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 افزایش 4 میلیونی 
هزینه ساخت مسکن 

  دولت نگاه  ابزاری 
به بازار سرمایه ندارد

  فرصت طالیی مجیدی 
به والتر زنگا در امارات

 خانه دار شدن
 از رویا تا واقعیت
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اقتصاددان

خطتولیدفقروابعادمبارزهباآن

مبارزه با فقر نیازمند آن است که سیاستگذار، تحولی اساسی در بینش 
خود نسبت به مسائل مختلف جامعه داشته باشد و باور کند که این وضعیت 

نتیجه سیاست های گذشته خودش بوده است.
اســتمرار سیاست های روزمره و اشــتباه و اصرار بر آن، اقتصاد ایران را 
انعطاف ناپذیر و ســخت کرده است. اقتصاد ایران نرم نیست، سیال نیست، 
همانند ســنگ سخت شده اســت. به همین دلیل است که سیاست های 
اقتصادی، حتی اگر صحیح هم باشند، کم اثر هستند. مهم ترین اثر »سخت 
شدن« اقتصاد ایران، کوچک شدن آن است؛ چون اقتصاد برای رشد و بزرگ 
شدن نیاز دارد که سرمایه گذاری کند، نیروی انسانی جذب کند، شیوه های 
جدید تکنولوژی را بیازماید و به کار بگیرد. اینها در شرایطی که اقتصاد ایران 
سخت شده است، امکان ندارد. به همین دلیل است که رشد پایین در اقتصاد 

ایران بدیهی و قابل پیش بینی شده است.
در واقع شــاهد نوعی ایستایی در اقتصاد ایران هستیم. همزمان تورم به 
همین دالیل گفته شده رو به افزایش است. سال های طوالنی است که تورم 
باال در اقتصاد ایران جا خوش کرده است. ایستایی اقتصادی توام با تورم باال، 
بیماری مزمن اقتصاد ایران شــده است. این بیماری اولین اثری که بر جای 
می گذارد فقر است. کاهش تولید و نداشتن رشد مستمر و در نتیجه کاهش 
حجم اشتغال یا افزایش محدود آن و همزمان افزایش تورم، آن هم نه برای 
بازه ای کوتاه مدت بلکه برای سال های متوالی، همانند خوره ای به جان سفره 
مردم افتاده است. افزایش سطح فقر نسبی و فقر مطلق نشان دهنده از نفس 
افتادن رشد اقتصادی و تحلیل رفتن سرمایه از یکسو و پایدار شدن تورم از 
سوی دیگر است. تا این شکاف درست نشود، اقتصاد ایران به جای اینکه کاال 

تولید کند، فقر تولید می کند.
آمار و تخمین ها نشــان می دهد ســطح فقر نسبی به حدود ۱۸میلیون 
تومان برای یک خانوار معمولی و سطح فقر مطلق به ۱۲میلیون تومان در 
سال۱۴۰۱ افزایش یافته که نشانگر این واقعیت تلخ است که هر روز عده ای 
زیر خط فقر نسبی و عده ای زیر خط فقر مطلق پرتاب می شوند. وقتی اقتصاد 
سخت و انعطاف ناپذیر می شود فقر در آن النه می کند. فقر با خودش فرهنگ 
فقر می آورد، با خودش سطح تحصیالت و آگاهی محدود و بسته ای می آورد، 
با خود آســیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی می آورد. فقر وقتی ساختار 
پیدا می کند، شروع به تخریب بنیان های توسعه ای جامعه می کند که شاید 
اقتصاد برای خلق آنها دهه ها هزینه کرده باشد. فقر در روند حرکت جامعه 
اختالل ایجاد می کند. فقر خودش را بزرگ می کند. فقر، فقر می آفریند. اگر 
این روند ادامه یابد، سرمایه اجتماعی تهدید می شود. در این شرایط سطح 

سرمایه اجتماعی الزم برای رشد اقتصادی فراهم نمی شود.
برای جلوگیری از فرآیند خود تخریبی، الزم اســت ابتدا ابعاد، عملکرد و 
گستردگی فقر توســط سیاستمداران و سیاستگذاران پذیرفته شود. بدون 
پذیرفتن ابعاد فقر، مسیر بهبود آن ایجاد نمی شود. با آمار و اعداد نباید بازی 
کرد. فقر یک پدیده است.  یک پدیده  فراگیر اجتماعی-اقتصادی-سیاسی 
و حتی اکولوژیک که تمام ابعاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. همراه با 
پذیرش فقر باید با پوشش آماری گسترده در این زمینه هوشمندسازی شود. 
در هوشمندسازی این پدیده، دولت می تواند با فقر مبارزه ای همه جانبه را آغاز 
کند. البته که مبارزه با فقر نیازمند آن است که سیاستگذار، تحولی اساسی 
در بینش خود نسبت به مسائل مختلف جامعه داشته باشد و باور کند که 
این وضعیت نتیجه سیاست های گذشته خودش بوده است. اگر کاری انجام 
نشود در آینده ای نه چندان دور همه درگیر فقر خواهند شد و تنها حاشیه ای 
باریک از مردم با استفاده از عدم تعادل های موجود در اقتصاد می توانند از تله 

فقر رها شوند و به ثروت خود بیفزایند.

بیشتریننرختورمبرایاستانهایکمدرآمدبیشتریننرختورمبرایاستانهایکمدرآمد

 حمید زرگرنژاد که ایــن روزها، » برای مرجــان« را به روی 
پرده دارد، در جدیدترین فعالیت سینمایی خود، »شماره ۱۰ 

گریخت« را جلوی دوربین می برد.
حمید زرگرنژاد، ۲ سال پس از تولید برای مرجان، شماره ۱۰ 

گریخت را جلوی دوربین می برد.
تهیه کننده این فیلم سینمایی که پس از دریافت پروانه ساخت، 
کلید می خورد، ابراهیم اصغری است. آخرین فعالیت اصغری در 

سینمای ایران، فیلم تک تیرانداز بود.
شماره ۱۰ گریخت، چهارمین ساخته سینمایی زرگرنژاد است. 
این کارگردان پیش از این، فیلم های پایان خدمت، ماهورا و برای 

مرجان را به تولید رسانده بود.

تهیه کننــده »جاودانگان« از ســاخت فصــل دوم این فیلم 
ابرقهرمانی خبر داد که قرار اســت کلوئی ژائو کارگردانی آن را 

بر عهده بگیرد.
 نیت مور در گفت و گوی تازه ای با COMICBOOK که روز شنبه 
منتشر شــد، نگفته که ابرقهرمان ها در این فصل چگونه و چه 
زمانی بر می گردند اما در عین حال می گوید طرفداران سینمای 

مارول آخرین جاودانگان را ندیده اند.
در حالی که بیشتر فیلم های مارول به سرعت سفارش ساخت 
دنباله های خود را می گیرند اما آینده این فیلم پس از اکران فصل 
نخست آن در سینماها در سال گذشته به طور کامل مشخص 
نیست. جاودانگان عملکرد خوبی در فروش داخلی نداشت هر 
چند نه در سطحی که به طور معمول از فیلم های با هزینه ساخت 

باال در سینمای مارول انتظار می رود.
این فیلم که برای ســاخت آن ۲۰۰ میلیون دالر هزینه شد در 

مجموع ۴۰۲ میلیون دالر فروش در گیشه داشت.

با وجود رکود در بازار خودرو، اما مســیر قیمت ها افزایشی است و گزارش ها نشان 
می دهد که اغلب خودروها در اولین روز هفته جهش قیمتی داشتند.

 فعاالن بازار خودرو معتقدند در شرایط فعلی هیچ نشانه ای از کاهش قیمت خودرو 
در بازار دیده نمی شود و حتی انتظارات، در جهت صعودی بودن بازار مدیریت شده 
است.این در شرایطی است که رکود در بازار خودرو تاکنون باعث شده که خرید و 

فروش تقریبا قفل شود و به باور نمایشگاه داران، با صفر برسد.
به این ترتیب، دیروز در بازار خودرو قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ با افزایش ۲ میلیون تومانی 
روبه رو شد و در بازار ۳۱۲ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. قیمت پژو۲۰۶ تیپ۵ هم 

با یک میلیون تومان افزایش، به ۳۷۵ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، قیمت پژو۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۶۱۵ 
میلیون تومان رسید. قیمت پژو۲۰۷ دستی هم با افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت، 

۴۲۵ میلیون تومان شد.
قیمت دنا اتوماتیک توربو هم با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۵۳۵ میلیونی تومان 
رسید. قیمت تارا دنده ای رکورددار افزایش قیمت در بازار امروز بود؛ قیمت تارا دنده 

ای با ۱۰ میلیون تومان افزایش به ۴۵۰ میلیون تومان رسید.
اما قیمت پراید۱۱۱ با یک میلیون تومان کاهش، به ۲۰۴ میلیون تومان رســید. 

پراید۱۳۱ نیز با نرخ ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می شود.
همچنین تیبا هاچ بک  پالس در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در مهر امسال دهک اول با ۶۲.۴ درصد 
بیشترین تورم کاالهای خوراکی و استان سیستان و بلوچستان با ۴۸.۶ درصد بیشترین 
تورم نقطه ای را تجربه کرده اند.بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران اگرچه نرخ تورم 
کل کشور در مهرماه امسال، برابر ۴۲.۹ درصد است اما این عدد در دهک های مختلف 
هزینه ای متفاوت بوده و در بازه ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷ درصد برای دهک 
اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ساالنه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بین ۵۸.۹ درصد برای دهک هشتم تا ۶۲.۴ درصد برای دهک اول است. در 
مورد گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« نیز بین ۳۲.۴ درصد برای دهک چهارم، 
پنجم و ششم تا ۳۶ درصد برای دهک دهم متغیر است. این ارقام نشان می دهند همچنان 
فشار تورمی به ویژه در گروه خوراکی ها برای دهک اول یعنی دهک کم برخوردارتر بیش 
از همه دهک هاست.همچنین این گزارش نشان می دهد فاصله تورمی دهک ها در مهر به 
۷.۹ درصد رسید که نسبت به فاصله تورمی ۷.۸ درصد در ماه قبل، ۰.۱ درصد افزایش 
داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت 

به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.افزایش فشار تورمی 
بر گروه های کم درآمد از زاویه دیگر هم خود را نشان می دهد. در گزارش تازه مرکز آمار 
ایران اگرچه تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در مهر امسال ۴۸.۶ درصد بوده اما 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۷.۸ درصد و 
کمترین آن مربوط به استان زنجان با ۴۲.۴ درصد بوده است. این یعنی اهالی سیستان و 
بلوچستان به عنوان محروم ترین استان در کشور نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از مهر سال 
قبل هزینه کرده و بیشترین تورم نقطه ای را پشت سر گذاشته اند.همچنین در حالی که 
نرخ تورم ساالنه در مهرماه برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۹ درصد رسید اما بیشترین 
نرخ ساالنه در این ماه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۲ درصد و کمترین 
آن مربوط به استان خوزستان با ۳۸.۴ درصد است. همچنین در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان البرز با ۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان خوزستان با ۱.۹ درصد است.

 » شماره ۱۰ گریخت« 
جلوی دوربین می رود

 جاودانگان با ستاره هایش
 بر می گردند

بازار خودرو قفل شد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/08/09

شماره : 1502

 سعیده محمد - ایده روز  | در یک سال 
و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی 
کردن پروژه نهضت ملی مسکن مواجه بودیم 
هزینه های ساخت از حدود متری ۵ میلیون 
تومــان به حــدود متری ۹ میلیــون تومان 

رسیده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی بعضــا درخصوص 
برنامه ریزی و سیاست ورزی پروژه نهضت ملی 
مسکن ایده می دهند اما به نظر می رسد توجه 

چندانی به وضعیت بازار مسکن ندارند.
فرشــید پورحاجت اظهار کرد: نمی شود 
مسئوالن وزارت راه و  شهرسازی، پشت تریبون 
درباره ســاخت یک میلیون واحد مســکونی 
صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعاالن 
صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به 
دالیل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه 
نهضت ملی مسکن، تورم به مهم ترین بازیگر 
این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا 
که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد 
اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش 

مسکن وابستگی و چسبندگی دارد.
وی افزود: در یک سال و دو ماه گذشته که 
با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت 
ملی مســکن در این وزارتخانه مواجه بودیم 
هزینه های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار 
شد. اگر تا یک سال قبل می شد با حدود متری 
۵ میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد 
امروز هزینه ها به حدود متری ۹ میلیون تومان 
رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت 

افزایش قیمت یونولیت و بلوک های ســقفی، 
قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن 

۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
با بیان این که آقایان در وزارت راه و شهرسازی، 
اصــل را رهــا کــرده و فرع را چســبیده اند 
گفت: وزارتخانه به جای تســهیل گری، نقش 
پیمانکاری به خود گرفته اســت. باید شرایط 
را برای ورود بخش خصوصی به طرح جهش 
تولید مســکن مهیا می کردند اما این اقدام را 
صــورت ندادند و حتی اعتنایی به هزینه های 

باالی تولید مسکن نکردند. شرایط به گونه ای 
 اســت که ســازندگان در داالن های پرپیچ و 

خم اداری رها شده اند.
وی با اشــاره به طرح اصالح بیمه تامین 
اجتماعی کارگران ساختمانی که توسط مجلس 
در جریان است گفت: پیکره این قانون با اقتصاد 
مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به 
تصویب رسیده همواره مورد نقد بوده و اصالح 
بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه 

قبلی می چرخد.
به گفته پورحاجت، بخش خصوصی باید 

هزینه های ســنگینی را برای پوشــش بیمه 
تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی کند. 
ما از این که کارگران زحمتکش از نعمت بیمه 
حداقلی بهره مند شوند خوشحال می شویم. اما 
بدون کار کارشناســی، قانونی وضع شده که 
در آینــده نه تنها کارگران عزیز صاحب بیمه 
نمی شوند بلکه با فرار سرمایه ها، تولید مسکن 
به مخاطره می افتد که خود عاملی در گرانی 

مسکن است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید 
کــرد: با قانــون بیمه کارگران ســاختمانی، 

فشار ســنگینی به بخش خصوصی وارد شد؛ 
در حالــی که بخــش خصوصی ایــن اجازه 
این نداشــت که کارگر را به ســازمان تامین 
اجتماعی معرفی کند. در نتیجه بســیاری از 
افراد در ســامانه تامیــن اجتماعی، نام خود 
 را بــه عنوان کارگر ســاختمانی ثبت کردند 

که در بین آنها پزشک هم دیده شد!

پروانه   کاهش ۴۶ درصدی صدور 
ساختمانی در تهران

وی با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی صدور 
پروانه ســاختمانی در تهــران گفت: بخش 
خصوصی بدون اغراق، توانایی ساخت سالیانه 
۸۰۰ هزار واحد مســکونی را دارد اما اقدامات 
وزارت راه و شهرســازی شــامل مداخالت و 
عدم مداخالت، دســت و پای فعاالن صنعت 
ســاختمان را بسته است. ما حتی در حوزه ی 
صدور پروانه ی صالحیتی که می بایســت از 
وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل 

هستیم.
پورحاجت بیــان کرد: امــروز بر همگان 
روشن شــده که اجرایی شدن طرح نهضت 
ملی مســکن از مشــکالتی همچــون نبود 
تسهیالت بانکی، پایین بودن توان متقاضیان 
و نبود زمین قابل ســاخت رنج می برد. از آن 
طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکالت 
عدیده ای شــامل تورم نهاده های ساختمانی، 
 طوالنی بودن فرآیند صــدور پروانه، خدمات

 مهندسی معیوب و هزینه های دستمزد، بیمه 
و غیره مواجهند.

 افزایش 4 میلیونی هزینه ساخت مسکن در یک سال اخیر

در نشســت مشترک کمیسیون عمران مجلس با کمیسیون احداث و خدمات 
فنی و مهندســی اتاق ایران تاکید شد که دغدغه های جامع انبوه سازان در ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید به صورت جدی پیگیری شود.
جلســه مشترک کمیسیون عمران مجلس، کمیسیون احداث و خدمات فنی 
و مهندســی اتاق ایران، وزارت راه و شهرســازی، سازمان برنامه وبودجه، سازمان 
نظام مهندسی و تشکل ها و انجمن های صنعت احداث درباره تبیین جایگاه قانونی 
انبوه سازان و اســتفاده از ظرفیت آن ها جهت عملیاتی کردن طرح جهش تولید 

مسکن برگزار شد.
در این نشســت که با ریاست اقبال شاکری، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی برگزار شد، عنوان کردند که انبوه سازی یک الگوی ساخت وساز 
است که طراحی شخصی را با هزینه ای نزدیک به تولید انبوه امکان پذیر می کند. 
توانایی انبوه ســازی در کاهش هزینه ساخت، افزایش کیفیت و کوتاه شدن مدت 
زمان پروژه، برای صنعت ساخت وســاز مسکونی بسیار مهم است. می توان نتیجه 
گرفت که پتانسیل بزرگی برای استفاده از انبوه سازی در صنعت ساختمان وجود 

دارد تا فردی یا شرکتی با موقعیت انبوه ساز مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.
همچنین در این نشست تشریح شد: انبوه ساز یک شخصیت حقوقی یا حقیقی 
اســت که مجوز انبوه ســازی دارد. از ســویی دیگر، در مفهوم انبوه سازی تعاریف 
نادرستی وجود دارد. در ایران به اشتباه انبوه ساز را فرد یا شرکتی می شناسند که 
فرآیند ساخت وساز را به صورت حجیم با بلوک های ساختمانی متعدد و مشابه انجام 
می شود؛ اما انبوه سازی کاری است که حجم آن به گونه ای است که موجب ایجاد 

تکنولوژی های نو در صنعت ساختمان شود.
طبق تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس 

شورای اسالمی: انبوه ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود که توانمندی 
مدیریت، مسئولیت و پدیدآوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت 
تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان 

و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط دارد.
در ادامه این نشست درباره جایگاه حقوقی انبوه ساز گفتند: انبوه ساز کسی است 
که صالحیت طراحی و اجرای ساختمان را دارد و باید در این صنعت فناوری جدیدی 
را ایجاد کند. در این مهم مجریان انبوه ســاز، کیفیت مهندسی ساخت وساز است. 
انبوه سازی در شرایطی می تواند وضعیت کشور را از نظر ساخت وساز مسکونی متحول 
کند که به دست افراد توانا انجام شود. این مهم می تواند هم به واژه انبوه ساز کمک 
کند و هم به مسیری که صنعت ساختمان باید به درستی طی کند، یاری برساند.

