
021-62801 مرکز گمشده و پیدا شده کشور
www.aniyab.ir

حقوق بازنشستگان از 
چه زمانی ترمیم می شود

اضافه برداشت بانک ها 
در حال مدیریت است

اسکان زنان کشتی گیر 
ایران در کانکس!

 طال و مس؛ همگام
 در عقبگرد

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

شنبه   1401/07/16
2000 تومان 
شماره : 1482 

EIDEHROOZ.COM

2

3

7

8

تا 2050 بیــش از یک میلیارد و 100 میلیون خودروی برقی خواهیم 
داشت؛ سوخت هایی مثل سی ان جی و ال پی جی کمرنگ می شوند، نسل جدید 
روی برق متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده می شود نه 
سوخت. یکی از بزرگ ترین علت های کمتر پرداختن به سی ان جی در کشور 
این اســت که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی چالش داشته است، به لحاظ 
اقتصادی به دلیل پایین بودن قیمت بنزین و دسترسی آسان به آن مجالی 
برای استفاده از سی ان جی باقی نگذاشته و سال ها است که فعالین این حوزه 
به دنبال این هستند که از لحاظ قانونی و اعمال قیمت این موضوع را حل 
کنند و همین باعث شده سی ان جی سهم کمی را در مصرف سوخت داشته 
باشــد، ضمن اینکه به لحاظ فرهنگی نیز فرهنگسازی الزم صورت نگرفته 
است. عدم رعایت استاندارد و تولید مخازنی که به کرات شاهد انفجار بودیم 
از لحاظ فرهنگی مردم را نگران کرد و باعث شد مردم از این سوخت تاحدی 
فاصله بگیرند.دیگر اینکه توسعه جایگاه ها نیاز به سرمایه گذاری داشت و یکی 
از دالیل عدم ســرمایه گذاری در این بخش نیز پایین بودن قیمت بنزین 
بوده که روی قیمت و مصرف سی ان جی تاثیر گذاشته است. از سی ان جی 
و ال پی جی آنگونه که باید استفاده نشده دلیل آن هم یکی عدم ارتباط با 
دنیا و تحریم ها بوده و دیگر اینکه دولتی بودن همه حوزه ها باعث شده این 
ســوخت آنقدر پررنگ نباشــد که در جی دی پی کشور مولد بوده و کیک 

اقتصادی کشور را بزرگ کند.
 در کشورهای CIS تا حدی در حمل و نقل عمومی از سی ان جی استفاده 
می شــود اما درکل در دنیا این سوخت مطرح نبوده به نوعی همچنان این 
بنزین و گازوئیل هستند که در بین خودروسازان جایگاه دارند، بعبارت دیگر 
تکنولوژی در حوزه بنزین و گازوئیل جواب داده و در نسل بعدی نیز شاهد 
توسعه خودروهای برقی هستیم، یعنی اگر نسل کنونی سوخت کنار برود ما 
شاهد بروز و ظهور سی ان جی و حتی ال پی جی در خودروها نیستیم چون 
در کشورهای دنیا عرضه و تقاضایی وجود ندارد اما انرژی الکتریکی جایگاه 
ویژه ای خواهد داشــت. بنابراین خودروسازان بیشتر توان و تکنولوژی خود 
را روی برق متمرکز کرده اند.صالحی با اشــاره به شتاب توسعه خودروهای 
برقــی گفت: تا 2050 بیش از یک میلیارد و 100 میلیون خودروی برقی 
در کره زمین خواهیم داشت و زندگی بشر بیشتر برقی می شود و مطمئنا 
سوخت هایی مثل سی ان جی و ال پی جی هم کمرنگ می شوند چون نسل 
جدید روی برق متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده می شود 
تا سوخت.وی تاکید کرد: سوختی مثل سی ان جی و ال پی جی تکنولوژی رو 
به رشدی نخواهند داشت و در کشور ما هم اقتصادی نیست و قیمت انرژی 
پاشنه آشیلی برای عدم رشد در این حوزه است چون قیمت سوخت در ایران 
بسیار ارزان است و این باعث می شود R&D در این حوزه اقتصادی نداشته 
باشیم و در کنار مسائل اقتصادی، مشکالت ایمنی نیز باعث شده این سوخت 
کمرنگ باشند، اما همچنان این موضوع نیز در ایران مطرح است که با اصالح 
قوانین در این حوزه باید بتوانیم اقتصاد این صنعت را توجیه پذیر کنیم.عضو 
کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ما از سوخت های فسیلی ناگزیر به سمت 
برق حرکت می کنیم و گاز را بهتر است تبدیل به برق و به عنوان سوخت 
اســتفاده کنیم، در عین حال در کشور ما نباید سی ان جی از سبد سوخت 
حذف و کسب و کارهای این حوزه تعطیل شود، باید روی خودروهای عمومی 
تمرکز کنیم اما باید به سمت برقی شدن برویم تا از آالیندگی خالص شویم.

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه با آماده شدن بازار برای بزرگترین 
کاهش تولید اوپک پالس از زمان بحران کووید در سال 2020 و افت ارزش 
دالر، افزایش بیشــتری پیدا کرد.بهای معامالت نفت برنت با 0.۶ درصد 
افزایش، به ۸۹ دالر و 2۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.2 درصد افزایش، به ۸۳ دالر و ۸2 ســنت 
در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز دوشنبه در پی انتشار گزارش هایی 
از مذاکرات تولیدکنندگان اوپک پالس برای کاهش تولید جمعی به میزان 
حداکثر یک میلیون بشکه در روز، چهار دالر افزایش پیدا کرده بودند.چنین 
اقدامی، بزرگترین کاهش تولید اوپک پالس از زمان بحران کووید 1۹ در 
ســال 2020 خواهد بود و در پی افت چشمگیر قیمت های نفت صورت 
می گیرد.اوپک قرار است برای نخستین بار از سال 2020، روز چهارشنبه 
جلسه حضوری وزیران را در وین برگزار کند و در این جلسه، درباره کاهش 
تولید تصمیم گرفته می شود. چندین عضو این گروه پیش از این هشدار 
داده بودند که تولید نفت برای پشتیبانی از قیمت ها که به پایینترین حد 
هشت ماه گذشته نزول کرده اند، کاهش داده خواهد شد.قیمت های نفت 
در پی نگرانی ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا که محدودیت عرضه روسیه 
پس از جنگ در اوکراین، را تحت الشعاع قرار داده است، از باالترین رکورد 
1۴ ســال اخیر که امســال به ثبت رسانده بودند، عقب نشینی کرده اند. 
افزایش نرخهای بهره، تورم و نشــانه های ضعف فعالیت اقتصاد جهانی، 
بزرگترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت نفت در سال میالدی جاری 
بوده اند. برداشت نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا هم میزان عرضه را 

افزایش داده و قیمت ها را پایین آورده است.

افزایش تجارت با اروپا بدون پذیرش افزایش تجارت با اروپا بدون پذیرش 
FATFFATF امکان پذیر نیست امکان پذیر نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بر این باور است با برداشتن تحریم ها هم به دلیل مشخص 
نبودن مواضع ایران درباره FATF شرایط تقویت سطح روابط تجاری با اروپا را نداریم.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس خاطر نشان کرد: اگر تحریم ها برداشته شود اما از سوی 
دیگر مواضع ما درباره FATF مشخص نشــود باز هم نمی توان به اوج گیری روند تجارت با 
کشورهای اروپایی امیدوار بود چراکه بانک داری این کشورها از قوانین بین المللی تبعیت 

می کند.
شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس از منتفی شدن کانال مالی ایران و 
سوئیس که برای کمک های بشردوستانه بود خبر داد و افزود: امکان توافق برجام نیاز و ایجاد 
این کانال را از منظر طرف ایرانی کمرنگ کرده است از این رو شاهد هیچ پیشرفتی در این 

زمینه نبودیم.
وی روند صادرات با سوئیس در ۶ ماه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تجار و 
شرکت های سوئیسی می دانند در شرایط تحریم چگونه سازوکارهای تجاری خود را دنبال 
کنند؛ از این رو حجم مبادالت رو به افزایش رفته است اما متاسفانه اتفاق های اخیر اثر منفی 

در حجم تجارت با این  کشور گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی ســوئیس در تبادالت غالت، خاطر نشان کرد: 
سوئیس شاهرگ غالت ایران است و مبادالت بزرگ غالت ایران در سوئیس بسته می شود از 

این رو این کشور نقش مهمی در حوزه غالت ایفا می کند.
به گفته این فعال اقتصادی بزرگترین دفاتر شرکت های غالت جهان در ژنو است و همین 
موضوع این امکان را ایجاد کرده اســت که ایران قرارداد ذرت خریداری شده از برزیل را در 
ژنو امضا کند.نظام مافی، سوئیس را شریک اصلی ایران در زمینه دارو و غالت معرفی کرد و 

افزود:  حجم صادرات به سوئیس قابل توجه است؛ قطعات نیمه تمام شده صنعتی، خشکبار 
و کاالهای سنتی در حوزه کشاورزی را به این کشور صادر کردیم.

وی با بیان اینکه سوئیسی ها می دانند ایران گزینه مناسب برای تامین گاز است، تصریح کرد: 
سوئیس چندین سال پیش از سایر کشورها، ایران را جزو تامین کنندگان اصلی انرژی درنظر 
گرفت و با ایران قرارداد گاز منعقد کرد و این موضوع نشان می دهد ایران گزینه مناسب برای 

گاز سوئیس است و ایران می تواند جایگزین روسیه برای تامین گاز شود.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس اگر روابط سیاسی و تجاری بین این دو کشور 

خوب شود ایران می تواند یکی از تامین کننده های گاز برای صنعت و جامعه اروپا شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش تحریم ها در کاهش روند تجارت با سوئیس، افزود: تحریم ها 
اجازه نمی دهد که روابط تجاری ما با این کشور گسترده تر شود این در حالیست که اقتصاد این 
دو کشور مکمل یکدیگر هستند و در طول تاریخ همین گونه بوده است. سوئیس برای ایران 
تحریمی در نظر نگرفته است اما اگر اتحادیه اروپا برای ایران تحریم در نظر بگیرد این کشور 
خود را متعهد به اجرای این تحریم ها می داند. اگر اتحادیه اروپا به تحریم های قبل از برجام 
یعنی تحریم های اتحادیه اروپا بازگردد تردید نداشته باشید که سوئیس مجبور خواهد بود 
به تعهدات خود به اتحادیه اروپا عمل کند.وی در پاسخ به این پرسش که همانگونه که اشاره 
شد واردات دارو از سوئیس یکی از اصلی ترین اقالم وارداتی ما از این کشور محسوب می شود 
آیا تحریم ها در روند واردات دارو از این کشور خللی ایجاد کرد؟ گفت: این بحثی است که ما 
همواره با همتای خود مطرح می کنیم درست است که دارو از لحاظ صنعتی تحریم نیست 
اما وقتی در عمل شرکت های دارویی از ترس وزارت بازرگانی آمریکا تجارت دارو با ایران را 

محدود می کنند و این سخن به معنی قطع همکاری نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه بهترین ابزار در جنگ تبیین هنر است، 
گفت: ما می توانیم با ابزارهای هنری مثل سینما و موسیقی 
در مقابل این هجمه هایی که به وجود می آید، بایستیم؛ برای 
نمونه آنچه را که مجید انتظامی با خلق آثار درجه یک خود 
رقم زده است نمونه بارزی از این تبیین ها به شمار می رود و 
چتر دولت مردمی بر سر همه اصحاب فرهنگ و هنر باز است.

 محمدمهــدی اســماعیلی پیــش از ظهــر امــروز 
سه شنبه)12مهرماه( در مراســم گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شــد با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: جوانان 
امروز ما آنچه را کــه در دوران انقالب و دفــاع مقدس رخ 
داده اســت ندیده اند و آنچه که امروز در رفتــار نوجوانان و 
جوانان خود در خیابان هــا و اجتماعاتی که این روزها اتفاق 
می افتد شاهد هستیم در واقع به خاطر قصور ما بوده است 
زیرا نتوانستیم پیام انقالب را به آنها برسانیم و این وظیفه بر 

گردن ما بوده است.
وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین که از سوی رهبر معظم 
انقالب بیان شده است، یادآور شد: آنچه را که امروز دشمن 
در پی آن است، جلوگیری از درخشش انقالب اسالمی است؛ 
به همین خاطر در اتفاقات اخیر تالش کرده تا نقش انقالب 
را کمرنگ کند. البته حرکت دشمن از روی آگاهی منجر به 
ترس شان نیز شده اســت زیرا انقالب اسالمی در حال یک 
گذار از حالت منطقه ای به جهانی است.  ظرفیت های بالقوه 
ما نیز در حال تبدیل به بالفعل شدن است و ایران اسالمی ما 

می تواند در حد جهانی مطرح شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه تجارت بین المللی 
ما در دولت ســیزدهم چند برابر شده اســت، گفت: این در 
حالی اســت که بســیاری از قراردادهای 200 سال قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی منجر به جدا شدن مناطقی از کشور 
ما شده است.وی همچنین اظهار کرد: در کنار همه افتخارات 
جمهوری اسالمی، همین که تمامیت ارضی و وحدت ملی را 
حفظ کرده ایم برای انقالب ما کافی است. اگر انقالب اسالمی 

ایران نبود، کشور ما را تجزیه کرده بودند.
اسماعیلی با بیان اینکه دشــمن همواره به فکر از بین بردن 
وحدت و استقالل ما بوده است، گفت: بهترین ابزار در جنگ 
، تبیین هنر با استفاده از ابزارهای مختلفی همچون سینما و 
موسیقی است. برای نمونه مجید انتظامی با خلق آثار درجه 

یک خود خدمت بزرگی را انجام داده است.
وی ابراز کرد: در معاونت هنری، فرهنگی، سینمایی و بنیاد 
رودکی بنا داریم تا آنچه را در گذشته انجام نشده تا اندازه ای 

جبران کنیم.

تحلیل وزیر فرهنگ از رفتار 
نوجوانان و جوانان

بازگشت نفت به ۹۰ دالر

  

حمیدرضا صالحی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

از سوخت های فسیلی ناگزیر به سمت برق 
حرکت خواهیم کرد
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نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 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 : 1۳۸۹۳11مهدی قاسم زاده - معاون مدیر کل و رییس اداره  0 / م - الف

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آور استانی 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/07/16

شماره : 1482

دیپلماسیاقتصادیچگونهبهبازارگشاییترکیهکمکمیکند؟

در گزارش کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب 
اتاق ایران تاکید شــده با نادیده گرفتن اصالح ساختار 
حکمرانی آب، در آینده شاهد مناقشات جدی و تعارض 
منافع در فرآیند به اشتراک گذاری و بهره برداری از منابع 

مشترک آب خواهیم بود.
کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران 
گزارشی با عنوان »تحلیل سیســتم حکمرانی منابع 
آب ایران مبتنی بر همبست آب، غذا و انرژی« منتشر 

کرده است.
همبســت آب، غذا و انرژی چارچوبی برای ایجاد یک 
نظام حکمرانی اســت که هدف آن، تسهیل مشارکت 
بین بخشی و بهبود و تقویت سیاست های منسجم برای 

برنامه ریزی و حکمرانی مدیریت پایدار منابع است.
این پژوهش به تحلیل ساختار حکمرانی منابع آب ایران 
مبتنی بر همبســت آب-غذا-انــرژی و ارزیابی توزیع 
قدرت کنشگران حکمرانی منابع آب کشور می پردازد. 
برای همین ابتدا قوانین و مقررات مدیریت منابع آب در 
ســامانه ملّی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری مورد بررســی قرار گرفته است. به طور کلی 
666 قانون و مقررات مدیریت منابع آب کشور شامل 71 
قانون و 595 مقرره در قوانین آب کشور شناسایی شد. با 
تحلیل محتوای متن قوانین، ده گروه موضوعی و فراوانی 

قوانین در گروه های موضوعی شناسایی شد.
 یافته ها نشــان می دهد در مدیریت منابــع آب تورم 
مقررات وجــود دارد و با توجه به تشــدید بحران آب 
در ســال های آتی، بررســی و ارتقاء کیفیت قوانین و 
مقررات موجود مدیریت منابع آب کشور ضروری به نظر 

می رســد.به طوری که در بررسی محورهای موضوعی 
قوانین آب کشــور فقط یک مورد از تعداد کل قوانین 
در زمینه علم و فناوری اســت و فقط 3 قانون در پیوند 
آب و انرژی و 6 قانون در پیوند آب و غذا )کشــاورزی و 
دامپروری( در میان قوانین مدیریت منابع آب کشــور 
وجود دارد. بنابراین بررسی قوانین مدیریت منابع آب 
کشور نشان می دهد توجه به هم بست آب-غذا-انرژی 
در ســاختار حکمرانی آب مورد غفلت واقع شده است 
و درک واقع بینانه تضادهای بین بخشــی و پیش بینی 
مکانیزم های حل مناقشــه نیازمند توجــه جدی در 
برنامه های توســعه آتی اســت.در این گزارش برنامه 
ششم توســعه کشــور با تمرکز بر سیاست های کلی 
برنامه های توســعه؛ احکام دائمی برنامه های توسعه و 

قوانین برنامه های توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. 
به منظور تحلیل ســاختار و توزیع قدرت در سیستم 
حکمرانی منابع آب کشور مبتنی بر همبست آب-غذا-

انرژی، شبکه همکاری بر مبنای تکالیف قانونی نهادها و 
سازمان های موظف در محورهای برنامه توسعه ششم 
بررسی و 32 نهاد مکلف و 70 وظیفه قانونی شناسایی 
شد. همچنین با در نظر گرفتن تعداد دفعات همکاری، 
 Ucinet ماتریس شبکه همکاری تشکیل و در نرم افزار
و NetDraw بر مبنای شــاخص های مرکزیت درجه، 
مرکزیت بینابینی، تراکم، فاصله ژئودزیک، نقاط برش 
و کانون های قدرت تجزیه و تحلیل شد.یافته های این 
گزارش از عدم توازن توزیع قدرت در شــبکه و تمرکز 
قدرت در دولــت و وزارت نیرو در ســاختار حکمرانی 

کنونی حکایت دارد. بر این اساس تقویت جایگاه قدرت 
وزارت جهادکشاورزی در راستای سیاست های مدیریت 
تقاضای آب و تقویت رابطه قانونی نهادهای تأمین منابع 
مالی قوانین توســعه منابع آب و بهبود جایگاه بخش 

خصوصی مورد تاکید است.
 تقویت نقش نهادهای نظارت و بازرســی در راستای 
افزایش شفافیت و پاســخگویی، تقویت رابطه قانونی 
دانشــگاه ها و نظام فناوری و نوآوری ملّی در راستای 
پشــتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، توســعه مشارکت 
جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد در مدار قدرت 
تصمیم گیری از دیگر نقاط قابل توسعه ساختار حکمرانی 
آب کشور اســت.منابع آب و بطور کلی منابع مشترک 
از مرحله رقابت عبــور کرده انــد و در مرحله کمیابی 
منابع آب قرار دارند و سیاســت گذاران مدیریت منابع 
آب در حال تدویــن برنامه هفتم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی کشور هســتند، توجه سیاســت گذاران به 
موارد پیشــنهادی اصالح ســاختار حکمرانی آب در 
راســتای تعادل بخشــی در توزیع قدرت قانونی میان 
نهادهای مســئول و همکار برنامه توســعه مبتنی بر 
هم بست آب-غذا-انرژی و فرصت های مشارکت برابر 
کنشگران در مدار تصمیم گیری ضروری است.نادیده 
گرفتن اصالح ساختار حکمرانی آب نه تنها پیاده سازی 
موفق راهکارهای فنی و تخصصی مدیریت پایدار منابع 
آب قابلیت اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت بلکه در 
آینده شاهد مناقشات جدی و تعارض منافع در فرآیند 
به اشــتراک گذاری و بهره برداری از منابع مشــترک 

خواهیم بود.

برنامههفتمتوسعهوضرورتاصالحساختارحکمرانیآب

مسعود خوانساری
نایب رئیس اتاق ایران

درس   ها  یی از برنامه ششم توسعه برای 
اقتصاد

خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: نگاهی به دستاوردهای برنامه ششم 
توسعه در حوزه اقتصاد نشان می دهد که این برنامه توفیق چندانی نداشته، ضروری 
است که از اشتباهات گذشته برای رسیدن به موفقیت در برنامه آینده درس گرفت.

برنامه توسعه، نقشه راه میان   مدت پیشرفت و زیربنایی برای پیشبرد اهداف اساسی 
و کلیدی کشور محسوب می شود، از همین رو، تدوین واقع   بینانه برنامه   های   توسعه 
نقش مهمی در پیش بینی   پذیری و هدف   گذاری برای بهبود وضعیت کشورها دارد. 
در طول ۴3سال بعد از پیروزی انقالب تاکنون، شش برنامه پنج   ساله توسعه تدوین و 
اجرایی شده است و حاال در آستانه تدوین جزئیات و اجرای برنامه پنج   ساله هفتم قرار 
داریم که سیاست   ها  ی کلی آن چندی قبل از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا 
ابالغ شد.در سیاست   های   کلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت 
با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش 
بهره   وری کل عوامل تولید و تک   رقمی کردن تورم طی پنج سال آینده، هدف   گذاری 
شده است که چشم   انداز بزرگ و مناسبی است و ان   شاءاهلل بتوان به آنها دست پیدا 
کرد. اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم الزم است تحلیلی از عملکرد 
برنامه ششم ارائه شود و ناکامی   ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا بتواند 

در تدوین و اجرای برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
نگاهی به دســتاوردهای برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد نشان می دهد که 
متاسفانه در عمل، این برنامه توفیق چندانی نداشته، از همین رو ضروری است که 
از اشــتباهات گذشته برای رسیدن به موفقیت در برنامه آینده درس گرفت. بهتر 
است برای رسیدن به تصویری جامع از برنامه ششم توسعه و مقایسه دستاوردها با 
هدف   گذاری   ها    در ابتدا عملکرد برنامه در چند شاخص مهم اقتصادی مورد بررسی 

قرار گیرد:
 1. تولید ناخالص داخلی: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش بینی برنامه 
پنج   ساله ششم توسعه باید ساالنه رشد متوسط ۸درصدی به دست می   آمد. این هدف 
برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شــده اســت. در واقع در طول پنج سال برنامه 
ششــم توسعه، باید معادل 9/ ۴6 درصد رشد حاصل می      شد؛ اما آنچه در نهایت به 

دست آمده، رشدی معادل ۴۴/ 3 درصد است.
 2. میانگین رشد ساالنه تورم: آمار و داده   های موجود نشان می دهند که قیمت ها 
در طول پنج ســال اجرای برنامه معادل 76/ ۴برابر شــده است؛ یعنی در طول این 
سال ها حدودا هر سال قیمت ها 100 درصد افزایش یافته که بیانگر وضعیت ناهنجار 
عدم ثبات اقتصادی در کشور اســت. این اتفاق باعث عدم صرفه سرمایه گذاری در 

بخش   های مولد شده و سرمایه   ها را به سمت بخش   های غیرمولد سوق داده است.
3. وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: این شاخص اقتصادی به عنوان یکی از 
عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال های برنامه ششم کاهش شدیدی داشته 
اســت. طبق اعالم بانک مرکزی، در برنامه پنج   ســاله ششم، میزان خروج سرمایه 
۴5میلیارد دالر )ساالنه 9میلیارد دالر( بوده است که البته این رقم خوش بینانه به 
نظر می رســد؛ زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر 
بخش خصوصی میزان خروج ساالنه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین میزان 
موجودی سرمایه، در سال های گذشته کاهش یافته، به نحوی که در سال های اخیر، 
میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهالک سرمایه   های موجود در کشور 
را نمی   دهد؛ در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته   شده در برنامه ششم، موجودی 
سرمایه باید ساالنه ۴/ 21 درصد رشد پیدا    می   کرد؛ اما در عمل در طول برنامه ششم 

۸/ 2۸ درصد یعنی ساالنه 76/ 5 درصد کاهش یافته است. 
۴. رشد بهره   وری: همان      گونه که    می   دانید، رشد اقتصاد از دو طریق حاصل    می شود؛ 
یکی تزریق ســرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم، استفاده بهتر 
از ســرمایه    و نهادهای در اختیار که به آن رشد اقتصادی مبتنی بر بهره   وری گفته 
می شود. براساس برنامه ششم مقرر بوده است که رشد ساالنه بهره      وری معادل ۸/ 
2 درصد باشد؛ اما متاسفانه در طول اجرای برنامه، رشد این بخش برابر صفر بوده که 
نشان    می دهد در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست   های موجود، مشوق 

بهره      وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره      وری نیستند.
 شاهد هستیم که ساختار سیاست   های حمایتی به گونه   ای است که انگیزه افزایش 

بهره   وری را در بخش   های مختلف اقتصاد از بین    می   برد.
عالوه بر این   ، مداخله دولت و پایین نگه   داشتن قیمت ها در بخش   های تولیدی و 
مخصوصا انرژی باعث بی  توجهی به انرژی   های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها 
شده است، به نحوی که در سال 201۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی   های 
نو در جهان کمتر از 1/ 0 درصد بوده است و در مقابل هند 11درصد، برزیل 6 درصد 

و پاکستان ۴ درصد در تولید انرژی   های نو در جهان سهم داشته   اند.
در این بین، افزایش بهره   وری انرژی در بخش   های خانگی، حمل   ونقل و صنعت 
کامال به اصالح قیمت ها در بازار انرژی وابسته است. طبق برآوردهای سازمان برنامه، 
ساالنه 76 میلیارد دالر یارانه انرژی در کشور داده    می شود و طبق برآوردهای سازمان 
بین المللی انرژی این عدد 100میلیارد دالر است که نه      تنها در اقتصاد کشور نقش 
مثبتی بازی نمی   کند، بلکه نقش مخربی در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد.

