارند، 

به کجا منتهی شد؟
با توجه به حجم زیاد نسبت هزینه های جاری دولت، این نگرانی جدی 
مطرح است که افزایش سطوح مالیاتی، صرفا به پوشش هزینه های جاری 
دولت منتهی شــود و ســرمایه گذاری در زیرساخت های شهری و ملی و 
افزایش رفاه شهروندان که هدف اساسی هر سیستم مالیات ستانی است، 

حاصل نشود.
 کمــا اینکــه در صورتی که مالیــات پرداختی به طور مســتقیم به 
افزایش رفاه و دریافت ســرویس و خدمات شــهروندی مناســب منجر 
شــود، قطعا با پذیرش بهتــری در جامعه همراه خواهد بــود. در واقع، 
همه ما شــهروندان و فعاالن اقتصادی، با پرداخت مالیات موافقیم. البته 
مالیاتــی کــه دولت در ازای آن خدمات مناســبی ارائه دهــد؛ نه اینکه 
صرف ناکارآمدی دولت ها در کنترل هزینه ها شــود و فشــار هزینه های 
 دولــت بزرگ، فربه و غیر چابک بر فعاالن اقتصادی وارد آید؛ این موضوع

 قطعا مورد پذیرش نخواهد بود. نکته مهم دیگر، سطوح باالی معافیت های 
مالیاتی است که باعث شده است، بخش قابل توجهی از اقتصاد ما، از لحاظ 

مالیاتی معافیت داشته باشد.
 بهتر اســت دولت رویه خود را به جای معافیت کامل به سمت لحاظ 
کردن تخفیف مالیاتی در حوزه های هدف سوق دهد؛ اقدامی که اثربخشی 
بیشــتری خواهد داشــت. در واقع، در برخی حوزه هــا فعال اقتصادی با 
درآمدهای چند صد میلیاردی مشــمول پرداخت مالیاتی نیست؛ ولی در 
بســیاری حوزه ها فعاالن اقتصادی خرد و متوسط باید نگران حساب های 
شــخصی و فشارهای مالیاتی دولت باشــند. همان گونه که مستحضرید، 
میانگین رشد اقتصادی طی سال های دهه ۹۰ رقمی نزدیک به صفر بوده 
است؛ این امر به این معناست که طی این سال ها در اقتصاد ملی ما رشد 

قابل توجه و ارزش آفرینی مناسب ایجاد نشده است.
 از طرف دیگر، رتبه ایران در ســهولت فضای کســب وکار ۱۲۷ است 
و همواره طی ســال های اخیر، ایران در شــاخص آزادی اقتصادی، جزو 

۱۰کشور قعرنشین بوده است. 
آیا بهتر نیست دولت به عنوان بخش اصلی حکمرانی اقتصادی، موجبات 
بهبود فضای کسب وکار، آزادی اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی را فراهم 
آورد تا همزمان با افزایش ثروت و تولید ملی، نسبت به مالیات ستانی اقدام 
کند؟ در حالی که مواردی مثل قیمت گذاری دستوری، تورم ساختاری و 
فساد، به عنوان ریشه های فقر و ناکارآمدی اقتصادی، دهه هاست در فضای 
اقتصادی ایران حل نشده است، زیبنده نیست که دولت به دنبال ابداعات 

جدید برای مالیات ستانی بیشتر از اقتصاد کم رمق باشد.
 ضمن اینکه مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 
دولــت و دســتگاه های اجرایــی مکلفند در مراحل بررســی موضوعات 
مربوط به محیط کســب وکار برای اصاح و تدوین مقررات، آیین نامه ها، 
بخشــنامه ها و رویه های اجرایی، نظر کتبی اتاق ها و تشکل ها را استعام 
و آنها را بررســی کنند. در اینجا ســوال اصلی از شورای پول و اعتبار این 
 اســت که قبل از تصویب این موضوع، از کدام تشــکل و اتاق، استعام و

 نظرخواهی شده است؟
البته طی روزهای اخیر، شــاهد رویکرد متفاوت وزارت امور اقتصادی 
در خصوص مصوبه شــورای پول و اعتبار و مخالفت با آن بودیم که البته 
این امر نیز خود از نا هماهنگی و چندصدایی در دولت حکایت دارد. حتی 
در صــورت لغو قطعی این مصوبه به نظر می رســد، نگاه دولت به مقوله 

مالیات ستانی نیازمند اصاح جدی است.

 مشکل تامین مالی واحدهای صنعتی  مشکل تامین مالی واحدهای صنعتی 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم ترین مشــکات واحدهای تولیدی و صنعتی را 
چالش های مربوط به تأمین مالی دانست و از راه اندازی مجدد ۶۱۷ واحد راکد تا پایان شهریور 
خبر داد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهم ترین مشکات واحدهای تولیدی و صنعتی 
را تامین مالی، مسئله بازار، تأمین مواد اولیه، مسائل حقوقی و اختاف بین شرکا برشمرد 
و گفت: طبق آخرین آمار تا پایان شــهریور ۶۱۷ واحد راکد، راه اندازی مجدد شده است؛ 
همچنین ۴۰۷ واحدی که با زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند، ظرفیتشان به باالی ۵۰ 
درصد افزایش یافته است.علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین 
وضعیت واحدهای راکد، اظهار کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، ۱۲ هزار واحد راکد 
شناسایی شد که برای احیا و فعال سازی این واحدها ستادهای تسهیل و دستگاه قضائی 

همکاری می کنند.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود: برنامه امسال راه اندازی ۲ هزار 

واحد راکد است که طبق آخرین آمار تا پایان شهریور ماه ۶۱۷ واحد راکد، راه اندازی مجدد 
شده اســت.وی ادامه داد: همچنین واحدهایی داریم که اگرچه فعال هستند اما با زیر ۵۰ 
درصد ظرفیت خود کار می کنند؛ بر اساس آخرین آمار از ابتدای امسال ۴۰۷ واحد از این 

گروه ظرفیتشان به باالی ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رسولیان همچنین با اشاره به مهم ترین مشکات واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: عمده 
مشــکل واحدهای صنعتی، چالش های مربوط به تأمین مالی است؛ متأسفانه واحدهای 
صنعتی همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.وی اظهار کرد: همچنین مساله 
بازار، تأمین مواد اولیه، مسائل حقوقی و اختاف بین شرکا از دیگر مشکات عمده واحدهای 
صنعتی و صنایع کوچک است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طبق تفاهم 
نامه ای که اخیراً به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 

رسیده، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای راکد تأمین مالی انجام خواهد شد.

فیلم »جنگ جهانی سوم« برای حضور در اسکار فقط یک 
هفته در پردیس سینمایی مگامال اکران می شود.

در جلسه روز یکشنبه دهم مهرماه شورای صنفی نمایش در 
خانه سینما مصوب شده است، فیلم سینمایی »جنگ جهانی 
سوم« ساخته هومن ســیدی که به عنوان نماینده ایران در 
اسکار انتخاب شده، از پنجشــنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۲۰ 
مهر به مدت یک هفته به صورت ویژه در پردیس سینمایی 

مگامال اکران شود.
همچنین در این جلسه مقرر شده است، اکران فیلم سینمایی 
»بام باال« به کارگرانی سیدجمال سیدحاتمی توسط دفتر 
پخش راه عرفان از ۱۴ مهرماه به سرگروهی سینما ماندانا در 

سینماهای سراسر کشور آغاز شود.
طبق اعام شورای صنفی با توجه به تعطیات هفته گذشته، 
اکران دیگر فیلم های روی پرده سینماها برای یک هفته دیگر 

ادامه خواهد داشت.
 فیلم »جنگ جهانی سوم«، ششمین فیلم بلند هومن سیدی 
پس از »آفریقا«، »سیزده«، »اعترافات ذهت خطرناک من«، 
»خشــم و هیاهو« و »مغزهای کوچک زنگ زده« است که 
نخســتین نمایش جهانی خود را در بخش افق های هفتاد 
ونهمین جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد و توانست دو جایزه 
بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد )محســن تنابنده( را در 

بخش افق های ونیز کسب کند.
در خاصه داستان منتشــر شــده از این فیلم آمده است: 
»شــکیب یک کارگر روز مزد بی خانمان اســت که هرگز 
نتوانسته با از دست دادن همســر و پسرش در زلزله سال ها 
پیش کنار بیاید. در طی چند سال گذشته، او با یک زن کر 
و الل، به نام الدن رابطه برقرار کرده اســت. محل ساخت و 
سازی که او امروز در آن کار می کند به لوکیشن فیلمی درباره 
جنایات هیتلر در طول جنگ جهانی دوم تبدیل می شود و در 
کمال تعجب به او یک نقش سینمایی، خانه و فرصتی داده 
می شود تا برای خود کسی باشد. وقتی الدن از این موضوع 
مطلع می شود، به محل کارش می آید و درخواست کمک می 
کند. نقشه شکیب برای مخفی کردن او به طرز غم انگیزی 
اشــتباه از کار در می آید و موقعیت جدید و فرصت بی تکرار 

پیش آمده برای او را، با تهدید رو به رو می کند.«
در فیلم »جنگ جهانی سوم« بازیگرانی چون محسن تنابنده، 
ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و 
حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند و پخش بین المللی 
 این فیلــم بر عهده محمــد اطبایی کمپانی مســتقل های

 ایرانی است.

اعالم زمان اکران یک  
هفته ای » جنگ جهانی سوم«

  

فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

پرسش   های بزرگ فراموش   شده

    آگهی  مناقصه عمومي یک  مرحله اي 
  شماره:    2001005014000031                         

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران در نظر داردنســبت به خرید اقالم مورد نیاز معاونت بهداشت درمان و توانبخشی خود به شرح جدول ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله اي اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
عالوه بر ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسWWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند . زمان 

انتشار مناقصه درستاد مورخ 07/11 /1401می باشد.

  

- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 19 مورخ 17/ 1401/07 
- مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه : حداکثر تا ساعت 19 مورخ   27/ 07 / 1401    

- زمان تحویل فیزیکی پاکت الف : تا پایان وقت اداری  مورخ  30 / 07 / 1401     
- زمان بازگشایی پاکات  ساعت 10/00  صبح مورخ  01/ 08/ 1401    

نشانی و شماره تماس : تهران- خیابان ولي عصر)عج(- باالتراز خیابان میرداماد- نبش خیابان رشید یاسمي- ساختمان صلح جمعیت هالل احمر- طبقه اول- 
دبیرخانه کمیسیون معامالت و تلفن  85632377

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456  دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
                                                                                                                                                             معاونت توسعه منابع انساني و  پشتیباني

شناسه آگهی : ۲۵۲۷۱۳8۵۷۰۰/ م - الف                                                                                                                                                          جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران

  ردیف                                            موضوع                                                                تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار                                                                           نوع تضمین

900/000/000 ریال                                                                                                                       ضمانتنامه بانکی                1                       خرید انواع ژل                                                     

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان البرز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار شش هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از 
مبدأ انبارهای سازمانی در کرج به کلیه نقاط داخل و خارج  استان  را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/07/11

شماره : 1479

 پیش بینی بازار مسکن در سه سناریو

عباس نیکزاد معتقد اســت عدم حق رأی نمایندگان 
بخش خصوصی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، 
حرفه ای و مهارتی سبب تصمیمات یک جانبه و با نگرش 

دولتی در این شورا شده است.
آموزش بــه عنوان عنصر اساســی توســعه اقتصادی 
محسوب شده و سرمایه های فکری، دانش و مهارت به 
عنوان مزیت های رقابتی کشورها به حساب می آیند. به 
عبارت دیگر منابع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد از زمین، 
تجهیزات و ابزار به دارایی های فکری تبدیل شده است. 
این امر ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت ها در 

آموزش و مهارت منابع انسانی را دوچندان کرده است.
در بسیاری از کشورها نیروی ماهر و کارآمد بر اساس نیاز 
بخش خصوصی تربیت می شود و در این شرایط نظام 
آموزش با شــاخص و معیار مورد نظر بخش خصوصی 
نیروی متخصص بر اساس استعدادها پرورش می دهد 
و صالحیت آموزش افــراد نیز بر اســاس معیاری که 
پاسخگوی نیاز بخش خصوصی است سنجیده می شود.

با این حال در ایران تربیت نیروی کار آموزش دیده در 
نهادهای آموزشــی با نیاز بازار کار و بخش خصوصی 
مطابقتی ندارد. در این شرایط نهادهای آموزش بدون در 
نظر گرفتن نیاز واقعی بازار، گواهی مهارت آموزشی صادر 
می کنند و رویکردها به سمت مدرک گرایی سوق داده 
شده است. از طرفی دیگر سنجش و نظارت واحدهای 
آموزشی کشــور یکپارچه نیست و اســتاندارد تعیین 
شده ای برای همه بازیگران نظام آموزش و تربیت نیروی 

فنی و حرفه ای وجود ندارد.
عدم انطباق محتوای آموزشی با نیاز بازار کار و فقدان 

کیفیت مناسب آموزش ها و ضعف نظام کنترل کیفیت 
آموزش و مهارت دالیل ایجاد شکاف جدی بین نیاز بازار 
کار و عرضه نیروی کار اســت. از طرفی فقدان تعریف 
زنجیره آموزش از تولد تا پایان کار و عدم فرهنگ سازی، 
تقویت جمع گرایی و توجه به مدرک گرایی سبب شده 
کشور از نظر کیفیت نیروی کار نســبت به استاندارد 

جهانی وضعیت خوبی نداشته باشد.
با هــدف رفع بخشــی از چالش های مطــرح در نظام 
آموزشی کشــور و رفع نیازهای بازار کار شورای عالی 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد 
باالدستی به موجب قانون نظام جامع آموزش و تربیت 
فنی، حرفه ای و مهارتی ایجاد شده است که نمایندگان 
بخش خصوصی در سه اتاق نیز بدون حق رأی عضو آن 

هستند. اگرچه حدود 5 جلسه شورای عالی آموزش و 
تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و حدود 20 جلسه در هر 
یک از کارگروه های نظارت و سنجش، کارگروه صالحیت 
حرفه ای، کارگروه راهبری و هماهنگی سیاست گذاری 
تا تابستان سال 1401 برگزار شــده است، اما بررسی 
روند فعالیت این شــورا و کارگروه های ذیل آن نشان 
می دهد در جهت تحقق اهداف تبیین شــده توفیقی 
حاصل نشده اســت.عالوه بر مشــکالتی که بیان شد 
آسیب های متعددی از نظر حقوقی، ساختاری و اجرایی، 
ایفای وظایف شورای عالی مشاهده می شود از جمله آن 
می توان به فرادستگاهی نبودن دبیرخانه، عدم عضویت 
کارشناسان و مدیران نهادهای اصلی در ترکیب شورا، 
محدودیت در بهره گیری از توان کارشناســی مجریان 

ذی ربط، موازی کاری نهادهای مرتبط با آموزش های 
فنی، حرفه ای و مهارتی و مشــارکتی نبودن سازوکار 

انتخاب دبیر شورا اشاره کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اتاق اصناف 
و اتاق تعاون سراسر از ارکان اصلی و ذینفعان آموزش و 
مهارت هستند. این در حالی است که با وجود اهمیت 
نقش اتاق ها شاهد عدم حق رأی نمایندگان اتاق ها در 
شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 
هســتیم. در واقع در قانون با توجه بــه در نظر گرفتن 
نقش و مشارکت نماینده های اتاق ها در کارگروه ها اما 
متأسفانه در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای 
و مهارتی بدون در نظر گرفتن حق رأی از روســای سه 
اتاق دعوت به عمل می آید و عدم رأی نمایندگان بخش 
خصوصی در باالترین مجمع نظام آموزش و تربیت فنی 
و حرفه ای سبب تصمیمات یک جانبه و با نگرش دولتی 
در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 
می شود و گاهی موجب تصمیم گیری های سیاسی در 
حوزه های تخصصی شده اســت.ایجاد مشوق هایی به 
بخش خصوصی برای مشارکت در آموزش های دوگانه 
و مشترک، ایجاد ساختار برای شرکت دادن ذینفعان 
در برنامه ریزی و سیاست گذاری و تدوین سرفصل های 
آموزشــی، جمع آوری اطالعات، ایجاد نظام آموزشی 
واکنش سریع نسبت به بازار، ایجاد مراکز پژوهش های 
شغلی از شیوه های مشارکت بخش خصوصی و اتاق ها 
در نظام آموزش و تربیت نیروی فنی و حرفه ای است که 
می توان در کشور از آن بهره برد و سبب تحول جدی در 

این بخش شد.

آسیب شناسی نقش بخش خصوصی در هدایت نظام آموزش فنی و حرفه ای

حسینسالحورزی
نایبرئیساتاقایران

شفافیتتنهااصلمالیاتستانی

مالیات   ســتانی مبتنی بر شفاف   سازی وضعیت مالی مؤدیان، هرچند به فعاالن 
اقتصادی ارزش   آفر   ین از ناحیه ارتقای کارآیی و کاهش هزینه مبادله در بازار اعتبار 
سود می   رساند؛ اما برای سوداگران و ویژه   خوارانی نامطلوب است.تصمیم پیشین در 
مورد نحوه برچسب   زنی یک حساب بانکی به عنوان »حساب تجاری« و طبیعتا مشمول 
رسیدگی مالیاتی، موجب بروز نگرانی هایی در گروه   های مختلف مردم و به تبع آن، 
بحث های گوناگونی در ســطح افکار عمومی و محافل کارشناسی شد؛ اما آنچه در 
این میان کمتر به آن پرداخته شده، مساله غلبه رویکرد شکلی و تکنیکی به مقوله 
مالیات   ســتانی، بر رویکرد مفهومی و مبنایی است. مالیات   ستانی سالم، پایدارترین 
مسیر برای تامین مالی فعالیت های دولت در زمینه تولید و عرضه کاالها و خدمات 
عمومی است و احتماال نمی   توان شهروندی مسوولیت   پذیر و دارای حسن   نیت نسبت 
به جامعه را یافت که با اصل مالیات   ســتانی شفاف و منصفانه مشکل داشته باشد.

مالیات بر عملکرد، یکی از پایه   های مالیاتی پذیرفته   شده    در مقیاس بین المللی است 
و تقریبا می   توان گفت، هر عقل سلیمی تایید می کند که افراد و بنگاه   ها باید در ازای 
سود ناشی از اداره دارایی   های مولد خود در قالب فعالیت اقتصادی و برای تامین مالی 
آن دسته از خدمات و کاالهای عمومی که زندگی اجتماعی ما و به تبع آن، فعالیت 
اقتصادی را امکان   پذیر کرده است، به دولت ها مالیات بر عملکرد بپردازند.براساس عقل 
سلیم و عرف حقوق اقتصادی در سراسر جهان، مبنای محاسبه و تشخیص مالیات بر 
عملکرد، در وهله نخست، خوداظهاری است و طبیعتا دولت ها حق دارند از شهروندان 
)حقیقــی و حقوقی( خود بخواهند که مدارک مثبته تایید کننده این خوداظهاری 
را به دستگاه مالیاتی ارائه کنند. همچنین حق دارند از شهروندان بخواهند که در 
برابر ردپای فعالیت های مالی ناسازگار با اظهارات ارائه شده به دستگاه مالیات   ستانی 
و در صورت لزوم، دستگاه قضایی پاسخگو باشند. اگر موضوع مصوبه پیشین شورای 
پــول و اعتبــار را در این چارچوب و بدون توجه به زمینه   های اجتماعی اتخاذ این 
تصمیم بسنجیم، تقاضا از صاحبان موصوف به شرایط مذکور در مصوبه مارالذکر، 
برای توضیح دادن در مورد تراکنش های مالی   شان، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه آنچنان 
در چارچوب اختیارات طبیعی مالیات   ستان قابل درک است که برای انجام آن حتی 
نیازی به مصوبه شورای پول و اعتبار نبود.  آنچه این مصوبه و نحوه اجرای آن را به 
محل نگرانی و اعتراض در افکار عمومی و فعاالن اقتصادی تبدیل کرد، واقعیت های 
زمینه   ای در حوزه مدیریت مالیه عمومی کشور و نظام مالیات   ستانی است که برخی 

از مهم ترین آنها به شرح زیر است.
یکم: در شــرایطی که استثنائات فراوان و ناکارآمدی و مشکالت زیاد رسیدگی 
مالیاتی به حســاب های مورد اشاره در مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی مردم و 
کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است، دامنه وسیعی از بنگاه   های ثروتمند کشور 
در عمل مالیاتی نمی   پردازند و حتی طیفی از آنها رسما از حسابرسی مالیاتی معاف 
هستند. همچنین رهگیری آن دسته از نورچشمی   های سیاسیون که با تکیه بر روابط 
خود کســب و کارهای غیرمولد اما بســیار سودآوری دارند )که در عمل به معنای 
ارتزاق من    غیر حق از منابع و فرصت   های ملی و بعضا بین    نسلی است(، بسیار ساده 

می   نماید؛ اما در انجام آن تعلل و سستی بسیار مشاهده می شود.
دوم: در ذهن قاطبه مردم، فرآیند »رسیدگی مالیاتی« معادل »دردسر« است. 
ریشه این موضوع را باید در تمرکز نابجای نظام مالیات   ستانی بر کسب درآمد، به جای 
ممیزی واقعی شرایط مالی مؤدی، جست وجو کرد. چنانچه نظام مالیات   ستانی در 
سایه عملیاتی شدن کامل نظام جامع اطالعات مالی کشور، تمرکز خود را بر ممیزی 
اصولی از شــرایط مالی واقعی مؤدیان و سپس مالیات   ستانی منصفانه براساس این 
شرایط قرار می داد، حداقل کنشگران اقتصادی مسوولیت   پذیر و ارزش   آفرین با عالقه 
به روند ممیزی مالیاتی تن می   ســپردند؛ چرا که می   دانستند عالوه بر پایین بودن 
ریسک   های حقوقی و اعتباری این روند برایشان، می   توانند از ارزش افزوده ناشی از 

ممیزی مالی خود توسط نظام مالیاتی کشور در بازارهای اعتباری بهره   مند شوند.
ســوم: مالیات   ســتانی منصفانه و مبتنی بر شفاف   سازی وضعیت مالی مؤدیان، 
هرچند به فعاالن اقتصادی مسوول و ارزش   آفر   ین از ناحیه ارتقای کارآیی و کاهش 
هزینه مبادله در بازار اعتبار ســود می   رساند؛ اما برای سوداگرانی که شریک منافع 
مالیات   ستانی تورمی دولت هستند یا ویژه   خوارانی که از فرصت های ناشی از مداخالت 
نابجای دولت در نظم طبیعی اقتصاد کسب منفعت می کنند، به شدت نامطلوب است. 
متاسفانه ناترازی مزمن ساختار اقتصاد کالن در ایران، گروه   های فوق   الذکر را از یک 
اقلیت )احیانا قدرتمند( رسما به یک طبقه اجتماعی تبدیل کرده است، به طوری 
که امروز با برقراری شفافیت در نظام اقتصادی کشور مخالفت های سیستماتیکی 
دارند و با ناترازی اقتصاد کالن و مالیه عمومی کشور نیز، راه موثری برای مقابله با 

آنها وجود ندارد.
چهارم: مالیات   ستانی کارآمد در کنار هزینه   کرد هوشمندانه و عاقالنه، دو ستون 
پایدارسازی مالیه   عمومی و به تبع آن اقتصاد کالن کشور هستند؛ اما طبیعتا وقتی 
مردم حرکت یا الاقل نشــانه   ای از عزم دولت برای اصالح ســتون هزینه   کرد نظام 
حکمرانی نمی   بینند، بنابراین امیدی به بازگشت پایداری و ثبات به مالیه عمومی و 
اقتصاد کالن کشور ندارند و طبیعی است که تاکید بیش از حد و با رویکرد شکلی 
و تکنیکی به مقوله مالیات   ســتانی، موجب برانگیختن مجموعه   ای از مقاومت های 

اجتماعی می شود.
پنجم: مالیات به عنوان منبع درآمد دولت قرار بوده و هســت که صرف تولید و 
عرضه کاالها و خدمات عمومی باکیفیت شود و اساسی   ترین معیار کیفیت و اولویت 
در این زمینه رأی و نظر مردم مالیات   دهنده است. اگر مردم احساس کنند که در 
هزینه   کرد این وجوه نگاه و نظر آنها نسبت به اولویت   ها لحاظ نمی شود )سهل است 
که در بسیاری از موارد، حکمرانان تصمیماتی در حوزه   های گوناگون سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی، بدون در نظر گرفتن میانگین نظرات جامعه می گیرند که هزینه هایی 
سنگین )به مراتب سنگین تر از مالیات( بر آنها و زندگی و کسب و کارشان تحمیل 
می کند( طبیعی است که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند.کوتاه سخن آنکه 
رویکرد موجود در مصوبه ذکرشده که در سایر اقدامات اخیر مالیاتی کشور نیز دیده 
می شــود، این حس را به فعاالن اقتصادی و بدنه جامعه منتقل می کند که نظام 
مالیات   ستانی، بدون توجه به اصالح زیرساختی و مفهومی روابط مالیاتی در کشور، 
به دنبال راه حل های تکنیکی و کوتاه مدت برای افزایش درآمد دولت در این ردیف 
اســت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی، این اقدامات نه تنها موجب 
افزایش کارآیی نظام مالیات   ستانی نمی شود، بلکه به ضدخود بدل شده و با خدشه 
وارد کردن به برند و حیثیت دستگاه مالیاتی کشور، رابطه میان دولت و مؤدیان را 

بیش از پیش پیچیده و ناکارآمد خواهد کرد.
  خبرخبر

کاهش۱۰درصدیقیمتانواعروغنخوراکی
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اعالم گفت: اکنون قیمت انواع روغن های خوراکی 
10 درصد و روغن های صنف و صنعت 15 درصد کاهش یافته است. محمد قربانی: 
اکنون قیمت انواع روغن های خوراکی 10 درصد و روغن های صنف و صنعت 15 
درصد کاهش یافته است و اگر اتفاق جدیدی در بازار جهانی رخ ندهد ما شاهد کاهش 
مجدد قیمت های این محصول در بازار خواهیم بود. در اردیبهشت ماه سال جاری و 
در پی اجرای طرح مردمی سازی نظام عادالنه یارانه ها، بر اساس اطالعیه ای نرخ های 
جدید روغن خوراکی برای روغن مایع ۸10 گرمی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و روغن 
مایع سرخ کردنی ۶2 هزار تومان تعیین و اعالم شد که با توجه به شرایط جدید بازار 

و کاهش جهانی قیمت روغن خام در مردادماه قیمت های مصوب کاهش یافت.