همچنین قرار شد: براساس قانون حمایت از محیط کسب وکار دغدغه های جامع 

انبوه سازان یکی دیگر از موضوعاتی است که قرار است در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید به صورت جدی پیگیری شود.

 در ادامه محمدرضا رضایی کوچی یکی از اعضای کمیســیون عمران مجلس، 
در تشــریح نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با انبوه سازان مسکن گفت: 
یکی از ظرفیت های قوی کشــور برای اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده 
از شــرکت های انبوه سازان بوده که توانایی قابل قبولی در ساخت مسکن دارند و 
حتماً باید از این ظرفیت اســتفاده شود اما متأسفانه مغفول مانده و به درستی از 
آن بهره مند نشــدیم.عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه انبوه سازان تنها 
نباید نقش پیمانکاری داشــته باشند بلکه باید در ساخت واحدهای مسکونی نیز 
مشارکت داشته باشــند، افزود: انبوه سازان آمادگی سرمایه گذاری و مشارکت در 
ســاخت واحدهای مسکونی را دارند لذا هنگامی که بانک ها در پرداخت تسهیالت 
حوزه مسکن همکاری نمی کنند، ما می توانیم سرمایه انبوه سازان را به سمت اجرای 
پروژه های مسکن سازی هدایت کنیم و پس از تکمیل آن ها، سهم خودشان را بردارند.

در این نشست نمایندگان مجلس تأکید کردند: وزارت راه و شهرسازی باید به 
لحاظ فنی و تخصصی صالحیت انبوه سازان را بررسی کرده و به مجموعه هایی که 
توانایی الزم را دارند مجوز ارائه کرده و به آن ها برای سرمایه گذاری در پروژه های 

ساخت مسکن به صورت مشارکتی کمک کنند.
در این نشست درباره مشخص نبودن قیمت تمام شده ساخت خانه های طرح 
نهضت ملی مسکن هم گفت وگو شد. یکی از دالیل مشخص نبودن قیمت تمام شده 
قطعی، وجود تورم در کشور و شناور بودن قیمت مصالح است. کمیسیون عمران 
تأکید دارد قیمت مشــخصی، تعیین شده و وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان را 

برای ساخت وساز یاری کند.

وزارت راه و شهرسازی از جامعه  انبوه سازان حمایت کند

سعید ترکمان دهنوی
رئیس هیات  مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

از التهاب بازار پلی پروپیلن تا کیفیت 
حکمرانی اقتصادی

باید ذات تصمیم سازی ها به جای تصمیم گیری خلق الساعه بخشنامه ای یا سیاسی و 
مدیریتی، به بدنه کارشناسی در کارگروه های تخصصی در تمامی ابعاد با اطالع رسانی 

شفاف و اصطالحا با پیوست رسانه ای سپرده شود.
هر بازار داستان خود را دارد؛ اما برخی موارد آن قدر مهم و ملموس است که می   تواند 
نشــانه   ای از رخدادهای بزرگی باشد که سرریز آن به یک بازار خاص همچون پ پ 
سرایت کرده و ردپایی است از کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور. پلی پروپیلن ها 
موســوم به »پ پ« از مواد اولیه مهمی هستند که کاربردهای متنوعی دارند و این 
پیچیدگی ها تا جایی پیش رفته که بررسی شرایط تولید و مصرف آن در بر گیرنده 
نشانه های مهمی از وضعیت و شیوه حکمرانی اقتصادی و همچنین رفتار مصرف کننده 
است؛ همان گونه که مس در دنیا به عنوان شاخص وضعیت اقتصادی بازارها، سال ها 

مورد رجوع بوده است.
در گروه های کاالیی بسیار مهم همچون پلی پروپیلن ها در گذشته شاهد رقابت 
۳۰ تا ۴۰درصدی در بورس کاال بودیم و هشدارهای الزم در خصوص احتمال وخامت 
اوضاع مطرح شد؛ ولی نه تنها جدی گرفته نشد، بلکه نتیجه شرایط پیشین به اینجا 
ختم شد که قیمت خرید برخی گریدها به ۲۰۰ درصد قیمت پایه رسید. به عبارت 
ساده تر برخی مواد اولیه پلیمری در بورس کاال با احتساب بهای نیمایی ارز، دوبرابر 
قیمت جهانی آن به دست صنایع تکمیلی می رسد که به جرات می توان گفت، باالترین 
رشد قیمت های تاریخی در این بازار به شمار می رود. اما در حکمرانی اقتصادی این 

زنجیره تولید چه اتفاقی افتاده که اوضاع این گونه پیچیده شده است؟
تولید پلی پروپیلن یا همان »پ پ« به خصوص انواع شیمیایی آن کاهش داشته 
است؛ چون زنجیره تولید آن در صنایع باالدستی توجیه اقتصادی پیشین را ندارد. 
به صورت دقیق تر، قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی نسبت به نرخ های جهانی 
به قدری افزایش داشته است که تولیدکنندگان ترجیح می دهند به جای آن از خوراک 
گازی استفاده کرده و حتی المقدور پروپیلن )ماده اولیه اصلی »پ پ«( تولید نکنند. 
نکته جالب توجه آنکه انجمن های تخصصی صنعت پتروشیمی دلیل قیمت باالی 
خوراک مایع را تنها نوعی سوءتفاهم در تفسیر قانون می دانند که البته برای فروشنده 
درآمد باالتری به همراه داشته است. اما بخش خصوصی که مصرف کننده »پ پ«  
است و غالبا تولید و فروش خود را هفته ها و ماه ها قبل برنامه ریزی کرده، راهی جز 
ایــن ندارد که برای حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار، مواد اولیه را حتی به قیمت 

عدم سودآوری اقتصادی تهیه کند.
فروش گریدهای تخصصی »پ پ«، دوبرابر قیمت های جهانی به معنای افزایش 
نرخ برای مصرف کننده نهایی و از دست دادن بازارهای صادراتی است. حال که واقعیت 
بازار پلی پروپیلن را از نگاه خود بررسی کردیم، یک بار دیگر همین پرسش را مطرح 
می کنیم که چرا »پ پ« ان قدر گران است؟ می توان این گونه نیز پاسخ شنید: به دلیل 
رقابت باال معامله ابطال می شود یا به دلیل مسائل فنی، نیاز به واردات تکنولوژی و 
قطعات و تحریم های ظالمانه غرب نیاز شرکت های تولیدکننده »پ پ« به پروپیلن 
تامین نمی شود. قیمت خوراک مایع در قوانین مجلس تعیین می شود و اصالح آن 
نیز به طی شدن فرآیند قانون نویسی نیاز دارد و نزدیک ترین مسیر آن دخالت دادن 
شیوه نرخ گذاری در قانون بودجه ساالنه است. همچنین با کاهش سهمیه های خرید 
بهین یابی یا امکان کاهش سقف ثبت تقاضا در بورس کاال باید تقاضا را پایش کرد 
تا دالل ها و محتکران به این بازار رخنه نکنند. همچنین باید فعالیت های نظارتی و 
تعزیراتی را افزایش داد و به پلمب انبارهای متخلفان و کشف و ضبط محموله های 

قاچاق پرداخت. متاسفانه تفاوت بسیاری در دو ادبیات فوق مشاهده می شود.
وقتــی به هر دلیلی تولید کاالیی توجیه اقتصادی ندارد، خود دولت که وظیفه 
اشتغال زایی و حمایت از مصرف کننده نهایی و تنظیم بازار را بر عهده دارد هم نسبت 
به کاهش تولید اغماض کرده و شــاید چشمان خود را می بندد؛ زیرا منطق بازار و 
سودآوری واحدها چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد. به قولی چوب بودجه 
دولت ها را ادب می کند. البته تجربه فوق نشــان داد که دولت حتی بر شرکت های 
زیرمجموعــه خود که مدیران آن را نیز تعیین می کند، امکان دخالت جدی ندارد؛ 
زیرا آن شرکت ها نیز باید سودآور باشند تا درآمد دولت یا تامین اجتماعی را فراهم 
کنند. این فرآیند اثبات منطق بازار اســت؛ چیزی که بسیاری اوقات نسبت به آن 
تمکین نمی شود. اما »پ پ« نمونه ای است از رخدادهای فعلی در ارکان مدیریت و 
حکمرانی اقتصادی در کشور؛ وضعیتی که گویا تصمیم سازی کالن در اقتصاد ایران 
در حالت اتوپایلوت یا سیستم مدیریت خودکار قرار گرفته است؛ سیستمی که اگر 
درست کار می کرد، اوضاع حداقل در این بازار خاص این گونه نبود. در همین مثال 
فوق، ساده ترین راه کارشناسی بازبینی تفسیر قانون قیمت گذاری خوراک مایع صنایع 

پتروشیمی است؛ اما چرا اجرا نمی شود؟
ایــن اصالح الزامی، کاهش درآمد برخی شــرکت ها و دولت را به همراه دارد و 
فردای هر تصمیمی باید منتظر واکنش شدید عرضه کننده خوراک مایع به کاهش 
درآمدزایی خود باشیم، آن هم در وضعیتی که درآمد دولت نیز کاهش می یابد. اما 
احتماال عرضه کننده به شــدت در برابر اجرای آن مقاومت کرده و تمکین نمی کند؛ 
زیرا اجرای دستورالعمل فعلی دولت به معنی آن است که همچون تحقیق و تفحص 
از فوالد شاید چند سال دیگر به دلیل اجرای همین تصمیم باید در برابر دستگاه های 
نظارتی پاسخگو باشد. به عبارت ساده تر کارشناس، دولت و مدیر بخش خصولتی میلی 
به تغییر  سازوکار موجود ندارند و بهتر است به این شرایط با سعه صدر نگریست و 
در نهایت با کاهش سهمیه خرید واحدهای صنایع تکمیلی یا کاهش میزان حداکثر 
خرید، رقابت در بورس کاال را ســرکوب کرد. متاسفانه منطق بازار حکم می کند که 
مصرف کننده به مرور زمان به سمت واردات یا استفاده از مواد اولیه دیگری متمایل 
شده و این گونه بازار به تعادل می رسد؛ اما به قیمتی گزاف همراه با ریسک اشتغال زایی.

باید پذیرفت که کار بزرگ انجام دادن، هزینه دارد و هزینه های آن را باید متقبل 
شد. اینکه یک فرد و حتی بخش دولتی بخواهد در برابر این قبیل فرآیندها موضع 
کارشناسی اتخاذ کرده و به تصمیم سازی برسد، خود ریسک اجرای موفق آن را به 
همراه دارد و باید منتظر تبعات آن، حتی برای تصمیمات درســت بود؛ زیرا به هر 

حال تضاد منافع در جریان است.
 اینکه تصمیم سازی ها را به کارگروه های کارشناسی تخصصی بسپاریم و بدون 
سیاســت ورزی، منطق کارشناسی و علمی مبتنی بر تجربه را برگزینیم، در شرایط 
فعلی ســاده ترین راه برای افزایش سطح کیفی حکمرانی اقتصادی است. البته در 
این شــیوه، تبعات تصمیمات، ناظر بر مسائل مطرح شده کارشناسی است. بنابراین 
ریسک های نظارتی آتی را به شدت کاهش خواهد داد. به یک باره نمی توان کیفیت 
حکمرانی اقتصادی در کشور را به صورت اعجاب آوری تغییر داد؛ ولی برخی تصمیمات 
به انضمام صحت عملکرد و شجاعت بدنه کالن مدیریتی به لکوموتیو سایر بخش ها 

تبدیل خواهد شد.
اینکه کشور به کارهای بزرگ نیاز دارد بر کسی پوشیده نیست؛ ولی محدودیت 
زمــان اعتبار مناصب دولتی اجازه چنیــن بلندپروازی هایی را به مدیران نمی دهد. 
بنابراین بهتر است ذات تصمیم سازی ها به جای تصمیم گیری خلق الساعه بخشنامه ای 
یا سیاسی و مدیریتی، به بدنه کارشناسی در کارگروه های تخصصی در تمامی ابعاد 
با اطالع رسانی شفاف و اصطالحا با پیوست رسانه ای سپرده شود تا از یکسو اعتماد 
مردم به فرآیند تصمیم سازی در کشور تعمیق شود و از سوی دیگر غنای تصمیمات 
کالن به خصــوص در حوزه های تنظیم گری با محوریت بازارها افزایش یابد. حضور 
تشکل های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم سازی از واجبات است و هرگونه 
کم توجهی به آن ریسک اجرای صحیح مصوبات را افزایش داده و غنای کارشناسی 

تصمیمات را کاهش می دهد.

بررسی گزارش های ارایه شــده از سوی مرکز آمار نشان 
می دهد که هرچند تورم ساالنه تا حدی مدیریت شده و الاقل 
سرعت رشد آن پایین آمده است اما در نهایت فشار معیشتی 
بر روی گروه های مختلف مردم ادامه دارد، فشاری که بخش 
مهمی از آن بر ســفره مردم و کاالهای اساسی مورد استفاده 

آنها وارد شده است.
هرچند در ســال های گذشته روند افزایش قیمت بر روی 
بســیاری از کاالها مشــاهده شــده و در این میان با افزایش 
قیمــت دالر از یک ســو و ممنوعیت های وارداتی از ســوی 
دیگر، قیمت کاالهای خارجی در بازار رشدی بسیار چشم گیر 
داشــته اند اما با توجه به اینکه بخش مهمی از این کاالها از 
سوی دهک های پردرآمد مورد استفاده قرار می گیرند و اکثر 
این کاالها مصرفی و روزمره نیستند، فشار بر روی پردرآمدها 

کمتر محسوس بوده است.
از ســوی دیگــر، در ماه های گذشــته قیمــت کاالهای 
اساسی که بسیاری از آنها در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
تقسیم بندی می شوند، به شــکل قابل توجهی افزایش یافته 
اســت. هرچند دولت پس از اصالحات یارانه ای اعالم کرد که 
مبلــغ یارانه نقدی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده 
اما با رکوردشکنی های تورمی در خرداد ماه، قیمت این کاالها 
نیز رشدی چشم گیر داشت تا شرایط برای طبقات کم درآمد 
دشوارتر شود، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز آمار نیز به 

روشنی خود را نشان می دهد.
نرخ تورم نقطه ای کل کشور در مهر ماه ۱۴۰۱، برابر ۴۸.۶ 
درصد است که نسبت به ماه گذشته )۴۹.۷ درصد(، ۱.۱ واحد 
درصد کاهش یافته است. محدوده تغییرات تورم نقطه ای در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۶۸.۶ 

درصد برای دهک دهم تا ۷۷ درصد برای دهک اول است.
همچنین اطالع مذکور درمورد گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمات« نیز بین ۳۴.۲ درصد برای دهک اول تا 
۳۶.۷ درصد برای دهک دهم است. همچنین نرخ تورم ماهانه 
کل کشــور در مهرماه ۱۴۰۱، ۳ درصد می باشد که نسبت به 
ماه گذشته )۲.۲ درصد(، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. 
محــدوده تغییرات تورم ماهانه در گــروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲.۲ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ 
درصد برای دهک دهم است. همچنین اطالع مذکور درمورد 
گــروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نیز بین ۳.۲ 

درصد برای دهک دهم تا ۳.۷ درصد برای دهک اول است.
بر اســاس این گزارش، ســهم تورم ماهانــه گروه عمده 

»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« از کل تورم خانوارهای 
کشــور در مهرماه ۱۴۰۱، ۰.۹۳ درصد می باشد که این عدد، 
بــرای دهک اول ۱.۳۵ درصد و برای دهک دهم ۰.۵۹ درصد 
است. سهم تورم ماهانه گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« از کل تورم  خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ نیز 
۲.۰۳ درصد می باشــد که از این بین، سهم دهک اول ۱.۳۹ 
درصد و ســهم دهک دهم ۲.۳۸ درصد اســت. موضوعی که 
نشان دهنده این است که اثرات تورمی گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« در دهک های پایین تر جامعه و اثرات 
تورمــی گروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و خدمات« در 

دهک های باالتر جامعه بیشتر احساس می شود.
در کنار طبقات کم درآمد، فشار تورم بر روی استان های کم 
برخوردار نیز بسیار باال بوده و این موضوع نیز در گزارش مرکز 
آمار خود را نشان می دهد. براساس گزارش مرکز آمار، بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، مربوط به 
اســتان  البرز با ۴.۰ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اســتان  خوزستان با ۱.۹ درصد است. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با 
۴.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر 

با ۲.۱ درصد است.
در مهرماه ۱۴۰۱ همچنین بیشــترین نــرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روســتایی مربوط به استان  سیستان و بلوچستان 
بــا ۵.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان 
خوزســتان با ۰.۵ درصد می باشد. درصد تغییر شاخص کل 

نســبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کشــور ۴۸,۶ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه ای مربوط به استان سیستان و بلوچستان )۵۷.۸ درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان زنجان )۴۲.۴ درصد( است. 
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۴۷,۷ درصد 
اســت. بیشترین نرخ تورم نقطه ای خانوارهای شهری مربوط 
به اســتان ایالم )۵۶.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
بوشــهر )۴۰.۱ درصد( اســت. تورم نقطه به نقطه در مهرماه 
۱۴۰۱ برای خانوارهای روســتایی نیز ۵۳,۲ درصد می باشد. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه ای مربوط به اســتان  سیســتان و 
بلوچســتان )۶۵.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به استانهای 
یزد و خوزســتان )۴۶.۱ درصد( است.نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲,۹ 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد )۴۸.۲ درصد( و کمترین آن مربوط به 
اســتان خوزستان )۳۸.۴ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای شهری به عدد ۴۲,۳ 

درصد رسید. بیشترین نرخ تورم
دوازده ماهه مربوط به اســتان مازندران )۴۷.۴ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان خوزستان )۳۸.۰ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
روستایی به عدد ۴۶,۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به اســتان قزویــن )۵۱.۶ درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان  همدان )۳۹.۹ درصد( است.