در این بین، با بررســی و نگاهی به عملکرد و وضعیت شــاخص   ها  ی اقتصادی 
برنامه اجراشده ششم توسعه می   توان به عوامل اصلی ناکامی   های این برنامه رسید؛ 
شکســت   ها   یی که    درس گرفتن از آنها می   تواند در رســیدن به موفقیت در برنامه 

هفتم راهگشا باشد:
افت ســرمایه اجتماعی: مهم    ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه، افت 
شدید سرمایه    اجتماعی بود که باعث شد سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و به سمت 
بخش   های غیرمولد و زودبازده ســوق یابد. همچنین افت سرمایه   ها  ی اجتماعی به 
خروج سرمایه منجر شده است. خروج سرمایه آفت بزرگی در سال های گذشته بوده 
که همچنان ادامه دارد و باعث شده است رشد سرمایه گذاری نسبت به استهالک، 
منفی شود. عالوه بر این،    در این دوره شاهد روند رو به افزایش مهاجرت نخبگان از 
ایران بوده و هستیم. به عنوان مثال، هفته گذشته گزارشی اعالم شد که نشان    می   دهد 
فقط در سال گذشته 160متخصص قلب از کشور خارج شده   اند و در همه بخش   ها 
چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران   کننده است و می   تواند باعث شود که در 

سال های آینده با کمبود نیروهای متخصص در داخل مواجه شویم.
2. مدیریت و حکمرانی نادرست اقتصادی: امروزه تقریبا تمامی متخصصان، فعاالن 
اقتصادی، مدیران و تصمیم گیران کشور تاکید دارند که مساله اول ایران، بازسازی 
اقتصاد برمبنای عمل به مولفه   های   حکمرانی مطلوب و فاصله گرفتن از رفتارهای 
غیرکارشناسی است که متاسفانه در سال های   گذشته به صورت گسترده شاهد بودیم 

و باعث ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه هم شده است.
3. تصدی   گری دولت و اقتصاد دولتی: عملکرد دولت   ها    در سال ها  ی گذشته نشان 
داده اســت که برای تحقق هر برنامه توسعه    در کشور چاره   ای جز واگذاری کار به 
مردم و بخش خصوصی وجود ندارد. دولت باید نقش رگوالتوری و نظارتی داشته 

باشد و کار را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
۴. تحریم: تحریم    در ســال های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و 
عدم انتقال تکنولوژی   های جدید باعث کاهش بهره   وری شده است. تحریم    عالوه بر 
هزینه   های زیادی که به واردات و صادرات کشور وارد آورده و برآورد    می شود حدود 
20 درصد است، عدم   النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید ساالنه 
بیش از صدها میلیارد دالر باشــد. مثال تنها در حوزه نفت و گاز ارقام ســر به فلک 
می   زند؛ مانند برداشــت از میدان گازی پارس جنوبی و قرارداد قطر با چهار شرکت 

بزرگ نفتی برای استخراج گاز از این میدان مشترک.

سعیده محمد  -   ایده روز | در گزارش 
دیپلماسی اقتصادی ترکیه، ساختار نهادی 
تجارت خارجی این کشــور بررســی شده 
است؛ ترکیه در سال های اخیر، برای انعقاد 
موافقتنامه های تجارت آزاد، بازارهای دور و 
فراتر از محیط همسایگی را هدف گرفته است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشــار 
گزارش »دیپلماســی اقتصــادی ترکیه« با 
تمرکز بــر واکاوی اصول، اهداف و روندهای 
تغییردهنده دیپلماســی اقتصــادی ترکیه 
می کوشد تا تحوالت در ترکیه ژئواکونومیک 

را مورد بحث وبررسی قرار دهد.
در ایــن گــزارش مؤلفه های اساســی 
ترکیه،  اقتصادی  دیپلماســی  شکل دهنده 
روند تغییر در آن و چشــم انداز دیپلماسی 
اقتصادی این کشــور مورد بحث  و بررسی 

قرار می گیرد.
 برخی از مهم ترین نکات مطرح شده در 

این گزارش شامل موارد ذیل است:
- اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر 
دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام دار 
این کشــور، جهش صادرات آن و تنیدگی 
فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای 
این دگرگونی اند. اما در عین حال ترکیه در 
آخرین ســال دو دهه منتهی به 2023 که 
صدســالگی جمهوری نوین و ســال جشن 
گرفتن این موفقیت هاســت با چنان تورمی 
مواجه است که می تواند این دستاوردها را با 

خطرات جدی مواجه کند. اینکه ترکیه 2023 
در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام 
بر می دارد یا وارد دوره جدید زوال می شــود 
هنوز چندان روشن نیست؛ اما بلندپروازی های 
ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان 

تداوم دارد.
- ســاختار نهادی دیپلماسی اقتصادی 
ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم 
بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش 
دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی 
اقتصادی این کشور نقش آفرینی می کنند. در 

این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی 
برجســته تر است. وزارت امورخارجه نیز در 
سال های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی 

اقتصادی ترکیه آمده است.
- دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه 
در ســال های اخیر متأثر از »چشــم انداز 
2023« و اســتراتژی توســعه صنعتی این 
کشــور، متحول شــده است. چشــم انداز 
2023 هــدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به 
یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان را ترســیم 
کرده اســت و استراتژی توسعه صنعتی این 

کشور تنیده شــدن در زنجیره های جهانی 
ارزش و تبدیــل شــدن به هــاب تولید و 
صادرات کاالهای با فناوری متوســط و باال 
در اوراســیا را در کانون قرار داده است. این 
دو پیشران، دیپلماســی اقتصادی ترکیه را 
 در راســتای متنوع سازی شرکای تجاری و

 تسهیل در تنیده شدن در زنجیره های ارزش 
سوق داده اند.

- دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه 
در سال های اخیر آشکارا متحول شده است. 
اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی 

در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این 
کشور توجه روزافزونی به کانون های جدید 
ثروت و بازارهای جدید نشــان می دهد. در 
همین راستا از ســال 2021 ترکیه تمرکز 
دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دور 
دست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این 
کشــور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص 
داخلی جهــان را در اختیار دارند، قرار داده 
است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این 

بازارها اتخاذ کرده است.
- ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه 
بــا محوریت گات و بعدها ســازمان تجارت 
جهانی حضور داشــته است. به دیگر سخن 
قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد 
تجارت جهانی در قالب آن صورت می گیرد 
بر روابط تجاری ترکیه با ســایر کشــورها 
حاکم است. اما در ســال های اخیر و متأثر 
از شکســت مذاکــرات آزادســازی تجاری 
گسترده تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، 
ترکیه همچون بســیاری دیگر از کشورهای 
مهم در تجارت جهانی، به موافقت نامه های 
-تجاری دوجانبه و منطقــه ای روی آورده 
است. در تازه ترین تحول در این حوزه، ترکیه 
طیفی از کشــورهای هــدف را برای انعقاد 
موافق تنامه های تجارت آزاد برگزیده است که 
 اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور 
قرار دارند؛ اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار 

آنان نویدبخش است.

معاون مجلس، حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه متناسب 
سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیات دولت با قید دو 
فوریت به مجلس ارسال شد.  بابک افقهی با اشاره به دغدغه های رییس جمهور 
برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، افزود: براساس پیشنهاد دولت 
افزایش های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور 1۴01 اعمال خواهد 
شد.وی ادامه داد: براساس این الیحه )3000( امتیاز برای کارمندان مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشــوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان 
مشــمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و 
سایر مشمولین جزء )1( بند )الف( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه سال 
1۴01 کل کشور )به استثنای مشموالن قانون کار( و )210( امتیاز برای اعضاق 
هیئت علمی و قضات،  با عنوان متناسب سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام 

کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می شود.
معاون مجلس،حقوقق و استان ها سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی 
از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، گفت: حقوق مشمولین 
جزء )2( بند )الف( تبصره )13( ماده واحده قانون بودجه سال 1۴01 کل کشور 

شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگق کشوری 
و لشکری و سایر صندوق هاق بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی،  مبلغ نه 

میلیون )000/000/9( ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
افقهی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانق جمعیت، افزود: در 
اجراق ماده )16( این قانون کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی تمامق گروه های 
مختلف حقوق بگیر در دستگاه هاق مذکور در ماده )29( قانون برنامه توسعه 

ششم پنج ساله ششم و همچنین نیروهاق مســلح،  وزارت اطالعات، سازمان 
انرژی اتمی ایران )به استثنای مشموالن قانون کار( از قبیل کارکنان کشورق و 
لشکری، اعضای هیئت علمف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشق 
و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشســتگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد )100درصد( و 
پنجاه درصد )50درصد( افزایش می یابد.به گفته وی، براساس الیحه پیشنهادی 
دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی کشــور با میزان ده درصد )10درصد( و مستمری مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور که در دهک هاق 

درآمدق )1( و )2( و )3( هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می یابد.
افقهی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در یکسال گذشته برای تامین 
هزینه های کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است، 
تصریح کرد: دولت برای تامین منابع این الیحه هم به سراغ شیوه های تورم زا 

نخواهد رفت.

حقوقازچهزمانیترمیممیشود؟

 وزارت صمت با تاکید بر اینکه آیین نامه ای برای قیمت گذاری خودرو در حال 
تدوین اســت، اعالم کرد: با افزایش عرضه با کمک افزایش تولید و همچنین 
اقدام برای واردات خودرو به دنبال حذف فاصله بین عرضه و تقاضا است، به این 
صورت می توان هم زمان با اصالح قیمت خودروها فاصله بین قیمت کارخانه و 

بازار اصالح کرد.
 مرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به  گزارش منتشــر شده در 
روزنامه اعتماد با عنوان »گرانی مجدد خودرو در راه است؟«، توضیحاتی ارائه 

کرد که در ادامه متن آن را می خوانید:
موضوع اصالح قیمت در کشور به دلیل شرایط کالن اقتصادی امری ضروری 
به حساب می آید و باید در این بخش قیمت ها اصالح شوند تا آسیبی به بخش 
تولید وارد نشود و تولیدکننده نباید بیش از اندازه هزینه پرداخت کند؛ بنابراین 
قیمت ها نیازمند اصالح هستند، اما اصالح قیمت ها به معنای افزایش قیمت 
خودرو در بازار نیســت؛ چرا که قیمت خودرو در بازار در حال حاضر با قیمت 
کارخانه متفاوت است که این موضوع باعث ایجاد واسطه گری در بازار شده 

است؛بنابراین وزارت صمت با افزایش عرضه با کمک افزایش تولید و همچنین 
اقدام برای واردات خودرو به دنبال حذف فاصله بین عرضه و تقاضا است، به این 
صورت می توان هم زمان با اصالح قیمت خودروها فاصله بین قیمت کارخانه 

و بازار اصالح کرد.
به همین منظور کارگروه های تخصصی در وزارت صمت قیمت پیشنهادی 

تولیدکنندگان را بررسی خواهند کرد و این اصالحات این گونه نخواهد بود که 
کارخانه ای هر قیمتی که بخواهد ارائه کند؛ بلکه باید قیمتی که ارائه می شود 
بر اساس هزینه های درست و سود عادالنه باشد و اینکه باید قیمت ارائه شده از 
سوی تولیدکنندگان قیمت رقابتی باشد به این صورت که اگر محصول خارجی 

وارد شد و یا محصول داخلی صادر شد قابلیت رقابت داشته باشد.
بر این اساس آیین نامه ای برای قیمت گذاری خودرو در حال تدوین است که 
در آن آیین نامه شاخصی تحت عنوان شــاخص رقابت پذیری ارائه می شود و 
خودرویی که بر اساس قیمت و آنالیز هزینه، خودروی رقابتی به حساب نیاید 
برای آن مدتی تعیین می شود تا به یک قیمت رقابتی تبدیل شود. اگر دراین 
مدت نتواند به یک قیمت رقابتی تبدیل شود خودرو باید از خط تولید حذف 
شود.بنابراین آیین نامه ای در حال تدوین و تصویب است که برای هر خودرو 
در کارخانه یک شــاخص رقابت پذیری ارائه شــود و مناسب با این شاخص 
ادامه و یا حذف تولید آن خودرو تعیین شــود و قیمت خودروها بر اســاس 
شاخص رقابت پذیری تعیین خواهد شد تا بتوانند در بازار جهانی وارد شوند. 

حذففاصلهقیمتبازاروکارخانهایخودروباافزایشعرضهوواردات

 رشد 2 تا 2۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار
 بررسی ها از بازار خودرو پایتخت حاکی است در دوهفته اخیر قیمت خودروهای داخلی با افزایش از 2 تا بیش از 20 میلیون تومانی مواجه شده است.

 این افزایش قیمت در دسته خودروهای مونتاژی بین ۴0 تا 50 میلیون تومان بوده است و در بخش خودروهای خارجی قیمت های عجیب وغریبی را شاهد هستیم. بااین حال خریدوفروش ها در بازار در حداقل خود است و بازار در رکود کامل به سر می برد.
کارشناسان از افزایش قیمت ارز و همچنین محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان به عنوان مهم ترین دالیل افزایش قیمت ها یاد می کنند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/07/16

شماره : 1482

اضافه برداشت بانک ها در حال مدیریت است
زهرا جعفری  -   ایده روز  | بانک مرکزی 
اعالم کرد: نســبت تسهیالت غیرجاری )دولتی 
و غیردولتی( به کل تســهیالت اعطایی که در 
ســالهای اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان 

سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.
 بانک مرکزی در پاســخ بــه مطلب روزنامه 
جهان صنعت تحت عنوان »پوپولیسم رئیسی و 
تله اقتصاد گلدکوئستی« توضیحاتی به شرح زیر 

ارائه کرده است:
در خصوص رقابــت بانک ها با یکدیگر برای 
پرداخت سود بیشــتر الزم به توضیح است، بر 
اساس بخشــنامه شــماره ۹۹/۱۲۶۶۴۲ مورخ 
۱۳۹۹/۴/۲۸، نرخ سود علی الحساب سپرده های 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت عــادی ۱۰ درصد، 
کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاه مدت 
ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال 
۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین 
شده اســت که تا کنون تغییری در آن از سوی 

بانک مرکزی اعالم نشده است.
همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد 
ثبات در نظام پولی و مالی کشــور از طریق الزام 
بانک ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
همواره در دســتور کار بانک مرکزی قرار داشته 
اســت و همان طور که معاون محترم نظارت در 
مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید 
کردند، رعایت نرخ  سود سپرده ها از سوی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک 
مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته 
و با توجه به بخشــنامه ابالغ شده به بانک ها در 
هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک ها 
و مؤسسات اعتباری که از نرخ های مصوب تخطی 
نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به 

هیأت انتظامی بانک ها اعمال می گردد.
ضمن آنکه تحوالت رخ داده در اضافه برداشت 
بانک ها و موسســات اعتباری می تواند متاثر از 
عوامــل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شــامل 
حاکمیت شــرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، 
نــوع مالکیت بانک، ترکیــب دارایی های نقد و 
غیر نقد بانک، درجه تمرکز ســپرده ها و عوامل 
بیرونی اثرگذار بر فعالیــت بانک نظیر تکالیف 
دولتی به آن بانک، ریسک ها و نااطمینانی های 
کالن باشد؛ لذا نمی توان افزایش اضافه برداشت 
بانک ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل 

نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت 
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری بدون توجه به 
مولفه های فوق الذکر که ممکن اســت برای هر 

بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.
 الزم به اشــاره است عمده رقابت بانک ها و 
موسسات اعتباری برای نرخ سود باالتر در دوره 
دولت یازدهم به دلیل نرخ سود باالی سپرده ها 
در موسســات مالی غیرمجاز بوده اســت که با 
ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در 
سال های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا 

حدود قابل مالحظه ای منتفی شده است.
در خصوص افزایش اضافه برداشــت بانک ها 
و موسسات اعتباری در ماه های اخیر و مقایسه 
آن با سال های گذشته الزم به توضیح است، در 
دولت گذشــته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی 
دولت و افزایش اســتفاده دولت از تنخواه گردان 
خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع 
به دست آمده از تنخواه گردان خزانه را استفاده 
)خــرج( کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در 
عمل به بازار بین بانکی وارد شده است. از این رو، 
تزریق حجم باالیی از منابع بانک مرکزی به بازار 
پول در این مدت به واسطه افزایش قابل مالحظه 
منابع در دســترس بانک ها، به صورت افزایش 

حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشــت 
شــبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار 

بین بانکی تجلی یافته است.
 لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری 
بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت 
منابــع و مصــارف بودجه نظیر اتــکا به منابع 
سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، 
نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. 
روشن اســت که در مراحل اولیه، انتشار اوراق 
بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع 
در بازار بین بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت 

بانک ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.
 لیکن انتظار می رود با مدیریت نقدینگی از 
ســوی بانک ها و همچنین کنترل رشد مقداری 
ترازنامه بانک ها، ضمن اصالح ترکیب دارایی ها 
و بدهی های بانک ها، اضافه برداشــت آن ها نیز 
بــه میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه 
بررسی رفتار بانک ها نشان می دهد بخش عمده 
اضافه برداشــت بانک ها و موسســات اعتباری 
متاثر از عواملی همچون مشکالت ترازنامه ای و 
حاکمیت شرکتی آنها می باشد که در این راستا 
بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را 
به منظور اصالح نظام بانکی و ساماندهی بانک ها و 

موسسات اعتباری مشکل دار در دست اقدام دارد.
در خصوص یارانه زدایی های شدید و احتمال 
آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک ها 
الزم به اشــاره اســت که دولت ســیزدهم در 
چارچوب اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها 
و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصالح قیمتی در 
اردیبهشت ماه کرد و هم زمان با بازتوزیع یارانه ها 
به اقشار آسیب پذیر در صدد جبران زیان رفاهی 
ناشــی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت 

رفاهی دهک های پایین درآمدی بوده است.
 کما اینکــه آثار تورمی اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، 
به طوری که نرخ تورم ماهانه شــاخص قیمت 
مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در پایان خردادماه 
۱۴۰۱ بــه ۲.۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ 
کاهش یافته اســت. ضمن آنکه دولت سیزدهم 
به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته 
و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت 
جدی در دســتور کار خود قرار داده است که از 
جمله اقدامات در این زمینه می توان به رشــد 
تســهیالت پرداخت شده شبکه بانکی کشور به 
بخش های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیالت 
به بنگاه های کوچک و متوســط و شرکت های 

دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه های تأمین 
مالی ســرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و 
توســعه ابزارهای تأمین مالــی زنجیره ای نظیر 

اوراق گام اشاره نمود.  
در خصوص اســتفاده از نسبت تسهیالت به 
سپرده ها برای بررسی توان بانک ها در پرداخت 
سود نیز الزم به توضیح است، نسبت تسهیالت 
اعطایی بــه ســپرده ها یکی از شــاخص های 
نشان دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع 
است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل 
قبول بانک ها در زمینه واسطه گری مالی به شکل 
تجهیز سپرده ها و تخصیص آن ها به اقتصاد کشور 

را نشان می دهد.
باال بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی 
از فشار مضاعف بر منابع سپرده ای بانک ها جهت 
تامین مالی و پایین بودن نســبت مذکور بیانگر 
عــدم وجود موقعیت های کافــی برای وام دهی 
یــا عدم تمایل بــه اعطای وام بــه دلیل وجود 
ریســک های موجود در وام دهی و یا وجود سایر 

فعالیت های سودآورتر است.
 لذا، پایین بودن نسبت تسهیالت به سپرده ها 
به معنای وضعیت نامناسب بانک ها در پرداخت 
ســود نبوده و عموماً عملکرد بانک ها در زمینه 
واسطه گری مالی به شــکل تجهیز سپرده ها و 
تخصیص آن ها را نمایش می دهد. در مورد نحوه 
محاســبه نسبت تسهیالت به سپرده ها نیز الزم 
به اشاره است که اوالً متغیر سپرده ها در نسبت 
مذکور عموماً با کســر منابع مســدود بانک ها 
)شامل ســپرده قانونی و موجودی نقد بانک ها( 
لحاظ می گردد. ضمن آنکه نســبت تسهیالت 
غیرجاری )دولتی و غیردولتی( به کل تسهیالت 
اعطایی در سال های اخیر کمتر از ده درصد بوده 
)معادل ۶.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰( و حتی 
با حذف تســهیالت غیرجاری از کل تسهیالت 
اعطایی باز هم نسبت تسهیالت جاری به سپرده ها 
باالتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروه های بانکی به 

دست می آید.
همچنیــن بــرای حذف تاثیر رفتــار دولت 
محاســبه  در  دولتــی  معــوق  مطالبــات  و 
نســبت مذکور می توان از ســپرده های بخش 
غیردولتــی و تســهیالت اعطایــی بــه بخش 
غیردولتی )بدون ســود سال های آتی( استفاده 
 کــرد که باز هم بــرای کلیــه گروه های بانکی

 باالتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

  مجمع اقتصادی خزر بازاری ۶۰۰ میلیــارد دالری را پیش روی ایران قرار 
می دهد

 رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به در پیش بودن سفر معاون اول رییس جمهور به 
روسیه برای حضور در نشست اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: در صورت 
ایجاد تجارت آزاد منطقه ای بازاری ۶۰۰ تا۷۰۰ میلیــارد دالری پیش روی ایران قرار 

می گیرد.
علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این پرســش که وضعیت تجارت ما با کشورهای حوزه 
دریای خزر االن چگونه است، گفت: طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ توسعه صادرات به 
کشور آذربایجان ۸۴ درصد رشد داشته و صادرات به کشور روسیه در مقایسه با دوره قبل 
۳۱ درصد افزایش داشته و میزان صادرات به ترکمنستان نیز با ۴۰درصد رشد همراه 

بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سبد صادراتی کشور از کاالهای سنتی به 
کاالهای صنعتی تصریح کرد: در توسعه صادراتی که در این مدت صورت گرفته، اقالم سبد 
صادراتی کشور نیز تغییر یافته است. یعنی از صادرات سنتی که عموماً شامل محصوالت 
کشاورزی و میوه و تره بار بوده، به سمت کاالهای صنعتی سوق پیدا کرده است. مشخصاً 
در مورد کشور روسیه که از پیشروترین کشورهای منطقه و کشوری صنعتی و فعال در 
حوزه تکنولوژی و فناوری است، بیش از ۶۰ درصد صادرات یک سال اخیر ما به این کشور 
به محصوالت صنعتی نظیر کاتالیست، تجهیزات حوزه نفت و گاز، توربین و کمپرسور 
اختصاص پیدا کرده و در حوزه داروهای بیوتکنولوژی نیز قراردادی طی یکی دو ماه آینده 

برای صادرات داروهای ضدسرطان منعقد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در بخش صادرات لوازم خانگی، قطعات خودرو و مصالح ساختمانی نیز 
اقدامات خوبی صورت گرفته است و در کل صادرات کشور به نوعی از محصوالت سنتی 
و آب بر به ســمت محصوالت صنعتی و فناوری های پیشرفته که از مزیت های رقابتی 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شوند تغییر جهت داده است.
پیمان پاک با بیان اینکه توسعه بازار و افزایش مبادالت نیازمند توسعه زیرساخت های 
تجاری و صادراتی است خاطرنشان کرد: در این راستا بر توسعه ناوگان حمل و نقل دریای 
خزر تمرکز کرده ایم و عالوه بر مذاکرات جدی با کشتیرانی جمهوری اسالمی، با چندین 
شرکت خصوصی کشتیرانی فعال در جنوب کشور گفتگو و آنها را به سرمایه گذاری و 
حضور در دریای خزر متمایل کرده ایــم و در حال تجهیز دریای خزر به ناوگان حمل و 

نقل جدید هستیم.
وی توسعه ظرفیت های بندری با کمک سازمان بنادر را از دیگر برنامه های در دست اقدام 
برشمرد و افزود: الیروبی بندر آستارا که بیش از ۹ سال متوقف بوده مجدداً آغاز شده و 
ظرف یکی دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید و همین باعث می شود ظرفیت بندری آستارا 

برای توسعه صادرات به آذربایجان، قزاقستان و روسیه فعال شود. 

