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با توجه به مشکالت طرح بانکداری ایران و آثار مخرب این طرح بر نظام 
پولی، مالی و اعتباری کشور، ضروری است تدابیر الزم برای اصالح قبل از 

تصویب طرح به   عمل آید.
»طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران« در جلسه علنی بیست وششم 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون 
اقتصادی ارجاع شــد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ 
کمیســیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه مورخ ۲۵ 
خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شــد. حاال 
این طرح با وجود مخالفت های زیادی درباره بندهای آن، در انتظار تصویب 

قریب الوقوع مجلس قرار دارد.
 مهم ترین مســاله ای که در اصالح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه 
کرد، مســاله اســتقالل بانک مرکزی اســت. اگر در طرح جدید، استقالل 
بانک مرکزی ارتقــا یابد، می توان ادعا کرد کــه اصالحات قانونی یک قدم 
 رو به جلو اســت و اگر اســتقالل بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت 
به قانون قبلی ضعیف تر شــده باشــد، باید گفت، این اصالح قانون، نوعی 

عقبگرد بوده و بی ثمر است.
 طرح جدید اصالح بانکداری ایران نسبت به قانون مصوب سال ۱3۵۱، 
نوعی عقبگرد اســت. در بررســی این بخش از طرح نه تنها اصالحی انجام 
نشده، بلکه حتی به نظر می رســد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و 

بانکی مصوب سال ۵۱ بدتر است.
به عنوان مثال در قانون پولی  و بانکی سال ۱3۵۱، مجمع عمومی توسط 
قوه مجریه اداره می شــد و متاسفانه مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه 
از طریق مجمع در حوزه سیاســت های پولی وجــود دارد. در طرح فعلی، 
متاسفانه عالوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از 
سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده اند. بر این اساس، 
امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر 

رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیدا کرده است.
 وظیفــه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنتــرل تورم و در کنار 
آن نظارت بر بانک هاســت تا به سپرده های مردم صدمه ای وارد نشود. اما 
گاهی حفظ ارزش پول ملی با سیاســت های اقتصادی دولت ها در تناقض 
قرار می گیرد و اگر بانک مرکزی اســتقالل نداشته باشد، نمی تواند منافع 

ذی نفع ها را پایداری کند.
 وقتی دولت و مجلس دســتورات تکلیفی درباره نیاز به نقدینگی برای 
ســاخت پل، ساخت سد یا جاده ســازی و غیره به بانک ها اعالم می کنند، 
راهی جز چاپ پول از ســوی بانک مرکزی باقی نمی ماند. زمانی که دولت 
این دستورات را به بانک مرکزی می دهد استقالل بانک مرکزی هم سؤال 
می رود و چاره ای جز اجرای این دســتورات باقی نمی ماند و در نتیجه این 
اقدام هم منجر به تورم بیشتر می شود و مردم را با مشکالت مواجه می کند 

و ارزش پول ملی را هم کاهش می دهد.
 اگر بانک مرکزی استقالل نداشته باشد و به نظر متخصص های اقتصادی 
توجه نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقاً 
مصداق همین مســئله است که افزایش نقدینگی به تورم ۴۰ درصد حتی 

6۰ درصد منجر شود و هیچ کس درنهایت در این باره پاسخگو نباشد.
 وقتی وظایف بانک مرکزی را به هیات عالی ای محول کنند، این شرایط 
اقتصاد کشــور را بدتــر خواهد کرد. این قانون نیروهــای جدیدی را وارد 
سیاســت گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری 

ندارند.
 ورود شــورای فقها به بانک مرکزی کار درســتی نیست. تأکید فقها در 
مســئله بانکداری، اجتناب از بانکداری ربوی اســت و مسئله در بانک های 

تجاری موضوعیت دارد نه در بانک مرکزی.
 کار بانک مرکزی کنترل نقدینگی و منابع ارزی کشور است؛ بانک مرکزی 
به کسی تسهیالت ارائه نمی کند که مشمول احکام ربوی یا غیر ربوی باشد. 
بنابراین این طرح کالف سردرگمی است که می خواهد پای فقها را هم به 

مشکالت اقتصاد و بانکداری کشور باز کند.
اصــالح قانــون بانکداری به شــکل کنونــی، نه تنها کمکــی به نظام 
بانکداری نخواهد کرد، بلکه راه را برای فســاد بیشــتر باز می کند. به یقین 
 ایــن اصالح برخــالف رویه حاکم بر نظــام بانکداری دنیاســت و کاری

 سیاسی است نه علمی. باید و ضروری است تدابیر الزم برای اصالح قبل از 
تصویب طرح به   عمل آید.

شرکتی واجد شرایط شرکتی واجد شرایط واردات خودرو نیستواردات خودرو نیست

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر گفت: هیچ شرکتی واجد شرایط واردات 
نیست؛ دستورالعمل ها، امکان واردات را سلب کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که لیســت شــرکت های واجد شرایط واردات 
خودرو تا چند هفته آینده اعالم خواهد شد آیا جزئیاتی در زمینه لیست شرکت های 
واردکننده دارید؟ گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱7 مهر جلسه ای با حضور 

شرکت های که در گذشته نمایندگی  واردات را برعهده داشتند برگزار کرد.
وی دستورالعمل واردات خودرو را غیر منطقی و غیروارداتی عنوان کرد و افزود: 
باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت 
دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در 
نهایت موفق نخواهد شد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در دستورالعمل 
آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد 
و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی خواهد ارز برای واردات تخصیص بدهد پس با 
چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟

دادفــر با بیان اینکه باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه گمرکی و تعداد اســقاط 
خودرو در دستورالعمل مشخص شود، اذعان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به شرکت های واردکننده اعالم کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه 
شوند و بعد از فروش یک سود عادالنه به واردکننده داده می شود. اینجا این پرسش 

مطرح است که چه نوع  کاالیی با این روند وارد و بفروش رسید؟
وی ادامه داد: ماده ۴ حمایت از مصرف کننده در این واردات برقرار است یا خیر؟ 
آیا الزم به وجود آمدن شــرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش وجود دارد؟ آیا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال واردات خودروهایی مانند پروتون، سوبارو، 
ولوو و هوندا است که یک قطعه آن در بازار پیدا نمی شود؟ آیا سازمان ملی استاندارد 
به هر شــرکتی  گواهی انطباق اســتاندارد را می دهد؟ آیا با ۱۰ هزار یورو می توان 
خودرو وارد کرد؟ به نظر می رسد این دوستان اهل واردات خودرو نیستند و با قواعد 

واردات آن آشنایی ندارند و نمی تواند اقدام به واردات کنند.

جشنواره سراسری تئاتر سودای عشــق، اجراهای خود را به 
صورت رسمی از صبح روز دوشنبه ۱۸ مهرماه سال جاری در 
جزیره زیبای قشم با آیین افتتاحیه جشنواره استانی خوزستان 

در گلزار شهدای قشم و عطر افشانی مزار شهدا آغاز کرد.
به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و روابط عمومی سیزدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر بسیج )سودای عشق( ، با آغاز جشنواره 
استانی خوزستان، این رخداد هنری وارد مرحله اجرایی استانی 

خود شد.
بنا به اعالم دبیر جشنواره، رضا گلستانی قشمی، جشنواره تئاتر 
استانی سودای عشق خوزستان که امسال در جزیره قشم برگزار 
می شود، صبح روز دوشنبه با حضور هنرمندان استان، دست 
اندرکاران برگزاری جشنواره و چند تن از مقامات اجرایی استان 

در گلزار شهدای قشم فعالیت خود را آغاز کرد.
همچنین شــش نمایش خیابانی حاضــر در بخش رقابتی 
جشنواره، در مدارس جزیره قشــم اجرا شدند و یک نمایش 
نیز عصر روز دوشنبه در تاالر آیینه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی روی صحنه رفت.
گلستانی خاطرنشان کرد: ۱۵ اثر صحنه ای و ۱۲ اثر خیابانی 
متقاضی حضور در جشــنواره تئاتر ســودای عشق استان 
خوزســتان بودند که در نهایت با نظر گــروه انتخاب، چهار 
اثر در بخش صحنــه و 6 اثر در بخش خیابانــی برای رقابت 
استانی برگزیده شدند که تا ۲۱ مهرماه در دو بخش به رقابت 
می پردازند.بر پایه این گزارش سیزدهمین جشنواره سراسری 
تئاتر »سودای عشق« که امسال پس از یک وقفه شش ساله به 
همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان 
برگزار می شود، به صورت رقابت های اســتانی در دو بخش 
صحنه ای و خیابانی در 3۲ استان )تهران بزرگ و استان تهران 
به همراه 3۰ استان دیگر( شاهد حضور هنرمندان تئاتر کشور 
خواهد بود و برگزیدگان استان ها به مرحله نهایی جشنواره که 

آذر ماه امسال برگزار می شود راه پیدا می کنند.
همچنین با تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره، بخش 
نمایشنامه نویسی جشنواره سیزدهم »ســودای عشق« به 

صورت سراسری و در قالب رقابتی خواهد بود.

 قشم، میزبان جشنواره
 » سودای عشق« شد

  

حسین فراهانی
کارشناس

طرح اصالح بانکداری

 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آور استانی
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵3۵6/ت36۰۰۵ هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر سپاهان  ، که فعال 

مجهول المکان می باشد،ابالغ می گردد: آقای حجت اهلل حسن پور  با کد شناسایی بیمه ۰۰696۰۸۸۲9  ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی معدنکار  داشته اند که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا 

موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع 
در خیابان امام خمینی کوچه شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس
شناسه آگهی : ۰۱39۱7۲۴/ م - الف  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

 »آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم («
شماره های 2۰8 و 2۰۹ سال ۱۴۰۱ 

شماره فراخوان های مندرج در سامانه ستاد ایران
2001001403000202مورخه 1401/07/18  و2001001403000201 مورخه 1401/07/18

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به مناقصات مندرج در جدول ذیل را به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس WWW.SETAD IRAN.IR  از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اسناد با مشخصات ذیل دعوت می نماید :

شناسه آگهی : ۰۱39۲۲۸۱ / م - الف

              
208

              
209

              14 ماه 

              14 ماه 

مهندسین 
 مشاور

 فراز اب 

مهندسین 
 مشاور

 فراز اب 

 غیر
 عمرانی 

 غیر
 عمرانی 

3968196560

3390436766

آب

آب

ن    
خوا

فرا
ره 

شما
  

   شماره فراخوان

 سامانه ستاد ایران      

2001001403000202

2001001403000201

79363931205

67808735338

      موضوع مناقصه  

اجرای عملیات باقیمانده 
شبکه فاظالب کوی مصلی 
شهرک مرزداران ، کوچه 

وحدت کوی سهند و مناطق 
متفرقه شهر تبریز 

مناقصه عمومی یک مرحله 
ای اجرای عملیات باقیمانده 
شبکه فاظالب کوی مصلی 
شهرک مرزداران و مناطق 

متفرقه شهر تبریز 

  مبلغ برآورد 
اولیه ) ریال (

مدت 
اجرای 
کار     

                                         
دستگاه نظارت    

                                         
محل اعتبار

                                         
رشته 
و گروه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجا کار 
)ریال ( 

کارفرما :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
 WWW.ABFAAZARBAIJAN.IRالزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. آدرس سایت اینترنت 

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/07/28
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 11 /8/ 1401 

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 11 /1401/08 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
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شماره : 1486

سند الگوی کشت محصوالت کشاورزی ابالغ شد

رئیس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری سازمان 
بــورس و اوراق بهادار توضیحاتــی را درمورد صندوق 

امالک و مستغالت ارائه کرد.
سیاوش پرویزی نژاد، با اشاره به پذیره نویسی صندوق 
امالک و مستغالت بازار ســرمایه اظهار کرد: صندوق 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت در دارایی های واقعی 
سرمایه گذاری می کند، در حالی که سایر صندوق های 
سرمایه گذاری در دارایی های مالی سرمایه گذاری می 
کنند. همچنین بر اساس قانون مالیات های مستقیم 
و غیر مستقیم، کلیه درآمدهای صندوق های سرمایه 
گذاری معاف از مالیات هستند و بر اساس قانون بودجه، 
نقل و انتقال امالک به صندوق امالک و مستغالت نیز 

معاف از مالیات است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران عالوه بر اینکه از افزایش 
قیمت امالک منتفع می شــوند، اجاره های دریافتی از 
مستاجران هم بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 
تقسیم خواهد شد، گفت: این صندوق ها ساختارهای 
قابل معامله دارند و خرید و فروش واحدهای ســرمایه 
گذاری آن ها از طریق کارگــزاری صورت می گیرد. از 
سوی دیگر به دلیل وجود رکن بازارگردان، واحدهای 
سرمایه گذاری از نقدشوندگی باالیی برخوردار هستند.

رئیس اداره امور صندوق های ســرمایه گذاری سازمان 

بورس و اوراق بهــادار ادامه داد: با توجــه به اینکه این 
صندوق ها مدیر بهره برداری دارند، امالک و مستغالت 
به صورت حرفــه ای مدیریت می شــوند. همچنین 
صندوق ســرمایه گذاری امالک و مســتغالت امکان 

استفاده از تسهیالت بانکی را دارند.
پرویزی نژاد بر این نکته تاکید کرد که با توجه به روند 
قیمت مسکن در طول سال ها و دهه های گذشته انتظار 
می رود ریســک کمتری متوجه دارندگان واحدهای 

سرمایه گذار شود.
آغازه پذیره نویسی نخستین صندوق امالک و مستغالت

بر اساس این گزارش، پذیره نویسی نخستین صندوق 
امالک و مستغالت از امروز )سه شنبه ۱۹ مهر ماه( کلید 
می خورد و معامالت ثانویه واحدهای سرمایه گذاری این 
صندوق پس از اتمام عرضه و اخذ مجوز فعالیت صندوق 
آغاز خواهد شد. بر اســاس اطالعیه فرابورس، صندوق 
بازنشستگی کشوری به عنوان عرضه کننده معرفی شده 

است. همچنین، ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 
۱۰ هزار ریال، تعداد واحدهای ســرمایه گذاری ممتاز 
و عادی ۱۵ میلیون واحد و حداقــل تعداد واحدهای 
ســرمایه گذاری عادی قابل عرضــه ۳۰ میلیون واحد 

عنوان شده است.
فعالیــت اصلــی صنــدوق، جمــع آوری ســرمایه 
از ســرمایه گذاران و اختصاص آن بــه خرید و تملک 
دارایی های غیرمنقول موضوع ســرمایه گذاری، اجاره 
دادن امالک و مستغالت در تملک، فروش دارایی های 
غیرمنقول موضوع ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری 
در واحدهای ســرمایه گذاری صنــدوق های امالک 
و مســتغالت و صندوق هــای زمین و ســاختمان و 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های ساختمانی 

پذیرفته شده در بورس است.
فعالیت فرعــی صنــدوق نیــز ســرمایه گذاری در 
اوراق بهــادار رهنــی، ســرمایه گذاری در واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق هــای در اوراق بهــادار بــا 
درآمد ثابت، ســرمایه گذاری در ســایر ابزارهای مالی 
در اوراق بهــادار با درآمد ثابت و ســپرده های بانکی و 
 گواهی ســپرده بانکی و دریافت تســهیالت اســت.

صندوق، عواید ناشی از این فعالیت را بین سرمایه گذاران 
تقسیم می کند.

شرایط سرمایه گذاری در صندوق  امالک و مستغالت اعالم شد

واگذاریزمینبهمردمبرایایجادخانههاییکطبقه
وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین به مردم برای ایجاد خانه های یک طبقه در 
دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و با جدیت دنبال می شود. رستم قاسمی افزود: با 
توجه به طرح جدید تغییرات شهرسازی در نهضت ملی مسکن، این مهم در دستور 
کار است تا از این طریق مردم بتوانند زندگی راحت تری داشته باشند. وی بیان کرد: 
شهر امیرکبیر اراک مکان مستعد و الگوی ایجاد منازل تک واحدی و ویالیی است و 

امکان ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی تک واحده در این منطقه وجود دارد. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درست است که زمین های دولتی کم است اما در کشور 
زمین کم نیست و مشــکل جدی در این خصوص وجود ندارد و با الحاقات و تغییر 

کاربری زمین ها می توان این مشکل را حل کرد.

همسانسازیتعرفههایترانزیتیبینایرانو۶کشورآسیایمیانه 
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی گفت: با پیشرفت 
موضوعات ترانزیتی ایران در حوزه آسیای میانه، دستور کار همسان سازی تعرفه های 
ترانزیتی بین ایران و ۶ کشور تهیه می شود.  امین ترفع درباره نتایج اجالس دو روزه 
ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای میانه گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در 
روابط ایران با آسیای میانه وجود دارد موضوع ترانزیت است. در اجالس شانگهای نیز 
همین موضوع بین رؤسای جمهور مورد تأکید قرار گرفت و ایران بسرعت تصمیم 
گرفت در دستور کاری فوری با دعوت از وزرای منطقه درباره این مسائل تصمیم گیری 
شود. به گفته ترفع، اجالس ترانزیت ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه از نتایج 
اجالس شانگهای است. رؤسای جمهور کشورها تصمیم گرفتند تا در این اجالس ریز 
همکاری های ترانزیتی بررسی شود و چهارچوبی بین ایران و کشورهای آسیای میانه 

ایجاد شد تا بتوانیم به صورت چندجانبه موضوعات ترانزیتی را جلو ببریم. 
 مدیرکل تجاری سازی و امور تشــکل های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: قباًل 
به صورت دو جانبه مباحث ترانزیتی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، اما اکنون 
به این ظرفیت رسیدیم تا در چهارچوبی مشخص و چندجانبه و به صورت دائمی 
روی مسائل ترانزیتی منطقه کار کنیم. بر این اساس در شش ماه آینده جلسه بعدی 
اجالس برگزار خواهد شد. وی درباره اینکه تا شش ماه آینده چه برنامه های مشترکی 
توسط اعضای اجالس اجرایی می شود، گفت: تا شش ماه آینده کارگروهی دائمی یک 
مدل مدیریت کریدوری را نهایی می کند تا بر پایه آن در اجالس بعدی همه فرایندها، 
هزینه ها و ویزای رانندگان مناسب سازی شود. ایران و کشورهای آسیای میانه به 

جمع بندی رسیدند که باید برای ترانزیت منطقه کار مشترکی انجام داد.

بهرهبرداریازکریدورغربدرمسیرکرمانشاه-کامیاران
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم مسیر کرمانشاه- کامیاران 
که قسمتی از کریدور غرب کشور است با همکاری استانداری و مرتفع شدن موانع 
به طول ۵۰ کیلومتر در مهر ماه به بهره برداری نهایی برســد. مهرداد آهکی گفت: 
پایانه خسروی با توجه به امکانات رفاهی و چشمه های سرویس بهداشتی و خنک 

کننده های مطلوب در سالن ها در  شأن زوار عتبات است. 
وی افزود: قدیمی ترین و مناسب ترین مرز با کشورعراق در استان کرمانشاه در پایانه 
مرزی خسروی قرار دارد و عالوه بر آن پایانه مرزی پرویز خان و سومار را داریم که 
برای تردد زوار عتبات عالیات اســت. آهکی در ادامه گفت: ۳۰۰ کیلومتر از مسیر 
تهران تا پایانه خسروی در استان کرمانشاه قرار دارد که از این ۳۰۰ کیلومتر صرفاً 
۲۵ کیلومتر چهاربانده نیســت که این مقدار و همین طور بزرگراه کربال در دست 

بهسازی است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تأکید کرد: در استان پروژه های مهمی 
در دست اقدام است. از جمله مسیر کرمانشــاه- کامیاران که قسمتی از کریدور 
غرب کشور است. با همکاری استانداری و مرتفع شدن موانع به طول ۵۰ کیلومتر 
ان شاء اهلل در مهر ماه به بهره برداری نهایی خواهد رسید.۲۵ کیلومتر این مسیر قباًل 

به بهره برداری رسیده بود و ۲۵ کیلومتر نیز بزودی به بهره برداری خواهد رسید. 
آهکی در مورد اهمیت کریدورغرب گفت: کریدور غرب، شمال غرب را به جنوب غرب 
کشور وصل می کند. این کریدور از میاندوآب و مرز بازرگان به استان کردستان و از 
کردستان به استان کرمانشاه سپس به استان لرستان و نهایتاً به خوزستان و مرزهای 
آبی وصل می شود که این کریدور موجب کاهش تصادفات و افزایش تردد خواهد شد.

وی در مورد بزرگراه کربال گفت: تا پایان فصل با توجه به گرمسیر بودن منطقه ۴.۵ 
کیلومتر از مسیر به بهره برداری می رسد وهمچنین تقاطع همسطح بزرگ به نام 

تقاطع نصرآباد به طول ۵ کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.

امضایتفاهمنامه۴۰۰میلیاردتومانیبهسازیراهروستایی
 مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری چهارمین گردهمایی خیرین راه و 
ترابری گفت: در این گردهمایی تفاهمنامه جدید ۴۰۰ میلیارد تومانی احیا و آسفالت 
راه های روستایی امضا شد. محمدحسین میرشفیع، اظهار داشت: سال گذشته ۴۲۰ 
پروژه به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه نگهداری راه ها و بازسازی جاده ها اجرا 
شد.مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: انجمن خیرین راه و ترابری از سال 
۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت  ۸ هزار کیلومتر توسعه راه های روستایی و 

آسفالت، همچنین ۵۰۰ پل و تعداد زیادی نقاط پر حادثه  اصالح  شده است. 
میرشفیع ادامه داد: از سال گذشته ۴۲۰ پروژه جاده ای به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان 
در قالب  پروژه های کوچک و بزرگ آغاز شد که برخی از آنها هم اکنون نیز در دست 
اجرا است.  مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آمار تلفات سوانح رانندگی ما به 
رقم ساالنه  ۱۶ هزار نفر رسیده که طبق قانون باید ساالنه ۱۰ درصد از میزان  تلفات 
سوانح رانندگی کاهش یابد اما  هنوز اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است.  
وی اظهار داشت: با مشارکت انجمن خیرین و راه و ترابری و انجمن خیرین سالمت، 

ساخت ۱۰۰ پایگاه اورژانس جاده ای و آشکار سازی نقاط پرحادثه انجام می شود.  
میرشفیع گفت: به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه نگهداری راه ها 
بودجه ای  اختصاص می دهند اما این بودجه محدود است،  زیرا  ۲۲۰ هزار کیلومتر راه 
آسفالت  در کشور داریم اما فقط یک دهم بودجه نگهداری به آن اختصاص می  یابد 

بنابراین دولت در این موضوع در تنگنا  است.

  آغازپرداختواممسکنروستایی
در شرایطی که هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن برای تأمین منابع ساخت و ساز 
روستایی به تأیید شورای نگهبان نرسیده، گزارش ها حاکی از آن است که در روزهای 
اخیر بعضی بانک ها پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را آغاز 
کرده اند. به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی پس از حدود ۱۰ ماه از تصویب آن در شورای عالی مسکن، ظاهراً به صورت 
محدود شکل اجرایی به خود گرفته است. این در حالی است که چند روز قبل اعالم 
شد پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود که 
باید اساسنامه آن به تأیید شورای نگهبان برسد. در این خصوص سیدرضا حمیدی، 
مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن 
باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن 
روستایی را برعهده گرفت. اما درصدد هســتیم تا زمان تصویب صندوق، از محل 

حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه پرداخت شود. 
با این حال به نظر می رسد منابع فعلی آنچنان که باید و شاید جوابگوی نیاز تعداد 

روستاییان نیست و باید برای تأمین منابع تمهیدات الزم اندیشیده شود.

ســعیدهمحمد-ایــدهروز|  الگوی 
کشت محصوالت کشاورزی برای سال زراعی 
۱۴۰۱- ۱۴۰۲ ابالغ شــد که با اجرای آن در 
کشــور کاهش ۶ درصدی مصرف آب، افزایش 
۱۸ درصدی بهره وری آب، افزایش ۱۱ درصدی 
تولید، صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دالری ارزی رخ 
خواهد داد.اولین اجالس سراسری الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی، با حضور مسئوالن دولتی، 
بخش خصوصی و نمایدندگان مجلس شورای 
اسالمی رونمایی و سند کشت محصوالت استان  

ها در سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱  ابالغ شد.
اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت 
کشــاورزی با حضــور محمد مخبــر معاون 
اول رییــس جمهوری، ســید جواد ســاداتی 
نژاد وزیر جهاد کشــاورزی، عبدالرضا مصری 
نایب رییس دوم مجلس شــورای اســالمی، 
محمدرضــا پورابراهیمی رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، محمدجواد 
عسکری رییس کمیســیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، مسلم 
رحیمی معاون امور اســتانهای سازمان صدا و 
سیما، شاهرخ رمضان نژاد رییس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاونین 

وزیر جهاد کشــاورزی و مدیران کل و روسای 
سازمان های جهاد کشاورزی ستادی و استانی 
در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار 

شــد.در پایان این مراسم از سند الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی توسط معاون اول رییس 
جمهوری، وزیر جهاد کشــاورزی و نمایندگان 

مجلس شــورای اســالمی رونمایی شد.بنا بر 
این گزارش با توجه به گستردگی پهنه مرزی 
کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن 

به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر 
بهره برداری را از عوامل و نهادهای تولید به ویژه 
عامل محدودکننده آب به دست آورد ضرورتی 
انکارناپذیر است، بنابراین الگوی کشت عبارت 
اســت از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت 
اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاســت های کالن 
کشــور، دانش بومی کشــاورزان و بهره گیری 
بهینه از پتانسیل های منطقه ای با رعایت اصول 
اکوفیزیولوژیک تولید محصوالت کشاورزی در 
راســتای حفظ محیط زیست است.بنابراین با 
اجرای الگوی کشت در کشور کاهش ۶ درصدی 
مصــرف آب معادل )۳ میلیــارد مترمکعب(، 
افزایــش ۱۸ درصدی بهــره وری آب، افزایش 
۱۱ درصــدی تولید، صرفه جویی ۲.۲ میلیارد 
دالری ارزی، افزایش ۴.۵ میلیون تنی تولیدات 
دیمزارها، افزایش ۱۵۸ درصدی تولید دانه های 
روغنی را موجب می شود.همچنین در این طرح 
بخشودگی ۵۰ درصدی آب بها به ازای افزایش 
بهره وری تخفیف ۵۰ درصدی به کشاورزان از 
مشوق های این طرح است البته پرداخت انواع 
تسهیالت در بخش کشــاورزی از سال آینده 
مشروط به اجرای الگوی کشت بر اساس قانون 

بودجه ۱۴۰۱ می شود.

اولین اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی و رونمایی و ابالغ 
سند کشت محصوالت استان ها در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ برگزار شد تا 
به واسطه اجرای این طرح مهم، کشــور به امنیت غذایی پایدار و حاکمیت و 
اقتدار غذایی دست یابد. موضوع اجرای الگوی کشت در ایران از سال ۱۳۵۰ 
مطرح شده بود، اما طی نیم قرن گذشته به دالیل گوناگونی نتوانست تاکنون 
اجرایی شود. در واقع طی سال های گذشته الگوی کشت جذابیت الزم را برای 
کشاورزان به همراه نداشت اما اکنون در دولت سیزدهم به آن توجه ویژه ای 
شده است تا کشاورزان با ایجاد بسترهایی همچون تأمین نهاده هایی مانند کود 
یارانه دار، بذر مناسب و تسهیالت یارانه ای در اجرای الگوی کشت محصوالت 

کشاورزی به این سمت هدایت شوند.