در چنین شرایطی هنوز تکلیف برخی از حمایت های دولتی 
معلوم نیســت. هرچند در هفته های گذشته مجلس و دولت 
بر ســر اجرای متناسب سازی حقوق ها به جمع بندی ابتدایی 
رسیدند و بنا شد که اجرای آن آغاز شود اما با توجه به حجم 
افزایش هزینه ها، مشخص نیست افزایش یک میلیون تومانی 
حقوق برای کارمندان و ۹۰۰ هزار تومانی آن برای بازنشستگان 

تا چه حد توان پوشش مشکالت را دارد.
از طرف دیگر طرحی که از ســوی کارشناسان ارایه شده 
این بود که با توجه به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران، حمایت 
یارانه ای می تواند به شکل کاالبرگ انجام شود تا در طول زمان، 
حجم حمایت از مردم کاهش پیدا نکند. در هفته های گذشته 
گمانه زنی هایی درباره کنار گذاشتن کامل این برنامه منتشر 
شد اما هنوز حرف دقیقی در این زمینه به گوش نمی رسد، با 
این وجود یک مقام در وزارت صمت گفته که طرح تخصیص 
کاالبرگ هنوز به شکل کامل کنار گذاشته نشده است. علیرضا 
شاه میرزایی - معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و 
تجارت - در نشســت خبری، در پاســخ به نقدی در رابطه با 
قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و 
تقاضا اســت. در ســاختار جدید دولت، هر بخش باید کاالی 
مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثال تولید و تنظیم بازار کاالی 
کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال های 
اخیر تعدادی کاال بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته 
اســت. وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی ســازی یارانه ها 
شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت های قبلی 
که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه  را 
نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت 
برخی اقالم چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم های 
خاص برای قیمت برخی کاالها گرفته شد. وی افزود: کاالبرگ 
هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت 
تنها تصمیم گیر نیست. ارایه کاالبرگ منتفی نشده و حتی به 
صورت پایلوت در چهار شهرســتان گرمسار، آبیک، دماوند و 

فیروزکوه اجرا شده است.
کاهش جدی تــورم یکی از اصلی ترین وعده هایی بود که 
دولت رییســی با محوریت آن کار خــود را آغاز کرد و چند 
مــاه پس از اجرای اصالحات یارانه ای هنوز بر روی آن تاکید 
دارد. باید دید در شــرایطی که بیش از ۱۵ ماه از آغاز به کار 
دولت سیزدهم گذشته، آیا در نهایت راهی برای کاهش تورم 
و البته افزایش حمایت های همزمان از اقشــار کم درآمد پیدا 

خواهد شد یا خیر.

تالش برای حمایت؛ از حقوق تا کاالبرگ

  صادرات مواد معدنی خام، در سطح ملی نداریم
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، ضمن تاکید بر اینکه به سبب نداشتن منطق اقتصادی برای صادرات مواد معدنی خام و همچنین انرژی بر بودن صنایع فرآوری و هزینه باالی فرآوری در کشورهای دیگر، می توان 
به صراحت اعالم کرد که خام فروشی معدنی نداریم گفت که با توجه به تنوع صنعتی باال در کشور، تقاضا برای مواد اولیه در داخل باالست.سید رضا محتشمی پور ، در پاسخ به پرسش، مبنی بر اینکه همچنان علیرغم ممنوعیت خام فروشی  مواد 
معدنی، برخی فعاالن حوزه معادن بر صادرات مواد معدنی اشاره دارند، تصریح کرد: آمار بخش معدن نشان می دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در باالترین برآوردها به ۲٪  کل تولید مواد معدنی نمی رسد. همچنین آمارها حکایت از این 
دارد که سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که باالترین میزان صادرات مدعی شده، ۱۰ میلیون تن بوده است. در حوزه معدن، به آن مفهومی که برخی ادعا می کنند، خام فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد  
حوزه معدن، بسیار پایین است.معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می شود، موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند؛ همچون سنگ اهن هماتیتی کم عیار.  هماتیتی کم عیار به 
لحاظ وزنی، یکی از بزرگترین برش های صادرات مواد معدنی کشور حدود ۱.۵ میلیون تن را به خود اختصاص داده است. این ۱.۵ میلیون تن، ماده ای است که به این میزان مورد نیاز داخل نیست. با توجه به اینکه اساسا معدن و حوزه معدن، حوزه 

تامین مواداولیه و ماده اولیه صنعت یا کارخانه ای است؛ لذا باید توجه کرد که این ماده اولیه برای کجا تامین می شود؟  لزوما این مشتری مواد اولیه معدنی در شهرستانی که ماده اولیه تهیه و تولید می شود، نیست. 
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سهامداران به برگشت شاخص کل بورس اعتماد نکردند
زهرا جعفری  -   ایده روز  | در معامالت 
امروز بازار سرمایه، گرچه شاخص کل بورس 
به کمک شرکت های بزرگ و شاخص ساز رشد 
کرد؛ اما همچنان ســهام بیشتر شرکت های 

بورسی در بازه منفی معامله شدند.
در ابتدایی جلســه معامالتــی امروز بازار 
سرمایه، به مدد معامالت سهام شاخص ساز 
در بازه مثبت، شاخص کل بورس با رشد حدود 
5500 واحدی مواجه شد و به تدریج معامالت 
تعداد بیشــتری از نمادهــای حاضر در بازار 
سرمایه به سمت بازه مثبت گرایش پیدا کرد؛ 
اما تقریباً در همان نیم ساعت ابتدایی جلسه 
معامالتی، قدرت صعودی شاخص گرفته شد 

و تعداد بیشتری از نمادها منفی شدند.
 ابهام در چشم انداز بازار سرمایه و همچنین 
ناامیدی سهامداران و بی اعتمادی شدید آنها 
به متولیان بازار ســرمایه باعث شــده است 
تالش هایی که برای تغییــر روند بازار انجام 
می شود، تقریباً همگی به منزله فرصت فروش 
ســهامداران حقیقی قلمداد شود و به همین 
واســطه، مثبت های بورس در چند ماه اخیر 

به شدت ناپایدار و پر عرضه بوده است.
در جریان معامالت امروز بازار ســرمایه، 
شــاخص کل با رشــد 3556 واحدی معادل 
0.29 درصد به رقم یک میلیون و244 هزار و 
624 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص 
کل هم وزن به عنــوان نمایی از وضعیت کلی 
معامالت شــرکت های حاضر در بازار سرمایه 
با افت مواجه شــده و با کاهش 3218 واحد 

معادل 0.89 درصد، به رقم 358 هزار و 142 
واحد رسید.

در جلسه معامالتی امروز، نمادهای شبندر، 
فملی، فوالد، شــپنا، فــارس، کگل و وغدیر 
اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل بورس بودند.

این در حالی اســت که هیأت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار به دنبال نزول ســنگین 
شــاخص بورس در هفته گذشته و افت 335 
هزار میلیارد تومانی ارزش ســهام حاضر در 
این بازار که حتی به اعتصاب برخی کارگزاران 

بورس نیز منجر شــد، در روز پنجشنبه یک 
نشســت اضطراری برای بررسی راهکارهای 
کوتاه مدت حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد 
و مقرر شد که تصمیم های این نشست از امروز 

اجرایی شود.
پــس از ایــن نشســت، محمدهــادی 
ســلیمی زاده، مدیر روابط عمومی ســازمان 
بورس اعالم کــرده بود که در پی تصمیمات 
هیأت  مدیره ســازمان بورس در این نشست، 
تعهدات فروش بازارگردان ها طی روزهای آینده 

محدود می شود و ضمن اینکه عرضه های اولیه 
تا زمان پایداری شــرایط بازار، متوقف خواهد 
بود، اصالحیه دســتورالعمل بازارگردانی نیز 

جمع بندی و به زودی ابالغ می شود.
گرچه جزئیات بیشتری از نشست پنج شنبه 
هیأت مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
منتشــر نشــده اما خبرهای تأیید نشــده و 
غیررسمی حاکی از این بود که در این نشست، 
تزریق 11 هزار میلیــارد تومان نقدینگی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین الزام 

حمایت سهامداران حقوقی از سهام شرکت های 
بورس برای جلوگیری از نزول بیشتر شاخص 

مورد تأکید قرار گرفته است.
طبــق اعالم منابع آگاه به رســانه ها، قرار 
است بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان بورس 
و تأکید رئیس جمهوری، به زودی حداقل 11 
هزار میلیارد تومان بــه صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه تزریق شــود و به موازات تزریق این 
نقدینگی، سهامداران حقوقی و بازارگردان ها 

نیز از بازار سهام حمایت کنند.
به نظر می رسد بازگشت شاخص کل بازار 
سرمایه در جلسه معامالتی امروز بازار سرمایه، 
از یک سو ناشی از رسیدن شاخص کل و قیمت 
اغلب سهام بازار به منطقه حمایتی و از سوی 
دیگر پیامد آغاز حمایت ســهامداران حقوقی 
از سهام شــرکت های بزرگ است اما واقعیت 
اینکه ناامیدی، بی اعتمادی و سرگردانی فعاالن 
بورس بعد از 2 سال سقوط سهمگین بورس 
به حدی است که بدون رفع دغدغه های اصلی 
بازار نمی توان به برگشــت یا حتی تثبیت آن 
امیــدوار بود.بالتکلیف ماندن احیای برجام و 
مذاکرات رفع تحریم، تداوم فضای اعتراض و 
آشوب، شرایط نامساعد برخی از شرکت های 
تولیدکننده و صادراتی به واسطه کمبود مواد 
اولیه، اخذ عوارض سنگین صادراتی و همچنین 
قیمت گذاری دستوری، ازجمله مسائلی است 
که صنایع بورسی با آن مواجه هستند و اثرات 
این نگرانی ها در حاشیه سود آنها و همچنین 

برنامه ریزی سهامداران آنها مشهود است.

    فرصت سودآوری 3 هزار میلیاردی ایران
طبق محاســبات در صورتی که ایران روزانه 90 هزار بشکه فرآورده روسیه را خریداری و 
بازصادرات کند و روی هر بشکه 3 دالر سود کند، ساالنه درآمدی معادل 3 هزار میلیارد 

تومان نصیب کشور می شود.
طبق برنامه تحریمی اروپا، واردات فرآورده نفتی روســیه از سوی کشورهای اروپایی در 
فوریه 2023 به صفر می رسد و این یعنی روسیه روزانه 1.5 میلیون بشکه سوخت مازاد 

خواهد داشت.
اما نکته مهم این اســت که ایران چه نقشــی را می تواند در این شرایط بازی کند. طبق 
گزارش هــای متعدد مؤسســات خارجی، هم اکنون فرآورده نفتی روســیه با قیمت های 
تخفیفی و هزینه ترانزیت باال در بازارهای جهانی به فروش می رسد که ایران می تواند از 

این شرایط برای خرید و فروش آن و سودآوری مناسب استفاده کند.
جلیل ساالری، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره 
فرصت هــای ایران برای تجارت با فرآورده نفتی روســیه می گوید: اگــر بتوانیم فرآورده 
کشورهای حاشیه خزر را از شمال کشور دریافت و در همان جا مصرف کنیم و معادل آن 
را در جنوب به آن کشور تحویل دهیم، هزینه ترانزیت فرآورده ایران از جنوب به شمال 

کاهش می یابد و یک مزیت برای ایران محسوب می شود.
وی اظهار کرد: افزون بر کاهش هزینه ترانزیت، با سوآپ فرآورده روسیه یک حق سوآپ 
یا سوآپ فی نیز به ازای هر بشکه می توانیم دریافت کنیم که سود ایران را در این معامله 

دوچندان می کند.
به طور کلی سوآپ یا تجارت فرآورده نفتی روسیه چهار مزیت عمده برای ایران به همراه 

دارد:
- با خرید فرآورده روســیه با قیمت تخفیفی و صادرات آن به قیمت باالتر، درآمد ارزی 

ایران افزایش می یابد.
- در شرایط کسری بنزین و گازوئیل در کشور، واردات سوخت از روسیه می تواند حاشیه 

اطمینانی را برای تأمین پایدار سوخت در روزهای اوج مصرف ایجاد کند.
- در صورت سوآپ فرآورده روسیه، مبلغی با عنوان حق سوآپ به ایران تعلق می گیرد.

- خرید و فروش فرآورده نفتی می تواند شبکه تراستی ایران برای انتقال های مالی را که 
در سال های کرونا و مازاد بنزین ایجاد شده بود احیا کند.

تجارت ایران با فرآورده نفتی روسیه، تحریم ناپذیر است
نکتــه جالب اینکــه برخالف همکاری نفتــی و گازی، تجارت با فرآورده نفتی روســیه 
تحریم ناپذیر است و این محموله ها در یک شبکه مویرگی به هزاران خریدار منطقه ای و 

با روش های متنوع زمینی و دریایی به فروش می رسد.
محمدعلی خطیبی، مدیر اســبق امور بین الملل شــرکت ملی نفت در این باره گفت: در 
تحریم های دوره اول و دوم ما در صادرات فرآورده مشــکل خاصی نداشــتیم و به راحتی 
صادرات انجام و ارز حاصل وصول می شــد. این موضوع به دلیل تفاوت در بازار فرآورده و 

بازار نفت است که امکان تحریم پذیری فرآورده را به شدت کاهش داده است.
وی گفت: با وقوع جنگ اوکراین خرید فرآورده روسیه از فوریه سال 2023 از سوی اروپا 
ممنوع می شود و همین االن هم روند واردات از روسیه نزولی است. در نتیجه فرآورده های 
روسیه روی دستش باد کرده است که ما می توانیم با قیمت ارزان تر و به صورت تخفیفی 

از این کشور خریداری کنیم.
سوآپ سوخت روسیه از حمل ونقل جاده ای هزاران نفتکش ایرانی جلوگیری می کند

سیدمحسن قمصری، مدیر اســبق امور بین الملل شرکت ملی نفت نیز معتقد است: در 
شــرایط فعلی ایران باید به سمت سوآپ یا تجارت فرآورده های نفتی همسایگان شمالی 
حرکت کند، زیرا دیگر مشــکالت تحریمی در این حوزه گریبانگیر ما نیست و سودآوری 

بیشتری نیز دارد.
قمصری در این باره گفت: این طرح برای منافع ملی است و شاید برای شرکت ملی نفت 
سودآور نباشد، اما برای کل کشور مزایای فراوانی دارد. جدای از وابستگی سیاسی کشورها 
به ایران، این طرح می تواند از حمل ونقل جاده ای هزاران نفتکش از جنوب به شمال کشور 

جلوگیری کند و به این ترتیب، هزینه انتقال را به طور محسوسی کاهش دهد.
فرصت سودآوری 3 هزار میلیارد تومانی ایران

طبق گفته جلیل ســاالری، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، هم اکنون در بنادر شمالی ایران شامل نکا، انزلی، نوشهر و امیرآباد ظرفیت دریافت 
روزانه 90 هزار بشــکه فرآورده نفتی روسیه وجود دارد که البته قابل ارتقا به اعدادی در 

حدود 400 هزار بشکه نیز است.
طبق محاســبات در صورتی که ایران روزانه 90 هزار بشکه فرآورده روسیه را خریداری و 
بازصادرات کند و روی هر بشکه 3 دالر سود کند، ساالنه درآمدی معادل 3 هزار میلیارد 

تومان نصیب کشور می شود.
یکی از محورهای تفاهم 40 میلیارد دالری شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت گازپروم 
روســیه شامل سوآپ و تجارت فرآورده های نفتی روسیه است که طبق گفته مدیرعامل 

شرکت نفت در مراحل نهایی امضای قرارداد است.

  مانده سپرده های مردم نزد بانک ها 3۵ درصد افرایش یافت
 مانده کل ســپرده ها در پایان شهریورماه ســال 1401 بالغ بر 63491.4 هزار میلیارد 
ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16652.8 هزار میلیارد ریال ) 35.6 
درصد(  و نسبت به پایان سال قبل معادل 81۷۷.1 هزار میلیارد و )14.8 درصد( افزایش 

نشان می دهد.
به گزارش از بانک مرکزی، بر اســاس گزارش وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 
مانده 33۷65.3 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 

معادل 1۷۷ هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل تســهیالت بیش از 46425.1 هزار میلیارد ریال است که نسبت به 
مقطع مشــابه سال قبل 118۷1 هزار میلیارد ریال )34.4 درصد( و نسبت به پایان سال 

قبل 500۷.1 هزار میلیارد ریال )12.1 درصد( افزایش داشته است.
 بیشترین مبلغ تســهیالت مربوط به استان تهران با مانده 2۷۷02.2 هزار میلیارد ریال 
و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 1۷6.1 هزار میلیارد ریال 
است.نســبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر استفاده قانونی 81.4 درصد است که در 
پایان این ماه نســبت به مقطع مشابه سال قبل  0.4 واحد درصد و نسبت به پایان سال 
قبل 1.8 درصد کاهش یافته اســت. نسبت مذکور در استان تهران 90.2 درصد و استان 

کهگیلویه و بویراحمد 112.2 درصد است.
الزم به ذکر اســت یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران 
اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و موسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود. 

 معافیت مالیاتی شرکت  های تولیدکننده نرم افزار ابالغ شد
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت های تولیدکننده 
نرم افــزار دارای پروانه بهره برداری تا پایان ســال 1400 را جهت اجرا به ادارات کل امور 

مالیاتی ابالغ کرد.
 بخشــنامه ابالغی داود منظور به اســتناد تبصره )1( مــاده )2( آیین نامه اجرایی ماده 
)132( اصالحــی قانــون مالیات های مســتقیم موضوع مــاده )31( قانــون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور بــا موضوع »معافیت مالیاتی شــرکت 
 تولیدکننده نرم افــزار دارای پروانه بهره برداری« جهت اجرا بــه ادارات کل امور مالیاتی 

سراسر کشور ابالغ شده است.
جهت اجرای این حکم قانونی، فهرست کل شرکت های دارای پروانه بهره برداری به همراه 
محصوالت موضوع پروانه بهره برداری و همچنین فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری 
قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید نســبت به ســال 1399 به همراه محصوالت 
موضوع پروانه بهره برداری که هر دو به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رســیده، به 

تفکیک ارائه شده است.