  موفقیت های صنعت فضایی کشور همچنان ادامه دارد
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: دشمن برای متوقف کردن پیشرفت علمی 
کشور از هیچ توطئه ای فروگذار نیست؛ چراکه مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و 
پیشرفت کشور است، غافل از اینکه، حرکت به راه افتاده این جوانان، متوقف شدنی نیست.

عیسی زارع پور در پست خود در اپلیکیشن بله، نوشت: یکی از فناوری های مهم در توسعه 
صنعت فضایی، دستیابی به توان ساخت بلوک های انتقال مداری است که وظیفه کنترل 

ارتفاع مداری و جابه جایی ماهواره ها در بین مدارهای مختلف زمین را بر عهده دارند.
وی افزود: خوشبختانه روز گذشته گام مهمی از توســعه فناوری بلوک انتقال مداری 
توسط متخصصان و دانشمندان فضایی کشور با ارسال محموله زیرمداری »بلوک انتقال 
مداری سامان« به ارتفاع باال با موفقیت کامل به انجام رسید تا با عنایت پروردگار، روند 

موفقیت های اخیر صنعت فضایی کشور مطابق برنامه ادامه پیدا کند.
زارع پور تاکید کرد: این عملیات که با موفقیت به انجام رسید، محموله زیرمداری با یک 
فروند کاوشگر پرتاب شد تا در شرایط بی وزنی و زمان عملیات باال، عملکرد رانشگرهای 
گاز سرد به منظور کنترل وضعیت، موتورهای چرخش زایی و چرخش زدایی، سامانه 

نشانه روی و در نهایت جدایش محموله مورد آزمون قرار گیرد.
وی اعالم کرد: با اتکا به توانایی های جوانان این مرز و بوم، پیشرفت علمی کشور روزبه روز 
شتاب بیشتری به خود می گیرد، دشمن برای متوقف کردن آن از هیچ توطئه ای فروگذار 
نیست؛ چراکه مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. غافل از 

اینکه، حرکت به راه افتاده این جوانان، متوقف شدنی نیست.
وزیر ارتباطات ادامه داد: همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند: ملت ایران همچون 
موالی خود حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(، ملتی مظلوم و در عین حال قوی است و در 

آینده نیز هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد. 

 تاکید وزیر راه و شهرسازی بر جذب مشارکت مردمی در طرح نهضت ملی 
مسکن

 وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن بر جذب مشارکت مردمی برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و از اهتمام این وزارتخانه برای اجرای مردمی تولید 

مسکن خبر داد.
 جلسه پایش مسکن امروز به ریاست »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی برای بررسی 
روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی استان های کشور با حضور »هادی عباسی« 
قائم مقام وزیر در طرح نهضت ملی مسکن و سایر معاونان بخش مسکن در ساختمان 

دادمان برگزار شد.
در این نشست برخی از استان ها از جمله خراسان جنوبی، یزد، بوشهر، فارس و کرمان به 

ارایه آماری از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خود پرداختند.
در این جلسه بر احداث مسکن به صورت یک طبقه در استان ها تأکید شد؛ همچنین 
امکان تهاتر واحدهای موجود در بافت فرسوده با واحدهای احداثی مورد تأیید قرار گرفت.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این نشست،  بر جذب مشارکت مردمی برای اجرای 
طرح تاکید کرد و از اهتمام وزارتخانه برای اجرای مردمی تولید مسکن خبر داد.

هادی عباسی اصل قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن و معاون 
مسکن و ساختمان وزارتخانه ضمن اعالم پایش اجرای طرح نهضت ملی مسکن در تمامی 

استان های کشور بر اجرای طرح بر اساس محله محوری و مسجد محوری تاکید کرد. 

 تولید خودروی ناقص به صفر رسیده است
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تالش برای پیگیری و ثبت کد رهگیری بر روی کاالها به 

منظور مباره با قاچاق خبر داد و گفت: تولید خودروی ناقص به صفر رسیده است.
 سید رضا فاطمی امین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت کد رهگیری بر 
روی کاالها، اظهار کرد: به عنوان مثال از ابتدای امثال تا کنون ۱۸ میلیون کد رهگیری بر 
روی انواع لوازم خانگی ثبت شده و بر این اساس می توانیم به راحتی تشخیص دهیم که 

کدام کاال قاچاق است و کدام نیست.
وی همچنین با بیان اینکه لوازم یدکی خودرو و سیگار از دیگر اقالمی است که تالش 
برای ثبت کد رهگیری بر روی آنها انجام شده گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۸۰ میلیون 
کد رهگیری بر روی لوازم یدکی خودرو ثبت شده است که این اقدام علی رغم جلوگیری 

از ورود و توزیع کاالی قاچاق و بی کیفیت، به تولید با کیفیت خودرو نیز کمک می کند.
فاطمی امین در ادامه به اقدامات مثبت انجام شــده در حوزه تولید خودرو اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر تولید خودروی ناقص به صفر رسیده است و این در صورتی است که 
در آذرماه سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود 
داشت.وی افزود: با توجه به افزایش تولید در شرکت خودروسازی سایپا در حال حاضر 
خودروهای این شرکت بدون قرعه کشی به متقاضیان عرضه می شود و در شرکت ایران 

خودرو نیز اتومبیل تارا به زودی از قرعه کشی حذف خواهد شد.
وزیر صمت با یادآوری نمایشگاه اتومبیل مسکو و حضور موفقیت آمیز شرکت های ایرانی 
در آن نمایشگاه گفت: ۵۰ غرفه از ۵۵۰ غرفه آن نمایشگاه متعلق به شرکت های ایرانی بود 

که در همین راستا تفاهم نامه هایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر امضا شد.

طراحی و تدوین الگوی کشت پس از نیم قرن در کشور
 رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: پس از نیم قرن طراحی و تدوین الگوی 
کشت در کشور عملیاتی شد و به زودی آغاز اجرایی شدن 

این اقدام بسیار مهم آغاز می شود.
سید مجتبی خیام نکویی در چهارمین مرحله از سلسله 
برنامه های ترویج تجاری سازی کشاورزی که با عنوان 
کارگاه آموزشی کشاورزی قراردادی ویژه مدیران وزارت 
جهاد کشــاورزی برگزار شــد، افزود: اکنون جایگاه و 
ظرفیت ویژه ای در خانواده حدود ۱۰ هزار نفری سازمان 
در حوزه تحقیقات، ترویج، پژوهش و آموزش وجود دارد 
و این ظرفیت بزرگ امروز می تواند عقب ماندن سال های 

گذشته را جبران کند.
رییس ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات( با پرداختن 
به موضوع بسیار مهم امنیت غذایی کشور و تامین و در 
دسترس قرار دادن غذا در ســفره مردم، نقش مهمی 
در سوق دادن کشــاورزی از مسیر ســنتی به مسیر 

دانش بنیان دارد.
خیام نکویــی، مصادیق عملیاتی شــدن کشــاورزی 
دانش بنیان را از راه اندازی اولیــن پارک علم و فناوری 
کشــاورزی تا راه اندازی ۶ دهکده نوآوری و ... عنوان و 
اظهار کرد: امروز مفتخریم که بعد از نیم قرن طراحی 
و تدوین الگوی کشــت در کشــور عملیاتی شــده و 
نشست های هم اندیشی اجرای این برنامه، انجام شده 
است. به زودی آغاز اجرایی شدن این اقدام بسیار مهم 
را کلید خواهیم زد.وی با اشاره به اینکه، عملیاتی شدن 
الگوی کشت بدون بحث کشــاورزی قراردادی تحقق 
نخواهد یافت، افزود: کشاورزی قراردادی یعنی با توجه 
به اولویت های کشور بحث تولید صحیح را داشته باشیم 
و مهم ترین ابزار تحقق و اجرایی شــدن الگوی کشت 
و رســیدن به امنیت غذایی پایدار همین کشــاورزی 
قراردادی است.رییس ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی با بیان اینکه، برای دستیابی به افزایش 
بهره وری و میزان تولید در واحد سطح و ارتقای کیفیت 
تولیدات بخش کشــاورزی، باید افزایش ضریب دانش 
بومی و دانش روز و رسوخ دانش به بخش کشاورزی به 
معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، گفت: یکی از تعهدات 
ما در کشاورزی قراردادی همین است که کشاورز عالوه 
بر اجرای کشاورزی قراردادی، شاهد افزایش محصول و 

بهبود معیشت خود باشد و کشاورزی تجاری اقتصادی 
را رقم بزند.

این مقام مسوول تاکید کرد: همچنین فاصله میانگین 
برداشت محصول از عملکرد کشاورزان خبره کم شود و 
شاهد افزایش یک تن گندم در هکتار باشیم. آموزش و 
ترویج کشاورزی زمانی رسالت خود را به درستی انجام 

داده است که این اتفاق در عرصه رقم بخورد.  
وی ابــراز امیدواری کــرد: در ایــن کارگاه ملی عالوه 
بر دســتیابی به اصول و مبانی کشــاورزی قراردادی، 
چالش های آن را بشناسیم و با ارائه نقطه نظرات خبرگان 
و هم اندیشی، شاهد برنامه ریزی منسجم وزارت جهاد 

کشاورزی در این زمینه باشیم.

 تعلق بخشــی از ســود فروش محصوالت 
کشاورزی برای ایجاد انگیزه به کشاورزان

»محمد قربانــی« معــاون برنامه ریــزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی، در بخش دیگری از این برنامه 
ملی، گفت: در مرحلــه اول اجرای طرح کشــاورزی 
قــراردادی، قوانیــن و دســتورالعمل های مربوطــه 
 تدوین می شــود و در مرحله بعد تحلیل های سیستم 
محور مطرح می شود. یکی از این تحلیل ها طراحی یک 
محیط قضایی برای غلبه و سازگاری اختالالت اقتصادی 

بازار است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه کشــور ما اکنون در فــاز ابتدایی اجرای 
کشاورزی قراردادی است، اظهار کرد: همین ساده ترین 

شکل برای شرایط فعلی ما پرفایده خواهد بود.

وی با اشــاره بــه این کــه در دنیــا عالوه بــر خرید 
محصوالت کشاورزی، بخشــی از سود فروش نیز برای 
ایجاد انگیزه به کشــاورزان تعلق می گیــرد، گفت: ما 
نیز سال گذشــته در بحث کلزا همچنین تجربه ای را 
 داشته ایم، البته عالوه بر ســود فروش، تسهیالتی نیز

برای نظــام بازاریابی کارآمــد و ســودآور در اختیار 
کشاورزان قرار می گیرد.

قربانی حمایت از بخش خصوصــی را در این امر، مهم 
دانســت و گفت: زنجیره تولید، صــادرات و بازار با این 
رویکرد در کشور تقویت خواهد شد و مسایل تنظیم و 

کنترل بازار نیز تا حد زیادی تعدیل می شود.
وی اظهار داشت: نباید صرفاً به دنبال تولید غذا باشیم؛ 
بلکه سالمت مواد غذایی به عنوان یک مولفه کلیدی در 

بحث کشاورزی قراردادی باید مدنظر قرار گیرد.

 کشــت قراردادی؛ زمینه تجاری ســازی 
محصوالت اساسی کشاورزی

»عطااهلل ابراهیمی« معاون آموزش و ترویج سازمان تات 
نیز در بخش دیگری از این برنامه، ضمن تقدیر و تشکر 
از کلیه مدیران ارشد و شرکت کنندگان در این کارگاه، 
مبنا و اصول حرکت از کشــاورزی معیشتی به سمت 
کشاورزی تجاری که الزمه امنیت غذایی، خودکفایی 
محصوالت و تجاری سازی کشــاورزی است را کشت 

قراردادی دانست.
وی افزود: الزم است، در این زمینه گفتمان سازی و تبادل 
تجربیات صورت گیرد و با ارائه نقطه نظرات در تدوین 
سیاســت های مرتبط با این موضوع به درک مشترک 

برسیم.رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان 
اینکه این موسسه برای طرح های کالن وزارت متبوع 
پیوست های آموزشی ترویجی برای توسعه کشاورزی 
قراردادی تهیه کــرده و این برنامه بــرای ۳ محصول 
استراتژیک گندم، برنج و پنبه تهیه شده است، گفت: 
کشت قراردادی زمینه تجاری سازی محصوالت اساسی 

کشاورزی را فراهم خواهد کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه، کشــاورزی قراردادی یکی از 
برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، عنوان 
کرد: حرکت از کشــاورزی تولید محور به کشــاورزی 
تجاری و دانش محور مشــارکت همه جانبه می طلبد و 
مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی برای ایفای نقش 
موثر در ترویج کشاورزی قراردادی کشور، اعالم آمادگی 

کامل دارد.

 عملیاتی سازی کشاورزی قراردادی با هدف 
رسیدن به کشاورزی تجاری

»محمد خالدی« مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان دبیر طرح کشت قراردادی در 
این کارگاه ضمن تشریح اصول و مبانی و ابعاد کشاورزی 
قراردادی به عنوان یکی از محوری ترین طرح های وزارت 
متبوع گفت: این موضوع مورد تاکید مقام عالی وزارت 
است و برای اجرای آن نقش مدیران ارشد وزارت جهاد 
کشاورزی بسیار پررنگ است. در این راستا هر چقدر این 
کارگاه های تخصصی ملی و همایش ها برگزار شود بسیار 
ســودمند خواهد بود.وی در خصوص عملیاتی سازی 
کشــاورزی قراردادی با هدف رســیدن به کشاورزی 
تجــاری، کاهش ضایعــات از طریــق نهادینه کردن 
کشــاورزی قراردادی، تنظیم برنامه کشت قراردادی و 
فراسرزمینی به منظور تقویت زنجیره تأمین محصوالت 
کشاورزی و تأمین کمبود محصوالت راهبردی کشور، 
توسعه الگوهای تأمین مالی زنجیره ارزش و کشاورزی 
قراردادی و تسهیل در اجرای دستورالعمل های تولید 
قراردادی برای شــرکت های تولیدکننده مباحثی را 
مطرح کرد.مدیرکل دفتر امــور اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی، حرکت از کشــاورزی تولیدمحور به سمت 
کشاورزی تجاری را با تمرکز بر زنجیره عرضه به جای 
فعالیت های مستقل مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: 
باید با همه دستگاه های ذی ربط تعامل داشته باشیم و 

فراتر از بحث تولیدات داخلی بیندیشیم.

 مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مراقبت و پیشگیری از 
حمله های سایبری، اعالم کرد: تقاضا و مصرف انرژی در کشور بیشتر از تولید 

است و مدیریت مصرف به ویژه در فصل سرد سال اهمیت زیادی دارد.
مجید چگنی در نشست هیئت مدیره این شرکت که به میزبانی شرکت انتقال گاز 
ایران برگزار شد، گفت: شرط تأمین پایدار گاز برای بخش های مختلف کشور و 
مردم این است که شرکت انتقال گاز ایران مأموریت خود را که انتقال پاک، ایمن، 
پایدار و بهره ور گاز طبیعی است، به درستی انجام دهد.وی با بیان اینکه تقاضا و 
مصرف انرژی باالتر از تولید است و در این مقطع، مدیریت مقدار مصرف در همه 
بخش ها اهمیت باالیی دارد، اظهار کرد: اکنون باید تالش کنیم با بهره گیری از 
فناوری های نو و اجرای پروژه های بهینه سازی، گام های مؤثری برای افزایش بازده 
انتقال گاز و خدمت بیشتر به کشور برداشته شود.معاون وزیر نفت در امور گاز 
جایگاه شرکت انتقال گاز ایران در کشور را بسیار حساس و مهم دانست و ادامه داد: 
با توجه به ورود به فصل سرد سال، پایداری شبکه انتقال و گازرسانی به هموطنان 

اهمیت بیشتری می یابد، تا حدی که می توان گفت تأمین گاز کشور، به شرکت 
انتقال گاز بستگی دارد.چگنی همچنین با بیان اینکه خدمت در شرکت انتقال 
گاز ایران، حلقه نخست کار خیر و بی واسطه به مردم کشور است، افزود: انتقال 
پایدار گاز به  صورت مستقیم با اقتصاد کشور، رفاه جامعه و مردم سروکار دارد 
که بسیار قابل توجه است، ضمن آنکه در مناطق عملیاتی انتقال گاز، کارکنانی 
متعهد و دلسوز مشغول فعالیت هستند که به  صورت شبانه روزی با کمترین ادعا 

و بیشترین تالش برای دستیابی به فناوری های روز، برای خدمت رسانی به مردم 
تالش می کنند، زیرا بر این باورند که رشد و تعالی کشور از مسیر شناسایی، درک 
و به کارگیری دانش و فناوری روز میسر می شود.وی با تأکید بر اینکه تأمین انرژی 
کشور باید دغدغه نخست این مجموعه )شرکت انتقال گاز ایران( باشد، گفت: با 
توجه به تهدیدهای موجود، باید برنامه های پیشگیرانه و مراقبتی برای جلوگیری 
از حمله های سایبری و آسیب رساندن به شبکه خطوط انتقال گاز در نظر گرفته 
شود.غالمعباس حسینی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هم در این نشست 
ضمن ارائه گزارش عملکرد این شرکت در حوزه برنامه های گسترده تعمیرات 
اساسی در مناطق عملیاتی کشــور، از اطمینان و آمادگی کامل ناوگان انتقال 
گاز برای ورود به فصل سرد سال خبر داد و تصریح کرد: برنامه های تعمیراتی 
پیش بینی شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، در تأسیسات تقویت فشار گاز و 
خطوط لوله انجام شده و برنامه ریزی الزم برای نیمه دوم سال و انتقال پایدار گاز 

با قوت و دقت در حال اجراست.

 تاکید بر مدیریت مصرف در فصل سرد سال



07120712//230230//3636

10151015
ــی   ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی   و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  06531358580653135858 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی  گواهینام ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
06531358580653135858 متعلــق بــه اســماعیل وفایــی نــژاد فرزنــد غالمحســین در تاریــخ  متعلــق بــه اســماعیل وفایــی نــژاد فرزنــد غالمحســین در تاریــخ 1399/01/011399/01/01 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت هوشــمند حمــل و نقــل کارت ملــی و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت هوشــمند حمــل و نقــل 
و دفترچــه ثبــت ســاعت اتوبــوس پلیــس راه بــه شــماره ملــی و دفترچــه ثبــت ســاعت اتوبــوس پلیــس راه بــه شــماره ملــی 09445675760944567576 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
  SS14122834098581412283409858 و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 3232 ایــران  ایــران 146146د د 9191 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
بیدســکی  علیرضــا  بــه  متعلــق  بیدســکی   علیرضــا  بــه  متعلــق   IRPCIRPC831831VV11IWIW409858409858 و  و    0103119001031190 موتــور  شــماره  موتــور و  شــماره  و 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  ســاقط   اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/07/071401/07/07 تاریــخ  در  محمــد  فرزنــد  تاریــخ  نــژاد  در  محمــد  فرزنــد   نــژاد 

می باشد.می باشد.

ــی 15541554 و آدرس  و آدرس  ــماره اصل ــی  و ش ــماره اصل ــی 57945794 و ش ــماره فرع ــی  و ش ــماره فرع ــریال 676598676598 و ش ــماره س ــه ش ــک ب ــند مل ــریال س ــماره س ــه ش ــک ب ــند مل س
ــا  ــه علیرض ــق ب ــا  متل ــه علیرض ــق ب ــتی 97169918919716991891 متل ــد پس ــا ک ــت ب ــمت راس ــی دوم س ــتی  فرع ــد پس ــا ک ــت ب ــمت راس ــی دوم س ــت 4343 فرع ــد دول ــت بیرجن ــد دول بیرجن
 جعفــری بجــد فرزنــد غــالم حیــدر در تاریــخ  جعفــری بجــد فرزنــد غــالم حیــدر در تاریــخ  1400/06/01 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط میباشد.ساقط میباشد.