مزایایاجرایالگویکشت
در صورت اجرای الگوی کشت تا پایان ســال اجرای طرح، تولید محصوالت 
کشــاورزی از ۱۲۵ به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب ۳ میلیارد 
مترمکعب کاهش خواهد یافت. همچنیــن صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دالری 
ارزی، افزایش تولید و همچنین نیم درصد کاهش سطح کشت آبی و افزایش 

سطح کشت دیم زارها را به دنبال خواهد داشت.
با اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها انتظار می رود تولید محصوالت در این 
اراضی ۴.۵میلیون تن افزایش یابد و خودکفایی در تأمین انرژی را به همراه 
آورد و نفوذ دانش را به صد درصد برساند. عالوه بر این سطح زیر کشت در سال 
اول اجرا از ۱۱ به ۱۲ میلیون هکتار افزایش خواهد یافت. تغییر فصل کاشت و 
تغییر فصل کشت گیاهان آب بر در زمستان مانند چغندر قند از جمله مباحث 
مطرح شده در الگوی کشت است که با تغییر محل کشت محصوالت باید در 
آن استان ها زیرساخت ها و صنایع تبدیلی را نیز فراهم کند. طرح الگوی کشت 
فقط گیاهان زراعی را در بر می گیرد و مقررشده است تا محصوالت باغی از سال 

زراعی آینده تحت پوشش الگوی کشت قرار گیرند. 

نیازبه3۰همتبرایاجرایالگویکشت
سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در اجالس سراسری الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: »اگر مشکل آب 
در کشور داریم یا دچار کمبود محصوالت کشاورزی می شویم، راهی جز اجرای 
الگوی کشــت نداریم و باید با جدیت آن را دنبال کنیم. برای اجرا شدن نیاز 
داریم حداقل در سال های اول یارانه کشت دهیم. به همین منظور درخواست 
داریم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی برای اجرای الگوی 
کشت تعلق گیرد.« وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت برای همه 
وزارتخانه ها فرستاده شــده و این طرح بسته به شرایط و منابع کشور اصالح 
خواهد شد، گفت: »حداقل ۳۰ همت برای اجرای الگوی کشت در ردیف بودجه 

سال آینده نیاز داریم.« ساداتی نژاد، ابالغ الگوی کشت را مانند مردمی سازی 
یارانه ها کاری جسورانه عنوان کرد زیرا با اجرای الگوی کشت در کشور مطالبه 

عمل به الگوی ابالغ شده، ایجاد می شود.
به گفته وی با اجرای طرح جهش تولیــد در دیم زارها انتظار داریم که تولید 
محصوالت در این اراضی ۴.۵ میلیون تن افزایش یابد. بنابر گفته وزیر جهاد 
کشــاورزی، در دنیا ۴۰ درصد تولید قراردادی است که این رقم در کشور ما 
یک درصد است. اما اجرای کشت قراردادی در سال گذشته منجر به خرید ۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم شد. اهدافی که برای الگوی کشت لحاظ شده 
شامل مدلسازی الگوی کشــت، مؤلفه هایی همچون تخصیص آب و زمین، 
صادرات، راهبردهای ملی و منطقه ای، شاخص های امنیت غذایی، اشتغال، 

قطب های تولید و سرانه و الگوی مصرف است. 
 در همین رابطه خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم بر 
رویکردهای اصلی نظارت بر تدوین الگوی کشت اشاره کرده و گفت: »کاهش 
آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقــای تولید با الگوی مصرف فعلی، 
صرفه جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش بــا ارتقای عملکرد در هکتار، 
توسعه کشت در دیم زارهای کم بازده، توسعه کشــت گیاهان علوفه ای کم 
آب بر، توسعه کشت دانه های روغنی، اصالح کشت سبزی و صیفی از فضای باز 
به گلخانه و حفظ و ارتقای شاخص های اقتصادی می شود.« معاون وزیر جهاد 
کشاورزی می  گوید: »با اجرای الگوی کشت،  تولید با رشد ۲۷ میلیون تنی از 
۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن می  رسد، همچنین مصرف آب ۳میلیارد 
مترمکعب کاهش می  یابد.« محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی نیز در اجالس سراسری الگوی کشت محصوالت کشاورزی 
با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در بخش کشاورزی گفت: »رخداد بزرگ 
در نظام کشاورزی و تولیدی کشور با اجرای الگوی کشت در دولت سیزدهم 
رقم خورد که مصداق واقعی کار جهادی برای دستیابی به امنیت غذایی کشور 

است.« به گفته قربانی، بودجه الگوی کشت چندوجهی است، بنابراین الزم 
است مجلس برای تخصیص یارانه به وزارت جهاد کشاورزی توجه کند، زیرا 
بحث سالمت و امنیت غذایی مطرح است و در این راستا نیازمند انتقال یارانه 
از وزارت بهداشت به صنایع غذایی هســتیم. وی با بیان اینکه انتظار می رود 
کمیسیون کشاورزی مجلس براساس قانون بند )ت( ماده ۳۵ در قانون بودجه 
۱۴۰۲، یک ردیف ویژه با یک مبلغ یارانه حداقل ۴۰ همتی برای پشتیبانی 
از الگوی کشــت تدارک ببیند، اظهار کرد: »امیدواریم اثربخشی، کارآمدی 
و پذیرش اجتماعی باال را از اجرای الگوی کشــت داشته باشیم و مجموعه 
وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از سیاست های پشتیبانی و با همراهی سایر 
دستگاه ها بخصوص مجلس، یکبار برای همیشه مشکل اجرای الگوی کشت 

را حل و فصل کند.«

امکانتأمینمحصوالتاستراتژیکبااجرایالگویکشت
اجرای الگوی کشت طی سال های اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث 
مطرح شده در حوزه کشاورزی بوده اســت و بسیاری از کارشناسان و دست 
اندرکاران، نابسامانی های تولید و حتی بازار محصوالت کشاورزی را ناشی از 
عدم اجرای الگوی کشت مناسب می دانند. اهمیت این مسأله تا بدان جاست 
که کارشناس فائو در آسیا و اقیانوسیه تأکید کرده است، ایران با اجرای طرح 

الگوی کشت، امکان تأمین محصوالت استراتژیک مورد نیاز خود را دارد.
در واقع هدف از تدوین و اجرای الگوهای کشت مختلف دستیابی به بهره وری 
باالتر در زمین های زراعی به منظور افزایش تولید محصوالت زراعی است. در 
حال حاضر در کشــور حدود ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعی وجود دارد که 
پیش بینی می شود نزدیک به ۶۰ درصد آن در سال جاری در قالب ۱۵ محصول 
زیر طرح الگوی کشت  رود. طرح الگوی کشت در صورت تأمین الزامات الزم 
در ۲۶ محصول زراعی انجام می شــود که شامل محصوالت گندم، جو، ذرت 
دانه ای و علوفه ای، برنج، چغندر قند و حبوبات می گردد. اجرای الگوی کشت 
موضوعی صرفاً مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه نهادهای دیگری 
از جمله وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نیرو و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط، 
باید شرایطی برای کشــاورزان فراهم کنند تا بتوانند به سمت الگوی کشت 
هدایت شوند.  در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که اجرای طرح هایی 
همچون الگوی کشت طرح ساده ای نیست؛ چرا که باید به صورت کارشناسی 
شده و بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت اقلیمی در نقاط مختلف کشور و با 
برنامه ریزی دقیق و همکاری تمام اجزای مردمی و دولتی اجرایی شود و دولت 
باید بر اساس ظرفیت های هر استان یک الگو معرفی کند که تا پیش از این الگو 
به صورت جامع ارائه نشده است، اما وزارت جهاد کشاورزی یکی از اولویت های 
فعلی خود را اجرای این طرح در ابعاد گسترده اعالم کرده است تا بعد از گذشت 

نیم قرن اجرایی شود.

اجرای الگوی کشت پس از 50 سال در کشور کلید خورد

آغاز اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی بازنشستگان روستاییان وعشایر
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از آغاز اجرای 
آزمایشی بیمه تکمیلی بازنشستگان این صندوق خبر داد و گفت:۱۶۰ هزار 
بازنشسته داریم که طرح را با اینها شروع می کنیم. آذربایجان شرقی، اصفهان 
و همدان که ۴۰ هزار بازنشســته دارند، در گام اول بیمه تکمیلی می شوند.

بیت اهلل برقراری گفت: این صندوق  قشر زحمتکش را بیمه اجتماعی می کند و 
کشاورزان، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، جامعه تحت 
پوشش صندوق هستند.وی افزود: به روال صندوق های بیمه ای، مستمری 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت به جامعه تحت پوشش تعلق می گیرد؛ البته 

این صندوق آن طور که باید شناسانده نشده و باید در این راستا جهاد تبیین 
با قوت بیشتری دنبال شــود.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر با بیان اینکه امور درمانی روستاییان را سازمان بیمه سالمت 
انجام می دهد، گفت: ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده داریم که درصددیم 
اینها را در آینده بیمه تکمیلی کنیم. ۱۶۰ هزار نفر نیز بازنشسته هستند که 
بیمه تکمیلی مطالبه آنها هم بود. مدت ها کار کارشناسی انجام دادیم تا بتوانیم 
این کار را انجام دهیم.برقراری ادامه داد: با شرکت های بیمه مذاکره کردیم 
و از امروز سه استان پایلوت می شــوند و با رفع نقاط ضعف به همه استان ها 

تعمیم می یابد. ۱۶۰ هزار بازنشسته داریم که طرح را با اینها شروع می کنیم. 
آذربایجان شرقی، اصفهان و همدان که ۴۰ هزار بازنشسته دارند، در گام اول 
بیمه تکمیلی می شوند.وی درباره فعالیت های قرارگاه کرامت نیز گفت: حدود 
۱۷ سال از عمر صندوق می گذرد و ۱.۵ میلیون بیمه شده فعال و دو میلیون و 
۴۰۰ هزار بیمه شده فعال و غیرفعال دارد. در قالب فعالیت های این قرارگاه امید 
است با اقدام تحولی، یک میلیون بیمه شده جدید را جذب کنیم.وی ادامه داد: 
رویکرد ما براساس سیاست های ابالغی رهبری و سیاست های دولت مردمی 

شکل گرفته و موفقیت های خوبی را شاهد بوده ایم.
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مزایای استفاده از صندوق امالک و مستغالت چیست؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  یک کارشناس 
بازار سرمایه معتقد است که مالیات حداقلی یا 
صفر، نقدشوندگی باال، تنوع سرمایه گذاری و 
مدیریت حرفه ای از جمله مزایای استفاده از 

صندوق امالک و مستغالت است.
محمــد پورمزرعــه، بــا بیــان اینکه 
سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است 
و ســرمایه گذاری های پرسودتر ریسک های 
باالتــری نیز دارنــد، افزود: بــازار امالک و 
مستغالت یکی از گزینه های کم ریسک ولی 
پربازده برای سرمایه گذاران به حساب می آید.

وی با بیان اینکه صندوق سرمایه گذاری 
مستغالت، واحدی تجاری است که به منظور 
کسب سود، ســبدی از دارایی های مبتنی 
بر امالک و مســتغالت را خریداری و اداره 
می کند، اظهار داشــت: سود حاصل از این 
سبد سرمایه گذاری میان سهامداران صندوق 

سرمایه گذاری مستغالت توزیع می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق 
امالک و مستغالت، شــرکت های امالک و 
مســتغالتی هستند که در بورس فعال و به 

مردم سهام می فروشند.
وی اعالم کــرد: مدیریت مجموعه ای از 
دارایی ها مانند زمین، برج، فروشگاه ها و نیز 
تقسیم قسمت زیادی از سود حاصله )مثالً ۷۵ 
یا ۹۰ درصد( بین سهامداران جزو ویژگی های 

این صندوق محسوب می شود.
پورمزرعــه توضیح داد: صندوق امالک و 
مستغالت برای نخستین بار در آمریکا و در 
ســال ۱۹۶۱ ایجاد شد، در آن سال قانونی 

توسط کنگره تصویب کرد که به موجب آن 
سرمایه گذاران می توانستند سهام مربوط به 
صندوق های مسکن و مستغالت را نیز مانند 
ســایر دارایی های موجود در بورس بخرند و 

معامله کنند.
این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به 
اینکه در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۶۱ الحاقی قانون 
مالیات ها مزایای مالیاتی خاصی را برای این 
نوع جدید از شــرکت های ســرمایه گذاری 
پیش بینی کرد، افزود: بر اساس این الحاقیه، 
در صورتی که صندوق های ســرمایه گذاری 

مستغالت شرایط معینی را احراز کنند، سود 
تقسیمی آن ها معاف از مالیات خواهد بود.

وی گفــت: تصویب قانون یادشــده به 
این منظــور صورت گرفت کــه برای همه 
سرمایه گذاران فرصت سرمایه گذاری در سبد 
سرمایه گذاری متنوعی از امالک و مستغالت 
درآمدزا فراهم شــود، با تصویب این قانون، 
ســرمایه گذاری در طبقــه دارایی امالک و 
مســتغالت از طریق خریــد و فروش اوراق 

بهادار امکان پذیر شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 

پس از آن این صندوق ها در اکثر کشورهای 
جهان راه اندازی شد، گفت: بر اساس گزارش 
انجمن ملــی امالک و مســتغالت آمریکا 
)NAREIT( ارزش بــازار جهانی صندوق های 
امالک و مســتغالت در ســال ۲۰۱۶، ۱.۱ 

تریلیون دالر بوده است.

 صندوق های سرمایه گذاری امالک 
و مستغالت

وی گفت: صندوق های ســرمایه گذاری 
امالک و مســتغالت، امالک و مســتغالت 

درآمدزا را خریــداری و اداره می کنند. این 
صندوق هــا در طیف وســیعی از فعالیت ها 
مانند لیزینگ، تعمیر و نگهداری، ساخت وساز 
امــالک و مســتغالت و ارائــه خدمات به 

مستأجران اشتغال دارند.
پورمزرعه اظهار داشت: وجه تمایز عمده 
ایــن صندوق هــا و شــرکت های عملیاتی 
مستغالت آن است که در آنها خرید یا ساخت 
و ساز به منظور نگهداری، اداره و نهایتاً کسب 
درآمد )عمدتاً اجاره( صورت می گیرد و هدف 

از آن فروش نیست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: 
صندوق های سرمایه گذاری مستغالت رهنی 
)Mortgage REITs( از دیگــر صندوق های 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت است که 
عمدتاً سبد سرمایه گذاری آن ها سرمایه گذاری 
مســتقیم از طریق اعطای وام به صاحبان 
مستغالت و شرکت های عملیاتی مستغالت 
)REOCs( یا ســرمایه  گذاری غیرمستقیم از 
طریق خرید وام های رهنی یا اوراق بهادار با 

پشتوان رهن را شامل می شود.
پورمزرعه با بیان اینکه برخی از مهم ترین 
حوزه هــای فعالیتی این صندوق ها شــامل 
خرده فروشی، مسکونی، بیمارستانی، اداری 
و هتل ها می شــود، گفت: بــه عنوان مثال 
صندوق های امالک و مستغالت خرده فروش 
که بیشترین سهم از این بازار را نیز به خود 
اختصاص داده اند، بــه صندوق هایی گفته 
می شود که در حوزه مال ها و فروشگاه های 

بزرگ فعال هستند. 

  صادرات ۲ میلیارد دالری دارو
       وزیر صمت گفت: صادرات سالیانه دارو حدود ۵۰ میلیون دالر است که طبق برآوردهای 
انجام شده دستیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد دالری در این صنعت قابل تحقق است. 
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه ایران از نظر سالمت در جنبه های مختلف از جمله 
تجهیزات پزشکی، خدمات سالمت، درمان و دارو دارای اعتبار بین المللی است، اظهار 
کرد: صادرات محصوالت خام و نیمه خام گرچه ارزآوری به دنبال دارد، اما برای کشور 
قدرت آفرین نیست در حالی که حوزه تجهیزات پزشکی و دارو می تواند برای کشور قدرت 
آفرین باشد. او تأکید کرد: صادرات در بخش ســالمت بویژه در حوزه داروهای زیست 

فناوری و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ما به دنبال توسعه این بخش هستیم.

 تدوین سند راهبردی ماشین آالت صنعتی و معدنی تا ۱۵ آبان
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: ســند راهبردی ماشین های مختلف بخش 
صنعت، معدن و راه سازی و ساختمان سازی نیمه نخســت آبان ماه طراحی و تدوین 
می شــود. امســال وزارت صمت به دنبال اجرای یک سیاســت متوازن در حمایت از 
ماشین آالت صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه سازی و ساختمان سازی است و در این زمینه 
در نظر دارد در هر حوزه ای که ظرفیت ساخت داخل وجود دارد استفاده کند و هر کجا که 
کمبودی هست از طریق واردات تأمین شود. قدرت یافتن کشور در سطح بین المللی از 
طریق صادرات محصوالتی مثل مواد خام و اولیه یا نیمه خام نظیر شمش فوالدی، متانول 
و غیره محقق نمی شود، بلکه باید بتوان کاالهایی صادر کرد که کمتر کشوری در جهان 
قادر به تولید آن اســت و به طور حتم یکی از این محصوالت حوزه ماشین آالت است. 
گفتنی است سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دالر صادرات بدون نفت از کشور انجام شد که 
در پنج ماهه امسال ۲۴ درصد رشد داشته است و در مقابل واردات کشور در سال گذشته 

۵۲ میلیارد دالر بوده است.

 تجارت 33 میلیون دالری ایران و امریکا
دفتر آمار امریکا در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و امریکا در ۸ 
ماه نخست سال ۲۰۲۲ به ۳۳ میلیون دالر رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. در ماه های ژانویه تا اوت سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۵.۷ 

میلیون دالر کاال بین دو کشور مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش در ۸ ماه نخســت ۲۰۲۲ حجم صادرات امریکا به ایران رشد ۱۱ 
درصدی داشته است. در ۸ ماهه نخست ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۵.۱ میلیون دالر کاال از 
امریکا به ایران صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۷.۹ میلیون دالر 
افزایش یافته است. واردات این کشور از ایران در ۸ ماهه نخست امسال رشد ۸.۵ برابری 
داشته و به ۵.۱ میلیون دالر رسیده است. امریکا در ۸ ماهه نخست سال قبل تنها ۰.۶ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود. میزان تجارت ایران و امریکا در مقایســه با کل 
مبادالت تجاری دو کشور با جهان رقم قابل توجهی نیست. ایران در بین مقاصد صادراتی 
امریکا در ۸ ماهه ۲۰۲۲ رتبه ۱۷۶ و در بین منابع تأمین کاالهای وارداتی این کشور رتبه 

۱۸۴ را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس این گزارش امریکا در ماه اوت امسال ۳.۷ میلیون دالر کاال به ایران صادر و ۰.۱ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است. این کشور در اوت سال قبل ۲.۶ میلیون دالر 

کاال به ایران صادر و ۰.۲ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.

  بازار به دور از هیاهوی فضای مجازی
با وجود هیاهوی بسیاری که در فضای مجازی وجود دارد، اما بازاریان و کسبه به صورت 
عادی فعالیت می کنند و مردم نیز برای خرید حضور دارند. از اواخر شهریورماه بود که 
عده ای خواستار اعتصابات سراسری در کشور شدند، به گونه ای که در فضای مجازی 
هشتگی با این عنوان ایجاد شد و بسیاری در صفحات خود از آن استفاده کردند.آنچه در 
هفته های اخیر در فضای مجازی منتشر می شد از بسته بودن مغازه ها و تعطیلی بازارها 
حکایت داشت تا با ایجاد خلل در چرخه اقتصادی کشور همه اتفاقات را در مسیر اهداف 
خود نشان دهند؛ اما واقعیت این است که بازارها و تمام مغازه ها در سطح شهر به طور 
معمول و بی توجه به جریانات و جهت دهی هــا در فضای مجازی فعالیت خود را انجام 
می دهند. از سوی دیگر با وجود درخواست ها در فضای مجازی مبنی بر عدم اقدام به خرید 
مشتریان، وقتی در بازارهای تهران قدم می زنید، همان حال و هوای خرید و فروش وجود 
دارد و از هر سوی بازار صدای فروشنده و مشتری به گوش می رسید. یکی از خریداران در 
بازار بزرگ تهران اظهار داشت: این روزها فضای مجازی جریانی را راه انداخته تا اقتصاد 
کشور را دچار چالش کند، اما در بازار زندگی عادی جریان دارد و  مردم نیز برای مایحتاج 
خرید خود قدم به بازار می گذارند و هیچ کرکره ای پایین نیامده است. یکی از فروشندگان 
بازار نیز با رد هرگونه اخالل در فروش کاال در بازار تهران تصریح کرد: بازاریان طبق روال 
کار خود را انجام می دهند، حرف بسیار است، عده ای به دنبال ایجاد خلل در شرایط روزمره 
جامعه هستند اما در واقعیت شاهد هیچ چیزی نیستیم. او با تأکید بر اینکه هر آنچه در 
فضای مجازی منتشر می شود، محدود به همان فضا است، خاطرنشان کرد: عده ای از 
فروشندگان و مشتریان حتی از جریانات رخ داده در فضای مجازی بی اطالع هستند و به 
همین دلیل بازار نیز به مسیر خود ادامه می دهد.در این خصوص قاسم نوده فراهانی، رئیس 
اتاق اصناف تهران با بیان اینکه صنف های مختلف با توجه به ناآرامی های اخیر آسیب 
دیدند و این موضوع چرخه اقتصادی کشور را دچار چالش می کند، تصریح کرد: کسب 
و کارها در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه های خود می شوند تا از آسیب و خسارت به 
اموال جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکالت اقتصادی برای آنها ایجاد شده و می شود. 
او با بیان اینکه در صورت بسته نبودن مغازه ها در خیابان هایی که ناآرامی ها در آن رخ 
می دهد امکان تعرض و خسارت بیشتر وجود دارد، تأکید کرد: با عدم فروش محصوالت 

در عصرها از سوی صنف های مختلف، این روند اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد.

  برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی از برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری 
اسالمی ایران از ۲۰ مهر در کشور قطر خبر داد. هومن رازدار گفت: نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در حدود ۱۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی با مشارکت بیش از 
۱۵ شرکت توانمند داخلی و با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور در کشور قطر افتتاح 
می شود.  او افزود: شرکت هایی که کاال، خدمات و تجارت قابل ارائه و معرفی به دنیا دارند 
برای رونمایی از آخرین دســتاورد های خود در دوحه قطر از ۲۰ مهر به مدت ۴ روز در 
این نمایشگاه حضور پیدا می کنند. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
تهران ادامه داد: شرکت های حاضر در این نمایشگاه توانمندی های حوزه های تجاری 
فرش، صنایع دستی، صنایع غذایی، مبلمان و طال و جواهر را در این نمایشگاه به نمایش 
می گذارند و با دو رویکرد تثبیت و معرفی توانمندی های تجاری مان در کشــور قطر و 
استفاده از این کشور به عنوان کریدور اتصال به کشور های ثالث در این نمایشگاه استفاده 
می کنیم. به گفته رازدار، هدف نهایی از برگزاری این نمایشگاه ها، جلسات رودررو است تا 

تجار بتوانند در حوزه های مربوطه به یکدیگر متصل شوند. 

  پلمب ۲۰۰ تجهیزات شهر بازی
بر اساس اطالعات منتشر شده از اداره کل استاندارد استان تهران در شش ماهه نخست 
امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تجهیزات شهربازی در استان تهران مجوز استاندارد دریافت 
کرد و حدود ۲۰۰ تجهیزات بازی پلمب شد. بر اســاس این آمار بازرسان استاندارد در 
نیمه نخست امسال برای ۲۵۵۰ تجهیزات تفریحی فعال در سطح استان تهران، مجوز 
بهره برداری صادر کرده اند.  در این مدت ۳ هزار مورد بازرسی از سوی بازرسان استاندارد، 
از تجهیزات تفریحی سطح استان انجام و ۲۵۵۰ تجهیزات پس از رفع موارد عدم انطباق و 
استقرار شرایط ایمن موفق به اخذ تأییدیه استاندارد شدند. همچنین در پی این بازرسی ها 
حدود ۲۰۰ تجهیزات بازی در تهران پلمب شده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر 
در استان تهران ۲۱۱ شهربازی شناسایی شده وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۴ شهربازی 

روباز و در اراضی تحت مدیریت شهرداری های استان هستند.

از ریال دیجیتال بانک مرکزی چه خبر؟ 
پیش از این قرار بود تا پایان شهریور اجرای آزمایشی رمز 
ریال بانک مرکزی شروع شود، اما بر اساس تازه ترین گفته 
رئیس کل بانک مرکزی این موضوع احتماال در ماه جاری 

اجرا خواهد شد.
 بانک مرکزی اواسط سال گذشته اعالم کرد که می خواهد 
رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، 
افراد اســکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی  دهند 
و رمز ریال تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل استفاده 
برای سرمایه گذاری نیســت و صرفا جایگزین اسکناس 

خواهد شد.
در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال 
را تبدیل اســکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی 
و برنامه نویســی اعالم کرده تا با این فرآیند پول دارای 

موجودیت هوشمند شود.
مسئوالن بانک مرکزی درباره ویژگی های رمز ریال اینگونه 
توضیح داده اند که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار 
می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان 
انتقال وجه را فراهم می کند، حذف و عین پول و اسکناسی 

که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.
البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در مقایسه با 
اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم شده است؛ اینگونه 
که طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه در 
آن به طور دقیق قابل انجام بوده و حتی در صورت سرقت 

اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط 
سارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.

درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد شد، رئیس 
کل بانک مرکزی پیش از این به ایسنا اعالم کرده بود که 
تا پایان شهریور ماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز 

خواهد شد.
صالح آبادی ۲۳ شــهریور ماه از اجــرای مرحله پیش 
آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که 
طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز 
ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد 
محدودی از افراد شروع و عمال مرحله پیش آزمایشی آن 

در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات راه اندازی پیش 
آزمایشی رمز ریال نیز اعالم کرده بود که دو فروشگاه برای 
استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل 

از آزمایشی را آغاز کرده اند.
اما این مقام مســئول در تازه ترین اظهارات خود اعالم 
کرده که با پایان این مرحله از تست، وارد آزمایش های 
گسترده تر خواهیم شد که امیدوارم در مهر ماه وارد مرحله 

آزمایشی گسترده تر شویم.
باتوجه به اینکه ۱۱ روز بــه پایان مهر ماه مانده باید دید 
آیا بانک مرکزی در ماه جاری رمز ریــال را وارد اجرای 

آزمایشی می کند یا خیر؟ 

شاید کارشناسان هرگز فکر نمی کردند که دولت سیزدهم طی یک سال، آن هم 
تحت شرایط ظالمانه تحریم اقتصادی،اقتصاد به گل نشسته از دولت سابق را رونق 
بدهد. این را داده های مرکز آمار، بانک مرکزی و همچنین بانک جهانی می گوید. 
توقف روند صعودی نرخ بیکاری در بهار امسال و همچنین کاهش نرخ بیکاری 
و افزایش رشد اشتغال عالوه بر تثبیت شغل های ایجاد شده، تنها نمونه ای از 
کارنامه دولت سیزدهم است، طوری که حاال نرخ بیکاری به کمترین میزان خود 

طی ۱۷ سال اخیر رسیده است.
هنگامی می توان به عملکرد دولت در یک ســال اخیردر این زمینه به عنوان 
موفقیت یاد کرد که شرایط یک سال اخیر اقتصاد ایران، وضعیت پایداری نداشت 
و رکود تورمی اقتصاد را به پستوها کشانده بود، آنگونه که اشتغال غیررسمی دو 
چندان شده بود. میراثی از دولتی مستأصل که به انتظار ای اف تی اف و برجام 

نشسته بود.
درتازه ترین گزارش مرکز آمار که دو روز پیش در تارنمای این مرکز به اشتراک 
گذاشته شد، نرخ بیکاری نسبت به بهار امسال و تابستان سال گذشته در پایان 

شهریور ماه کاهشی نشان می داد.
ثبت نرخ ۸.۹ درصد بیکاری در تابستان امسال، کمترین میزان نرخ اعالم شده 
در ۱۷ سال گذشته از سال ۸۴ تا کنون بوده است. این همان نقطه عطفی است 
که گزارش جدید مرکز آمار و فعالیت های اقتصادی دولت را برجسته می کند.  
تابستان سال ۱۳۸۴ نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد بود که بعد از گذشت ۱۷ 
سال این نرخ در تابستان ســال ۱۴۰۱ به ۸.۹ درصد رسیده است. جالب آنکه 
باالترین نرخ بیکاری ثبت شده در ۱۷ سال اخیر، مربوط به سال ۹۵ بوده که ۱۲.۷ 
درصد ثبت شده است، یعنی زمانی که برجام در حال اجرا بود و دولت روحانی 
از رونق اقتصاد می گفت، اما رونقی که دولت روحانی از آن ســخن می گفت به 

اشتغالزایی منتج نشد.

  اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب و کار
در این مدت یک ســال، دولت ســیزدهم با وجود اقتصاد فرو رفته در رکود و 
همه گیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داد که منتج به بهبود فضای کســب 

و کار شد.
واکسیناسیون عمومی، تســهیل در صدور مجوزها و کاهش ۵ واحد درصدی 
مالیات تولید و از همه مهمتر پرداخت تسهیالت هدفمند اشتغالزایی و احیای 
واحدهای تعطیل شــده و نیمه تعطیل از مهم ترین اقداماتی است که به رونق 
کسب و کار و رشد اشتغال کمک کرد.همین چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد 

به وضعیت نامناسب اقتصادی در هنگام آغاز دولت سیزدهم اشاره کرده بود و در 
این باره توضیح داده بود ، اولین اقدام دولت این بود که ترمز دالیل بی ثبات کننده 
اقتصاد کشور را بکشد.سیداحسان خاندوزی با این توضیح گفته بود که برای به 
ثبات رساندن اقتصاد کشور، دولت شروع به کشیدن ترمزهای بی ثبات کننده 
اقتصاد کشور، از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی انضباطی در اقتصاد به 
وجود می آوردند، کرد و به پرداخت ها انضباط بخشید و سخت گیری هایی را در 

پرداخت های بانکی انجام داد.
وی همچنین از صدور بیش از ۲۴۰ هزار مجوز کسب و کار در این یک سال اخیر 
خبر داده بود؛ موضوعی که خود عامل اصلی در بهبود شاخص های فضای کسب 

و کار می شود.
وزیر اقتصاد همچنین به گام دوم دولت در حوزه اقتصادی، اشاره کرد و گفته بود 
که ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود 

فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود.
خاندوزی، به تولید کنندگانی اشاره می کرد که سال ها دست و پا بسته در حصار 
دستگاه های دولتی بودند و باید سال ها معطل می ماندند و گاهی درگیر مفاسد 
و رشوه می شدند، در حالی که طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید کننده 
داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند. وی 
بخشنامه های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید می دانست و گفته بود که 
این ضوابط امروز سازماندهی شده است، البته وضعیت مطلوب و ایده ال نیست، 
اما سعی می شود فشار کم شود. مقرر شده  بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت 
بزرگ که درآمدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت می شد به حساب خود استان ها 
واریز شود. گفته می شود تا شهریور ماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد 

مالیات شرکت های تولیدی به حساب استان ها برگشت خورده است.

  بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران خبر می دهد
بانک جهانی هم در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشــد 
اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب های جاری و تراز مالی ایران 

در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرد.
بر اســاس این گزارش، تراز تجــاری ایران از ۳.۵ درصــد تولید ناخالص ملی 
در ســال ۲۰۲۱ روند افزایشی به خود گرفته و در ســال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد 
 تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ منفی ۰.۴ درصد 

بوده است.
همچنین تراز مالی دولت که در سال ۲۰۲۱ منفی ۵.۳ درصد بوده در سال  جاری 
میالدی بهبود پیدا کرده و به منفی ۴.۵ درصد خواهد رسید. این رقم در سال 
۲۰۲۱ نیز برابر با منفی ۵.۸ درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص 

طی این سه سال دارد.

  آمار تابستان سال ۱4۰۱
براساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان سال  جاری به ۸.۹ درصد رسیده 
که نسبت به فصل گذشته ۰.۳ واحد درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۷ 
واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین جمعیت شاغالن ۱۵ ساله و بیشتر 
به ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال  جاری ۲۰۱ هزار نفر 

و نسبت به تابستان سال گذشته ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته است.
طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که 
۲۳.۰ درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۱ بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد، این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۲.۷ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته 

یک واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، ۱۶.۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این 
در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 
نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ واحد درصد و نسبت به فصل گذشته ۰.۴ 
واحد درصد کاهش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت نسبت 
به تابستان گذشته نیز به رشد مواجه شده و سهم این بخش در اقتصاد به ۳۳.۸ 

درصد رسیده است.
این امر نشان می دهد که در یک ســال اخیر و بخصوص در سال جدید بخش 

صنعت فعالتر شده  و میزان سرمایه گذاری درآن با افزایش مواجه شده است.

نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در 17 سال اخیر رسید

پیشنهادات سازمان بورس برای الیحه بودجه 1۴۰۲ اعالم شد
در نخستین نشست هم اندیشی در ارتباط با مسائل مرتبط با بودجه عمومی 
دولت برای سال ۱۴۰۲، مدیران ارشد ســازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه 
نظرات و پیشنهادهای خود با توجه به تجربیاتشان از قانون بودجه در سال های 
گذشته پرداختند.رضا نوحی حفظ آباد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در نخســتین نشست هم اندیشــی در ارتباط با مسائل 
مرتبط با بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲، گسترش بازار سرمایه در کنار 
اقدامات انجام شده را یکی از دغدغه های موجود برشمرد و اظهار کرد: برای 
این منظور نیازمند طراحی ابزارهایی هستیم تا بتوانند ورود مستمر جریان 
نقدینگی به بازار را تضمین کنند.وی ادامه داد: طی جلســاتی که با فعاالن 

بازار سرمایه داشته ایم تالش شد تا برای نمونه صندوق های سرمایه گذاری 
بازنشســتگی موضوع قانون بازار اوراق بهادار طراحی شود و نسخه اولیه این 
 امر نیز انجام شــد تا با این اقدام به نیاز ســرمایه گذاری طیف گسترده ای از

 متقاضیان این امر را پاسخ دهیم.
نوحی با اشاره به اینکه اکنون شرکت های متعددی وجود دارند که برای پرسنل 
خود یا عموم مردم اقدام به تشکیل صندوق های تامین مالی آتی کرده اند که 
صندوق های غیرشفافی هســتند، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم از ظرفیتی که 
قانون بازار اوراق بهادار برای صندوق های بازنشســتگی تعریف کرده است، 
استفاده و این ها را وارد بازار کنیم، قادر خواهیم بود جریان مستمر وجوه نقد به 

بازار سرمایه را داشته باشیم که از ماندگاری نیز برخوردار است. همچنین این 
صندوق ها از مدیریت تخصصی نهادهای مالی نیز بهره مند می شوند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: برای تشکیل چنین 
صندوق هایی نیاز به مشــوق هایی داریم تا شــرکت ها یــا کارفرمایانی که 
می خواهند در این صندوق ها مشارکت کنند، از معافیت های مالیاتی برخوردار 
شوند.وی بهره بردن از امالک و مستغالت راکد شرکت ها را عامل دیگری در 
راستای ورود نقدینگی به بازار سرمایه برشــمرد و اذعان کرد: در این رابطه، 
صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت تشکیل شده است و پیاده سازی 

صحیح این صندوق می تواند به ایجاد نقدینگی مناسب کمک کند.
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 برنامــه وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت مالی از 
طرح های جهش تولید، الگوی کشت و تامین امنیت غذایی 
در گردهمایی سراسری مدیران کل امور مالی این وزارتخانه 

بررسی و تشریح شد.
 در این گردهمایی که روز سه شنبه با حضور مدیران کل 
امور مالی ستاد و سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی و 
کارشناسان دیوان محاسبات و نیز مدیران امور مالی استان ها 
در شهر سرعین استان اردبیل برگزار شد، نحوه حمایت مالی 
از طرح های جهش تولید در عرصه، طرح الگوی کشــت و 

تامین امنیت غذایی کشور بررسی شد.
مدیرکل امــور مالی وزارت جهاد کشــاورزی در این 
گردهمایی با اشــاره به رونمایــی از رویکرد جدید جهاد 
وزارت جهاد کشاورزی در بحث تامین امنیت و اقتدار غذایی 
گفت: ما هم از طریق پشــتیبانی از طرح های تدوین شده 
کارشناسی و فنی، در تامین منابع و امور مالی در خدمت 
برنامه هــای وزارتخانه در امر جهش تولید و تامین امنیت 

غذای کشور خواهیم بود.
هانی شمیری، رونمایی از طرح الگوی کشت به عنوان 
یکی از اولویت ها و رویکردهای تحولی وزارت جهاد کشاورزی 
در هفته گذشته را گام اول تحول در عرصه امنیت غذایی 
در کشور عنوان کرد و افزود: این برنامه نیازمند پشتیبابی 
و حمایت مالی جدی اســت که توسط معاونت های مالی 

بخش های محتلف وزارتخانه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به رونمایی از برنامه کشت و خرید تصمینی 
در هفته بعد و اجرای سایر برنامه های تحولی وارت جهاد 
کشــاورزی، اجرای، این رویکردها را منوط و وابســته به 
پشتیبانی در حوزه مالی و تامین منابع برای اجرای موفق 

و بهتر دانست.
مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کرد: 
بر همین اساس مدیران کل مالی وزارت جهاد کشاورزی و 
مدیران مالی سازمان های استانی و دستگاه های زیر مجموعه 
این وزارتخانه در گردهمایی امروز برنامه تحولی خود را در 
امور مالی بررسی می کنند و در جلسات تخصصی روش های 
اجرایی حمایت از بخش تولید در عرصه کشاورزی را بررسی 

خواهند کرد. 

وی اجرای موفق طرح خرید تضمینی در ســال زراعی 
جاری را گامی در جهت تحقق امنیت غذایی کشور عنوان 
کرد و ادامه داد: امسال به رغم همه مشکالت تحریم، کرونا 
و خشکسالی، بخش کشاورزی مقتدرانه در عرصه تولید و 
اقتصاد کشور درخشید و در حالی که سال قبل ۴.۵ میلیون 
تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده بود، امسال 

بیش از ۷.۵ میلیون تن خریداری شد.
شــمیری، تامین امنیت غذایی را برای ایران و اقتصاد 
کشور بسیار مهم خواند و گفت: پس از جنگ اوکراین و بروز 
برخی مشکالت در خرید برخی محصوالت، امنیت غذایی 
و تولید گندم و غالت به دغدغه جدی کشورهای مختلف 
تبدیل شــد ولی ایران با اجرای برنامه های موفق تحولی، 

به تدریج در حال کسب خودکفایی در تولید گندم است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به خودکفایی در تولید گندم 
در سال زراعی آتی و برگزاری جشن خودکفایی افزود: در 
ســال زراعی گذشته در تولید گندم با ۲۰ درصد افزایش 
عملکرد، اقدام پربرکتی آغاز شد که امسال با اجرای طرح 

الگوی کشت، این طرح موفق تداوم خواهد یافت.
مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کرد: 
امید اســت که کشور ما تا پایان دولت سیزدهم، به اقتدار 
کامل غذایی رسیده و در غرب آسیا جشن اقتدار را بگیرد.
وی ۶۲ هزار نفر نیروی شــاغل در دستگاه های متولی 
بخش کشاورزی را ســربازان مدافع امنیت غذایی کشور 
خواند و گفت: در ســایه تالش این خادمان و نیز کوشش 
کم نظیر کشاورزان، امروز ایران اسالمی، هیچ دغدغه جدی 

در امنیت غذایی ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان اردبیل نیز در 
این گردهمایی با اشــاره به رونمایی از طرح الگوی کشت 
در کشــور و قرار گرفتن تولید ۳۰ محصول در قالب های 
حمایتــی و هدایتی این طرح گفت: تولید این محصوالت 
نیازمند حمایت و پشتیبانی مالی توسط همه ارکان تولید 

کشاورزی در کشور است.
نادر تقی زاده افزود: در استان اردبیل تولید محصوالتی 
مثــل گندم، دانه های روغنی و نیز محصوالت علوفه های 

در طرح الگوی کشــت قرار گرفته و روش های حمایت و 
پشتیبانی مالی و تامین منابع اعتباری برای اجرای موفق 

این طرح در گردهمایی امروز بررسی می شود.
وی با تشــریح توانمندی اســتان اردبیــل در عرصه 
کشــاورزی، تولید چهار درصد محصوالت مورد استفاده 
ایران در این استان را افتخاری برای جامعه تولیدکنندگان 
کشاورزی استان دانست و بیان کرد: استان اردبیل به رغم 
بروز خشکسالی جدی در منطقه، امسال با خرید ۲۳۹ هزار 
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۲۷ هزار میلیارد 

ریال در رتبه هفتم استانی تولید گندم کشور قرار گرفت.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره 
بــه اشــتغال ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت اســتان در بخش 
کشــاورزی و اختصاص بیش از ۳۳ درصد ســهم اشتغال 
استان به بخش کشاورزی اظهار کرد: این استان در تامین 
امنیت غذایی داخل استان و نیز تامین امنیت غذایی کشور 
سهم عمده ای دارد که باید حمایت مالی از تولید کنندگان 

آن نیز انجام شود.
وی کارشناسان جهاد کشاورزی را سربازان امنیت غذایی 
کشور دانست و اضافه کرد: همه فعاالن این عرصه در بخش 
تولید و ستاد، نیازمند پشیبانی و حمایت هوشمندانه هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل نیز در 
این گردهمایی، مدیران مالی دستگاه های اداری را سربازان 
گمنام توسعه خواند و گفت: منابع انسانی رکن اصلی نظام 
اداری کشور هستند که باید با تجهیز منابع مورد حمایت 

قرار بگیرند.
یعثوب نژادمحمد با تاکید بر توجه به معیشت کارکنان 
و بهبود کیفیت زندگی آنها، خواستار ابتکار عمل مدیران 
مالی دســتگاه های اداری در این زمینه شــد و بیان کرد: 
ذیحسابان دستگاه های اداری هم باید در چارچوب قانون 

پشتیبان بخش تولید در کشور باشند.
وی نظارت و هماهنگــی الزم در اجرای قوانین مالی، 
مبادله تجربه و نیز همگامی با سیاست ها و برنامه های مالی 
دولت توســط مدیران مالی دستگاه های اداری را ضروری 
دانست و گفت: مدیران مالی با نظارت دقیق بر هزینه کرد 

منابع، وظیفه سنگینی بر دوش دارند.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت مالی از امنیت غذایی 

ــاز  ــرمایه گذار نی ــه س ــک ب ــده از زرش ــرآوری ش ــول ف  ۶ محص
دارد

 مدیــر مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی خراســان جنوبــی اعــالم کــرد: 
مرکــز تحقیقــات جهــاد دانشــگاهی، دانش فنــی ۶ محصول فــرآوری شــده مانند 
قــرص جوشــان و آب نبــات فراســودمند زرشــک را تولیــد کــرده که بــرای ورود به 
بــازار و تولیــد نیازمنــد ســرمایه گذاری اســت.به گــزارش از کمیتــه اطالع رســانی 
و تبلیغــات جشــنواره ملــی زرشــک - خراســان جنوبــی »محســن پویــان« گفت: 
تــا کارخانــه ای احــداث نشــود، فــرآوری و ارزش افــزوده هــم ایجــاد نخواهــد شــد.

ــد و صــادر  ــرآوری شــده تولی ــن محصــوالت ف ــه ای ــی ک ــا زمان ــزود: ت وی اف
ــود. ــد ب ــی ارزش خواه ــگاهی ب ــای دانش ــود، ایده ه نش

پژوهشــگر گیاهــان دارویــی اظهــار داشــت: از ریشــه زرشــک پنــج مکمــل 
ــل  ــی مث ــان بیماری های ــرای درم ــرگ آن ب ــی و از ب ــی و داروی ــرآوری غذای ف
ــرل  فشــار  ــرای کنت ــم و غصــه و از آب زرشــک ب ــردن غ ــن ب زخــم روده، از بی
خــون، کلســترول خــون، اوره خــون، ترمیــم نارســایی ریــوی و جــوش صــورت 
اســتفاده می شــود.وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱۰ مکمــل دارویــی بــرای زرشــک 
می تــوان تعریــف کــرد گفــت: بــا ایــن وجــود جایــگاه مطلوبــی در کشــور نداریــم.

ــد زرشــک  ــی مانن ــات محصوالت ــاد از آنچــه ضعــف در تبلیغ ــا انتق ــان ب پوی
ــی  ــرای معرف ــواره ب ــای ماه ــن از فض ــل چی ــوری مث ــه داد: کش ــت، ادام دانس
محصــوالت دارویــی و گیاهــی خــود به خوبــی اســتفاده می کنــد ولــی در کشــور 

ــه هیــچ کاری نشــده اســت. ــن زمین ــا در ای م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارزش افــزوده بــرای تولیدکننــده زرشــک بیشــتر از 
طریــق فــرآوری ایجــاد می شــود گفــت: دانــش فنی فــرآوری زرشــک در خراســان 
جنوبــی وجــود دارد ولــی در زمینــه عملیاتــی کــردن ایــن ایده هــا و دانــش فنــی 
مشــکل داریم.مدیــر مجتمــع تحقیقات گیاهــان دارویی خراســان جنوبــی با بیان 
اینکــه »زرشــک بی دانــه« محصــول انحصــاری ایــن اســتان در ایــران و جهــان 
بــه شــمار مــی رود گفــت: زرشــک هرچنــد بــه عقیــده عــده ای جــزو محصــوالت 
اســتراتژیک و خــاص بــه شــمار نمــی رود امــا یــک محصــول بســیار مهــم بــرای 

خراســان جنوبــی اســت کــه در فرآینــد اقتصــاد خانــوار نقــش بســزایی دارد.
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ــاک ۵۲۵۲   ــه شــماره پ ــاک  و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب ــه شــماره پ ــی ۰۶۵۳۳۱۱۵۹۱۰۶۵۳۳۱۱۵۹۱ و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب ــه شــماره مل ــه ب ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه ب گواهینام
ایــران ایــران ۵۱۸۵۱۸ د  د ۳۶۳۶ متعلــق بــه محمــد زنگویــی فرزنــد حســین  در تاریــخ متعلــق بــه محمــد زنگویــی فرزنــد حســین  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱  ۱4۰۱/۰۳/۰۱ مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی ۰۸۸۹۶۶4۲۱۸۰۸۸۹۶۶4۲۱۸ متعلــق بــه عــذرا محمــودزاده فرزنــد علــی در  متعلــق بــه عــذرا محمــودزاده فرزنــد علــی در 
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۷  ۱4۰۱/۰۶/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

10661066

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران ۸۶۸۶  ۳۶4۳۶4 د  د ۲4۲4 متعلــق بــه محمدابراهیــم دانــش فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه محمدابراهیــم دانــش فرزنــد محمدعلــی در 
تاریختاریخ ۱4۰۱/۰۶/۰۵  ۱4۰۱/۰۶/۰۵ 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 4۵۶۰۱۰۲۸۶44۵۶۰۱۰۲۸۶4 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4۵۶۰۱۰۲۸۶44۵۶۰۱۰۲۸۶4 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
 پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 4۵۶۰۱۰۲۸۶44۵۶۰۱۰۲۸۶4 و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره

ــد احمــد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۹  ۱4۰۱/۰۶/۲۹ مفقــود مفقــود  ــژاد فرزن ــه احســان وفائــی ن ــد احمــد در تاریــخ متعلــق ب ــژاد فرزن ــه احســان وفائــی ن  ایــران  ایــران ۸۶۸۶  ۷۶۳۷۶۳ ج  ج ۱۶۱۶ متعلــق ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15021502

ــخ  ــی در تاری ــد محمدول ــروی فرزن ــوان خس ــه کی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدول ــروی فرزن ــوان خس ــه کی ــق ب ــماره ۵۷۶۹۵4۹۶۸۸۵۷۶۹۵4۹۶۸۸ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
15061506

ــد ابراهیــم  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱   ــق  غیبــی  فرزن ــه عبدالخال ــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق ب ــق  غیبــی  فرزن ــه عبدالخال ــه شــماره ۵۸۰۵۸۰ متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
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 ۵4۸۹۸۱۶۳۹۲۵4۸۹۸۱۶۳۹۲ متعلــق بــه گل آفریــن  زارع دهقانانــی  فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه گل آفریــن  زارع دهقانانــی  فرزنــد هــادی در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20062006

کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه رضــا بابائــی فرزنــد موســی وکارت عابــر بانــک کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه رضــا بابائــی فرزنــد موســی وکارت عابــر بانــک 
ب نــام میتــرا گنجــه دانــش وکارت بانکــی موســی بابائــی در تاریــخب نــام میتــرا گنجــه دانــش وکارت بانکــی موســی بابائــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱  ۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــاس در تاری ــد غامعب ــودرزی فرزن ــان  گ ــه ایم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد غامعب ــودرزی فرزن ــان  گ ــه ایم ــق ب ــماره 4۱۳۳۰۷۵۱4۵4۱۳۳۰۷۵۱4۵ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱4۰۱/۰۶/۲4۱4۰۱/۰۶/۲4 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۳۶۳۹۷۱۶4۰۰۳۶۳۹۷۱۶4 متعلــق بــه اعظــم  میربهــا فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم  میربهــا فرزنــد عبــاس در تاریــخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱۱4۰۱/۰۳/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــداهلل ب شــماره مل ــد ی ــادی فرزن ــض آب ــه  فی ــه فاطم ــق ب ــی  متعل ــداهلل ب شــماره مل ــد ی ــادی فرزن ــض آب ــه  فی ــه فاطم ــق ب ــه شــماره ۵۹۸4۲۱۷۲۵۹۸4۲۱۷۲ متعل ــه ب ــه شــماره گذرنام ــه ب گذرنام
۰۰۸۳۰۲۵۸۰4۰۰۸۳۰۲۵۸۰4 و همســرش اقــای احمــد تــرک زبــان ب شــماره گذرنامــه  و همســرش اقــای احمــد تــرک زبــان ب شــماره گذرنامــه ۵۹۶۵۹۸۷۷۵۹۶۵۹۸۷۷وکدملــی وکدملــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  ۱4۰۱/۰۷/۱۱ ۱4۰۱/۰۷/۱۱مفق ــخ  در تاری ۳۹۳۲۷۵۸۸۱۱۳۹۳۲۷۵۸۸۱۱ در تاری

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــچی فرزن ــدری قوش ــه ن ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــچی فرزن ــدری قوش ــه ن ــه فاطم ــق ب ــماره ۰۰۵۵4۲۲۳۳۰۰۰۵۵4۲۲۳۳۰ 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 ۱4۰۰/۱۲/۲۷۱4۰۰/۱۲/۲۷ مفقــود گردی

  
20142014

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارت فنــی حرفــه ای و کارت اســتاد دانشــگاهی و ســایر مــدارک کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارت فنــی حرفــه ای و کارت اســتاد دانشــگاهی و ســایر مــدارک 
بــه شــماره بــه شــماره ۰۰۱۵۵۰۷۶۲۹۰۰۱۵۵۰۷۶۲۹ متعلــق بــه فاطمــه نــوروزی ورزانــی فرزنــد روح اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه نــوروزی ورزانــی فرزنــد روح اهلل در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰۱4۰۱/۰۷/۱۰  

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۲۶۶۹۳۰444۳۲۶۶۹۳۰444۳ متعلــق بــه احمــد آلیانــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد آلیانــی فرزنــد ســیاوش در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــور فرزن ــاناز مقصودپ ــه س ــق ب ــد  متعل ــور فرزن ــاناز مقصودپ ــه س ــق ب ــماره ۰۰۸۰۲۱۵۹۷۱۰۰۸۰۲۱۵۹۷۱ متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس ــی قدیم ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس ــی قدیم کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۵  ۱4۰۱/۰۶/۱۵ مفقــود گردی ــخمقصــود در تاری مقصــود در تاری

ــه ناصــر آقابراتــی فرزنــد حســن در تاریــخ  ــه ناصــر آقابراتــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره ۱۲۱۹۹۳۹۰۶4۱۲۱۹۹۳۹۰۶4 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و گواهینامــه و کارت ملــی و تاییدیــه کارت ملــی و دســته چــک بــه شــماره شناســنامه و گواهینامــه و کارت ملــی و تاییدیــه کارت ملــی و دســته چــک بــه شــماره ۰۰۱۵۶۱4۹۷۲۰۰۱۵۶۱4۹۷۲  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰  ۱4۰۱/۰۶/۲۰ مفق ــد علیرضــا در تاری ــی فرزن ــد لباف ــه نوی ــق ب ــخمتعل ــد علیرضــا در تاری ــی فرزن ــد لباف ــه نوی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20192019

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۶۸۷4۸۱۳۲۰۰۶۸۷4۸۱۳۲ متعلــق بــه فریبــا محمــدی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه فریبــا محمــدی فرزنــد محمــود در تاریــخ 

 ۱4۰۱/۰۶/۳۰ ۱4۰۱/۰۶/۳۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

20652065

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــر وزیران ــی اکب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــر وزیران ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره ۳۰۹۱۵۷۶۸۹۲۳۰۹۱۵۷۶۸۹۲ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱4۰۱/۰۷/۱۵۱4۰۱/۰۷/۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــر فرزن ــه امیرمحمــد پارســایی ف ــق ب ــخ  متعل ــز در تاری ــد پروی ــر فرزن ــه امیرمحمــد پارســایی ف ــق ب ــه شــماره ۱۹۲۰۲۲۲۶۸۵۱۹۲۰۲۲۲۶۸۵ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 ۱4۰۱/۰۶/۲4 ۱4۰۱/۰۶/۲4مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــادفر فرزن ــن ش ــد امی ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــادفر فرزن ــن ش ــد امی ــه محم ــق ب ــماره ۰۰۲۰۸۸۳۱۶۱۰۰۲۰۸۸۳۱۶۱ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱4۰۱/۰۷/۱۷۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفق

۵۵عــدد کارت عابــر بانــک )ایــران زمین-اقتصــاد نویــن- بانــک دی(گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه عــدد کارت عابــر بانــک )ایــران زمین-اقتصــاد نویــن- بانــک دی(گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه 
شــماره شــماره ۰۰4۱۲۳۶4۸۳۰۰4۱۲۳۶4۸۳ و متعلــق بــه مهرنــاز اظهــاری فرزنــد نورالدیــن در تاریــخ و متعلــق بــه مهرنــاز اظهــاری فرزنــد نورالدیــن در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۷  ۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۵۹۷۳۱۵۹۷۳ و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۳۵۲۵۳۳۰4۰۰۳۵۲۵۳۳۰4 متعلــق  متعلــق 
بــه مهــدی ســلجوقی فرزنــد حمــداهلل در تاریــخبــه مهــدی ســلجوقی فرزنــد حمــداهلل در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۷  ۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