آمار بانک مرکزی نشــان می دهد در شــهریور امسال، تعداد چک های 
مبادله شده در شهریور حدود 5 درصد و ارزش آنها 3.4 درصد کاهش داشته 
و چک های برگشــت خورده نیز از نظر تعداد 14 درصد و از نظر مبلغ 10.6 

درصد کاهش داشته است.
بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، در شهریور امسال بیش از 6.۷ میلیون 
فقره چک به ارزش حدود 335 هزار و 100 میلیارد تومان مبادله شده است که 
از نظر تعداد 4.9 درصد و از نظر مبلغ 3.4 درصد نسبت به مرداد کاهش دارد.

همچنین حدود 6.2 میلیون فقره با ارزش حدود 299 هزار و 800 میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد 4 درصد و از 

نظر مبلغ 2.5 درصد کاهش دارد.
در کنار چک های وصولی، بیش از 552 هزار فقره چک هم برگشت خورده 

که 14 درصد از نظر تعداد و 10.6 درصد از نظر مبلغ کاهش داشته است.
همچنین در این مدت، استان تهران با بیش از 2.1 میلیون فقره چک به 

ارزشی بالغ بر 1۷0 هزار و 300 میلیارد تومان در صدر استان های کشور در 
مبادله چک است. چک های وصول شده در تهران حدود دو میلیون فقره به 
ارزش حدود  155 هزار و 200 میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از 162 

هزار فقره به ارزش بالغ بر 15 هزار و 100 میلیارد تومان گزارش شده است.
از ســوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده 91.8 و 89.5 

درصد وصولی و 8.2 و 10.5 درصد برگشت داده شده است.

 میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در شهریور ماه امسال بیش از 534 هـــزار فقـره چـک بـه 
ارزش بالغ بر 33.9 هزار میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی 
برگشـت خورده که در واقـع از نظـر تعـداد 96.۷ و از نظر ارزش نیز 96 درصد 

از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.  
از ســوی دیگر، در استان تهران حدود 156 هزار فقره چک به ارزش 14 
هزار و 500 میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده 
شده که در استان تهران درصد هر یک از تعداد و مبلغ چک های برگشتی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی معادل 96 درصد بوده است. 

بررسی ها نشان می دهد: بخش خدمات با سهم 53 درصدی از تولید ناخالص 
ملی به عنوان بخشی که بیشترین وابستگی را به اینترنت دارد، بزرگ ترین قربانی 
اعمال فیلرتینگ و محدودسازی اینترنت در دوره اخیر بوده است.فیلترینگ و 
محدودسازی اینترنت اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است. شاهد این مدعا 
اعداد و ارقام مختلفی اســت که از آثار زیان بار اعمال این محدودیت ها در حال 
انتشار است. همانطور که امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در گفت وگو با اتــاق ایران آنالین اعالم کرده 
»همه کسب وکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین 5 تا 100 درصد دچار 
آسیب شده اند« بنابراین میزان خسارت وارد شده به بخش های مختلف اقتصادی 
ناشی از قطع محدودسازی اینترنت یکسان نیست.در میان بخش های مختلف 
اقتصاد، بخش خدمات بیشترین وابستگی را به اینترنت دارد و طبیعی است که 
زیان این بخش بیش از ســایر بخش های اقتصادی باشد. طبق آخرین گزارش 

بانک مرکزی سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1400 
رقمی معادل 403 هزار میلیارد تومان بوده اســت. بنابراین این بخش با حدود 

53 درصد بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی در میان بخش های مختلف 
اقتصاد را به خود اختصاص داده اســت. این در حالی است که همین سهم در 
سال پایانی دهه 80 حدود 39 درصد بوده است. بر همین مبنا می توان گفت که 
بخش خدمات، جایگزین سهم گروه صنعت در اقتصاد ایران در طول یازده سال 
گذشته شده است. بنابراین نمی توان به سادگی از کنار اعمال محدودیت برای 
این بخش عبور کرد.این نکته ای است که حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق 
ایران نیز چندی پیش در افتتاحیه رویداد کیش اینوکس به آن اشاره کرده بود: 
»بالغ بر 50 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور  به حوزه خدمات معطوف 
می شود که اگر سهم فعالیت هایی چون عمده فروشی، خرده فروشی، حمل ونقل، 
حوزه های مالی و بیمه، خدمات اداری و پشتیبانی، امالک و مستغالت را در تولید 
ناخالص داخلی حدود 40 درصد در نظر بگیریم و اگر قطعی اینترنت یک درصد 
از تولید بخش های نامبرده را بکاهد، اقتصاد ایران 0.4 درصد کوچک تر می شود.«

چک های برگشتی 14 درصد و چک های مبادله شده 5 درصد کاهش یافت

بخش خدمات بزرگ ترین قربانی محدودسازی اینترنت

وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی ها درباره آسیب دیدن کسب وکارهای 
اینترنتی و آمارهای متناقض از تعداد کســب وکارهای آسیب دیده، گفت: 
برای ما حتی یک کســب وکار هم که از تصمیمات امنیتی این روزها متأثر 
شــده باشد، مهم است اما رقم های مطرح شده درباره اثر بستن یک پلتفرم 
خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناســی نیست و الزم است که نهادهای 

ذی ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه دهند.
عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -در نشست هم اندیشی 
مدیران کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان های سراسر کشور با اشاره 
به اقدامات انجام شــده طی یک سال گذشته، اظهار کرد: تمام تالش ما در 
یک سال گذشته بر افزایش کیفیت زیرساخت های ارتباطی کشور، توسعه 
دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمندسازی شبکه 
پستی، تکمیل شبکه ملی اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده 
اســت و در این مسیر توفیقات مهمی کسب شده است که الزم است برای 

مردم تبیین شوند.
وی به تالش های شبانه روزی مدیران و مسئوالن وزارت ارتباطات در ایام 
اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم های 
خارجی که با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تالش ما در این 
ایام، فراهم کردن بســتر الزم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل 
کسب وکار آنان در فضای مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات 
توسط پلتفرم های ایرانی بوده است، به گونه ای که خوشبختانه هیچ سرویس 

داخلی در این مدت قطع یا مختل نشد.
او بــا بیان اینکه در این مدت تالش های بســیار زیادی برای تقویت و 
حمایت از پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی بومی صورت گرفته است، 
افزود: سیاست وزارت ارتباطات این است که پلتفرم های داخلی به حدی از 
کیفیت و قابلیت برسند که حتی در صورت باز شدن پلتفرم های خارجی، 

بتوانند با آن ها رقابت کنند و توجه کاربران را به خود جلب کنند.
وی با اشاره به بسته حمایتی مصوب شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال 
برای حمایت از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور افزود: وزارت 
ارتباطات حامی کســب وکارهای اینترنتی است و با پیگیری این وزارتخانه، 

یک ســبد حمایتی متنوع برای توسعه کسب وکارهای اینترنتی به تصویب 
دولت رسیده است که جزییات آن به زودی اعالم خواهد شد.

عضو شــورای عالی فضای مجــازی در ادامه با تأکید بر ضرورت تببین 
پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند، خطاب به مدیران کل اســتانی این 
وزارتخانه گفت: مســئله دیگری که انتظار داریم در استان ها به طور جدی 
دنبال شود تبیین و فرهنگ سازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است 
و که با مراجعه به این پنجره در دریافت خدمات از دســتگاه های دولتی و 

اجرایی تسهیل خواهد شد.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، زارع پور با تأکید بر اینکه 
پروژه فیبر نوری از اولویت های اصلی وزارت ارتباطات است گفت: این پروژه 
را باید به طور جدی پیگیری کنید. پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها، 
پروژه کلیدی و زیرساختی ما در این دوره است و این پروژه می تواند منجر 

به تحول دیجیتال در استان ها شود.

 پروژه شبکه فیبرنوری پایه توسعه نسل پنجم تلفن همراه است
صادق عباســی شاهکوه -معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی -نیز در ادامه این نشســت با اشــاره به پروژه فیبر نوری 
به عنوان یکی از اولویت های دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات، بیان کرد: 
ســازمان تنظیم مقررات مقدمات انجام این پروژه را آماده کرده اســت و با 
اعالم مشوق ها و ابالغ اختصاص سهم 8 درصدی دولت از درآمد اپراتورها، 

فضای خوبی برای انجام این پروژه ایجاد شده است.
وی بــا بیان اینکه تقســیم کار بین اپراتورهــا و FCP به صورت کامل 
انجام شــده اســت، افزود: با اختصاص ســهم 8 درصدی دولت از درآمد 
 اپراتورهــا بیــش از 5 هزار میلیــارد تومان به صورت ســاالنه می توانیم 

برای این پروژه هزینه کنیم.
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اهمیت 
شــبکه فیبرنوری در کشور، تاکید کرد: شبکه فیبرنوری می تواند پایه ای 
برای توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه در کشور باشد و بر اساس برنامه 
باید تا 3 ســال آینده 10 درصد مشــترکین تلفن همراه از خدمات نسل 
پنجم استفاده کنند که امید داریم این عدد به 20 درصد مشترکین برسد.

همچنین در این جلسه محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات- گفت: در این دولت پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند راه اندازی شد و این آرزوی دیرینه که نزدیک به دو دهه است که 
قصد انجام آن را داشتیم، محقق شد. این پنجره بهانه ای است که دستگاه ها 

در یک نقطه تحت نظر مردم باشند.
محمــود خالقی دخت- معاون امنیت فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
ســازمان فناوری اطالعات- نیز در ادامه بیان کرد: از اوایل تابستان امسال 
حمالت سایبری علیه سامانه های داخلی افزایش داشته است که خوشبختانه 
با تدابیری که اندیشیده شد عمده این حمالت مؤثر نبودند و نتوانستند به 
اهداف تعیین شده دست پیدا کنند. مأموریت اصلی ما رسیدگی به این حوادث 

است و تاکنون 240 آدرس آلوده شناسایی و اعالم شده است.
رضا باقری اصل - معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات هم در این جلسه با بیان اینکه امروزه نیازمند همکاری و 
هماهنگی یکدیگر هستیم تا بتوانیم به مقصود برسیم، تشریح کرد: همراهی 
مردم، مخاطبان و ذی نفعان بدون آگاه رسانی و اقناع سازی محقق نخواهد 
شد؛  در این دوره اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی و توسعه انجام گرفته 
اســت که باید برای مردم تبیین شود. در حوزه دولت الکترونیک کارهای 
ارزنده ای صورت گرفته اســت که می توانیم آن را توســعه دهیم و ضروری 

است این اقدامات به اطالع مردم برسد.

جزئیات بسته حمایت از کسب و کارهای اینترنتی به زودی اعالم می شود

 دولت نگاه  ابزاری و کوتاه مدت به بازار سرمایه ندارد
 وزارت اقتصاد اعالم کرد: بورس وضعیت قابل قبولی ندارد اما از آنجا که این بازار در سال های گذشته از نگاه های کوتاه مدت، گذرا و ابزاری آسیب دیده، بنای دولت فاصله گرفتن از این نگاه ها است.

 مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان »445 روز گذشت مشکل بورس حل نشد!« تأکید کرد: حاکمیت نگاه کوتاه مدت، گذرا و ابزاری به بازار سرمایه در سال های گذشته مشکالت عدیده و 
ریشه ای برای این بازار ایجاد کرده است و نگاه دولت سیزدهم فاصله گرفتن از این نگاه است.حمایت از بازار سرمایه و ثبات بورس برای دولت در اولویت بوده و در این راستا راهکارهای حمایتی را در پیش گرفته و هرگز از وعده ها و برنامه های خود عقب 
نشینی نکرده است.تصویب و ابالغ 10 بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه 1400 نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابالغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران )وزنی ارزشی( حدود 25 درصد رشد و 
شاخص کل بورس تهران )هم وزن( 32 درصد رشد داشت اما شرایط بازار سرمایه بعد از آن دیگر شرایط مقبولی نبود چرا که بورس متاثر از عوامل مختلفی است که هم شرایط اقتصادی و چشم اندازهای منفی بازارهای جهانی بر این بازار تاثیر می گذارد 
و هم عوامل درون زای سیاستی بر این بازار موثر است.بنابراین مدنظر قرار دادن مالحظات بازار سرمایه کشور در سیاست گذاری ها و تصمیم  گیری ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه 
است که برگزاری و تداوم جلسات با سرمایه گذاران نهادی و حقوقی های بزرگ و مدیران تامین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش نویس الیحه بودجه سال 

آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای مدیریت عوامل درون زا انجام شده است.
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10151015
ــد  ــی عــرب فرزن ــه عل ــق ب ــد  متعل ــی عــرب فرزن ــه عل ــق ب ــی 0901911147709019111477 متعل ــه شــماره مل ــان خدمــت ب ــه و کارت پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــان خدمــت ب ــه و کارت پای گواهینام

غالم رضا در تاریخغالم رضا در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره ملــیکارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره ملــی65299849256529984925و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین 
و ســند معاینــه فنــی ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک و ســند معاینــه فنــی ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 5252 ایــران  ایــران 178178ب ب 3535 و کارت ســالح  و کارت ســالح 
تــک لــول ســاچمه زن بــه شــماره بدنــه تــک لــول ســاچمه زن بــه شــماره بدنــه 012307285012307285 متعلــق بــه محمــد عنانــی فرزنــد عبدالرحمــن در  متعلــق بــه محمــد عنانــی فرزنــد عبدالرحمــن در 

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

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25603488532560348853 و شناســنامه متعلــق بــه محمــد صــادق  اکبــری امیــر حاجلــو  و شناســنامه متعلــق بــه محمــد صــادق  اکبــری امیــر حاجلــو 

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

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــرادی فرزن ــدری م ــان حی ــه احس ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد حس ــرادی فرزن ــدری م ــان حی ــه احس ــق ب ــماره 1076410764 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25492763532549276353 متعلــق بــه تورنــج مددالهــی  فرزنــد نمکــی در تاریــخ  متعلــق بــه تورنــج مددالهــی  فرزنــد نمکــی 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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 85293118529311و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران146146مم1818 و ش ــرانای ــالک 9393ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
57589415758941 کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره 23903429302390342930 و کارت ســوخت متعلــق بــه نــوراهلل  رضایــی فرزنــد  و کارت ســوخت متعلــق بــه نــوراهلل  رضایــی فرزنــد 

قــدرت اهلل  در تاریــخقــدرت اهلل  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 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 42306679064230667906 و دو عــدد کارت شناســایی وکالــت  متعلــق بــه مهــدی  حمیــدی  و دو عــدد کارت شناســایی وکالــت  متعلــق بــه مهــدی  حمیــدی 
کیــا فرزنــد رحیــم  در تاریــخکیــا فرزنــد رحیــم  در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مــدارک موقــت کارشناســی اتــاق عمــل و پایــان طــرح متعلــق بــه ســارا رضوانــی فــر فرزنــد داریــوش  مــدارک موقــت کارشناســی اتــاق عمــل و پایــان طــرح متعلــق بــه ســارا رضوانــی فــر فرزنــد داریــوش  
در تاریــخدر تاریــخ1400/01/01 1400/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد فرهــاد  در تاریــخ  ــه محمــد رشــید شــهبازی فرزن ــد فرهــاد  در تاریــخ  متعلــق ب ــه محمــد رشــید شــهبازی فرزن ــه شــماره 18293987171829398717 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
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 25401036422540103642 متعلــق بــه محمــد جــواد  پارســیان مهــر فرزنــد زینــل العابدیــن   متعلــق بــه محمــد جــواد  پارســیان مهــر فرزنــد زینــل العابدیــن  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 1248833000012488330000و شــماره شاســی و شــماره شاســی  ــور  و شــماره موت ــرانایــران917917مم8888 و شــماره موت ــه شــماره پــالک 9393ای ــه شــماره پــالک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
774538774538کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42319706294231970629 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه عنایــت صالحیانــی زاده  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه عنایــت صالحیانــی زاده 

فرزنــد حســین  در تاریــخفرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 5847253158472531 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 774774ژژ5757 و ش ــران ای ــالک 6363ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــه ماشــااهلل  امینــی زاده گوهــری  ــه ماشــااهلل  امینــی زاده گوهــری  و کارت بازنشســتگی .جانبــازی و حکمــت کارت متعلــق ب 57601965760196 و کارت بازنشســتگی .جانبــازی و حکمــت کارت متعلــق ب

فرزنــد نادعلــی در تاریــخفرزنــد نادعلــی در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18661866
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره 00600153910060015391 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 
111111ایــرانایــران2616326163 متعلــق بــه ناصــر برپــا فرزنــد درویــش در تاریــخ متعلــق بــه ناصــر برپــا فرزنــد درویــش در تاریــخ 1397/07/06  1397/07/06 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25926022592592602259 متعلــق بــه فاطمــه  لطیفــی ماشــک فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  لطیفــی ماشــک فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/07/111401/07/11 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 15326578891532657889 متعلــق بــه مهــدی صفائــی فرزند ربعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی صفائــی فرزند ربعلــی در تاریــخ 1401/08/041401/08/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــرد فرزن ــع پورف ــعید راج ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــرد فرزن ــع پورف ــعید راج ــه س ــق ب ــماره 00586877340058687734 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 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردی
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کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 05212287000521228700 متعلــق بــه محمــد ســپاس زاده فرزنــد  متعلــق بــه محمــد ســپاس زاده فرزنــد 
عباس در تاریخعباس در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 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 00450984760045098476 متعلــق بــه محمــد ابراهیمــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ابراهیمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه محمدرضــا اکبــری نظــری  ــه محمدرضــا اکبــری نظــری  متعلــق ب ــه شــماره 00430307500043030750 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه ب
فرزنــد اســمعیل در تاریــخفرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 03812216280381221628 متعل ــدارک ب ــح و ســایر م ــه شــماره شناســنامه و دفترچــه بیمــه نیروهــای مصل ــدارک ب ــح و ســایر م شناســنامه و دفترچــه بیمــه نیروهــای مصل
محمــد لطفــی فرزنــد علــی در تاریــخمحمــد لطفــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره 00748784760074878476 متعلــق بــه محمدحســین علــی عســگر  متعلــق بــه محمدحســین علــی عســگر 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخفرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــهریاری فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــهریاری فرزن ــا ش ــه محمدرض ــق ب ــماره 00108633210010863321 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 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 00810183630081018363 متعلــق بــه محمدحســن پرســت تــاش فرزنــد حســین  متعلــق بــه محمدحســن پرســت تــاش فرزنــد حســین 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 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 55799291535579929153 متعلــق بــه رشــید معصومــی گــودرزی فرزنــد هبــت الــه  متعلــق بــه رشــید معصومــی گــودرزی فرزنــد هبــت الــه 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61095689966109568996 متعلــق بــه احمــد بارگاهــی فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد بارگاهــی فرزنــد منصــور در تاریــخ 