10661066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00241595810024159581 و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 99115190209911519020 و کارت  و کارت 
ــخ  ــاد در تاری ــد فرش ــدی فرزن ــی خال ــا رضوان ــه محمدپارس ــق ب ــپه متعل ــک و س ــک بلوبان ــر بان ــخ عاب ــاد در تاری ــد فرش ــدی فرزن ــی خال ــا رضوان ــه محمدپارس ــق ب ــپه متعل ــک و س ــک بلوبان ــر بان عاب

1401/07/081401/07/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

15041504
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 24506990902450699090 متعلــق بــه امیربهمــن  احمدپــور علیــا فرزنــد امیرتیمــور  متعلــق بــه امیربهمــن  احمدپــور علیــا فرزنــد امیرتیمــور 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 24604641182460464118 متعلــق بــه حســام  شــریف آبــادی جهرمــی  فرزنــد حمیدرضــا   متعلــق بــه حســام  شــریف آبــادی جهرمــی  فرزنــد حمیدرضــا  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/161401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506
بــرگ ســبز بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز بــه شــماره پــالک 6363ایــرانایــران498498مم5656 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 32058193205819و شــماره شاســی و شــماره شاســی 
412288082783412288082783متعلــق بــه پروانــه طربــر فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ متعلــق بــه پروانــه طربــر فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 14001400//0101//0101 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشداز درجه اعتبار ساقط می باشد
  

18661866
ــه شــماره پالک3838ایرانایران118118نن3434وشــماره شاســی وشــماره شاســی ss14122878091661412287809166وشــماره وشــماره  ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره پالکب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ــود  ــود  مفق ــخ 1399/07/101399/07/10 مفق ــرخوش در تاری ــد س ــبخت فرزن ــر خوش ــه ناص ــق ب ــخ   متعل ــرخوش در تاری ــد س ــبخت فرزن ــر خوش ــه ناص ــق ب ــور25202042520204  متعل ــورموت موت

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41305534104130553410 متعلــق بــه ســعید گل بــادی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید گل بــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09212261110921226111 متعلــق بــه شــبنم طاهــری فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه شــبنم طاهــری فرزنــد محســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/121401/06/12 مفق

  
20062006

ــد  ــه اســماعیل یوســفی فرزن ــق ب ــه ســه متعل ــد  و گواهینامــه پای ــه اســماعیل یوســفی فرزن ــق ب ــه ســه متعل ــه شــماره 55998923605599892360 و گواهینامــه پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ضیغم علی در تاریخ ضیغم علی در تاریخ 1401/03/021401/03/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور  ــماره موت ــور  وش ــماره موت ــیNAARNAAR0303FEFE77LJLJ139786139786 وش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــت ماش ــی مالکی ــند کمپان ــیس ــماره شاس ــه ش ــین ب ــت ماش ــی مالکی ــند کمپان س
ــه صاحــب قبلــی ســند و صاحــب  ــق ب ــه صاحــب قبلــی ســند و صاحــب   متعل ــق ب ــران 6666  متعل ــران ای 178178BB00359910035991 ب شــماره پــالک  ب شــماره پــالک 124124مم422422ای
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــال آب ــدی جم ــیامک  مجی ــم س ــه اس ــین ب ــبز ماش ــرگ س ــد ب ــخ جدی ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــال آب ــدی جم ــیامک  مجی ــم س ــه اس ــین ب ــبز ماش ــرگ س ــد ب جدی

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق
  

20202020
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 13778697921377869792 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 13778697921377869792 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/061401/07/06 مفقــود گردی ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــخ محمــد ناصــر زرخــواه فرزن ــر در تاری ــی اکب ــد عل محمــد ناصــر زرخــواه فرزن

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00596733110059673311 متعلــق بــه نفیســه فتحــی پســندیده فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه نفیســه فتحــی پســندیده فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00395610540039561054 متعلــق بــه لیــال  نخجــوان فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــال  نخجــوان فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/091401/07/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00561680550056168055 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00561680550056168055 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــی رضای ــه  بیاض ــخ فاطم ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــی رضای ــه  بیاض فاطم

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20652065
کارت امایــش کارت امایــش 1616 اتبــاع خارجــی بــه شــماره  اتبــاع خارجــی بــه شــماره 183990237020183990237020 متعلــق بــه الســا جعفــری فرزنــد غــالم  متعلــق بــه الســا جعفــری فرزنــد غــالم 

سعید در تاریخ سعید در تاریخ 1401/06/161401/06/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33201481093320148109 متعلــق بــه رضــا عظیمــی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا عظیمــی فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/07/101401/07/10  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22689374452268937445 متعلــق بــه اعظــم  دنکــوب فرزنــد امامقلــی در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم  دنکــوب فرزنــد امامقلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/231401/04/23 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13788343991378834399 متعلــق بــه رقیــه صادقــی نهــر فرزنــد یعقــوب علــی در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه صادقــی نهــر فرزنــد یعقــوب علــی در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00639078600063907860 متعلــق بــه ســید محمــد مهــدی  ســجادی فرزنــد ســید محمــد  متعلــق بــه ســید محمــد مهــدی  ســجادی فرزنــد ســید محمــد 

در تاریخ در تاریخ  1400/12/25 1400/12/25مفقود 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 00687481320068748132 متعلــق بــه زیبــا  محمــدی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه زیبــا  محمــدی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/301401/06/30 مفق

ــد  ــد محم ــار فرزن ــن گاو ی ــیخی حس ــه ش ــه فاطم ــق ب ــد  متعل ــد محم ــار فرزن ــن گاو ی ــیخی حس ــه ش ــه فاطم ــق ب ــماره 41904441704190444170 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 ــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردی ــخ رســول در تاری رســول در تاری

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــدی زاده فرزن ــارا مان ــه س ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد محم ــدی زاده فرزن ــارا مان ــه س ــق ب ــماره 00752598420075259842 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/121401/07/12 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 46800993994680099399 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 46800993994680099399 و کارت مل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
ســمانه طاهــری مقــذم اردلــی فرزنــد محمــد در تاریــخ ســمانه طاهــری مقــذم اردلــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــن زاده فرزن ــذ حس ــه پانی ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــن زاده فرزن ــذ حس ــه پانی ــق ب ــماره 01507126500150712650 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/12 1401/07/12مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41989359124198935912 متعلــق بــه خاتــون  میرزایــی حســن فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ  متعلــق بــه خاتــون  میرزایــی حســن فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 
1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  در  ــور محم ــد ن ــر  کاووســی نســب فرزن ــه نیلوف ــق ب ــد  در  متعل ــور محم ــد ن ــر  کاووســی نســب فرزن ــه نیلوف ــق ب ــماره 15328379171532837917 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــان زاده فرزن ــه  قهرم ــه یگان ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــان زاده فرزن ــه  قهرم ــه یگان ــق ب ــماره 04410616310441061631 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/121401/07/12 مفق

23012301
شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 21102273032110227303 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه 
ــگ  ــگ  ، رن ــارس ، مــدل 8686 ، رن ــژو پ ــه و کارت ماشــین پ ــه و بیمــه بدن ــه فنــی وســائط نقلی ــارس ، مــدل ماشــین و معاین ــژو پ ــه و کارت ماشــین پ ــه و بیمــه بدن ــه فنــی وســائط نقلی ماشــین و معاین
ســفید ، شــماره پــالک ســفید ، شــماره پــالک 4141 د  د 152152 ایــران  ایــران 5959 ، شــماره شاســی  ، شــماره شاســی 5050735350507353 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
1248620155512486201555 و کارت ســوخت متعلــق بــه زیــن العابدیــن رحیمــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  و کارت ســوخت متعلــق بــه زیــن العابدیــن رحیمــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 

1401/06/201401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00351330660035133066 ملــی متعلــق بــه فضــل الــه فرجــی فرزنــد عبــاس و  ملــی متعلــق بــه فضــل الــه فرجــی فرزنــد عبــاس و 
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 00472983160047298316 متعلــق بــه زیبــا تیمــوری فرزنــد صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه زیبــا تیمــوری فرزنــد صفــر در تاریــخ 

1401/06/301401/06/30 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 21220773442122077344 متعلــق بــه حســن زیارتبــان فرزنــد بشــیر در تاریــخ  متعلــق بــه حســن زیارتبــان فرزنــد بشــیر در تاریــخ 
1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت و کار ت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت و کار ت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــه   متعل ــق ب ــالک 754754  4855648556  متعل ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــیکلت و کارت س ــالک  و کارت موتورس ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــیکلت و کارت س 45802247604580224760 و کارت موتورس
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/061401/07/06 مفق ــد محمدرضــا در تاری ــان فرزن ــر قنبری ــخ امی ــد محمدرضــا در تاری ــان فرزن ــر قنبری امی

مــی باشــد.مــی باشــد.

25042504
هفــت عــدد عابربانــک و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه روح الــه کاراونــد فرزنــد شمشــیر بــا کــد ملــی هفــت عــدد عابربانــک و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه روح الــه کاراونــد فرزنــد شمشــیر بــا کــد ملــی 

18416383311841638331 در تاریخ  در تاریخ 1400/01/011400/01/01 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 19606485861960648586 متعلــق بــه علــی ابراهیــم ونــد فرزنــد علیقلــی در  متعلــق بــه علــی ابراهیــم ونــد فرزنــد علیقلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــماره  و ش ــور MM158338405158338405 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــی و کارت ماش ــه فن ــه و معاین ــه س ــه پای ــور گواهینام ــماره موت ــه ش ــین ب ــی و کارت ماش ــه فن ــه و معاین ــه س ــه پای گواهینام
ــاز  ــه فرحن ــق ب ــاز  متعل ــه فرحن ــق ب ــران 618618 ص  ص 6666 متعل ــران  ای ــالک 6767 ای ــماره پ ــالک  و ش ــماره پ ــی NASNAS811100811100GG57146575714657 و ش ــی شاس شاس
رضائــی فرزنــد معیــار بــا کــد ملــی رضائــی فرزنــد معیــار بــا کــد ملــی 46890002044689000204 در تاریــخ  در تاریــخ  1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25062506
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 32420200573242020057 متعلــق بــه محمــد رضــا خوشــبخت فرزنــد حســن  در  متعلــق بــه محمــد رضــا خوشــبخت فرزنــد حســن  در 

تاریخ تاریخ 1401/07/051401/07/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12703793801270379380 متعلــق بــه فرشــاد اعرابــی فرزنــد محســن  در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد اعرابــی فرزنــد محســن  در تاریــخ 

1399/02/201399/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــادی فرزن ــی خیرآب ــد رضــا لطف ــه حمی ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــی خیرآب ــد رضــا لطف ــه حمی ــق ب ــه شــماره 46105978714610597871 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
بهنــام  در تاریــخ بهنــام  در تاریــخ 1401/06/121401/06/12 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 11297698951129769895 متعلــق بــه تــوران ســادات باقــری  فرزنــد ســیدکمال  متعلــق بــه تــوران ســادات باقــری  فرزنــد ســیدکمال 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/05/201401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 46226366214622636621 متعلــق بــه خورشــید  بابایــی فرزنــد نبــی در تاریــخ  متعلــق بــه خورشــید  بابایــی فرزنــد نبــی در تاریــخ 
1401/01/031401/01/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 25293863582529386358 متعلــق بــه رضــا مالئــی فرزنــد اقــا بابــا  متعلــق بــه رضــا مالئــی فرزنــد اقــا بابــا 

در تاریخ در تاریخ 1401/05/151401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ  ــه عاطفــه تقدیــس فرزن ــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق ب ــه عاطفــه تقدیــس فرزن ــه شــماره 23001862762300186276 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/06/31 1401/06/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی الری  فرزن ــه آزاده صادق ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــی الری  فرزن ــه آزاده صادق ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه شــماره 22962410502296241050 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
محمــد علــی  در تاریــخ محمــد علــی  در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22813095762281309576 متعلــق بــه محمــد هــادی جــوکار فرزنــد عبدالمجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد هــادی جــوکار فرزنــد عبدالمجیــد در تاریــخ 
1401/06/281401/06/28 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 23012750192301275019 و گواهینامــه پایــه یــک و کارت ماشــین وکارت ســوخت  و گواهینامــه پایــه یــک و کارت ماشــین وکارت ســوخت 
مینــی بــوس مــدل مینــی بــوس مــدل 5656 بــه شــماره  بــه شــماره 3333ع ع 453453 ایــران  ایــران 8383و ش م و ش م 037427037427وش ش وش ش 291259291259 بــه  بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/101401/07/10 مفق ــرام در تاری ــد به ــخ  احمــد  برمشــوری  فرزن ــرام در تاری ــد به  احمــد  برمشــوری  فرزن

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1422514225 وکــد ملــی  وکــد ملــی 22912532202291253220متعلــق بــه مهــرداد دهقــان فرزنــد احمــد  در متعلــق بــه مهــرداد دهقــان فرزنــد احمــد  در 
تاریــخ تاریــخ 1399/04/051399/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51296513085129651308 متعلــق بــه مهنــاز مختاریــان فرزند ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز مختاریــان فرزند ناصــر در تاریــخ 1401/06/081401/06/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی زاده   ــین  مه ــه افش ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــدی زاده   و گواهینام ــین  مه ــه افش ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــماره 22819443602281944360 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه  ب ــدل 8888 ب ــد یوســفعلی  م ــی قیصــری فرزن ــام عل ــد محمــد حســین وکارت ماشــین ســمندبه ن ــدل فرزن ــد یوســفعلی  م ــی قیصــری فرزن ــام عل ــد محمــد حســین وکارت ماشــین ســمندبه ن فرزن
شــماره پــالک شــماره پــالک 9292ن ن 671671 ایــران  ایــران 8383 و ش م  و ش م 1478700111714787001117وش ش وش ش naacjnaacj11jcjc5959ff251143251143 در تاریــخ  در تاریــخ 

1401/06/281401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پایــان خدمــت متعلــق  پایــه دو و کارت  پایــان خدمــت متعلــق  و گواهینامــه  پایــه دو و کارت  بــه شــماره 22804924152280492415 و گواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی  کارت ملــی 
 بــه امیــد زارع فرزنــد مــراد در تاریــخ  بــه امیــد زارع فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/06/311401/06/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه   ــه فاطم ــق ب ــه   متعل ــه فاطم ــق ب ــماره 24405217012440521701 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 24405217012440521701 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ناصــری شــبانکاره  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ ناصــری شــبانکاره  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد محم ــری فرزن ــگار خض ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــد محم ــری فرزن ــگار خض ــه ن ــق ب ــماره 22963473042296347304 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

پروانــه کســب  بــه شــماره صنفــی پروانــه کســب  بــه شــماره صنفــی 04673271090467327109متعلــق بــه مهــدی  اســمعیلی پــور  فرزنــد علیرضــا بــا متعلــق بــه مهــدی  اســمعیلی پــور  فرزنــد علیرضــا بــا 
کــد ملــی کــد ملــی 22963205972296320597 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/07/041401/07/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل  در تاری ــد خلی ــرد  فرزن ــه جمشــید  گل کار ف ــق ب ــخ  متعل ــل  در تاری ــد خلی ــرد  فرزن ــه جمشــید  گل کار ف ــق ب ــه شــماره 23717771882371777188 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46103390994610339099 متعلــق بــه امیــن  حیــدری ســوداجانی  فرزنــد علــی اصغــر  در  متعلــق بــه امیــن  حیــدری ســوداجانی  فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــم باران ــه محمدکاظ ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــم باران ــه محمدکاظ ــق ب ــماره 30709209423070920942 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو کارت ملــی بــه شــماره 23002756612300275661 متعلــق بــه ســحر بلنــد همــت فرزنــد مجیــد  متعلــق بــه ســحر بلنــد همــت فرزنــد مجیــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 22821726552282172655 متعلــق بــه آیــدا زارع فرزنــد غالمعبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه آیــدا زارع فرزنــد غالمعبــاس در تاریــخ 
1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کامیــاب  شــایان  بــه  متعلــق  دو  پایــه  گواهینامــه  و  کامیــاب   شــایان  بــه  متعلــق  دو  پایــه  گواهینامــه  و   22834076722283407672 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  ســاقط   اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/06/291401/06/29 تاریــخ  در  رضــا  فرزنــد  تاریــخ  کالنتــری  در  رضــا  فرزنــد   کالنتــری 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23602329162360232916 متعلــق بــه زینــب حقیقــت منــش فرزنــد هدایــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب حقیقــت منــش فرزنــد هدایــت الــه در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22919616242291961624 متعلــق بــه زهــرا دادخــواه قصرالدشــتی فرزنــد مختــار در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا دادخــواه قصرالدشــتی فرزنــد مختــار در تاریــخ 

1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12779538561277953856 متعلــق بــه آنیســا مهرابــی فرزنــد عبدالناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه آنیســا مهرابــی فرزنــد عبدالناصــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/05/10 1401/05/10مفق

ــخ  ــان در تاری ــی ج ــد قل ــائی فرزن ــن پارس ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــی ج ــد قل ــائی فرزن ــن پارس ــه محس ــق ب ــماره 23908740882390874088 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 15981598 متعلــق بــه علــی مســیحی فرزنــد هاشــم در تاریــخ  متعلــق بــه علــی مســیحی فرزنــد هاشــم در تاریــخ 1401/07/041401/07/04 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 22816103302281610330 و شناســنامه متعلــق بــه الهــام حاجــی پــور فرزنــد حســین در  و شناســنامه متعلــق بــه الهــام حاجــی پــور فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/25 1401/06/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 342342 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 23908008312390800831 متعلــق بــه زیبنــده باقــری فرزنــد  متعلــق بــه زیبنــده باقــری فرزنــد 
جهانگیــر در تاریــخ جهانگیــر در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد ابوالحس ــن فرزن ــدرت اهلل برهم ــه ق ــق ب ــی متعل ــه کار مهندس ــتغال ب ــه ی اش ــخ پروان ــن در تاری ــد ابوالحس ــن فرزن ــدرت اهلل برهم ــه ق ــق ب ــی متعل ــه کار مهندس ــتغال ب ــه ی اش پروان
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/151401/04/15 مفق

اســناد مالکیــت زمیــن  بــه شــماره اســناد مالکیــت زمیــن  بــه شــماره 1101/11101/1 و و11011101  متعلــق بــه میــر حســین زارع فرزنــد عبدالحســین   متعلــق بــه میــر حســین زارع فرزنــد عبدالحســین 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/06/22 1401/06/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــال دار فرزن ــا کم ــه عبدالرض ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــال دار فرزن ــا کم ــه عبدالرض ــق ب ــماره 25716861432571686143 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 1401/06/181401/06/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22954089972295408997 متعلــق بــه جــواد جعفــری فرزند عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد جعفــری فرزند عبــداهلل در تاریــخ 1401/06/221401/06/22  
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 22966245022296624502 متعلــق بــه محمــد اســماعیل  یقطیــن فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد اســماعیل  یقطیــن فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22821483202282148320 متعلــق بــه محمــد حســین پرویــزی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد حســین پرویــزی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه رحیم ــه فاطم ــق ب ــی  متعل ــه رحیم ــه فاطم ــق ب ــماره 83868386 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 22911954092291195409 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد ناصــر در تاریــخ فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد بهم ــژاد فرزن ــفندیار ن ــروز  اس ــه به ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد بهم ــژاد فرزن ــفندیار ن ــروز  اس ــه به ــق ب ــماره 22834725712283472571 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25492299402549229940 متعلــق بــه ابوالفتــح نــوروزی فرزنــد حمــزه در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفتــح نــوروزی فرزنــد حمــزه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/071401/07/07 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد امی ــد محم ــمی فرزن ــد قاس ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد امی ــد محم ــمی فرزن ــد قاس ــه وحی ــق ب ــماره 24521272562452127256 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 1397/02/261397/02/26 مفقــود گردی

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــر فرزن ــمیرا مباش ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــر فرزن ــمیرا مباش ــه س ــق ب ــماره 22806915582280691558 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/101400/10/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25297496202529749620 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 33 متعلــق بــه احمــد قلــی   متعلــق بــه احمــد قلــی  
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   13921392//0202//0303 تاریــخ  در  حاجــی  فرزنــد  پــور  تاریــخ  راســتی  در  حاجــی  فرزنــد  پــور   راســتی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22831353542283135354 و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی ســازمان بنیــاد  و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی ســازمان بنیــاد 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/06/201401/06/20 مفق ــد حســین در تاری ــر فاطمــی فرزن ــه امی ــق ب ــخ شهید)ســپاه( متعل ــد حســین در تاری ــر فاطمــی فرزن ــه امی ــق ب شهید)ســپاه( متعل

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

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 64900359446490035944 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه شــایان خضــری  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه شــایان خضــری 
فرزنــد محمــد شــریف در تاریــخ فرزنــد محمــد شــریف در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــوی فرزن ــول  غزن ــه عبدالرس ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد حبی ــوی فرزن ــول  غزن ــه عبدالرس ــق ب ــماره 35211162043521116204 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

ــالس  ــا پ ــین ران ــوخت و کارت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــالس  و گواهینام ــا پ ــین ران ــوخت و کارت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 26472647 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ب  ب    5858 پــالک  شــماره  پــالک   شــماره   172172bb00768490076849 م  ش  م   ش   naaunaau0101fefe00mtmt296175296175 ش  ش  ش   ش   14001400
ــدی  ــام ای ــه اله ــق ب ــدی  متعل ــام ای ــه اله ــق ب ــران 6868 متعل ــران ای ــالک 5858ب ب 173173ای ــماره پ ــه ش ــین  ب ــند ماش ــالک  و س ــماره پ ــه ش ــین  ب ــند ماش ــران 6868 و س ــران ای 173173ای
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/06/151401/06/15 تاریــخ  در  اســماعیل  محمــد  فرزنــد  تاریــخ  زاده  در  اســماعیل  محمــد  فرزنــد   زاده 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 774774 وکــد ملــی  وکــد ملــی 18291700071829170007متعلــق بــه محمــد رضــا  میثمــی فرزنــد محمــد متعلــق بــه محمــد رضــا  میثمــی فرزنــد محمــد 
تقــی  در تاریــخ تقــی  در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18281874101828187410 متعلــق بــه زبیــده  مســافر  فرزند قاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه زبیــده  مســافر  فرزند قاســم  در تاریــخ 1401/06/151401/06/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22872656002287265600 متعلــق بــه غــالم عبــاس  درویشــی رحیمــی  فرزنــد رســول  در  متعلــق بــه غــالم عبــاس  درویشــی رحیمــی  فرزنــد رســول  در 
تاریــخ تاریــخ 1397/10/121397/10/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و رســید کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و رســید کارت ملــی بــه شــماره 22837094902283709490 متعلــق بــه زهــرا روســتا  فرزنــد هــادی  در  متعلــق بــه زهــرا روســتا  فرزنــد هــادی  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22806495432280649543 متعلــق بــه میتــرا  کشــاورز  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ  متعلــق بــه میتــرا  کشــاورز  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفق

26032603
ــران769769   ــرانای ــه شــماره 4287342873ای ــور ســیکلت ب ــه شــماره  و بیمــه نامــه موت ــور ســیکلت ب ــه شــماره 09397481260939748126 و بیمــه نامــه موت ــور ب ــه شــماره کارت موت ــور ب کارت موت
متعلــق بــه ســعید  قربانــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ متعلــق بــه ســعید  قربانــی  فرزنــد محمــد حســین  در تاریــخ 1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

28072807
گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21505503502150550350 متعلــق بــه پــدرام رضائــی فرزنــد محمــد تقــی در  متعلــق بــه پــدرام رضائــی فرزنــد محمــد تقــی در 