سعیدهمحمد-ایدهروز| یک کارشناس 
بازار مسکن گفت: آینده بازار مسکن به میزان 
درآمدهای ارزی و نوع این درآمدها بستگی 
دارد که ســه حالت ممکن می تواند در نرخ 

دالر و قیمت مسکن اثرگذار باشد.
فرهاد بیضایی گفت : وضعیت بازار مسکن 
در شش ماهه دوم سال 1401 به متغیرهایی 
بستگی دارد. باید ببینیم درآمدهای ارزی 
افزایش پیدا می کند یا نه. در صورت افزایش 
از ناحیــه نفت خواهد بود یا دیگر بخش ها. 
درســت اســت که عنوان می شود بخش 
مسکن ارتباط مستقیم با تحریم ها ندارد اما 

غیرمستقیم تاثیر می گیرد.
وی افزود: اگر درآمدهای ارزی منجر به 
ثبات قیمت ارز شــود بازار مسکن می تواند 
رونق غیرتورمی را داشــته باشد و زیر نرخ 
تــورم افزایش قیمت پیــدا کند. اگر بدون 
درآمدهــای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشــته 
باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را 
خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش 
قیمت ارز با احتمال رشــد قیمت مسکن 

همراه می شود.

باشرایطفعلیرکودتداوممییابد
بیضایی تصریح کرد: بازار مسکن در رکود 
به سر می برد و در صورت ادامه ی وضعیت 
فعلی رکود مســکن تداوم خواهد داشت. 
ممکن است در مقاطعی رکود تورمی باشد. 

بعضی وقت ها هم با توجه به آرامشی که در 
بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی 

رخ می دهد.
این کارشــناس بازار مسکن با اشاره به 
تحــوالت فصلی این بــازار گفت: در فصل 
تابستان به دلیل افزایش جابه جایی، تقاضای 
مصرفی فعال تر و بازار اجاره و خرید و فروش 
خانه رونق دارد. در نیمه دوم سال جابه جایی 
فروکــش می کند و حجم معامالت کاهش 
می یابــد. امــا در بحث قیمت هــا در حال 
حاضر بازار منتظر نتایج اثرات غیراقتصادی 

است و مبتنی بر آن سرمایه گذاری یا عدم 
سرمایه گذاری شکل می گیرد.

وی یادآور شد: رشد ارزش دالری مسکن 
با رکود این بخش ارتباط  دارد. اواخر دهه ۸0 
شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 
به 2000 دالر در هر متر مربع رسیده بود. 
بعد از آن شاهد افت شدید بازار بودیم و این 
عدد تا ۷00 دالر کاهش یافت. در دهه ۹0 
تقریبا بین بازه ۷00 تا 1100 دالر در نوسان 
بود. در سال های اخیر مجددا روند صعودی 
به خود گرفت و هم اکنون به حدود 1400 

دالر رسیده است.
بیضایی تاکید کرد: با توجه به شــرایط 
فعلی توان اقتصادی برای پوشش قیمت های 
باالتر مســکن وجود ندارد و امکان این که 
بتوان انتظار داشت قیمت خانه بیشتر از این 
افزایش پیدا کند بعید است. در دهه ۸0 که 
قیمت دالری مسکن رشد چشمگیری پیدا 
کرد دراوج درآمدهای ارزی بودیم که اثرات 
بیماری هلندی در بازار مسکن هم دیده شد. 
از سوی دیگر بازار مسکن دوبی در رکود قرار 
داشت و باعث بازگشت سرمایه به کشور شد. 

اما االن چنین شرایطی وجود ندارد.
وی ساخت خانه برای برخی  گروه های 
حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن را تایید 
کرد و در عین حال گفت: این قبیل طرح ها 
ارتباط چندانی با تحوالت بازار مسکن ندارد. 
اگر دولت در حوزه امالک برای مسکن برخی 
دهک های پایین برنامه ریزی کند خوب است 
اما ســطح مداخله دولت نباید از 200 هزار 

واحد فراتر برود.
بیضایی با بیان این که در مسکن مهر هم 
ســالیانه حدود 1۷0 هزار واحد احداث شد 
خاطرنشان کرد: حدفاصل سال های 1۳۸۷ 
تا 1۳۹2 که دولت درآمدهای خوبی داشت 
و تحریم نبود ۸۶0 هزار واحد مســکن مهر 
تحویل داده شــد. یعنی به طور متوســط 
سالیانه حدود 1۷0 هزار واحد به سرانجام 
رسید.بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر 
متر خانه در مردادماه 1401 در شهر تهران 
42.۷ میلیون تومــان در هر متر مربع بود 
که در مقایســه با ماه گذشته 2.5 درصد و 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل ۳۸ درصد 
افزایش نشــان می دهد. طبق اعالم بانک 
مرکزی مرداد امسال همچنین ۷۸25 فقره 
خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد 
که نسبت به تیرماه امسال 24 درصد کاهش 
و در مقایســه با مرداد پارســال 42 درصد 
افزایش دارد. گزارش شهریورماه هنوز ارایه 

نشده است.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طرح مسکن مهر جلوی رشد قیمت مسکن 
و اجاره بها را تاحد زیادی گرفت،  تاکید کرد: با وجود آنکه یک عده معتقدند بودند 
مسکن مهر در بیابان ساخته شده و به آن دهن کجی می کردند، اما امروز بسیاری 
از کارگران و حداقل بگیران از طریق واحدهای مسکن مهر صاحب خانه شدند 
لذا در دولت سیزدهم عرضه و تقاضای مسکن باید به حدی برسد که هشت سال 

در جا زدن و کم کاری در حوزه ساخت مسکن جبران شود.
حمید نجف ، با بیان اینکه بسیاری از کارگران از طریق واحدهای مسکن مهر 
صاحبخانه شده اند،  گفت: در حال حاضر تاکید بر این است که واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر هرچه سریع تر تکمیل و تحویل داده شود. یکسری سازنده های موفق 
و معتبر وجود دارند که وزارت شهرسازی باید از طریق ایجاد تعاونی ها در ادارات، 
سازمانها، دستگاهها و حتی شرکتهای خصوصی افراد فاقد مسکن را به عضویت و 
تشکیل تعاونی ترغیب کند تا در تعاونی های مسکن ثبت نام کنند و دولت به جای 
اینکه تک تک با افراد و خانواده ها روبه رو شود با شرکتها و تعاونی ها طرف شود.

وی ادامه داد: در این جریان، برای شرکتها و تعاونی ها به نسبت جا و مکانی که 
هستند مثال کرج یا اطراف شهرها، زمین اختصاص یابد یا اینکه دستگاهها و 
سازمانها از زمین های تحت اختیار خود استفاده کنند و این زمین ها به جای 

تعاونی  باید به انبوه ساز و سازندگان معتبر داده شودد.
این کارشــناس حوزه کار افزود: پس از آنکه تعاونی ها تشکیل شد، پول باید از 
طریق بانکها مثل بانک مسکن یا اعضای تعاونی به حساب سازنده واریز شود 
تا برای پروژه های مســکونی اقدام کند و در نهایت دولت بر مثلت سه جانبه 
تعاونی ها، سازندگان و بانکها نظارت کند. اگر این اتفاق بیفتد در چند سال آینده 
شاید نتوانیم مشکل مسکن را از بین ببریم ولی پیشرفت و جهش قیمتها را تا حد 

زیادی کنترل خواهیم کرد.

نجف درعین حال نبود عرضه و تقاضای مسکن در سالهای گذشته را از جمله 
موانع خانه دار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: به هم خوردگی بازار مسکن و 
عدم عرضه و تقاضای مسکن در هشت سال گذشته باعث شد اقشار محروم و 
طبقات ضعیف کارگری نتوانند صاحب خانه شوند لذا معتقدم در دولت سیزدهم، 
عرضه و تقاضای مسکن باید به حدی برسد که هشت سال درجا زدن و کم کاری 

در حوزه ساخت مسکن را جبران کنیم.
وی با تاکید بر خانه دار شدن بسیاری از طبقات و اقشار کم درآمد از طریق مسکن 
مهر، گفت: طرح مسکن مهر در چند سالی که اجرا شد جلوی رشد قیمت مسکن 
و اجاره بها را تاحد زیادی گرفت در حالی که عده ای معتقدند بودند خانه های 
مسکن مهر در بیابان ساخته شده و به آن دهن کجی می کردند اما امروز همان 
واحدها، کارگران و حداقل بگیران را در حاشیه شهرها صاحبخانه کرده است به 
همین دلیل تالش دولت این است که واحدهای ناتمام مسکن مهر هرچه سریع تر 

به اتمام برسد و تحویل داده شود.
این کارشــناس حوزه کار نظارت بر تعاونی های مسکن را با وزارت شهرسازی 
دانست و گفت: افراد می توانند مجوز تعاونی را از وزارت تعاون بگیرند ولی نظارت 

بر عملکرد تعاونی ها باید توسط وزارت شهرسازی صورت گیرد.

بیشتر کارگران با مسکن مهر خانه دار شدند

سخنگوی صنعت آب گفت: در دو سال آبی شرایط کم آبی را دنبال کردیم؛ 
رودخانه ها کاهش قابل توجهی حجم اب را داشــتند و کم آبترین سال های 

آبی را داشتیم.
سخنگوی صنعت آب در نشست خبری صنعت آب کشور گفت: در دو سال آبی 
گذشته شرایط کم آبی را دنبال کردیم به طوری که رودخانه های آبی کاهش 

قابل توجهی داشتند و کم آبترین سال های آبی را داشتیم.
وی افزود: با این حال استان هایی بودند که باالی ۳0 درصد کاهش بارندگی 
داشتند که شامل اســتان های ایالم، کرمانشاه، ســمنان، همدان، زنجان و 

خوزستان بودند.
این مقام مسئول با اشاره به میزان بارندگی در تهران گفت: پایتخت نیز کاهش 
2۶ درصدی بارندگی را داشت و تنها سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و 

هرمزگان بارندگی مثبت داشتند.
وی افزود: سال آبی 1۳۹۹-1400 کم آب ترین سال نیم قرن اخیر بود و سال 
آبی 1400-1401 در بین 5۳ ســال اخیر، رتبه 44 را از نظر میزان بارش ها 

داشت و جزو 20 درصد سالهای کم آب نیم قرن اخیر کشور بود.
قاســم زاده ادامه داد: در فصولی که کشــاورزی فعال اســت، امید داریم که 
بارندگی ها بخشی از نیاز آبی را تأمین کند، اما در بهار امسال 50 درصد بارش ها 
نسبت به سال های نرمال کمتر بود و این کاهش بارش ها، ذخایر سدها را نیز 

تحت تأثیر قرار داد.فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب گفت: در سال آبی 
1400-1401 میزان آب ورودی به مخازن سدها ۳0.۷ میلیارد مترمکعب بود 
که این مقدار، نسبت به میزان ورودی آب به سدها در سال های نرمال، بیش 
از ۳0 درصد کاهش داشــت.وی افزود: در پایان شهریورماه و شروع سال آبی 
جدید، میزان پرشدگی مخازن ســدها ۳۹ درصد بوده و هم اکنون حدود 1۹ 
میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدها ذخیره شده است.قاسم زاده با اشاره 
به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص پاییز کم بارش و خشک، گفت: 
متأسفانه پاییز مناســبی را از نظر بارش ها در پیش نداریم و باید برای تمامی 
مصارف آب، برنامه ریزی داشته باشیم؛ همینطور از مردم می خواهیم که نسبت 

به اصول مدیریت مصرف بهینه آب، توجه الزم را داشته باشند.
وی ادامه داد: بارش های سال آبی 1400-1401 کاهشی 1۸ درصدی نسبت 
به سال های نرمال داشته، با این وجود، با حداقل تنش، سال آبی را پشت سر 
گذاشتیم.سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه "وضعیت آب شرب همدان پایدار 
شده"، گفت: مردم شــریف همدان، 40 روز گذشته با سختی در تأمین آب 
مواجه بودند اما با صبوری این مردم، وزارت نیرو فرصت پیدا کرد تا طرح های 
جایگزین و طرح های تعطیل مانده آبرسانی به این شهر را تکمیل و اجرایی کرده 

و اکنون شاهد پایداری آب در این شهر برای بلندمدت هستیم.
وی افزود: همچنیــن با اجرای طرح غدیر، در خوزســتان تا افق 1425 هیچ 

مشکلی در زمینه کمیت و کیفیت آب نخواهیم داشت.
قاسم زاده با بیان اینکه "یک سال کم آب را تمام کردیم و وارد یک سال کم آب 
دیگر شدیم"، گفت: سندی در خصوص اداره بخش آب کشور بر اساس ۹ حوضه 
آبریز در حال آماده سازی است که بعد از تصویب در شورای عالی آب این سند 
برای اجرا ابالغ خواهد شد.وی ادامه داد: در بخش دیپلماسی آب، در تمامی 
سفرهای خارجه به کشورهای همسایه، موضوع آب یکی از محورهای گفتگو 
بوده و در زمینه افغانستان، طرف افغان به ما قول داده که در سریع ترین زمان، 
نسبت به اصالح زیراختی و سازه ای اقدام کند تا آبی که قرار است به سمت ایران 

بیاید، در محل سد کمال خان منحرف نشود.

دوسال گذشته کم آب ترین سال ها
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خداحافظی با دوران کارت به کارت!
زهرا جعفری  -   ایده روز  |

پس از آنکه گام نخســت قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان برداشــته و 
دستگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری 
از فعاالن اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به 
کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز 
کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب های 
تجاری از حساب های شخصی، زمان خداحافظی 

با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
 گام نخســت قانون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیان که در ســال ۱۳۹۸ تصویب 
شد، ســال گذشته برداشــته و ماده )۱۱( این 

قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانــون مذکور، بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران موظف بود با همکاری 
ســازمان ظرف مدت یک سال پس از اباغ این 
قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام 
کــرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت 
و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک 
از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پــس از تخصیص شناســه مذکــور، کلیه 
تراکنش های  های انجام شده از طریق حساب های 
بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و 
نیز درگاه های پرداخــت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی 
صاحب حســاب بانکی محســوب شده و بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران موظف است در 
چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطاعات این 
تراکنش های  های بانکی شامل مانده اول دوره، 
وجوه واریزی، وجوه برداشــت شده و مانده آخر 
دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه 
اطاعات هویتی، عملکــردی و دارایی مودیان 
موضوع ماده )۱۶۹ مکــرر( قانون مالیات های 
مســتقیم مصوب سوم اسفند ســال ۱۳۶۶ با 
اصاحــات و الحاقات بعدی به صورت برخط در 

اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که 
از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه 
به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی غیرفعال 
و مابقــی نیز بــه پرونده هــای مالیاتی مربوطه 
متصل شد.در واقع حســاب های متصل به این 

دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری 
محســوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها 
به عنوان وجوه درآمدی کســب و کار مؤدی در 
نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی 
که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، 
واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از 
کارتخوان پیشنهاد می کنند. فرایندی که برخی 
آن را ناعدالتی مالیاتی می دانند، زیرا درحالی که 
مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از 
حقوق آن ها کسر می شود، اصناف دیگری که از 
درآمد باالیی هم برخوردار هستند از این طریق 

از پرداخت مالیات سرباز می زنند.
بنابرایــن، تفکیــک حســاب های تجاری و 
شــخصی، کار برخی از مشاغل که می خواهند 
مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور 
بزنند، ســخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر 
فردی بخواهد از طریق کارت یا حســاب بانکی 
خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر 

آن حساب ها بیشتر می شود.
در این راســتا، طبق مصوبه شــورای پول و 
اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه 
داشــته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها 

جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشــتن 
۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ماک تجاری 
تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به طور 
همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ 
میلیون تومان جابه جا شود که صرفا تعداد واریزی 

به حساب ماک است نه هر تراکنش.

 چه تراکنش هایی مشــمول مالیات 
تراکنش تجاری نمی شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که 
ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  
داشته باشد، اما حســاب وی تجاری محسوب 
نشــود، چراکه امکان دارد فــردی روزانه صدها 
تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد 

به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  
صالح آبــادی در ادامه بیان کرده اســت که 
فــردی در بورس معاملــه می کند به هیچ وجه 
مشمول مالیات حســاب تجاری نیست، چراکه 
فعــاالن بورس نیم درصد مالیات را از حســاب 
وی کسر می کند و یا مثا فردی اقدام به فروش 
خانه مســکونی می کند و پنج میلیارد تومان به 

حســاب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد 
مشمول نیست.بنابراین، طبق گفته رئیس کل 
بانک مرکزی از آنجــا که بخش عمده تفکیک 
حســاب های تجاری و شخصی در زمان اتصال 
دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت 
گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه 
نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می شوند.  
عــاوه بر این، بــا توجه به اینکــه فعالیتی 
تجاری اســت که فرد با کاســبی کســب سود 
کنــد یا متحمل زیان می شــود و معامله انجام 
می دهد؛ بنابرایــن، فعالیت هایی نظیر خیریه ها 
یا صندوق های خانوادگی مشــمول حساب های 

تجاری نخواهد بود.  

 چگونگی شناسایی حساب تجاری 
طبق این گزارش، مســئوالن بانک مرکزی 
می گویند که مبنای تفکیک حساب های تجاری 
و غیر تجاری بر اســاس کد ملی افراد است، به 
گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد 
مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان 

تمامی حساب های فرد خواهد بود.
بررسی ها نیز نشان می دهد که سازمان امور 

مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به 
تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم 
تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند که 
بر این اساس یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، 
واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به 
فرد، تسهیات بانکی و حقوق جز تراکنش های 

مشکوک به تجاری محسوب نمی شود.  
بنابراین، زمانی که حســابی را سازمان امور 
مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناسایی می کند، 
دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب حساب 
تجاری پرونده مالیاتــی دارد که در این حالت، 
حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی 
وی متصل می شــود.  در صورتــی که صاحب 
حســاب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی 
نداشته باشــد، به آن فرد برای تشکیل پرونده 
از ســوی اداره مالیاتی اطاع رسانی می شود و او 
به عنوان مودی جدید در ســازمان امور مالیاتی 

شناسایی خواهد شد.  

از حســاب های  مالیات  اخذ  نحوه   
تجاری 

در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان 
حســاب تجاری شناسایی شــده است، مالیات 
گرفته می شــود. در این بین، اگر مشخص شود 
که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را 
پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای 
این تراکنش گرفته نمی شود. البته، در صورتی 
که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، 
نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن 

فرد محاسبه و اخذ می شود.  
البته توجه به این نکته ضروری است که به 
گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، 
اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا 

بررسی شده و ضابطه تغییر می کند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره 
بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با 
جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و 
اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ 

۱۰ درصد از فروش جریمه می شود.
بنابراین به نظر میرســد این قانون میتواند 
با توجه به شــرایط متغیر باشــد و اگر حسابی 
مشــکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان 
تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه ای 

  جزئیاتی از آزادسازی پول های بلوکه شده ایران
به زودی در راستای مذاکرات فشرده سیاسی ایران قرار است ۷ میلیارد دالر دیگر از پول 
های بلوکه شده ایران آزاد شود. اخیراً رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در خبری 
اعام کرد است در حالی که مذاکرات رفع تحریم ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده اما خبرهایی رسیده 
که طی هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره 
آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و میلیاردها دالر از منابع ارزی مسدود 

شده کشور نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.
در همین رابطه سخنگوی سازمان ملل نیزاعام کرده است باقر نمازی برای معالجه از 

ایران خارج شده و همچنان سیامک نمازی نیز از بازداشت آزاد شده است.
خبرگزاری رویترز و فایننشال تایمز هم به نقل از منابع آگاه اعام کرده اند به زودی بخشی 

از پول های بلوکه شده ایران به خاطر تحریم ها آزاد می شود.
در همین خصوص پیگیری خبرنگار مهر حاکی است این پول ها که قرار است به زودی 
و با انجام مذاکرات فشرده آزاد شود مبلغش به میزان ۷ میلیارد دالر است که به زودی با 

اعام یک حساب از سوی ایران پرداخت خواهد شد.
این گزارش حاکی است اوایل سال جاری نیز با تبادالت صورت گرفته بین ایران و انگلیس 

مبلغ ۷ میلیارد دالر از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده بود. 