1401/08/071401/08/07 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 26690184082669018408 متعلــق بــه هــادی اســدی فرزنــد کارت علــی در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی اســدی فرزنــد کارت علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/071401/08/07 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00164552070016455207 متعلــق بــه صحــرا  همائــی  فرزنــد ســعید  در تاریــخ  متعلــق بــه صحــرا  همائــی  فرزنــد ســعید  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 1401/08/021401/08/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00456810230045681023 متعلــق بــه داود  کاشــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه داود  کاشــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/08/071401/08/07  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20272027
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00205728080020572808 متعلــق بــه زهــرا  اســماعیلی  فرزنــد داوود  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  اســماعیلی  فرزنــد داوود  در تاریــخ 

1401/07/271401/07/27 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 00239510520023951052 متعلــق بــه فاطمــه  اســماعیلی  فرزنــد داوود  در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  اســماعیلی  فرزنــد داوود  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 1401/07/271401/07/27 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04904207960490420796 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 04904207960490420796 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره ایــران کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 976/20976/20بب3838 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران976/20 976/20 بب3838 و  و 
کارت ســوخت بــه شــماره ایــران کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 976/20976/20بب3838 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/26  1401/07/26 مفق ــی  در تاری ــد عل ــروز  فرزن ــی به ــاه بداق ــوا  ش ــه ح ــق ب ــخ متعل ــی  در تاری ــد عل ــروز  فرزن ــی به ــاه بداق ــوا  ش ــه ح ــق ب 976/20976/20بب3838 متعل

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

20842084
کارت عابربانــک )سامان،پارســیان ،اینــده ( و کارت ملــی بــه شــماره کارت عابربانــک )سامان،پارســیان ،اینــده ( و کارت ملــی بــه شــماره 00133424950013342495 متعلــق بــه خدیجــه  متعلــق بــه خدیجــه 

هاشم لو فرزند نصرت اله در تاریخهاشم لو فرزند نصرت اله در تاریخ 1401/07/30  1401/07/30 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 00225320990022532099 متعلــق بــه زهــرا آهنگــر قهــرودی فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا آهنگــر قهــرودی فرزنــد احمدرضــا 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00306690140030669014 متعلــق بــه داود ابراهیــم پــور کنجانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه داود ابراهیــم پــور کنجانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/07/241401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــوش نائین ــه مهرن ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــوش نائین ــه مهرن ــق ب ــماره 10640361041064036104 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/201401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــور فرزن ــی پ ــه ضیائ ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــور فرزن ــی پ ــه ضیائ ــه فاطم ــق ب ــماره 03202168100320216810 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 1401/06/101401/06/10 مفق

20902090
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 32589103163258910316 متعلــق بــه نــدا  محمــدی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا  محمــدی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 

1401/08/051401/08/05 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 00256539210025653921 متعلــق بــه ســید امیــر حســین موســوی فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید امیــر حســین موســوی فرزنــد ســید 
رضــا در تاریــخرضــا در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  متعلــق بــه  شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 61796858516179685851 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 61796858516179685851 متعلــق ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفق ــد مســلم در تاری ــهرزاد حســینی فرزن ــخش ــد مســلم در تاری ــهرزاد حســینی فرزن ش

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00351314540035131454 متعلــق بــه صدیقــه ریحانــی فرزنــد قربــان در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه ریحانــی فرزنــد قربــان در تاریــخ 
1401/07/281401/07/28 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 00831355370083135537 و ســایر بــه شــماره  و ســایر بــه شــماره 00831355370083135537 متعلــق بــه ارمیتــا   متعلــق بــه ارمیتــا  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/28  1400/12/28 مفق ــود در تاری ــد محم ــردی فرزن ــری ف ــخ ذاک ــود در تاری ــد محم ــردی فرزن ــری ف  ذاک

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 27535057642753505764 متعلــق بــه علــی  عبدالعلــی زاده فــرد فرزنــد جمشــید  متعلــق بــه علــی  عبدالعلــی زاده فــرد فرزنــد جمشــید 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 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 13609785011360978501 متعلــق بــه شــقایق جرکنــی نیــا فرزنــد جهانبخــش در  متعلــق بــه شــقایق جرکنــی نیــا فرزنــد جهانبخــش در 
تاریــختاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 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 21202508812120250881 متعلــق بــه ابوالفضــل وکیلــی فرزنــد علــی اصغــر در  متعلــق بــه ابوالفضــل وکیلــی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــختاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00528327590052832759   ــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره 00528327590052832759 و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره گواهینامــه پایــه یــک ب گواهینامــه پایــه یــک ب
و کارت ســوخت بــه شــماره و کارت ســوخت بــه شــماره 00528327590052832759 متعلــق بــه رضــا  محمــدی فرزنــد شــا محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا  محمــدی فرزنــد شــا محمــد در تاریــخ 

1401/08/041401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 21105229252110522925 متعلــق بــه ابوالفضــل قدیمــی فرزنــد ســلمان در تاریــخ  متعلــق بــه ابوالفضــل قدیمــی فرزنــد ســلمان در تاریــخ 

1401/03/041401/03/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدی  ــه مبیــن هرن ــق ب ــدی  متعل ــه مبیــن هرن ــق ب ــه شــماره 21101571862110157186  00 متعل ــه دوب ــی هوشــمند  و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت مل ــه دوب ــی هوشــمند  و گواهینامــه پای کارت مل
فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخفرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21102050672110205067 متعلــق بــه امیــد خورســند نــوری فرزنــد عبدالرحمــان در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد خورســند نــوری فرزنــد عبدالرحمــان در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11423176681142317668 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11423176681142317668 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
نســرین  ســعیدی ورنوســفادرانی فرزنــد قنبــر در تاریــخنســرین  ســعیدی ورنوســفادرانی فرزنــد قنبــر در تاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 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 11401314191140131419 و کارت عابــر بانــک ملــی متعلــق بــه فاطمه موســوی ورنوســفادرانی  و کارت عابــر بانــک ملــی متعلــق بــه فاطمه موســوی ورنوســفادرانی 
فرزنــد حســین در تاریــخفرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5353ایــرانایــران386386یی9999 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS34122898361793412289836179و شــماره و شــماره 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران386386یی9999 و کارت س ــرانای ــماره 5353ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــور 39271323927132و بیم ــور موت موت
5353ایــرانایــران386386یی9999 متعلــق بــه ســیما علیرضائــی فرزنــد رحمــن در تاریــخ متعلــق بــه ســیما علیرضائــی فرزنــد رحمــن در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

بــرگ ســبز خــودرو پژوپارس مــدل بــرگ ســبز خــودرو پژوپارس مــدل 13881388 به رنگ بژ به شــماره شاســی  به رنگ بژ به شــماره شاســی NAANNAAN0101CACA77AEAE664041664041و و 
شــماره موتــور شــماره موتــور 1248817962112488179621بــه شــماره بــه شــماره 2323ایــرانایــران466466سس3333 و ســند محضــری و ســند محضــری11408348781140834878  متعلق   متعلق 
بــه فرشــته کرمــی هرســتانی فرزنــد نعمــت اهلل و ســند کمپانــی اکبرجعفــر آذر در تاریــخ بــه فرشــته کرمــی هرســتانی فرزنــد نعمــت اهلل و ســند کمپانــی اکبرجعفــر آذر 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.

ــه شــماره 11301286011130128601 و  و  ــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره 11301286011130128601 و گواهینامــه پایــه یــک ب ــه شــماره کارت ملــی قدیمــی ب کارت ملــی قدیمــی ب
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 4343ایــرانایــران275275یی8383 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS34122914728693412291472869 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
47427294742729 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 4343ایــرانایــران275275یی8383 متعلــق بــه پیمــان مســیبی درچــه فرزنــد  متعلــق بــه پیمــان مســیبی درچــه فرزنــد 

اکبــر در تاریــخاکبــر در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 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 12911457711291145771 متعلــق بــه امــراهلل باقــری دســتگردی فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه امــراهلل باقــری دســتگردی فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/07/251401/07/25 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 12730620001273062000 متعلــق بــه فاطمــه مظاهــری فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه مظاهــری فرزنــد منصــور 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11307075551130707555 متعلــق بــه شــهرام یــادگاری خوزانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــهرام یــادگاری خوزانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 13031303  ) بــه شــماره ملــی    ) بــه شــماره ملــی  12878241101287824110(متعلــق بــه ابراهیــم  شــالباف فرزنــد (متعلــق بــه ابراهیــم  شــالباف فرزنــد 

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

گواهینامــه پایــه دو )  بــه شــماره  ملــی گواهینامــه پایــه دو )  بــه شــماره  ملــی 12705188011270518801  ( و کارت ماشــین  ســواری ام وی ام  ( و کارت ماشــین  ســواری ام وی ام315315 رنــگ  رنــگ 
ــه ســمیرا  حکیمــی فــرد  ــه ســمیرا  حکیمــی فــرد  متعلــق ب ــه شــماره   پــالک 6767ایــرانایــران217217بب4848 متعلــق ب ــه شــماره   پــالک  ب ســفید مــدل ســال ســفید مــدل ســال 13951395 ب

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

ــد  ــری فرزن ــه غالمرضــا  کالنت ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــری فرزن ــه غالمرضــا  کالنت ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه شــماره 12810506111281050611 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
یوســف در تاریــخیوســف در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره   ــه ش ــین  ب ــوخت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره   و گواهینام ــه ش ــین  ب ــوخت ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 46890627734689062773 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پــالک پــالک 1313ایــرانایــران427427یی2929 متعلــق بــه نوربخــش  خســروی فرزنــد ناصــر در تاریــخ متعلــق بــه نوربخــش  خســروی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/07/30  1401/07/30 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 54191198115419119811 متعلــق بــه علــی  نظافتــی علیشــاه فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  نظافتــی علیشــاه فرزنــد محمدعلــی 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.

25082508
ــه شــماره 12739195051273919505   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 12739195051273919505 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه علیرضــا  نــادری بنــی  فرزنــد رمضــان  در تاریــخمتعلــق بــه علیرضــا  نــادری بنــی  فرزنــد رمضــان  در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــران 9292   ــران  ای ــه شــماره 2323 ب  ب 446446 ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 12921172491292117249 و کارت ســوخت ب ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/21  1401/07/21 مفق ــد محمــد  در تاری ــوت فرزن ــی فت ــه عل ــق ب ــخمتعل ــد محمــد  در تاری ــوت فرزن ــی فت ــه عل ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزاد در تاری ــد به ــریفی فرزن ــن  محمدش ــه ثمی ــق ب ــخ  متعل ــزاد در تاری ــد به ــریفی فرزن ــن  محمدش ــه ثمی ــق ب ــماره 12773953221277395322 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/081401/07/08 مفق

28012801
ــه رنــگ ســفید شــماره موتــور  ــه رنــگ ســفید شــماره موتــور  ب ــه شــماره 534534 ط  ط 4141 ایــران  ایــران 8282  ســواری پــژو   ســواری پــژو 206206 ب ــه شــماره پالکــت موتــور ب پالکــت موتــور ب
1010FSSFSS1507062715070627 شــماره شاســی  شــماره شاســی 1982353019823530 متعلــق بــه فاطمــه خدایــاری فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه خدایــاری فرزنــد پرویــز در تاریــخ 

1399/11/151399/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28072807
ــخ  ــان در تاری ــد قرب ــی فرزن ــی رضائ ــد عل ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد قرب ــی فرزن ــی رضائ ــد عل ــه محم ــق ب ــماره 21500081652150008165 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/011401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21621945212162194521 متعلــق بــه رقیــه بخشــیان فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه بخشــیان فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/05/061401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 21504366122150436612 متعلــق بــه فاطمــه رضــا نــژاد فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رضــا نــژاد فرزنــد حجــت الــه 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.

کارت پایــان خدمــت و شناســنامه و مــدرک تحصیلــی لیســانس صنایــع و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و شناســنامه و مــدرک تحصیلــی لیســانس صنایــع و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 
6363 ن  ن 757757 ایــران  ایــران 8282 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 21502546462150254646 متعلــق بــه محمــد  گرائیلــی فرزنــد فریــدون در  متعلــق بــه محمــد  گرائیلــی فرزنــد فریــدون در 

تاریــختاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21619487332161948733 متعلــق بــه یاســر  انــدری فرزنــد اســفندیار در تاریــخ  متعلــق بــه یاســر  انــدری فرزنــد اســفندیار 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 1401/05/111401/05/11 مفق

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 20631230472063123047 متعلــق بــه کمیــل علــی زاده  متعلــق بــه کمیــل علــی زاده 
فرزنــد ناصــر در تاریــخفرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21618821202161882120 متعلــق بــه میثــم خاورنیــا فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم خاورنیــا فرزنــد غالمرضــا 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 ســید عیســی در  ــاداتی فرزن ــه س ــه ســیده حدیث ــق ب ــد ســید عیســی در  متعل ــاداتی فرزن ــه س ــه ســیده حدیث ــق ب ــماره 20803090312080309031 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/05/02  1401/05/02 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 57700372965770037296 متعلــق بــه حســین بــراری فرزنــد ناظــم در تاریــخ  متعلــق بــه حســین بــراری فرزنــد ناظــم در تاریــخ 1401/05/041401/05/04  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3131 ل  ل 259259 ایــران  ایــران 7272  بــه شــماره ملــی    بــه شــماره ملــی  21607448162160744816 متعلــق بــه علیرضــا  متعلــق بــه علیرضــا 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردی ــد علــی شــجاع در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردی ــرا فرزن ــد علــی شــجاع در تاریــخخانگلــی ق ــرا فرزن خانگلــی ق

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21503105462150310546 متعلــق بــه مانــا اســدی فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه مانــا اســدی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/05/041401/05/04  
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 57798491375779849137 متعلــق بــه بــدری خاکزاد فرزنــد مختــار در تاریــخ  متعلــق بــه بــدری خاکزاد فرزنــد مختــار 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 16104418851610441885 متعلــق بــه زهــرا ســیدی فرزنــد یوســف در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ســیدی فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/02/071401/02/07  
مفقــود 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 12922826811292282681 متعلــق بــه عبــاس نــوروزی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس نــوروزی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/07/201401/07/20 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 21614378362161437836 متعلــق بــه رضــا محمــد حســن زاده فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا محمــد حســن زاده فرزنــد محســن 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.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد حج ــور فرزن ــه  صفرپ ــه محبوب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد حج ــور فرزن ــه  صفرپ ــه محبوب ــق ب ــماره 21613701622161370162 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21503663982150366398 متعلــق بــه محســن قاســمی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محســن قاســمی فرزنــد علیرضــا 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

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادل بابائ ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــد محم ــی فرزن ــادل بابائ ــه ع ــق ب ــماره 21626322252162632225 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 1401/07/121401/07/12 مفق

ــه بخــش در  ــد ال ــه بخــش در  متعلــق بــه رســول گرزیــن فرزن ــد ال شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 21621612142162161214 متعلــق بــه رســول گرزیــن فرزن
تاریــختاریــخ 1401/05/04  1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 21514103662151410366 متعلــق بــه پانیــذ کاظمــی فرزنــد عمــار در تاریــخ  متعلــق بــه پانیــذ کاظمــی فرزنــد عمــار 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 21613505442161350544 متعلــق بــه پرویــز  جعفــری علیــزاده فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــز  جعفــری علیــزاده فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 
1400/11/121400/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابراهیــم در تاریــخ  ــژاد فرزن ــه اســماعیل خنــاری ن ــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق ب ــژاد فرزن ــه اســماعیل خنــاری ن ــه شــماره 21627158312162715831 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29012901
گواهینامــه بــه شــماره ملــیگواهینامــه بــه شــماره ملــی61397818516139781851 متعلــق بــه چنگیــز غالمــی فرزنــد مــراد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه چنگیــز غالمــی فرزنــد مــراد 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.

شناســنامه بــه شــماره ملــیشناســنامه بــه شــماره ملــی20508559072050855907 متعلــق بــه محمدرضــا زاهدیــان تجنکــی فرزنــد مهــدی در  متعلــق بــه محمدرضــا زاهدیــان تجنکــی فرزنــد مهــدی در 
تاریــختاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  1507954167915079541679******NN55TT ــی ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران 136136--3291332913 و ش ــالک ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــران کارت موت ــالک ای ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
بــه شــماره بــه شــماره 00828949810082894981 متعلــق بــه مجتبــی ســویزی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی ســویزی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/07/081401/07/08  

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

ــودرو  ــه خ ــه نام ــودرو وبیم ــودرو  وکارت خ ــه خ ــه نام ــودرو وبیم ــماره 00547403710054740371 وکارت خ ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 4040ایــران ایــران 397397 ه  ه 5959 متعلــق بــه شــیرین کاویانــی انرجانــی فرزنــد  متعلــق بــه شــیرین کاویانــی انرجانــی فرزنــد 

چنگیــز  در تاریــخچنگیــز  در تاریــخ 1400/07/20  1400/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــی فرزن ــحاب امیرخان ــا س ــه علیرض ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــحاب امیرخان ــا س ــه علیرض ــق ب ــماره 38608461673860846167 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردی قاســم در تاریــخقاســم در تاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردی

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 00576076990057607699 متعلــق بــه معصومــه  اشــتیانی فرزنــد ســیف الــه  متعلــق بــه معصومــه  اشــتیانی فرزنــد ســیف الــه 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/26  1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 00688260010068826001  متعلــق بــه فرهــاد جعفــری فرزنــد محمــد   متعلــق بــه فرهــاد جعفــری فرزنــد محمــد 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63686966486368696648 متعلــق بــه شــاپور مــرادی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه شــاپور مــرادی فرزنــد رســول 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.