تاریخ تاریخ 1401/02/051401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه و کارت ســوخت بــه شــماره 4141 ع  ع 885885 ایــران  ایــران 7272 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 21627002712162700271  
متعلــق بــه ســید هاشــم ســاداتی فرزنــد میــر اقــا در تاریــخ متعلــق بــه ســید هاشــم ســاداتی فرزنــد میــر اقــا در تاریــخ 1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد دارا در  ــی فرزن ــن دادوئ ــه محمدامی ــق ب ــد دارا در  متعل ــی فرزن ــن دادوئ ــه محمدامی ــق ب ــماره 21627105522162710552 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان در تاریــخ  ــد ســید قرب ــه ســید مریــم نبوئــی فرزن ــان در تاریــخ  متعلــق ب ــد ســید قرب ــه ســید مریــم نبوئــی فرزن ــه شــماره 21622060992162206099 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
 1401/05/24 1401/05/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 57798939505779893950 متعلــق بــه ســمیه نیکــزاد فرزنــد عبــاس علــی در  متعلــق بــه ســمیه نیکــزاد فرزنــد عبــاس علــی در 
تاریــخ تاریــخ  1401/02/01 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00185866510018586651 متعلــق بــه محدثــه راچنــی فرزند رســول در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه راچنــی فرزند رســول در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00589546190058954619 متعلــق بــه مرتضــی نــادی مقــدم پــور فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی نــادی مقــدم پــور فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/281401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــفیع در تاری ــد ش ــژاد فرزن ــوی ن ــن عل ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــفیع در تاری ــد ش ــژاد فرزن ــوی ن ــن عل ــه حس ــق ب ــماره 00180032220018003222 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00427343550042734355 متعلــق بــه فاطمــه  صادقــی مالواجــردی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  صادقــی مالواجــردی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
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 1401/07/10 1401/07/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزت اهلل در تاری ــد ع ــار فرزن ــدی تب ــر امی ــه منظ ــق ب ــخ  متعل ــزت اهلل در تاری ــد ع ــار فرزن ــدی تب ــر امی ــه منظ ــق ب ــماره 41326416434132641643 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/061401/07/06 مفقــود گردی

ــه  ــی کل تپ ــا عباس ــه پریس ــق ب ــه  متعل ــی کل تپ ــا عباس ــه پریس ــق ب ــماره 00137613740013761374 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــد شــیراهلل در تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد شــیراهلل در تاریــخ فرزن فرزن

ــد سیدموســی در  ــتیانی فرزن ــری اش ــیدرضا می ــه س ــق ب ــد سیدموســی در  متعل ــتیانی فرزن ــری اش ــیدرضا می ــه س ــق ب ــماره 05197510860519751086 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00728956240072895624 متعلــق بــه فاطمــه عبــادی مقــدم فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه عبــادی مقــدم فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/07/071401/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 00524991700052499170 و پروانــه تاکســیرانی وکارت خــودرو بــه شــماره  و پروانــه تاکســیرانی وکارت خــودرو بــه شــماره 
شاســی شاســی NAAMNAAM1111CAXCAX99EE0162401624 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 1248716436312487164363 وکارت ســوخت بــه  وکارت ســوخت بــه 
ــاال در تاریــخ  ــاال در تاریــخ   متعلــق بــه مرســل حســن خانــی فرزنــد علــی ب شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 2222ایــران ایــران 659659 ت  ت 9494  متعلــق بــه مرســل حســن خانــی فرزنــد علــی ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

ــت ســند  ــت ســند  و اســناد مالکی ــه شــماره 00695440180069544018 و اســناد مالکی ــت  ب ــان خدم ــی و شناســنامه و کارت پای ــه شــماره کارت مل ــت  ب ــان خدم ــی و شناســنامه و کارت پای کارت مل
مغــازه و قلنامــه مغــازه واســناد شــرکت امیــد گســتر کمیجانــی و مهــر شــرکت  متعلــق بــه علــی بیــات مغــازه و قلنامــه مغــازه واســناد شــرکت امیــد گســتر کمیجانــی و مهــر شــرکت  متعلــق بــه علــی بیــات 

فرزنــد عطاالــه در تاریــخ فرزنــد عطاالــه در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــماره  ب ــه ش ــور 164164BB02757700275770 ب ــماره موت ــه ش ــور  وب ــماره موت ــه ش ــی LKLK510368510368 وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی کارت خ ــماره شاس ــه ش ــودرو ب کارت خ
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی 00127984790012798479 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــران 168168 ج  ج 8989 و کارت پای ــران  ای ــی 4040 ای ــی انتظام انتظام
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردی ــی  در تاری ــد قربانعل ــخ احمــد  صفــری فرزن ــی  در تاری ــد قربانعل احمــد  صفــری فرزن

مــی باشــد.=مــی باشــد.=

ــخ  ــوب  در تاری ــد ای ــی رو  فرزن ــاس محراب ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــوب  در تاری ــد ای ــی رو  فرزن ــاس محراب ــه عب ــق ب ــماره 04917252560491725256 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 02001568370200156837 متعلــق بــه فائــزه  رضــا ســلطانی  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه فائــزه  رضــا ســلطانی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

29022902
ــماره  ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 00118170110011817011 و کارت موت ــه ش ــوخت ب ــیکلت و کارت س ــور س ــه موت ــه نام ــماره بیم ــه ش ــوخت ب ــیکلت و کارت س ــور س ــه موت ــه نام بیم
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/041401/07/04 مفق ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــت پ ــن صداق ــه هوم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــت پ ــن صداق ــه هوم ــق ب ــران8245282452 متعل ــرانای 119119ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00210410080021041008 و گواهینامــه متعلــق بــه اذر زمــان نــژاد فرزنــد جعفــر در تاریــخ  و گواهینامــه متعلــق بــه اذر زمــان نــژاد فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه جعفــر زمــان  ــق ب ــان خدمــت متعل ــه جعفــر زمــان  و گواهینامــه و کارت پای ــق ب ــان خدمــت متعل ــه شــماره 13738997861373899786 و گواهینامــه و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
نــژاد فرزنــد عزیــز در تاریــخ نــژاد فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره  و گواهینام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره 58998306895899830689 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/021401/07/02 مفق ــداهلل در تاری ــد ی ــژاد فرزن ــم ن ــداله ابراهی ــه اس ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد ی ــژاد فرزن ــم ن ــداله ابراهی ــه اس ــق ب ــران274274قق8181 متعل ــرانای 6666ای

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

ــد ابراهیــم در  ــه مرتضــی  ارکیــان فرزن ــق ب ــد ابراهیــم در  و گواهینامــه متعل ــه مرتضــی  ارکیــان فرزن ــق ب ــه شــماره 40731585704073158570 و گواهینامــه متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00615286330061528633 متعلــق بــه محمدمهــدی احمدیــان فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدمهــدی احمدیــان فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
 1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 17280995521728099552 متعلــق بــه ســیاوش ابراهیمــی خامنــه فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســیاوش ابراهیمــی خامنــه فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/251401/05/25 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 00605249110060524911 و شناســنامه متعلــق بــه فاطمــه بیکدلــی فرزنــد ابوالقاســم  در  و شناســنامه متعلــق بــه فاطمــه بیکدلــی فرزنــد ابوالقاســم  در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/251401/06/25 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 13719990071371999007 متعلــق بــه نوشــین عرفــان خسروشــاهی فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه نوشــین عرفــان خسروشــاهی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
1400/12/011400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــه  خداکرم ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــه  خداکرم ــه فاطم ــق ب ــماره 00134694950013469495 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04933010970493301097 متعلــق بــه محمدحســین ابراهیمــی ورگورانــی فرزنــد احمــد  در  متعلــق بــه محمدحســین ابراهیمــی ورگورانــی فرزنــد احمــد  در 
تاریــخ تاریــخ  1401/06/17 1401/06/17مفقــود 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 48996807084899680708 متعلــق بــه نــادر صادقــی  فرزنــد اســداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر صادقــی  فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1401/06/271401/06/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــا اله ــه حمیدرض ــق ب ــه متعل ــنامه و گذرنام ــد  و شناس ــی فرزن ــا اله ــه حمیدرض ــق ب ــه متعل ــنامه و گذرنام ــه شــماره 00565192730056519273 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم در تاریــخ 1401/06/241401/06/24 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 63595045536359504553 و گواهینامــه و کارنامــه تاکســیرانی بــه پــالک  و گواهینامــه و کارنامــه تاکســیرانی بــه پــالک 3333ایــرانایــران179179تت5353  
متعلــق بــه قربانمحمــد خــوش منظــر صفــدر فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه قربانمحمــد خــوش منظــر صفــدر فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/231401/06/23 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــیاوش ردائ ــه س ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــیاوش ردائ ــه س ــق ب ــماره 41332172174133217217 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/07/011400/07/01 مفق

کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 41332172174133217217 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 9999ایــرانایــران853853سس9999 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســیاوش ردائــی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ ســیاوش ردائــی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1400/07/011400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61494483636149448363 متعلــق بــه محمدکریــم ترابــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه محمدکریــم ترابــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/051401/06/05 مفق

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 00253609570025360957 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 147147ایــرانایــران5911959119 متعلــق بــه محمــد  متعلــق بــه محمــد 
فیــض پــور فرزنــد حســن در تاریــخ فیــض پــور فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17188640611718864061 متعلــق بــه حســن علیــاری فرزند حســن در تاریــخ  متعلــق بــه حســن علیــاری فرزند حســن در تاریــخ 1400/09/011400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد نجاتعل ــی فرزن ــد خورشــیدیان میکوئ ــه وحی ــق ب ــی در  متعل ــد نجاتعل ــی فرزن ــد خورشــیدیان میکوئ ــه وحی ــق ب ــه شــماره 00650231370065023137 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/021401/07/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــری فرزن ــال امی ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــری فرزن ــال امی ــه لی ــق ب ــماره 00591095990059109599 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/101401/06/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00747034710074703471 متعلــق بــه علــی  ابراهیمــی اصغــری فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  ابراهیمــی اصغــری فرزنــد حســین در تاریــخ 
1400/02/011400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه  و شناســنامه و گواهینام ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 27386140612738614061 و شناســنامه و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردی ــی در تاری ــد احمدعل ــخ علیرضــا رجبــی کشــل فرزن ــی در تاری ــد احمدعل علیرضــا رجبــی کشــل فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت بســیج بــه شــماره کارت بســیج بــه شــماره 27386140612738614061 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 112112ایــرانایــران6451964519 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 9999ایــرانایــران458458جج8282 متعلــق بــه علیرضــا رجبــی کشــل فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا رجبــی کشــل فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/051401/07/05 مفق

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره  و گواهینام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــماره 38016343533801634353 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/06/291401/06/29 مفق ــی در تاری ــد مرادعل ــی فرزن ــا معظم ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرادعل ــی فرزن ــا معظم ــه محمدرض ــق ب ــران957957مم5151 متعل ــرانای 2222ای

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــت پ ــن صداق ــه هوم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــت پ ــن صداق ــه هوم ــق ب ــماره 00118170110011817011 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/041401/07/04 مفق

ــا  ــه حمیدرض ــق ب ــت متعل ــان خدم ــنامه و کارت پای ــا  و شناس ــه حمیدرض ــق ب ــت متعل ــان خدم ــنامه و کارت پای ــماره 00738925310073892531 و شناس 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 1401/05/011401/05/01 مفق ــن در تاری ــد ابوالحس ــاه فرزن ــری پن ــخ جعف ــن در تاری ــد ابوالحس ــاه فرزن ــری پن جعف

مــی باشــد.مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00738925310073892531 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 2222ایــرانایــران333333هه8383 متعلــق  متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــد ابوالحســن در تاری ــاه فرزن ــری پن ــه حمیدرضــا جعف ــخ ب ــد ابوالحســن در تاری ــاه فرزن ــری پن ــه حمیدرضــا جعف ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48598502894859850289 متعلــق بــه علــی ســیفی بیرانونــد فرزنــد شــاه عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی ســیفی بیرانونــد فرزنــد شــاه عبــاس در تاریــخ 
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه و کارت  ــه بیم ــت و دفترچ ــان خدم ــه و کارت پای ــه و کارت  و گواهینام ــه بیم ــت و دفترچ ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 00679632770067963277 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود  مفقــود  ــد حســین در تاری ــر اشــراقی فرزن ــه امی ــق ب ــه متعل ــخ شناســایی دانشــگاه عالم ــد حســین در تاری ــر اشــراقی فرزن ــه امی ــق ب ــه متعل شناســایی دانشــگاه عالم

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

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00679632770067963277 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 6666ایــرانایــران434434طط2424 متعلــق  متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردی ــد حســین در تاری ــر اشــراقی فرزن ــه امی ــخ ب ــد حســین در تاری ــر اشــراقی فرزن ــه امی ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00713507210071350721 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه عبــاس افشــارپور  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه عبــاس افشــارپور 
فرزنــد اســداله  در تاریــخ فرزنــد اســداله  در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 00713507210071350721 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 1111ایــرانایــران116116تت4343 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/201401/06/20 مفق ــد اســداله  در تاری ــاس افشــارپور فرزن ــخ عب ــد اســداله  در تاری ــاس افشــارپور فرزن عب

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــران179179تت5353 و کارت  و کارت  ــرانای ــماره 3333ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 63595045536359504553 و کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــماره کارت س ــه ش ــوخت ب کارت س
موتــور بــه شــماره موتــور بــه شــماره 112112ایــرانایــران4693446934 متعلــق بــه قربانمحمــد خــوش منظــر صفــدر فرزنــد حســین در  متعلــق بــه قربانمحمــد خــوش منظــر صفــدر فرزنــد حســین در 

تاریــخ تاریــخ 1401/06/231401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00427940640042794064 متعلــق بــه طاهــره افشــار فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره افشــار فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/10/011400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز موتــور بــه پــالک بــرگ ســبز موتــور بــه پــالک 135135ایــرانایــران2162521625 و شــماره شاســی و شــماره شاســی1034410344 و شــماره موتــور و شــماره موتــور20018422001842  
بــه شــماره بــه شــماره 00171565130017156513 متعلــق بــه حبیــب اهلل معمارپــور فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ  متعلــق بــه حبیــب اهلل معمارپــور فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ 1400/12/291400/12/29  

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

29032903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 54591410115459141011 متعلــق بــه شــهناز صادقــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه شــهناز صادقــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 07935671650793567165 متعلــق بــه مجیــد حســن پــور بژدنــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه مجیــد حســن پــور بژدنــی فرزنــد محمــد 
حســن در تاریــخ حســن در تاریــخ 1401/06/281401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 04507911300450791130 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 04507911300450791130 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 04507911300450791130 متعلــق بــه مجتبــی چمنــی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی چمنــی فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 

1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00683595780068359578 و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه فاطمــه بیــات  و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه فاطمــه بیــات 
فرزنــد روح اهلل در تاریــخفرزنــد روح اهلل در تاریــخ 1401/06/18  1401/06/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00594501930059450193   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00594501930059450193 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه  مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/281401/06/28 مفق ــب در تاری ــد مصی ــناوندی فرزن ــی اس ــه مجتب ــق ب ــخ متعل ــب در تاری ــد مصی ــناوندی فرزن ــی اس ــه مجتب ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00202120030020212003 متعلــق بــه علیرضا اهورخــو فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضا اهورخــو فرزند احمــد در تاریــخ 1401/06/281401/06/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین  و بیمــه نامــه شــخص ثالــث و طالیــی و معاینــه فنــی بــه شــماره کارت ماشــین  و بیمــه نامــه شــخص ثالــث و طالیــی و معاینــه فنــی بــه شــماره 9999 ایــران  ایــران 789789 ی  ی 7272  
متعلــق بــه فاطمــه فراهانــی فرزنــد عباســعلی و کارت بنیــاد شــهید بــه نــام محمــد ابراهیــم طاهــری در متعلــق بــه فاطمــه فراهانــی فرزنــد عباســعلی و کارت بنیــاد شــهید بــه نــام محمــد ابراهیــم طاهــری در 

تاریــختاریــخ1401/07/01 1401/07/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00542297230054229723 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00542297230054229723 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــرادی  ــه محســن مومنــی م ــق ب ــور متعل ــرادی  و کارت موت ــه محســن مومنــی م ــق ب ــور متعل ــه شــماره 00542297230054229723 و کارت موت ــان خدمــت ب ــه شــماره کارت پای ــان خدمــت ب کارت پای

فرزنــد منوچهــر در تاریــخ فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00794094310079409431 و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه محمــد قاســمی بختیــاری  و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه محمــد قاســمی بختیــاری 
فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00633179410063317941 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 7979  
ــی  ــای بانک ــی  و کارت ه ــای بانک ــماره 00633179410063317941 و کارت ه ــه ش ــت( ب ــت )معافی ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت( ب ــت )معافی ــان خدم ــران 492492 ط  ط 8686 و کارت پای ــران ای ای
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــادی امی ــه ه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــادی امی ــه ه ــق ب  متعل

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 00691457760069145776   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00691457760069145776 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد  ــه مرتضــی جعفــری فرزن ــق ب ــد  متعل ــه مرتضــی جعفــری فرزن ــق ب ــران 975975 ی  ی 1616 متعل ــران  ای ــه شــماره 6666 ای ــه شــماره و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ب و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ ابوالقاســم در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردی ابوالقاســم در تاری

ــز در تاریــخ  ــد عزی ــه ولــی حســین زاده فرزن ــز در تاریــخ  متعلــق ب ــد عزی ــه ولــی حســین زاده فرزن ــه شــماره 29702720162970272016 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
1401/05/111401/05/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 2981087633029810876330 و کارت  و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 2981087633029810876330 و شناس ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــد  ــال ســرلک فرزن ــه دانی ــق ب ــدارک پزشــکی متعل ــد    و م ــال ســرلک فرزن ــه دانی ــق ب ــدارک پزشــکی متعل ــه شــماره 29810876302981087630   و م ــی هوشــمند  ب ــه شــماره مل ــی هوشــمند  ب مل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ ســعید در تاریــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردی ســعید در تاری

ــماره  ــماره  و ش ــماره VINVIN......NN55PACAJHAFPACAJHAF1578015780 و ش ــماره   ش ــران 4718347183  ش ــران  ای ــماره 143143 ای ــه ش ــور ب ــماره کارت موت ــه ش ــور ب کارت موت
ــخ 1401/06/301401/06/30   ــرف در تاری ــی اش ــد عل ــیفی فرزن ــم س ــه میث ــق ب ــخ  متعل ــرف در تاری ــی اش ــد عل ــیفی فرزن ــم س ــه میث ــق ب ــور JLZCHEJLZCHE8487184871 متعل ــور موت موت

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

رســید کارت ملــی و شناســنامه و کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره رســید کارت ملــی و شناســنامه و کارت ملــی قدیمــی  بــه شــماره 00570660190057066019 متعلــق بــه مهــران  متعلــق بــه مهــران 
آریــن فریــد فرزنــد خلیــل در تاریــخ آریــن فریــد فرزنــد خلیــل در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوش  ــه داری ــق ب ــوش  متعل ــه داری ــق ب ــه شــماره 00668175520066817552 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 00668175520066817552 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
قاســمی فرزنــد محمدعلــی  و کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه محبوبــه قاســمی فرزنــد محمدعلــی  و کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه محبوبــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــین در تاری ــد عبدالحس ــمی فرزن ــخ  قاس ــین در تاری ــد عبدالحس ــمی فرزن  قاس

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 00467387460046738746 متعلــق بــه کبــری شــرقی داریــان  فرزنــد حســین در  متعلــق بــه کبــری شــرقی داریــان  فرزنــد حســین در 
تاریــخ تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  ــه حمیــد فــرزاد فرزن ــد علــی  متعلــق ب ــه حمیــد فــرزاد فرزن ــه شــماره 46096824514609682451 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی  هوشــمند وشناســنامه ب کارت ملــی  هوشــمند وشناســنامه ب
اصغــر در تاریــخ اصغــر در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09433326560943332656 متعلــق بــه جــواد رحیمــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد رحیمــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

1401/07/021401/07/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30213021
ــخ  ــعود در تاری ــد مس ــش فرزن ــمت من ــایان حش ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــعود در تاری ــد مس ــش فرزن ــمت من ــایان حش ــه ش ــق ب ــماره 17419984841741998484 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024
ــد جعفــر در تاریــخ  ــه یونــس ســگوند فرزن ــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق ب ــه یونــس ســگوند فرزن ــه شــماره 40601741144060174114 متعلــق ب ــه ســه ب ــه شــماره گواهینامــه پای ــه ســه ب گواهینامــه پای

1401/05/041401/05/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی محمــد در  ــد عل ــه پارســا رســتمی ســرآوری فرزن ــق ب ــی محمــد در  متعل ــد عل ــه پارســا رســتمی ســرآوری فرزن ــق ب ــه شــماره 42008131064200813106 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/05/101401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05895444970589544497 متعلــق بــه زهــرا مســتخدم فرزنــد برجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا مســتخدم فرزنــد برجعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــد  ــد فرزن ــی 52497673035249767303فرزن ــه شــماره مل ــی ســعادتی ب ــای  عل ــه آق ــق ب ــی  متعل ــه شــماره مل ــی ســعادتی ب ــای  عل ــه آق ــق ب ــه شــماره 2525 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
حســن علــی در تاریــخ حســن علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48886936844888693684 متعلــق بــه ســید رضــا حســینی فرزنــد ســید میــر تــاج در تاریــخ  متعلــق بــه ســید رضــا حســینی فرزنــد ســید میــر تــاج در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37802284323780228432 متعلــق بــه محمدرضــا  الیــاس ونــد فرزنــد مــراد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  الیــاس ونــد فرزنــد مــراد علــی در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــک فرزن ــواد تاجی ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــک فرزن ــواد تاجی ــه ج ــق ب ــماره 65896881176589688117 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/021401/04/02 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــی صاب ــد ایمان ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــی صاب ــد ایمان ــه مجی ــق ب ــماره 00535104290053510429 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/06/20 1401/06/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65800828796580082879 متعلــق بــه محمــد کریمــی فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد کریمــی فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05904329900590432990 متعلــق بــه یوســف باباپــور فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف باباپــور فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
ــه   ــه نام ــین و بیم ــری و کارت ماش ــوز بارب ــوم و کارت مج ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش ــه  کارت مل ــه نام ــین و بیم ــری و کارت ماش ــوز بارب ــوم و کارت مج ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــه مهــدی  ــق ب ــه مهــدی  متعل ــق ب ــی09254982620925498262 متعل ــه شــماره مل ــیب ــه شــماره مل ــران 1212__129129لل5757ب ــالک ای ــه شــماره پ ــران ماشــین ب ــالک ای ــه شــماره پ ماشــین ب
دژانــگاه فرزنــد علــی و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران دژانــگاه فرزنــد علــی و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک ایــران 1212__129129لل5757 متعلــق بــه اشــرف بلبلــی  متعلــق بــه اشــرف بلبلــی 