 وصول بیش از ۹۰ درصد چک ها در مرداد ۱۴۰۱
بررسی آخرین آمارها حاکی از این است که در مردادماه امسال حدود ۷.۱ میلیون فقره 

چک مبادله  شد که ۹۰.۹ درصد این چک ها وصول شده است.
 به نقل از بانک مرکزی، در مردادماه امسال در سامانه چکاوک حدود ۷.۱ میلیون فقره 
چک به ارزش بیش از سه هزار و ۴۶۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ درصد و ۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
از کل تعداد چک های مبادله شده در سامانه چکاوک ۹۰.۹ درصد و از تمام مبلغ چک های 

صادر شده ۸۸.۶ درصد وصول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ 
درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۸۹.۳ درصد 

و ۸۵.۲ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در مردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ 
تعدادی، ۹.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۳ درصد را نمایش می دهد. 
همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۴ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۴ درصد 
را نمایش می دهد.شاخص نسبت چک های برگشتی به مبادله ای در خصوص چک های 
صیادی به لحاظ تعدادی ۷.۹ درصد بوده اســت در حالی که این شاخص در خصوص 

چک های طرح قدیم ۱۲.۸ درصد بوده است. 

 نقطه پایان خودروهای ناقص ایران خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو از اتمام خودروهای ناقص در این گروه خودروسازی با پایان 
یافتن خودروهای ناقص سایت تبریز، خبر داد و اعام کرد که گروه صنعتی ایران خودرو 

با معضل خودرو ناقص برای همیشه خداحافظی کرد.
 قریب به یکماه و نیم پیش، مدیرعامل شرکت ساپکو ضمن اشاره به تولید عبور مستقیم 
محصوالت این گروه صنعتی، تاکید کرد تعداد خودروهای ناقص در ایران خودرو به زودی 
صفر خواهد شد.عادل پیرمحمدی، ضمن اشــاره به اقدامات انجام شده طی ماه های 
گذشته که منجر به تولید عبور مستقیم و کاهش خودروهای ناقص از حدود ۸۳ هزار 
دستگاه به مرز ۱۱ هزار دستگاه رسیده )در اواسط مرداد ماه(، خاطر نشان کرده بود: در 
حالی که در سایت های خراسان، فارس، خزر و کرمانشاه، خودرو ناقص وجود ندارد، به  
زودی این خودروها در سایت تهران نیز صفر می شود.پس از آن، آمار ارائه شده از سوی 
ایران خودرو از وضعیت خودروهای ناقص تا پایان هفته منتج به ۲۱ مرداد ماه نشــان 
می داد که خودروهای ناقص در سایت مرکزی به کمتر از ۲۰۰ دستگاه رسیده و سایت 
تبریز به عنوان آخرین سایت، در حال تکمیل و جمع آوری خودروهای ناقص بود. بدین 
ترتیب صرفا حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو سورن تولیدی سایت تبریز در حال تکمیل 
و تجاری سازی بود که وعده شد به  زودی این سایت نیز خودرو ناقصی نخواهد داشت.

گفتنی است طبق آمار، در سال ۱۴۰۰ گروه صنعتی ایران خودرو تعداد ۹۹ هزار و ۳۳۷ 
دستگاه خودروهای ناقص داشته که بالغ بر ۴۴ هزار دستگاه آن متعلق به سایت تهران 
بوده است.در نهایت ایران خودرو امروز )یکشنبه ۱۰ مهرماه( را روزی مهم و تاریخی در 
حافظه صنعت خودرو کشور و گروه صنعتی ایران خودرو خوانده و اعام کرده است: با 
همت و مجاهدت مجموعه کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو و زنجیره تامین امروز 
)۱۰ مهر ماه( نقطه پایانی بر خودروهای ناقص گذاشته شد و به این ترتیب دیگر خودرو 

ناقصی در هیچیک از سایت های تولیدی این گروه صنعتی در سطح کشور وجود ندارد.

شفافیت  صنعت نفت در دولت سیزدهم کلید خورد
شــفافیت دســتگاه های دولتی از موضوع هایی که درســال های اخیر با 
جدیت دنبال می شــود،موضوعی که برای بهبود شــرایط کســب وکارها 
 و صدور مجوزبــرای آنها،دسترســی آزاد بــه اطاعات و دیگر مســائل

 مرتبط حیاتی اســت. وزارت نفت در دولت ســیزدهم به منظور شفافیت 
فعالیت ها و فرآیندهای خود اقدام های اساسی را در پیش گرفت. از تکمیل 
و راه اندازی سامانه مجوزها گرفته، تا اصاح رابطه مالی با دولت و پیشگامی 
در پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطاعات از جمله فعالیت هایی بوده است 
که در دوره یک ساله دولت سیزدهم به طور جدی پیگیری شد.وزارت نفت 
همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشــمند دولت، دسترسی افراد 
جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، 
این وزارتخانه به منظور تسهیل شفافیت فعالیت ها و فرآیندهای خود برای 

جامعه اقدام کرد.

 وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار
به منظور شفافیت در صدور مجوزهای کســب و کار، وزارت نفت، تمامی 
شــرکت های تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوســتن به ســامانه مربوط و 

پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرآیند کرد.
این موضوع سبب شد تا تمامی درخواست های صدور مجوز کسب و کار به 
وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارت خانه در صدر تمامی وزارت خانه های 

دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دســتگاه ها در 

ارائه صدور مجوز کسب وکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمان های 
حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در 
شفافیت صدور مجوزهای کسب وکار داشته اند.بر همین اساس وزارت نفت 
در دولت سیزدهم در صدر لیست وزارت خانه های شفاف در این محور قرار 
می گیرد. این در حالی است که بر اساس لیست منتشر شده از سوی هیئت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، نام دستگاه هایی که در اجرای قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار سهل انگاری و تعلل کرده اند، آمده است 
و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاه هایی هستند که اقدامی 

برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده اند.

 صنعت نفت در صدر دستگاه های پاسخگوی کشور
دسترســی آزاد به اطاعات و پاســخگویی، از ارکان اصلی شــفافیت در 
استانداردهای جهانی به شمار می رود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد 

به اطاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترســی آزاد به اطاعات و 
پاســخگویی به کار گرفت.با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در 
اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شــفافیت موجب ارتقا کشور 
در شاخصه هایی همچون مبارزه با فســاد می شود و می تواند آثار خوبی در 
عرصه بین المللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور به طور قطع افزایش 
سرمایه گذاری های اقتصادی است.بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه 
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ 
دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات، ۴۴۵ دستگاه و 
سازمان به همه )صددرصد( درخواست های شهروندان پاسخ داده اند.از میان 
دستگاه های با سریع ترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و مؤسسه بیش از 
۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریع ترین زمان پاسخگویی 
جزو دستگاه های برتر این گزارش به شمار می آیند که حدود نیمی از آن ها به 
شرکت های تابع وزارت نفت اختصاص دارند.شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد، شرکت پاالیش گاز 
پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوق های بازنشستگی، پس انداز 
و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان های منطقه ویژه 
اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاه های 
برتر در پاسخگویی هستند.شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ 

شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری،خمل وتخلیه مقدار ۱5۰۰۰ تن 
انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی در شهرستانهای ایالم و مهران به کلیه نقاط داخل وخارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد، بازگشایی 
نرخ های پیشنهادی و..." در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد والزم خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن(را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
۱-شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه2۰۰۱۰۰۱57۰۰۰۰۰۰۴ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰7/۱۱

2-نام ونشانی مناقصه گزار:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم به آدرس ایالم-بلوار مدرس روبروی سازمان صنعت ومعدن وتجارت
3-هزینه خرید اسناد مناقصه:مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

۴-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۱ لغایت ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱6
5-آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد-بارگذاری در سامانه بصورت PDF : تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۰7/26

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۴5 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6-تاریخ گشایش پیشنهادها:روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/27 ساعت۱۰

7-میزان ونوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:دو میلیارد ودویست وپنجاه ونه میلیون وسیصد وشصت وهفت هزار وپانصد ریال )2/25۹/367/5۰۰( 
که به دو صورت ضمانتنامه بانکی ویا پرداخت نقدی)فیش واریزی(به حساب شبای شمارهIR 25۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰3۹7۰۴۰۰57۹۱ نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 373۰3۹7672635۰۰65۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰6قابل 

ارائه می باشد.
8-آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع)الف(عالوه بر بارگذاری در سامانه،می 
بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور،حداکثر تا ساعت ۱5 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه 

گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 33333۱76-۰8۴ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم به آدرس 

اینترنتی شرکت WWW.ASSC.IR و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://IETS/MPORG.IR نیز مراجعه نمایند.
شماره تماس پشتیبانی سامانه ۱۴56)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت،معدن وتجارت استان ایالم ۰8۴333626۴5

شناسه آگهی : ۱۳۸۷۳۷۶ ۰ / م - الف

جمعیت هال احمر استان گیان درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره اماکن ملکی خود بدون اخذ سرقفلی یا پیش پرداخت  و صرفاً  با دریافت اجاره بهای ماهیانه .از 
طریق سامانه تدارکات  الکترونیک دولت ) ستاد ( به نشانی WWW.SETADIRAN.IR به شرح ذیل  اقدام نماید :
۱.باشگاه و زمین ورزشی واقع در بندر انزلی ، روبروی کار آموزی، خیابان لقمان حکیم، بن بست هال احمر.

۲.مجتمع ورزشی واقع در رستم آباد ، بلوار امام ، جنب مجتمع تجاری صفری
۳.مجتمع ورزشی واقع در آستانه اشرفیه ، خیابان شهید اشرفی اصفهانی ، مجتمع ورزشی والیت 

۴.باشگاه ورزشی واقع در فومن ،خیابان سردار جنگل ، روبروی سینما طلوع ، جنب جمعیت هال احمر 
۵.یک باب مغازه واقع در رشت ، میدان فرزانه ،بلوار ولیعصر ، نرسیده به معاونت امداد ونجات هال احمر ، مغازه شماره ۲۲ از جنوب به شمال 

۶.یک باب مغازه واقع در بندر انزلی ، میدان امام خمینی ، جنب ایستگاه اتوبوس 

 WWW.SETAD  کلیه مراحل  مزایده اعم از  خرید و دریا فت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکت  ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (به نشانی
IRAN.IR  انجام می پذیرد  .  الزم به ذکر است مزایده گران در صورت عدم عضویت و ثبت  نام  در سامانه  می بایست نسبت به انجام مراحل  ثبت نام و دریافت گواهی  امضای 
الکترونیکی از طریق  سایت  اقدام و پس از دومین آگهی که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶  در همین روزنامه انتشار خواهد یافت ،  به  طریق  ذیل  در مزایده شرکت نمایند : 

مهلت زمان  دریافت اسناد  مزایده و بازدید   :از ساعت ۸ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷  لغایت ساعت ۱۴  روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵
مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت و تحویل اسناد:از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ لغایت  ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷

تاریخ و محل بازگشائی:ساعت۹  صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸در محل سالن جلسات جمعیت هال احمر استان گیان .
متقاضیان می توانند  جهت کسب اطاعات  بیشتر به نشانی رشت ، خیابان سعدی ، کوچه شهید ابراهیم فرقان بین ، جمعیت هال احمر استان گیان ، معاونت منابع 
انسانی و پشتیبانی مراجعه نمایند . تلفن های مرکز سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( جهت انجام مراحل  عضویت در سامانه : ۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۳۱ ۳۳۱۱۲۵۳۶-

۰۱۳ اطاعات تماس دفاتر ثبت  نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت ، بخش تامین  کننده /   مزایده گر  موجود است . 
سایر شرایط شرکت در مزایده در فرم شرایط عمومی شرکت در مزایده مندرج است . 

نوبت اول دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ روابط عمومی جمعیت هال احمر استان گیان

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
 شماره  5001005091000002 )نوبت اول (

 ۹۸،۲۸۰،۰۰۰ ۱،۹۶۵،۶۰۰،۰۰۰       فیش بانکی                                         ۱                     مجتمع ورزشی کوی ا...اکبر انزلی 
۲                         مجتمع ورزشی رستم آباد                                   ۱،۷۴۷،۲۰۰،۰۰۰        فیش بانکی                                      ۸۷،۳۶۰،۰۰۰  

۳                    مجتمع ورزشی آستانه اشرفیه                                   ۳،۰۵۷،۶۰۰،۰۰۰           فیش بانکی                                       ۱۵۲،۸۸۰،۰۰۰ 

 ۶۵،۵۲۰،۰۰۰ ۴                                 باشگاه ورزشی فومن                                   ۱،۳۱۰،۴۰۰،۰۰۰       فیش بانکی                                             
 ۵۸،۹۸۰،۰۰۰ ۱،۱۷۹،۶۰۰،۰۰۰        فیش بانکی                                                     ۵                  یک باب مغازه در رشت ، بلوار ولیعصر 
۶                           یک باب مغازه در بندر انزلی                                        ۱،۲۰،۰۰۰،۰۰۰        فیش بانکی                                      ۵۱،۰۰۰،۰۰۰

نام ملک                                                                                                                        نوع تضمین  مبلغ تضمین به ریالردیف 
واریز به حساب ۱۳۴۲۲۱۴۰۷۹ بانک ملت  شعبه امام خمینی)ره(

قیمت پایه  اجاره بهای  کل 
مدت اجاره به ریال

)برای مدت یک سال(

)برای مدت یک سال(

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی 

نوبت اول دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ 

آگهی مناقصه تجدید شده  عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان ایالم
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10151015
ــین و کارت  ــین و کارت  و کارت ماش ــی 56399562165639956216 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــک  ب ــته چ ــه و دس ــی و گواهینام ــی »کارت مل ــماره مل ــه ش ــک  ب ــته چ ــه و دس ــی و گواهینام »کارت مل
  SS14122845212591412284521259 ســوخت و بیمــه نامــه  بــه شــماره پــاک  ســوخت و بیمــه نامــه  بــه شــماره پــاک  3232ایــران ایــران 228228د د 3131 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ  1401/06/30 1401/06/30مفقــود گردی ــد علــی در تاری ــه کبــری شــاهدی فرزن ــخ متعلــق ب ــد علــی در تاری ــه کبــری شــاهدی فرزن متعلــق ب

ساقط می باشد.«ساقط می باشد.«

ــماره  ــه ش ــه  ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه  ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره 06524515610652451561 و کارت ماش ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
  VINIRPCVINIRPC901901VV125362334125362334 و  و    SS34122903623343412290362334 شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   4444 5252ایــرانایــران939939ب ب 
متعلــق بــه ابراهیــم  علــی آبــادی  فرزنــد اســمعیل  در تاریــخمتعلــق بــه ابراهیــم  علــی آبــادی  فرزنــد اســمعیل  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06398526100639852610 و کارت مهــارت فنــی حرفــه ای گــچ کاری متعلــق بــه موســی  و کارت مهــارت فنــی حرفــه ای گــچ کاری متعلــق بــه موســی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/07  1401/07/07 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــی زاده فرزن ــخ مصطف ــم در تاری ــد ابراهی ــی زاده فرزن  مصطف

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45699051454569905145 متعلــق بــه الهــام شــرفیه فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام شــرفیه فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/051401/07/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21625950442162595044 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 21625950442162595044 و  و 55 کارت عابــر  کارت عابــر 
بانــک متعلــق بــه ســیده فاطمــه حســینی جوینــی فرزنــد ســیدجلیل در تاریــخبانــک متعلــق بــه ســیده فاطمــه حســینی جوینــی فرزنــد ســیدجلیل در تاریــخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقــود مفقــود 

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

بــه شــماره  و گذرنامــه  بــه شــماره   و گذرنامــه  بــه شــماره 22597097292259709729  ملــی  و کارت  بــه شــماره   ملــی  و کارت  بــه شــماره 5353  بــه شــماره شناســنامه  شناســنامه 
22597097292259709729 متعلــق بــه مجیــد شــورزند فرزنــد محمدناصــر در تاریــخ متعلــق بــه مجیــد شــورزند فرزنــد محمدناصــر در تاریــخ 1401/06/24  1401/06/24 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.و از درجــه اعتب ــار ســاقط م و از درجــه اعتب

12001200
ــخ  ــی اهلل  در تاری ــد ول ــجاعی فرزن ــماعیل  ش ــه اس ــق ب ــخ  متعل ــی اهلل  در تاری ــد ول ــجاعی فرزن ــماعیل  ش ــه اس ــق ب ــماره 41333269544133326954 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/311401/06/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــد فرزن ــدی امن ــر جدی ــه اکب ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــد فرزن ــدی امن ــر جدی ــه اکب ــق ب ــماره 62393198056239319805 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/06/221401/06/22 مفقــود گردی

  
15041504

ــخ  ــوض  در تاری ــد ع ــون  فرزن ــهیا  گل گ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــوض  در تاری ــد ع ــون  فرزن ــهیا  گل گ ــه س ــق ب ــماره 22960145692296014569 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری مدل:جــواز حمــل اســلحه نوع:شــکاری مدل:55تیــر گلنگدنــی کالیبــر:تیــر گلنگدنــی کالیبــر:5757//88 ســاخت :ایــران شــماره  ســاخت :ایــران شــماره 
بدنــه:بدنــه:KGKG30056812063005681206  متعلــق بــه محمــد  زارع کردشــولی  فرزنــد بهنــام  در تاریــخ   متعلــق بــه محمــد  زارع کردشــولی  فرزنــد بهنــام  در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

بــرگ ســبز خــودرو ســواری دنــا مــدل بــرگ ســبز خــودرو ســواری دنــا مــدل 14001400 بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور  بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره موتــور 
153153HH00358040035804 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی NAAWNAAW6161HUHU55MEME399593399593بــه شــماره بــه شــماره 6363ایــران ایــران 566566بب6767  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/01  1400/11/01 مفق ــد  در تاری ــد محم ــرد  فرزن ــه  پایم ــه معصوم ــق ب ــخمتعل ــد  در تاری ــد محم ــرد  فرزن ــه  پایم ــه معصوم ــق ب متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــار ســاقط مــی باشــد.اعتب اعتب
  

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66194649816619464981 و کارت ســوخت  متعلــق بــه خیرالــه گشــتیل فرزنــد فرهــاد در  و کارت ســوخت  متعلــق بــه خیرالــه گشــتیل فرزنــد فرهــاد در 

تاریختاریخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه مســعود  افتخــاری  فرزن ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــه مســعود  افتخــاری  فرزن ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه شــماره 00522577970052257797 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ایــرج در تاریــخایــرج در تاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواز اهلل در تاری ــد ن ــر فرزن ــد ف ــد  فرهمن ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــواز اهلل در تاری ــد ن ــر فرزن ــد ف ــد  فرهمن ــه محم ــق ب ــماره 24301962552430196255 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردی

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 7373ایــرانایــران522522لل9292 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 10376941037694و شــماره موتــور و شــماره موتــور 
ــه  ــک  و بیم ــه ی ــه پای ــه  و گواهینام ــک  و بیم ــه ی ــه پای ــه شــماره 24313648362431364836 و گواهینام ــی ب ــه شــماره و کارت ماشــین  و کارت مل ــی ب 049139049139و کارت ماشــین  و کارت مل
نامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه نیکنــام  زارع  فرزنــد حســن در تاریــخنامــه ماشــین و کارت ســوخت متعلــق بــه نیکنــام  زارع  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/31  1401/06/31 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــات  در تاری ــد حی ــی فرزن ــور خلیل ــاد پ ــه فره ــق ب ــخ  متعل ــات  در تاری ــد حی ــی فرزن ــور خلیل ــاد پ ــه فره ــق ب ــماره 60000103976000010397 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/10/011400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24307392402430739240 متعلــق بــه صفیــه دهنــادی شــولی فرزنــد حســنقلی  در تاریــخ  متعلــق بــه صفیــه دهنــادی شــولی فرزنــد حســنقلی  در تاریــخ 
1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه کــرم در تاریــخ  ــد ال ــژاد  فرزن ــه مهــدی  جمالــی ن ــه کــرم در تاریــخ  متعلــق ب ــد ال ــژاد  فرزن ــه مهــدی  جمالــی ن کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61099184906109918490 متعلــق ب
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42601830524260183052 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فــرزاد فرهــادی ایوبلــو فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فــرزاد فرهــادی ایوبلــو فرزنــد 
محمــد علــی  در تاریــخمحمــد علــی  در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
18661866

ــماره  ــماره وش ــی naacjnaacj11jcjc22cfcf052400052400وش ــماره شاس ــی وش ــماره شاس ــاک 6363ایرانایران385385وو8383وش ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــود  ــود مفق ــخ 1398/10/10  1398/10/10 مفق ــرم در تاری ــد ک ــور فرزن ــوروش  کیانپ ــه ک ــق ب ــخ متعل ــرم در تاری ــد ک ــور فرزن ــوروش  کیانپ ــه ک ــق ب ــور 1479004043214790040432 متعل ــور موت موت

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05325946910532594691 متعلــق بــه محمــد  قطریفــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  قطریفــی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/301401/06/30 مفق

ســند مالکیــت ماشــین بــه شــماره ســند مالکیــت ماشــین بــه شــماره 293293طط1111ایــرانایــران2222 و ســند مالکیــت منزل بــه شــماره  و ســند مالکیــت منزل بــه شــماره 45785512884578551288  
متعلــق بــه ســید علــی اکبــر طباطبایــی مقــدم فرزنــد ســیدعلی اصغــر در تاریــخمتعلــق بــه ســید علــی اکبــر طباطبایــی مقــدم فرزنــد ســیدعلی اصغــر در تاریــخ 1401/06/31  1401/06/31 مفقــود مفقــود 

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

ــین در  ــد سیدحس ــی فرزن ــی عرفان ــه لیل ــق ب ــین در  متعل ــد سیدحس ــی فرزن ــی عرفان ــه لیل ــق ب ــماره 45792209784579220978 متعل ــه ش ــزل ب ــت من ــند مالکی ــماره س ــه ش ــزل ب ــت من ــند مالکی س
تاریــختاریــخ 1401/06/31  1401/06/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــزق فرزن ــکری گن ــهناز ش ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــزق فرزن ــکری گن ــهناز ش ــه ش ــق ب ــماره 00486965520048696552 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/011401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12921411821292141182 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 12921411821292141182 متعلــق بــه فــرزاد عمــادی  متعلــق بــه فــرزاد عمــادی 
فرزنــد علــی در تاریــخفرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20062006

ــور  ــماره موت ــور  وش ــماره موت ــی 125125ff90161929016192**NN22DD وش ــماره شاس ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــه س ــه پای ــی »گواهینام ــماره شاس ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــه س ــه پای »گواهینام
ــخ 1401/07/041401/07/04   ــر در تاری ــد محمدامی ــی فرزن ــم  امین ــه عبدالعظی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد محمدامی ــی فرزن ــم  امین ــه عبدالعظی ــق ب  156156FMI FMI**1128020311280203 متعل