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــماره  وکارت خ ــه ش ــودرو ب ــی  00753103330075310333 وکارت خ ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام ــی  »کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام »کارت مل
شاســی شاســی NASNAS621200621200GG10172291017229 وبــه شــماره موتــور وبــه شــماره موتــورGG44KDGHKDGH561413561413 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 
ــخ 1401/07/271401/07/27   ــی در تاری ــد محمدعل ــینی فرزن ــاه حس ــاس ش ــه عب ــق ب ــخ   متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــینی فرزن ــاه حس ــاس ش ــه عب ــق ب ــران 625625 ه  ه 5454  متعل ــران  ای 4040 ای

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 39909658323990965832 متعلــق بــه هــادی شــعبانی بهمنــد فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی شــعبانی بهمنــد فرزنــد حیدرعلــی در تاریــخ 
1401/04/161401/04/16 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 00216133030021613303 متعلــق بــه زهــرا خــان جانــی افجــه  فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا خــان جانــی افجــه  فرزنــد عبدالرضــا 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.=

ــه  ــوخت ب ــودرو وکارت س ــه  وکارت خ ــوخت ب ــودرو وکارت س ــماره 07924466660792446666 وکارت خ ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــی  در  ــد رمضانعل ــان فرزن ــواه مزین ــد خیرخ ــه احم ــق ب ــی  در  متعل ــد رمضانعل ــان فرزن ــواه مزین ــد خیرخ ــه احم ــق ب ــران 418418 ب  ب 3636 متعل ــران  ای ــی 9999 ای ــماره انتظام ــی ش ــماره انتظام ش

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 ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــختاری تاری

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــادی  فرزن ــک اب ــه نی ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــادی  فرزن ــک اب ــه نی ــه فاطم ــق ب ــماره 00429198270042919827 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 1401/05/201401/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00747382670074738267 متعلــق بــه مرتضــی ابــراری فرزند مالــک در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی ابــراری فرزند مالــک در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

4
شماره : 
1502



5
شماره : 
1502

08080808//280280//3232

کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 00159654730015965473  و کارت دانشــجویی بــه شــماره   و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
ــخ  ــد بهمــن در تاری ــه رضــا نعیمــی فرزن ــق ب ــی متعل ــه مل ــخ  ومســترکارت وکارت کتابخان ــد بهمــن در تاری ــه رضــا نعیمــی فرزن ــق ب ــی متعل ــه مل 980229630980229630 ومســترکارت وکارت کتابخان

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 1401/07/301401/07/30 مفق

ــی 03715822880371582288   ــه شــماره مل ــه  ب ــه بیمــه نام ــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه گواهینام ــی کارت مل ــه شــماره مل ــه  ب ــه بیمــه نام ــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه گواهینام کارت مل
  NAAANAAA3636AAAA11EGEG695124695124 ــی ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــالک 4040__655655لل6666و ش ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب و کارت ماش
ــد محمــد در تاریــخ 1401/06/07  1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه حســین  صمــدی زاده فرزن ــد محمــد در تاریــخمتعلــق ب ــه حســین  صمــدی زاده فرزن متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06220722180622072218 متعلــق بــه منظــر رحیمــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه منظــر رحیمــی 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 1401/07/101401/07/10 مفق

ســند تــک بــرگ بــه نشــانی خراســان رضــوی مشــهد قاســم ابــاد بلــوار شــهید فالحــی پالکســند تــک بــرگ بــه نشــانی خراســان رضــوی مشــهد قاســم ابــاد بلــوار شــهید فالحــی پالک2525طبقــه طبقــه 
اول واحــد اول واحــد 22 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 06902440960690244096 متعلــق بــه محمدرضــا منصــوری فــرد فرزنــد حســین در  متعلــق بــه محمدرضــا منصــوری فــرد فرزنــد حســین در 

تاریــختاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00251649530025164953 متعلــق بــه علیرضــا عیوضــی ممغانــی فرزنــد حســین در  متعلــق بــه علیرضــا عیوضــی ممغانــی فرزنــد حســین در 
تاریــختاریــخ 1401/07/16  1401/07/16 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 00221294210022129421 متعلــق بــه مهــدی همتــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی همتــی فرزنــد مجیــد 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 00829614840082961484 و کارت خــودرو وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی  و کارت خــودرو وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 8888 ایــران  ایــران 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/02/20  1401/02/20 مفق ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــدری فرزن ــی حی ــه ســعید کربالئ ــق ب ــخ متعل ــه در تاری ــزت ال ــد ع ــدری فرزن ــی حی ــه ســعید کربالئ ــق ب 611611 س  س 1919 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00563692200056369220 متعلــق بــه اکــرم افجــه دانــا  فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم افجــه دانــا  فرزنــد داود 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.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 00779829830077982983 وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره  وگواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 7110295110771102951107 وکارت  وکارت 
ــوم ســولماز  ــه خان ــق ب ــی بانکــی متعل ــوم ســولماز  وکارت های ــه خان ــق ب ــی بانکــی متعل ــران 455455 ل  ل 6464 وکارت های ــران ای ــی 4040ای ــه شــماره انتظام ــی ســوخت ب ــه شــماره انتظام ســوخت ب

فغانــی فرزنــد حســن درتاریــخفغانــی فرزنــد حســن درتاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 

29022902
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00199816190019981619 متعلــق بــه علیرضا مالیــری فرزند اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضا مالیــری فرزند اصغــر در تاریــخ 1400/12/011400/12/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00823525260082352526 متعلــق بــه محســن فینــی زاده بیدگلــی فرزنــد محمدرضــا در  متعلــق بــه محســن فینــی زاده بیدگلــی فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15313905791531390579 متعلــق بــه جعفــر مصطفائــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه جعفــر مصطفائــی 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 1401/03/011401/03/01 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد عطاال ــرمدی فرزن ــیده س ــه ش ــق ب ــخ متعل ــه در تاری ــد عطاال ــرمدی فرزن ــیده س ــه ش ــق ب ــی 00706901890070690189متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/07/011400/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08905487220890548722 وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگذرنامــه متعلــق بــه  وشناســنامه وکارت نظــام وظیفــه وگذرنامــه متعلــق بــه 
 حســین اصلــی فرگــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ حســین اصلــی فرگــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــه شــماره ملــی 14518121751451812175متعلــق متعلــق  ــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه وبیمــه نامــه موتــور وکارت دانشــجویی ب گواهینامــه پایــه ســه وبیمــه نامــه موتــور وکارت دانشــجویی ب
بــه بهــزاد عبــدی مقــدم فرزنــد علــی در تاریــخبــه بهــزاد عبــدی مقــدم فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــی  ــه مصطف ــق ب ــی متعل ــه مصطف ــق ب ــی 03701977040370197704متعل ــماره مل ــه ش ــه  ب ــام وظیف ــه دو و کارت نظ ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه  ب ــام وظیف ــه دو و کارت نظ ــه پای گواهینام
گروســی فرزنــد محمــد در تاریــخگروســی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/17  1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــینعلی در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه احم ــه طیب ــق ب ــخ  متعل ــینعلی در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه احم ــه طیب ــق ب ــماره 00773218550077321855 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 1401/07/041401/07/04 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــین فخیم ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــین فخیم ــه امیرحس ــق ب ــماره 00230394420023039442 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 1401/07/071401/07/07 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 42100591374210059137 متعلــق بــه ابراهیــم زندلشــنی فرزنــد غالمعلــی  متعلــق بــه ابراهیــم زندلشــنی فرزنــد غالمعلــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1400/11/20  1400/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی عالقبن ــه عل ــق ب ــجویی  متعل ــه وکارت دانش ــد  وگواهینام ــی عالقبن ــه عل ــق ب ــجویی  متعل ــه وکارت دانش ــماره 38735828313873582831 وگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــد احمــد در تاریــخ 1400/10/01  1400/10/01 مفقــود گردی ــد احمــد در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره  13790114421379011442وگواهینامــه  متعلــق بــه رحیــم کارذبحــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ وگواهینامــه  متعلــق بــه رحیــم کارذبحــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/07/271401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 01102481470110248147 متعلــق بــه علیرضــا بوطــه چالــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا بوطــه چالــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــخ  فرزن ــین در تاری ــد حس ــی 13525681352568 فرزن ــه کداختصاص ــاوری ب ــن خ ــه حس ــق ب ــم متعل ــدرک دیپل ــی م ــه کداختصاص ــاوری ب ــن خ ــه حس ــق ب ــم متعل ــدرک دیپل م
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1395/01/011395/01/01 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00352229560035222956متعلــق بــه مســعود توانــا فرزند رضــا در تاریــخ متعلــق بــه مســعود توانــا فرزند رضــا 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00785195270078519527 متعلــق بــه مهــران اصالنــی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهــران اصالنــی فرزند احمــد 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.

ــد رســتم در  ــن ســلیمانی فرزن ــه امی ــق ب ــد رســتم در متعل ــن ســلیمانی فرزن ــه امی ــق ب ــی  27100731962710073196متعل ــه شــماره مل ــان خدمــت ب ــی  کارت پای ــه شــماره مل ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04804401900480440190 متعلــق بــه مرتضــی خزائــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی خزائــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد خدامعل ــری فرزن ــید جعف ــه جمش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد خدامعل ــری فرزن ــید جعف ــه جمش ــق ب ــماره 00834414330083441433 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 1399/01/011399/01/01 مفق

کارت ماشــین وبــرگ ســبز بــه شــماره پــالک کارت ماشــین وبــرگ ســبز بــه شــماره پــالک 2727ط ط 121121ایــران ایــران 2222 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 101140101140وشــماره وشــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفق ــواد در تاری ــد محمدج ــمین کاوه فرزن ــه یاس ــق ب ــخمتعل ــواد در تاری ــد محمدج ــمین کاوه فرزن ــه یاس ــق ب ــور 1742323217423232متعل ــور موت موت

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51899636835189963683 وگواهینامــه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه شــماره  وگواهینامــه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه شــماره 
ــه در تاریــخ  ــد حبیــب ال ــی ســیاه اســطلخی فرزن ــه ساســان قربان ــه در تاریــخ متعلــق ب ــد حبیــب ال ــی ســیاه اســطلخی فرزن ــه ساســان قربان ــران 4646متعلــق ب ــران ای پــالک پــالک 2525ن ن 396396ای

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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــه  ــودرو ب ــوخت وکارت خ ــه وکارت س ــنامه وگواهینام ــه  وشناس ــودرو ب ــوخت وکارت خ ــه وکارت س ــنامه وگواهینام ــماره 16518364691651836469 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره پــالک شــماره پــالک 5555دد885885ایــران ایــران 1010وکارت ماشــین بــه شــماره پــالک وکارت ماشــین بــه شــماره پــالک 1717ص ص 823823ایــران ایــران 4444 وکارت نظــام  وکارت نظــام 
پزشــکی متعلــق بــه سیدحســین حســنی فرزنــد سیدحســن در تاریــخپزشــکی متعلــق بــه سیدحســین حســنی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03116506430311650643 وشناســنامه وگواهینامــه پایــه  وشناســنامه وگواهینامــه پایــه 33وپرونــده نظــام پزشــکی خدمــت وپرونــده نظــام پزشــکی خدمــت 
ســربازی وکارتــن گوشــی شــیائومی بــه ســریال ســربازی وکارتــن گوشــی شــیائومی بــه ســریال 6161SWSW//2922729227  840221840221 متعلــق بــه علیرضــا رحمانــی  متعلــق بــه علیرضــا رحمانــی 

فرزنــد رضــا در تاریــخفرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/29  1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــرودی فرزن ــلیمانی قه ــد س ــه احم ــق ب ــد متعل ــرودی فرزن ــلیمانی قه ــد س ــه احم ــق ب ــران 1010متعل ــران ای ــالک 5252م م 187187ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/05/01  1400/05/01 مفقــود گردی ــخمحمدرضــا در تاری محمدرضــا در تاری

ــران در  ــد عم ــت  فرزن ــی مهماندوس ــی  کریم ــه عل ــق ب ــران در  متعل ــد عم ــت  فرزن ــی مهماندوس ــی  کریم ــه عل ــق ب ــماره 00642219030064221903 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــد محمدحس ــی فرزن ــزه علیئ ــه حم ــه فاطم ــق ب ــین در  متعل ــد محمدحس ــی فرزن ــزه علیئ ــه حم ــه فاطم ــق ب ــماره 40609516414060951641 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــختاریــخ 1400/11/01  1400/11/01 مفقــود گردی تاری

ــخ  ــکراهلل در تاری ــد ش ــدی فرزن ــا محم ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــکراهلل در تاری ــد ش ــدی فرزن ــا محم ــه حمیدرض ــق ب ــماره 44902044934490204493 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 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی

ــخ  ــد محمدحســین در تاری ــده دل فرزن ــه ابراهیــم زن ــق ب ــخ  متعل ــد محمدحســین در تاری ــده دل فرزن ــه ابراهیــم زن ــق ب ــه شــماره 00668590180066859018 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 3434وو529529ایــران ایــران 4040وبه شــماره موتور وبه شــماره موتور 124120424793124120424793وشــماره شاســی وشــماره شاســی 
ــد  ــد فرزن ــی 40725565054072556505فرزن ــه کدمل ــقی ب ــی داد ب عش ــه عل ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــقی ب ــی داد ب عش ــه عل ــق ب NAANNAAN0101CAXEHCAXEH124798124798 متعل

علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســعید در  ــی فرزن ــه محمــد پورداخل ــق ب ــه  متعل ــد ســعید در وبیمــه نام ــی فرزن ــه محمــد پورداخل ــق ب ــه  متعل ــه شــماره 00251193210025119321وبیمــه نام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  033079033079  44GG9393DDAGDDAG ــور ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــران 4444وب ــران ای ــالک 7575وو547547ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــا در تاری ــد صف ــخ فرزن ــا در تاری ــد صف ــی 00749654410074965441 فرزن ــه کدمل ــی ب ــرم باباجان ــه اک ــق ب ــی متعل ــه کدمل ــی ب ــرم باباجان ــه اک ــق ب متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00491347790049134779 متعلــق بــه معصومــه قاســم پــور خشــکناب فرزنــد عبــاداهلل در  متعلــق بــه معصومــه قاســم پــور خشــکناب فرزنــد عبــاداهلل در 
تاریــختاریــخ 1400/05/01  1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25501949342550194934 متعلــق بــه کاظــم آفتــاب فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه کاظــم آفتــاب فرزنــد احمــد 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.

ــخ  ــفیع در تاری ــد ش ــوری فرزن ــع غف ــه محمدرفی ــق ب ــخ  متعل ــفیع در تاری ــد ش ــوری فرزن ــع غف ــه محمدرفی ــق ب ــماره 41725898394172589839 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  1401/06/20 1401/06/20مفق

مــدرک پیــش دانشــگاهی متعلــق بــه حســن  خــاوری بــه کداختصاصــی مــدرک پیــش دانشــگاهی متعلــق بــه حســن  خــاوری بــه کداختصاصــی 13525681352568 فرزنــد حســین در  فرزنــد حســین در 
تاریــختاریــخ 1395/01/01  1395/01/01 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 00563152520056315252 متعلــق بــه مهــدی جعفــری فشــارکی فرزنــد یحیــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی جعفــری فشــارکی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 
1400/06/011400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــت در  ــد نی ــت در  فرزن ــد نی ــی 00591862910059186291 فرزن ــه کدمل ــی ب ــف معصوم ــه یوس ــق ب ــه متعل ــه نام ــه وبیم ــی گواهینام ــه کدمل ــی ب ــف معصوم ــه یوس ــق ب ــه متعل ــه نام ــه وبیم گواهینام
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردی تاری

گذرنامــه وگواهینامــه بیــن المللــی وکاپتاژبیــن المللــی بــه شــماره ملــی گذرنامــه وگواهینامــه بیــن المللــی وکاپتاژبیــن المللــی بــه شــماره ملــی 04920785560492078556 متعلــق بــه کریــم  متعلــق بــه کریــم 
محمــدی فرزنــد قلــی در تاریــخمحمــدی فرزنــد قلــی در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــی فرزن ــه مجیــد حســینی ضراب ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــی فرزن ــه مجیــد حســینی ضراب ــق ب ــه شــماره 00667530150066753015 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/191401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد بهرامعل ــزی فرزن ــه حمیــد عزی ــق ب ــی در متعل ــد بهرامعل ــزی فرزن ــه حمیــد عزی ــق ب ــی 00135156240013515624متعل ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــالم همت ــه غ ــق ب ــی  متعل ــالم همت ــه غ ــق ب ــران8888 متعل ــران ای ــالک 2323لل739739 ای ــماره پ ــه ش ــوخت  ب ــین وکارت س ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــوخت  ب ــین وکارت س کارت ماش
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفق ــخ در تاری ــی 25912906602591290660 در تاری ــه کدمل ــی ب ــد یحی ــایی فرزن ــی پیرموس ــه کدمل ــی ب ــد یحی ــایی فرزن پیرموس

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

ــخ  ــک در تاری ــد مال ــن فرزن ــی ثمری ــا صالح ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــک در تاری ــد مال ــن فرزن ــی ثمری ــا صالح ــه رض ــق ب ــماره 14517247721451724772 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/03/011400/03/01 مفق

ــور 124124KK124124KK09290600929060 وشــماره  وشــماره  ــور وشــماره موت ــران 9999وشــماره موت ــران ای ــه شــماره پــالک 7676هه929929ای ــه شــماره پــالک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
شاســی شاســی NAANNAAN0101CECE99GHGH921799921799 متعلــق بــه احمدعلــی عظیــم زاده فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه احمدعلــی عظیــم زاده فرزنــد رجبعلــی 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.