در تاریخ در تاریخ 1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدادادی  ــه خ ــه روح ال ــق ب ــدادادی  متعل ــه خ ــه روح ال ــق ب ــی 07025707450702570745 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
فرزنــد رمضــان در تاریــخ فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1400/12/011400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40304030
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 40601788964060178896 و جوازکســب متعلــق بــه عنایــت بیرانونــد فرزنــد حجــت و شناســنامه  و جوازکســب متعلــق بــه عنایــت بیرانونــد فرزنــد حجــت و شناســنامه 
و کارت ملــی بــه اســم عــروس یاراحمــدی در تاریــخ و کارت ملــی بــه اســم عــروس یاراحمــدی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ســند زمیــن و گواهینامــه و بــرگ ســبز خودرو و ســند ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره ســند زمیــن و گواهینامــه و بــرگ ســبز خودرو و ســند ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 567567لل1616ایرانایران1616  
پــژو پــارس ،مــدل:پــژو پــارس ،مــدل:8787، شــماره شاســی : ، شــماره شاســی : NAANNAAN0101CACA77BEBE714818714818، شــماره موتــور : ، شــماره موتــور : 1248705193112487051931  
متعلــق بــه محمدمهــدی باباعباســی فرزنــد کشــکول در تاریــخ متعلــق بــه محمدمهــدی باباعباســی فرزنــد کشــکول در تاریــخ 1401/04/151401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محمــد بیرانون ــق ب ــان خدمــت متعل ــه و کارت پای ــد  و گواهینام ــه محمــد بیرانون ــق ب ــان خدمــت متعل ــه و کارت پای ــه شــماره 61200189216120018921 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد کــرم در تاریــخ فرزنــد کــرم در تاریــخ 1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه اســم  ــور ب ــم و کارت موت ــد ابراهی ــژاد فرزن ــی ن ــه علیرضــا رضای ــق ب ــت  متعل ــه و کارت معافی ــه اســم گواهینام ــور ب ــم و کارت موت ــد ابراهی ــژاد فرزن ــی ن ــه علیرضــا رضای ــق ب ــت  متعل ــه و کارت معافی گواهینام
امیررضاامیــدی بــه شــماره امیررضاامیــدی بــه شــماره 542542__1534515345 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40724230094072423009 متعلــق بــه مهــدی رشــیدی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی رشــیدی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/051401/06/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41894012934189401293 و گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 393393بب2222ایــرانایــران3131 متعلــق  متعلــق 
بــه شــیرعلی امیــدی فــر فرزنــد صیداحمــد و کارت موتــور بــه اســم مســعود کرمــی در تاریــخ بــه شــیرعلی امیــدی فــر فرزنــد صیداحمــد و کارت موتــور بــه اســم مســعود کرمــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  

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

51095109
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15316887561531688756 متعلــق بــه عبدالــه حقــی فرزنــد بایرامعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالــه حقــی فرزنــد بایرامعلــی در تاریــخ 

1401/06/221401/06/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

51115111
ــماره 44324045234432404523 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 44324045234432404523 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده  ــی این ــه شــماره مل ــک ب ــر بان ــه شــماره کارت پرســنلی مدرســه و کارت عاب ــده شناســایی ســازمانی ب ــی این ــه شــماره مل ــک ب ــر بان ــه شــماره کارت پرســنلی مدرســه و کارت عاب شناســایی ســازمانی ب
متعلــق بــه الهــام احمــدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه الهــام احمــدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41701541344170154134 متعلــق بــه زینــب میرزایــی فرزنــد خدایــار در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب میرزایــی فرزنــد خدایــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/261401/06/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00658950710065895071 متعلــق بــه لیــال فالحتــی شــاه نشــین فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه لیــال فالحتــی شــاه نشــین فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502
کارت ملــی و گواهــی نامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهــی نامــه پایــه دوم بــه شــماره 25939353912593935391 متعلــق بــه جــواد  ژالــه پــرور فرزنــد  متعلــق بــه جــواد  ژالــه پــرور فرزنــد 

ناصر  در تاریخ ناصر  در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 25808649382580864938 و کارت بازرگانــی و کارت بانکــی پاســارگاد   و کارت بازرگانــی و کارت بانکــی پاســارگاد  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــد محمــود  در تاری ــد  نصــراهلل زاده فرزن ــه نوی ــق ب ــخ متعل ــد محمــود  در تاری ــد  نصــراهلل زاده فرزن ــه نوی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25805777182580577718 متعلــق بــه ســید ابراهیــم  وحیــدی ســفید مزگــی  فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید ابراهیــم  وحیــدی ســفید مزگــی  فرزنــد ســید 
منصــور  در تاریــخ منصــور  در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاری  فرزن ــد  خدای ــه حام ــق ب ــد  متعل ــاری  فرزن ــد  خدای ــه حام ــق ب ــه شــماره 25908656942590865694 متعل ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره کارت مل ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
عیــن اهلل در تاریــخ عیــن اهلل در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   26692161612669216161 شــماره  بــه  دو  پایــه  شــماره گواهینامــه  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه 
NAALSRALDGANAALSRALDGA258026258026 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 100019606100019606RRRR103224103224 و شــماره پــالک   و شــماره پــالک  796796  
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــب در تاری ــد طال ــل  فرزن ــیر ذی ــه یکتاش ــه حاجی ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد طال ــل  فرزن ــیر ذی ــه یکتاش ــه حاجی ــق ب ــران 4646 متعل ــران  ای ج ج 7979 ای

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

70067006
ــخ  ــداد در تاری ــد علی ــاری فرزن ــی اشــرف خدای ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــداد در تاری ــد علی ــاری فرزن ــی اشــرف خدای ــه عل ــق ب ــه شــماره 45002529754500252975 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70147014
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 46211021254621102125 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 46211021254621102125 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/101401/06/10 مفق ــی در تاری ــد ناصرقل ــی فرزن ــی هرچگان ــی کیان ــخ عل ــی در تاری ــد ناصرقل ــی فرزن ــی هرچگان ــی کیان عل

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70257025
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 9292و کارت ملــی بــه شــماره و کارت ملــی بــه شــماره 40520974324052097432 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/06/301401/06/30 مفق ــرز در تاری ــد فرام ــه حمیدرضــا ســعادت فرزن ــق ب ــه دو متعل ــخ پای ــرز در تاری ــد فرام ــه حمیدرضــا ســعادت فرزن ــق ب ــه دو متعل پای

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

70267026
ــخ  ــم  در تاری ــد ابراهی ــی  فرزن ــتم خان ــیما  رس ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــم  در تاری ــد ابراهی ــی  فرزن ــتم خان ــیما  رس ــه ش ــق ب ــماره 00139665450013966545 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــخ  ــن  در تاری ــد عبدالحس ــرزاده  فرزن ــد ناص ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد عبدالحس ــرزاده  فرزن ــد ناص ــه وحی ــق ب ــماره 17554229381755422938 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/07/16

شماره : 1482

  صادرات دستباف از گلستان رشد ۱۰۰ درصدی داشته است
گرگان -  رییس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت گلســتان در حوزه صادرات فرش 
دستباف از استان، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۲ مترمربع از تولید بافندگان فرش 
دستباف استان از جمله فرش، تابلو فرش و گبه )زیرانداز( به صورت چمدانی از گمرکات 

به کشورهای ایتالیا، لبنان، مکزیک و ژاپن صادر شده است.
سیده الهام حسینی افزود: بافندگان فرش دستباف این استان ۲۷ هزار و ۷۳۱ مترمربع 
فرش دستباف به وزن ۱۱۱ تُن در نیمه نخست امسال تولید و روانه بازار کرده  که نسبت 

مدت مشابه سال قبل بیش از هشت درصد رشد دارد.
وی تصریح کرد: بافندگان فرش دستباف استان در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ هزار و 

۶۲۲ مترمربع به وزن ۱۰۲ تُن تولید فرش داشته اند.
 به گفته حسینی، میزان صادرات فرش امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 
۱۰۰ درصد رشد دارد.فرش ترکمن گلستان در ۴ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی/ 

حدود ۲۸ هزار مترمربع فرش دستباف در گلستان تولید شد
 وی همچنین در حوزه حمایت از بافندگان فرش دستباف استان افزود: از ابتدای امسال 
برای تامین نقدینگی بافندگان از محل اعتبارات مشــاغل خانگی ۹۷۲ نفر در بخش 
مستقل به مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و در بخش پشتیبان  ۱۵ نفر به مبلغ ۳۵ 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل استان معرفی شده است.
وی خاطرنشان کرد: درحالی که در نیمه نخست سال قبل تنها ۲۵ نفر از محل اعتبارات 
مشاغل خانگی و در بخش مستقل به مبلغ ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بانک های 
عامل معرفی شــده بود.به گفته وی حمایت مالی در حوزه مشاغل خانگی با پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت با نرخ ســود چهار درصد شامل ۷۳ رشته شغلی از جمله تولید 

فرش دستباف می شود.  
حسینی بیان کرد: در استان گلستان ۳۸ هزار بافنده فعالیت دارند.

وی سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی و رونق فرش محصوالت بافندگان، برگزاری دوره های 
آموزشی، جذب تسهیالت ارزان قیمت برای بافندگان و تامین مواداولیه موردنیاز را از 

جمله برنامه های مهم این اداره در حمایت از صنعت فرش دستباف استان برشمرد.
تعداد زیاد بافندگان و واحدهای تولیدی، فعالیت شرکت های تعاونی فرش دستباف، وجود 
ظرفیت های مناسب نظیر تولید فرش ترکمنی و فرش ابریشم منحصر به فرد و تنوع طرح 
و رنگ و نوع )فرش ترکمنی، گلیم، جاجیم، گبه و طرح های خاص( از جمله نقاط قوت و 

فرصت های صنعت فرش دستبافت استان گلستان است.
گلستان با افزون بر ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت در شمال ایران و در همسایگی کشور 
ترکمنستان قرار دارد و یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت این استان از اقوام مختلف 

همچون فارس، کتولی، ترکمن و دیگر قومیت های مهاجر هستند. 

  تراز تجاری مناطق آزاد کشور برای اولین بار مثبت شد
ارومیه -  دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: برای نخستین بار از 
ابتدای راه اندازی این مناطق در کشور، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده که نویدبخش 

روزهای بسیار خوب در این بخش است.
سعید محمددر آیین تکریم و معارفه مدیران عامل منطقه آزاد ماکو افزود: این امر نشان 
می دهد که مناطق آزاد اقتصادی و تجاری در زمینه های مختلف بویژه در حوزه ارائه تولید 

در کشور، ظرفیت های بسیار قابل توجهی دارند.
وی اضافه کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، افزون بر نیمی از واردات صورت گرفته 
از طریق مناطق آزاد تجاری کشور هم مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده که 

همین امر هم قابل توجه است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور ادامه داد: با وجود تاکید رییس 
جمهور و تصریح قانون، احکام دائم شورای مناطق آزاد موضوع ماده ۶۵ در مورد حاکمیت 

مناطق آزاد هنوز اجرایی نشده است.
»محمد« همچنین از ایجاد اولین شهر دانش بنیان مناطق آزاد در ماکو خبر داد و اظهار 

کرد: این منطقه همچنین به چهارمین قطب دیتاسنتر کشور تبدیل می شود.
وی گفت: به همین منظور با هدف ایجاد زیرساخت های الزم فنی، قرارداد پروژه سرمایه 
گذاری و احداث بزرگترین دیتا سنتر شمال غرب کشور در منطقه آزاد ماکو بین سازمان 

منطقه آزاد ماکو و یک شرکت معتبر با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی منعقد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور یادآور شد: با رسیدن به اهداف این پروژه، باالترین 

ضریب دسترسی به نقاط فیبر نوری بین الملل به این منطقه آزاد تعلق می گیرد.
نماینده مردم شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسالمی 
هم در این آیین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای منطقه آزاد ماکو صرف ایجاد 
زیر ساخت های منطقه شده و بیشتر توقعات مردم منطقه و جوامع محلی برآورده نشده 
است.محمد علی پور اضافه کرد: اتمام طرح فنس کشی و محصور کردن منطقه آزاد ماکو 
برای بهره مندی مردم منطقه از مزایای منطقه آزاد بسیار ضروری است که امیدواریم با 

اهتمام ویژه ای این کار هر چه زودتر اجرایی شود.
در این مراســم، ضمن قدردانی از محمدرضا عبدالرحیمی، حسین گروسی به عنوان 

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ماکو معرفی شد.
منطقه آزاد ماکو با بیش از ۴۰۰ هزار هکتار وسعت بزرگترین منطقه آزاد کشور است. 

  سالمت مردم در هیچ شرایطی نباید به خطر بیافتد
رشت -  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن با بیان اینکه 
ما باید به دور از سیاست زدگی، بحران سازی و بدور از دخالت غیرتخصصی فعالیت کنیم، 
گفت: تامین سالمت مردم باید مورد توجه جدی باشد و در هیچ شرایطی نباید به خطر 

بیافتد.
 دکتر حیدرعلی بالو روز سه شنبه در مراسم معارفه خود در سالن همایش بیمارستان 
الزهرا )س( رشت عنوان کرد: تامین سالمت مردم عالوه بر دانشگاه نیاز به همکاری سایر 
سازمان ها دارد از این رو انتظار است آنها نیز در نقش خود برای سالمت مردم بیش از پیش 

حساس و دغدغه مند باشند.  
وی با بیان اینکه دانشــگاه محل آموزش و آموختن است، افزود: ما بعنوان مدیران این 
دانشگاه مسئولیت ســنگینی در این ارتباط داریم تا فرهنگ انقالب، عدالت محوری، 

ایثارگری، درستکاری و اخالق مداری را بر دانشگاه حاکم کنیم.
بالو با بیان اینکه دانشگاه نیاز به قهرمان ندارد و همه ما عضو یک تیم هستیم، گفت: آنچه 
برای ما باید مهم باشد حفاظت از مسئولیتی است که عهده دار هستیم. اگر هر یک از ما 

درست عمل نکنیم، به همه آسیب می رسد.

رونق نسبی بازار برنج مازندران در سایه ترس شالیکاران
 بــازار عرضــه و تقاضای برنج کشــت اول 
مازندران پس از گذشــت بیش از ۷۰ روز و 
درآستانه ورود شالی کشت دوم در سایه ترس 
شالیکاران از کاهشی تر شدن قیمت به صورت 
نسبی در شالیکوبی های استان رونق گرفت.

بررسی از چند واحد شالیکوبی در شهرهای 
آمل ، بابل و ســاری نشان می دهد که برنج 
طارم محلی و هاشــمی که حدود ۷۰ درصد 
ارقام برنج های آماده عرضه و فروش استان 
مازندران را شامل می شود ،با کاهش قیمت، 
بین ۸۸تا ۹۰ هــزار تومان در هر کیلو گرم 

خرید و فروش می شود.
به نظر می رســد شالیکاران که روی قیمت 
۱۰۰هزار تومان تاکید و تاکنون نیز مقاومت 
کــرده بودند ،البته بعضی از کشــاورزان نیز 
با این قیمت محصولشــان را فروختنند ،در 
آستانه برداشــت کشت دوم برنج به کاهش  
۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی نسبت به قیمت مورد 
نظرشان کوتاه آمده و محصولشان را در حال 

عرضه هستند.
طناب کشی میان کشــاورزان از یک سو با 
تاجــران و بنکداران برای قیمت مورد نظر و 
پیشنهادی برنج تولیدی امسال در مازندران 
درحالی بسیار طوالنی شــد که شالیکاران 
همچنان نسبت به فروش یکجای محصولشان 
خــودداری و مقاومت می کنــد ،طبق آمار 
رسمی اتحادیه شــالیکوبی داران همچنان 
پس از گذشــت بیش از ۲ ماه از زمان اولین 
برداشت ،حدود ۶۰ درصد محصول کشت اول 
برنج کشاورزان در انبارها آماده فروش موجود 
است.بر اساس اعالم رسمی جهاد کشاورزی 
مازندران امســال  ۲۱۵ هزار هکتار از زمین 
های مازندران زیر کشت اول رفت و نخستین 
برداشت مکانیزه برنج مازندران نیز به صورت 
رسمی بیســت و یکم تیر ماه در فریدنکنار 
آغاز و به محض برداشــت محصول ، کشت 
دوم به روش نشاء دوباره عملیاتی شد یعنی 
۱۰۴ هزار هکتــار یعنی حدود نیمی از این 
شالیزاری های اســتان زیر کشت دوم رفت 
و اکنون به مرحله خوشــه دهی و در آستانه 

برداشت رسیده است.

 جبران کاهــش قیمت برنج با تولید 
کشت دوم 

برنجکاران مازندران مــی گویند:اکنون که 
بعضی از کشاورزان راضی شدند تا محصولشان 
را ۱۰ تا ۱۲هزار تومــان پایین تر از قیمت 
پیشنهادی  عرضه و بفروشند ،انتظار داریم 
به همین نســبت شاهد کاهش قیمت برای 

مصرف کنندگان در بازار مختلف کشور باشیم.
یکی از برنجکاران که درحال فروش محصولش 
در واحد شالیکوبی روستای متکه بخش الله 
آباد بابل بوده است به خبرنگار ایرنا گفت که 
برنج طارم محلی را پس از گذشــت ۶۵ روز 
انبارداری با قیمت ۸۵هزار تومان به صورت 
نقدی فروختم ،امروز بعضی از کشاورزان به 
دلیل نیاز به نقدینگی برنج را تا ۱۵هزار تومان 
کمتر نســبت به قمیت مورد نظر عرضه می 
کنند ،امیدوارم به همین نسبت کاهش قیمت 

،برنج به دست مصرف کنندگان برسد.
بهــرام علی نیا بــا توضیح این که امســال 
شــالیکاران با هزینه ســنگین برنج را تولید 
کرده انــد و قیمت ۱۰۰هــزار تومان برای 
برنج کیفــی طارم محلی و هاشــمی اصال 
باال نیســت، در عین حال افزود: اگرچه این 
قمیت برای بسیاری از کشــاورزان و تولید 
کنندگان به نســبت سال گذشته که حدود 
۳۵هزار تومان فروختند  مناســب است ،اما 
این که کاالهای اساسی را باید تا چهار برایر 
سال قبل خریداری کنیم ، قیمت ۱۰۰ هزار 
تومان برنج به نسبت  هزنیه های زندگی اصال 

باال نبوده است.
وی بار دیگر تاکید کرد که شالیکاری شغل و 
درآمد ساالنه و اصلی مردم مازندران است و 
این که امسال کشاورزان به سختی حاضر به 
فروش محصولشان شدند ، دلیل بر عدم عرضه 
و یا بی توجهی به خواسته مصرف کنندگان 
و مردم عزیزمان نیست چون همه می دانیم 
هزینه معیشت بسیار باال رفته است و در این 
شرایط همه باید درک متقابل داشته باشیم.

این کشاورز تاکید کرد: برنجکاران به سختی 
های معیشت زندگی و قدرت پایین مصرف 
کننــدگان برنج واقف هســتند ، امیدواریم 
اکنون که شــالیکاران محصولشان را پایین 
تر از قیمت مورد نظرشــان عرضه می کند، 
مصرف کنندگان نیــز از این کاهش قیمت 
بهره مند شــوند.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا کشت دوم برنج انجام داده اید،گفت که 
امسال بسیاری از شالیکاران کشت دوم را به 
صورت دو نوج )رتون ( و یا دوباره نشا انجام 
دادند،به نظرمی رســد یکی از دالیل کوتاه 
آمدن کشاورزان نسبت به قیمت موردنظرشان 
امیدواری آنان به جبران کسری قیمت از محل 
کشت دوم باشد .این کشاورز با بیان  این که 
شرایط کشت دوم امسال به مراتب مناسب 
بــوده و در حال حاضر برنج کشــت دوم در 
وضعیت مناسبی برای برداشت قرار دارد،ادامه 
داد: یکی از دالیل رونق گرفتن بازار برنج می 
تواند نزدیک شدن برداشت و ورود برنج های 
کشــت دوم به بازار باشد، به هر حال عرضه 
برنج تا ۲۰ روز دیگر با کشت دوم به یکباره 

بیشتر خواهد شد.

برنج  اول  محصول کشت   6۵درصد 
کشــاورزان همچنان در انبارها آماده 

عرضه است
مدیر یک واحد شالیکوبی در بابل و از آگاهان 
بــازار برنــج مازندران هم در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا گفت :در حال حاضر قیمت برنج 
طارم هاشــمی ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان قیمت 
می خورد که عرضه و تقاضا هم وجود دارد.

احمد قربانی با بیان این که پس از گذشــت 
حدود ۷۰ روز این روزها شــاهد روتق نسبی 
بازار برنج هستیم، افزود: بعضی از شالیکاران 
که مشــتری ۹۵تا ۱۰۰هزار تومان داشتند 
به صورت مستقیم بخشی از محصولشان را 
فروختند اما در مجموع هنوز ۶۰ تا ۷۰ درصد 

محصول شالیکاران در انبار ها وجود دارد.
وی با توضیح این که در حال حاضر که تقاضا 
برای خرید برنج طارم محلی تا ۸۵هزار تومان 
وجود دارد ، اما کشــاورزان خاضر به فروش 
همه محصولشــان به صورت یکجا نیستند، 
ادامه داد: به نظر می رسد کشاورز برای جبران 
بخشی از نقدینگی مقداری از برنج را با قیمت 

۸۸ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می کند. 
قربانــی یکی دیگر از دالیل رونق مالیم بازار 
برنج مازندران را افزایش چشم گیر کشت دوم 
و در آستانه ورود به بازار عنوان کرد و گفت: از 
آن جایی که هنوز حدود ۷۰ درصد محصول 
کشــت اول در انبار های شالیکوبی ها وجود 
دارد، با ورود برنج کشت دوم عرضه موجودی 
و عرضه به یکباره زیاد خواهد شد ، و این می 

تواند عاملی برای رونق بازار برنج باشد.
وی بــا توضیح این که اکنــون بازار از رکود 
سنگین خرید و فروش خارج شد و به رونق 
نسبی رسیده اســت ، ادامه داد: شالیکاران 
همچنان منتظر اعالم قیمت خرید تضمینی 
ارقام پرمحصول کیفی به خصوص شیرودی 

و  فجر هستند.
وی با بیان این که امســال طبق اعالم جهاد 
کشاورزی حدود ۷۰ هزار هکتار از شالیزارهای 
اســتان زیر کشــت ارقــام پرمحصول رفته 

اســت ، افزود : در حال حاضر تمامی  واحد 
های شالیکوبی اســتان مملو از برنج سفید 
آماده عرضه اســت ؛ شــرایطی که به لحاظ 
امنیــت حفظ و نگهداری برای این محصول 

استراتژیک خطرناک است. 

 شروع خرید و فروش برنج مازندران 
در بورس از هفته آینده

رییس پایانه صادراتی برنج کشور مستقر در 
آمل نیز در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا نیز 
ضمن تایید رونق نســبی بازار برنج گفت که 
اگرچه بازارتا حدودی رونق گرفته اســت اما 
همچنان  در انتظار اعالم قیمت خرید تضمین 
برنج پر محصول کیفی از سوی  وزارت جهاد 

کشاورزی است.
اســماعیل یــزدان پنــاه با ذکر ایــن نکته 
کــه درهفته جــاری  بعضی از کشــاورزان 
محصولشــان را با  قیمت ۸۵ تــا ۹۰ هزار 
تومان به نســبت درصد شکستگی عرضه و  
فروختند، گفت : این که بازار برنج اســتان 
پس زا گذشــت حــدود ۷۵روز  به تعادل و  
توافق بین ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان رسیده جای 
امیدواری است ، معتقدم جهاد کشاورزی باید 
به صورت کارشناسی در تعیین قیمت ارقام 
پرمحصول ورد پیدا کند تا رویکرد  خودکفایی 
تولید با توسعه کشت ارقام پرمحصول دچار 

لطمه نشود.
وی تصریح کرد: اینکه کشــاورزان تا کنون 
کمتر از۲۵ درصد از محصولشــن را عرضه 
کنند چراکه  می خواستند برنج را طبق تورم 
و هزنیه های تولید بفروشند ، طی سال های 
شالیکاری پس زا انقالب سابقه نداشته است 
، به همین دلیل باید رفتاری منطقی در ورود 

به بازار برنج داشته باشیم.
وی قیمت برنج پرمحصول کیفی ندا را در هر 
کیلو گرم  ۳۷ هزار تومان شیرودی ،۴۵ و فجر 
را ۶۵ هزار تومان اعالم کرد و توضیح داد: با 
توجه به توافق و تعد بازار بر سر سقیمت برنج 
طارم محلی و هاشمی به نظر می رسد فاصله 
قیمت این ارقام  با رثم های پر محصول زیاد 
است و دولت در ترسیم قیمت خرید تضمینی 
باید دقت و بررسی ها جانبه را داشته باشد.  
مدیرعامــل مرکز بین المللی تجارت و پایانه 
صادرات برنج ایران مستقر در آمل از شروع 
خرید و فروش برنج در بازار بورس طی هفته 
آینده خبر داد و گفت  که با شــناخت بازار 
از قیمت و رونق نســبی داد و ســتد برنج ، 
امیدواریم خرید و فروش این محصول در بازار 

بورس نیز  مورد توجه قرار بگیرد.