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

ــد  ــه قاســم ســیدصالحی فرزن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــه قاســم ســیدصالحی فرزن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 00721568720072156872 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
رضــا در تاریــخرضــا در تاریــخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00142986190014298619 متعلــق بــه محمدحســن رحیمــی پویــا فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدحســن رحیمــی پویــا فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00491245870049124587 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین بــه  و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین بــه 
شــماره کشــماره ک14122880640031412288064003شــماره موتــور شــماره موتــور 31562723156272 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 8888نن539539 ایــران  ایــران 7777  
وحکمــت کارت متعلــق بــه مهــدی بهــادر  فرزنــد غامعلــی در تاریــخوحکمــت کارت متعلــق بــه مهــدی بهــادر  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــد  ــه حمیدرضــا اصغــری فرزن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــه حمیدرضــا اصغــری فرزن ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 00654803330065480333 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمدرضــا در تاریــخمحمدرضــا در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14638197221463819722 متعلــق بــه اکــرم امیــدوار فرزنــد احدالــه در تاریــخ متعلــق بــه اکــرم امیــدوار فرزنــد احدالــه در تاریــخ1401/05/01 1401/05/01   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــهر متعل ــک ش ــه و کارت بان ــه س ــه پای ــه  و گواهینام ــق ب ــهر متعل ــک ش ــه و کارت بان ــه س ــه پای ــماره 39915272783991527278 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  »کارت مل ــه ش ــی ب  »کارت مل
ســیف اهلل ســتایش افــزا فرزنــد یــداهلل در تاریــخســیف اهلل ســتایش افــزا فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــد.« ــد.«می باش می باش

گواهینامــه پایــه دو بــه اســم هاشــم ذوالفقــاری وخانــم الهــام فلــک الیــدن و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت گواهینامــه پایــه دو بــه اســم هاشــم ذوالفقــاری وخانــم الهــام فلــک الیــدن و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت 
بــه شــماره کدیکتــای بــه شــماره کدیکتــای 104124813480104124813480و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 2771227712ایــران ایــران 319319 بــه نــام  هاشــم   بــه نــام  هاشــم  

ذوالفقــاری فرزنــد نــادر در تاریــخذوالفقــاری فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/06/26  1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

  177177BB00115320011532 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور NAARNAAR1313FEFE99JJJJ640981640981 برگ ســبز ماشــین بــه شــماره شاســی برگ ســبز ماشــین بــه شــماره شاســی
ــخ  ــی در تاری ــوب عل ــد یعق ــزی فرزن ــد پروی ــه احم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــوب عل ــد یعق ــزی فرزن ــد پروی ــه احم ــق ب ــران 2020 متعل ــران  ای ــاک 4545ی ی 387387 ای ــماره پ ــاک ش ــماره پ ش

1401/01/171401/01/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

20132013
ســایر بــه شــماره ســایر بــه شــماره 13857001385700 متعلــق بــه جمعیــت هــال احمــر  )اداره کل رفــاه و امــور عمومــی( فرزنــد  متعلــق بــه جمعیــت هــال احمــر  )اداره کل رفــاه و امــور عمومــی( فرزنــد 

فراخوان عمومی در تاریخفراخوان عمومی در تاریخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه شــرکت خدمــات حمایتــی  کشــاورزی اســتان ایــام فرزن ــد  متعلــق ب ــه شــرکت خدمــات حمایتــی  کشــاورزی اســتان ایــام فرزن ــه شــماره 13873761387376 متعلــق ب ــه شــماره ســایر ب ســایر ب
وزارت جهــاد کشــاورزی در تاریــخوزارت جهــاد کشــاورزی در تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه شــرکت خدمــات حمایتــی  کشــاورزی اســتان البــرز فرزن ــد  متعلــق ب ــه شــرکت خدمــات حمایتــی  کشــاورزی اســتان البــرز فرزن ــه شــماره 13880861388086 متعلــق ب ــه شــماره ســایر ب ســایر ب
وزارت جهــاد کشــاورزی در تاریــخوزارت جهــاد کشــاورزی در تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04106313710410631371 متعلــق بــه زهراســادات موســوی فرزنــد ســیدمرتضی در تاریــخ  متعلــق بــه زهراســادات موســوی فرزنــد ســیدمرتضی در تاریــخ 

1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07598764870759876487 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 07598764870759876487 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــاه جهان ــه ش ــه روح ال ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــاه جهان ــه ش ــه روح ال ــق ب ــماره 07598764870759876487 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــماره پای ــه ش ــه ب ــه س پای

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/041401/07/04 مفق

20842084
کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی NASNAS82110011206508211001120650 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
MM1515//87069228706922بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 2020ایــران ایــران 476476طط4141 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00160966570016096657 متعلــق  متعلــق 
بــه ملیــکا  علــی نــژاد فرزنــد فرامــرز در تاریــخبــه ملیــکا  علــی نــژاد فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/06/18  1401/06/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09459425910945942591 متعلــق بــه شــاهین ســعیدی فرزنــد هرمــز در تاریــخ  متعلــق بــه شــاهین ســعیدی فرزنــد هرمــز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/061401/07/06 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــت فرزن ــک سرش ــان نی ــه پرنی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــت فرزن ــک سرش ــان نی ــه پرنی ــق ب ــماره 00225559270022555927 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

20872087
ــیان  ــیان عددپارس ــک 22عددپارس ــر بان ــه  و کارت عاب ــه س ــه پای ــک  و گواهینام ــر بان ــه  و کارت عاب ــه س ــه پای ــماره 37700941153770094115 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
وکشــاورزی وســپه متعلــق بــه محســن موالیی فرزنــد احــد وکارت ماشــین بــه شــماره وکشــاورزی وســپه متعلــق بــه محســن موالیی فرزنــد احــد وکارت ماشــین بــه شــماره 9797قق592592ایرانایران2121  
و کارت ســوخت  و بیمــه نامــه ماشــین  متعلــق بــه امیــن رحمانــی فرزنــد عزیــز کدملــیو کارت ســوخت  و بیمــه نامــه ماشــین  متعلــق بــه امیــن رحمانــی فرزنــد عزیــز کدملــی38002341653800234165  

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

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  ســوخت  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه  و   16100263731610026373 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ــق  ــهر متعل ــت وش ــران ومل ــی ای ــدد مل ــق ع ــهر متعل ــت وش ــران ومل ــی ای ــدد مل ــک  22ع ــر بان ــک   و کارت عاب ــر بان ــران3030 و کارت عاب ــرانای 7878قق224224ایرانایران2121--6363جج872872ای
بــه مهــدی برومنــد اجیرلــو فرزنــد حســن در تاریــخبــه مهــدی برومنــد اجیرلــو فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــی باشــد. ــی باشــد.ســاقط م ســاقط م

21102110
ــر در  ــد خضی ــد عب ــان فرزن ــب اصاحی ــه عبدالصاح ــق ب ــر در  متعل ــد خضی ــد عب ــان فرزن ــب اصاحی ــه عبدالصاح ــق ب ــماره 19503826211950382621 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

تاریختاریخ 1401/07/09  1401/07/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 9999ل ل 148148ایــران ایــران 3838 متعلــق بــه مهــدی  زارع مهذبیــه فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه مهــدی  زارع مهذبیــه فرزنــد محمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/01/20  1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد میرجعف ــوری فرزن ــیرین منص ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد میرجعف ــوری فرزن ــیرین منص ــه ش ــق ب ــماره 0060963378100609633781 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/07/011399/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14654359481465435948 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 14654359481465435948 متعلــق بــه لعیــا ملــک  متعلــق بــه لعیــا ملــک 
زاده فرزنــد صمصــام در تاریــخزاده فرزنــد صمصــام در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25924862082592486208 متعلــق بــه مهــدی محمــدی رودکــی فرزنــد موســی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی محمــدی رودکــی فرزنــد موســی در تاریــخ 
1401/05/301401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00254771960025477196 متعلــق بــه امیرمهــدی ســلطانی رنــد فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه امیرمهــدی ســلطانی رنــد فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
1401/04/101401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه کارت ماشــین  معاینــه فنــی بیمــه نامــه کپســول ســی ان جــیگواهینامــه پایــه کارت ماشــین  معاینــه فنــی بیمــه نامــه کپســول ســی ان جــی5252جج837837 ایــران  ایــران 3030 دو  دو 
بــه شــماره بــه شــماره 06007651130600765113 پرایــد زیتئنــی مــدل   پرایــد زیتئنــی مــدل  13861386کارت بهداشــت متعلــق بــه جــال وکیلــی فرزنــد کارت بهداشــت متعلــق بــه جــال وکیلــی فرزنــد 

اســمعیل در تاریــخاســمعیل در تاریــخ 1401/06/02  1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت  ــین کارت س ــوخت  کارت ماش ــین کارت س ــماره 00642740390064274039 کارت ماش ــه ش ــه ب ــت گواهینام ــان خدم ــی  ئ پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــت گواهینام ــان خدم ــی  ئ پای کارت مل
متعلــق بــه محمــد علــی  خــادم علــی فرزنــد حســن علــی در تاریــخمتعلــق بــه محمــد علــی  خــادم علــی فرزنــد حســن علــی در تاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــه احــد   ــق ب ــه احــد  ع اســکانیا متعل ــق ب کارت ملــی و گواهینامــه  شــماره کارت ملــی و گواهینامــه  شــماره 17098059611709805961 کارت ماشــین  کارت ماشــین 2929عع981981ع اســکانیا متعل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/10  1401/06/10 مفق ــد احمــد در تاری ــو فرزن ــخصــادق زاده قیدل ــد احمــد در تاری ــو فرزن صــادق زاده قیدل

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی  پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی  پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره 37700855583770085558 متعلــق بــه رامیــن حســینی فرزنــد  متعلــق بــه رامیــن حســینی فرزنــد 
علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/06/14  1401/06/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین بــه کارت ســوخت بــه شــماره 5959قق894894 ایــران  ایــران 2121 متعلــق بــه جبرائیــل ســهرابی فرزنــد  متعلــق بــه جبرائیــل ســهرابی فرزنــد 
حســن در تاریــخحســن در تاریــخ 1400/08/13  1400/08/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جاب ــد فرزن ــامی اقکن ــادر اس ــه ق ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جاب ــد فرزن ــامی اقکن ــادر اس ــه ق ــق ب ــماره 15201764651520176465 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/091400/08/09 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00174262430017426243 متعلــق بــه شــراره شــفائی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــراره شــفائی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/08/011400/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــژاد فرزن ــه گل جــان خســروی ن ــق ب ــخ  متعل ــد ناصــر در تاری ــژاد فرزن ــه گل جــان خســروی ن ــق ب ــه شــماره 33297133803329713380 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1400/07/011400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی  گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 56699082285669908228کارت ماشــین کارت ماشــین 5252مم526526 ایــران  ایــران 7878 متعلــق  متعلــق 
ــد قهرمــان در تاریــخ 1400/08/19  1400/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه محســن حســین پــور فرزن ــد قهرمــان در تاریــخب ــه محســن حســین پــور فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــیدجهانگیر در  ــد س ــی فرزن ــین صدق ــه سیدامیرحس ــق ب ــیدجهانگیر در  متعل ــد س ــی فرزن ــین صدق ــه سیدامیرحس ــق ب ــماره 66603971326660397132 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/08/28  1400/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و شناســنامه وکارت پایــان خدمــت وگواهینامــه ســوم   بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه وکارت پایــان خدمــت وگواهینامــه ســوم   بــه شــماره 49117842024911784202 وکارت  وکارت 
ماشــین ماشــین 5656جج468468 ایــران ایــران3030 متعلــق بــه اکبــر بیابانــی فرزنــد بیــک بــاال در تاریــخ متعلــق بــه اکبــر بیابانــی فرزنــد بیــک بــاال در تاریــخ 1400/08/10  1400/08/10 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــن کوده ــه فروت ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــن کوده ــه فروت ــه فاطم ــق ب ــماره 55603059365560305936 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1400/07/251400/07/25 مفقــود گردی

ــد  ــه ایمــان فیــض چــک فرزن ــق ب ــد  متعل ــه ایمــان فیــض چــک فرزن ــق ب ــه شــماره 19909428651990942865 متعل ــان خدمــت ب ــی  کارت پای ــه شــماره کارت مل ــان خدمــت ب ــی  کارت پای کارت مل
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1400/09/04  1400/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد شــعبانعلی در  ــاد فرزن ــری حســین اب ــه محمــد صاب ــد شــعبانعلی در  متعلــق ب ــاد فرزن ــری حســین اب ــه محمــد صاب ــه شــماره 66600985426660098542 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــختاریــخ 1400/07/13  1400/07/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 32412956993241295699 متعلــق بــه امیــن محمــودی گورکائــان فرزنــد جهــان شــاه در  متعلــق بــه امیــن محمــودی گورکائــان فرزنــد جهــان شــاه در 
تاریــختاریــخ 1400/06/01  1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد نرم ــی فرزن ــه رضای ــض ال ــه فی ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد نرم ــی فرزن ــه رضای ــض ال ــه فی ــق ب ــماره 37823919853782391985 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/201400/08/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16519950521651995052 متعلــق بــه قهرمــان نقــی زاده چقــوش فرزنــد ســلطان علــی در  متعلــق بــه قهرمــان نقــی زاده چقــوش فرزنــد ســلطان علــی در 
تاریــختاریــخ 1400/07/01  1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 19301019021930101902 متعلــق بــه مهــری نظــرزاده فرزنــد صفربــک در تاریــخ  متعلــق بــه مهــری نظــرزاده فرزنــد صفربــک در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/021400/01/02 مفق

کارت ملــی و شناســنامه کارت پایــان خدمــت گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه کارت پایــان خدمــت گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 00710948910071094891 متعلــق  متعلــق 
ــه عباســعلی شــادمان فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1395/02/01  1395/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه عباســعلی شــادمان فرزنــد محمدرضــا در تاریــخب ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــم رضائ ــه اعظ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــم رضائ ــه اعظ ــق ب ــماره 00444266150044426615 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
1400/08/201400/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50299552325029955232 متعلــق بــه علیرضــا بکنــد فرزنــد ولــی در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا بکنــد فرزنــد ولــی در تاریــخ 1400/08/031400/08/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــین کارت ســوخت ب ــه  و کارت ماش ــین کارت ســوخت ب ــماره 00101678970010167897 و کارت ماش ــه ش ــوم  ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــوم  ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
شــماره پــاک شــماره پــاک 6666دد971971ایــران ایــران 7777متعلــق بــه امیــر کاظمــی قرجه فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه امیــر کاظمــی قرجه فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/08/181400/08/18  

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

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــا فرزن ــی یکت ــدی ملک ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــا فرزن ــی یکت ــدی ملک ــه مه ــق ب ــماره 43105879414310587941 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وپایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی وپایــان خدمــت بــه شــماره 04526980730452698073 متعلــق بــه علــی ســلیمی فرزنــد حســینعلی در  متعلــق بــه علــی ســلیمی فرزنــد حســینعلی در 
تاریــختاریــخ 1400/08/20  1400/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21212202912121220291 متعلــق بــه حســین خســرونژاد فرزنــد خســرو در  متعلــق بــه حســین خســرونژاد فرزنــد خســرو در 

تاریختاریخ 1401/06/28  1401/06/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــری فرزن ــی صغی ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــری فرزن ــی صغی ــه عل ــق ب ــماره 21228850172122885017 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

1401/07/061401/07/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــارینا بخش ــه س ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــارینا بخش ــه س ــق ب ــی  21110087022111008702 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی  شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11416416581141641658 متعلــق بــه صدیقــه آقائــی فروشــانی فرزنــد محمــد مهــدی در  متعلــق بــه صدیقــه آقائــی فروشــانی فرزنــد محمــد مهــدی در 

تاریختاریخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25042504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11603228131160322813 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فائــزه مؤذنــی  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه فائــزه مؤذنــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفق ــین در تاری ــد غامحس ــتگانی فرزن ــخ بیس ــین در تاری ــد غامحس ــتگانی فرزن  بیس

می باشد.می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه زهــرا کریمــی فرزنــد رمضــان بــا کــد ملــی گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه زهــرا کریمــی فرزنــد رمضــان بــا کــد ملــی 11112397461111239746 و  و 55 عــدد  عــدد 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــد و کارت واکســن در تاری ــدد کلی ــک و ســه ع ــر بان ــخعاب ــد و کارت واکســن در تاری ــدد کلی ــک و ســه ع ــر بان عاب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره موتــور کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 0129571601295716 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122846531721412284653172 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 
ــی 11119835771111983577 در  در  ــا کــد مل ــد فرهــاد ب ــه فاطمــه ســلمانیان فرزن ــق ب ــی  متعل ــا کــد مل ــد فرهــاد ب ــه فاطمــه ســلمانیان فرزن ــق ب ــران 283283 ص  ص 3737 متعل ــران  ای 6767 ای

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

ــد  ــه جــواد رحیمــی منجرموئــی فرزن ــد  متعلــق ب ــه جــواد رحیمــی منجرموئــی فرزن ــه شــماره ملــی 46606107134660610713 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
صفــر در تاریــخصفــر در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاس در  ــد الم ــتوار فرزن ــه اس ــه آمن ــق ب ــاس در  متعل ــد الم ــتوار فرزن ــه اس ــه آمن ــق ب ــی 11601365561160136556 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/26  1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06801649440680164944 متعلــق بــه زهــرا گل کار فرزنــد سیدهاشــم در  متعلــق بــه زهــرا گل کار فرزنــد سیدهاشــم در 
تاریــختاریــخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد کری ــه ایمــان عباســیان فرزن ــم در  متعلــق ب ــد کری ــه ایمــان عباســیان فرزن ــه شــماره ملــی 12703679271270367927 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین  ــه ماش ــه نام ــه و بیم ــه س ــه پای ــین  و گواهینام ــه ماش ــه نام ــه و بیم ــه س ــه پای ــی 62000663456200066345 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و دو عــدد کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور و دو عــدد کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 124124KK07068440706844 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
NAAMNAAM117117EVFREVFR516071516071 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 6767 ایــران  ایــران 888888 ص  ص 1111 متعلــق بــه ســجاد صالحــی چــم  متعلــق بــه ســجاد صالحــی چــم 
یوســفعلی فرزنــد حســن در تاریــخیوســفعلی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  SS14222891780921422289178092 کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 35844913584491 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره پــاک و شــماره پــاک 6767 ایــران  ایــران 524524 ص  ص 7777 متعلــق بــه رضیــه محمــدی میاســی فرزنــد علــی مــردان بــا  متعلــق بــه رضیــه محمــدی میاســی فرزنــد علــی مــردان بــا 
کــد ملــی کــد ملــی 46697758474669775847 در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــی KK113116113116 و ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 400993400993 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش ــور کارت س ــماره موت ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش کارت س
پــاک پــاک 8181 ایــران  ایــران 847847 س  س 7979 متعلــق بــه ولــی محمــدی فرزنــد فیــض الــه بــا کــد ملــی  متعلــق بــه ولــی محمــدی فرزنــد فیــض الــه بــا کــد ملــی 46692332114669233211  

در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507
ــد  ــری  فرزن ــاس  ظف ــه عب ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــد  و گواهینام ــری  فرزن ــاس  ظف ــه عب ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 46892066784689206678 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

نجفقلی در تاریخنجفقلی در تاریخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــماره روغنی  خ ــه ش ــودرو ب ــفید__روغنی  خ ــگ س ــفید رن ــگ س ــال 13991399 رن ــال مدل س ــایپا131131SESEمدل س ــواری س ــبز س ــرگ س ــایپاب ــواری س ــبز س ــرگ س ب
ــور  ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی NASNAS411100411100LL35969683596968وب ــماره شاس ــه ش ــی   وب ــماره شاس ــه ش ــران 761761قق4646  وب ــران ای ــاک  6767ای ــاک  پ پ
ــود  ــود مفق ــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفق ــرام در تاری ــد به ــی فرزن ــی خوئ ــد نعمت ــه احم ــق ب ــخمتعل ــرام در تاری ــد به ــی فرزن ــی خوئ ــد نعمت ــه احم ــق ب MM1313//64360596436059متعل

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 93805245539380524553 )بــه شــماره ملــی  )بــه شــماره ملــی 12883179801288317980 (متعلــق بــه منصــور  (متعلــق بــه منصــور 
ایــزدی فرزنــد ناصــر در تاریــخایــزدی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/07/07  1401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66091783056609178305 و گواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه یدالــه  رفیعــی دولــت آبــادی  و گواهینامــه پایــه دومتعلــق بــه یدالــه  رفیعــی دولــت آبــادی 
فرزنــد نعمــت اهلل  در تاریــخفرزنــد نعمــت اهلل  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12910895781291089578 متعلــق بــه محمــد منشــئی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد منشــئی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/031401/07/03 مفق

ــران794794بب5656   ــرانای ــاک 1313ای ــماره پ ــه ش ــاک ب ــماره پ ــه ش ــال 13821382ب ــدل س ــال م ــدل س ــفید 131131م ــد س ــواری پرای ــین   س ــفید کارت ماش ــد س ــواری پرای ــین   س کارت ماش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفق ــوراهلل در تاری ــد ن ــه رضــا کریمــی فرزن ــق ب ــخمتعل ــوراهلل در تاری ــد ن ــه رضــا کریمــی فرزن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 10802880741080288074 متعلــق بــه زهــرا داودونــد فرزنــد علیرضــا  متعلــق بــه زهــرا داودونــد فرزنــد علیرضــا 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/07  1401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ماشــین  ســواری  ســمند آبــی آســمانی  مــدل ســال کارت ماشــین  ســواری  ســمند آبــی آســمانی  مــدل ســال 13841384بــه شــماره  پــاک  بــه شــماره  پــاک  1313ایــرانایــران461461دد3737    
ــیدمنصور  ــه س ــق ب ــیدمنصور متعل ــه س ــق ب ــور 1248421306012484213060متعل ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی ININ__1453792814537928وب ــماره شاس ــه ش ــی وب ــماره شاس ــه ش وب
 ترابــزاده فرزنــد ســیدیداهلل  در تاریــخ ترابــزاده فرزنــد ســیدیداهلل  در تاریــخ 1399/09/20  1399/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــپ ــر تی ــیکلت بوکس ــور س ــپ  ( و کارت موت ــر تی ــیکلت بوکس ــور س ــی12881012111288101211  ( و کارت موت ــماره  مل ــه ش ــت )ب ــان خدم ــیکارت پای ــماره  مل ــه ش ــت )ب ــان خدم کارت پای
BMBM150150مــدل ســال مــدل ســال 13951395 رنــگ مشــکی  بــه شــماره پــاک   رنــگ مشــکی  بــه شــماره پــاک  634634  ایــران   ایــران 5349353493  وبــه شــماره موتــور  وبــه شــماره موتــور

PFMBFJPFMBFJ2632626326وبــه شــماره تنــه وبــه شــماره تنــه 150150RR95278109527810******NN55PP و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک   و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  
6767ایــران ایــران 565565لل3333 متعلــق بــه مرتضــی ســربازی دســتجردی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی ســربازی دســتجردی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/07/071401/07/07  

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

ــد علیرضــا در  ــه مجیــد پیرنجــم الدیــن کلیچــه فرزن ــد علیرضــا در  متعلــق ب ــه مجیــد پیرنجــم الدیــن کلیچــه فرزن ــه شــماره 12718745981271874598 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12870228041287022804 متعلــق بــه ســیدمحمد افضلــی قهفرخــی فرزنــد ســیداحمد در  متعلــق بــه ســیدمحمد افضلــی قهفرخــی فرزنــد ســیداحمد در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  ( متعل ــق ب ــی  12713061821271306182 ( متعل ــه شــماره مل ــی    ) ب ــه شــماره مل ــه شــماره 98017394469801739446  ) ب ــک ب ــه ی ــه پای ــه شــماره گواهینام ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/06  1401/07/06 مفق ــا  در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــان  معمارباش ــخایم ــا  در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــان  معمارباش ایم

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12101258621210125862 متعلــق بــه حســین  میرزائــی فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  میرزائــی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/171401/04/17 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــر فرزن ــی ف ــوش پویای ــه مهرن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــر فرزن ــی ف ــوش پویای ــه مهرن ــق ب ــه شــماره 12879906061287990606 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 55593685395559368539 متعلــق بــه محمــد علــی  محمــدی عبــده ونــد فرزنــد  متعلــق بــه محمــد علــی  محمــدی عبــده ونــد فرزنــد 

کرمعلی  در تاریخکرمعلی  در تاریخ 1401/06/24  1401/06/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 12829525111282952511   ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره 12829525111282952511 و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
 و کارت خانــه کارگــر و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل  و کارت خانــه کارگــر و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل 13901390 بــه  بــه 
شــماره شــماره 5353 د  د 779779 ایــران  ایــران 9393 متعلــق بــه حســین  قربانیــان افارانی فرزنــد رحیم  در تاریــخ متعلــق بــه حســین  قربانیــان افارانی فرزنــد رحیم  در تاریــخ1401/06/31 1401/06/31   

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

26032603
ــه  ــه کارت اقامــت اتبــاع خارجــی و گذرنامــه و گواهینامــه پایــه ســه و کارت جانبــازی و کارت ماشــین ب کارت اقامــت اتبــاع خارجــی و گذرنامــه و گواهینامــه پایــه ســه و کارت جانبــازی و کارت ماشــین ب
شــماره شــماره 36816001920022043681600192002204 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 8383نن987987ایــرانایــران7474 متعلــق بــه عزیــز  متعلــق بــه عزیــز 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/03  1401/07/03 مفق ــر در تاری ــد زغی ــری فرزن ــخ زغیرعبودالجب ــر در تاری ــد زغی ــری فرزن  زغیرعبودالجب

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــری فرزن ــی می ــده کاهان ــه مائ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــری فرزن ــی می ــده کاهان ــه مائ ــق ب ــماره 09268642620926864262 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63599023896359902389 متعلــق بــه ســید هاشــم  شــرف زاده فرزنــد ســید رمضــان  در  متعلــق بــه ســید هاشــم  شــرف زاده فرزنــد ســید رمضــان  در 
تاریــختاریــخ 1401/07/02  1401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43603577374360357737 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43603577374360357737 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/03  1400/11/03 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــم عب ــخ مری ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــم عب  مری

می باشد.می باشد.