ــخ  ــالل در تاری ــد ج ــی فرزن ــدی میهن ــه محمدمه ــق ب ــخ  متعل ــالل در تاری ــد ج ــی فرزن ــدی میهن ــه محمدمه ــق ب ــماره 27000946542700094654 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/101401/02/10 مفق

ــی  ــالم همت ــه غ ــق ب ــه خودرومتعل ــه نام ــی وبیم ــالم همت ــه غ ــق ب ــه خودرومتعل ــه نام ــی  25912906602591290660وبیم ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی  گواهینام ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
پیرموســایی فرزنــد یحیــی در تاریــخپیرموســایی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادر در تاریــخ  ــادر در تاریــخ متعلــق بــه خلیــل شــفیع فرزنــد ن گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 00452027960045202796متعلــق بــه خلیــل شــفیع فرزنــد ن
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 16704850481670485048 متعلــق بــه مرتضــی عباســزاده دوکــش فرزنــد همــزه در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی عباســزاده دوکــش فرزنــد همــزه در تاریــخ 
1401/05/311401/05/31 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 00139987810013998781  وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه ســیدحمیدرضا ســیدی فرزنــد   وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه ســیدحمیدرضا ســیدی فرزنــد 
سیدمحمدحســین در تاریــخسیدمحمدحســین در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 11001755981100175598 متعلــق بــه محمــد فــرج زاده کوچمشــکی فرزنــد  متعلــق بــه محمــد فــرج زاده کوچمشــکی فرزنــد 
عبدالــه در تاریــخعبدالــه در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــمی پ ــا قاس ــه نیم ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــمی پ ــا قاس ــه نیم ــق ب ــماره 00181382410018138241 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 1401/03/011401/03/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63397037986339703798 متعلــق بــه عظیمــه رضایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه عظیمــه رضایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

ــد  ــر حاتمــی فرزن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــد  متعل ــر حاتمــی فرزن ــی اصغ ــه عل ــق ب ــه 33 متعل ــه پای ــه  وگواهینام ــه پای ــه شــماره  00223101340022310134 وگواهینام ــی ب ــه شــماره  کارت مل ــی ب کارت مل
موســی رضــا در تاریــخموســی رضــا در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 00740966130074096613 متعلــق بــه ســیدمیثم میرشــجاعی فرزنــد سیدحســین در  متعلــق بــه ســیدمیثم میرشــجاعی فرزنــد سیدحســین در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد کری ــی فرزن ــه امیــن عمرائ ــق ب ــم در   وکارت ســوخت متعل ــد کری ــی فرزن ــه امیــن عمرائ ــق ب ــه شــماره  39503186583950318658  وکارت ســوخت متعل ــی ب ــه شــماره  کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــمت اهلل در تاری ــد حش ــان فرزن ــن رفیعی ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــمت اهلل در تاری ــد حش ــان فرزن ــن رفیعی ــه حس ــق ب ــماره 41901737704190173770 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
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کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 1111 ایــران  ایــران 811811 ی  ی 1515 متعلــق بــه مهــدی  محمــدی فرزنــد غــالم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  محمــدی فرزنــد غــالم در تاریــخ 
1399/08/071399/08/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 00214647230021464723 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00214647230021464723 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت متعلــق بــه پوریــا صالحــی فــر فرزنــد ســعید در تاریــخکارت ســوخت متعلــق بــه پوریــا صالحــی فــر فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00784078930078407893 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 078407893078407893 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00784078930078407893 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 00784078930078407893 و دفترچــه بیمــه نیروهــای  و دفترچــه بیمــه نیروهــای 
مســلح متعلــق بــه ســعید اخونــدی فرزنــد فرخــزاد در تاریــخمســلح متعلــق بــه ســعید اخونــدی فرزنــد فرخــزاد در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  vinvin  IRPCIRPC951951VV22FF2809873128098731 ــماره ــماره  و ش ــران 998998 ی  ی 6565 و ش ــران  ای ــماره 2222 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــه محســن  ــق ب ــه محســن متعل ــق ب ــور MM158294310158294310 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NASNAS811100811100GG58987315898731متعل ــور و شــماره موت و شــماره موت
 خادملــو فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ خادملــو فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1397/08/08  1397/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــماره 00200818200020081820   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00200818200020081820 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه محمدرضــا معینــی فرزنــد فــرخ در تاریــخمتعلــق بــه محمدرضــا معینــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00694967810069496781 متعلــق بــه هــادی نــور محمــد فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی نــور محمــد فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/04/151401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00649822460064982246 متعلــق بــه اعظــم ابراهیمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم ابراهیمــی فرزنــد محمــد 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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 41728961624172896162 متعلــق بــه یوســف کشــاورز فرزنــد احمــد قلــی و کارت  متعلــق بــه یوســف کشــاورز فرزنــد احمــد قلــی و کارت 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 4040 ایــران  ایــران 827827 ن  ن 2525 متعلــق بــه ثریــا کشــاورز بــه شــماره  متعلــق بــه ثریــا کشــاورز بــه شــماره 41726999874172699987 فرزنــد  فرزنــد 

احمــد قلــی در تاریــخاحمــد قلــی در تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00169598170016959817 متعلــق بــه حســین بختیــاری فرزنــد لطیــف در تاریــخ  متعلــق بــه حســین بختیــاری فرزنــد لطیــف 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 1401/07/201401/07/20 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00836874160083687416 متعلــق بــه مصطفــی پاشــازاده فرزنــد ودود در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی پاشــازاده فرزنــد ودود 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 1401/07/081401/07/08 مفق

ــد  ــد محم ــادی فرزن ــت اب ــان دول ــه ایم ــق ب ــد  متعل ــد محم ــادی فرزن ــت اب ــان دول ــه ایم ــق ب ــماره 04533730970453373097 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش 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 ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــخاســماعیل در تاری اســماعیل در تاری

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 15316079341531607934 متعلــق بــه هدایــت اهلل محبــی ســید ســری فرزنــد اذن اهلل  متعلــق بــه هدایــت اهلل محبــی ســید ســری فرزنــد اذن اهلل 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 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 00705367910070536791 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00705367910070536791 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00705367910070536791 و کارت ماشــین و کارت ســوخت ماشــین و موتــور متعلــق بــه اصغــر  و کارت ماشــین و کارت ســوخت ماشــین و موتــور متعلــق بــه اصغــر 
خیــر ابــاد فرزنــد محمــود در تاریــخخیــر ابــاد فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 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 00207309340020730934 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 9999 ایــران  ایــران 
393393 د  د 3232 متعلــق بــه پیمــان  میــرزازاده  فرزنــد مظفــر در تاریــخ متعلــق بــه پیمــان  میــرزازاده  فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00569674620056967462 متعلــق بــه زهــرا حاجیــان نــژاد فرزنــد رمضانعلــی در  متعلــق بــه زهــرا حاجیــان نــژاد فرزنــد رمضانعلــی در 
تاریــختاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  FXFX66UU26912322691232 ــور ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 864864 ق  ق 5151 و ش ــران  ای ــماره 6666 ای ــه ش ــماره  ب ــه ش ــودرو 206206 ب ــه خ ــند کارخان ــودرو س ــه خ ــند کارخان س
ــه زینــب ســادات  ــه زینــب ســادات متعلــق ب و شــماره شاســی و شــماره شاســی 1480339314803393 و شــماره  و شــماره vinvin  IRFCIRFC141141VV1010OO803393803393متعلــق ب
فاضلــی فرزنــد ســید علــی در تاریــخفاضلــی فرزنــد ســید علــی در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد شــکراهلل در  ــژاد فرزن ــه منــور ســلطانی ن ــد شــکراهلل در  متعلــق ب ــژاد فرزن ــه منــور ســلطانی ن ــه شــماره 31313617863131361786 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 00355783270035578327 متعل ــی قدیمــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی قدیمــی ب ــه شــماره 00355783270035578327 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
شــهین بختیــاری دائمــی زمانــی فرزنــد نــن در تاریــخشــهین بختیــاری دائمــی زمانــی فرزنــد نــن در تاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00231967770023196777 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 137137 ایــران  ایــران 1137311373 متعلــق  متعلــق 
بــه حســین فروغــی فرزنــد حســن در تاریــخبــه حســین فروغــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد محمــد علــی در  ــه حســن کریمــی فرزن ــد محمــد علــی در  متعلــق ب ــه حســن کریمــی فرزن ــه شــماره 05315914410531591441 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مرتضــی ایــران پــور اقــدام کــوزه کنــان  ــه مرتضــی ایــران پــور اقــدام کــوزه کنــان  متعلــق ب ــه شــماره 00193999280019399928 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخفرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ 1401/06/23  1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــکی  ــفی خش ــا یوس ــه کیمی ــق ب ــوخت متعل ــکی  و کارت س ــفی خش ــا یوس ــه کیمی ــق ب ــوخت متعل ــماره 002209721002209721 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
فرزنــد علیرضــا در تاریــخفرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 551551 ب  ب 4848   ــران  ای ــماره 1111 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 38712348693871234869 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه مریــم بهرامــی ســلیمانی دلشــاد فرزنــد محمــد در تاریــخمتعلــق بــه مریــم بهرامــی ســلیمانی دلشــاد فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــی در  ــد بهرامعل ــوری فرزن ــت  تیم ــه زین ــق ب ــی در  متعل ــد بهرامعل ــوری فرزن ــت  تیم ــه زین ــق ب ــماره 00422020940042202094 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/26  1401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 55800729965580072996 و  و  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 55800729965580072996و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره 2020 ایــران  ایــران 478478 ن  ن 8686 متعلــق بــه محســن حســن زاده فرزنــد  متعلــق بــه محســن حســن زاده فرزنــد 

محمــد ســعید در تاریــخمحمــد ســعید در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
ــماره 38744859273874485927   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 38744859273874485927 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه ســامان  صادقــی فرزنــد اردشــیر در تاریــخمتعلــق بــه ســامان  صادقــی فرزنــد اردشــیر در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 05324198200532419820 متعلــق بــه یاســر بختیــاری فرزنــد قاســم در تاریــخ  متعلــق بــه یاســر بختیــاری فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 65808528016580852801 متعلــق بــه دیاکــو رفیعــی فرزنــد امیــن در تاریــخ  متعلــق بــه دیاکــو رفیعــی فرزنــد امیــن در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــدی ب ــداهلل  اس ــه عب ــق ب ــت متعل ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــدی ب ــداهلل  اس ــه عب ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 368368 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــرقت گردی ــاقط س ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــرقت گردی ــخ  1401/08/04   1401/08/04 س ــداهلل  در تاری ــد ی ــخ فرزن ــداهلل  در تاری ــد ی 16204116521620411652 فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 495495 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 65896974776589697477 متعلــق بــه نصیــر ســیری فرزنــد  متعلــق بــه نصیــر ســیری فرزنــد 
رشــید  در تاریــخرشــید  در تاریــخ 1401/01/12  1401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــوری جان ــری ن ــا  مالی ــه رض ــق ب ــد  متعل ــی  فرزن ــوری جان ــری ن ــا  مالی ــه رض ــق ب ــران 7878  958958 ل ل3939 متعل ــماره ای ــه ش ــین ب ــران  کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب  کارت ماش
رحمت اله  در تاریخرحمت اله  در تاریخ 1401/04/07  1401/04/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 02001203870200120387 و مــدارک کفالــت پایــان خدمــت متعلــق  و مــدارک کفالــت پایــان خدمــت متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد داود  در تاری ــه  فرزن ــی  کاه ــای عل ــه آق ــخ ب ــد داود  در تاری ــه  فرزن ــی  کاه ــای عل ــه آق  ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  کارت ماشــین بــه شــماره ایــران  4040  829829 ن  ن 6464 متعلــق بــه طاهــره  هــزاره  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره  هــزاره  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
1401/06/071401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــیگواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی07039983310703998331 متعلــق بــه احســان  ایوبــی  متعلــق بــه احســان  ایوبــی 
فرزنــد علــی و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران فرزنــد علــی و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران 3636__  261261ن ن 8787 متعلــق بــه مریــم دلیــری ســیوکی  متعلــق بــه مریــم دلیــری ســیوکی 
ــخ  ــری در تاری ــاس جاف ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــری در تاری ــاس جاف ــه عب ــق ب ــران __3636  261261ن ن 8787 متعل ــالک ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــران و کارت س ــالک ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب و کارت س

1401/08/061401/08/06 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 06909716800690971680 ملــی متعلــق بــه مریــم اســماعیلی  فرزنــد عباســعلی  ملــی متعلــق بــه مریــم اســماعیلی  فرزنــد عباســعلی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/19  1401/07/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 37206725913720672591 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
37206725913720672591 متعلــق بــه صاحــب مــرادی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ متعلــق بــه صاحــب مــرادی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37202669313720266931 متعلــق بــه فرهــاد کریمــی فرزنــد محمــد علــی  متعلــق بــه فرهــاد کریمــی فرزنــد محمــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/17  1401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  NAACNAAC9191CCCC33AFAF828908828908 برگ ســبز خودرو به شــماره موتــور»برگ ســبز خودرو به شــماره موتــور1248813881412488138814 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی«
      NAACNAAC9191CCCC33AFAF828908828908 ــور1248813881412488138814 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی ــه شــماره موت ــی ب ــوروســند کمپان ــه شــماره موت ــی ب وســند کمپان
متعلــق بــه هایــده گل محمــدی فرزنــد عبدالرحمــن در تاریــخمتعلــق بــه هایــده گل محمــدی فرزنــد عبدالرحمــن در تاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــایی  ــدی وکارت شناس ــایی کارمن ــایی  وکارت شناس ــدی وکارت شناس ــایی کارمن ــی 55889744765588974476 وکارت شناس ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
بســیج  متعلــق بــه ابراهیــم میهمــی فرزنــد عبدالرحمــن در تاریــخبســیج  متعلــق بــه ابراهیــم میهمــی فرزنــد عبدالرحمــن در تاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــد محمــد در  ــم ســلیمی فرزن ــه مری ــق ب ــد محمــد در  متعل ــم ســلیمی فرزن ــه مری ــق ب ــی 37304749443730474944 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/06/07  1400/06/07 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
دوشنبه 1401/08/09

شماره : 1502

 حفظ روند سودآوری و فروش در شرکت عظیم فوالد مبارکه
عدم رعایت الگوی کشت لطمه جدی به منابع آب زیرزمینی استان کرمانشاه زده 

است
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه عدم رعایت الگوی کشت در بخش کشاورزی 
و برداشــت های بی رویه را یکی از عوامل جدی کاهش منابع آبی زیرزمینی دانســت و گفت: 
باید کشت محصوالت، بر مبنای الگوی کشت و شرایط خشکسالی باشد و چاه های غیر مجاز 
هم مســدود شوند.منوچهر فخری در چهل و هشتمین نشســت قرارگاه عملیاتی آب شرب 
کرمانشاه افزود: پیش بینی های درازمدت نشــان از تداوم خشکسالی در سال های آینده دارد 
و کاهش آسیب ها و لطمات این حوزه، نیازمند کار و تالش جهادی تمامی دستگاه ها، همراه با 

برنامه ریزی های مناسب در حوزه های مختلف است.
وی گفت: خوشــبختانه با تالش های گسترده و شبانه روزی دســتگاه های عضو این قرارگاه 
عملیاتی، شاهد کاهش مشکالت این حوزه بودیم و اگر پروژه ترمیم خط انتقال سد گاوشان _ 
کرمانشاه، اجرای فاز اضطراری آبرسانی، حفر چاه های جدید صورت نمی گرفت، کرمانشاه دچار 

مشکالت جدی در حوزه تامین آب شرب می شد.
وی تاکید کرد: پیش بینی های درازمدت نشان از تداوم خشکسالی دارد و با توجه به کاهش منابع 
آب زیرزمینی، این تنش آبی در ســال های پیش رو بسیار شدیدتر خواهد بود و برای کاهش 

آسیب ها نیازمند تالش  بسیار بیشتر و برنامه ریزی های علمی تر هستیم.
فخری در ادامه ســخنانش به آسیب های خشکسالی در حوزه کشــاورزی اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه بسیاری از باغات کشاورزی استان به دلیل خشکسالی و کمبود شدید آب، در معرض 
خشــکیدگی کامل قرار دارند.وی ادامه داد: کشاورزان استان درخواست ها و مطالباتی در مورد 
تامین آب باغات در شرایط حاد خشکسالی دارند و دستگاه های اجرایی موظف به برنامه ریزی 
برای تأمین آب از راه های مختلف و جلوگیری از نابودی ســرمایه های مردم هســتند.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ایجاد طرح های آبخوانداری و ایجاد آب 
بندهای متعدد در دامنه ها و کوهپایه ها، یک راهکار مناسب برای تأمین آب باغات استان است 

و باید مطالعات الزم پیرامون اجرای این برنامه آغاز شود.
در این نشست مشکالت باغداران روستای کرم بست مطرح شد و مقرر گردید منابع طبیعی 
مطالعات انجام گرفته در مورد ایجاد آبخوان ها و سرریزها در حوزه این روستا برای تامین آب 

باغات را در اختیار قرارگاه قرار دهد و بر اساس آن، این طرح اجرایی شود.
استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید ساالنه چهار میلیون و ۵۰۰ 

هزار تن انواع محصوالت کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس با اشاره به خشک شدن ۲ تاالب بین 
المللــی »آجی گل« و «آالگل« و کم آبی تاالب »آلماگل« واقع در مناطق شــمالی این 
شهرستان، گفت: ادامه این روند امسال مانعی بزرگ برای حضور پرندگان مهاجر از مناطق 

سیبری به این پهنه های آبی و زمستان گذرانی آنها خواهد شد.
 احمد احمدی روز یکشــنبه در کمیته زیست بومی و میزگرد علمی با موضوع احیای 
تاالب های گلستان که در دانشگاه گنبدکاووس برگزار شد، افزود: کاهش بارش های ساالنه 
و استمرار خشکسالی به همراه دما و تبخیر باال در مناطق شمالی شهرستان، سدسازی 
ها در مناطق باالدســت رودخانه اترک و تخصیص  ناکافی حق آبه تاالب ها و برداشت 
آب برای آبزی پروری و کشاورزی از مهمترین دالئل کم آبی و خشک شدن سه تاالب  

بین المللی گنبدکاووس است.
وی اضافه کرد: در صورت تغییر مسیر و عدم حضور پرندگان مهاجر در سه تاالب  بین 
المللی گنبدکاووس، احتمال خارج شــدن آنها از لیست کنوانسیون رامسر وجود دارد 
ضمن اینکه با خشک شدن این سه پهنه آبی جوامع محلی دچار آسیب و به احتمال زیاد 

سبب مهاجرت آنها خواهد شد.
احمدی، وقوع پدیده ریزگردها را از دیگر پیامدهای خشک شدن سه تاالب گنبدکاووس 

دانســت و ادامه داد: مطالعات اختصاص حق آبه جدید به این تاالب ها توســط مراکز 
دانشگاهی برای ارائه به وزارت نیرو، در حال انجام است.