با افتتاح شعبه شرکت کیمیا اسپیدی قشم )شرکت عرضه کننده انحصاری 
محصوالت روغن موتور اسپیدی( عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدی در 

استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان، آئین افتتاح  شعبه شرکت 
کیمیا اسپیدی قشم )شرکت عرضه کننده انحصاری محصوالت روغن موتور 
اسپیدی( روز پنج شنبه ۷ مهر ما در پاالیشگاه شرکت نفت سپاهان برگزار 
شد، محمدامیر نیکو همت، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در حاشیه این 
مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیستم کنترل کیفیت محصوالت 
شرکت نفت سپاهان بسیار جامع است، اظهار داشت: آزمایشگاه های این 

مجموعه نیز سرتیفیکیت های ۱۷۰۲۵ بین المللی را کسب کرده است.
وی با بیان اینکه در محصول مگلوب گواهینامه کیفیت از بنز، بی ام دبلیو و 
رنو را دریافت کردیم، ادامه داد: متاسفانه التهاب ایجاد شده از سوی برخی از 

سودجویان منجر شد تا ما نسبت به توزیع مویرگی محصوالت اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت سپاهان با بیان اینکه تصمیم ما با این اتفاقات توسعه 
توزیع مویرگی با ایجاد زیرساخت های جدید در همه مراکز استانها است، 
افزود: با این امر کیفیت تضمین خواهد شد و دســت واسطه ها را از توزیع 

کوتاه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همه توان خود را به کار خواهیم گرفت تا در آینده نزدیک در 

همه مراکز استان ها این امر محقق شود.
نیکوهمت با بیان اینکه شرکت نفت سپاهان در حال حاضر با ظرفیت ۷۲۰ 
هزار تن فرآورده های روغنی در سال بزرگترین شرکت تولید کننده روغن 
است، افزود: پایه فعالیت این شرکت بر پایه صادرات بود چرا که مصرف داخلی 
زیادی نداشتیم، اما در حال حاضر برای جلوگیری از خام و نیمه خام فروشی 

سعی داریم صادرات را کاهش دهیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه بندرعباس شرکت نفت سپاهان نیز 
گفت: این مجموعه با ظرفیت ۴۰ هزار تن مخازن صادراتی تکمیل شده است 
و سعی داریم در این محل صادرات را افزایش دهیم و این امر کاهش تردد در 
جاده ها  و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت و منجر به سودآوری  

بیشتر شرکت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت ســپاهان با بیان اینکه ظرفیت اسمی این شرکت 
حداکثر ۸۰۰ هزار تن  در ســال اســت، گفت: با توجه به اینکه واحدهای 

پاالیشگاهی هر چهار سال اورهال انجام می دهند تصمیم گرفتیم اورهال را 
در اردیبهشت سال آینده انجام شود.

همچنین احمد هاشمی، مدیرعامل کیمیا اسپیدی قشم نیز در این آئین با 
بیان اینکه با توجه به مشکالت ایجاد شده طی یک سال اخیر برای صنعت 
روغن و ایجاد التهاب در این بازار توزیع مویرگی را در دستور کار قرار دادیم، 
اظهار داشــت: هدف ما جلوگیری از التهاب و همچنین رســاندن روغن با 

کیفیت و با قیمت واقعی به دست مصرف کننده است.
مدیرعامل کیمیا اسپیدی قشم با بیان اینکه در صنعت روغن تخلف و تقلب 
بسیار باال است، افزود: تشخیص روغن اصل و غیر اصل بسیار سخت است و 
این کار تنها با آزمایش امکان پذیر است و زمانی که خود تولید کننده توزیع 

را انجام دهد مسلما معتبرتر است.
این در حالی بود که در گذشته رابطان توزیع، اتوسرویس ها را اجبار به خرید 

برندهای دیگر در کنار برندهای اصلی می کردند.
هاشمی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته یک هزار و ۵۰۰ تن روغن خودرو را 
در سطح استان اصفهان توزیع کردیم، ادامه داد: این رکورد بسیار خوبی بود 

و به تنهایی باعث شد جلوی تنش را در استان بگیرد.
وی با بیان اینکه تناژ توزیع روغن توسط شرکت کیمیا اسپیدی قشم توسعه 
یافته است، افزود: با این اقدام قیمت ها در بازار شکسته خواهد شد و قیمت 
ها به صورت واقعی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید و شاهد شیب 

نزولی قیمت هستیم.
مدیرعامل کیمیا اسپیدی قشم با بیان اینکه برای راه اندازی شعب این شرکت 

در استان ها و به ویژه استان اصفهان موقعیت استراتژیک را مورد توجه قرار 
دادیم، ادامه داد: سرمایه گذاری در کل شرکت بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان 

بوده است و تاکنون در ۲۱ استان این امر محقق شده است.
وی افزود: تالش ما این است که تا پایان سال آینده هر ۳۱ استان کشور شعبه 

کیمیا اسپیدی را داشته باشند.
همچنین  مهرداد زاده حیدری، معاون بازرگانی شــرکت کیمیا اسپیدی 
نیز در ادامه این برنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز شعبه ۲۱ ام 

شرکت کیمیا اسپیدی در استان اصفهان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه به دلیل حضور شرکت نفت سپاهان در اصفهان و همجواری 
آن با پاالیشــگاه اصفهان ما به صورت مســتقیم برای توزیع محصوالت و 
پخش مویگری محصوالت وارد این استان نشدیم و در ۲۰ استان دیگر فعال 
بودیم، گفت: اما به دلیل مشکالتی که از ابتدای امسال در تامین روانکار به 
خصوص برند اســپیدی در شهر و اســتان اصفهان به وجود آمد به دستور 
مقامات تعزیرات و وزارت صمت، تامین روانکار در این استان در دستور کار 

قرار گرفت.
معاون بازرگانی شرکت کیمیا اسپیدی با بیان اینکه شعبه کیمیا اسپیدی 
پس از دریافت مجوزهای الزم آغاز به کار کرده اســت، ادامه داد:  در حال 
حاضر ۸ خودروی توزیع و ۱۵ نفر نیروی انسانی در این بخش فعالیت دارند، 

در ماه گذشته ۱۵۰۰ تن روانکار در استان اصفهان توزیع کردیم.
زاده حیدری گفت: تا پایان امســال راه اندازی شــعب کیمیا اسپیدی در 
استانهای گیالن، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان و لرستان را با توجه 
به مصوبات هیات مدیره شرکت نفت سپاهان در دستور کار داریم، البته باید 
توجه داشت که در استان هایی که نمایندگی نداریم نیز با ظرفیت استانهای 
همجوار پوشش می دهیم برای مثال نیاز شهرکرد را از شعبه اصفهان پوشش 

می دهیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه استفاده از روغن سوخته به جای روانکار اولیه یکی 
از گلوگاه های مورد استفاده توسط سوجویان بوده است، افزود: باید توجه 

داشت که امکان تشخیص چشمی کیفیت روانکارها وجود ندارد.
معاون بازرگانی شرکت کیمیا اسپیدی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ نفر 
به صورت مستقیم با شرکت کیمیا اسپیدی کار می کند، افزود: به صورت غیر 

مستقیم نیز ۱۷ هزار نفر از این شرکت ارتزاق می کنند.

شعبه عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدی در اصفهان راه اندازی شد

70597059
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 08488100410848810041 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
7575قق549549ایــرانایــران7474 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 7685923576859235 متعلــق بــه ابراهیــم اکرمــی صومعــه بــزرگ  متعلــق بــه ابراهیــم اکرمــی صومعــه بــزرگ 

فرزند حسن رضا در تاریخ فرزند حسن رضا در تاریخ 1401/06/061401/06/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09218582800921858280 متعلــق بــه رضــا رســتمی فرزنــد حســن  متعلــق بــه رضــا رســتمی فرزنــد حســن 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/03/291401/03/29 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 09250866910925086691 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه زهــره صداقــت فرزنــد صــادق در  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه زهــره صداقــت فرزنــد صــادق در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/251401/06/25 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 52298324955229832495 متعلــق بــه جــواد محمــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد محمــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/071401/07/07 مفق

بــه شــماره  بــه شــماره  و کارت ســوخت  بــه شــماره 09250154230925015423 و کارت ســوخت  پایــه ســه  بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه  پایــه ســه  کارت ملــی و گواهینامــه 
7777طط544544ایــرانایــران2626 متعلــق بــه صــدف کوزئــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه صــدف کوزئــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

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

ــم  ــه مری ــر بانــک متعلــق ب ــم  و کارت عاب ــه مری ــر بانــک متعلــق ب ــه شــماره 09200077670920007767 و کارت عاب ــه ســه ب ــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پای ــه ســه ب کارت ملــی و گواهینامــه پای
محمدحســینی فرزنــد محمدشــعیب در تاریــخ محمدحســینی فرزنــد محمدشــعیب در تاریــخ 1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70607060
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــازاده فرزن ــه رض ــه صدیق ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــازاده فرزن ــه رض ــه صدیق ــق ب ــی 09404470710940447071 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/011401/07/01 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 09387828430938782843 متعلــق بــه مهــری  ابوالفضلــی فرزنــد نعمــت الــه  متعلــق بــه مهــری  ابوالفضلــی فرزنــد نعمــت الــه 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70637063
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22 متعلــق بــه علــی مهــدوی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی مهــدوی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ  1401/06/13 1401/06/13مفقــود مفقــود 

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 092209678092209678 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 09220096780922009678 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ســیده زهــرا  احمدیــان یــزدی  فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ ســیده زهــرا  احمدیــان یــزدی  فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04802169400480216940 متعلــق بــه حســین عباســیان فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه حســین عباســیان فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/301401/06/30 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 09222356430922235643 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 09222356430922235643 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1401/06/301401/06/30 مفق ــن در تاری ــد حس ــگری فرزن ــدی عس ــخ  مه ــن در تاری ــد حس ــگری فرزن ــدی عس  مه

می باشد.می باشد.

70667066
ــخ  ــا در تاری ــرزا آق ــد می ــدی فرزن ــه محم ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــرزا آق ــد می ــدی فرزن ــه محم ــه فاطم ــق ب ــماره 00781822810078182281 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

07120712//230230//3636
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/07/16

شماره : 1482

تاثیر »فیفا دی« روی پیروزی تراکتور مقابل پرسپولیس!

 دنبال دفاع از قهرمانی هستیم
کاپیتان تیم ملی فوتسال: دنبال دفاع از قهرمانی هستیم

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن 
دیدار تیم های ملی ایران و ویتنام انتخاب شد.

 حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به عنوان 
بهتریــن بازیکن دیدار ایران و ویتنام در یک چهارم نهایی 
جام ملت های آســیا انتخاب شد. در دیداری که شاگردان 
شمســایی موفق شــدند حریف خود را با نتیجه ۸ بر یک 

مغلوب کنند، طیبی موفق به هت تریک شد.
حســین، طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال در این نشست خبری اظهار کرد: 
همه بازیکنان ما بهترین بودند. خدا را شکر می کنم به هدف خود رسیدیم و طبق 
برنامه کادر فنی پیش رفتیم. تیم ما یک تیم متفاوت است و ۹۰ درصد ما تا به 

حال در آسیا بازی نکرده بودند و بازی به بازی بهتر می شویم.
وی ادامه داد: وقتی گلی زده می شود، تالش همه بازیکنان است و من آن را 
به ثمر نشانده ام. ما همیشه کار تیمی می کنیم و شخص گل نمی زند و این تیم 
ایران است گل می زند. تیم متفاوتی داریم و بسیار جوان هستیم اما با احترام به 

همه تیم ها می خواهیم از عنوان خود دفاع کنیم.

  دختر فوق سنگین ایران به قهرمانی آسیا رسید
دختر فوق ســنگین وزنه برداری زنان ایران با توجه به 
بهبود مصدومیتش به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شود.

 مســابقات وزنه برداری قهرمانی آســیا از ۱۴ مهر در 
بحرین آغاز می شود. تیم زنان ایران با هفت وزنه بردار در 
این مســابقات شرکت می کند. پیش از این در مورد اعزام 
فاطمه یوسفی دختر فوق سنگین ایران ابهام وجود داشت 
چراکه او مصدوم شــده بود و مشخص نبود تا زمان اعزام 

وضعیت او بهبود پیدا می کند یا خیر.
مصدومیت یوسفی بهتر شده است و در رکورد گیری که روز گذشته در اردوی 
تیم ملی زنان انجام شد، ۹۰ یک ضرب  و ۱۲۰ دوضرب را زد. او به علت مصدومیتی 
که پشت سر گذاشته است، با رکوردهای اصلی خود کمی فاصله دارد اما با این 

حال می تواند در مسابقه وزنه بزند، بنابراین به قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.
یوســفی در برای دومین مرتبه در قهرمانی آسیا وزنه می زند و سال گذشته 
رکورد مجموع ۲۰۸ کیلوگرم را ثبت کرد و هفتم شد. او در بازی های کشورهای 

اسالمی رکورد ۲۲۱ کیلوگرم را به ثبت رساند. 

 کاندیداتوری بهداد ســلیمی در انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
فدراسیون جهانی

قهرمان المپیک لندن کاندیدای عضویت در کمیسیون 
ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری شد.

  بهداد سلیمی که هم اکنون عضو کمیسیون ورزشکاران 
و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اســت، با 
تصمیم رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون وزنه برداری 
به عنوان نماینده ایران برای حضور در انتخابات کمیسیون 

ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری انتخاب شد.
این انتخابات در حین مســابقات جهانی کلمبیا در آذرماه برگزار شده و تنها 

وزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها حق رای خواهند داشت.
کمیسیون ورزشکاران IWF از مهمترین کمیسیون های این فدراسیون جهانی 
است چراکه سه نفر از اعضای این گروه به هیات اجرایی فدراسیون جهانی راه پیدا 
کرده و در تصمیمات کالن این ورزش حضور موثر خواهند داشت. همچنین این 
کمیسیون سه عضو رای دهنده در کنگره IWF خواهد داشت.براساس آیین نامه 
کمیســیون ورزشکاران، یک زن و یک مرد از هر قاره به عضویت این کمیسیون 
در خواهند آمد.فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار است برای اولین بار انتخابات 
کمیســیون ورزشکاران را برگزار کند که همزمان با مسابقات قهرمانی جهان در 

تاریخ ۵ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ )۱۴ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۱( در کلمبیا خواهد بود. 

 توضیح دبیر فدراسیون تیراندازی برای صدور ویزای مصر
مهدی مبینی گفت: برای کسب ویزای مصر پیگیری های 
زیادی کردیم و از طریق وزارت خارجه در حال دنبال کردن 

کار هستیم.
 مهدی مبینی در مورد صدور ویزای تیم ملی تیراندازی 
برای اعزام به مســابقات قهرمانی جهان و کســب سهمیه 
المپیک مصر اظهار کرد: برای کسب ویزا پیگیری های زیادی 
کردیــم و از طریق وزارت خارجه در حال دنبال کردن کار 
هستیم و به صورت مکرر نیز با دفتر حافظ منافع مصر در ایران در حال مکاتبه 
هستیم. آنها می گویند منتظر خبر از مصر هستیم. با توجه به نظر مساعد مسئول 
دفتر حافظ منافع در ایران امیدوارم که ویزا سریعا صادر شود. آنها گفتند منتظر 

هستیم تا وزارت خارجه مصر به ما اعالم کند تا ویزا صادر شود.
سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی گفت: بلیط مصر را تهیه و هتل را رزرو 
کردیم و زمانی که ویزا صادر شــود بالفاصله تیم اعزام می شود. ما تمام مراحل 
کار صدور ویزای مصر را از دو ماه قبل توسط امور بین الملل فدراسیون پیگیری 
کردیم. یک ماه قبل هم تمام مدارکی که دفتر حافظ منافع از ما خواسته بود را 
تکمیل و ارســال کردیم. سه مکاتبه با فدراسیون جهانی تیراندازی داشتیم و رو 
نوشــت آن را به فدراسیون تیراندازی مصر ارسال و عنوان کردیم این مسابقات 
بسیار مهم است.او گفت: در این مسابقات سهمیه المپیک توزیع می شود و باید 
طبق قوانین فدراســیون جهانی عدالت برای حضور کشورها رعایت شود و حق 
حضور برای همه کشــورها وجود داشته باشد. نکته مهم این مسابقات این است 
که قهرمانی بزرگســاالن و جوانان جهان اســت. حضور کشورها در آن اهمیت 
زیادی دارد. ما تمام مراحل اداری را طی کردیم و تمام کارهای مربوط به اعزام را 
به لحاظ قانونی انجام دادیم.سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی افزود: توسط 
محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک که در حال حاضر جهت حضور 
در نشست شورای المپیک آسیا در کامبوج حضور دارد، با نماینده IOC صحبت 
شــده است و او هم با فدراســیون جهانی تیراندازی مکاتبه داشته و اعالم کرده 

است که ایران باید در این مسابقات حاضر شود. 

 تیم بانوان ایران مغلوب کره جنوبی شد
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران آخرین دیدار خود 
در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی جهان را با شکست 

مقابل کره به پایان رساند.
 رقابت های تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان که در 
چین برگزار می شود امروز ادامه یافت و تیم بانوان کشورمان 
در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف کره جنوبی رفت 

و 3 بر صفر شکست خورد.
نتیجه کامل بازی در این مسابقه به شرح زیر است:

شیما صفایی صفر - کیم نایونگ 3
پریناز حاجیلو ۲ - لی 3

الینا رحیمی صفر - یون هیوبین 3
تیــم ملی تنیس روی میز زنان ایران پیش از این مقابل ســنگاپور، تایلند و 

لوگزامبورگ شکست خورده بود.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
یک پیشکسوت فوتبال تبریز می گوید بردیف 
از تعطیــالت ملی به خوبی اســتفاده کرد و 

توانست پرسپولیس را شکست دهد.
اصغر اعتباری درباره پیروزی یک بر صفر 
تراکتور مقابل پرسپولیس در چارچوب هفته 
هفتم لیگ برتــر فوتبال اظهار کرد: تراکتور 
روز به روز بهتر و هماهنگ تر می شــود. االن 
مشــاهده می کنیم که پاس به عقب کم تری 
در تراکتــور داده می شــود و تیم رو به جلو 
بازی می کند. ادامه ایــن روند برای تراکتور 
امیدوارکننده است و می توان گفت که شانس 

حضور در سه تیم باالی جدول را دارد.
او افزود: تیمی کــه خیلی از مهره هایش 
را عوض کرده، تا به هماهنگی برسد و مربی 
بازیکنان و نقاط و ضعف را بشناسد به زمان 
نیاز دارد. فوتبال زیبا و بانتیجه زمان بر است. 
این برد بــرای تراکتور خیلی مهم بود. یکی 
از علل پیروزی تراکتور، تمرینات خوب این 
تیم در زمان تعطیالت ملی بود. بردیف روی 
نقاط ضعف پرسپولیس که بیش تر از همه در 
عمق دفاع است، کار کرد و دیدیم که تراکتور 
چندین موقعیت از آن نقطه به دســت آورد. 
منتها پنالتی ای که گرفته شد، عجیب بود چرا 
که هیچ اتفاقی نیفتاد و احتماال داور دوست 

داشت که بازی مساوی شود.
این پیشکســوت فوتبال تبریز با اشاره به 

شرایط پرسپولیس یحیی گل محمدی توضیح 
داد: من پرســپولیس را تیم خوبی می بینم 
ولی وقتی روی این تیم پرس انجام می شود، 
به خاطر ضعف شــان در عمق دفاعی ضربه 
می خورند. تراکتور هم روی کارهای ترکیبی 

خوب کار کرده و رو بــه جلو بازی می کند. 
پــاس به عقب ضربه زیــادی به تیم می زند. 
درســت است که تیمی مثل منچسترسیتی 
پاس به عقب می دهد اما آن پاس ها به خاطر 
بازی سازی از خط دفاعی است که در فوتبال 

ما وجود ندارد. در فوتبال ما باید فوتبال رو به 
جلو انجام شود تا هافبک ها بازی سازی کنند. 
دیدیم که همین پــاس به عقب ها منجر به 
برکناری  اسکوچیچ شد چرا که در بازی های 
حساس به خاطر همین پاس ها گل خوردیم. 

در تیم ملی بیش ترین ظلم به اسکوچیچ شد.
اعتباری در ادامه گفت وگویش با ایســنا 
درباره خریدهای تراکتور در لیگ بیست و یکم 
گفت: خریدهای این فصل تراکتور معقول بود. 
قبال بازیکن از رده خارج شده جذب می شد 
یــا به عبارتی به تیم غالب می شــد. در بین 
بازیکنان امسال، ریکاردو آلوز فوق العاده  است 
و بازی را به خوبی به گردش در می آورد. منتها 
االن تراکتور روی پرتاب اوت ها مشکل دارد 
چرا که می خواهد از این راه موقعیت درست 
کنــد اما توپ فقط به محوطه جریمه پرتاب 
می شود و هیچ برنامه تاکتیکی پس از رسید 
توپ به محوطه جریمه ندارند. در کل نفراتی 
که تراکتور جذب کرده، خوب بوده و جا دارد از 
آقای زنوزی تشکر کنیم. در نیم فصل اگر دو، 
سه نفر بیش تر جذب کند، می تواند سهمیه 

هم کسب کند.
او در پایان بیــان کرد: ای کاش مقداری 
از حمایتی که زنــوزی از تراکتور کرده را از 
ماشین سازی می کرد تا این تیم نابود نشود. 
ماشین ســازی واقعا حیف شد. ماشین سازی 
مثــل یتیم مانــده و کســی از آن حمایت 
نمی کند. االن کســی نیست پا پیش بگذارد 
و از آن حمایــت کند. کاش آقای زنوزی ۱۰ 
درصد از هزینه ای که برای تراکتور می کند را 
به ماشین سازی اختصاص دهد تا این تیم از 

اوضاعی که دارد نجات پیدا کند.