ــی در  ــد رمضانعل ــرکاء فرزن ــی لل ــه پورفومن ــه عاطف ــق ب ــی در  متعل ــد رمضانعل ــرکاء فرزن ــی لل ــه پورفومن ــه عاطف ــق ب ــماره 22191406282219140628 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28072807
ــخ  ــه در تاری ــد نصرال ــرد فرزن ــد پایم ــید محم ــه س ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد نصرال ــرد فرزن ــد پایم ــید محم ــه س ــق ب ــماره 21501169442150116944 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/101401/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21626757572162675757 متعلــق بــه احســان چاشــمی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه احســان چاشــمی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21608813092160881309 متعلــق بــه فرشــته اســمعیل زاده رســتم فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته اســمعیل زاده رســتم فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی زاده فرزن ــه قل ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی زاده فرزن ــه قل ــه معصوم ــق ب ــماره 20608156302060815630 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/051401/04/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21610701692161070169 متعلــق بــه شــهناز ناظــری فرزنــد بــرار کل در تاریــخ  متعلــق بــه شــهناز ناظــری فرزنــد بــرار کل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21506327212150632721 متعلــق بــه ســید علیرضــا حســینی فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید علیرضــا حســینی فرزنــد ســید 
اســماعیل در تاریــخاســماعیل در تاریــخ 1401/05/10  1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 5959 ن  ن 737737 ایــران  ایــران 8282 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 
20807507552080750755 متعلــق بــه بارمــان  بائــی فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ متعلــق بــه بارمــان  بائــی فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره 2929 ل  ل 111111 ایــران  ایــران 9292 و کارت ملــی بــه  و کارت ملــی بــه 
شــماره شــماره 22598422672259842267 متعلــق بــه حبیــب الــه  گرزینــی صنــم فرزنــد بــاب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه حبیــب الــه  گرزینــی صنــم فرزنــد بــاب الــه در تاریــخ 1401/06/081401/06/08  

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

ــد  ــوی فرزن ــل تق ــه ابوالفض ــق ب ــد  متعل ــوی فرزن ــل تق ــه ابوالفض ــق ب ــماره 21506274342150627434 متعل ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخعبدالعلــی در تاریــخ1401/04/01 1401/04/01  مفقــود گردی عبدالعلــی در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21612946872161294687 متعلــق بــه مریــم فاحــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم فاحــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/06/151401/06/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــدم فرزن ــی مق ــده طیب ــه فری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــدم فرزن ــی مق ــده طیب ــه فری ــق ب ــه شــماره 21614405272161440527 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
ــخ  ــل در تاری ــد ابوالفض ــادری فرزن ــی به ــر عل ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد ابوالفض ــادری فرزن ــی به ــر عل ــه امی ــق ب ــماره 01531748970153174897 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/051401/06/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــر در  ــد اکب ــا فرزن ــی زاده زری ــال نب ــه ب ــق ب ــر در  متعل ــد اکب ــا فرزن ــی زاده زری ــال نب ــه ب ــق ب ــه شــماره 17298787841729878784 متعل ــی شناســنامه ب ــه شــماره کارت مل ــی شناســنامه ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21203762982120376298 متعلــق بــه زهــرا نــوده فرزنــد شــعبان در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا نــوده فرزنــد شــعبان در تاریــخ 1401/07/091401/07/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــف زاده فرزن ــب  یوس ــه حبی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد غامرض ــف زاده فرزن ــب  یوس ــه حبی ــق ب ــماره 03224218530322421853 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00758512100075851210 متعلــق بــه زهــرا خــادم فیــض فرزنــد حســین علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا خــادم فیــض فرزنــد حســین علــی در تاریــخ 
1400/06/011400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04921387290492138729 متعلــق بــه مریــم اســدی فرزنــد نظــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم اســدی فرزنــد نظــر در تاریــخ 1400/06/011400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــتانی فرزن ــا زمس ــد رض ــه حمی ــق ب ــخ  متعل ــعید در تاری ــد س ــتانی فرزن ــا زمس ــد رض ــه حمی ــق ب ــماره 00215493620021549362 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63000454396300045439 متعلــق بــه زهــرا پــرورده املشــی  فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا پــرورده املشــی  فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــت ب ــه و کارت حکم ــد کلی ــلح وکارت پیون ــای مس ــتگی نیروه ــی و کارت بازنشس ــماره کارت مل ــه ش ــت ب ــه و کارت حکم ــد کلی ــلح وکارت پیون ــای مس ــتگی نیروه ــی و کارت بازنشس کارت مل
06030598720603059872 متعلــق بــه محمــود مرادلــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه محمــود مرادلــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/09  1401/07/09 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

29032903
ــه شــماره 39344963343934496334 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 39344963343934496334 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 2222 ایــران  ایــران 249249 م  م 7979 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 39344963343934496334و عابــر و عابــر 
بانــک هــای متعلــق بــه علــی حیــدری فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخبانــک هــای متعلــق بــه علــی حیــدری فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1400/05/01  1400/05/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00496057200049605720 متعلــق بــه رقیــه حســین گل فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه حســین گل فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/171401/06/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدم ماســوله فرزن ــه محمــد شــالچی مق ــق ب ــد  متعل ــدم ماســوله فرزن ــه محمــد شــالچی مق ــق ب ــه شــماره 56998939705699893970 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
حســن در تاریــخحســن در تاریــخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5555 ایــران  ایــران 958958 ن  ن 2525 متعلــق بــه صدیقــه رمضانــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه رمضانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/05/081401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه و کارت  ــه نام ــین و بیم ــه و کارت  و کارت ماش ــه نام ــین و بیم ــماره 04501953090450195309 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــمند و قدیم ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــمند و قدیم ــی هوش کارت مل
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره 9999 ایــران  ایــران 886886 ب  ب 9393 و کارت موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره  و کارت موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره 7769277692 ایــران  ایــران 138138  
و عابــر بانــک متعلــق بــه مجیــد ابراهیمــی فرزنــد حســن در تاریــخو عابــر بانــک متعلــق بــه مجیــد ابراهیمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــه شــماره 14658230691465823069 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 14658230691465823069 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 14658230691465823069 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 6666 ایــران  ایــران 668668 س  س 9393 و  و 
کارت هــای بانکــی متعلــق بــه ســجاد منتظــری نمیــن فرزنــد منوچهــر در تاریــخکارت هــای بانکــی متعلــق بــه ســجاد منتظــری نمیــن فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود مفقــود 

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

ــماره 00463370240046337024   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00463370240046337024 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه ســید مهــدی میــرزاده طباطبائــی فرزنــد ســید امیــر در تاریــخمتعلــق بــه ســید مهــدی میــرزاده طباطبائــی فرزنــد ســید امیــر در تاریــخ 1401/06/28  1401/06/28 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

ــه شــماره 00442180110044218011 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00442180110044218011 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــران 382382 ن  ن 4444و کارت بازنشســتگی و و کارت بازنشســتگی و  ــران  ای ــه شــماره 1111 ای ــه و کارت ســوخت ب ــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نام ــه و کارت ســوخت ب کارت ماشــین و بیمــه نام
ــد میــر علــی اصغــر در تاریــخ  ــژاد رهــور فرزن ــه میرعلــی اکبــر ابراهیــم ن ــد میــر علــی اصغــر در تاریــخ کارت هــای بانکــی متعلــق ب ــژاد رهــور فرزن ــه میرعلــی اکبــر ابراهیــم ن کارت هــای بانکــی متعلــق ب

1401/06/291401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره فرعــی اســناد مالکیــت بــه شــماره فرعــی 48294829 و اصلــی  و اصلــی 4949 مفــروز و مجــزی از  مفــروز و مجــزی از 9191 قطعــه  قطعــه 77و شــماره ســریال و شــماره ســریال 
062901062901 الــف  الــف 9797 متعلــق بــه عبــاس گــودرزی فرزنــد احمــد در تاریــخ متعلــق بــه عبــاس گــودرزی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/05  1401/06/05 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.متعلق بــه عبــاس گــودرزی فرزنــد احمــد در تاریــخ و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.متعلق بــه عبــاس گــودرزی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/071401/06/07  

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00750115650075011565 متعلــق بــه میثــم اصغــری زیــاری فرزنــد علــی صفــدر  متعلــق بــه میثــم اصغــری زیــاری فرزنــد علــی صفــدر 
در تاریــخدر تاریــخ1401/06/20 1401/06/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00748228610074822861 متعلــق بــه ســاره قربانــی فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســاره قربانــی فرزنــد محمــد تقــی در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد اح ــی فرزن ــا چوپان ــه اتوس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد اح ــی فرزن ــا چوپان ــه اتوس ــق ب ــماره 04809689770480968977 متعل ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره کارت مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد کری ــه عبدالرحیــم مظاهــری فرزن ــم در  متعلــق ب ــد کری ــه عبدالرحیــم مظاهــری فرزن ــه شــماره 00475864190047586419 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــختاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غامحســین در  ــی فرزن ــاز منیع ــه مهن ــق ب ــد غامحســین در  متعل ــی فرزن ــاز منیع ــه مهن ــق ب ــه شــماره 39783613963978361396 متعل ــی هوشــمند  ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی   بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی   بــه شــماره 51994505145199450514  
متعلــق بــه نصرالــه نبــی زاده فرزنــد یحیــی در تاریــخمتعلــق بــه نصرالــه نبــی زاده فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26602922802660292280 متعلــق بــه غامرضــا احمــدی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه غامرضــا احمــدی فرزنــد رســول در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/251401/06/25 مفق

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 05577610500557761050 متعلــق بــه مریــم امیــدی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم امیــدی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 00625798940062579894  
متعلــق بــه مرتضــی  اذر پیونــد فرزنــد خالــق در تاریــخمتعلــق بــه مرتضــی  اذر پیونــد فرزنــد خالــق در تاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد بیــژن در تاری ــرگل فریــدی فرزن ــه ت ــخ  متعلــق ب ــد بیــژن در تاری ــرگل فریــدی فرزن ــه ت ــه شــماره 00706000820070600082 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  ب کارت ملــی هوشــمند  ب
1400/07/011400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00659074340065907434 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00659074340065907434 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 00659074340065907434 متعلــق بــه مهــدی رضایــی نجــار فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی رضایــی نجــار فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه خــودرو ب ــه نام ــه شــماره  و کارت ســوخت وبیم ــه خــودرو ب ــه نام ــه شــماره 32575135503257513550 و کارت ســوخت وبیم ــی هوشــمند  ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند  ب کارت مل
ــخ 1401/07/051401/07/05   ــارس در تاری ــد ف ــدی فرزن ــم خالون ــه محمدقائ ــق ب ــخ  متعل ــارس در تاری ــد ف ــدی فرزن ــم خالون ــه محمدقائ ــق ب ــران 936936 ه  ه 5959 متعل ــران  ای ــاک پــاک 4040 ای پ

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

ــا در  ــد غامرض ــاز فرزن ــه ممت ــه معصوم ــق ب ــا در  متعل ــد غامرض ــاز فرزن ــه ممت ــه معصوم ــق ب ــماره 00552729750055272975 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایه دو وســه عــدد کارت ســوخت به شــماره کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایه دو وســه عــدد کارت ســوخت به شــماره 32401497023240149702  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه مفق ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــه  در تاری ــد حشــمت ال ــد فرزن ــرج مجاه ــه ای ــق ب ــخمتعل ــه  در تاری ــد حشــمت ال ــد فرزن ــرج مجاه ــه ای ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00643264890064326489 متعلــق بــه حســین کیانفر فرزنــد فرامــرز در تاریــخ  متعلــق بــه حســین کیانفر فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 54498607915449860791 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 2020ایــران ایــران 361361 ط  ط 8484 متعلــق  متعلــق 
بــه رضــا براتــی فشــکی فرزنــد حســین و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی بــه رضــا براتــی فشــکی فرزنــد حســین و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 54499406375449940637 متعلــق  متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــم گرج ــه اعظ ــخ ب ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــم گرج ــه اعظ  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 41327099734132709973 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 6666 ایــران  ایــران 349349 د  د 8484  متعلق   متعلق 
ــی 41322344604132234460   ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــم وگواهینام ــد ابراهی ــودرزی فرزن ــا گ ــه رض ــی ب ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــم وگواهینام ــد ابراهی ــودرزی فرزن ــا گ ــه رض ب
 متعلــق بــه زهــرا گــودرزی  در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا گــودرزی  در تاریــخ1401/06/15 1401/06/15  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــاالر در تاری ــد س ــری فرزن ــزاد باق ــه به ــق ب ــخ  متعل ــاالر در تاری ــد س ــری فرزن ــزاد باق ــه به ــق ب ــماره 26592786012659278601 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1399/01/011399/01/01 مفقــود گردی

ــد در  ــد محم ــاری فرزن ــعود خدای ــه مس ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــاری فرزن ــعود خدای ــه مس ــق ب ــماره 04802815640480281564 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/30  1401/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00560626640056062664 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00560626640056062664 و گواهینام ــی هوشــمند  ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند  ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00560626640056062664معافیــت  و گذرنامــه بــه شــماره معافیــت  و گذرنامــه بــه شــماره 00560626640056062664 متعلــق  متعلــق 
بــه ســعید بهمنــی فرزنــد ایمانعلــی در تاریــخبــه ســعید بهمنــی فرزنــد ایمانعلــی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00539625160053962516 متعلــق بــه ابوالفضــل محمــودی فرزنــد محمدصفــر وشناســنامه  متعلــق بــه ابوالفضــل محمــودی فرزنــد محمدصفــر وشناســنامه 
وکارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره ملــی وکارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره ملــی 06219992880621999288 وکارت ماشــین  وکارت ماشــین 
ــخ  ــی  در تاری ــد تق ــر محمــودی فرزن ــه محمدصف ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد تق ــر محمــودی فرزن ــه محمدصف ــق ب ــران 616616 س  س 2323 متعل ــران  ای ــاک 4444 ای ــه شــماره پ ــاک ب ــه شــماره پ ب

1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت ســه عــدد ســند ملــک بــه شــماره فرعــی اســناد مالکیــت ســه عــدد ســند ملــک بــه شــماره فرعــی 48294829 اصلــی  اصلــی 4949 وشــماره ســریال  وشــماره ســریال 9797 الــف  الــف 

062902062902 مفــروز مجــزی از  مفــروز مجــزی از 9191 قطعــه قطعــه7171 بــه شــماره  بــه شــماره 04211973580421197358 متعلــق بــه علــی  گــودرزی فرزنــد  متعلــق بــه علــی  گــودرزی فرزنــد 
احمــد در تاریــخاحمــد در تاریــخ 1401/06/07  1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00420119730042011973 متعلــق بــه زهــرا کریمــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا کریمــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/06/211401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00814582580081458258 متعلــق بــه معصومــه اژدری اقچائــی فرزنــد صابــر در  متعلــق بــه معصومــه اژدری اقچائــی فرزنــد صابــر در 
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 39313394753931339475 متعلــق بــه رضــا حمیــدی مقــدم فرزنــد علــی کوثــر  متعلــق بــه رضــا حمیــدی مقــدم فرزنــد علــی کوثــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/28  1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــم عل ــد حک ــی فرزن ــه نوراله ــه فاطم ــق ب ــی در  متعل ــم عل ــد حک ــی فرزن ــه نوراله ــه فاطم ــق ب ــماره 00192330610019233061 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00189513680018951368 متعلــق بــه بهــاره رحمانــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه بهــاره رحمانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 1354313543 و  و  ــران  ای ــماره 143143 ای ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 00625292930062529293 و کارت موت ــه ش ــمند  ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــد علــی در  ــی راد فرزن ــه محمــد امیــن خازن ــد علــی در  متعلــق ب ــی راد فرزن ــه محمــد امیــن خازن ــه شــماره 00625292930062529293 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای

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

ــخ  ــد محمــد در تاری ــران فرزن ــرا الغ ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــران فرزن ــرا الغ ــه زه ــق ب ــه شــماره 00762417690076241769 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وکارت ســوخت ماشــین  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند وکارت ســوخت ماشــین  بــه شــماره 00137786680013778668 متعلــق بــه میــاد نــوروزی  متعلــق بــه میــاد نــوروزی 
فرزنــد صمــد در تاریــخفرزنــد صمــد در تاریــخ 1401/06/10  1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26782511362678251136 متعلــق بــه اکــرم حقیقــت جــو صومعــه ســرا فرزنــد صــادق در  متعلــق بــه اکــرم حقیقــت جــو صومعــه ســرا فرزنــد صــادق در 
تاریــختاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 8888 ایــران  ایــران 453453 ل  ل 7575 متعلــق بــه مهرنــوش خدیــوی دینلــی فرزنــد منوچهــر  متعلــق بــه مهرنــوش خدیــوی دینلــی فرزنــد منوچهــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/15  1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 20618657042061865704 متعلــق بــه حســن بابانتــاج شــفیعی فرزنــد رضــا در  متعلــق بــه حســن بابانتــاج شــفیعی فرزنــد رضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/06/18  1401/06/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
ــخ  ــاس در تاری ــد غامعب ــی فرزن ــته ابراهیم ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد غامعب ــی فرزن ــته ابراهیم ــه فرش ــق ب ــماره 09456941310945694131 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/261401/06/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــیدجعفر در تاری ــد س ــرائی فرزن ــیداحمد س ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدجعفر در تاری ــد س ــرائی فرزن ــیداحمد س ــه س ــق ب ــماره 09321458510932145851 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه مربــوط بــه اقــای رضــا محمــدی و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه مربــوط بــه اقــای رضــا محمــدی و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 1111جج163163--1212 و  و 
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 1111جج163163--1212 متعلــق بــه شــامحمد  محمــدی کتلــر فرزنــد حســبن در تاریــخ  متعلــق بــه شــامحمد  محمــدی کتلــر فرزنــد حســبن در تاریــخ 

1401/06/101401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06901376990690137699 متعلــق بــه ســعید خاکســار فــدردی فرزنــد غــام  متعلــق بــه ســعید خاکســار فــدردی فرزنــد غــام 
رضــا و دوعــدد چــک قدیمی بــه شــماره رضــا و دوعــدد چــک قدیمی بــه شــماره 168368729512168368729512و چک صیــادی به شــماره و چک صیــادی به شــماره 070022806521070022806521  

در تاریخدر تاریخ 1401/06/17  1401/06/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40114011
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 64600457046460045704 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
64600457046460045704 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 64600457046460045704 متعلــق بــه تحســین رســتمی  متعلــق بــه تحســین رســتمی 

فرزند علی  در تاریخفرزند علی  در تاریخ 1401/07/04  1401/07/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــم در  ــد عبدالکری ــدی فرزن ــه محمــود زن ــم در  متعلــق ب ــد عبدالکری ــدی فرزن ــه محمــود زن ــران386386عع5656 متعلــق ب ــران ای ــه شــماره پــاک5151 ای ــه شــماره پــاککارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
تاریــختاریــخ 1401/05/25  1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 38385742143838574214 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه  ــه نام ــوخت وبیم ــه  وکارت س ــه نام ــوخت وبیم ــران 619619جج4646 وکارت س ــران ای ــاک 5151ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب 38385742143838574214 و کارت ماش
ماشــین  متعلــق بــه نعمــت نــادری فرزنــد جعفــر در تاریــخماشــین  متعلــق بــه نعمــت نــادری فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/03/08  1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26775951092677595109 متعلــق بــه ربــاب  عطــار صــادق صومعــه ســرائی فرزنــد موســی  متعلــق بــه ربــاب  عطــار صــادق صومعــه ســرائی فرزنــد موســی 

در تاریخدر تاریخ1401/06/10 1401/06/10  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12868943441286894344 متعلــق بــه مجیــد  زراعــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد  زراعــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/311401/06/31 مفق

55605560
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 06830932540683093254 متعلــق بــه مهــدی نیســتانی  فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی نیســتانی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/05/081401/05/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»بــرگ ســبز خــودر و برگــه کمپانــی  بــه شــماره شاســی: »بــرگ ســبز خــودر و برگــه کمپانــی  بــه شــماره شاســی: NAGNKRNAGNKR5555EE0881235708812357 وبــه شــماره  وبــه شــماره 
موتــور: موتــور: 743196743196 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 7474ع ع 441441--1818 بــه نــام محمــد حســنی و وکالتنامــه محضــری بــه  بــه نــام محمــد حســنی و وکالتنامــه محضــری بــه 
نــام آقــای هــادی گریوانــی  فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  نــام آقــای هــادی گریوانــی  فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  988988 در تاریــخ در تاریــخ 1401/05/05  1401/05/05 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06709172220670917222 متعلــق بــه امیرحســین معصومــی فرزنــد حســن  متعلــق بــه امیرحســین معصومــی فرزنــد حســن 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی  06706169150670616915 متعلــق بــه فاطمــه  مهــدی نــژاد فرزنــد نقــی در  متعلــق بــه فاطمــه  مهــدی نــژاد فرزنــد نقــی در 
تاریــختاریــخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــو فرزن ــدی برازانل ــمانه وحی ــه س ــق ب ــد  متعل ــو فرزن ــدی برازانل ــمانه وحی ــه س ــق ب ــی 07501034180750103418 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
محمدرضــا در تاریــخمحمدرضــا در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــبی  فرزن ــي  طهماس ــه مصطف ــق ب ــد  متعل ــبی  فرزن ــي  طهماس ــه مصطف ــق ب ــی  06825378880682537888 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی   گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای  گواهینام
علی خان در تاریخعلی خان در تاریخ 1401/06/20  1401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــک و بیمــه نام ــر بان ــه  وکارت عاب ــق ب ــه متعل ــک و بیمــه نام ــر بان ــی 15527135981552713598 وکارت عاب ــه شــماره مل ــه ب ــی شناســنامه و گذرنام ــه شــماره مل ــه ب شناســنامه و گذرنام
نرگــس ایمــان راد فرزنــد جمشــید  در تاریــخنرگــس ایمــان راد فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 07500087760750008776 متعلــق بــه مهــری براتــی  متعلــق بــه مهــری براتــی 
فرزنــد ابراهیــم در تاریــخفرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــی 59100889125910088912 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــنامه وکارت مل ــی شناس ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــنامه وکارت مل شناس
بــه وحیــد ایــزدی فرزنــد ســلیمان  در تاریــخبــه وحیــد ایــزدی فرزنــد ســلیمان  در تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70067006
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45007944334500794433 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45007944334500794433 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 9898  434434 ج  ج 5454 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9898  434434 ج  ج 5454 متعلــق بــه اکبــر ملــک  متعلــق بــه اکبــر ملــک 