بــه  یــاری کفتــرودی فرزنــد ســهراب  الــه  بــه کبــرا  بــه مــدرک تحصیلــی کارشناســی متعلــق  یــاری کفتــرودی فرزنــد ســهراب  الــه  بــه کبــرا  مــدرک تحصیلــی کارشناســی متعلــق 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ ۱۳۹۸/۰4/۰۵  ۱۳۹۸/۰4/۰۵ مفقــود  در  تاریــخ  در   ۰۰۶۳۵۸۹۱۱۷۰۰۶۳۵۸۹۱۱۷ ملــی  ملــی  کــد   کــد 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

21102110

ــماره ۱4۶۶۳۰۲۶۳۱۱4۶۶۳۰۲۶۳۱ و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۱4۶۶۳۰۲۶۳۱۱4۶۶۳۰۲۶۳۱ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــور فرزن ــرام پ ــن به ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــور فرزن ــرام پ ــن به ــه حس ــق ب ــران۵۵۵۵  44۵44۵هه۹۳۹۳ متعل ــماره ای ــه ش ــین ب ــرانماش ــماره ای ــه ش ــین ب ماش

۱4۰۱/۰۷/۱۸۱4۰۱/۰۷/۱۸ 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 4۰۷۲۶۹۳۸۷۱4۰۷۲۶۹۳۸۷۱ متعلــق بــه مهــدی مومنــی فرزنــد مرادعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی مومنــی فرزنــد مرادعلــی 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 ۱4۰۱/۰۶/۲۵۱4۰۱/۰۶/۲۵ مفق

ــی در  ــد عل ــج فرزن ــی در  خل ــد عل ــج فرزن ــی خل ــدوی عل ــی مه ــه محمدعل ــق ب ــی متعل ــدوی عل ــی مه ــه محمدعل ــق ب ــماره ۱۷۱۰۲۸۳۸۶۶۱۷۱۰۲۸۳۸۶۶ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۶  ۱4۰۱/۰۶/۱۶ 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 ۶۶۶۰4۳۳۶۰۰۶۶۶۰4۳۳۶۰۰ و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ۶۶۶۰4۳۳۶۰۰۶۶۶۰4۳۳۶۰۰ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰  ۱4۰۱/۰۷/۱۰ مفق ــی در تاری ــد عل ــاری فرزن ــه خدای ــخفاطم ــی در تاری ــد عل ــاری فرزن ــه خدای فاطم

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره ۱۳۶۱4۹۷4۱۶۱۳۶۱4۹۷4۱۶   ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره  و گواهینام ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــماره ۱۳۶۱4۹۷4۱۶۱۳۶۱4۹۷4۱۶ و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰  ۱4۰۱/۰۷/۱۰ مفق ــف در تاری ــد یوس ــوان فرزن ــم پیرفنلیق ــه قاس ــق ب ــخمتعل ــف در تاری ــد یوس ــوان فرزن ــم پیرفنلیق ــه قاس ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ۳۳۰۸۹۶۲4۵4۳۳۰۸۹۶۲4۵4 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره ۳۶۳۶وو۲۱۱۲۱۱ایــرانایــران۳۰۳۰ و کارت  و کارت 
ســوخت بــه شــماره  ســوخت بــه شــماره  ۳۶۳۶وو۲۱۱۲۱۱ایــرانایــران۳۰۳۰ متعلــق بــه جمــال حشــمتی پــور فرزنــد حســین مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه جمــال حشــمتی پــور فرزنــد حســین مــراد در تاریــخ 

۱4۰۱/۰۷/۱۰۱4۰۱/۰۷/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــلیم در تاری ــد س ــرفیه فرزن ــرفی ش ــام ش ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــلیم در تاری ــد س ــرفیه فرزن ــرفی ش ــام ش ــه اله ــق ب ــماره ۰۰۸۲۵۶۰۳۷4۰۰۸۲۵۶۰۳۷4 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 ۱4۰۱/۰4/۳۰۱4۰۱/۰4/۳۰ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۵۸۷۰۰۵۱۱۵۰۵۸۷۰۰۵۱۱۵۰ و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ۵۸۷۰۰۵۱۱۵۰۵۸۷۰۰۵۱۱۵۰ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱  ۱4۰۱/۰۳/۰۱ مفق ــد عباســعلی در تاری ــخرضــا خورشــید فرزن ــد عباســعلی در تاری رضــا خورشــید فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــماره ۰۰۸۰۵۳4۸۶4۰۰۸۰۵۳4۸۶4   ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــه رانندگ ــنامه و گواهینام ــی و شناس ــماره کارت مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــه رانندگ ــنامه و گواهینام ــی و شناس کارت مل
متعلــق بــه امیــد منافــی فرزنــد رزاق علــی در تاریــخمتعلــق بــه امیــد منافــی فرزنــد رزاق علــی در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱  ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25042504

ــد  ــمی فرزن ــیدمصطفی هاش ــه س ــق ب ــد  متعل ــمی فرزن ــیدمصطفی هاش ــه س ــق ب ــی ۱۲۹۰۶۳4۶۶۱۱۲۹۰۶۳4۶۶۱ متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
سیدکمال در تاریخسیدکمال در تاریخ ۱4۰۱/۰۲/۰۱  ۱4۰۱/۰۲/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4۶۷۹۰۵۷۹۰44۶۷۹۰۵۷۹۰4 و تمامــی مــدارک پزشــکی ســه عــدد عابــر بانــک  و تمامــی مــدارک پزشــکی ســه عــدد عابــر بانــک 
و کارت و کارت MSMS متعلــق بــه زهــرا بشــخور باباحیــدری فرزنــد علــی باقــر در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا بشــخور باباحیــدری فرزنــد علــی باقــر در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۸  ۱4۰۱/۰۷/۰۸ مفقــود مفقــود 

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

مریــم  بــه  متعلــق  مریــم   بــه  متعلــق   ۱۱۰۰۵۰۳۵۵۲۱۱۰۰۵۰۳۵۵۲ ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت  و  ملــی شناســنامه  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت  و  شناســنامه 
 محمــودی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ  محمــودی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ ۱4۰۰/۰۱/۰۱۱4۰۰/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۱۲۸4۶۱4۶4۶۱۲۸4۶۱4۶4۶ متعلــق بــه گــودرز محمــودی بختیــاری فرزنــد  متعلــق بــه گــودرز محمــودی بختیــاری فرزنــد 
قریــب در تاریــخقریــب در تاریــخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱  ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

عــدد  دو  و  بانــک  عابــر  عــدد  عــدد   دو  و  بانــک  عابــر  عــدد   ۳۳ و  و    4۶۲۲۳۳۰۵۱۲4۶۲۲۳۳۰۵۱۲ ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  ملــی کارت  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و   ۸۷۷۵4۶۳۸۷۷۵4۶۳//MM۱۵۱۵ موتــور  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســوخت  موتــور کارت  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســوخت  کارت 
ــیخی  ــه ش ــه خیرال ــق ب ــیخی  متعل ــه ش ــه خیرال ــق ب ــران ۲۵۶۲۵۶ ص  ص ۲۲۲۲ متعل ــران  ای ــاک ۶۷۶۷ ای ــماره پ ــاک  و ش ــماره پ NASNAS۸۳۱۱۰۰۸۳۱۱۰۰KK۵۸۸۲۰۹۵۵۸۸۲۰۹۵ و ش
 هفشــجانی فرزنــد رضاقلــی در تاریــخ  هفشــجانی فرزنــد رضاقلــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۶۱4۰۱/۰۷/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

25062506

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۸۸۸۲۳۵۵۱۱۲۸۸۸۲۳۵۵۱ متعلــق بــه صدیقــه  طالبــی علــی آبــادی  فرزنــد ابوطالــب د در  متعلــق بــه صدیقــه  طالبــی علــی آبــادی  فرزنــد ابوطالــب د در 
تاریختاریخ ۱4۰۰/۰۷/۰۱  ۱4۰۰/۰۷/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25072507

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۸۶۷۵۹4۸۱۱۲۸۶۷۵۹4۸۱ متعلــق بــه ســادات  ناطــوری خوابجانــی فرزنــد سیدحســن در  متعلــق بــه ســادات  ناطــوری خوابجانــی فرزنــد سیدحســن در 
تاریختاریخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱  ۱4۰۱/۰۳/۰۱ 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 ۵4۱۰۲۶۷۰۷۹۵4۱۰۲۶۷۰۷۹ متعلــق بــه بهــاره  الــه وردی کریــم ابــادی فرزنــد مرتضــی در  متعلــق بــه بهــاره  الــه وردی کریــم ابــادی فرزنــد مرتضــی در 
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۶  ۱4۰۱/۰۷/۰۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عباســعلی در تاری ــزدان فرزن ــد ی ــری  عب ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد عباســعلی در تاری ــزدان فرزن ــد ی ــری  عب ــه مه ــق ب ــه شــماره ۱۲۸۶4۱۰۷۵4۱۲۸۶4۱۰۷۵4 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 ۱4۰۱/۰۷/۰۱ ۱4۰۱/۰۷/۰۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــدار فرزن ــه  دل ــه صدیق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــدار فرزن ــه  دل ــه صدیق ــق ب ــماره ۱۲۸44۱4۶۳۹۱۲۸44۱4۶۳۹ 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  ۱4۰۱/۰۶/۲۷ ۱4۰۱/۰۶/۲۷مفق

گواهینامــه پایــه ســه  )   بــه شــماره  ملــی  گواهینامــه پایــه ســه  )   بــه شــماره  ملــی  ۱۱۵۰۱۰۸4۲۸۱۱۵۰۱۰۸4۲۸  ( متعلــق بــه عبــاس  مومنــی   ( متعلــق بــه عبــاس  مومنــی 
 موگوئــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ موگوئــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲4  ۱4۰۱/۰۶/۲4 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه  ــق ب ــه  ( متعل ــق ب ــی  ۱۲۹۲۳۹۵4۲۷۱۲۹۲۳۹۵4۲۷ ( متعل ــماره مل ــه ش ــی   )ب ــماره مل ــه ش ــماره ۹۶۰۵۹۳۲۶۸۱۹۶۰۵۹۳۲۶۸۱ )ب ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
مهــرداد فــروزان پــور فرزنــد بهــرام در تاریــخمهــرداد فــروزان پــور فرزنــد بهــرام در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱  ۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

25082508

ککارت ملــی بــه شــماره ککارت ملــی بــه شــماره ۱۲۷۶۳۲4۹۷۹۱۲۷۶۳۲4۹۷۹ متعلــق بــه محمــد جنــاب فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد جنــاب فرزنــد علــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱  
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 ۱۲۷4۱۳۶۲۱۰۱۲۷4۱۳۶۲۱۰ متعلــق بــه علــی رضایــی فرزند مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی رضایــی فرزند مصطفــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۲۱4۰۱/۰۷/۰۲  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲۸۵۶۲۲4۱۳۱۲۸۵۶۲۲4۱۳   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۱۲۸۵۶۲۲4۱۳۱۲۸۵۶۲۲4۱۳ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه حســین پوســت دوز اصفهانــی فرزنــد حبیــب الــه  در تاریــخمتعلــق بــه حســین پوســت دوز اصفهانــی فرزنــد حبیــب الــه  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۵/۱۷  ۱4۰۱/۰۵/۱۷ مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۰۶۳4۱۰۶۳4 متعلــق بــه شــاهرخ  سوســنی غریبونــد فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــاهرخ  سوســنی غریبونــد فرزنــد علــی 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 ۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفق

ــد عبدالمحمــود در  ــی فرزن ــره ئ ــی زف ــه فاطمــه آقای ــق ب ــد عبدالمحمــود در  متعل ــی فرزن ــره ئ ــی زف ــه فاطمــه آقای ــق ب ــه شــماره ۵۶۵۹۰۱۸4۳۲۵۶۵۹۰۱۸4۳۲ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۵  ۱4۰۱/۰۶/۱۵ 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 ۱۲۸۲۳۳۰۱۸۷۱۲۸۲۳۳۰۱۸۷ متعلــق بــه نســرین ســادات هاشــمی  فرزنــد حســین   متعلــق بــه نســرین ســادات هاشــمی  فرزنــد حســین  
در تاریــخدر تاریــخ ۱4۰۱/۰۵/۲۰  ۱4۰۱/۰۵/۲۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲۹۰4۱۵۵۳۶۱۲۹۰4۱۵۵۳۶   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۱۲۹۰4۱۵۵۳۶۱۲۹۰4۱۵۵۳۶ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــق ب ــیج متعل ــودرو و کارت بس ــوخت خ ــه و کارت س ــق ب ــیج متعل ــودرو و کارت بس ــوخت خ ــماره ۶۲4/۶۵۳۳۱  ۶۲4/۶۵۳۳۱ و کارت س ــه ش ــیکلت ب ــمارهو کارت موتورس ــه ش ــیکلت ب و کارت موتورس
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ۱4۰۱/۰۵/۳۰ ۱4۰۱/۰۵/۳۰  مفقــود گردی ــد محمــود در تاری ــخاکبــر خورســندی فرزن ــد محمــود در تاری اکبــر خورســندی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــن در  ــید حس ــد س ــرزاده فرزن ــعید  می ــید س ــه  س ــق ب ــن در  متعل ــید حس ــد س ــرزاده فرزن ــعید  می ــید س ــه  س ــق ب ــماره ۱۲۸۰۳۱۲۲۵4۱۲۸۰۳۱۲۲۵4 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ ۱۳۹۹/۰۸/۰4  ۱۳۹۹/۰۸/۰4 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــور فرزن ــی پ ــارا  رحمان ــه س ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد ابراهی ــور فرزن ــی پ ــارا  رحمان ــه س ــق ب ــماره ۱۲۷۰4۸۶۲۱۷۱۲۷۰4۸۶۲۱۷ 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 ۱4۰۱/۰۶/۲۵۱4۰۱/۰۶/۲۵ مفق

26032603

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــد محم ــی فرزن ــادی فرقان ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــد محم ــی فرزن ــادی فرقان ــه ه ــق ب ــماره ۰۹۰۲۵۷۳4۹۷۰۹۰۲۵۷۳4۹۷ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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۱4۰۱/۰۶/۲۰۱4۰۱/۰۶/۲۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۷۰۰4۱۸۷۶۸۰۷۰۰4۱۸۷۶۸ و کارت ماشــین و  و کارت ماشــین و 
بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره ۹۲۹۲وو۹۱۳۹۱۳ایــرانایــران۷4۷4 متعلــق بــه ســحییا قلــی زاده فرزنــد  متعلــق بــه ســحییا قلــی زاده فرزنــد 

عبــاس  در تاریــخعبــاس  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۱  ۱4۰۱/۰۷/۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۸۲۷۹۳4۷۰۱۰۸۲۷۹۳4۷۰۱ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حســن  فروتــن فرزنــد حســین  در تاریــخحســن  فروتــن فرزنــد حســین  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۵/۱۵  ۱4۰۱/۰۵/۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

28012801
ــخ  ــد حســن در تاری ــور فرزن ــه زهــره کاویانپ ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــور فرزن ــه زهــره کاویانپ ــق ب ــه شــماره ۲۲۱۹۰۵۵4۶۹۲۲۱۹۰۵۵4۶۹ متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام

۱4۰۱/۰۶/۲۵۱4۰۱/۰۶/۲۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه شــخص ثالــث و بیمــه بدنــه بــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه شــخص ثالــث و بیمــه بدنــه بــه شــماره ۹۶۹۹۶۹طط4۱4۱ایــران ایــران ۲۰۲۰ شــماره  شــماره 
ــکواری  ــار اش ــه مهی ــق ب ــکواری متعل ــار اش ــه مهی ــق ب ــی NAAPNAAP۰۳۰۳EDED۳۳CJCJ۵۸۲۹4۱۵۸۲۹4۱متعل ــماره شاس ــی  ش ــماره شاس ــور ۱4۱۹۱۰۱4۷۱۸۱4۱۹۱۰۱4۷۱۸ ش ــور موت موت

فرزنــد مصطفــی در تاریــخفرزنــد مصطفــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۵  ۱4۰۱/۰۶/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره ۲۲۱۹۲۸۵۹۱۱۲۲۱۹۲۸۵۹۱۱ متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۲۲۱۹۲۸۵۹۱۱۲۲۱۹۲۸۵۹۱۱ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۷/۱4۱4۰۱/۰۷/۱4 مفق ــر در تاری ــد باق ــد مجــدی فرزن ــه محم ــخ  ب ــر در تاری ــد باق ــد مجــدی فرزن ــه محم  ب

می باشد.می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــژاد فرزن ــه رمضــان ن ــه عاطف ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــژاد فرزن ــه رمضــان ن ــه عاطف ــق ب ــه شــماره ۲۲۱۹۶۹۸۰۲۵۲۲۱۹۶۹۸۰۲۵ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
۱4۰۱/۰۶/۳۱۱4۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۷۵4۱۰4۳۲۰۱۷۵4۱۰4۳۲۰ متعلــق بــه اکبــر  مجیــدی فرزنــد میــرزا در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر  مجیــدی فرزنــد میــرزا در تاریــخ ۱4۰۱/۰۵/۲۵۱4۰۱/۰۵/۲۵  
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 ۰۰۱۵۶4۳۸۵۹۰۰۱۵۶4۳۸۵۹ متعلــق بــه وحیــد عبــدی فرزنــد گلعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد عبــدی فرزنــد گلعلــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۵۱4۰۱/۰۶/۱۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــودی فرزن ــدی مقص ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــودی فرزن ــدی مقص ــه مه ــق ب ــماره ۰۰۱۷۶۵۸۹۸۵۰۰۱۷۶۵۸۹۸۵ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

۱4۰۱/۰۶/۲۷۱4۰۱/۰۶/۲۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــادری فرزن ــی ق ــد صفائ ــه حام ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــادری فرزن ــی ق ــد صفائ ــه حام ــق ب ــماره ۰۰۶۰4۵۰۷۸۹۰۰۶۰4۵۰۷۸۹ 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 ۱4۰۱/۰۶/۱۵۱4۰۱/۰۶/۱۵ مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۰۰۲۵۵۲۷۰۰۲۰۰۲۵۵۲۷۰۰۲ متعلــق بــه محمــد مهــدی بابایــی فرزنــد غــام علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مهــدی بابایــی فرزنــد غــام علــی در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی شناســنامه بــه شــماره ۰۰۱۱۲۰۱۳۷۱۰۰۱۱۲۰۱۳۷۱  متعلــق بــه ماهــرخ قمــری فرزنــد علــی در تاریــخ   متعلــق بــه ماهــرخ قمــری فرزنــد علــی در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن ــن رمضان ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــد محم ــی فرزن ــن رمضان ــه محس ــق ب ــماره ۰۰۱۹۱۲۷۳۷۵۰۰۱۹۱۲۷۳۷۵ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
۱4۰۱/۰۷/۰۳۱4۰۱/۰۷/۰۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــت فرزن ــاد دمیرلوجماع ــه می ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــت فرزن ــاد دمیرلوجماع ــه می ــق ب ــماره 44۰۰۳۱۰4۵۰44۰۰۳۱۰4۵۰ 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 ۱4۰۱/۰۵/۲۰۱4۰۱/۰۵/۲۰ مفقــود گردی

ــخ  ــراهلل در تاری ــد خی ــه فرزن ــی انچ ــم اله ــه کاظ ــق ب ــخ  متعل ــراهلل در تاری ــد خی ــه فرزن ــی انچ ــم اله ــه کاظ ــق ب ــماره ۰۰۵۳۵۸۵۵۵۰۰۰۵۳۵۸۵۵۵۰ 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 ۱4۰۱/۰۱/۰۱۱4۰۱/۰۱/۰۱ مفق

کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره ۳۹۵۰۲۲۹۹۰۶۳۹۵۰۲۲۹۹۰۶ متعلــق بــه زهــرا  همدایــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  همدایــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۷/۱۸۱4۰۱/۰۷/۱۸ 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 ۰۰۵۶۱۳۰۵۲۱۰۰۵۶۱۳۰۵۲۱ متعلــق بــه زهــره فاضلــی فرزند شــیرزاد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره فاضلــی فرزند شــیرزاد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱4 ۱4۰۱/۰۷/۱4   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903
ــه شــماره ۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱ و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱ و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره ۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱۰۰۵۶۹۵۱۶۷۱ و کارت شناســایی فرهنگــی و کارت واکســن و کارت شناســایی  و کارت شناســایی فرهنگــی و کارت واکســن و کارت شناســایی 
ــد ناصــر در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۶۱4۰۱/۰۷/۱۶   ــه نیــره اعظــم بیــگ فرزن ــر بانــک متعلــق ب ــد ناصــر در تاریــخ انجمــن دوقلــو هــا و عاب ــه نیــره اعظــم بیــگ فرزن ــر بانــک متعلــق ب انجمــن دوقلــو هــا و عاب

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

کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره ۰۷۹۲۹۶۷۲۵۹۰۷۹۲۹۶۷۲۵۹ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۰۷۹۲۹۶۷۲۵۹۰۷۹۲۹۶۷۲۵۹ و کارت  و کارت 
ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت بــه شــماره ماشــین و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت بــه شــماره ۳۲۳۲ ایــران  ایــران ۸۱۶۸۱۶ ج  ج ۶4۶4 متعلــق بــه حســین  متعلــق بــه حســین 

قاســمی فرزنــد ذبیــح اهلل در تاریــخقاســمی فرزنــد ذبیــح اهلل در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱4  ۱4۰۱/۰۷/۱4 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 4۵۱۹۹۲۶۲۳۸4۵۱۹۹۲۶۲۳۸ و شناســنامه ب ــد ب ــی جدی ــی قدیمــی و رســید کارت مل ــه شــماره کارت مل ــد ب ــی جدی ــی قدیمــی و رســید کارت مل کارت مل
4۵۱۹۹۲۶۲۳۸4۵۱۹۹۲۶۲۳۸متعلــق بــه جلیــل قاســمی فرزنــد قاســم و شناســنامه ارتیــن قاســمی فرزنــد جلیــل در متعلــق بــه جلیــل قاســمی فرزنــد قاســم و شناســنامه ارتیــن قاســمی فرزنــد جلیــل در 

تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰4/۰۱  ۱4۰۱/۰4/۰۱ 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 ۳۵۵۰۱۲۵۱۷۸۳۵۵۰۱۲۵۱۷۸ متعلــق بــه زهــرا علــی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا علــی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۷/۱۶۱4۰۱/۰۷/۱۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۳۲۵۵۶۳۹۹۵۶۳۲۵۵۶۳۹۹۵۶   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۳۲۵۵۶۳۹۹۵۶۳۲۵۵۶۳۹۹۵۶ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه علــی اکبــر ســالم فرزنــد محمــد حســین در تاریــخمتعلــق بــه علــی اکبــر ســالم فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ ۱4۰۰/۰۱/۰۱  ۱4۰۰/۰۱/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــژاد  ــانی ن ــه رخش ــه راضی ــق ب ــژاد  متعل ــانی ن ــه رخش ــه راضی ــق ب ــران ۲۵۵۲۵۵ و  و ۷۹۷۹ متعل ــران  ای ــماره ۱۱۱۱ ای ــه ش ــین و کارت ســوخت  ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین و کارت ســوخت  ب کارت ماش
فرزنــد داریــوش و کارت ملــی ایمــان طالــب توکــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره فرزنــد داریــوش و کارت ملــی ایمــان طالــب توکــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره ۰۰۶۸۶۲۲۱۳۹۰۰۶۸۶۲۲۱۳۹ در تاریــخ  در تاریــخ 

۱4۰۱/۰۶/۱۸۱4۰۱/۰۶/۱۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۳۹۳۲۹۸۷۷۷۲۳۹۳۲۹۸۷۷۷۲   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره ۳۹۳۲۹۸۷۷۷۲۳۹۳۲۹۸۷۷۷۲ و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه رضــا حســین درویــش فرزنــد علــی محســن در تاریــخ و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه رضــا حســین درویــش فرزنــد علــی محســن در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰۱4۰۱/۰۷/۱۰  

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۳۵۲۰۸4۵۳۸۵۳۵۲۰۸4۵۳۸۵ متعلــق بــه مرتضــی مالکــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی مالکــی فرزنــد ابراهیــم 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 ۱4۰۱/۰۶/۱۰۱4۰۱/۰۶/۱۰ مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۰۰۲۰۹۸۶۵۵۶۰۰۲۰۹۸۶۵۵۶ متعلــق بــه کیانــوش ممتــاز فرزند کیــوان در تاریــخ  متعلــق بــه کیانــوش ممتــاز فرزند کیــوان در تاریــخ ۱4۰۱/۰۱/۰۱۱4۰۱/۰۱/۰۱  
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 ۰۰۷4۷۳۱۸۲۳۰۰۷4۷۳۱۸۲۳ متعلــق بــه ابراهیــم نوشــادی فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه ابراهیــم نوشــادی فرزنــد یوســف 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 ۱4۰۱/۰۶/۲۸۱4۰۱/۰۶/۲۸ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۰4۱۷۵۱4۸۵۰۰4۱۷۵۱4۸۵ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۰۰4۱۷۵۱4۸۵۰۰4۱۷۵۱4۸۵ و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره ۹۹۹۹ ایــران ایــران۵۳۱۵۳۱ ب  ب ۸۵۸۵ و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 4۰4۰ ایــران  ایــران ۸۹۷۸۹۷ ل  ل ۶۱۶۱  و کارت عابــر بانــک   و کارت عابــر بانــک 
بــه شــماره بانــک اینــده و رفــاه  متعلــق بــه فــرزاد رشــیدیان فرزنــد حســین در تاریــخ بــه شــماره بانــک اینــده و رفــاه  متعلــق بــه فــرزاد رشــیدیان فرزنــد حســین در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۳۰۱4۰۱/۰۶/۳۰  

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 ۵44۹۵۰۸۵۳۰۵44۹۵۰۸۵۳۰ و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره ۵44۹۵۰۸۵۳۰۵44۹۵۰۸۵۳۰ متعلــق بــه  متعلــق بــه 
صغــری ســادات وراونــی فرزنــد ســید قربــان در تاریــخصغــری ســادات وراونــی فرزنــد ســید قربــان در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱  ۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۰۰۲۰۱۹۳۲4۶۰۰۲۰۱۹۳۲4۶ و کارت ســوخت  و کارت ســوخت ۰۰۲۰۱۹۳۲4۶۰۰۲۰۱۹۳۲4۶متعلــق بــه محمدرضــا متعلــق بــه محمدرضــا 
نظــام دوســت فرزنــد حمیدرضــا و کارت ســوخت بــه نــام نرگــس ســقایی بــه شــماره نظــام دوســت فرزنــد حمیدرضــا و کارت ســوخت بــه نــام نرگــس ســقایی بــه شــماره ۰۰۵۸۲۱۹۶۶۸۰۰۵۸۲۱۹۶۶۸  در   در 

تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۳  ۱4۰۱/۰۷/۰۳ 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 ۶۲۶۹۹۰۷۶۸۳۶۲۶۹۹۰۷۶۸۳ متعلــق بــه پرویــن قــادری فیــروز فرزنــد محمــد باقــر  متعلــق بــه پرویــن قــادری فیــروز فرزنــد محمــد باقــر 
در تاریــخدر تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۸  ۱4۰۱/۰۶/۲۸ 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 ۰۵۶۰۰4۵۱۱۵۰۵۶۰۰4۵۱۱۵ متعلــق بــه جــواد علــی اکبــری فرزنــد محمــد رضــا در  متعلــق بــه جــواد علــی اکبــری فرزنــد محمــد رضــا در 
تاریــختاریــخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱  ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ 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 ۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲ و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲ و ســند  و ســند 
معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲ و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره ۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲۳۹۷۹۱۹۷۲۱۲ و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره ۱۰۱۰ ایــران  ایــران ۲۱۸۲۱۸ ه  ه ۶۹۶۹ متعلــق بــه ابوتــراب توحیــدی فرزنــد ســلطان قلــی در  متعلــق بــه ابوتــراب توحیــدی فرزنــد ســلطان قلــی در 

تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۵  ۱4۰۱/۰۶/۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
ــخ  ــد محمــد ســفیع در تاری ــه خدیجــه فتحــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد ســفیع در تاری ــه خدیجــه فتحــی فرزن ــق ب ــه شــماره ۰۰۶۵۵۵۰۷۳۰۰۰۶۵۵۵۰۷۳۰ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

۱4۰۰/۰۷/۱۷۱4۰۰/۰۷/۱۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــل فرزن ــان اص ــد دیزجی ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــل فرزن ــان اص ــد دیزجی ــه محم ــق ب ــماره ۱۳۷۳۷۷۹۷۸۰۱۳۷۳۷۷۹۷۸۰ 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 ۱4۰۱/۰۶/۱4۱4۰۱/۰۶/۱4 مفقــود گردی

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــری زاده فرزن ــه جعف ــه رضوان ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــری زاده فرزن ــه جعف ــه رضوان ــق ب ــماره ۰۱۱۰444۰۵۱۰۱۱۰444۰۵۱ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ۱4۰۱/۰۷/۱4۱4۰۱/۰۷/۱4 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۱۶۰۲۸۵۰۰۱۱۱۶۰۲۸۵۰۰۱۱ متعلــق بــه ســعید موالیــی فرزند یعقــوب در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید موالیــی فرزند یعقــوب در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۸۱4۰۱/۰۶/۲۸  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  و بیم ــماره ۱۵۲۰۱۵۲4۵۰۱۵۲۰۱۵۲4۵۰ و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۱۵۲۰۱۵۲4۵۰۱۵۲۰۱۵۲4۵۰ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
نامــه ماشــین بــه شــماره نامــه ماشــین بــه شــماره ۶4۶4 ل  ل ۵۲۹۵۲۹ ایــران ایــران۳۸۳۸ و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره ۶4۶4 ل  ل ۵۲۹۵۲۹ ایــران ایــران۳۸۳۸ و کارت  و کارت 
ســوخت بــه شــماره ســوخت بــه شــماره ۶4۶4 ل  ل ۵۲۹۵۲۹ ایــران ایــران۳۸۳۸ و کارت ســوخت بــه شــماره موتــور و انــواع چــک بانکــی بــه  و کارت ســوخت بــه شــماره موتــور و انــواع چــک بانکــی بــه 
شــماره بنــام مریــم طهماســبی بشــمارهشــماره بنــام مریــم طهماســبی بشــماره۱۲۹۹۱۶۶۲4۳۱۱۱۲۹۹۱۶۶۲4۳۱۱ و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام محمــد  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام محمــد 
اشــکش متعلــق بــه محمــد اشــکش فرزنــد مطلــب در تاریــخاشــکش متعلــق بــه محمــد اشــکش فرزنــد مطلــب در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۳  ۱4۰۱/۰۷/۱۳ مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40304030
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 4۰۷۰۹۶۳۷۵۸4۰۷۰۹۶۳۷۵۸ و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر مختــاری فــر فرزنــد کــرم  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر مختــاری فــر فرزنــد کــرم 
و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه اســم حمــزه اســدی بــه شــماره و کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه اســم حمــزه اســدی بــه شــماره ۸۹۲۸۹۲دد۳۷۳۷ایــرانایــران۳۱۳۱ در  در 

تاریختاریخ ۱4۰۱/۰۶/۲۵  ۱4۰۱/۰۶/۲۵ 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 4۰۷۳۰۰۲۹۵۳4۰۷۳۰۰۲۹۵۳ و کارت معافیــت و گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت معافیــت و گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱  ۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفق ــی در تاری ــد میرزاول ــی فرزن ــی جودک ــرزو گل ــه ب ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد میرزاول ــی فرزن ــی جودک ــرزو گل ــه ب ــق ب ــران۳۱۳۱ متعل ــرانای ۱۸۹۱۸۹دد۶۷۶۷ای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.گردی ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 4۰۷۰۸۹۵۷444۰۷۰۸۹۵۷44 متعلــق بــه امیــن بهاری فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه امیــن بهاری فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱۱4۰۱/۰۶/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــر فرزن ــی کرنوک ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــر فرزن ــی کرنوک ــه مجتب ــق ب ــماره 4۲۱۹۷۵4۹۹۷4۲۱۹۷۵4۹۹۷ 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 ۱4۰۱/۰۷/۰۷۱4۰۱/۰۷/۰۷ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 4۰۷۲۶۶۷۸۲۱4۰۷۲۶۶۷۸۲۱ و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت متعلــق بــه  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت متعلــق بــه 
ــه شــماره  ــه اســم زهــره نظــری ب ــد و کارت ســوخت ب ــد مجی ــه شــماره  فرزن ــه اســم زهــره نظــری ب ــد و کارت ســوخت ب ــد مجی ــران۲۰۲۰ فرزن ــرانای ــد ۳۲۸۳۲۸هه۵۸۵۸ای ــد حســین بیرانون حســین بیرانون

۷۲۶۷۲۶یی۹4۹4ایــرانایــران۲۰۲۰ در تاریــخ در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱  ۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد صیدحس ــد فرزن ــین بیرانون ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد صیدحس ــد فرزن ــین بیرانون ــه حس ــق ب ــماره 4۰۷۲۷۳4۷۲۱4۰۷۲۷۳4۷۲۱ 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 ۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفق

ــه در  ــد حجــت ال ــی فرزن ــه اســدیان فیل ــه حشــمت ال ــق ب ــه در  متعل ــد حجــت ال ــی فرزن ــه اســدیان فیل ــه حشــمت ال ــق ب ــه شــماره 4۰۷۰۵۱۶۵۲۲4۰۷۰۵۱۶۵۲۲ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰  ۱4۰۱/۰۶/۲۰ 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 4۰۷۲۵۵۱۶۰۰4۰۷۲۵۵۱۶۰۰ و گواهینامه:اتریــش و کارت بیمــه درمان : اتریــش و کارت عابربانک  و گواهینامه:اتریــش و کارت بیمــه درمان : اتریــش و کارت عابربانک 
صــادرات متعلــق بــه حجــت الــه کولیونــد فرزنــد چــراغ و کارت عابربانــک ملــت بــه اســم محمدباقرباقــری صــادرات متعلــق بــه حجــت الــه کولیونــد فرزنــد چــراغ و کارت عابربانــک ملــت بــه اســم محمدباقرباقــری 

در تاریــخدر تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱4  ۱4۰۱/۰۷/۱4 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــداله زاده فرزن ــیم اس ــه نس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عبدالعل ــداله زاده فرزن ــیم اس ــه نس ــق ب ــماره 4۰۷۳۲۳۹4۵۷4۰۷۳۲۳۹4۵۷ 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 ۱4۰۱/۰۷/۰۵۱4۰۱/۰۷/۰۵ مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 4۰۷۳۳۶۶۲۹۷4۰۷۳۳۶۶۲۹۷ متعلــق بــه حامــد پاپــی فرزنــد ســبزعلی در تاریــخ  متعلــق بــه حامــد پاپــی فرزنــد ســبزعلی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۵۱4۰۱/۰۶/۲۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

عقدنامــه و شناســنامه بــه شــماره عقدنامــه و شناســنامه بــه شــماره ۸۸ متعلــق بــه عیســی بــداق فرزنــد فتحــی و شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه عیســی بــداق فرزنــد فتحــی و شناســنامه بــه شــماره 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱  ۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفق ــان در تاری ــک پوری ــه مل ــه اســم معصوم ــخ ب ــان در تاری ــک پوری ــه مل ــه اســم معصوم ۳۲4۹۳۲4۹ ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت شناســایی نظامــی متعلــق بــه مجتبــی ناصــری مقــدم فرزنــد ایــرج در تاریــخکارت شناســایی نظامــی متعلــق بــه مجتبــی ناصــری مقــدم فرزنــد ایــرج در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰  ۱4۰۱/۰۶/۲۰ مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 4۸۵۹۷۰4۷۲۱4۸۵۹۷۰4۷۲۱ و گواهینامــه و  و گواهینامــه و ۳۳عــدد کارت عابربانــک متعلــق بــه پرویــن عــدد کارت عابربانــک متعلــق بــه پرویــن 
میردریکونــد فرزنــد ایلخانــی و کارت عابربانــک بــه اســم لیــا میرمصطفایــی و کارت عابربانــک بــه اســم میردریکونــد فرزنــد ایلخانــی و کارت عابربانــک بــه اســم لیــا میرمصطفایــی و کارت عابربانــک بــه اســم 
حجــت الــه میرمصطفایــی در تاریــخحجــت الــه میرمصطفایــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰  ۱4۰۱/۰۶/۲۰ 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 4۰۶۱۰۶۱۶4۱4۰۶۱۰۶۱۶4۱ متعلــق بــه صابــر شمســی آبــی فرزنــد شــاپور در تاریــخ  متعلــق بــه صابــر شمســی آبــی فرزنــد شــاپور 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 ۱4۰۱/۰۷/۰۲۱4۰۱/۰۷/۰۲ مفق

معاینــه فنــی و بیمــه نامــه و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره معاینــه فنــی و بیمــه نامــه و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره ۹4۳۹4۳مم۲۱۲۱ایــرانایــران4۰4۰، و بیمــه نامــه و ، و بیمــه نامــه و 
معاینــه فنــی و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره معاینــه فنــی و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره ۱۶۷۱۶۷نن4۷4۷ایــرانایــران4۰4۰ متعلــق بــه مریــم شــهبازی  متعلــق بــه مریــم شــهبازی 
 فرزنــد علــی در تاریــخ فرزنــد علــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۰  ۱4۰۱/۰۶/۱۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51095109
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــر دالور عثماوندان ــه اکب ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــر دالور عثماوندان ــه اکب ــق ب ــه شــماره ۰۰۵۶۱۵۵۳۱۱۰۰۵۶۱۵۵۳۱۱ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

۱4۰۱/۰۶/۰۲۱4۰۱/۰۶/۰۲ 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 ۰۰۵۵۷۶۷۲۶۵۰۰۵۵۷۶۷۲۶۵ متعلــق بــه مریــم تاجیــک فرزنــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم تاجیــک فرزنــد تقــی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۸۱4۰۱/۰۷/۰۸  
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 ۰۰۷۶۱۳۸۲۳۲۰۰۷۶۱۳۸۲۳۲ و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره ۸۸۵۸۵۶۳۸۳4۸۸۵۸۵۶۳۸۳4 متعلــق بــه جــال عنبــری  متعلــق بــه جــال عنبــری 
فرزنــد جــواد در تاریــخفرزنــد جــواد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۵  ۱4۰۱/۰۶/۲۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــجویی  ــجویی  و کارت دانش ــماره ۰۰۲۲۶۵۷4۸۷۰۰۲۲۶۵۷4۸۷ و کارت دانش ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره ۰۰۲۲۶۵۷4۸۷۰۰۲۲۶۵۷4۸۷ و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه شــماره بــه شــماره ۹۷۲۰۳۰۱۷۲۹۷۲۰۳۰۱۷۲ متعلــق بــه عطیــه بختیــاری دوالبــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه عطیــه بختیــاری دوالبــی فرزنــد حســن در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۷۱4۰۱/۰۷/۱۷  

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

51115111
اســناد مالکیــت بــه شــماره جــواز کســب اســناد مالکیــت بــه شــماره جــواز کســب ۰4۶۶4۰۹۹4۶۰4۶۶4۰۹۹4۶ متعلــق بــه هــادی رحیمــی فرزنــد محمــد در تاریخ  متعلــق بــه هــادی رحیمــی فرزنــد محمــد در تاریخ 

 ۱4۰۱/۰۶/۲۵ ۱4۰۱/۰۶/۲۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه اصغــر  ــه اصغــر  متعلــق ب کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۸۲۸۹۸۲۹۷۱۰۸۲۸۹۸۲۹۷۱ و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره ۲۱۲۱ایــرانایــران۸۳۱۸۳۱یی۳۷۳۷ متعلــق ب
نیــازی فرزنــد آدینــه محمــد در تاریــخنیــازی فرزنــد آدینــه محمــد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱  ۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد مرتضــی در تاری ــازی فرزن ــه خب ــه پروان ــق ب ــخ  متعل ــد مرتضــی در تاری ــازی فرزن ــه خب ــه پروان ــق ب ــه شــماره ۱۷۲۹4۱۸۹۹۶۱۷۲۹4۱۸۹۹۶ متعل ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
۱4۰۱/۰۷/۰۸۱4۰۱/۰۷/۰۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــادی فرزن ــم آب ــران کری ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــادی فرزن ــم آب ــران کری ــه مه ــق ب ــماره ۰4۳۰۱۶۲۰۱4۰4۳۰۱۶۲۰۱4 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  ۱4۰۱/۰۷/۱۰ ۱4۰۱/۰۷/۱۰مفق

70067006
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44۹۰۵۸۳4۹444۹۰۵۸۳4۹4 متعلــق بــه علــی جمشــیدبیگی فرزنــد یــاور در تاریــخ  متعلــق بــه علــی جمشــیدبیگی فرزنــد یــاور در تاریــخ 

۱4۰۱/۰۱/۰۵۱4۰۱/۰۱/۰۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4۶۱۰۸۶۵۲۰۳4۶۱۰۸۶۵۲۰۳ و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره ۳۹۹۱۳۳۶۰۲۰۲۰۰۲۳۹۹۱۳۳۶۰۲۰۲۰۰۲  
متعلــق بــه علــی  زنــده دوز  فرزنــد محمــد در تاریــخمتعلــق بــه علــی  زنــده دوز  فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۷  ۱4۰۱/۰۶/۲۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــد رمضــان در تاریــخ  ــه هانیــه  هاشــمی ریــزی  فرزن ــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق ب ــه هانیــه  هاشــمی ریــزی  فرزن ــه شــماره 4۶۱۰۸۳4۳۲44۶۱۰۸۳4۳۲4 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 ۱4۰۱/۰۷/۰۳ ۱4۰۱/۰۷/۰۳مفقــود 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 4۶۲۱4۷۸۲۶۵4۶۲۱4۷۸۲۶۵ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 4۶۲۱4۷۸۲۶۵4۶۲۱4۷۸۲۶۵ و کارت  و کارت 

ــخ  ــه در تاری ــد فضــل ال ــه ابراهیــم شــبانیان فرزن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد فضــل ال ــه ابراهیــم شــبانیان فرزن ــق ب ــه شــماره 4۶۲۱4۷۸۲۶۵4۶۲۱4۷۸۲۶۵ متعل ــان خدمــت ب ــه شــماره پای ــان خدمــت ب 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 ۱4۰۱/۰۷/۱۷۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱۱۰۰۸۷۸۳۸۶۱۱۰۰۸۷۸۳۸۶ متعلــق بــه هســتی ســبحانی و شناســنامه  بــه شــماره  متعلــق بــه هســتی ســبحانی و شناســنامه  بــه شــماره 
ــخ ۱4۰۱/۰۶/۳۱۱4۰۱/۰۶/۳۱   ــه در تاری ــیف ال ــد س ــکانی فرزن ــبحانی کرس ــین س ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــیف ال ــد س ــکانی فرزن ــبحانی کرس ــین س ــه حس ــق ب 4۶۱۱۲4۹۲۷۱4۶۱۱۲4۹۲۷۱ متعل

ــی باشــد. 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 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۱44۱44 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 4۳4۳ ایــران  ایــران ۱۶۵۱۶۵ ی  ی ۸4۸4  و کارت ماشــین بــه   و کارت ماشــین بــه 
شــماره شــماره 4۳4۳ ایــران  ایــران ۱۶۵۱۶۵ ی  ی ۸4۸4  و مهــر... بــه شــماره   و مهــر... بــه شــماره 4۶۸۹4۰۹۸۰۳4۶۸۹4۰۹۸۰۳ و ســایر بــه شــماره  و ســایر بــه شــماره 4۶۸۹4۰۹۸۰۳4۶۸۹4۰۹۸۰۳  
ــود  ــود مفق ــخ ۱4۰۱/۰۶/۳۱  ۱4۰۱/۰۶/۳۱ مفق ــه در تاری ــد عزیزال ــی فرزن ــه چوب ــمی تخت ــور قاس ــه زی ــق ب ــا متعل ــه ثن ــخبرگ ــه در تاری ــد عزیزال ــی فرزن ــه چوب ــمی تخت ــور قاس ــه زی ــق ب ــا متعل ــه ثن برگ

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 4۶۲۳۱۶۶۷۱۶4۶۲۳۱۶۶۷۱۶ متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4۶۲۳۱۶۶۷۱۶4۶۲۳۱۶۶۷۱۶ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
محمدرضــا عــرب مارکــده فرزنــد  اســداهلل  در تاریــخمحمدرضــا عــرب مارکــده فرزنــد  اســداهلل  در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۲  ۱4۰۱/۰۷/۰۲ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــی  فرزن ــال صباغ ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــماعیل در تاری ــد اس ــی  فرزن ــال صباغ ــه ج ــق ب ــماره 4۶۱۰4۹۹۲۵۸4۶۱۰4۹۹۲۵۸ 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  ۱4۰۱/۰۶/۲۶ ۱4۰۱/۰۶/۲۶مفق

70257025
ــبکه  ــنلی ش ــی و کارت پرس ــات درمان ــه خدم ــه بیم ــبکه  و دفترچ ــنلی ش ــی و کارت پرس ــات درمان ــه خدم ــه بیم ــماره ۳۹۷۹۱۹۶4۷۱۳۹۷۹۱۹۶4۷۱ و دفترچ ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بهداشــت و درمــان و کارت بنیــاد شــهید متعلــق بــه زهــرا خاکســار فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ بهداشــت و درمــان و کارت بنیــاد شــهید متعلــق بــه زهــرا خاکســار فرزنــد ذوالفقــار در تاریــخ 

۱4۰۱/۰۵/۱۵۱4۰۱/۰۵/۱۵ 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 ۳۸۶۰۷4۰۷۲۵۳۸۶۰۷4۰۷۲۵ متعلــق بــه میــاد کامرانــی احمدپــور و کارت خــودرو بــه شــماره  متعلــق بــه میــاد کامرانــی احمدپــور و کارت خــودرو بــه شــماره 
پــاک پــاک ۲۶۲۶لل۸۶۵۸۶۵ ایــران  ایــران ۱۸۱۸ متعلــق بــه ملــوک نظــری مبتکــر وکارت ملــی بــه شــماره  متعلــق بــه ملــوک نظــری مبتکــر وکارت ملــی بــه شــماره ۶4۷۹۳۵۷۸۷۶۶4۷۹۳۵۷۸۷۶  
متعلــق بــه محمدنقــی  کامرانــی احمدپــور فرزنــد صفــدر در تاریــخمتعلــق بــه محمدنقــی  کامرانــی احمدپــور فرزنــد صفــدر در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۳  ۱4۰۱/۰۷/۱۳ مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

70267026
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۰۱۸۱۶۱۹۳۶۰۰۱۸۱۶۱۹۳۶ متعلــق بــه مهــدی مقــدم فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی مقــدم فرزنــد نــادر در تاریــخ ۱4۰۱/۰۵/۱۹۱4۰۱/۰۵/۱۹  

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

کارت ملــی کارت متــرو کارت منزلــت بــه شــماره کارت ملــی کارت متــرو کارت منزلــت بــه شــماره ۰۰44۹۳۱۳۸۷۰۰44۹۳۱۳۸۷ متعلــق بــه اصغــر قــول درســت فــرد  متعلــق بــه اصغــر قــول درســت فــرد 
فرزنــد حســن در تاریــخفرزنــد حســن در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۷  ۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70597059
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۹۲۰4۹۳۰۰۹۰۹۲۰4۹۳۰۰۹ و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره ۰۹۲۰4۹۳۰۰۹۰۹۲۰4۹۳۰۰۹ متعلــق بــه زهــره شــاکری  متعلــق بــه زهــره شــاکری 

فرزند  محمدعلی در تاریخفرزند  محمدعلی در تاریخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰  ۱4۰۱/۰۶/۲۰ 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 ۰۹۲۶۵۲۲۵۲۳۰۹۲۶۵۲۲۵۲۳ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۹۲۶۵۲۲۵۲۳۰۹۲۶۵۲۲۵۲۳و کارت عابــر و کارت عابــر 
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۳  ۱4۰۱/۰۷/۰۳ مفق ــر در تاری ــد باق ــم زاده فرزن ــی کاظ ــه محمدعل ــق ب ــک  متعل ــخبان ــر در تاری ــد باق ــم زاده فرزن ــی کاظ ــه محمدعل ــق ب ــک  متعل بان

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره ۰۹4۷۰4۳۰۸۱۰۹4۷۰4۳۰۸۱ متعلــق بــه فاطمــه رشــیدی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رشــیدی فرزنــد محمــد 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 ۱4۰۱/۰۷/۰۵۱4۰۱/۰۷/۰۵ مفق

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۰۹۲۱۰۷۲۶۱۹۰۹۲۱۰۷۲۶۱۹ و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه صــادق  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه صــادق 
ایزانلــو فرزنــد مهــدی در تاریــخایزانلــو فرزنــد مهــدی در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۰۵  ۱4۰۱/۰۷/۰۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره ۵۵۳۰۰۱۸۶۲۹۵۵۳۰۰۱۸۶۲۹ متعلــق بــه مجیــد حضرتــی فرزند حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد حضرتــی فرزند حمیــد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۲۵۱4۰۱/۰۶/۲۵  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه رحمان ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه رحمان ــه معصوم ــق ب ــماره ۵۷4۹۲۰۰۱۵۹۵۷4۹۲۰۰۱۵۹ 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 ۱4۰۱/۰۷/۱۷۱4۰۱/۰۷/۱۷ مفق

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۱۰۵۰4۹۷۸۷۲۱۰۵۰4۹۷۸۷۲ و بیمــه نامــه ماشــین و کارت  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت 
ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 4۵4۵وو۱۶۱۱۶۱ایــرانایــران۷4۷4 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه علــی تقــی پــور  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه علــی تقــی پــور 

فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخفرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ۱4۰۱/۰۶/۳۰ ۱4۰۱/۰۶/۳۰  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 ۰۹۲۳4۳۷۹4۰۰۹۲۳4۳۷۹4۰ متعلــق بــه مینــا حــداد فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مینــا حــداد فرزنــد علیرضــا در تاریــخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱۱4۰۱/۰۳/۰۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــر  و کارت عاب ــه شــماره ۰۹4۰۸4۵۱۹۹۰۹4۰۸4۵۱۹۹ و کارت عاب ــک ب ــه ی ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــه شــماره کارت مل ــک ب ــه ی ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
بانــک متعلــق بــه علــی  بهرامــی فــاز  فرزنــد محمدحســن در تاریــخبانــک متعلــق بــه علــی  بهرامــی فــاز  فرزنــد محمدحســن در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱4  ۱4۰۱/۰۷/۱4 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۰۷4۰۰۰۱۵۳۶۰۷4۰۰۰۱۵۳۶ متعلــق بــه اســماعیل پرســیاوش فرزنــد  متعلــق بــه اســماعیل پرســیاوش فرزنــد 
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۳۰  ۱4۰۱/۰۶/۳۰ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  و پــاک فلــزی موتورســیکلت ب ــه شــماره ۰۹4۳۱۱۶۶۸۵۰۹4۳۱۱۶۶۸۵ و پــاک فلــزی موتورســیکلت ب ــه شــماره  و کارت ملــی ب ــه شــماره ۶۰۳۸۶۰۳۸ و کارت ملــی ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
شــماره شــماره ۷۷۸۷۲۷۲۳۷۷۸۷۲۷۲۳ و جــواز کســب بــه شــماره  و جــواز کســب بــه شــماره ۰4۶۷۳۰۲۶۳۶۰4۶۷۳۰۲۶۳۶ و  و ۰4۶۷4۵۱۶۵4۰4۶۷4۵۱۶۵4متعلــق بــه مهــدی فاطمــی متعلــق بــه مهــدی فاطمــی 

پــور فرزنــد علــی محمــد در تاریــخپــور فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/۱۱  ۱4۰۱/۰۷/۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــدمفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
  

70607060
  

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۰۹۲۳۹۲۵۵۸۹۰۹۲۳۹۲۵۵۸۹ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
۰۹۲۳۹۲۵۵۸۹۰۹۲۳۹۲۵۵۸۹ متعلــق بــه امیررضــا زورآزمــا فرزنــد منصــور در تاریــخ متعلــق بــه امیررضــا زورآزمــا فرزنــد منصــور در تاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۱۵  ۱4۰۱/۰۶/۱۵ مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۰۹۳۹۶۸۵۲4۸۰۹۳۹۶۸۵۲4۸ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــدل  ــره ای م ــارس نق ــژو پ ــوخت پ ــودرو و کارت س ــه خ ــه نام ــین و بیم ــدل  و کارت ماش ــره ای م ــارس نق ــژو پ ــوخت پ ــودرو و کارت س ــه خ ــه نام ــین و بیم ۰۹۳۹۶۸۵۲4۸۰۹۳۹۶۸۵۲4۸ و کارت ماش
ــه شــماره پــاک 4۲4۲ /  / 4۱۵4۱۵ ه  ه ۱۱۱۱ و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAANNAAN۰۱۰۱CACA44AEAE۶۶4۸۰۶۶۶4۸۰۶ و شــماره  و شــماره  ــه شــماره پــاک  ب ۱۳۸۸۱۳۸۸ ب
ــخ۱4۰۱/۰۷/۱۵ ۱4۰۱/۰۷/۱۵    ــد محمــد حســین در تاری ــی فرزن ــد رمضان ــه مجی ــق ب ــخ متعل ــد محمــد حســین در تاری ــی فرزن ــد رمضان ــه مجی ــق ب ــور ۱۲4۸۸۱۹۱۰۵4۱۲4۸۸۱۹۱۰۵4 متعل ــور موت موت

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی ۰۹۲۶۶۶۳۲۳۲۰۹۲۶۶۶۳۲۳۲ متعلــق بــه علــی نوعــی فرزنــد افشــین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی نوعــی فرزنــد افشــین در تاریــخ 
۱4۰۱/۰۷/۰۱۱4۰۱/۰۷/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه علــی عربــی علــی ابــاد بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه علــی عربــی علــی ابــاد بــه شــماره ملــی 44۵۹۹۷۹۲۶۸44۵۹۹۷۹۲۶۸ فرزنــد یــداهلل  فرزنــد یــداهلل 

در تاریخدر تاریخ ۱4۰۱/۰۲/۰۱  ۱4۰۱/۰۲/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــدی  قرقچی ــه محمدمه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــدی  قرقچی ــه محمدمه ــق ب ــماره ۹۰۱۷۹۰۱۷ متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱4۰۱/۰۲/۰۱۱4۰۱/۰۲/۰۱ مفق

70627062
موتــور  موتــور ,وشــماره  ،NAApoNAApo۳۳EEEE۶۶HJoHJo۸۶۳۲۲۸۶۳۲۲,وشــماره  شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  ،بــرگ  شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
۱۶۵۱۶۵AOAO۱۱4۹۶4۱۱4۹۶4و شــماره پــاک ایــران ،و شــماره پــاک ایــران ،۳۸۳۸ .  . ۲۹4۲۹4. ,,و. ,,و۳4۳4 ,,و اینجانــب خدیجــه پــور لطفعلــی فرزنــد  ,,و اینجانــب خدیجــه پــور لطفعلــی فرزنــد 
عــزت اهلل بــه شــماره شناســامه عــزت اهلل بــه شــماره شناســامه ۱۶۰۱۶۰ صــادره از خلخــال در مقطــع کارشناســی رشــته ی تربیــت بدنــي  صــادره از خلخــال در مقطــع کارشناســی رشــته ی تربیــت بدنــي 
صــادره از واحــد دانشــگاهی شــهر قــدس از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد صــادره از واحــد دانشــگاهی شــهر قــدس از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد شــهر قــدس ارســال نماینــددر تاریــخاســامی واحــد شــهر قــدس ارســال نماینــددر تاریــخ ۱4۰۰/۰۶/۰۵  ۱4۰۰/۰۶/۰۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70637063
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــی آزادی جاب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــی آزادی جاب ــه عل ــق ب ــه شــماره ۵4۸۹4۰۰۵۸۷۵4۸۹4۰۰۵۸۷ متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

۱4۰۱/۰۶/۲۳۱4۰۱/۰۶/۲۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین در  ــد عبدالحس ــدری فرزن ــی فهن ــری رجب ــه کب ــق ب ــین در  متعل ــد عبدالحس ــدری فرزن ــی فهن ــری رجب ــه کب ــق ب ــماره ۰۷۰۳۲۳۸۲۸۰۰۷۰۳۲۳۸۲۸۰ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ ۱4۰۱/۰۶/۰۱  ۱4۰۱/۰۶/۰۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066
ــخ  ــرث در تاری ــد کیوم ــن زاده فرزن ــد حس ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــرث در تاری ــد کیوم ــن زاده فرزن ــد حس ــه مجی ــق ب ــماره ۰۰۱۵۶4۱۸۸۰۰۰۱۵۶4۱۸۸۰ متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

۱4۰۱/۰۵/۰۱۱4۰۱/۰۵/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/07/20

شماره : 1486

یک شرکت چینی برای فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس ایران قرارداد منعقد کرد
 سرپرست فرمانداری سرخس در خراسان رضوی گفت: 
یک شرکت چینی برای فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی 
ســرخس این استان در حوزه تامین زیرساختهای حمل 
و نقلی و ترانشــیپ با این منطقه ویژه اقتصادی قرارداد 

همکاری امضا کرد.
حسن نوری زاده روز افزود: این قرارداد بین این شرکت 
چینی و منطقه ویژه منعقد شــده و قرار است تاسیسات 
ترانشیپمنت )جابجایی( کاال از ناوگان ریلی به ناوگان جاده 
ای و بالعکس در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار احداث شود.