اسکان زنان کشتی گیر ایران در کانکس!
تیم ملی کشــتی آلیــش زنان ایران در مســابقات 
جهانی ترکیه شرایط بدی داشتند و در کانکس اسکان 
داده شــده اند. بازی های جهانی عشایری روزهای ۷ تا 
۱۰ مهرماه در شــهر بورسا ترکیه برگزار شد و تیم ملی 
کشــتی آلیش زنان ایران توانست ۶ مدال رنگارنگ در 
بخش کالســیک و پنج مدال در بخش آزاد کسب کند 
و عنوان قهرمانی بخش کالســیک را از آن خود کند اما 
شــرایط میزبانی ایران در این مسابقات بسیار بد بوده و 
کشــتی گیران در کانکس اسکان داده شده اند.آنا براتی 
ســرمربی تیم ملی کشــتی آلیش زنان ایران در مورد 
میزبانی ترکیه در مسابقات جهانی عشایر به ایسنا گفت: 
میزبانی افتضاح بود. اصال فکر نمی کردیم چنین شرایط 
بدی داشــته باشیم. محل اسکان مسابقات کانکس بود 
که اولین شــوک از این طریق به ما وارد شد. شرایط در 
کانکس سخت بود و خیلی از امکانات را نداشتیم حتی 

حمام و سرویس بهداشتی عمومی بود.
براتی در مورد ســطح مسابقات بیان کرد: مسابقات 
سطح باالیی داشت و تیم های قرقیزستان، ازبکستان و 
ترکمنستان مثل همیشه آماده بودند، اما از نظر برگزاری 
خیلی ضعیف عمل کردند و خیلی اذیت شدیم. خیلی از 
امکانات ساده را نداشتیم و برای گرفتن آب مجبور بودیم 

مسافت زیادی را طی کنیم.

 کاری کردند که قهرمان نشویم
او در ادامــه افزود: یکی دیگر از مشــکالت بزرگ ما 
برگزاری مســابقات کالسیک و آزاد در یک روز بود، در 

حالی که از قبل این موضوع را به ما اطالع نداده بودند. 
ما از ۹ صبح تا ۱۶ بعداز ظهر در بخش کالسیک شرکت 
کردیم و از ۱۶ تا ۱۰ شــب هم در بخش آزاد مســابقه 
دادیم. بچه های من در بخش آزاد واقعا خســته بودند و 
به همین دلیل در این بخش نتایج ضعیفی کسب کردیم. 
توان اصلی ما در بخش کالسیک بود و اگر مسابقات آزاد 
روز بعد برگزاری می شــد، قهرمانی این بخش را هم به 

دست می آوردیم.  
سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران با بیان اینکه 
از بدو ورود به مسابقات کاری کردند که ما قهرمان نشویم، 
ادامه داد: می توانستیم مدال های بیشتری کسب کنیم اما 
داوری ها افتضاح بود، حتی مسابقات تایمر هم نداشت و 
خودمان زمان می گرفتیم. این موضوع هم باعث شد تا 

دو مدال طال را از دست بدهیم.

 اسکان زنان کشتی گیر ایران در کانکس!
براتــی در بخش دیگر ایــن گفت وگو به بی توجهی 
مسئوالن وزارت ورزش به کشتی زنان اشاره و بیان کرد: 
حمایت صفر است. بچه های من برای مسابقات آسیایی و 
قهرمانی جهان هیچ پاداشی نگرفتند. می گویند از آنجایی 
که رشته المپیکی نیستید به شما جایزه تعلق نمی گیرد. 
نمی دانم چرا وزارت ورزش ما را نادیده می گیرد. نامه ای 
نوشته ایم که چرا به ما جایزه تعلق نمی گیرد و قرار است 
به دست وزیر ورزش برسانیم.او با بیان اینکه فدراسیون 
تا جایی که می تواند حمایت می کند، ادامه داد: بچه های 
من در برترین شــرایط و بدون هیچ جایزه ای از طرف 

وزارت ورزش، کشتی می گیرند و مدال کسب می کنند. 
به عنوان سرمربی تیم ملی هیچ پولی دریافت نمی کنم 
و تنها به عشــق ایران در تیم ملی حضور دارم. ما با ۶ 
ورزشکار ۱۱ مدال گرفتیم که خیلی ارزشمند است اما 
متاســفانه هیچ حمایتی از سمت وزارت ورزش برای ما 
وجود ندارد. هر بار به ما می گویند نمی دانستیم چنین 
شرایط بدی دارید و قول می دهند اما اتفاقی نمی افتند.

 نام کشتی را حمل می کنیم که نادیده گرفته 
می شویم

براتی ادامه داد: در باکو تحصیل می کنم و هزینه های 
زیادی را متحمل می شوم اما هزار تومان هم دریافت نمی 
کنم. تا جایی می شود این شرایط را تحمل کرد. نزدیک 
دو سال است که سرمربی تیم ملی هستم. در سال اول 
مسابقه نداشتیم و در سال دوم در تمام مسابقاتی که اعزام 
شدیم چند مدال طال گرفتیم که در کل کشتی آلیش تا 
این حد مدال نداشتیم. با این حال به بن بست رسیده ام و 
نمی دانم باید چکار کنم.سرمربی تیم ملی کشتی آلیش 
زنان با بیان اینکه رشــته ما پخش تلویزیونی ندارد، به 
همین دلیل مردم خیلی از کشتی زنان شناخت ندارند، 
تاکید کرد:اگر پنج دقیقه هم پخش تلویزیونی داشتیم 
خیلی از مردم ما را می شــناختند. از طرفی انگار برخی 
ازمردم کشــتی را برای زنان قبول ندارند. حجاب کامل 
داریم اما فقط به این خاطر که نام کشــتی را حمل می 

کنیم، نادیده گرفته می شویم.

  بانوان نجات غریق ثابت کردند حجاب مانعی 
برای کسب سکو نیست

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی درباره کسب 
مدال نقره بانوان در رقابت های جهانی نجات غریق گفت: 
بانوان ما برای اولین بار توانستند به نایب قهرمانی دست 
پیدا کنند و ثابت کردند که حجاب مانعی برای رسیدن 
به ســکو نیست. مهدی حیدری در نشست خبری که 
امروز در محل فدراسیون غواصی و نجات غریق برگزار 
شد، درباره کسب عنوان نایب قهرمانی توسط بانوان در 
رقابت های جهانی نجات غریق گفت: حدود ۴۰ نفر از 
بهترین ها به اردو دعوت شــدند و در ۵ مرحله اردوی 
تمرینی برگزار شد که نهایتا در بخش بانوان تیم ایران 
به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. برای نخستین بار تیم 
در بخش ملی به این رقابت ها اعزام شــده بود و نتیجه 
ارزشمندی گرفتیم.وی افزود: نیوزیلند و استرالیا آمده 
بودند که مدال ها را درو کنند، اما در ماده ۴ در ۹۰ تیم 
ما توانســت به مدال نقره دست یابد در بخش مردان و 
در ماده استخری هم رکوردهای ورزشکاران ما جابه جا 
شد.حیدری پیرامون پرسشی در باره اینکه رسانه های 
معاند بحث مخالفت با حجــاب را مطرح کرده اند، اما 
ورزشکاران ما با حجاب به مدال رسیدند، خاطرنشان کرد: 
ورزشکاران کشور ما در این مسابقات حجاب داشتند، 
البته مصری ها هم پوشش داشتند اما نه مثل ما. وقتی 
بانوان ما روی ســکو رفتند دبیر کل فدراسیون جهانی 
می خواســت با بچه های ما دست بدهد، اما بچه های ما 
دست خود را به حالت احترام باال آوردند. آنها نشان دادند 
حجاب برای قهرمانی مانعی نیســت و با حجاب کامل 
توانستند عملکرد موفقی داشته باشند. البته مصری ها 
هم قوی بودنــد اما بچه های ما با اختالف کم به نقره 
رسیدند.وی اضافه کرد: بانوان ما نشان دادند می توانند با 
حجاب مدال بگیرند و عزتمند روی سکو بروند.حیدری 
در پاسخ به این سوال که تعدادی از ورزشکاران نجات 
غریق جزو دوومیدانی کاران هستند، افزود: جامعه نجات 
غریق ورزشکارانی دارد که در رشته های دیگر هم قهرمان 
هستند. ما ورزشکاری داریم که در کشتی و کاراته فعالیت 
می کند، اما ناجی غریق اســت.رئیس فدراسیون نجات 
غریق پیرامون این پرسش که به خاطر شرایط مالی اعزام 
خیلی از فدراسیون ها با محدودیت مواجه شده بود، اعزام 
شما چطور، افزود: ما عالوه بر این مسابقات، رقابت دیگری 
هم در ترکیه داشتیم. شورای برون مرزی وزارت ورزش 
نهایت همکاری را با ما داشت و هیچ مشکلی نداشتیم.

حیدری در مورد اینکه عدم امکانات برای شــرکت در 
ماده دریایی مطرح شده و آیا برنامه ای برای دوره بعدی 
مسابقات دارید، اظهار کرد: با بررسی هایی که انجام دادیم 
سال آینده در تالش هستیم ابزار حرفه ای نجات غریق 
را وارد کرده و در اســتان های ســاحلی استارت بزنیم، 

امیدواریم نتایج خوبی هم کسب کنیم.

آگهی فراخوان عمومی
 جذب سرمایه گذار )یک مرحله ای(

 پروژه  ساماندهی و احداث 103 ایستگاه اتوبوس
B.O.L.T  در سطح شهر به شیوه 

 عنایت به تاکیدات مجموعه ی شهری در خدمات رسانی هر چه بیشتر و باکیفیت تر، شهرداری رشــت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و
 مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه ی سرمایه گذاری ساماندهی و احداث ۱۰3  ایستگاه اتوبوس در سطح شهر را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه 

گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

  

   
تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول ۱۴۰۱/۷/۹ ، نوبت دوم ۱۴۰۱/۷/۱۶

مهلت دریافت اسناد: کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت  دوم آگهی روز شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
۱۴۰۱/۷/۲۵ ، اسناد را از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند. 

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت۱۴/3۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه 
سازمان گردد. 

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی راس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ 
۱۴۰۱/۸/۱۰ برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد:  
۱( مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح ها بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان )بدون 
پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد(، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان 

تندیس )نبش انصاری به بلوار نماز( طبقه ۸ دریافت نمایند.
 ۲( غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطالعات طرح ها را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به 

آدرس ایمیل INVEST.RASHT@GMAIL.COM از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.
توضیحات ضروری:

- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای 
سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطالعات بیشتر : ۰۱3-33۷۵۶۱۶۰-33۷۵۶۱۶۲
WWW.INVESTINRASHT.IR :وب سایت سازمان -

       امیرحسین علوی
         شهردار رشت

شرح پروژه               آورده شهرداری                              آورده سرمایه گذار                            نوع قرارداد    حجم سرمایه گذاری

ساماندهی و احداث 
103 ایستگاه اتوبوس در 

سطح شهر رشت

ارزش ترهین زمین- 
بهای خدمات 
و مجوزات الزم

تهیه، ساخت، نصب و 
 بهره برداری از

 ایستگاه های اتوبوس

BOLT
 )احداث، بهره برداری 

اجاره، انتقال(

109.920.000.000 ریال



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1

 | کد پستی 1419734614
 |  تلفن ،  نمابر، واتس آپ :  66563830 

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
33.120   ق

 32.800

 37.300
  9.100

 1.790
 15.200.000
 14.200.000
 8.300.000
 5.300.000
3.100.000

ســرمایه گذاران ریپل امیدوارند، پیروزی احتمالی ریپل لبز در برابر کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا قیمت این التکوین را دستکم 50 درصد افزایش دهد.

 )XRP( به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کوین تلگراف، سرمایه گذاران ریپل
امیدوار هستند در صورت پیروزی ریپل لبز در نبرد حقوقی خود علیه کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده )SEC( - که مدت ها است به طول انجامیده - این 
توکن بتواند در ماه های پایانی سال 2022 شاهد افزایش قیمت قابل توجهی باشد. 
قاضی پرونده ی شکایت ریپل لبز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در 
29 سپتامبر )7 مهر( دستور داد تا اسناد مربوط به اظهارات تعیین کننده ی ویلیام 
هینمن، یکی از مدیران سابق این کمیسیون، درباره ی ارزهای دیجیتال منتشر شوند.

مســئوالن ریپل معتقد هســتند که هینمن ممکن است در برخی اسناد که 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تاکنون مخفی نگه داشته، مستقیما به این 
موضوع اشــاره کرده باشد که اتریوم )ETH(، توکن بومی بالک چین اتریوم، جزء 
اوراق بهادار نیست. استدالل مسئوالن ریپل لبز این است که وی طی یک سخنرانی 

در ژوئن 2018 همین مطالب را به زبان آورده بود.
مســئوالن ریپل قصد دارند از اظهارات و نوشته های هینمن به عنوان مدرکی 
استفاده کنند که نشان می دهد توکن بومی بالک چین ریپل نیز نباید به عنوان 
اوراق بهادار در نظر گرفته شود. کمیسیون بورس اوراق و بهادار آمریکا ادعا می کند 

ریپل باید به عنوان اوراق بهادار تلقی شده و تحت نظارت این نهاد قرار بگیرد.
پیــروزی ریپل لبز در ایــن دادگاه می تواند تاثیرات قابل توجهی بر قیمت ارز 
دیجیتال ریپل )XRP( داشــته باشد. قیمت ریپل در لحظه ی نگارش این مطلب 

- حوالی ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه 12 مهر - 0.45 دالر است. قیمت این 
ارز دیجیتال تا این لحظه، نسبت به روز گذشته 1.13 درصد کاهش یافته است. 

نمودار قیمت ریپل
از نظر تکنیکال، قیمت ریپل )XRP( با یک بریک اوت به طور بالقوه می تواند تا 

50 درصد افزایش یابد.
هم اکنون، این توکن در حال تست کردن سطح مقاومتی است که محل برخورد 
مقاومت خط روند نزولی چند ساله و یک خط فیبوناچی است؛ هر دوی این سطوح 
در نزدیکی 0.57 دالر قرار دارند. پیروزی ریپل لبز در این دعوای حقوقی می تواند 

توکن ریپل )XRP( را از این سطح مقاومت به سمت باال هدایت کند.
وقوع چنین بریک اوتی می تواند قیمت ریپل )XRP( را به ســمت سطح بعدی 
فیبوناچــی در نزدیکی 0.72 دالر حرکت دهد - یعنی بیش از 50 درصد افزایش 
قیمت. در مقابل، وقوع یک پولبک نیز می تواند قیمت ریپل را به ســطح حمایت 

قبلی در حوالی 0.31 دالر برساند - یعنی حدود 35 درصد کم تر از قیمت فعلی.
تحلیلگری با نام مستعار DonAlt معتقد است: »آینده ی ریپل به نتیجه ی این 
دادگاه بستگی دارد.«»اگر ریپل لبز در این پرونده پیروز شود، قیمت ریپل به طور 
انفجاری افزایش می یابد. و اگر آن ها این بازی را ببازند، قیمت ریپل بیش از پیش 
سقوط خواهد کرد. هم چنین، شکست ریپل در این پرونده سایر ارزهای دیجیتال 
را نیز آسیب پذیرتر خواهد کرد؛ از این رو، بهتر است همه از ریپل حمایت کنند.«

احتمال افزایش 50 درصدی قیمت ریپل
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به دنبال افزایش شدید قیمت دالر، قیمت طال امروز کاهش یافت؛ اما مس با 
روندی مشابه تحت تاثیر تضعیف فعالیت های تولیدی جهانی کاهش یافت.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از اینوستینگ، قیمت های طال و مس روز 
سه شنبه پس از افزایش شدید ارزش دالر کاهش یافت؛ البته ناگفته نماند در مورد 
قیمت فلز قرمز، نشانه های بیشتر از تضعیف فعالیت های تولیدی جهانی منجر به 

این کاهش شد.
با نگاهی به چشــم انداز روز قبل می توان مشاهده کرد که طال روز دوشنبه به 
شدت افزایش یافت و پس از نزدیک به سه هفته، دوباره به سطح 1700 دالر در 
هر اونس رسید. در این راستا، قیمت های فلز زرد زمانی افزایش یافت که داده های 
ضعیف تولید و ساخت و ساز ایاالت متحده نشان داد که فدرال رزرو ممکن است 
مجبور شــود ســرعت افزایش نرخ بهره خود را برای جلوگیری از تخریب بیشتر 

اقتصادی کاهش دهد.
هر اونس طال با 0.1 درصد کاهش به 1698.65 دالر رسید، در حالی که قیمت 
معامالت آتی طال در ساعت 20:35 به وقت منطقه زمانی شرقی)ET( یا )00:35 
GMT(، با 0.3 درصد افزایش به 1707.35 دالر در هر اونس رسید. هر دو ابزار معیار 

در روز دوشنبه بیش از 2 درصد افزایش یافتند.
در چشــم انداز بازار فلزات گرانبها می توان مشــاهده کرد که داده های ضعیف 

تولید، همراه با قرائت های ناامیدکننده مشابه ژاپن، منطقه یورو و بریتانیا در روز 
دوشنبه، باعث شد که قیمت مس در بازارهای فلزات به دلیل ترس از باد مخالف 

بیشتر عقب بماند.

عقبگرد مس
معامــالت آتی مس پس از افزایش تنها 0.8 درصدی در جلســه قبل، در روز 
سه شنبه 3.4180 دالر در هر پوند ثابت بود و نزدیک به پایین ترین سطح دو ماهه 
قرار داشت. البته فلز قرمز از تضعیف دالر حمایت کرد که در سال جاری بر بازار 

فلزات، سنگینی کرده است.
در این بین، شــاخص دالر از اوج 20 ســاله اخیر خود عقب نشینی کرد و 0.4 
درصد از دســت داد؛ حال آنکه این چهارمین جلسه متوالی سقوط آن بود. عالوه 
بر آن، بازدهی خزانه داری 10 ساله نیز از باالترین رقم نزدیک به 12 سال گذشته 

عقبگرد قابل توجهی کرد.
در حال حاضر بازارها با این احتمال قیمت گذاری می کنند که در صورت بدترشدن 
شرایط اقتصادی در کشور، فدرال رزرو در نهایت به سمت موضعی منفی سوق پیدا 
کند. این رویداد، پیش از انتشار داده های کلیدی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 
ایاالت متحده در این جمعه اســت که انتظار می رود انعطاف پذیری در بازار کار را 

منعکس کند.
اما این روزها، چندین مقام فدرال رزرو، با علم به اینکه این بانک آماده است در 
نبرد خود با تورم، درگیری های اقتصادی را به خطر بیندازد، بر موضع جنگ طلبانه 

آن تکیه کرده اند.
انتظــار مــی رود نرخ های بهره ایــاالت متحده به طور گســترده ای ســال 
 را بــاالی 4 درصــد به پایــان برســاند، حرکتی که فشــار بیشــتری را برای 

بازارهای فلزی به همراه دارد.
افزون بر آن، انتظار می رود روند ضعیف تولید در سراســر جهان، قیمت فلزات 
صنعتــی را در کوتاه مدت کاهش دهــد؛ با این حال بازارها انتظار دارند که بهبود 

فعالیت در سال 2023 باعث تقویت فضای موجود شود.

فیلم جدیدی که از بالگرد مریخی »نبوغ« منتشر شده است، چسبیدن زباله های 
فضایی را به پای این بالگرد نشان می دهد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اســپیس، اتفاق عجیبی در مورد بالگرد 
مریخی نبوغ در حال رخ دادن است. بالگرد »نبوغ«)Ingenuity( که به همراه مریخ نورد 
»استقامت« )Perseverance( در حال کاوش در دهانه »جیزرو«)Jezero( مریخ 
است، در پرواز اخیر چیزی به پایش چسبیده است. مهندسان در سی و سومین 
پرواز نبوغ بر فراز سیاره سرخ در اواخر سپتامبر، زباله هایی را روی دوربین دیدند 
و خاطرنشــان کردند که تصاویر نشان می دهند که زباله ها از روی بالگرد کوچک 
پرواز می کنند. اگرچه زباله ها کمی شبیه به تار عنکبوت هستند اما به نظر می رسد 

حداقل می توانیم مطمئن باشیم که موجودات بیگانه نیستند.

فیلم دوربین موسوم به »NavCam« نشان می دهد پیش از اینکه »نبوغ« یک 
تماس ایمن با ماســه های مریخ داشته باشد، زباله ها به طور طبیعی طی پرواز به 

سطح می افتند.
مقامــات »آزمایشــگاه پیش رانش جت«)JPL( ناســا در مــورد این موضوع 
نوشــتند: دورســنجی پرواز و جســتجو و انتقال پس از پرواز، هیچ نشانه ای را از 
 Mars(»2020 آسیب وسیله نقلیه نشــان نمی دهند. گروه های ماموریت »مریخ
 2020( شــامل بالگــرد نبــوغ و مریخ نــورد اســتقامت در حال تــالش برای

 تشخیص منبع زباله هستند.
نبوغ به خوبی طی یک ماموریت طوالنی پرواز می کند. این نخستین پهپادی 
است که بر فراز مریخ پرواز می کند و در ابتدا برای پنج پرواز در نظر گرفته شده بود.

ناســا به دنبال این اســت که نبوغ را تا آنجا که امکان دارد، آزمایش کند. این 
موضوع به ویژه از آنجا مهم است که این آژانس قصد دارد بالگردهای مریخ را برای 

ماموریت بازگشت نمونه در آینده وارد بازی کند.
استقامت در تالشی بلندمدت است تا امیدوارکننده ترین نمونه ها را برای بررسی 
دقیق تر روی زمین جمع آوری کند زیرا دانشمندان به دنبال پاسخ های بیشتری در 

مورد امکان حیات در گذشته باستانی مریخ هستند.
در این بین، بالگرد نبوغ به عنوان یک پیشاهنگ آزمایشی برای مریخ نورد استقامت 
عمل می کند زیرا »استقامت« به کاوش در دلتای رودخانه باستانی ادامه می دهد. 
کشف آب در مریخ، یکی از زمینه های اصلی پژوهش است و دانشمندان همچنان 

به بحث در مورد قابلیت سکونت این سیاره ادامه می دهند.

طال و مس؛ همگام در عقبگرد

زباله های فضایی روی پای بالگرد مریخی »نبوغ«

   برای تعویض شناسنامه باید چکار کنیم؟
طبق اعالم سازمان ثبت احوال کشور، صاحباِن شناسنامه های قدیمی )جلد قرمز( و شناسنامه های دارای مشکل، با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی باید درخواست خود برای تعویض شناسنامه را ثبت کنند. در این اینفوگرافیک به مدارک و راه هایی که برای تعویض شناسنامه های قدیمی، 

مستعمل و مشکل دار باید انجام شود، اشاره شده است.

 رکوردشکنی در تولید سریع دوچرخه با چاپگر سه بعدی

یک شــرکت ایتالیایی آنچه را که به عنوان اولین دوچرخه چاپ ســه 

بعدی با کارایی باال نامیده می شود، معرفی کرده است. سرعت تولید این 
دوچرخه منحصر به فرد بوده است.

بــه گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، قرار اســت دوچرخه 
سوار مشــهور ایتالیایی، فیلیپو گانا، یک دوچرخه تولیدشده با چاپگر سه 
بعــدی را برای ثبت رکورد به نمایندگــی از اتحادیه بین المللی دوچرخه 

سواری در ماه آینده به کار بگیرد.
این دوچرخه به نام 3D Bolide F HR که توسط شرکت پینارلو ساخته 
شــده، برای ثبت رکوردی تازه در زمینــه رکاب زنی در 60 دقیقه به کار 
گرفته خواهد شد. در طراحی این دوچرخه از یک آلیاژ خاص مورد استفاده 
در صنعت هوافضا اســتفاده شده که با چاپگرهای سه بعدی خاصی به نام 
Scalmalloy ســازگاری دارند. از این طریق چاپ ســه بعدی دوچرخه  با 

اندازه و دقت چند میلی متر ممکن شده است.

امام علی  علیه السالم :
بدانید که دنیا پشت کرده و در 
حال کوچ است، و آخرت، رو آورده 
و در حال کوچ است؛ و هریك را 
فرزندانی است. شما از فرزندان 
آخرت باشید و از فرزندان دنیا 
مباشید؛ چرا که امروز، روِز کار 
است، نه حسابرسی، و فردا روِز 
حسابرسی است نه کار و تالش .
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