حسینی فرزند اردشیر در تاریخحسینی فرزند اردشیر در تاریخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45012309754501230975 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45012309754501230975 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره پایــه دو بــه شــماره 45012309754501230975 متعلــق بــه حامــد هدایتــی پــور فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد هدایتــی پــور فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/151401/06/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45006125804500612580 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45006125804500612580 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/07/11

شماره : 1479

 صادرات یک میلیارد دالری برای قزوین قابل دستیابی است
 استاندار قزوین گفت: با توجه به ظرفیت های متنوع و فراوان اقتصادی استان، رسیدن 
قزوین به صادرات یک میلیارد دالری با برنامه ریزی های مناسب تر و بهتر قابل دستیابی 

است.
 محمد مهدی اعالیی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
قزوین افزود: باید برای توسعه صادرات کاال و خدمات از قزوین به خارج از کشور با جدیت 

بکوشیم و از همه ظرفیت های موجود بهره بگیریم.
استاندار قزوین گفت: باید تالش فعاالن اقتصادی و مدیران دستگاه های مربوط با این 
بخش تالش برای قرارگیری در جمع استان های با صادرات باالی یک میلیارد دالر باشد.
وی اظهار داشت: در همین راستا باید اجرای تفاهم نامه های مربوط به حوزه صادرات که 
از گذشته مغفول واقع شده مورد توجه قرار گیرد و همچنین عقد تفاهم نامه با مقاصد 

هدف صادراتی نیز در دستور کار قرار بگیرد.
اعالیی با تاکید بر ضرورت تقویت نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای پیشبرد 
اهداف تعیین شده در حوزه صادرات و مراودات تجاری و بازرگانی فعاالن اقتصادی قزوین 

با کشورهای خارجی،گفت: در این حوزه نیازمند تحرک بیشتری هستیم.
استاندار قزوین گفت: عالقه مند هستیم تا پای تصمیم گیران و نمایندگان کشورهای 
خارجی مقیم ایران برای شــناخت از ظرفیت های اقتصادی اســتان به قزوین شود و 
امکان ایجاد ارتباط با فعاالن تجاری و تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران کشــورهای 
مربوطه برقرار شود.وی اظهار داشــت: رفت و آمد هیات های تجاری و سرمایه گذاری 
 خارجی به قزوین و اعزام فعاالن اقتصادی اســتان به کشورهای هدف  می تواند منجر
 به افزایش همکاری های اقتصادی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران خارجی شود 
و در این رابطه باید دستگاه های مسوول و همچنین شورای گفت و گو و اتاق بازرگانی 

فعاالنه عمل کند.

جلسه بررسی اجرای طرح توانمند سازی و تحول اجتماعی محالت استان برگزار شد
جلسه بررســی اجرای طرح توانمند سازی و 
تحول اجتماعی محالت استان با حضور دکتر 
آقامحمــدی قائم مقام وزیر کشــور در طرح 
محرومیت زدایی از 2020 محله کشور و رئیس 
توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور، دکتر 
محمود حسینی پور استاندار مازندران ، دکتر 
فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران و 
دیگر مسوولین استانی در استانداری مازندران 
برگزار شد.دکتر محمود حسینی پور، استاندار 
مازندران با بیان اینکه یکی از دالیل شــکل 
گیری مناطق آسیب پذیر مهاجرت از روستاها 
به شهرها می باشد، گفت: در سال های گذشته 
اقدامات مختلفی در حوزه آسیب های اجتماعی 
صورت گرفته ولی عمال بازدهی زیادی نداشته 
است.وی به اجرای طرح توانمندسازی و تحول 
اجتماع محور اشــاره کرد و افزود: این طرح با 
رویکرد استفاده از ســازمان های مردم نهاد 
در جهت کاهش آســیب هــای اجتماعی و 
توانمندسازی افراد در این محالت اجرایی شده 
است و در حال حاضر می توان نتایج مطلوب 

آن را در این مناطق مشاهده کرد.
اســتاندار مازندران بر بکارگیــری نیروهای 

متخصص برای اجــرای این طرح تاکید کرد 
و ادامه داد: باید با همکاری همه دســتگاه ها، 
آسیب های اجتماعی در همه مناطق آسیب 
پذیرکاهش پیدا کند و ما در اســتان منطقه 

بریمانی،  باشــیم.دکترفریبا  نداشته  آسیبی 
مدیــرکل بهزیســتی مازندران  با اشــاره به 
اجرای طرح توانمندســازی و تحول اجتماع 
محور محالت اســتان مازندران ، گفت: طرح 

توانمندسازی و تحول اجتماع محور در راستای 
تاکید مقام معظم رهبری و به منظور تحقق 
عدالت اجتماعی و رفع مشکالت محالت کم 
برخوردار و توسعه همزمان محالت کشور، در 

6 محله اســتان در حال اجرا می باشد.وی با 
بیــان اینکه این طرح در حال حاضر در ترک 
محله ، شــهرک نوبنیاد و آهنگر خیل کیاسر 
شهرستان ساری، آهنگرمحله نور، مرکزی ) 
شهید رجایی، شهدا، هشتم محرم و ولیعصر(

فریدونکنار و محله اسپیاری شهرستان آمل 
در حال اجرا می باشــد، افزود: در حال حاضر 
با حضور کارشناسان متخصص ، توانمندسازی 
افراد در حوزه های اجتماعی، خدماتی، شهری 
، فرهنگی و ... صورت می گیرد.دکتر بریمانی 
با تاکید براینکــه در حال حاضر بیش از 10 
هزار نفر تحت پوشش این طرح قرارگرفتند، 
ادامه داد: زدودن فقر و آســیب از محالت در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیســت 
محیطی، فعال سازی و یا ارتقای ظرفیت های 
بالفعل و بالقوه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی 
محالت، حــذف چهره های فاحش و متجاهر 
فقر و آسیب های اجتماعی از شهرها و محالت، 
هم افزایی و هدایت صحیح منابع، اعتبارات و 
ظرفیت ها و امکانات دستگاه های اجرایی، نهادها 
و تشکل های مردمی و محالت و... از اهداف این 

طرح برشمرد.

07100710//280280//3939

بــه شــماره بــه شــماره 9898  867867 ب  ب 5656 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9898  611611 ل  ل 4141 متعلــق بــه بهــزاد حســن زاده  متعلــق بــه بهــزاد حســن زاده 
فرزنــد نــوراهلل در تاریــخفرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 1401/06/23  1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44902878524490287852 متعلــق بــه یوســف کارونــی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف کارونــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/07/061401/07/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حشــمت در  ــوروزی فرزن ــه محمدرضــا ن ــق ب ــد حشــمت در  متعل ــوروزی فرزن ــه محمدرضــا ن ــق ب ــه شــماره 44904215674490421567 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 172172 متعلــق بــه اســماعیل گــودرزی نــژاد فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه اســماعیل گــودرزی نــژاد فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه نجم ــق ب ــه  متعل ــه نجم ــق ب ــماره 44907514434490751443 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 44907514434490751443 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
عبدالرضایــی فرزنــد الزم در تاریــخعبدالرضایــی فرزنــد الزم در تاریــخ 1401/06/27  1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46215543794621554379 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 46215543794621554379 و کارت  و کارت 
شناســایی) فرزنــد شــهید( بــه شــماره ملــی شناســایی) فرزنــد شــهید( بــه شــماره ملــی 46215543794621554379 و تعــدادی کارت عابــر بانــک بانــک ملــی- و تعــدادی کارت عابــر بانــک بانــک ملــی-

بانــک رســالت-بانک تجــارت متعلــق بــه مریم شــیرزاده شــهرکی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ بانــک رســالت-بانک تجــارت متعلــق بــه مریم شــیرزاده شــهرکی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/07/061401/07/06  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــور در تاری ــد صیف ــوروزی زاد فرزن ــب ن ــه زین ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد صیف ــوروزی زاد فرزن ــب ن ــه زین ــق ب ــماره 19601289571960128957 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55500392815550039281 متعلــق بــه رضــا آذری پــور فرزنــد قلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا آذری پــور فرزنــد قلــی در تاریــخ 1401/07/021401/07/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 46221823434622182343 متعلــق بــه حســین محمــدی نافچــی فرزنــد عــزت اهلل  متعلــق بــه حســین محمــدی نافچــی فرزنــد عــزت اهلل 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/05  1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46401041464640104146 متعلــق بــه امیــد هاشــمی گلوگــردی فرزنــد مجیــد در  متعلــق بــه امیــد هاشــمی گلوگــردی فرزنــد مجیــد در 
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70257025
ــد  ــدی فرزن ــعید احم ــه س ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــد  و گواهینام ــدی فرزن ــعید احم ــه س ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 37901813743790181374 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ملکعلی در تاریخملکعلی در تاریخ 1400/01/05  1400/01/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12101566521210156652 متعلــق بــه رضــوان یــاوری فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه رضــوان یــاوری فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21801978882180197888 متعلــق بــه علــی  الالئــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  الالئــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70327032
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 7474هه543543ایــرانایــران3838 و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه شــماره  و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه شــماره 
موتــور موتــور 1248204276612482042766 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 8205839382058393  و هولوگــرام هــای اتحادیــه امــاک بــه تعــداد   و هولوگــرام هــای اتحادیــه امــاک بــه تعــداد 
ســه بــرگ متعلــق بــه حمیدرضــا نــوروزی فرزنــد محمــد در تاریــخســه بــرگ متعلــق بــه حمیدرضــا نــوروزی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/04/01  1400/04/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9191صص648648ایــرانایــران6868 و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه شــماره  و اســناد مالکیــت ، برگــه کمپانــی بــه شــماره 
موتــور موتــور 604880604880 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ss15122851443261512285144326  متعلــق بــه غامحســین صفــری زمانــی فرزنــد   متعلــق بــه غامحســین صفــری زمانــی فرزنــد 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 0044078255400440782554 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04407825540440782554 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی 04407825540440782554 متعل ــه شــماره مل ــه ب ــی  و گذرنام ــه شــماره مل ــه ب ــی 04407825540440782554 و گذرنام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــی پای ــه شــماره مل ــه ســه ب پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/27  1401/06/27 مفق ــاس در تاری ــد عب ــانی فرزن ــین کش ــخ حس ــاس در تاری ــد عب ــانی فرزن ــین کش  حس

می باشد.می باشد.

70597059
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1919 و کارت ملــی و گذرنامــه بــه شــماره  و کارت ملــی و گذرنامــه بــه شــماره 07320680370732068037 متعلــق بــه محمدحســین  متعلــق بــه محمدحســین 

آدینه فرزند حسین در تاریخآدینه فرزند حسین در تاریخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــه عبدالله ــه حدیث ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــه عبدالله ــه حدیث ــق ب ــماره 00810881160081088116 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09402419940940241994 متعلــق بــه ســیدطاهر عبدمنافــی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدطاهر عبدمنافــی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 
1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09461146510946114651 متعلــق بــه حمیــد افشــار فرزنــد غــام نبــی در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد افشــار فرزنــد غــام نبــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/011401/03/01 مفق

ــخ  ــد حســن در تاری ــدی فرزن ــی محم ــه طرف ــه آمن ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــدی فرزن ــی محم ــه طرف ــه آمن ــق ب ــماره 17430017031743001703 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/061401/07/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حبیــب در تاری ــه علــی صداقــت فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد حبیــب در تاری ــه علــی صداقــت فرزن ــق ب ــه شــماره 09254666540925466654 متعل ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای
1401/07/061401/07/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09451888110945188811 و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه ســعید الــه دوعلــی آبــادی فرزنــد  و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه ســعید الــه دوعلــی آبــادی فرزنــد 
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/06/28  1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــد حس ــی فرزن ــد غام ــه محم ــق ب ــین در  متعل ــد حس ــی فرزن ــد غام ــه محم ــق ب ــماره 06303551770630355177 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــختاریــخ 1401/07/03  1401/07/03 مفقــود گردی تاری

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09467778450946777845 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه هــادی عباســی فرزنــد  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه هــادی عباســی فرزنــد 
علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/07/03  1401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره  ماشــین  کارت  و  بــه شــماره   ماشــین  کارت  و  بــه شــماره 06903266530690326653  پایــه ســه  گواهینامــه  و  ملــی  بــه شــماره کارت  پایــه ســه  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
ــوخت  ــوخت و کارت س ــور53358205335820و کارت س ــماره موت ــورش ــماره موت ــماره شاسیNASNAS411100411100FF10562401056240ش ــماره شاسیش 5252مم849849ایرانایران1212ش
بــه شــماره بــه شــماره 5252مم849849ایــرانایــران1212 متعلــق بــه مجیــد پورمحمــد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد پورمحمــد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/311401/06/31  

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

ــه  ــک و معاین ــر بان ــه  و کارت عاب ــک و معاین ــر بان ــران3232 و کارت عاب ــرانای ــماره 5454وو265265ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــین و بیم ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــین و بیم کارت ماش
فنــی متعلــق بــه معصومــه نــوع خــواه سردشــت فرزندعلــی محمــد وگواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره فنــی متعلــق بــه معصومــه نــوع خــواه سردشــت فرزندعلــی محمــد وگواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران3499434994 متعل ــرانای ــه شــماره 777777ای ــی و کارت ســوخت ب ــی یعقوب ــه عل ــق ب ــه شــماره متعل ــی و کارت ســوخت ب ــی یعقوب ــه عل ــق ب 09249016400924901640متعل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد.مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفق ــی در تاری ــی یعقوب ــخقاســم عل ــی در تاری ــی یعقوب قاســم عل

ــخ  ــر در تاری ــد محمدجعف ــی فرزن ــه زمان ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد محمدجعف ــی فرزن ــه زمان ــه فاطم ــق ب ــماره 09262678510926267851 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09366808300936680830 متعلــق بــه هــادی اصغریــاری فرزنــد قنبــر در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی اصغریــاری فرزنــد قنبــر در تاریــخ 
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 36118575643611857564 متعلــق بــه حامــد ناروئــی فرزنــد عبدالکریــم در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد ناروئــی فرزنــد عبدالکریــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/251401/05/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 64497150816449715081 و کارت بســیج متعلــق بــه خیرالنســاء چزگــی فرزنــد علــی اکبــر  و کارت بســیج متعلــق بــه خیرالنســاء چزگــی فرزنــد علــی اکبــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/05  1401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09256561510925656151 متعلــق بــه محمــد  متعلــق بــه محمــد 
قربانــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخقربانــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 14640325051464032505 متعلــق بــه اســد عزیزنیــا  فرزنــد نصیــب  متعلــق بــه اســد عزیزنیــا  فرزنــد نصیــب 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09244384520924438452 متعلــق بــه سیدحســین موســوی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ  متعلــق بــه سیدحســین موســوی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ 
1401/04/081401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09234946340923494634 متعلــق بــه حمیــد محمــدی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد محمــدی فرزند علــی در تاریــخ 1401/06/201401/06/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09330890150933089015 و کارت ماشــین بــه  و کارت ماشــین بــه 
ــوروز در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود مفقــود  ــد ن ــور فرزن ــه محمــد اصغرپ ــوروز در تاریــخ متعلــق ب ــد ن ــور فرزن ــه محمــد اصغرپ ــران3636 متعلــق ب ــرانای شــماره شــماره 8686دد483483ای

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

ــخ  ــیدمحمد در تاری ــد س ــیدعلی حســینی فرزن ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدمحمد در تاری ــد س ــیدعلی حســینی فرزن ــه س ــق ب ــماره 09268348780926834878 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/091401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09407514880940751488 متعلــق بــه علــی لمعانــی محمدآبــادی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی لمعانــی محمدآبــادی فرزنــد جــواد در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غــام حســین در تاریــخ  ــه امیررضــا اســامی فرزن ــد غــام حســین در تاریــخ  متعلــق ب ــه امیررضــا اســامی فرزن ــه شــماره 09234971370923497137 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــی فرزن ــراد پرچم ــه م ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد پروی ــی فرزن ــراد پرچم ــه م ــه مرضی ــق ب ــماره 18815365721881536572 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09298596690929859669 متعلــق بــه هانیــه صداقتــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه هانیــه صداقتــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/271401/06/27 مفق

70607060
ــد  ــرود فرزن ــریفی بم ــاهرخ ش ــه ش ــق ب ــد  متعل ــرود فرزن ــریفی بم ــاهرخ ش ــه ش ــق ب ــی 00572949410057294941 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

عبداهلل در تاریخعبداهلل در تاریخ 1401/06/13  1401/06/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 08604565280860456528 متعلــق بــه حجــت حســن زاده شــیخ کانلــو فرزنــد غامرضــا در  متعلــق بــه حجــت حســن زاده شــیخ کانلــو فرزنــد غامرضــا در 
تاریــختاریــخ1401/04/06 1401/04/06  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09383900150938390015 متعلــق بــه بمانعلــی  چوپانیــان طوســی فرزنــد  متعلــق بــه بمانعلــی  چوپانیــان طوســی فرزنــد 
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07603487820760348782 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 07603487820760348782  
ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 07603487820760348782 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای و گواهینام
ــود  ــود مفق ــخ 1401/04/19  1401/04/19 مفق ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــور الج ــود خاکش ــه محم ــق ب ــخ متعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــور الج ــود خاکش ــه محم ــق ب 07603487820760348782 متعل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09410534310941053431 متعلــق بــه مریــم قدمیــاری فرزنــد عبدالــه در  متعلــق بــه مریــم قدمیــاری فرزنــد عبدالــه در 
تاریــختاریــخ 1401/06/15  1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 09206309520920630952 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
09206309520920630952 متعلــق بــه مرضیــه اعظمــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ متعلــق بــه مرضیــه اعظمــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/06/06  1401/06/06 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــد  ــور فرزن ــرت پ ــه حض ــه محبوب ــق ب ــد  متعل ــور فرزن ــرت پ ــه حض ــه محبوب ــق ب ــی 09334539060933453906 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/12  1401/06/12 مفق ــخعباســعلی در تاری عباســعلی در تاری

ــد حســن در  ــه مرضیــه گرجــی فرزن ــد حســن در  متعلــق ب ــه مرضیــه گرجــی فرزن ــه شــماره ملــی 41723473204172347320 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک 3636 /  / 879879 ص  ص 1313   ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب ــی 09351354210935135421 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــق  ــق  متعل ــور GG44KEDUKEDU253011253011 متعل ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی KMHJUKMHJU8181CDEUCDEU859974859974 و ش ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس و ش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/04  1401/07/04 مفق ــد محمــد در تاری ــور فرزن ــی  علیپ ــه عل ــخ ب ــد محمــد در تاری ــور فرزن ــی  علیپ ــه عل  ب

می باشد.می باشد.

ــه شــماره  ــه دو ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه دو ب ــه شــماره ملــی 09444867620944486762 و شــماره شناســنامه  و شــماره شناســنامه 11 و گواهینامــه پای ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب
ــد حســین در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود مفقــود  ــه احمــد قــوی فارمــد فرزن ــد حســین در تاریــخ متعلــق ب ــه احمــد قــوی فارمــد فرزن ملــی ملــی 09444867620944486762 متعلــق ب

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

ــد  ــامتی فرزن ــوری س ــد ن ــه محم ــق ب ــد  متعل ــامتی فرزن ــوری س ــد ن ــه محم ــق ب ــی 09338817110933881711 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/10  1401/02/10 مفقــود گردی ــخعبــاس در تاری عبــاس در تاری

70627062
بنچــاق و قولنامــه و ســند تفکیکــی -تمــام عــوارض هــای شــهرداری وتمامــی اســناد مربــوط بــه ملــک  بنچــاق و قولنامــه و ســند تفکیکــی -تمــام عــوارض هــای شــهرداری وتمامــی اســناد مربــوط بــه ملــک  
ــود  ــود مفق ــخ 1400/11/10  1400/11/10 مفق ــخ در تاری ــی 48983904474898390447 در تاری ــد مل ــه ک ــد جعفرب ــکان فرزن ــا مل ــه زیب ــق ب ــی متعل ــد مل ــه ک ــد جعفرب ــکان فرزن ــا مل ــه زیب ــق ب متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04922062110492206211 متعلــق بــه امیــر شــمالی فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر شــمالی فرزنــد بهــروز در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70657065
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22966621372296662137 متعلــق بــه کاوس درســتکار فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه کاوس درســتکار فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/06/251401/06/25  

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25802272962580227296 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه زهــرا یوســفی فرزنــد حســنعلی  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه زهــرا یوســفی فرزنــد حســنعلی 

در تاریخدر تاریخ 1401/07/05  1401/07/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مســعود  بــه  متعلــق  ســه   پایــه  گواهینامــه  و  مســعود   بــه  متعلــق  ســه   پایــه  گواهینامــه  و   00171354940017135494 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود  در  علیرضــا  فرزنــد  بزرگــی  تاریــخ جامــه  در  علیرضــا  فرزنــد  بزرگــی   جامــه 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

  واردات بیش از ۱.۵میلیون تن گندم به کشور از طریق بندر امام خمینی
 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۵۳0هزار تن گندم از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده است.امید جهان نژادیان گفت: واردات گندم به کشور توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وابسته 
به وزارت جهادکشاورزی از کشورهای مختلف به خصوص روسیه سفارش و خریداری شده است.وی با بیان اینکه در نیمه دوم امسال نیز واردات گندم از طریق بندر امام خمینی به منظور تامین نیازهای داخلی کشور تداوم خواهد یافت بر حمل یکسره گندم 
با کامیون به استان های مختلف تاکید کرد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در ادامه افزود: در نیمه نخست امسال 200هزار تن روغن خام خوراکی به مئظور تامین نیازهای داخلی از طریق بندر امام خمینی وارد شده که بخش اعظم آن به کارخانه 

های تصفیه روغن ارسال شده است.نیاز ساالنه کشور به روغن خوراکی با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها و حذف ارز ترجیحی از 2.2میلیون تن به 1.۵میلیون تن کاهش خواهد یافت.
جهان نژادیان در ادامه افزود: واردات گندم و روغن خام خوراکی با 2۸فروند کشتی اقیانوس پیکر وغول پیکر انجام شده و سرعت عمل تخلیه محموله های گندم و روغن خوراکی از کشتی ها سبب شد هیچ گونه جریمه ای ) دموراژ( از سوی شرکت بازرگانی 

دولتی ایران به شرکت های کشتیرانی خارجی پرداخت نشود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/07/11

شماره : 1479

 ادامه تاریخ سازی ورزشکاران محجبه ایران در قلب اروپا

 اعالم زمان رسیدگی به پرونده ساپینتو
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به حواشی دیدار بازی 

گل گهر و استقالل ورود می کند.
 تیم فوتبال استقالل شب گذشته در هفته هفتم لیگ 
برتر در ورزشگاه شــهید سلیمانی سیرجان گل گهر را                            با 

نتیجه 2 بر یک شکست داد.
اواخر این مسابقه در صحنه پنالتی منجر به گل برتری 
آبی پوشان پایتخت درگیری بین بازیکنان و کادر فنی دو 
تیم ســبب اخراج ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل و سعید الهویی مربی گل 

گهر شد.)صحنه اخراج ساپینتو(
حســین عبداللهی عضو کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس، در مورد اتفاقات جنجالی این مسابقه اظهار 
داشت: تا زمانی که جلسه کمیته انضباطی تشکیل نشود و گزارش ناظر بازی و 
فیلم آن صحنه ها را                            ببینیم نمی توانیم مطابق قانون اظهارنظری در این خصوص 
داشته باشیم. در حال حاضر منتظر دریافت گزارش ناظر و برگزاری جلسه هستیم.