ترانشیپ یا ترانشــیپمنت عبارت است از انتقال کاال 
از یک وســیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر. این نوع نقل و 
انتقال بیشــتر در حمل و نقل ترکیبی رایج است که در 
آن از وسایل نقلیه مختلف از جمله کشتی، هواپیما، قطار، 
کامیون، تریلر و ســایر وسایل برای ارسال کاال به مقصد 
استفاده می شود. جریان انتقال غالبا با تخلیه و بارگیری 
مجدد همراه بوده و به ۲ شــکل انتقال مستقیم و انتقال 
غیر مستقیم است.وی گفت: سهم طرفین در این قرارداد 
۵۰ درصد به طور مساوی است و بهره برداری از تاسیسات 

حمل ونقلی به صورت مشترک صورت می گیرد.
سرپرست فرمانداری سرخس در خصوص جزئیات این 
قرارداد بین المللی اطالعات بیشتری ارائه نکرد و مسووالن 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز در این خصوص اطالع 
رسانی نکرده اند.مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
در خراســان رضوی شهریور ماه امسال در گفتگو با ایرنا 
گفت: در پی بازدید مدیران ارشــد یک شــرکت حمل و 
نقلی چین از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، این شرکت 
چینی تصمیم دارد در این منطقه ویژه اقتصادی بارانداز 
کانتینری برای تهاتر کاالی کشــورش با سایر کشورهای 

منطقه ایجاد کند.
محمدرضا کالیی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
توانایی زیادی برای تجارت با چین دارد و امکانات باراندازی 
و ریلــی منطقه می تواند در خدمــت افزایش صادرات و 

ترانزیت کاال با چین و سایر کشورها قرار بگیرد.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: طی 
۲ ســال اخیر چندین رام قطار از مبدا چین تا سرخس 

ســیر کرده و می توان گفت مســیر ریلــی و تجاری از 
گذرگاه هورگوس در شــرق چین تا سرخس به صرفه و 

کامال اقتصادی است.
بر اســاس اعالم روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس، مدیر این شرکت چینی اردیبهشت ماه در نشست 
مشترک با مسووالن این منطقه ویژه اقتصادی، گفت: به 
همراه همکارانمان در طول هفته های گذشته امکانات و 
موقعیت چندین منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران 
از غرب تا شرق را مورد بازدید قرار دادیم و به طور شگفت 
انگیــزی از مجموعه امکانات و توانایی  موجود در منطقه 

ویژه اقتصادی سرخس تحت تاثیر قرار گرفتیم.
وی افزود: برنامه اصلی ما ایجاد ۲ مرکز تهاتر کاال در 
بندر انزلی در گیالن و ســرخس خراسان رضوی است از 
این رو بالفاصله پس از بازگشت، نمایندگی این شرکت را 

در انزلی و منطقه ویژه سرخس مستقر می کنیم.
مدیر این شرکت چینی اظهار داشت: سرمایه گذاری 
اولیه ما در این مجموعه برای مرحله نخست ۵۰ میلیون 
دالر و در چشم انداز چند سال آینده به پنج میلیارد دالر 
خواهد رسید.منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نزدیکی 
نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنســتان و ۱۸۵ کیلومتری 

شمال شرق مشهد قرار دارد.  

  بهره مندی 11108 نفر در 19 روستای شهرستان سمیرم از آب شرب پایدار
مدیر آبفای سمیرم از آغاز طرح جهاد آبرسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: با اتمام 
عملیات اجرایی این طرح ۱۱۱۰۸ نفر در ۱9 روستا از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.

مجید صابری با بیان این که جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم در قالب طرح جهاد 
آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در 3۱ استان کشور با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن 
مجتبی )ع( در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این عملیات در شهرستان سمیرم از 
اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز و تا کنون در حدود 4۲۰۰ متر حفاری و ۲۲۰۰ متر لوله 
گذاری انجام شده است.وی اضافه کرد: طرح جهاد آبرسانی هم اکنون در سه محور گردنه 
بیژن به سمت روستاهای سرباز و نورآباد، محور تل محمد به سمت روستاهای شاملو، 

ماچان لو و قاسم لو و محور چشمه شهید به سمت روستای کردان در حال انجام است.
 مدیر آبفای سمیرم خاطرنشان کرد: این عملیات در شهرستان سمیرم با ۱۲9 کیلومتر 
لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، احداث ۱۵ باب مخزن با ظرفیت ۵۵۰۰ متر 

مکعب ، دو ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز سه حلقه چاه اجرایی می شود.
صابری در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان سمیرم ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات 
شرکت آبفای این شهرستان قرار دارند که آبرسانی به ۱9 روستا به صورت سیار انجام می 

شود و با تحقق طرح جهاد آبرسانی، به آب شرب پایدار متصل خواهند شد.

  فرماندار قم خواستار توسعه تبادالت فرهنگی بین قم و کربال شد
قم - فرماندار قم در دیدار فرماندار کربال خواستار پیگیری مساله خواهرخواندگی شهرهای 

مذهبی قم و کربال و توسعه تبادالت بیشتر فرهنگی این دو شهر مهم جهان اسالم شد.
 عباس ذاکریان در این دیدار که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد از مهمان نوازی 
مردم و مسئوالن کشور عراق به ویژه مردم شهرهای نجف و کربالی معلی در ایام اربعین 
حسینی) ع( تقدیر و تشکر نمود.وی همچنین به موضوع خواهرخواندگی شهرهای قم و 

کربال اشاره کرد و خواستار پیگیری این مساله تاحصول نتیجه شد.
ذاکریان با بیان این که مقدمات موضوع خواهرخواندگی شهرهای قم و کربال از سوی 
شهرداری این دو شهر انجام شده است گفت: با عملیاتی شدن این مهم شاهد تبادالت 
بیشتر شهرهای قم و کربال درخصوص مسائل فرهنگی، مدیریت شهری، حمل و نقل، 

فضای سبز، زیباسازی شهر، مدیریت پسماند و غیره خواهیم بود.
حسین منگوشی فرماندار شهر مقدس کربال نیز در این دیدار از آمادگی شهر کربال برای 
تبادالت تجربیات در مسائل مختلف از جمله موضوع های فرهنگی و مدیریت شهری خبر 
داد.فرماندار کربال روز گذشته نیز با سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم دیدار و گفت و 
گو کرد.شهردار قم در این دیدار با تاکید بر اینکه شهر قم در سال های گذشته در حوزه های 
عمرانی، حمل ونقل و فضای سبز دستاوردهای زیادی داشته و این آمادگی وجود داشته 
تا بتوان با تعامالت این تجربیات به شهرهای کشور عراق منتقل شود، تصریح کرده بود: 
آماده انتقال هرگونه تجربه در حوزه قطار شهری، زیباسازی و بافت فرسوده به شهر مقدس 

کربال هستیم و محدودیتی برای همکاری نداریم.

   ایران در پیشگیری از اعتیاد پیشرو است
مشهد-  رییس دفتر یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل( در ایران گفت: ایران نه تنها 

در پیشگیری از اعتیاد بلکه در درمان و بازتوانی معتادان نیز پیشرو است.
 رابین ناندی در آیین افتتاح نخستین مرکز سالمت و توانمندسازی دختران خراسان 
رضوی در مشهد افزود: خوشحال هســتیم که توجه ایران در مبارزه با اعتیاد بر روی 

کودکان و نوجوانان و به خصوص در طرح افتتاح شده امروز، بر دختران است.
وی با بیان این که رویکردهای شناختی و رفتاری می تواند به توانمندسازی و تقویت تاب 
آوری و مهارت های مقابله ای نوجوانان و جوانان آسیب پذیر کمک کند افزود: اگر این 
خدمات به خوبی ارائه شود می تواند کیفیت و اثربخشی رویکردهای پیشگیری درمان 
و مراقبت از مواد مخدر را افزایش دهد.رییس دفتر یونیســف در ایران گفت: صندوق 
کودکان ملل متحد در سالهای گذشته حمایت و اقدامات مختلفی با هدف تدوین و اجرای 

برنامه های خانواده و مدرسه محور برای پیشگیری از اعتیاد ارائه کرده است.
ناندی با اشاره به افتتاح دومین مرکز سالمت و توانمندسازی دختران کشور در مشهد 
گفت: برای گسترش این مراکز در ایران آمادگی داریم.حدود 9 هزار معتاد متجاهر در 
خراسان رضوی حضور دارند و خراسان رضوی دومین استان در کشور است که مرکز 
سالمت و توانمندسازی دختران نوجوان در آن راه اندازی می شود و جمعیت هدف این 
مرکز دختران در معرض آسیب مواد مخدر هستند.این دختران نوجوان از طریق آموزش 
و پرورش، بهزیستی و تیمهای سیار خود مرکز، به این مرکز هدایت می شوند و در صورت 
نیاز به حمایت به دســتگاههای حمایتی هم معرفی می شوند.در این مرکز همچنین 
خدمات مشاوره پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش قدرت حل مساله 

و آموزش نه گفتن به دختران نوجوان آموزش داده می شود.

   صنعت نفت ایران با بهره گیری از شــرکت های دانش بنیان داخلی از 
تحریم ها عبور کرده است

شهرری- مدیر عملیات و رئیس بهره برداری شرکت پاالیش نفت تهران گفت: ایران امروز 
توانسته با استفاده از توان متخصصان خود و با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان 
داخلی با عبور از تحریم ها در تولید و تامین قطعاتی نظیر کاتالیست به خودکفایی برسد.

مقامات ارشد صنعت پاالیش نفت کشور ونزوئال با مدیرعملیات و رئیس بهره برداری 
شرکت پاالیش نفت تهران به منظور برقراری همکاری های۲ جانبه دیدار و گفت وگو 

کردند.
بر اســاس این گزارش، با هدف برقرار همکاری های ۲ جانبه و استفاده از توان و دانش 
متخصصان ایرانی، جمعی از مقامات عالی رتبه پاالیشگاه های ونزوئال ضمن بازدید از 
شرکت پاالیش نفت تهران با مدیرعملیات و رئیس بهره برداری این شرکت دیدار و گفت 
وگو کردند.در این دیدار سید مصطفی سید رضا تهرانی مدیرعملیات و رئیس بهره برداری 
شرکت پاالیش نفت تهران با بیان دستاوردها و اقدامات و انواع محصوالت نفتی شرکت 
پاالیش نفت تهران اظهار داشت: ایران امروز توانسته با استفاده از توان متخصصان خود و با 
بهره گیری از شرکت های دانش بنیان داخلی با عبور از تحریم ها در تولید و تامین قطعاتی 
نظیر کاتالیست به خودکفایی برسد.وی تاکید کرد: شرکت پاالیش نفت تهران آمادگی 
دارد به عنوان بخشی از صنعت نفت کشور پیرامون همکاری های فنی، مهندسی و تجاری 
دو جانبه میان ایران و ونزوئال اقدام کند.در ادامه این نشست مقامات ارشد پاالیشگاه های 
ونزوئال ضمن ارائه پیشنهاد تاسیس دفتر مشترک همکاری با هدف تامین منافع ۲ کشور، 

خواهان انتقال تجربیات موفق شرکت پاالیش نفت تهران در کشور خود شدند.
گفتنی است چندی پیش مدیران ارشد وزارت انرژی و آب لبنان با مدیرعامل شرکت 

پاالیش نفت تهران دیدار و گفت وگو کردند. 

  گلخانه داران تا آبان ماه ثبت نام کنند
 مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون اطالعات مربوط به ۱۱ محصول 
گلخانه ای، باغی و زراعی در سامانه سماک بارگذاری شده است و تولیدکنندگان برای 
صادرات محصول خود ملزم به ثبت نام در این سامانه و دریافت کد سالمت محصوالت 
هستند.ایرج ملکی عنوان کرد: تاکنون از میان محصوالت گلخانه ای بادمجان، خیار، 
گوجه فرنگی، کرفس و فلفل دلمه ، از محصوالت باغی کیوی، سیب،خرما و مرکبات و از 
محصوالت زراعی برنج ثبت سامانه سماک شده و تولیدکنندگان این محصوالت بدون 
ثبت نام و دریافت کد کیو آر ) QR( نمی توانند اقدام به صادرات کنند.وی تاکید کرد: تولید 
کنندگان محصوالت گلخانه ای و زراعی برای ثبت نام در سامانه و دریافت کد سالمت تا 
3۰ آبان ماه و تولید کنندگان محصوالت باغی تا پایان سال زراعی )شهریور ۱4۰۲( فرصت 
دارند.مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر در سامانه 
سماک ثبت نام کرده اند که ثبت نام کنندگان از میان باغداران بیشتر مربوط به استان های 
شمالی بویژه تولید کنندگان کیوی و از میان گلخانه داران از سراسر کشور هستند.ملکی 
افزود: در زمان حاضر اطالعات مربوط به دریافت کد سالمت این محصوالت تا مرحله 
کاشت، داشت و برداشت ثبت شده و در مرحله دوم ثبت شاخصه های مربوط به سورت و 

بسته بندی نیز در سامانه ثبت می شود.

 گروهک های تروریستی جایگاهی میان مردم ندارند
 وزیر کشــور با بیان اینکه »گروهک ها هیچ 
جایگاهی میان مردمان غیور و انقالبی استان 
کردســتان ندارند« تاکید کرد: با اقتدار فراجا 
و همراهی مردم عزیز نقشــه شوم دشمنان و 

گروهک های تروریستی به شکست انجامید.
 دکتر احمد وحیدی روز ســه شنبه با حضور 
در محل ســتاد فرماندهی فراجا در اســتان 
کردستان با تبریک هفته نیروی انتظامی به 
نیروهای خدوم و جان بر کف نیروی انتظامی 
در این استان، گفت: از همه خدمات و تالش 
های شــبانه روزی و سرتاسر جهادی عزیزان 
فراجا که مخلصانه در تامین امنیت و آسایش 

عمومی تالش می کنند، قدردانی می کنم.
جانشین فرماندهی معظم کل قوا در فراجا با 
یادآوری شرایط شکل گیری انقالب اسالمی و 
تحوالت سیاسی و اجتماعی آن دوران، گفت: 
رشادت های شــهیدان بروجردی و کاوه در 
برابر دشمنان انقالب و مقابله با گروهک های 
تروریستی و تجزیه طلب همواره الهام بخش 
است.وی در ادامه با بیان اینکه  امروز گروهک 
های تروریســتی برای بقای خود تالش می 
کنند، خاطر نشان کرد: این گروهک ها هیچ 
جایگاهی میان مردمان غیور و انقالبی استان 

کردستان ندارند.
دکتر وحیدی در بخش دیگری از صحبت های 
خود به استقبال تاریخی مردم کردستان از مقام 

معظم رهبری در سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: 
مردم اســتان کردستان همواره هم پیمان با 

ارزش های انقالب اسالمی بوده اند.
تالش گروهک های تروریستی و تجزیه طلب 
در ایجاد فضای اغتشاش و ناامنی در کشور، از 
دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور بود و 
در این خصوص گفت: گروه های تروریستی در 
اغتشاشات اخیر با تمام ظرفیت به میدان آمده 

اند که در صحنه عمل با اقتدار فراجا و همراهی 
مردم عزیز نقشه شوم شان به شکست انجامید.

دکتر وحیدی به تالش اغتشاشگران در تخریب 
اموال عمومی اشــاره کرد و گفت:  مسئولین 
اســتانی با تمــام تالش بــرای تقویت روند 
سرمایه گذاری وارد عمل شده اند که متاسفانه 
اغتشاشات اخیر موجب اخالل در جذب سرمایه 

گذاری در استان می شود.

وی گفت: مردم عزیز استان به خوبی از نیات و 
اهداف دشمنان در تضعیف پایه های اقتصادی 
کشــور با پیشبرد ناامنی آگاه هستند و برای 
همین از  فراجا درخواست دارند با قدرت در 

برابر آشوبگران مقابله کنند.
دکتر وحیدی با بیان اینکه برای مردم اهداف 
دشمنان کامال قابل درک است، افزود: دولت 
آمریکا از یک طرف مردم ایران را تحریم می 

کنــد و از طرف دیگر ادعای حمایت از مردم 
ایران دارد.

وی در این خصوص گفت: فریضه جهاد تبیین 
ناظر به تشــریح ابعاد دشمنی جریان نفاق و 
معاندان اســت و باید هر چه بیشتر ماهیت و 
اهداف جریان استکبار که همواره با مردم ایران 

خصومت ورزیده اند، روشنگری شود.
وزیر کشــور با تاکید بر ایــن امر که پلیس 
همواره با حســن نیت و اخــالق مداری در 
خدمت و آسایش مردم هستند، گفت: حفظ 
و تامین پایدار امنیت عمومی ایجاب می کند 
که نیــروی پلیس در مواجهه با آشــوبگران 
بــا قاطعیت و اقتدار تمــام عمل نماید و این 

خواسته مردم است.
دکتر وحیدی با استناد به آیات شریفه ِمْن َشرِّ 
الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس و الَِّذی یَُوْسِوُس فِی ُصُدوِر 
النَّاِس گفت: براساس این آیه قرانی، کار شیطان 
نفرت پراکنی، القای تردید و خشونت است و 
برای همین ضروری اســت هوشیاری الزم را 

نسبت به اهداف پلید دشمنان داشته باشیم.
وی در پایان گفت: دشــمن امروز با عملیات 
روانی و بهره گیری از ابتکارات جدید به دنبال 
القای ناامیدی و ناامنی اســت و برای همین 
فراجا بایســتی با بهره گیری از نظام دانشی 
نوین، بتواند ابتکار عمل های الزم را در برابر 

دسیسه های دشمن داشته باشد.

در راستای اجرای عملیات اصالح و احیاء مراتع، ۱۲۰۰ هکتار از مراتع اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری کپه کاری شده است

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری 
گفت: در راستای اجرای عملیات اصالح و احیاء مراتع،    ۱۲۰۰ هکتار از مراتع 

حوزه این اداره کل کپه کاری شده است.
 نعمت اله کوهستانی با بیان این که  در سطح حدود ۱۵۰ هکتار از ۱۲۰۰ 
هکتار کپه کاری شده  سال گذشته ، از گیاهان داروئی استفاده شد، افزود: 
اجرای عملیات کپه کاری در مراتع به منظور اصالح و احیاء مراتع تخریب 

شده ، افزایش تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش خاک است.
ایشان توضیح داد: با توجه به افزایش اعتبارات استانی و اختصاص بودجه 
از محل صندوق توسعه ملی برای حفظ و حراست و احیاء جنگل ، مراتع و 
عملیات آبخیزداری ، هر ساله عملیات کپه کاری با استفاده از بذور سازگار 
با مناطق اقلیمی استان عملیاتی می شود.رییس اداره مراتع اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری  مرمت چندین دهنه چشمه 
، قرق ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار و مدیریت بر ۱۰۰ هــزار هکتار مرتع را از دیگر 
طرح های مرتعداری عنوان کرد و گفت:  خوشبختانه شرکت های تعاونی 

مرتعداران و اتحادیه دامداران همکاری خوبی در حفظ و حراســت از مرتع 
را دارند.دکتر کوهســتانی یکی دیگر از خدمات مهم به دامداران در مراتع 
ییالقی را  ساخت و نصب آبشخور عنوان کرد و ادامه داد:  امسال با استفاده 

از اعتبارات تخصیص یافته ۱۰۰ دستگاه آبشخور جدید ایجاد شده است.
طبق آمار رسمی سه هزار و ۸۰۰ خانوار عشایر بومی و یک هزار و ۶۰۰ خانوار 
عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون 4۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در 

استان مازندران زندگی می کنند.
یادآور می شود بیش از 3۸۷ هزار هکتار مرتع تحت پوشش مدیریت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری قرار دارد و مراتع این منطقه از 
نظر میزان و پراکندگی پوشش گیاهی به مراتع درجه یک ، دو و سه تقسیم 
می شوند که از این میزان بیش از ۶۰ درصد درجه یک و خوب به شمار می 
رود که با مدیریت، نگهداری و کنترل ورود دام و قرق، پوشــش گیاهی آن 

حفظ می شود.

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خبر داد:  

کپه کاری 1200 هکتار از مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با اشاره به تخلف یک شرکت 
پتروشــیمی در مجاورت تاالب بین المللی شــادگان، گفت: شکایت علیه 
پتروپاالیش در شهرستان شادگان به مراجع قضایی ارایه شده اما با گذشت 

حدود ۲ ماه، عملیات اجرایی آن هنوز متوقف نشده است.
سید محمدتقی ســجادی، بیان کرد: طرح پتروپاالیش ملل در شهرستان 
شادگان، به دلیل نداشتن قرارداد اجاره زمین، مجاز به عملیات اجرایی نیست 
این در حالیست که از چند ماه پیش تسطیح و خاکبرداری برای اجرای این 
طرح آغاز شده است.وی با بیان اینکه علیه سرمایه گذار این طرح به مراجع 
قضایی شــکایت کردیم، افزود: ما به عنوان متولی اراضی ملی، شکایت را به 
دادستان شادگان ارایه و توقف طرح را درخواست کردیم و او نیز دستور توقف 
داده است، اکنون باید بررسی کنیم چرا بعد از حدود ۲ ماه از شکایت و پیگیری 

و درخواست توقف، هنوز منجر به توقف فعالیت ها نشده است.
سجادی همچنین توضیح داد: اوایل تابستان پارسال، ۶ نقطه خوزستان برای 
احداث پتروپاالیش در زیدون بهبهان، آغاجاری، ابوالفارس رامهرمز، دشت 

آزادگان، شادگان و اندیمشک مصوب شد.
وی با تشریح مراحل واگذاری زمین به طرح ها، اضافه کرد: برای اجرای هر طرح، 
سرمایه گذار درخواست خود را به جهاد کشاورزی ارایه می کند، مرحله بعدی 
اخذ استعالم است که یکی از آنها استعالم از منابع طبیعی است. تخصیص زمین 
نیز برای امور اراضی جهاد کشاورزی به صورت بی نام و یک ساله صادر می شود، 
که بعد از اخذ همه استعالم ها به قرارداد اجاره منجر خواهد شد و در صورت 
اتمام مهلت یک ساله، تجدید می شود.سجادی ادامه داد: تخصیص زمین به 
امور اراضی جهاد کشاورزی برای ساخت پتروپاالیش ملل، شهریور پارسال 
انجام شده که شهریور امسال این مهلت به اتمام رسیده است، بدون اینکه به 

عقد قرارداد با امور اراضی منتهی شود.وی با اشاره به وجود تاالب شادگان در 
این شهرستان که جزو مناطق حفاظت شده است، گفت: یکی از مراجع استعالم 
پیش از اجرای پتروپاالیش در این شهرســتان، استعالم از سازمان حفاظت 
محیط زیست است که در زمان تصویب پتروپاالیش ملل، محیط زیست اعالم 
کرد که این طرح باید ارزیابی محیط زیستی داشته باشد؛ البته این سازمان هنوز 
نظر صریح و قاطعی به امور اراضی جهاد کشاورزی مبنی بر موافقت یا مخالفت 

با این طرح اعالم نکرده است.
ســجادی بیان کرد: زمین تخصیص یافته به طرح پتروپاالیش ملل خارج از 
مناطق حفاظت شده و تاالب شادگان اســت و منعی برای تخصیص وجود 
نداشت اما تاثیر این طرح بر روی تاالب را باید سازمان محیط زیست اعالم کند 

و در حوزه کاری منابع طبیعی نیست.
وی ادامه داد: سرمایه گذار این طرح از چند ماه پیش، تسطیح و اقداماتی را در 
محل آغاز کرده، این در حالیست که بر اساس قانون بدون انعقاد قرارداد اجاره، 

سرمایه گذار حق تصرف زمین و عملیات اجرایی را ندارد.
سجادی توقف عملیات را یک اولویت دانست و افزود: ما به عنوان منابع طبیعی، 
نه به دلیل تاالب بودن محل، بلکه از باب حفاظت از اراضی ملی به موضوع ورود 
کردیم و این موضوع را به سرمایه گذار، مسووالن محلی و مقامات قضایی اعالم 
کردیم اما متاسفانه توجهی نشد و توجیه مسووالن محلی این بوده که ممکن 

است سرمایه گذار از ادامه کار منصرف شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس از سرمایه گذار به دلیل تخلف، هم در تصرف زمین 
بدون داشتن قرارداد و هم به دلیل برداشت خاک به مراجع قضایی شکایت 
کرده و درخواســت توقف عملیات را دادیم که این پرونده در حال رسیدگی 
است.بر اساس این گزارش، تاالب بین المللی شــادگان با بیش از ۵۰۰ هزار 
هکتار مساحت بزرگ ترین تاالب ثبت شده کشور است که در جنوب خوزستان 
در شهرستان شادگان قرار دارد. معیشت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم محلی 
به این تاالب وابسته است.این تاالب به دلیل تامین نشده حقابه، فعالیت های 
صنعتی به ویژه پتروشــیمی ها و کارخانه فوالد با چالش های متعددی روبه 
رو است.تاالب شادگان از ســال ۱993 میالدی )۱3۷۲( وارد فهرست قرمز 
تاالب های بین المللی )فهرست مونترو( شده و در صورت ادامه تخریب ها بیم 

آن می رود که از فهرست تاالب های بین المللی حذف شود.
ساخت پتروشیمی ها به عنوان صنایع آالینده محیط زیست، تاالب ها را با خطر 
نابودی روبه رو می کند. پیش از این نیز ساخت پتروشیمی در مجاورت تاالب 
میانکاله واکنش کارشناسان و فعاالن محیط زیست را به دنبال داشت. ساخت 
این مجتمع پتروشیمی اواخر اسفند ۱4۰۰ آغاز شد ولی با اعتراضات گسترده 
فعاالن محیط زیست، در فروردین ۱4۰۱ به دستور رییس جمهوری به دلیل 

بروز مشکالت زیست محیطی متوقف شد.