وی در مورد زمان برگزاری جلســه کمیته انضباطی برای رســیدگی به این 
اتفاقات گفت: به احتمال زیاد جلسه کمیته انضباطی همین هفته تشکیل می شود.

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه با توجه به محرومیت 
تعلیقی  که به خاطر تخلف ساپینتو در بازی ملوان و استقالل برای وی صادر شده 
بود، او قطعا دست کم دو جلسه از همراهی تیمش محروم خواهد شد، اظهار داشت: 
تا جایی که اطالع دارم پیش از این برای ساپینتو یک محرومیت تعلیقی در نظر 
گرفته شده بود. ویژگی چنین محرومیتی این است که وقتی در زمانی مشخص 
فردی تخلف دیگری انجام بدهد، محرومیت قبلی نیز اعمال خواهد شد. در غیر 
این صورت با گذشــت مدت زمانی مشخص و انجام نشدن تخلف اثر محرومیت 

قبلی نیز از بین می رود. 

 طارمی و آزمون در تیم ملی؛ ۶۹ گل و فقط ۱ پنالتی!
زوج هجومی خط حمله تیم ملی فوتبال ایران در حالی 
روی هم ۶۹ گل ملی به ثمر رسانده اند که فقط یک گل از 

روی نقطه پنالتی بوده است.
 تیم ملی فوتبال ایران توانست در دو دیدار اخیر دوستانه 
خود یک برد و یک تساوی برابر اروگوئه و سنگال به دست 
بیاورد. گل تیم ملی ایران را در بازی نخست، مهدی طارمی 
و در بازی دوم، سردار آزمون به ثمر رساندند. این دو بازیکن 
با درخششی که در این دو دیدار داشتند نشان دادند بی دلیل نیست که در چند 

سال اخیر زوج خط حمله تیم ملی ایران هستند.
معموال مهمترین مهاجمان تیم های حاضر در فوتبال پنالتی زن های تیم های 
خود نیز هستند. روملو لوکاکو در بلژیک، نیمار در برزیل، رونالدو در پرتغال، مسی 
در آرژانتین، هری کین در انگلیس و ام باپه در فرانسه نمونه هایی از این بازیکنان 
هستند که تالش می کنند با زدن پنالتی های تیم خود آمار گلزنی شان را باال ببرند. 

ولی زوج خط حمله تیم ملی ایران از این نظر یک استثناست.
ســردار آزمون تاکنون ۴۱ گل در تیم ملی ایران به ثمر رســانده است و در 
رده ســوم جدول گلزنان تاریخ تیم ملی ایران است و ۹ گل تا رسیدن به رکورد 
کریم باقری فاصله دارد. نکته جالب درباره ســردار آزمون این اســت که او هیچ 
کدام از گل هایش را از روی نقطه پنالتی به ثمر نرسانده است. البته آزمون برابر 
امارات در انتخابی جام جهانی صاحب یک ضربه پنالتی شــد که این ضربه را از 
دست داد و نتوانست به گل تبدیل کند.زوج او در تیم ملی یعنی مهدی طارمی 
تاکنون 2۸ گل ملی دارد و از این تعداد تنها یک گل را در جریان دیدار دوستانه 
با ازبکستان در اولین تجربه مربیگری دراگان اسکوچیچ از روی نقطه پنالتی وارد 
دروازه حریف کرد.به این ترتیب زوج خط حمله ایران در حالی روی هم ۶۹ گل 
برای ایران به ثمر رسانده اند که تنها یک پنالتی در بین این گل ها بوده که آن را 

مهدی طارمی تبدیل به گل کرده است.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با تیم های ولز، آمریکا و انگلیس همگروه 
اســت. ایران در دوره قبل و در دیدار با پرتغال صاحب یک ضربه پنالتی شد که 

کریم انصاری فرد آن را تبدیل به گل کرد. 

 سه بازیکن استقالل در آستانه محرومیت از دیدار با ذوب آهن
ســه بازیکن اســتقالل در صورت دریافت کارت زرد 
برابر فوالد خوزســتان از دیدار بعدی آبی پوشــان محروم 

خواهند شد.
 تیم فوتبال استقالل تهران عصر پنجشنبه ۱۴ مهر ماه 
از هفته هشــتم لیگ برتر و از ساعت ۱۸.۳۰ در ورزشگاه 

آزادی میزبان فوالد خوزستان خواهد بود.
آبی پوشــان که در هفته هفتم گل گهر سیرجان را با 
نتیجه دو بر یک شکست دادند، از امروز تمرینات خود را آغاز می کنند تا بتوانند 

با آمادگی کامل به مصاف فوالد خوزستان بروند.
مهدی مهدی پور، پیمان بابایی و صالح حردانی سه بازیکن آبی پوش هستند 
که در حال حاضر ســه کارت زرد دارند. این نفرات در صورت دریافت کارت زرد 

برابر فوالد، دیدار برابر ذوب آهن اصفهان از هفته نهم را از دست خواهند داد. 

 طارمی از همه کسانی که به او حمله می کنند بزرگتر است
باشــگاه پورتو از مهاجم ایرانی خود بعد از دیدار مقابل 
براگا حمایت و اعالم کرد طارمی از منتقدانش بزرگتر است.

تیم فوتبال پورتو جمعه شب در هفته هشتم لیگ پرتغال 
میزبان تیم براگا بود که این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۱ به سود 
پورتو به پایان رســید. در این بازی مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی پورتو از ابتدا در زمین بود و عملکرد تاثیرگذاری در 
این تیم داشت. گل های اول و دوم پورتو روی حرکات مهاجم 

ایرانی پایه گذاری شد. گل سوم هم روی پاس مستقیم طارمی به دست آمد.
باشگاه پورتو بعد از این مسابقه، از مهاجم ایرانی خود حمایت کرد. در بخشی 
از مطلب خبرنامه باشگاه پورتو آمده است: »برای دومین بار در این فصل، پورتو 
در مبارزه برای عنوان قهرمانی بسیار برتر از یک رقیب بود و در دراگائو با اختالف 
سه گل پیروز شد. پس از پیروزی ۳-۰ مقابل اسپورتینگ، این بار قربانی پورتو تیم 
براگا بود که با گل های اوانیلســون، اوستاکیو، پپه و گالنو با نتیجه ۴-۱ شکست 
خــورد. طارمی با وجود گل نزدن یکی از نفرات تاثیرگذار این بازی بود و باز هم 

نشان داد از همه کسانی که با هم به او حمله می کنند بسیار بزرگ تر است.« 

 »یامگا« همچنان خطرناکترین استقاللی
خطرناک ترین بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقالل 
در حالی همچنان بهترین گلزن این تیم است که فاصله اش 

از دروازه حریفان بیشتر از قبل شده است.
 تیم فوتبال استقالل در حالی در هفته هفتم مقابل گل 
گهر به پیروزی رسیدند که این برد شیرین به لطف پنالتی 
به دســت آمد که در لحظات پایانی بازی نصیب شاگردان 
ساپینتو شد.کوین یامگا بازیکن گل زن آبی ها که از فصل 
گذشته تبدیل به پنالتی زن اول آنها شد، مثل معمول پشت این ضربه پنالتی قرار 
گرفت و با دقت دروازه گل گهر را برای بار دوم در این بازی گشود تا استقاللی ها 
به یکی از با ارزش ترین و شیرین ترین پیروزی های خود در این فصل دست یابند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
با وجود اینکه دشمنان در تالش هستند نشان 
دهنــد بانوان ایران اســالمی مخالف حجاب 
هســتند اما افتخارآفرینی های ورزشــکاران 
محجبه کشــورمان حقیقت ماجرا را نشــان 

می دهد.
 در روزهایی که رسانه های معاند به دنبال 
ایجاد تفرقه در داخل کشــور هســتند و در 
این بین بــا پیش کشــیدن موضوع حجاب 
بحث هایــی را مطرح و بانوان کشــورمان را 
این موضوع دانســته اند، ورزشکاران  مخالف 
کشــورمان با همین پوشش اسالمی در چند 
وقت اخیر افتخارآفرینی های زیادی داشته و 
با کسب مدال های متعدد پرچم کشورمان را 
در رویدادهای بین المللی به اهتزاز در آوردند 
تا باز هم نشــان دهند حجــاب منعی برای 
رسیدن به موفقیت نیست.بعد از موفقیت های 
بانوان ورزشــکار در مسابقات جهانی، آسیایی 
و المپیــک، بازی های کشــورهای اســالمی 
که در قونیه برگزار شــد افتخارات متعددی 
رقــم خورد که برخی بــرای اولین بار بعد از 
انقــالب بود که به عنوان نمونــه می توان به 
کسب مدال نقره والیبال اشــاره کرد.حاال با 
برنامه ریزی های متعدد فدراسیون ها و مقامات 
ورزشی، ورزشکاران کشورمان نشان دادند این 
موفقیت ها همچنان ادامه دارد و با تالش ها و 
تمرینات صورت گرفته با وجود حجاب، کسب 

مدال و سکو دور از ذهن نبوده است.

 تاریخ سازی یک بانوی قایقران در 
مسابقات جهانی

نازنین مالیی ملی پوش قایقرانی کشورمان 
که در مســابقات جهانی چک شــرکت کرده 
بود صعودی تاریخی داشــت و توانست برای 
نخســتین بار به نیمه نهایی A/B راه یابد و در 

نهایت با رقابت در فینال B به عنوان هشتمی 
برســد. این عنوان در حالی به دست آمد که 
به دلیل نبودن پیست 2 کیلومتر، ورزشکاران 
معموال پشت سدها تمرین می کنند. مالیی در 
المپیک 2۰2۰ توکیو هم عملکرد خوبی داشت 
و در جایگاه یازدهم قرار گرفت اما بعد از یک 

سال توانست جایگاه را ارتقا دهد.

 مدال هــای رنگارنــگ بر گردن 
آلیش کاران و بانوان نجات غریق

عالوه بر قایقرانی، ورزشــکاران کشورمان 
در مسابقات جهانی نجات غریق که در ایتالیا 

برگزار شــد روی ســکو رفتنــد و مدال نقره 
را بــر گردن آویختند. راویس شــهابی، فائزه 
آشورپور، الهام کاکلی و کژان رستمی ترکیب 
تیم ملی کشــورمان را تشکیل می دادند. این 
مقام نایب قهرمانی در فینــال A ماده ۴×۹۰ 
متر کسب شــد.در موفقیت های اخیر کسب 
شــده، ملی پوشــان آلیش را هم نباید نادیده 
گرفت؛ جایی که بانوان کشورمان در رقابت های 
جهانی ترکیه دست پر بازگشتند و توانستند با 
۳ طــال، ۳ نقره و ۵ برنز در مجموع ۱۱ مدال 
رنگارنگ قهرمان شــوند.رقابت های کشــتی 
آلیش کالســیک و آزاد در شهر بورسا ترکیه 
برگزار شــد که تیم ایران توانســت به عنوان 
قهرمانی کالســیک دســت یابد و در بخش 
آزاد نیــز به عنوان ســومی برســد.نگاهی به 
کسب مدال های متعدد جهانی حکایت از این 
دارد بانوان ورزشکار کشورمان بدون توجه به 
کارشــکنی های دشــمنان همچنان در حال 
تمرین هســتند تا در رویدادهای پیش رو باز 
هم پرچم کشورمان را به اهتزاز در آورند. آنها 
بارها با همین پوشش و حجاب که الگویی برای 
دیگر بانوان مســلمان جهان بوده نشان دادند 
راه رســیدن به موفقیت تالش است و انگیزه. 
ملی پوشان کشــورمان با حجاب خود زبانزد 
فدراســیون های جهانی و رسانه های سراسر 
جهــان بوده اند که به طــور نمونه می توان به 
تیراندازی، تیروکمان، فوتسال، والیبال، هندبال 

و ... اشاره کرد.

رسانه های معاند با دروغ پردازی درصدد ایجاد تفرقه و فضای دو قطبی در ایران هستند
علیرضا استکی گفت: مخالفان ایران بیرون از این کشور نشسته اند و با 
دروغ پردازی جوانان مان را به جان هم انداخته اند و این عزیزان باید مراقب 

باشند و فریب معاندین را نخورند.
سرمربی تیم ملی بوکس: رسانه های معاند با دروغ پردازی درصدد ایجاد 

تفرقه و فضای دو قطبی در ایران هستند
علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس کشورمان، درباره اتفاقات اخیر 
و اینکه برخی کشورها از طریق رسانه های مزدور و دروغ پرداز بدنبال برهم 
زدن آرامش مردم ایران هســتند؛ چیست؟ اظهار داشت: با اتفاقی که برای 
مهســا امینی رخ داد، قلب همه ما به درد آمده اســت، این موضوع در قلب 

همه خانواده ها نفوذ کرده است.
 همه ملت ایران باهم هســتند و هیچ فرقی هم وجود ندارد. کردها هم 
از گذشــته تاکنون مثل سایر ملت ایران بخشی از مردم این کشور هستند، 
آنها نیز مثل ســایر مردم افتخارآفرین این مملکت هستند. متاسفانه رسانه 

های معاند با انتشار اخبار کذب می خواهند فضا را دو قطبی کنند و آرامش 
کشور را بهم بزنند.

وی در ادامــه، افزود: قطعــا همه ما چه مخالفان و موافقان و  چه افرادی 

کــه کاری به هیچ موضوعی ندارند، 2 هفته اســت کــه زندگی مان تحت 
الشــعاع این حواشی قرار گرفته اســت. به هر حال اعتراض هم جای خود 
را دارد، شــکل خودش را دارد و ما می توانیم در مورد مشــکالت خودمان 
 بــه راحتی با اعتراض مدنی حرف هایمــان را پیش ببریم، این رفتار ها در

 شان جوانان ما نیست.
سرمربی تیم ملی بوکس در ادامه، خاطرنشان کرد: آنهایی که آن سوی آب 
نشسته اند و دنبال حاشیه سازی هستند، آن افراد فعال در رسانه های معاند 
قطعا هیچ کدام از آنها دلشان به حال این کشور نمی سوزد. آنها فقط بدنبال 
این هستند که جوانان ها را به جان هم بیندازند. جوانان ما باید هوشیار باشند، 
باید مراقب باشند که فریب حرف های پوچ این رسانه های معاند را نخورند.

وی در پایــان، گفت: جوانان را به آرامش توصیه می کنم، از مســئوالن 
خواهش می کنم با حرف ها و رفتارهایشان بیشتر امیدآفرین شوند و آن را 

به جامعه تزریق کنند.

صمد مرفاوی می گوید تیم ملی جلوی اروگوئه و سنگال بسیار منظم بود و 
این تیم طبق تفکرات کی روش بازی کرد.

صمد مرفاوی،  پیشکسوت فوتبال ایران، درباره درخواست کارلوس کی روش 
برای حضور بازیکنان داخلی به مدت دو روز در تمرینات تیم ملی در فاصله هر 
هفته از بازی های لیگ برتر گفت: مســاله مربوط به برنامه ریزی سرمربی است. 
هر مربی اهداف و اســتراتژی خود را دارد و بر اساس آن برنامه ریزی می کند. با 
توجه به تجربه ای که کی روش در دوران مربیگری خود و در هشت سال حضور 
در ایران به دست آورده است، حضور بازیکنان داخلی در اردوی تیم ملی را الزامی 
دیده است. کی روش بهتر از دیگران تیمش را می شناسد. او درخواست برنامه ای 

را داده که طبیعی و قابل احترام است.
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان درباره دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل 
اروگوئه و سنگال و پیشرفت تیم ملی در این دو دیدار بعد از برکناری اسکوچیچ 
و انتخاب کی روش هم اظهار کرد: به لحاظ فوتبالی چیزی را که می خواستیم به 
دست آوردیم. سرمربی تیم ملی در این دو بازی تقریبا استراتژی و تفکرات خود 
را پیاده کرد و همه بازیکنانی را که می توانند در جام جهانی کمک کنند، آزمایش 

کرد. نمی توان گفت این دو بازی برای ما بد بود بلکه این دو بازی مفید بود.
وی با اشاره به »پیشرفت تیم ملی فوتبال ایران در این دو دیدار« گفت: تیم 
ملی از نظر نظم تاکتیکی خیلی بهتر از گذشته بود و این می تواند پیشرفت باشد.

مرفاوی درباره نقاط قوت تیم ملی خاطرنشان کرد: نقطه قوت تیم ملی این 
بود که بازیکنان کامال در اختیار تفکرات ســرمربی بودند. تیم ملی با نظم کار 
می کرد. مشخص بود که این تیم چه می خواهد. این ها امتیازهایی است که تیم 

ملی در این بازی ها به دست آورد. با توجه به اینکه مربی ۱۰ روز قبل کارش را 
شروع کرده است، عملکرد تیم ملی خوب بود.

این کارشناس فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا کی روش بعد از این 
دو بازی برنامه خود را برای رقبا رو کرد و ساوت گیت توانست تفکرات کی روش 
را برای دیدار ایران و انگلیس بخواند؟ گفت: با توجه به شناختی که از کی روش 
و تفکراتش دارم، استراتژی خودش را پیاده کرد. طبیعی است که او استراتژی 
گذشته را پیاده کرده بود. نوع بازی، همان نوع گذشته بود. شاید چیدن مهره ها 

هنوز مشخص نبود اما به لحاظ کار تیمی و استراتژی، تیم مثل گذشته بود.
وی درباره استفاده مجزا از طارمی و آزمون در ترکیب تیم ملی که می تواند 
در جام جهانی هم ادامه داشته باشد، گفت: شاید کی روش نمی خواست دست 
خود را از حیث استفاده از بازیکنان رو کند. شاید می خواست گمراه  کننده ظاهر 

شود. شاید مهره های خود را رو نکرد.
مرفاوی در واکنش به اینکه آیا ترکیب تیم ملی در جام جهانی دســتخوش 
تغییر می شود؟ گفت: تمام بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدند، استحقاق حضور 
در تیم ملی را دارند. کی روش بازیکنانی را می خواهد که با تفکرات او همخوانی 
داشته باشد. سرمربی باید تشخیص دهد که این بازیکنان خوب یا بد بودند یا 

کدام بازیکن به تفکراتش نزدیکتر است.
وی دربــاره عملکرد رقبای تیم ملی ایــران در بازی های تدارکاتی از جمله 
نتایــج ضعیــف آمریــکا و انگلیس گفت: با ایــن تفکر نباید بــه جام جهانی 
برویم کــه انگلیس و آمریکا در بازی های گذشــته باخته انــد. باید با تفکری 
 وارد جــام جهانی شــویم که همه تیم ها با تمام قوا بــازی می کنند. نباید این 
بازی ها ما را فریب دهند. همه تیم ها در جام جهانی با قدرت می آیند و تفکر و 

استراتژی خود را دارند.
ســرمربی تیم ملی فوتبال جوانان درباره مذاکرات خود با فدراســیون برای 
ادامه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام ملت های آسیا گفت: برنامه بعدی 
ما یک اردو اســت که از 2۰ تا ۳۰ مهر برگزار خواهد شــد. بازیکنان تیم ملی 
جوانان و یکســری بازیکن جدید در این اردو با ما خواهند بود و دیدار دوستانه 

هم برگزار می کنیم.
وی ادامــه داد: در برنامــه خودمــان بازی های برون مرزی هم داشــتیم. 
تورنمنت های خارجی را درخواست کردیم که ان شاء اهلل فدراسیون فوتبال این 
کار را انجام می دهد. ما هفت مرحله اردو داریم که هر ماه یک اردو و بعضی ماه ها 

دو مرحله اردو خواهیم داشت.

تیم ملی کامال در اختیار تفکرات کی روش بود

اعزام تیم ملی هندبال درابهام؟
نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال آخرین وضعیت 
اعزام تیم بزرگســاالن به مســابقات قهرمانی آســیا و 
مشکالت و دغدغه های پیرامون این تیم را تشریح و تاکید 

کرد که به دنبال رفع مشکالت مالی هستند.
 مســابقات هندبال قهرمانی زنان بزرگسال آسیا در 
ســال 2۰22 با حضور ۱۰ تیــم از ۳ الی ۱۹ آذرماه در 

شهر اینچئون کره جنوبی برگزار می شود.
تیم ملی هندبال زنان ایــران در گروه A با تیم های 
کره جنوبی، ازبکســتان، هند و استرالیا هم گروه است. 
تیم های ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، چین و تایلند هم 

در گروه B قرار دارند.
در این دوره ۵ تیم جواز حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان سال 2۰2۳ را کسب خواهند کرد. البته این پیش 
بینی می شود با توجه به حضور نماینده قاره اقیانوسیه در 
آسیا این سهمیه به شش افزایش یابد که در آن صورت 
شانس تیم ایران برای صعود دوباره به رقابت های قهرمانی 

جهان افزایش می یابد.
در حالیکه کمتر از دوماه تا آغاز این رویداد باقی است 
و قرعه کشــی و برنامه بازی ها هم اعالم شده اما هنوز 
تکلیف اعزام این تیم و وضعیت اردوها مشــخص نشده 
است. شنیده شده فدراســیون هندبال به دلیل فراهم 
نشــدن اعتبارات قصد اعزام این تیــم را ندارد. جریمه 
عدم حضور ایــن تیم کمتر از یک ســوم هزینه اعزام 
اســت و به نظر می رسد فدراسیون بیشتر تمایل دارد تا 
جریمه 2۰ هزار دالری را بپردازد اما هزینه ۴ میلیاردی 

اعزام را نپردازد.
دهقانی نایب رئیس فدراسیون هندبال در گفتگو با 
خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ما تمام تالش خود 
را برای اعزام این تیم انجام می دهیم. دست روی دست 
نگذاشته ایم و در تالشیم تا از وزارت، کمیته و حامیان 
مالی اعتبارات الزم برای اعزام تیم را فراهم کنیم. کشور 
کره گران اســت و هزینه اعزام تیم حتــی از اروپا هم 

بیشتر می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم اعزام 
متحمل جریمه می شوید و شنیده شده پرداخت آن از 
هزینه اعزام کمتر است و شاید فدراسیون در نهایت به 
این نتیجه برسد که جریمه را بپردازد؟، آیا این شنیده ها 
صحت دارد؟، گفت: این طور نیســت مــا برای تأمین 
اعتبارات در تالشــیم و هر روزی که این هزینه تأمین 
شود برای اعزام تیم برنامه ریزی می کنیم. جریمه عدم 
اعزام 2۰ هزار دالر است یعنی معادل ۶۰۰ میلیون تومان 

اما هزینه اعزام به ۴ میلیارد می رسد.
دهقانی در مورد سهمیه های توزیع شده و شانس ایران 
برای دومین حضور جهانی اش هم گفت: ۵ سهمیه قطعی 
اســت اما با توجه به حضور تیم استرالیا کنفدراسیون 
هندبال آسیا درخواســت افزایش یک سهمیه دیگر را 

داده اما هنوز این مسئله قطعی نشده است.
بــا توجه به زمــان کم تا اعزام ایــن تیم و اختالف 
نظرهای پوچه دیاز با کادر فنی در بازی های کشورهای 
اســالمی، آیا این مربی فرصت شناخت و آماده سازی 
تیم را خواهد داشت یا خیر و آیا مربی داخلی مسئولیت 
تیــم را برعهده خواهد گرفــت؟وی در این مورد گفت: 
پوچه دیاز در حال حاضر به عنوان ســرمربی همراه تیم 
سپاهان در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های 
آسیا می باشد و با این تیم قرارداد دارد. ابتدا باید تکلیف 
اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی اسیا مشخص شود 

و بعد به مساله ایشان بپردازیم. طبق صحبت های انجام 
شده مقرر گردیده تا طرفین صحبت کنند و اگر موافق 
باشــند همکاری ادامه یابد و اگر نه، این همکاری قطع 
می شود. به هر حال این مربی در حال حاضر ایران است 
و منطقی هم نیست که وقتی اعزام تیم ملی هنوز مسلم 
نشده، ناچار به پرداخت دستمزد به ایشان و برون رفت 
ارز از کشور باشیم.نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال 
تاکید کرد: تیم ملی هندبال بزرگساالن ویترین فدراسیون 
اســت. ما تمام هدفمان این است که این تیم را تقویت 
کنیم و به هیچ عنوان ذره ای از حساسیت های ما نسبت 
به این تیم کم نشده است. بعد از حضور هر سه تیم زنان 
ایران در آسیا و حضور در رقابتهای جهانی و قرار گرفتن 
در جمــع ۱۶ تیم برتر در رده نوجوانان جهان، توقعات 
جامعه ورزش و خانواده هندبال از تمامی رده های سنی 

به ویژه بزرگساالن باال رفته است.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان نگاه ما این نیست که اگر 
تیم نتیجه نگیرد پس تیم هم اعزام نشود. در این دوره 
از مسابقات قهرمانی آسیا شاهد حضور تیم های مدعی و 
نامدار آسیا از جمله تیم های قدرتمندی چون کره جنوبی 
در گروه خود هستیم که در المپیک و مسابقات جهانی 
صاحب مدال بوده و عناوین قهرمانی دارد که همین کار 
ما را سخت تر کرده است اما چنانچه طبق نظر کادر فنی 
حضورمان در این مسابقات با یک ترکیب از بزرگساالن، 

امید و جوانان باشــد، می تواند به کاهش نقاط ضعف و 
تقویت نقاط قوت ما کمک کند. بازیکنان جوان ما تجربه 
رویارویی با این تیم ها در آسیا را نداشته اند و این میدان 

فرصت خوبی برای آنهاست.
وی تصریــح کرد: بازیکنان تیم نوجوانان ما وارد رده 
سنی جوانان و جوانان ما وارد رده سنی امید و بزرگسال 
شده اند. قطعاً حضورشان در این میدان فرصت جدیدی 
برای آنهاســت. هدف گذاری ما در هندبال از چند سال 
قبل متمرکز بر رده های پایه و حضور در مسابقات مختلف 
برای آینده ای درخشان و مورد انتظار بوده است که در 
کنار آن مربیان ما نیز تجربه جهانی کســب می کنند و 
این آینــده نگری در جهت تعالی ورزش هندبال بانوان 
خواهد بود.با توجه با اینکه برنامه رقابتهای لیگ با تقویم 
مسابقات برون مرزی اجرایی می شود، تکلیف برگزاری 

لیگ برتر هندبال بانوان چه خواهد شد؟
وی در این خصوص گفت: کمیته مسابقات فدراسیون 
برنامه رقابتهای لیگ را بر اساس تقویم مسابقات تنظیم 
می کند و چون برنامه ریزی دقیق در این خصوص در سال 
گذشته، بازخورد خوبی داشته است، برنامه ریزی برای 
لیگ سال جاری نیز مستثنی از این قضیه نبوده است.

نایب رئیس فدراســیون هندبال ادامه داد: در سال 
گذشــته به دلیل فشــردگی اعزام های خود در تمامی 
رده های ســنی در مســابقات قهرمانی آسیا و جهانی، 
مسابقات لیگ برتر تا بهار سال جاری به طول انجامید.

وی خاطرنشان کرد: اما با بهره گیری از تجربه سال 
گذشــته و علم به ایرادات احتمالی در تداخل برگزاری 
مســابقات لیگ برتر با اردوهــای تیم ملی، زمان بندی 
مســابقات لیگ برتر طبق تقویم فدراسیون که ابتدای 
ســال اعالم شده است، قرار هست در دهه سوم آذر ماه 
برگزار شود مگر به دالیلی که قباًل صحبت شد اعزامی 
انجام نشــود که در اینصورت کمیته مسابقات هر گونه 
تغییر احتمالی در زمان برگزاری لیگ را با توجه به شرایط 

موجود بررسی خواهد نمود.
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نفت وســت تگزاس اینترمیدیت )WTI( در جریــان کاهش تولید نفت اوپک 
پالس، موضع خود را حفظ خواهد کرد. اوپک پالس ممکن است 5 اکتبر تصمیم 

به کاهش تولید بگیرد.
به گزارش تجریش آنالین  به نقل از وب سایت »اف ایکس استریت«، نفت وست 
تگزاس اینترمیدیت )WTI( در جریان کاهش تولید نفت اوپک پالس، موضع خود را 
حفظ خواهد کرد. قیمت »نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت« )WTI( در اواسط 
معامالت روز پنج شنبه، به باالترین حد یک هفته اخیر رسید و سپس در بازارهای 

معامالت آسیایی، افت یک دالری را تجربه کرد. 
در حال حاضر، سیگنال های قوی وجود دارد که نفت وست تگزاس، از پایین ترین 
ســطح 9 ماهه )76.35 دالر( خود عقب گرد نموده و پس از شروع روند صعودی 
در روز چهارشنبه با افزایش سود روزانه تقریباً 5 درصدی مواجه شده است. اگرچه 

هنوز قیمت نفت تحت فشار شدید ترس از رکود فزاینده است و صحبت در رابطه 
با یک اصالح قویتر زود است، اما نفت همچنان کشش خود را به عنوان یک بازار 

معامالتی جذاب حفظ کرده است.
قدر مسلم، رکود می تواند به طور قابل توجهی به تقاضای جهانی آسیب رسانیده 
و قیمت را به میزان بیشــتری پایین بیاورد، زیرا نفت از اواســط ماه ژوئن در یک 

روند نزولی ثابت قرار دارد.
از سوی دیگر، خوش بینی تازه ای به وجود آمده که ناشی از سیگنال هایی است که 
نشان می دهد گروه اوپک پالس ممکن است برای تقویت قیمت نفت، در نشست 5 
اکتبر خود تصمیم بگیرد که تولید را به میزان 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

تجزیه و تحلیل های تکنیال در نمودار روزانه ترکیبی اســت، اما سیگنال های 
مثبتی در نمودار هفتگی در حال توسعه است، زیرا پس از چهار هفته متوالی قرمز 
 )bear-trap( »بودن، قراردادهای هفته صعودی شــده و یک الگوی »تله خرسی
شکل گرفته است که نتیجه رد حمایت های اصلی توسط فیبو 76.4٪ در »میانگین 
متحرک وزنی WMA 100( »100( در فواصل 62.42 دالر تا 130.48 دالر است. 
انتظار می رود در کوتاه مدت، ســوگیری صعودی بوده و باالی »تنکن ســن« 
)Tenkan-sen( روزانه در 81.44 دالر قرار گیرد. اما گاوها )سرمایه گذاران امیدوار 
به افزایش قیمت ها( برای هموار شدن روند اصالحی قوی تر، نیاز به ثبات در یک 

»کیجونسن« )Kijun-sen( روزانه در حدود 86.94 دالر دارند.
سطوح مقاومتی نفت خام وست تگزاس اینتر مدیت )WTI( شامل کانال های؛ 

82.78;  83.04;  84.64 و 85.50 دالر است. 
سطوح حمایت نفت خام آمریکا )WTI( شــامل کانال های؛ 81.44;  80.31;  

80.00 و 79.55 است.

سمت و سوی بازار نفت خام

سالمندان خانم در مرکز روزانه نگهداری از سالمندانسالمندان خانم در مرکز روزانه نگهداری از سالمندان    
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اینفوگرافیاینفوگرافی

چین اولین هواپیمای جت مسافربری بزرگ بومی خود موسوم به سی 919 را 
تا پایان سال 2022 مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از ســی جی تی ان، اولین هواپیمای جت 
 )COMAC( مسافربری بومی چین که توسط شرکت هواپیمایی تجاری این کشور
ســاخته شده، روز پنجشنبه توســط اداره هوانوردی غیرنظامی چین، گواهینامه 
صالحیت پرواز دریافت کرد.گواهی صالحیت پرواز نشان می دهد که این هواپیما 

از ایمنی الزم برای فعالیت تجاری برخوردار اســت. مقامات چینی می گویند این 
کشور توانایی ساخت مستقل هواپیماهای مسافربری بزرگ در کالس جهانی را دارد 
و این تحول نقطه عطف مهمی برای صنعت هواپیماسازی بزرگ این کشور است.

شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ و ایرباس مستقر در فرانسه مدت هاست 
که در بازار خطوط هوایی تجاری که ارزش آن به تریلیون ها دالر آمریکا می رسد، 

دو قطب برتر محسوب می شوند.
سی 919 به عنوان بخشی از هدف چین برای توسعه هواپیماهای غیرنظامی 
خانگی با هواپیماهای مسافربری میان برد دو غول جهانی مانند ای 320 ایرباس و 

737 مکس بوئینگ رقابت می کند.
طول بال این هواپیما نزدیک به 36 متر، طول آن حدود 39 متر و ارتفاع دم آن 
حدود 12 متر است. این هواپیما دارای 158 تا 168 صندلی، برد استاندارد 4075 
کیلومتر و حداکثر برد 5555 کیلومتر است که قابل مقایسه با بوئینگ 737 است.

بال های طراحی شده آیرودینامیکی آن که از فلزات و کامپوزیت های پیشرفته 
ساخته شــده اند به بهبود مصرف سوخت کمک می کنند و در عین حال صدای 
 داخل کابین را کاهش می دهد. کابین ســی 919 از جدیدترین فناوری ناوبری و

 سیستم های رایانه ای پیشرفته بهره مند است.

چین در حال ارتقای یک نیروگاه برق آبی بزرگ به عنوان بخشی از بزرگترین 
طرح تامین انرژی هیبریدی جهان اســت که برق را از طریق نیروگاه های آبی و 

فتوولتائیک تولید می کند.

 Kela به گزارش تجریش آنالین و به نقل از سی جی تی ان، نیروگاه خورشیدی
در جنوب غربی استان سیچوان چین، نزدیک به ایستگاه برق آبی لیانگهکو، واقع 
در رودخانه یالونگ، با ظرفیت تولید 1 میلیون کیلووات به عنوان بزرگترین نیروگاه 

انرژی هیبریدی جهان ساخته خواهد شد.
صفحات خورشیدی بر روی کوه ها تا ارتفاع 4600 متری و با ظرفیت اضافی 1 
میلیون کیلووات نصب می شوند. انتظار می رود این پروژه در سال 2023 با میانگین 

ظرفیت تولید برق 2 میلیارد کیلووات ساعت راه اندازی شود.
چین با هدف رسیدن به هدف کاهش جدی انتشار گاز کربن در سال 2030 و 
حذف کامل کربن قبل از فرارسیدن سال 2060، در حال راه اندازی  نیروگاه های 
جدید انرژی پاک است.تاسیس این نیروگاه به کاهش انتشار دی اکسید کربن تا 
بیش از 1.6 میلیون تن در سال کمک می کند، که معادل جلوگیری از سوزاندن 

600000 تن زغال سنگ است.

گروهی از محققان ژاپنی در مطالعه اخیرشان به بررسی برابری در حوزه پزشکی 
پرداخته  و اظهار کرده اند، پس از بررسی ها دریافته اند هیچ تفاوتی در عملکرد بین 
جراحــان مرد و زن وجود ندارد.به گزارش تجریش آنالین  و به نقل از اس اف، بر 
اســاس تحقیقات جدید در ژاپن، فرقی نمی کند که جراح شــما مرد باشد یا زن، 
چرا که به گزارش دانشمندان، جراحان زن و مرد با وجود اینکه جراحان زن اغلب 
رویه های چالش برانگیزتر را در پیش می گیرند و با بیماران مبتال به بیماری های 

پرخطر مواجه هستند، میزان مرگ و میر یا عوارض جراحی یکسانی دارند.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که در مقیاس جهانی، زنان هنوز در 
زمینه جراحی در اقلیت هســتند اما نکته مثبت  این است که تعداد پزشکان زن 
در سال های اخیر افزایش یافته است.به طور مشخص تر، جراحان عمومی زن تنها 
28 درصد از جراحان کانادایی در ســال 2019، تنها 22 درصد از جراحان ایاالت 
متحده در سال 2019 و 33 درصد از جراحان بریتانیایی در سال 2017 را به خود 
اختصاص دادند. در این میان، زنان تنها 22 درصد از پزشکان در ژاپن را تشکیل 
می دهند که در این میان 5.9 درصد از آنها جراح هســتند. با این حال، مطالعات 
قبلی در ایاالت متحده و کانادا نشان داده که مهارت پزشکان و جراحان زن در واقع 

برابر یا بیشتر از همتایان مرد آنها است.برای تحقیق بیشتر در مورد این موضوع، 
محققــان این مطالعه از پایگاه داده بالینی ملی ژاپن)NCD( که شــامل داده های 
مربوط به 95 درصد از تمام جراحی های انجام شده در ژاپن است، استفاده کردند. 
نویسندگان مطالعه این داده ها را با نتایج جراحی در بین جراحان زن و مرد بین 
سال های 2013 و 2017 مقایسه کردند. عالوه بر این، آنها رابطه بین مرگ و میر 
پس از عمل)در 90 روز پس از جراحی( و میزان عوارض جراحی)در 30 روز پس از 
جراحی( و مجوز جراح را بررسی کردند.محققان در این مطالعه تاکید ویژه ای بر سه 
 total(گاسترکتومی کامل ،)distal gastrectomy(روش رایج گاسترکتومی دیستال
gastrectomy( و عمل برداشــتن پایین قدامی)low anterior resection( برای 

سرطان معده و سرطان روده بزرگ داشتند.
 آنها این سه مورد را انتخاب کردند زیرا بسیاری از جراحان زن این جراحی ها را 
انجام داده اند. تجزیه و تحلیل کامل شامل 149 هزار و 193 عمل جراحی دیستال 
گاسترکتومی، 63 هزار و 417 جراحی گاسترکتومی و 81 هزار و 593 عمل برداشتن 
پایین قدامی بود.نویسندگان مطالعه دریافتند که جراحان زن تنها پنج درصد از 
این روش ها را انجام می دهند و کمتر از همتایان مرد خود در مراکز پزشــکی با 
امکانات باال کار می کنند. با این حال، بیمارستان ها به احتمال بیشتری جراحان زن 
را برای جراحی بیماران پرخطر)بیمارانی که دچار سوءتغذیه، مصرف طوالنی مدت 
استروئید یا بیماری شدیدتر بودند( اختصاص می دادند. با وجود همه اینها، تفاوت 
کلی در میزان مرگ و میر یا عوارض جراحی بین جراحان مرد و زن وجود نداشت.
post-(جراحان زن، به طور متوســط، ســال های کارآموزی پــس از ثبت نام

registration years( کمتــری داشــتند و نســبت بــه جراحــان مــرد، 
جراحی هــای کم تهاجمــی کمتری انجــام داده اند. محققان حــدس می زنند 
 کــه این می تواند نتیجه فرصت های آموزشــی کمتر مرتبط بــا رفتار ترجیحی

 با کارآموزان مرد یا خواسته های رقابتی و دادن نقش های سنتی اجتماعی مانند 
تشکیل خانواده به زنان باشد.

چین اولین هواپیمای جت مسافربری بومی خود را ساخت

راه اندازی بزرگترین نیروگاه انرژی هیبریدی جهان در سال 2023

هیچ تفاوتی در عملکرد بین جراحان مرد و زن وجود ندارد

  چند راه ساده برای رهایی از مسمومیت غذایی
بیماری ناشی از غذا که بیشتر به آن مسمومیت غذایی گفته می شود، نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع ترین عالئم مسمومیت غذایی 
شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی و اسهال است. البته عالئم مسمومیت غذایی بسته به منبع عفونت می تواند متفاوت باشد. در این اینفوگرافیک به چند 

راه ساده برای رهایی از این بیماری اشاره شده است.

 هوش مصنوعی »متا« که متن را به ویدئو تبدیل می کند!

سیســتم هوش مصنوعی شــرکت »متا« می تواند با استفاده از پیام های 
متنی، ویدئو بسازد.

 به نقل از دیلی میل، شرکت »متا«)Meta(، نوع جدیدی از هوش مصنوعی 
تولیدکننده هنر را معرفی کرده است که می تواند از پیام های متنی، ویدئو بسازد 

و نتایجی سورئال و چشمگیر را ارائه دهد.
این سیســتم هوش مصنوعی به نام »Make-A-Video«، از تصاویر موجود 
همراه با شرح آنها برای آشنایی با جهان و نحوه توصیف تصاویر استفاده می کند 
و ویدئوهای بدون برچسب را برای تعیین چگونگی حرکت جهان به کار می برد. 
ویدئوهای به دســت آمده، نتایجی از سوررئال و ترسناک گرفته تا قانع کننده 

را در بر می گیرند.
این شرکت متعلق به »مارک زاکربرگ«)Mark Zuckerberg( اعالم نکرده 
است که این سیستم چه زمانی در دسترس عموم قرار می گیرد و محدودیت هایی 
وجود خواهد داشت یا خیر اما یک فرم ثبت نام وجود دارد که افراد در صورت 
تمایل می توانند با تکمیل کردن آن، Make-A-Video را در آینده آزمایش کنند.
پیشرفت در استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد ویدیوهای درخواستی، 
انواع معضالت اخالقی را ایجاد می کند. همچنین، احتمال دروغگویی و ارائه 

اطالعات نادرست نیز وجود دارد.
متا خاطرنشان کرد که همه محتوای تولیدشده توسط این سیستم جدید، 
حاوی یک واترمارک است که به بینندگان کمک می کند تا مطمئن شوند که 

ویدئو با هوش مصنوعی تولید شده و ویدئوی ضبط شده نیست.
ایــن غول فناوری گفت: هدف ما این اســت که نهایتــا این فناوری را در 
دســترس عموم قرار دهیم اما در حال حاضــر به تجزیه و تحلیل و آزمایش 
Make-A-Video ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که هر مرحله از 

انتشار، ایمن و هدفمند است.
یکی از کلیپ های ویدئویی نشان می دهد که یک سفینه فضایی نسبتاً واقعی 
در حال فرود آمدن روی مریخ اســت. ویدیوی دیگری که کمی سورئال تر به 
نظر می رسد، یک اسب تک شاخ آبی را نشان می دهد که بر فراز یک سرزمین 

خیالی پرواز می کند.
ویدئوی دیگری، فضانوردی را در حال شــناور شدن در فضا از زوایای دید 

متفاوت به تصویر می کشد.
متا نوشت: هوش مصنوعی متا متعهد به توسعه هوش مصنوعی مسئوالنه و 
اطمینان از کاربرد ایمن این فناوری پیشرفته ویدیوئی است. پژوهش ما مراحلی 
را برای کاهش ایجاد محتوای مضر، جانبدارانه یا گمراه کننده پشت سر می گذارد.
محققان در مقاله ای درباره این سیســتم توضیح دادند: در همه جنبه ها، 
Make-A-Video بــا وضــوح مکانــی و زمانی، وفاداری بــه متن و کیفیت، 
پیشــرفته ترین هنر را در تبدیل متن به ویدئو نشان می دهد که با معیارهای 
کمی و کیفی تعیین می شود.سیستم های هوش مصنوعی قبلی که تصاویر ثابت 
را از متن تولید می کردند، نتایج عجیبی به دست آورده اند.سیستم موسوم به 
»Craiyon AI«، یک سیستم تبدیل متن به تصویر محبوب بود که به متا تعلق 
نداشت. این سیستم، چندین تصویر مختلف را ایجاد کرد که نشان می دادند 
اگر همه انسان ها به »متاورس«)Metaverse( بپیوندند، چه شکلی می شوند.

تعدادی از شرکت های فناوری از جمله شرکت زاکربرگ، ده ها میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری می کنند تا یک دنیای مجازی را ارائه دهند که مردم در آن 

بتوانند خرید کنند، کار کنند و سرگرم شوند. 

 چاپ سه بُعدی 10 برابر سریعتر شد
فناوری جدید چاپ سه بعدی پژوهشگران دانشگاه استنفورد 10 برابر سریعتر 

از سریعترین چاپگر سه بعدی جهان است.
 بــه نقل از آی ای، تحوالت در زمینه تولیــد مواد افزودنی همچنان ادامه 
دارد و این بار، پیشرفت جدید دانشگاه استنفورد، نوآوری بیشتری را برای این 

صنعت به ارمغان آورده است.
مهندسان دانشگاه استنفورد یک فرآیند چاپ سه بعدی ایجاد کرده اند که 
5 تا 10 برابر سریعتر از سریع ترین چاپگر با وضوح باال است که در حال حاضر 
در بازار موجود اســت و می تواند از انواع مختلف رزین برای ایجاد یک شــیئ 

واحد استفاده کند.
نتایج منتشر شــده در مجله Science Advances نشان می دهد که این 
فرآیند جدید بسیار سریع تر از سریع ترین روش چاپ با وضوح باالی در حال 
حاضر اســت. همچنین احتماالً به پژوهشگران اجازه می دهد تا از رزین های 

ضخیم تر با خواص مکانیکی و الکتریکی بهتر استفاده کنند.
پروفســور جوزف دی سایمون، اســتاد رادیولوژی و مهندسی شیمی در 
اســتنفورد و نویسنده ارشــد این مقاله می گوید: این فناوری جدید به درک 
کامل پتانســیل چاپ سه بعدی کمک می کند. این فناوری به ما امکان چاپ 
بسیار سریع تر را می دهد و به آغاز دوره جدیدی از تولید مواد افزودنی کمک 
می کند و همچنین امکان ســاخت اشــیای پیچیده و چند ماده ای را در یک 

مرحله واحد فراهم می کند.

پیامبر اکرم )ص( :
چهره  به  بنده،  گاه  هر 
به  همسرش  و  همسرش 
خداوند  بنگرد،  او  چهره 
به آن دو ، با نگاه مهرآمیز 
گاه دست  هر  و  نگرد،  می 
یکدیگر را بگیرند، گناهان 
آن دو ، از الی انگشتانشان 

فرو می ریزد .
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