  توسعه صنعتی نباید به اهالی روستاها آسیب بزند
 معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: توسعه صنعتی نباید به اهالی روستاها آسیب بزند و موجب گالیه مندی آنان شود. حمید زمانی در پی گالیه اهالی روستای دوتویه از کارخانه آزفنداک، تولیدکننده پودر استخوان پخته، روغن 
صنعتی و استخوان سوخته کوره ای با مصرف دارویی و صنعتی بازدید کرد و افزود: هر نوع بی توجهی به الزامات محیط زیستی منجر به اعتراض مردم می شود.وی در جریان این بازدید تذکرات الزم را برای رعایت نکات زیست محیطی به سرمایه گذاران 
و مسئوالن این واحد صنعتی ارائه کرد.زمانی ضمن ملزم سازی اداره محیط زیست بر رسیدگی مستمر بر روند فعالیت این واحد صنعتی، تاکید کرد: کارشناسان و بازدیدهای مستمر محیط زیست برای نظارت مستمر بر این واحد و دیگر صنایع مشابه 

فعال به منظور جلوگیری از آلودگی و انتشار بوی نامساعد مستقر می شود.

ادامه تخلف پتروشیمی در همسایگی تاالب شادگان
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سرنوشت اسکوچیچ در انتظار اله؟

  شمسایی چوبش را خورده، لذتش را هم باید ببرد
بازیکن تیم ملی فوتســال می گوید تیــم ملی تا جام 
جهانی ۲۰۲۴ نیاز به بازی های دوستانه بزرگ و اردوهای 
باکیفیت دارد.ساالر آقاپور، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران 
، در خصوص جام ملت های آســیا و نایب قهرمانی در قاره 
کهــن، اظهار کرد: مســابقات خیلی خوبی بود و تیم ملی 
فوتســال ایران هم عملکرد بسیار خوبی در این مسابقات 
داشت. متاسفانه در دیدار با ژاپن هم با بدشانسی شکست 
خوردیم زیرا از این تیم سرتر بودیم و موقعیت های بیشتری هم نسبت به آن ها 
داشــتیم. به نظر من ما بیشــتر از هر تیمی الیق قهرمانی بودیم و در مسابقات 
بعدی جبران خواهیم کرد.او درباره بی تجربگی تیم ملی در برگرداندن نتیجه برابر 
ژاپن اظهار کرد: اگر تجربه تیمی ما بیشتر بود، این اتفاقات نمی افتد. شاید یکی 
از علت های آن، انجام ندادن بازی های دوستانه زیاد و سطح باال بود زیرا همین 
ژاپن با تیم های بزرگی چون برزیل و اســپانیا بازی دوستانه داشت و با آمادگی 
خوبی خود را راهی این مســابقات کرده بودند. البته باز هم می گویم که لیاقت 
تیم ما قهرمانی بود.آقاپور درباره نیازهای تیم ملی فوتسال تا جام جهانی ۲۰۲۴ 
توضیح داد: ما باید هم اردوهای باکیفیت و هم بازی های دوستانه با تیم های اول 
تــا پنجم رنکینگ فیفا برگزار کنیم که چنین چیزهایی مقدمه حضور پرقدرت 
در جام جهانی اســت. همچنین به نظر من همین تیم با همین کادر فنی باید 
تا ۲۰۲۴ کنار هم باشــند و هم هماهنگ تر شوند و هم آماده حضور در میادین 
جهانی باشد. من از شمسایی تشکر می کنم زیرا او با اعتمادش به جوانان، اعتماد 
به نفس باالیی به ما داد. او باید در کنار ما بماند زیرا چوب تربیت جوانان فعلی 
تیــم ملی را او خورده و تبعاتش را شمســایی داده و طبیعتا لذتش را در آینده 

هم باید خود او ببرد. 

 بازگشت دانشگر و مانوئل فرناندز به تمرینات سپاهان
رشید مظاهری به دلیل مصدومیت نمی تواند سپاهانی ها 
را همراهی کند. سپاهانی ها در چند هفته گذشته چند غایب 
در لیســت بازیکنان خود داشتند و همین مساله این تیم 
را با مشکالتی مواجه کرد اما به نظر می رسد این بازیکنان 

در هفته های پیش رو بتوانند تیم شان را همراهی کنند.
جالل الدیــن علی محمدی، محمد دانشــگر و مانوئل 
فرناندز، ســه بازیکن ســپاهان که به دلیل مصدومیت از 
همراهی تیم شان محروم بودند، با بهبودی وضعیت شان می تواند در ترکیب سپاهان 
قرار بگیرند.از ســوی دیگر رشید مظاهری، دروازه بان طالیی پوشان که پیش از 
دیدار با پرسپولیس در تمرینات این تیم آسیب دید، هنوز وضعیت مبهمی دارد 

و باید دید چه زمانی آماده بازگشت به میادین می شود. 

 مهاجم استقالل عمل جراحی می کند؟
مهاجم مصدوم تیم فوتبال اســتقالل در تالش اســت 
تــا خود را به بازی مقابل آلومیینــوم اراک در هفته دهم 

رقابت های لیگ برتر برساند.
 آرمان رمضانی، یکی از بازیکنان اســتقالل اســت که 
مدت هاســت به علت مصدومیت شرایط بازی کردن برای 
استقالل ندارد. این بازیکن دچار دیسک کمر شده است و 

هم چنان شرایط مساعدی برای بازگشت به میدان ندارد.
رمضانی برای درمان دیســک کمر خود می توان عمل جراحی انجام دهد که 
این کار او را مدت زمان بیش تری از میادین دور می کند؛ هرچند این بازیکن در 
تالش اســت تا با فیزیوتراپی، به شرایط عادی بازگردد و به تمرینات آبی پوشان 
پایتخت بپیوندد.گفته می شود در صورت مثبت بودن روند درمانی رمضانی،  این 
بازیکن، شرایط حضور در هفته دهم رقابت های لیگ برتر و دیدار استقالل مقابل 
آلومینیوم اراک را خواهد داشت و باید دید این بازیکن درباره روند درمانی خود 

چه تصمیماتی خواهد گرفت. 

 مواضع کمیته داوران تاسف آور است
 باشگاه اســتقالل اعتراض خودش را نسبت به مواضع 
کمیته داوران اعالم کرد. باشــگاه استقالل با انتشار متن 
زیر اعتراض خودش را نســبت به مواضع کمیته داوران در 
قبال داوری دیدار مقابل فوالد اعالم کرد:»مجموعه مواضع 
کمیته داوران و حمید حاج ملک، ناامیدکننده و تاسف آور 
است. در حالی که کارشناسان بر اجحاف نسبت به استقالل 
در دیدار مقابل فوالد تاکید کردند، این کمیته و به تازگی 
داور این دیدار بدون توجه به ضعف خود و بدون شنیدن نظر کارشناسان راه را 
بر نقد بســتند و بر رویه قدیمی اصرار کردند. در چنین شرایطی بیم آن می رود 
که ایستادگی در مقابل سخن کارشناسی و نپذیرفتن اشتباهات به جای اصالح 
روند، موجب خطاهای مشابه در دیدارهای آینده استقالل شود. ضمن اعالم نگرانی 
خود از این روند، از مسئوالن ارشد فدراسیون فوتبال می خواهیم ضمن پی گیری 
جدی راه اندازی کمک داور ویدئویی )VAR( که راه بهبود ساختاری داوری رقابت 
هاست، در برقراری عدالت و انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق باشگاه استقالل، 

اقدامات الزم را انجام دهند.«

  فغانی دیگر در لیگ ایران قضاوت نمی کند؟
نام فغانی دیگر در لیست داوران بین المللی ایران نیست.

فدراسیون فوتبال در تصمیمی خبرساز نام علیرضا فغانی 
را از فهرســت داوران بین المللی ایران خارج کرد و مطرح 
ترین داور کشــورمان پس از پایان رقابت های جام جهانی 
دیگــر نمی تواند تحت عنــوان داور بین المللی ایرانی در 
رقابت های بین المللی قضاوت کند. البته هنوز مشــخص 
نیست که فغانی تصمیم به بازنشستگی از قضاوت مسابقات 
بین المللی گرفته یا اینکه از این به بعد می خواهد به عنوان داور استرالیایی در 
مسابقات مختلف حاضر شود؟در رابطه با فغانی این شایعه مطرح شده که با توجه 
به اتفاق رخ داده و تصمیمــی که کمیته داوران درموردش گرفت، احتماالً قید 
حضور در رقابت های لیگ برتر کشورمان را هم می زند و بعد از خاتمه پیکارهای 
جام جهانی دیگر در این مسابقات قضاوت نخواهد کرد. البته خود او هنوز واکنش 

رسمی نشان نداده است. 

 تامین اعتبار ویژه برای ویلموتس
مارک ویلموتس در دوران ریاست مهدی تاج به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد و در دوره همین رئیس 
هم داستان حضورش در ایران به پایان رسید تا یک پرونده 
شــکایت بسیار جنجالی علیه ما راه بیندازد و حاال گردونه 
چرخیده و کار به جایی رسیده است که تاج برگشته است و 
خودش باید این گرفتاری بزرگ را که در دوره قبلی ریاست 
اش برای فوتبال ایران به وجود آمد را مرتفع کند. این طور 
که برخی از مدیران فدراسیون و روسای هیئت ها ی نزدیک بهتاج مدعی شده اند 
اقدامات الزم برای تامین اعتبار پول مارک ویلموتس فراهم شده است و به زودی 
روند اجرایی آن آغاز خواهد شــد. البته با تسویه حساب کامل آن تفاوت زیادی 
دارد و باید ببینیم چگونه می خواهد چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را بپردازند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
رئیس فدراســیون والیبال بر حضور تیم ملی 
والیبال بانوان در چلنج کاپ و لیگ ملت ها تأکید 
کرده است و از کمیته فنی فدراسیون در خواست 
کرده بر محوریت این اهداف برنامه ریزی کنند.

 ســال گذشته بود که فدراسیون والیبال با 
برگزاری جلســات متعدد کمیته فنی و هدف 
گذاری برای پیشرفت والیبال بانوان تصمیمات 
مهمی را گرفت که اولین تصمیم انتخاب یک 
سرمربی خارجی بود با توجه به محدودیت هایی 
که در انتخاب سرمربی برای ایران وجود داشت 
سرانجام فدراسیون با   به توافق نهایی رسید و 
سرانجام این مربی ایتالیایی یکم دی ماه سال 
1۴۰۰ وارد ایران شد. او پس از بازدید از کمپ 
های تیم ملی و بررسی امکانات باشگاه ها نظر 
مثبت خود را به فدراســیون اعالم کرد و  1۲ 
دی ماه با امضای قرارداد رسما هدایت تیم ملی 

والیبال بانوان ایران را بر عهده گرفت.
ســرمربی تیم ملی با برنامه ریزی که برای 
آماده سازی ملی پوشان کرده بود اردو ها و دیدار 
های تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشت تا به 
بازی های کشورهای اسالمی رسید و توانست 
به همراه شــاگردان خود در این رقابت ها بعد 
از 56 ســال مدال و سکو کسب کند که برای 
پیشرفت والیبال ایران بسیار حائز اهمیت بود. 
چرا که کمپدلی هــم در تیم ملی جوانگرایی 
کرده بود و هم روند عملکرد بازیکنان را تغییر 
داده بود و ملی پوشان هم که تشنه کسب مقام 

بعد از سال ها بودند به خواسته خود رسیدند.
بعد از رقابت های کشورهای اسالمی بانوان 
ایران باید به رقابت های جام کنفدراسیون آسیا 

می رفتند. کســب مقام دومی در رقابت های 
کشورهای اسالمی روحیه موظاعفی را به ملی 
پوشان داده بود و دوست داشتند در این رقابت 
ها هم نتیجه خوبی را کسب کنند، اما ای رقابت 
ها با توجه به حضور کشــورهای شرق آسیا با 
بازی های کشــورهای اسالمی بسیار متفاوت 
بود. والیبال در بانوان شرق آسیا در سطح بسیار 
باالیی جا افتاده است و از قدرت های والیبال در 
دنیا به حساب می آیند. تیم ملی والیبال بانوان 

ایران در این رقابت ها هرچند در جایگاه هفتم 
قرار گرفتند، اما نمایش بسیار خوبی برابر قدرت 
های والیبال آسیا داشتند. انتظارات از تیم ملی 
والیبال بانوان باال بود و طبق گفته کارشناسان 
ایران می توانست رتبه بهتر از هفتمی هم داشته 

باشد که میسر نشد.
حال حدود پس از گذشت یک ماه کمیته 
فنی فدراسیون والیبال در بخش بانوان با حضور 
الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی کشورمان 

برگزار شــد. در این جلســه تمام نقاط قوت و 
ضعف تیم ملی در رقابت هایی که شرکت کرده 
بود به خوبی با حضور مربیان پیشین تیم ملی، 
کارشناسان و اعضای کمیته فنی بررسی شد که 
به گفته اعضای و کارشناسان جلسه بسیار مثبتی 
بوده اســت و اهداف جدید و بزرگی هم برای 
تیم ملی ترسیم شده است. محمدرضا داورزنی، 
رئیس فدراسیون والیبال در این جلسه به حضور 
تیــم ملی بانوان در چلنج کاپ و لیگ ملت ها 

تأکید کرده اســت و از کمیته فنی فدراسیون 
در خواست کرده بر محوریت این اهداف برنامه 
ریزی کنند و برنامه های تیم ملی بانوان را تعیین 
کنند. شاید از نظر خیلی از عالقه مندان برای 
تیم ملی بانوان هدف سخت و دشواری باشد اما 
با توجه به پشتوانه و پتانسیل والیبال بانوان این 
امر میسر است و می توان با برنامه ریزی دقیق 
 به اهداف فدراســیون کــه چلنج کاپ و لیگ

 ملت ها است رسید.
در جلسه دیروز هرچند حرفی از تغییر کادر 
های فنی تیم ملی زده نشــده است اما شاهد 
نشان می دهد برنامه فدراسیون برای بانوان دست 
خوش تغییرات خواهد بود و سرمربی کنونی تیم 
ملی برای ساختن پایه والیبال ایران تغییر موضع 
خواهد داد و از این پس هدایت تیم های پایه بر 
عهده الساندرا کمپدلی خواهد بود. این موضوع 
برای والیبال بانوان بسیار مسرت بخش است و 
پس از ســال ها یک مربی مستقل و با دانش 
تمام تحوالت پایه والیبال بانوان را بررســی و 

مدیریت خواهد کرد.
البته باید منتظر ماند و دید الساندرا کمپدلی 
این پیشنهاد فدراسیون والیبال ایران را می پذیرد 
یا خیر. به نظر می رســد سرنوشت اسکوچیچ، 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال در انتظار کمپدلی 
است، چرا که گفته می شد مسئوالن فدراسیون 
فوتبال هم به دراگان پیشــنهاد داده بودند تا 
تیم بزرگساالن را رها کرده و به تیم امید برود!

خبرها حاکی از این اســت که در جلســه 
بعدی کمیته فنی تکلیف نیمکت تیم های ملی 
را مشخص خواهد کرد و برنامه تیم های ملی 

بانوان رسما وارد فاز اجرایی خواهد شد.

»بی رحم« به دنبال استخراج طال در پاریس
رحمان عموزاد قهرمان 65 کیلوگرم مسابقات جهانی 
صربستان می گوید تمام فکر و هدفش کسب مدال طالی 

المپیک پاریس است.
زاوش محمــدی: متولد ۲6 تیــر 1۳۸1. از آن دهه 
هشــتادی هایی که به کم قانع نیســت و همه را قلع و 
قمع می کند. اسمش رحمان است، رحمان عموزاد؛ که 
این روزها به رحمان بی رحم مشهور شده است. رحمان 
در مسابقات جهانی صربستان موفق شد در 65 کیلوگرم 
همــه حریفان را یکی پس از دیگری خاک کند و مدال 
خوشــرنگ طال را برگردن بیندازد. رحمان از آن دسته 
کشتی گیرانی است که در تمام رده های سنی به قهرمانی 
جهان رسیده و حاال به دنبال مدال طالی المپیک است. او 
از حاال رویای ایستادن روی سکو قهرمانی المپیک را برای 
خودش متصور شــده و یکی از آن کشتی گیرانی است 
که می تواند تا ســالها بدرخشد. عموزاد یک خوشحالی 
منحصر به فــرد هم دارد. او پس از هر پیروزی و خاک 
کردن حریفش، دستانش را به شکل شمیر باال و پایین 

می کند و به قول خودش تبر می زند.
 پس از قهرمانی در مسابقات جهانی صربستان 
به ســراغ رحمان عموزاد رفتیم و با او گفتگویی 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
پس از ناکامی در مســابقات قهرمانی جهان ســال 
گذشــته در نروژ، امسال در مسابقات صربستان کوالک 
کردی و موفق به کسب عنوان قهرمانی شدی. از مسابقات 

امسال برایمان بگو.
خداراشکر می کنم که توانستم در وزن 65 کیلوگرم 
که از ســخت ترین وزن های دنیاست و مدعیان زیادی 
دارد مــدال بگیرم، من توکل به خدا کردم و با توجه به 
تمرینات زیادی که انجام دادم موفق شدم قهرمان شوم 
و دل مردم را شــاد کنم. امیدوارم در مسابقات بعدی و 
مخصوصا المپیک پاریس علمکرد خوبی داشته باشم و 

دل مردم را دوباره شاد کنم.

 رحمان عموزاد از کشتی گیرانی است که هم 
در نوجوانان و هم جوانان قهرمان جهان شده است 
و حاال هم در بزرگساالن به مدال طال رسیده است. 
ما شبیه تو را در کشتی کم داشتیم، دلیل موفقیت 
خودت در همه اوزان و کسب عناوین قهرمانی در 

سنین مختلف را چه چیزی می دانی؟
بســتگی به ذهنیت هر انسانی دارد، این که چه قدر 
به خودش ارزش و اعتماد به نفس بدهد. ویژگی من این 
است که باید به چیزی که رویایش را دارم برسم. آرزوی 
بچگی من مدال طالی جهان و المپیک بوده و همه تالشم 
را تا پای جان برای رسیدن به این هدف می کنم. امیدوارم 

بتوانم رویای بچگی خودم را به حقیقت تبدیل کنم.

 همیشه در مصاحبه ها گفته ای که الگوی تو 
حسن یزدانی بوده، امسال در مسابقات جهانی با 
کسب مدال طال تو نتیجه بهتری از حسن یزدانی 
گرفتی و به آرزوی خودت رسیدی. نظرت در این 

باره چیست؟
حسن آقا بسیار دوست داشتنی است. حسن یزدانی 
هم ۸ مدال دارد و بســیار پرافتخار است. شرایط مدام 
تغیر می کند و در هر کشــتی باال و پایین می شود. من 
خودم را با کسی مقایسه نمی کنم، نه می گویم از کسی 
باالترم نه می گویم پایین ترم. خودم را با خودم مقایسه 
می کنم و می خواهم از خودم بهتر باشــم و برای چیزی 

که می خواهم باشم تالش می کنم.

 یکی از کســانی که می گویند خیلی برای 
تو زحمت کشیده اســت برادرت فرزاد است که 
خودش هم کشتی گیر بوده و است و در این سال 
ها از خودش برای تو زده است، از برادرت و نقشی 
که در راهت داشته و این که هم برادر و هم مربی 

بوده برایمان بگو.
برادرم فرازد اولین کشــتی گیــری بود که از خلیج 
شــهر مقام های اســتانی، کشوری و آســیایی گرفت. 
در مسابقات جهانی هم شــرکت کرده و اولین کشتی 
گیر خلیج شــهر بهشــهر بود که در مسابقات جهانی 
حضور پیدا کرد. ما شــرایط خاصی در خانواده داشتیم، 
فرزاد در مســابقات بزرگساالن آســیایی ۲۰1۷ سوم 
شــد و انگیزه خودش را از دســت داده بود. مشکالت 
 خانوادگی و مسائل کشتی، مثل بی توجهی ها باعث شد 
دل زدگی ایجاد شود. بعد از این مربی و من و محمدعلی 
برادرم شــد. من هم امیــدوارم آن چیزی که خودش 

می خواست و شرایط زندگی اجازه نداد به دست بیاورد 
و نشــد مــن و محمد علی برادرم به دســت بیاوریم و 

جبران کنیم.

 تو و محمد علی برادرهای دو قلو هســتید 
ولی محمدعلی مثل شما پیشرفت و افتخارآفرینی 
نکرد، چرا این اتفاق افتاد و نظرت خودت چیست؟
هر کسی به اندازه توانایی خودش پیشرفت می کند.

محمدعلی به اندازه توانایی خودش پیشــرفت می کند. 
هرکس به اندازه خودش. توانایی افراد مثل هم نیست با 

این که محمد علی برادر من است.

 یعنی االن برای برادرت ُکری خواندی؟
نه، کری نخواندم، هر کس به اندازه خود توانایی دارد، 
االن هم من موفقم، هم فرزاد و هم محمدعلی. محمدعلی 
امسال قهرمان ایران شد. قطعا در آینده مدال آوری های 

بیشتری هم می کند.

 خیلی از کارشــناس ها معتقد هستند فرم 
بدنی تو طوری اســت که در 7۴ کیلوگرم و ۸۶ 
کیلوگرم هم می توانی کشتی بگیری، برنامه خودت 
برای آینده چیست؟ می خواهی تغییر وزن دهی یا 

در همین وزن بمانی؟
برای ســال آینده در مســابقات مجارستان هم در 
همین وزن 65 کیلوگرم کشتی می گیرم و در المپیک 
پاریس هم در همین وزن می مانم. چون االن شــرایط 
تغیر وزن را ندارم. فقط دو سال فرصت هست. اگر چهار 
یا پنج ســال وقت داشتم این کار را می کردم و به ۷۴ 
کیلوگرم می رفتم. ولی االن شرایطم در وزن خودم ایده 
آل اســت. هدفم تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس همین وزن 

65 کیلوگرم است.

 در لیگ برتر با تیم صنایع مازندارن قرارداد 
بستی؟

بله، صنایع مازندارن هســتم و هم من، هم برادرانم 
محمدعلی و فــرازد در همین وزن 65 کیلوگرم حضور 
خواهیم داشت. سال قبل هم برای تیم صنایع مازندران 
و رضا یزدانی کشتی گرفتیم. امیدوارم بتوانم پیروز میدان 
باشم و باعث افتخار طرفداران تیم صنایع مازندران شوم.

 شما با توجه به این که مدال قهرمانی جهان 
هم کسب کردی توانستی قرارداد خوبی نسبت به 

بقیه قهرمان های جهان ببندی؟
خب ســقف باالترین حقوق برای حســن یزدانی با 
۸۰۰ میلیون بود و کامران قاســم پور هم قرارداد ۸۰۰ 
میلیون تومانی بست. من هم با توجه به شرایط قرارداد 
۷۰۰ میلیون تومانی بســتم، البته که باید بیشــتر باز 
این باشــد ولی خداراشکر شــرایط دارد بهتر می شود 
و با حضور بزرگان کشــتی به کشــتی گیران رسیدگی 
بیشــتری می شود و تنور کشتی داغ می شود. این ها به 

نفع ورزشکاران است.

 بعد از قهرمانی در جهان خوشــحالی خاص 
شمشیر زن را هم داشتی، این خوشحالی از کجا آمد؟

یک خوشحالی بود و به ذهنم آمد، همان شمشیر زدن، 
ریشه زدن و قطع کردن هم مفهومش بود.

 این خوشــحالی قرار است هم چنان ادامه 
داشته باشد و در مسابقات پیش رو همین را انجام 

می دهی؟
این خوشــحالی همیشه هســت ولی به شکل های 

بهتری انجام خواهم داد.

 به جز کشــتی، اهل فوتبال یا دیگر ورزش 
ها هم هستی؟

نه زیاد پیگیر نیستم اما اگر طرفدار تیمی باشم، باید 
بگویم که استقاللی هستم.

 درباره نســاجی چطور؟ آن ها قهرمان جام 
حذفی هم شدند و محبوبیت زیادی دارند.

بله برای مازندران و شــهرم غیرت دارم و خوشحال 
شدم از این قهرمانی، اما در کل استقاللی هستم.

 فوتبالیست مورد عالقه ات کیست؟
به شــخص خاصی عالقــه ندارم اما تیــم محبوبم 

استقالل است.

عضو هیات مدیره استقالل در خصوص اینکه داور بازی 
قصد دارد بابت برخی صحبتهای مســئوالن باشــگاه 

شکایت کند افزود: »این یک فرار رو به جلوست.«
 حجت کریمی عضو هیــات مدیره اســتقالل درباره 
عملکرد این تیم در بازی مقابل فوالد خوزستان اظهار 
داشت: »این دیدار یکی از بهترین بازی های این فصل 
استقالل بود و باالی ۸ موقعیت گل را روی دروازه فوالد 
مدعی بوجود آورد. آبی پوشان خیلی بیشتر از حریف صاحب توپ و میدان بودند 
و بازی روانی را از سوی آنها شاهد بودیم.«او در خصوص عملکرد داوری در بازی 
مقابل فوالد تصریح کرد: »متاسفانه در حق استقالل ظلم شد. مگر ممکن است 
در یک بازی پنج خطای مشکوک به پنالتی اتفاق بیفتد و هیچکدام آنها پنالتی 
نباشد؟ دیدیم که اکثر کارشناسان داوری هم گفتند از این پنج مورد الاقل سه 
بار آن باید پنالتی گرفته می شد.«عضو هیات مدیره استقالل در خصوص اینکه 
داور بازی قصد دارد بابت برخی صحبتهای مسئوالن باشگاه شکایت کند افزود: 
»این یک فرار رو به جلوست! آقای داور، برو شکایت کن! فکر کردید با شکایت 
کردن میتوانید روی اشتباهاتتان سرپوش بگذارید و آنها را از ذهن هواداران پاک 
کنید؟«کریمی در خصوص اینکه آیا استقالل امسال مدعی قهرمانی است یا 
خیر بیان داشت: »با دیدن بازی آبی پوشان با فوالد اطمینان پیدا کردم که این 

تیم می تواند این فصل هم قهرمان شود.

قرارداد وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران 
با این تیم تا پایان سال به اتمام می رسد.

 تیم ملی فوتسال ایران بعد از شکست مقابل ژاپن در 
فینال شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی 
آسیا، روز یکشنبه از کویت محل برگزاری این رقابت ها 

به ایران بازگشت.
احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال ایران که همراه 
با تیم ملی در کویت حضور داشت، بعد از حضور در فرودگاه امام در پاسخ به 
سئوال خبرنگاران تاکید کرد که وحید شمسایی سرمربی تیم ملی به کارش 

در این تیم ادامه می دهد چون قرارداد دارد.
قرارداد شمسایی و دستیارانش با تیم ملی تا پایان سال 1۴۰1 است و احتماالً 

این قرارداد برای سال آینده تمدید خواهد شد.
شمسایی تاکنون با تیم ملی فوتسال ایران در سه رقابت شرکت کرده است. 
او ابتدا در مسابقات مقدماتی و انتخابی جام ملت های آسیا روی نیمکت ایران 

نشست و موفق شد با این تیم به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا برسد.
شمسایی سپس با تیم ملی به تورنمنت تایلند رفت و با قبول شکست برابر 
مراکش در فینــال، در این تورنمنت هم نایب قهرمان شــد. آخرین حضور 
شمسایی روی نیمکت تیم ملی هم مربوط به مسابقات قهرمانی آسیا و نایب 

قهرمانی در این رقابتها است.

کاوه رضایی روز گذشته نیز در تمرین گروهی بازیکنان 
تراکتور شرکت نکرد.

کاوه رضایی مهاجم سرشــناس تیم تراکتور که سه 
روز پیش از دیــدار مقابل پرســپولیس و در تمرین 
پرفشار قربان بردیف از ناحیه مچ پا آسیب دید، بازی با 
پرسپولیس و مس رفسنجان را از دست داد و در حالی 
که به نظر می رسید به بازی نفت مسجدسلیمان برسد، 

احتمال دارد در این مسابقه نیز غایب باشد.
کاوه پس از حضور تیم تراکتور در تهران، فیزیوتراپی خود را در پایتخت دنبال 
کرد و دو روز نیز از قربان بردیف مرخصی گرفت و در شرایطی که تصور می شد 
پس از بازی مس رفسنجان به تمرینات گروهی بازگردد، این اتفاق برایش 
رخ نداد.رضایی در دو جلسه تمرینی اخیر تراکتور حضور داشته اما به صورت 
انفرادی کار خود را دنبال کرده و نتوانسته همراه با دیگر بازیکنان کار با توپ را 
انجام دهد.قربان بردیف که حساب ویژه روی کاوه باز کرده بود، به کادرپزشکی 
تراکتور اعالم کرده که قصد ندارد روی او ریسک کند و بدون تمرین گروهی، 

او را به زمین بفرستد.
نکته مهم اینکه کادرپزشکی تراکتور به سرمربی روس تبار سرخپوشان گفته 
بود که این مهاجم پس از بازی مس رفسنجان در اختیار تیم خواهد بود اما 

هنوز این اتفاق رخ نداده است.

مصدومیت ادامه دار کاوه رضایی 
در اردوی تراکتور

 زمان اتمام قرارداد سرمربی
 تیم ملی مشخص شد

ساپینتو قتل انجام نداده
که اینطور رفتار می کنید 
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در حال بازار معامله گران منتظر انتشار گزارش نرخ تورم و همین طور شاخص 
قیمت مصرف کننده آمریکا هستند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از »اف ایکس استریت«، قیمت بیت کوین 
در حال حاضر بسیار پایدار است و بین 19 تا 20 هزار دالر معامله می شود. این در 
حالی است که با انتشار آمارهای اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا )NFP(، شاهد 
بازگشت قدرتمند شاخص دالر بوده ایم. برخی از اعضای فدرال رزو کماکان بر نظرات 
خود مبنی بر باال بودن نرخ تورم، سرسختانه پافشاری می کنند. در واقع فدرال رزرو با 
این سخنان به سیاست های انقباضی خود جهت کاهش تورم، مشروعیت می بخشد.

باید منتظر انتشار نرخ تورم ایاالت متحده آمریکا باشیم. انتظار می رود که نرخ 
تورم از ماه های پیشــین کمتر بوده و در حد 8.1 گزارش شود. آنچه مسلم است، 

حتی در صورتی که این مقدار باشد هم برای بازار کفایت نمی کند. این یک تهدید 
برای قیمت بیت کوین است زیرا آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد این است که 
اعضای فدرال رزرو  در پاسخ به این نرخ تورم، احتمال دارد که میزان بهره را 75 

واحد دیگر افزایش دهند. 
با چنین تفاسیری، شاخص دالر مجددا تقویت شده و مسیر برای نزولی شدن 

بیت کوین فراهم می شود.  
فلز گرانبها بار دیگر در حال مبارزه است. همان طور که در هفته گذشته اشاره 
کردیم، سطح قیمت 1700 یک سطح مهم برای حفظ بود. در حال حاضر آنچه 
که با آن مواجه هســتیم، اینست که خرس ها)ســرمایه گذاران امیدوار به کاهش 
قیمت ها( از گاوها )ســرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت ها( پیشی گرفته اند. 
قیمت طال در حال کاهش است و مسیر فلز گرانبها با کمترین مقاومت در جهت 

نزولی در حرکت است. 
معامله گران طال منتظر نشست کمیته بازار آزاد فدرال )FOMC( پس از انتشار 
آمارهای اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا )NFP( هستند و بر آن متمرکز شده اند. 
عامل دومی که سرمایه گذاران باید زیر نظر داشته باشند، آمارهای شاخص قیمت 

مصرف کننده )CPI( ایاالت متحده آمریکا می باشد.
تعدادی از اعضای فدرال رزرو امروز سخنرانی خواهند کرد. احتماال صحبت های 
 )FOMC( آنان ســرنخ هایی را در رابطه با آنچه در نشســت کمیته بازار آزاد فدرال

خواهیم شنید به دست ما خواهند داد.
با چشم انداز صعودی شاخص دالر در نتیجه باال بردن مجدد نرخ بهره، شاهد 

کاهش قیمت نفت خواهیم بود. 

همبستگی بیت کوین و طال در برابر دالر

المپیاد استعدادهای برتر آب های آرامالمپیاد استعدادهای برتر آب های آرام    

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

علمیعلمی

مهندســان دانشگاه نورث ایســترن آمریکا، نوع جدیدی از سرامیک را تولید 
کرده اند که به اشکال نازک و پیچیده ای در می آید و کاربردهای جدید گسترده 

ای در صنایع الکترونیک دارد.
به گــزارش تجریش آنالین به نقل از نیواطلس، مــواد جدیدی که به عنوان 

ســرامیک های »در گرما شکل پذیر« توصیف می شــوند، در جریان یک تصادف 
آزمایشگاهی به وجود آمدند، اما به عنوان محصولی کارآمدتر و بادوام تر، عمل کردند.

راندال ارب، پروفسور مهندسی مکانیک و صنایع در دانشگاه نورث ایسترن، گفت: 
»ما بخشــی از سرامیک را با یک مشعل دمنده منفجر کردیم که ناگهان به طور 
غیرمنتظره ای تغییر شکل داد و از محل اتصال بیرون افتاد. ما به نمونه روی زمین 
نگاه کردیم و فکر کردیم که این یک شکست است. اما متوجه شدیم که سرامیک به 
دست آمده کامال سالم است و فقط شکل دیگری دارد. چند بار دیگر آن را امتحان 
کردیم و متوجه شدیم که می توانیم تغییر شکل سرامیک را کنترل کنیم. سپس 
ما شروع به قالب گیری فشرده سازی آن کردیم و متوجه شدیم که این یک فرآیند 

بسیار سریع برای تولید ورق های فلزی منعطف و نازک است.
هنگامی که ســرامیک در معرض تغییرات شــدید دما قرار می گیرد، احتماال 
ترک می خورد یا می شکند، اما در جریان فرایند اخیر یک مشعل ضربه ای توانست 
استحکام سرامیک را حفظ کند. پیش بینی می شود این ماده کاربردهای گسترده 

ای در صنایع مختلف پیدا کند.

دانشمندان دانشگاه بازل سوئیس در آخرین یافته های خود اظهار کرده اند عملکرد 
جدیدی از مخچه را کشف کرده اند.

به گزارش تجریش آنالین  و به نقل از تی ای، ُمخچه)Cerebellum( عریض ترین 
قسمت پس مغز است که در حفره جمجمه ای عقبی قرار دارد. مخچه کوچکترین 
بخش پس مغز است و در حفره مغزی پسین یعنی در روبروی بصل النخاع و پل 
مغزی و در باالی چادرینه مخچه قرار می گیرد. مخچه مســئول هماهنگ  کردن 

حرکات ارادی بدن است.
در حالــی که مخچه در ایجاد ترس نقــش دارد، نقش آن در تقویت عاطفی 
حافظه اپیزودیک کمتر مشخص شده است. اخیرا محققان دانشگاه بازل در مطالعه 

جدیدشان، نقش بخشی از مخچه در ذخیره تجربیات عاطفی را بررسی کرده اند.
حافظــه رویــدادی یا همــان حافظــه اپیزودیــک )Episodic memory( به 
 نوعــی از حافظــه در انســان اشــاره دارد کــه تجربه هــای ویــژه شــخصی 

را ذخیره می کند.

در یک مطالعه جدید، محققان کشف کردند که مخچه نقشی حیاتی در به خاطر 
ســپردن تجربیات عاطفی ایفا می کند. محققان با استفاده از رویکرد اف ام آرآی یا 
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، کل مغز 1۴18 شرکت کننده سالم را مورد 
بررسی قرار دادند و سپس خوشه هایی را شناسایی کردند که به طور قابل توجهی در 

طول رمزگذاری حافظه تقویت شده تصاویر احساسی منفی و مثبت، فعال شدند.
در یک تست حافظه که پس از آن انجام شد، شرکت کنندگان تصاویر مثبت 
و منفی را به مراتب بهتر از تصاویر خنثی به خاطر می آوردند. افزایش فعالیت مغز 
در بخش هایی از مغز که از قبل نیز مهم شناخته شده اند با افزایش ذخیره سازی 
تصاویر احساســی مرتبط بود. با این حال، محققان این مطالعه، عملکرد فعال تر 

مخچه را کشف کردند.
محققان همچنین نشــان دادند که مخچه در طول روند افزایش ذخیره سازی 
تصاویر احساسی، با مناطق مختلف مخ بیشتر ارتباط برقرار می کند. مخچه، داده ها 
را از شکنج دستبندی)cingulate gyrus(دریافت می کند. شکنج دستبندی، بخشی 
از مغز است که در ادراک و ارزیابی احساسات دخیل است. عالوه بر این، هیپوکامپ 
و آمیگدال نسبت به سایر نواحی مغز، سیگنال هایی را از مخچه دریافت می کنند. 

این مورد آخر برای ذخیره سازی حافظه بسیار مهم است.
»دی کوروین«، محقق این مطالعه گفت: این نتایج نشان می دهد که مخچه یک 
جز جدایی ناپذیر اســت که مسئول ذخیره سازی بهبود یافته اطالعات احساسی 
است. اگرچه بهبود عملکرد حافظه در رویدادهای عاطفی مکانیسمی حیاتی برای 
بقا است، اما جنبه های منفی خود را نیز به همراه دارد چرا که در مورد تجربیات 
بسیار منفی، می تواند به اضطراب مکرر منجر شود. این یافته ها که اکنون منتشر 
شــده اند، ممکن است در درک شرایط روانپزشکی مانند اختالل اضطراب پس از 

سانحه نیز کمک کنند.

یک باتری جدید بدون آند با یک بار شارژ می تواند ۶۳0 کیلومتر را طی کند. 
مهندسان می گویند ترفند آن در استفاده از چگالی انرژی حجمی باالتر است.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از آی ای، یک تیم تحقیقاتی به تازگی یک 
باتری لیتیومی بدون آند ســاخته است که می تواند با یک بار شارژ مسافت ۶۳0 

کیلومتری را طی کند.
 977 Wh/L این باتری بدون آند تازه ساخته شده دارای چگالی انرژی حجمی
اســت که ۴0 درصد بیشــتر از باتری های معمولی است. در حالی که باتری های 

معمولی دارای چگالی انرژی حجمی wh/L 700 هستند.
توسعه این باتری جدید ممکن است به این معنی باشد که اکثر وسایل نقلیه 

الکتریکی می توانند در آینده بُرد بیشتری داشته باشند.
ســاخت این باتری حاصل کار تیمی به رهبری پروفسور سوجین پارک استاد 
دپارتمان شــیمی و سونگجین چو از دانشگاه علم و فناوری پوهانگ کره جنوبی 
با همکاری پروفســور دونگ-هوا ســئو و دکتر دونگ یون کیم از دانشکده انرژی 
و مهندســی شیمی در موسسه علم و فناوری اولسان)UNIST( است که به دنبال 
ساخت یک باتری لیتیومی بدون آند با عملکرد طوالنی مدت با یک بار شارژ بودند.

یون های لیتیوم در طول شارژ و تخلیه شارژ مکرر باتری، به سوی الکترود می روند 
و سپس از آن فاصله می گیرند و ساختار مواد آند در باتری ها را تغییر می دهند. به 

همین دلیل ظرفیت باتری های معمولی با گذشت زمان کاهش می یابد.
پیش بینی می شد که چگالی انرژی که ظرفیت باتری را مشخص می کند، در 
صورت امکان شارژ و تخلیه شارژ بدون آند افزایش یابد. استفاده از این روش باعث 
می شود حجم آند به طور قابل توجهی متورم شود که عمر باتری را کوتاه می کند 
و یک نقص جدی است. باتری ها متورم می شوند، زیرا آند مکان ثابتی برای ذخیره 

لیتیوم ندارد.
اما محققان با گنجاندن یک بستر رسانای یونی توانستند یک باتری بدون آند در 
یک الکترولیت مایع معمولی مبتنی بر کربنات بسازند. این بستر، انبساط توده ای 

آند را کاهش می دهد و یک پوشش محافظ روی آند ایجاد می کند.
بر اساس این مطالعه، این باتری می تواند در یک الکترولیت مایع مبتنی بر کربنات 
بــرای مدت زمان طوالنی کار کنــد و در عین حال ظرفیت باالی ۴.2 میلی آمپر 
ساعتی بر سانتی متر مربع و چگالی جریان باالی 2.1 میلی آمپر در سانتی متر مربع 
را حفظ کند. توانایی بســترها در نگهداری لیتیوم نیز به صورت تئوری و تجربی 

ثابت شده است.

استفاده از سرامیک برای تولید ورق های باریک و منعطف

عملکرد جدید مخچه کشف شد

طی مسافت ۶۳۰ کیلومتر با باتری بدون آنُد!

پیامبر اکرم )ص( :

َفُر بِالَجزِم و الَحزِم . الظَّ

پیروزی، در گرو اراده 
قاطع و دوراندیشی 

است .
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 مردان سریع تر از زنان پیر می شوند

کارشناســان ادعا کرده اند که مردان از نظر بیولوژیکی سریع تر از زنان 
پیر می شوند.

بــه گــزارش تجریش آنالین و به نقل دیلی میــل، محققان که بر روی 
تحقیقات ضد پیری کار می کنند دریافتند که مردان پنجاه ســاله از نظر 
بیولوژیکی به طور متوسط  چهار سال بزرگ تر از همتایان زن خود هستند.

و براســاس اولین مطالعه از این دست، این شکاف سنی در 20 ساله ها 
نیز وجود دارد.

دانشــمندان ســن هزاران داوطلب را بر اســاس روز تولدشان با سن 
بیولوژیکی آنها مقایســه کردند. آن ها این کار با اســتفاده از آزمایش هایی 
انجام دادند که زوال بدن را بر اساس نشانگرهای ظریفی متصل به دی ان ای 
تخمین می زد. اگرچه این مطالعه نشــان دهنده اختالفی در میزان پیری 
افراد بود، اما محققان فنالندی معتقدند که با گذشــت زمان این شــکاف 
کاهش یافته است. که احتماالً می تواند علت آن کاهش مصرف سیگار در 

مردان باشد.
تعداد مردان ســیگاری در فنالنــد از ۳7 درصد در دهه 1970 به 17 
درصد در دهه کنونی کاهش یافته است، این در حالی است که مصرف آن 

بر زنان در حدود 15 درصد ثابت مانده است.
گروهی از محققان دانشــگاه یووســکوله می گویند که شــاخص توده 
بدنی)BMI( یکی دیگر از عوامل اصلی در ایجاد این تفاوت جنســیتی در 

افزایش سن است. مردان فنالندی بیشتر از زنان اضافه وزن دارند.
امید به زندگی زنان نیز در بریتانیا 8۳ سال است، در حالی که این رقم 
برای مردان تنها 79 است. در ایاالت متحده، امید به زندگی زنان 80 سال 

و حدود پنج سال بیشتر از مردان است.
در این تحقیقات ســن بیولوژیکی دو هزار و 2۴0 دوقلو مورد بررســی 
قرار گرفت. آن ها با توجه به سن شــان به دو گروه جداگانه تقسیم شدند. 
یک گروه متشکل از داوطلبان بین 21 تا ۴2 ساله و گروه دیگر متشکل از 
افراد بین 50 تا 7۶ ساله بود. حدود 151 مورد از دوقلوهای مورد مطالعه، 
برادر و خواهر بودند که به محققان اجازه می داد تا ژنتیک و سبک زندگی 

آن ها را در زمان رشد تحت کنترل داشته باشند.
آنها ســن بیولوژیکی خود را با استفاده از ساعت های اپی ژنتیک که به 
اصطالح سطوح متیالسیون دی ان ای را اندازه گیری می کند، تخمین زدند. 
سطوح متیالســیون به مقادیر مولکول های خاصی به نام گروه های متیل 

گفته می شود که به دی ان ای سلول های افراد می چسبند.
در این تحقیق از چهار ساعت اپی ژنتیک مختلف برای به دست آوردن 

دقیق ترین تخمین ممکن از سن بیولوژیکی افراد استفاده شد.
محققان همچنین ســال های تحصیالت تمام وقت، شاخص توده بدنی، 
و میزان ســیگار کشیدن، نوشــیدن الکل و فعالیت بدنی شرکت کنندگان 
را اندازه گرفتند تا دریابند که کدام عوامل ممکن اســت بر ســرعت پیری 

آنها اثر بگذارد.
نتایج حاکی از آن است که مردان در تمام گروه ها هنگام استفاده از تمام 
ساعت ها، مسن تر از زنان بودند. این تفاوت که در گروه جوان تر مشهود بود با 
افزایش سن بیشتر شد و از 1.2 سال به ۴.۳ رسید. این تحقیقات همچنین 

نشان داد که عاملی ژنتیکی در زنان باعث جوان تر ماندن آنها می شود.
آنا کانکانپا، محقق دکترا و نویســنده اصلی ایــن مطالعه، می گوید: ما 
دریافتیم که مردان از نظر بیولوژیکی مسن تر از زنان همسن خود هستند 
و این تفاوت در شــرکت کنندگان مسن تر به طور قابل توجهی بیشتر است. 
در این مطالعه ما از یک طرح مطالعاتی کاماًل نادر نیز اســتفاده کردیم و 

سرعت پیری را در بین دوقلوهایی با جنسیت متفاوت بررسی کردیم.
تفاوت مشــابهی در سن در میان این دوقلوها نیز مشاهده شد. برادرها 
از نظر بیولوژیکی حدود یک سال از خواهر خود بزرگتر بودند. این دوقلوها 
در یک محیط رشــد کرده اند و نیمی از ژن های آن ها مشترک است. این 
تفاوت را می توان با عوامل ژنتیکی و اثرات مفید هورمون اســتروژن زنانه 

بر سالمت توضیح داد. 

 سیارکی که دایناسورها را از بین برد، »ابرزلزله« ایجاد کرد

بر اســاس تحقیقات جدید، سیارکی که به زمین برخورد کرد و موجب 
انقراض دسته جمعی شد و دایناسورها را از بین برد، همچنین باعث ایجاد 
زمین لرزه ای شده که زمین را برای هفته ها یا حتی ماه ها تکان داده است.

بــه گزارش تجریــش آنالین  و به نقل از اســپیس، حدود ۶۶ میلیون 
سال پیش، یک سنگ فضایی به عرض 10 کیلومتر که اکنون ضربه زننده 
چیکشــلوب نامیده می شود، در ســواحل خلیج مکزیک امروزی به زمین 
برخورد کرد. برخورد این ســیارک و پیامدهای آن موجب اتفاقی شد که 
به عنوان رویداد انقراض دســته جمعی کرتاسه-پالئوژن)K-Pg( شناخته 
می شود و سه چهارم گونه های جانوری را در زمین نابود کرد و اثر خود را 

در سراسر سوابق زمین شناسی پراکنده کرد.

دهانه چیکشلوب یک دهانه برخوردی مدفون در زیر شبه جزیره یوکاتان 
در مکزیک است که مرکز آن در نزدیکی شهر چیکشلوب قرار دارد. تاریخ 
ایجاد این دهانه دقیقاً بر مرز بین دو دوره زمین شناسی کرتاسه و پالئوژن 
منطبق اســت. قطر این دهانه بیش از 180 کیلومتر و عمق آن حدود 20 
کیلومتر اســت و مطابق با نظریات گوناگون، برخورد شهاب واره ای با قطر 
حداقل 10 کیلومتر به سطح زمین باعث پیدایش چنین دهانه ای شده است.

اکنون تحقیقات جدید نشان می دهد که این ضربه همچنین باعث ایجاد 
یک »ابر زلزله« شده که انرژی معادل 10 به توان 2۳ ژول آزاد کرده است 
که حدود 50 هزار برابر بیشــتر از انرژی آزاد شــده توسط زمین لرزه 9.1 

ریشتری است که سوماترا را در سال 200۴ لرزاند.
هرمان برمودز زمین شــناس دانشــگاه ایالتی مونتکلر در نیوجرســی، 
بزرگی زمین لرزه ناشی از برخورد چیکشلوب را با بازدید از ُرخِنمون ها یا 
برون زدهای رویداد انقراض دســته جمعی K-Pg واقع در تگزاس، آالباما و 

می سی سی پی ارزیابی کرد.
رخنمون یا برون زد)outcrop( بخشــی از سنگ بستر است که بر سطح 
زمین آشکار شده است. هر چند که در اکثر اوقات به وسیله خاک حاصل 
از فرســایش یا پوشش گیاهی پوشیده شده  است، اما در واقع اطالعاتی از 

وضعیت الیه های زیر سطح زمین در اختیار زمین شناسان قرار می دهد.
وی همچنیــن تحقیقــات قبلی خود را در مــورد تأثیرات برخورد این 
ســیارک در کلمبیا و مکزیک با این اطالعات جدید ترکیب کرد. به عنوان 
مثــال در جزیره گورگونیال در کلمبیا کــه در حدود ۳000 کیلومتری از 
محل برخورد چیکشــلوب واقع اســت، الیه هایی از رسوب را پیدا کرد که 

حاوی رسوبات کروی است.
رســوبات کروی، دانه های شیشه ای کوچکی هستند که بزرگتر از یک 
دانه شــن)حدود 1 میلی متر( نیســتند. این ها وقتی گرما و فشار ناشی از 
ضربه ای عظیم مواد پوسته زمین را ذوب می کند و آن را به اتمسفر پرتاب 
می کند، در آنجا ســرد می شوند و به دانه های شیشه ای تبدیل می شوند و 

سپس دوباره به زمین می ریزند.
برمودز عالوه بر رسوبات کروی، رسوبات تکتیت ها و میکروتکتیت های 
بیشــتری پیدا کرد که همچنین نشان دهنده موادی هستند که در طول 

برخورد یک سیارک به اتمسفر پرتاب می شوند.
رســوبات کروی و تکتیت های یافت شــده در امتداد ســاحل جزیره 
گورگونیال، چیزی را در بستر دریا در حدود دو کیلومتری زیر آب در زمان 
برخورد ســیارک نشان دادند. با برخورد این سیارک به زمین، الیه هایی از 
گل و ماسه سنگ در عمق 10 تا 15 متری زیر کف اقیانوس تغییر شکل 
داده است. برمودز فکر می کند که این تغییر شکل که امروزه در رخنمون ها 

حفظ شده است، در اثر ضربه ایجاد شده است.
گسل ها و تغییر شکل هایی که نشانه های زمین شناسی این لرزش است 
تا الیه های کروی غنی از رسوب ادامه می یابد. این الیه ها باید پس از ضربه 
رســوب کرده باشند، اما از آنجا که انباشته شدن این الیه ها زمان می برد، 
برمودز این فرضیه را مطرح می کند که لرزش ناشــی از برخورد ســیارک 

برای هفته ها یا حتی ماه ها ادامه داشته است.
برمودز می گوید: بخشی که من در جزیره گورگونیال کشف کردم، مکانی 
فوق العاده برای مطالعه مرز K-Pg است، زیرا یکی از بهترین بخش های حفظ 
شده اســت و در اعماق اقیانوس قرار دارد، بنابراین تحت تاثیر سونامی ها 

قرار نگرفته است.
برمودز همچنین شواهدی از یک زلزله بزرگ ناشی از برخورد چیکشلوب 
را در ســابقه زمین شناســی مکزیک پیدا کرده اســت، جایی که او نشانه 
مایع شــدگی را پیدا کرد، که در آن لرزش شــدید باعث می شود رسوبات 

اشباع از آب مانند مایع جاری شوند.
برمودز در می سی ســی پی، آالباما و تگزاس، گســل ها و شکاف هایی را 
مشاهده کرد که احتماالً به ابرزلزله ناشی از برخورد چیکشلوب نیز مرتبط 
هستند. چندین رخنمون نشانه هایی از رسوبات به جا مانده از امواج عظیم 
ســونامی را نشان دادند که همچنین در اثر برخورد این سیارک عظیم به 

زمین ایجاد شده است.

 ناسا  به تبعیض نژادی گسترده متهم شد
کشــمکش ناســا با برابری نژادی به لطف کارمندان رنگین پوست این 
آژانــس که ادعا می کنند سیســتم رتبه بندی داخلی ناســا در مواجهه با 
کارمندان سیاه پوســت و آســیایی-آمریکایی تبعیض آمیز است، به تازگی 
عمومیت بیشــتری پیدا کرده است.به گزارش تجریش آنالین  و به نقل از 
فیوچریزم، بن رابینز، مهندس هوافضای ارشد در مرکز پرواز فضایی گادرد 
ناسا که در حال طرح دعوی دسته جمعی علیه این آژانس است، می گوید: 
این ابر تاریک که به خاطر این موضوع باالی سر ما می چرخد، بسیار ژرف 
اســت.رابینز می گوید بیش از یک دهه پیش، با درخواســت قانون آزادی 
اطالعات دریافته اســت که سیستم رتبه بندی عملکرد داخلی این آژانس 
به کارمندان سیاه پوســت امتیاز کمتری می دهــد و این موضوع می تواند 
بر پیشــرفت  آنها تاثیر بگذارد. این سیســتم عملکرد کارکنان را بر اساس 
معیارهای کلیدی ارزیابی می کند و برای تعیین اینکه آیا آنها واجد شرایط 

ترفیع یا جوایز هستند یا خیر مورد استفاده قرار می گیرد.
رابینــز به فیوچریزم گفت که وقتی برای اولیــن بار به این تفاوت پی 
بــرد، تنها حدود 1۴ درصد از کارمندان بــا درجه، تخصص و دریافتی او 
سیاه پوست بودند. او می گوید، آنها به طور نامتناسبی رتبه های پایین تری 
در سیستم بررسی عملکرد دریافت می کردند، به طوری که تا دوره بررسی 
بعدی واجد شرایط دریافت ترفیع، ارتقاء یا دریافت جوایز نبودند.دستیابی 
او به این سوابق در نهایت منجر به طرح دعوی فعلی شد، که براساس آن 
ادعا می شــود که سیستم رتبه بندی عملکرد ناسا ایرادهایی دارد که باعث 
ایجاد تعصب و کاهش دقت در رتبه بندی گروه های اقلیت می شــود.رابینز 
که کار خود را در ناســا به عنوان یک کارآموز در سال 1991 شروع کرده 
اســت، می گوید: همیشه این در ذهن شــما وجود دارد که به دلیل رنگ 
پوست احتمال دریافت امتیاز کمتر وجود دارد.این راهی طوالنی بوده است 
که با شکایت کمیسیون فرصت های شغلی علیه رابینز در چند دهه گذشته 
متوقف شــد. با این حال، اکنون یک قاضی اداری آن را تأیید کرده است، 
 )Alfred Fordan(این بدان معناســت که رابینز و همکارش آلفرد فوردان
به ترتیب می توانند نمایندگی کارمندان سیاه پوست و آسیایی-آمریکایی 

ناسا را بر عهده بگیرند.
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