وی بابیــان اینکه حفاظت و بهره برداری از تاالب ها با مشــارکت جوامع محلی رویکرد 
مدیریت زیســت بومی ســازمان حفاظت محیط زیست اســت، از مراکز دانشگاهی 
گنبدکاووس خواســت تا با راهکارهای علمی و اجرایی به احیای سه تاالب بین المللی 

این شهرستان کمک کنند. 
 تاالب های بین المللی »آالگل، آجی گل و آلماگل« همزمان با برگزاری نخستین نشست 
پژوهشگران سازمان جهانی حفاظت در سال ۱۳۵۰ با هدف حفاظت از تاالب های مهم 
در رامسر که تحت عنوان »کنوانسیون رامسر« در مجامع بین المللی از آن یاد می شود به 
همراه تاالب های مهم دیگر ایران به منظور حمایت بهتر از آنها و زیستمندانی که در آن 

می زیستند به ثبت این کنوانسیون رسید.
تــاالب »آالگل« با ۲ هــزار و ۵۰۰ هکتار، تاالب  »آجی گل« بــا ۳۲۰ هکتار و تاالب 
»آلماگل« با مساحت ۲۰۷ هکتار در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان در فاصله نزدیکی 

نسبت به هم در بخش داشلی برون گنبدکاووس واقع شدند.
رییس دانشگاه گنبدکاووس هم در این نشست با مهم دانستن مسائل زیست محیطی، 

سه تاالب بین المللی این شهرستان در مناطق شمالی را دارای ارزش باال دانست و گفت: 
حفاظت از این پهنه های آبی با توجه به اثرات آنها بر حیات بشری، یک رسالت همگانی 

بویژه برای دانشگاهیان است. 
ابوالفضل طهماسبی افزود: دانشگاه گنبدکاووس و گروه شیالت آن، آمادگی کامل برای 

ارائه راهکارهای علمی و کمک به احیای سه تاالب مناطق شمالی این شهرستان دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز در این نشست، دانشگاه ها را 
ظرفیت خوبی برای ارائه راهکارهای علمی و اجرایی جهت رفع مسائل و مشکالت جامعه 

در بخش های گوناگون از جمله مسائل مرتبط با محیط زیست دانست. 
عبدالحمید گوگالنی، سه تاالب بین المللی واقع در مناطق شمالی گنبدکاووس را نعمت 
الهی به مردم این منطقه، شهرستان و استان گلستان دانست و گفت: متاسفانه به سبب 
مدیریت  و روش های ســنتی در گذشته اکنون شاهد خشک شدن این پهنه های آبی 

هستیم که برای نجات دوباره آنها باید نگرش نوین و علمی به آنها داشت.
وی افزود: دانشگاه ها که خودشان هم از ذینفعان تاالب ها هستند باید با نگاه نوین و علمی 
)تحقیق و پژوهش و انجام پایان نامه های مرتبط( به حفاظت از این پهنه های آبی در حال 

موت به دستگاه های کمک کنند.

محمد جوانبخت در حاشیه بازدید خود از سد آبسرده بروجرد استان لرستان افزود : اولویت 
اصلی و خط قرمز وزارت نیرو تامین آب شــرب است به همین منظور سد آبسرده با هدف 

تامین آب شرب شهرستان بروجرد در دستورکار قرار می گیرد .
انیس روشــن پور خبرنگارایده روز/محمد جوانبخت در بازدید از ســد آبسرده شهرستان 
بروجرد کمبود و بحران آب در همه نقاط کشور را جدی دانست و بیان کرد: ما در تهیه آب 

شرب با مشکالت فروانی روبرو هستیم .
وی با بیان اینکه تخصیص ها باید ۱۰۰ درصدی باشــد، گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی 
کشور، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف مصرف ضروری است و باید مورد 

توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشــاره به سد آبسرده، اضافه کرد: سد آبسرده نزدیک 
به4۲ درصد پیشــرفت اجرایی دارد و این امر مطلوب نیست و باید پیشرفت پروژه سرعت 

قابل توجهی پیدا کند.
در ادامه مدیرعامل آب منطقه ای لرستان ، بیان داشت :  برای سدهای مخملکوه و آبسرده، 
دو پروژه اضطراری اســتان نیاز است اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود تا عملیات تکمیل 

آنها به انجام برسد.
داریوش حسن نژاد عنوان کرد: چنانچه این دو سد در اولویت وزارت نیرو قرار بگیرد ظرف 

دو تا سه سال آینده احداث خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر خاکبــرداری و تجهیــز کارگاه مخملکوه انجام 
 شده اســت،  بیــان کرد: قســمتی از ایــن پروژه هــا در حــال اجراســت و پیمانکاران 
توانمندی در مناقصه پروژه سد مخملکوه شرکت کردند که هفته آینده پیمانکار این پروژه 

انتخاب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: ردیف جداگانه ای برای سامانه انتقال آن در 
نظر گرفته شده و چنانچه جزو پروژه های اضطراری وزارت نیرو قرار بگیرد برای سه ردیف 
آن اعتبار در نظر گرفته می شود و از محل همه ردیف های متفرقه تامین اعتبار خواهد شد.

حسن نژاد اظهار کرد: امسال از محل جدول بودجه ای ۱۹ میلیارد تومان برای این سد در نظر 
گرفته شده اما تاکنون ۹۷ میلیارد تومان از سایر ردیف ها روی کاغذ برای این پروژه اعتبار 

تخصیص در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان بیان کرد: پیگیر ساخت سد مخملکوه هستیم که 

هرچه زودتر به بهره برداری برسد.
حسن نژاد در پایان اضافه کرد :  سد آبسرده  4۲درصد  پیشرفت فیزیکی دارد و دنبال این 
هستیم که شبکه آن را احیا وردیف های  اعتباری این پروژه برقرار شود تا بتوانیم زودتر آن 

را به سرانجام برسانیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بازدید از سد آبسرده عنوان کرد: 

تامین آب شرب از اولویت های ضروری وزارت نیرو است   

08080808//280280//3232

40304030
گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده و کارت ســالمت متعلــق بــه علــی عبــاس گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده و کارت ســالمت متعلــق بــه علــی عبــاس 

مرادی فرزند علی در تاریخمرادی فرزند علی در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه متعلــق بــه حیــدر زاهــدی فرزنــد خــاص مــراد بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه اســم ســعید گواهینامــه متعلــق بــه حیــدر زاهــدی فرزنــد خــاص مــراد بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه اســم ســعید 
زاهــدی بــه شــماره زاهــدی بــه شــماره 328328دد4444ایــرانایــران3131در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــس آی  ــی ال ایک ــس آی  ج ــی ال ایک ــژو 405405 ج ــژو  پ ــران4141 پ ــرانای ــماره 688688نن1212ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــین و ب ــند ماش ــماره س ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــین و ب ــند ماش س
ــد  ــه مجی ــق ب ــد متعل ــه مجی ــق ب ــور: 1248304865812483048658متعل ــماره موت ــور: ، ش ــماره موت ــی : 8302212083022120، ش ــماره شاس ــی : ، ش ــماره شاس ــدل:8383، ش ــدل:، م 8/18/1، م
 جلیلــی فرزنــد خدارحــم در تاریــخ جلیلــی فرزنــد خدارحــم در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

گواهینامــه متعلــق بــه علــی ســیف فرزنــد اصغــر در تاریــخگواهینامــه متعلــق بــه علــی ســیف فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40711466994071146699 متعلــق بــه قریــان ســپهوند فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ  متعلــق بــه قریــان ســپهوند فرزنــد فــرج 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 1401/07/201401/07/20 مفق

ــدی  ــه محمدمه ــق ب ــجویی  متعل ــه و کارت دانش ــدی  و گواهینام ــه محمدمه ــق ب ــجویی  متعل ــه و کارت دانش ــماره 40609989074060998907 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــی در تاری ــه اســم رضــا قوام ــد رضــا و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــی فرزن ــخ قوام ــی در تاری ــه اســم رضــا قوام ــد رضــا و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــی فرزن قوام

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 40734677614073467761 و گواهینامــه بــه شــماره:  و گواهینامــه بــه شــماره: 96024781919602478191 و کارت نظــام  و کارت نظــام 
مهندســی ومجــوز اســلحه گلولــه زنــی تــک لــول کالیبــر مهندســی ومجــوز اســلحه گلولــه زنــی تــک لــول کالیبــر 77//9292مــدل گلگدنــی شناســه ســالح مــدل گلگدنــی شناســه ســالح 
1291602512916025شــماره ســالح شــماره ســالح 1582215822ســریال ســالح ســریال ســالح 28373592837359 متعلــق بــه مازیــار بیرانونــد فرزنــد یحیــی  متعلــق بــه مازیــار بیرانونــد فرزنــد یحیــی 

ــد.« ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.«مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفق ــخدر تاری در تاری

ــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده  ــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده  و گواهینامــه و کارت پای ــه شــماره 40707903494070790349 و گواهینامــه و کارت پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســعید ســعیدی نیــک فرزنــد جهانگیــر و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بدنــه و شــخص ثالــث متعلــق بــه ســعید ســعیدی نیــک فرزنــد جهانگیــر و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بدنــه و شــخص ثالــث 
ــخ  ــیرمحمد در تاری ــد ش ــه فرزن ــال بدرق ــم لی ــه اس ــه ب ــخ  و گواهینام ــیرمحمد در تاری ــد ش ــه فرزن ــال بدرق ــم لی ــه اس ــه ب ــران2020 و گواهینام ــرانای ــین 317317لل9292ای ــین و کارت ماش و کارت ماش

1401/07/201401/07/20 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 40706614844070661484 متعلــق بــه فرحنــاز بلوطــی ســهرابی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه فرحنــاز بلوطــی ســهرابی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 
1400/07/251400/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت بــه شــماره 954954بب9393ایــرانایــران8484 متعلــق بــه قــدرت الــه  متعلــق بــه قــدرت الــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفق ــم در تاری ــد هاش ــژاد فرزن ــمی ن ــخ هاش ــم در تاری ــد هاش ــژاد فرزن ــمی ن  هاش

می باشد.می باشد.

ــان خدمــت و گذرنامــه و دســته چــک بانــک ملــت و دســته  ــان خدمــت و گذرنامــه و دســته چــک بانــک ملــت و دســته  و کارت پای ــه شــماره 16831683 و کارت پای ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
چــک بانــک ســپه متعلــق بــه داوود شــاکرمی فرزنــد محمــد در تاریــخچــک بانــک ســپه متعلــق بــه داوود شــاکرمی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــان خدمــت و کارت هــای  ــه یــک  و کارت پای ــان خدمــت و کارت هــای  و گواهینامــه پای ــه یــک  و کارت پای ــه شــماره 61398046046139804604 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــخ 1401/06/011401/06/01   ــد ســیدنازار در تاری ــی فرزن ــه ســیدمنصور گنداب ــق ب ــخ بانکــی مهراقتصــاد و ســپه متعل ــد ســیدنازار در تاری ــی فرزن ــه ســیدمنصور گنداب ــق ب بانکــی مهراقتصــاد و ســپه متعل

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 40729747574072974757 و گواهینامــه متعلــق بــه منصــور جانــی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ  و گواهینامــه متعلــق بــه منصــور جانــی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 
1401/07/081401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 26592521652659252165 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره 26592521652659252165 و کارت پایــان خدمــت ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد محمدرضــا در تاری ــژاد فرزن ــی ن ــخرضــوان رضای ــد محمدرضــا در تاری ــژاد فرزن ــی ن رضــوان رضای

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09423547450942354745 متعلــق بــه مرجــان جــوادی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه مرجــان جــوادی 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 1401/07/011401/07/01 مفق

55025502
ــماره   ــه ش ــنامه ب ــور و شناس ــی پ ــم  کریم ــه اعظ ــق ب ــماره   و  متعل ــه ش ــنامه ب ــور و شناس ــی پ ــم  کریم ــه اعظ ــق ب ــماره 38017505073801750507 و  متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
57797020125779702012 متعلــق بــه علــی قلــی پــور آرایــی فرزنــد ایــرج  در تاریــخ متعلــق بــه علــی قلــی پــور آرایــی فرزنــد ایــرج  در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 25801694662580169466 متعلــق بــه نیلوفــر  ابراهیمــی  فرزنــد صــادق  در  متعلــق بــه نیلوفــر  ابراهیمــی  فرزنــد صــادق  در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 25819910702581991070 متعلــق بــه فرهــام  قلــی پــور و شناســنامه بــه شــماره   متعلــق بــه فرهــام  قلــی پــور و شناســنامه بــه شــماره  
25822423652582242365 متعلــق بــه فــراز قلــی پــور فرزنــد علــی  در تاریــخ متعلــق بــه فــراز قلــی پــور فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــان  ــد خ ــرزاده  فرزن ــم  جعف ــه میث ــق ب ــی متعل ــان  و کارت نظام ــد خ ــرزاده  فرزن ــم  جعف ــه میث ــق ب ــی متعل ــماره 50404252115040425211 و کارت نظام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
حســین  در تاریــخحســین  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 56991197525699119752 متعلــق بــه ســردار  قلــی پــور ویســرودی   متعلــق بــه ســردار  قلــی پــور ویســرودی  
فرزنــد صفــر  در تاریــخفرزنــد صفــر  در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  NASNAS411100411100DD36002593600259 کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  کارت ماشــین بــه شــماره پــالک  4646 ایــران  ایــران 911911و و 5353 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
ــخ  ــد داود  در تاری ــدادی  فرزن ــی  ام ــه مرتض ــق ب ــی متعل ــه فن ــخ  و معاین ــد داود  در تاری ــدادی  فرزن ــی  ام ــه مرتض ــق ب ــی متعل ــه فن ــور 48818514881851 و معاین ــماره موت ــور و ش ــماره موت و ش

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

ــخ  ــر  در تاری ــد ناص ــژاد  فرزن ــاری ن ــوا  غف ــه ح ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــد ناص ــژاد  فرزن ــاری ن ــوا  غف ــه ح ــق ب ــماره 26914716832691471683 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16302434691630243469 متعلــق بــه ســمیه  اصغــری فرزنــد حامــل  در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه  اصغــری فرزنــد حامــل  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

ــران  ــران  ای ــالک 4646 ای ــه شــماره پ ــالک  و کارت ســوخت ب ــه شــماره پ ــه شــماره 56901463415690146341 و کارت ســوخت ب ــه ب ــی و گواهــی نام ــه شــماره کارت مل ــه ب ــی و گواهــی نام کارت مل
ــخ 1401/07/011401/07/01   ــد یوســف  در تاری ــه مهــدی خجســته فرزن ــق ب ــخ  و کارت دانشــجویی متعل ــد یوســف  در تاری ــه مهــدی خجســته فرزن ــق ب 396396 ق  ق 3232 و کارت دانشــجویی متعل

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

ــی  ــمار شاس ــی  و ش ــمار شاس ــالک 582582//2866628666 و ش ــماره  پ ــه ش ــور ب ــور و کارت موت ــبز موت ــرگ س ــور و ب ــند موت ــالک س ــماره  پ ــه ش ــور ب ــور و کارت موت ــبز موت ــرگ س ــور و ب ــند موت س
125125cc85008468500846  و شــماره موتــور   و شــماره موتــور 0099000990 متعلــق بــه ســید مهــدی  طاهــرزاده کوزانــی  فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید مهــدی  طاهــرزاده کوزانــی  فرزنــد ســید 

حســین  در تاریــخحســین  در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــرگل  فرزن ــی س ــه  میرزای ــه مرضی ــق ب ــد  متعل ــرگل  فرزن ــی س ــه  میرزای ــه مرضی ــق ب ــماره 04104458780410445878 متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی همــزه  در تاریــخهمــزه  در تاریــخ 1401/07/26  1401/07/26 مفقــود گردی

ــخ  ــالم  در تاری ــد غ ــی  فرزن ــور لطف ــن  پ ــه آرمی ــق ب ــخ  متعل ــالم  در تاری ــد غ ــی  فرزن ــور لطف ــن  پ ــه آرمی ــق ب ــماره 25811314892581131489 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 1401/08/011401/08/01 مفق

ــران 268268س س 9191 و  و  ــران ای ــالک 5959ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــودرو و کارت ماش ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان ــالک »س ــماره پ ــه ش ــین ب ــودرو و کارت ماش ــبز خ ــرگ س ــی و ب ــند کمپان »س
ــه  ــق ب ــی  متعل ــه فن ــه معاین ــه  و برگ ــق ب ــی  متعل ــه فن ــه معاین ــور 29192302919230 و برگ ــور  و شــماره موت  شــماره شاســی  شــماره شاســی ss14422882064771442288206477 و شــماره موت
علیرضــا  طیفــوری  فرزنــد رمضــان  در تاریــخعلیرضــا  طیفــوری  فرزنــد رمضــان  در تاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.«مــی باشــد.«

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه ماشــین و موتــور )لیفتــراک ویــژه (بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه ماشــین و موتــور )لیفتــراک ویــژه (بــه شــماره 
ــخ 1401/07/011401/07/01   ــی  در تاری ــد رمضانعل ــی  فرزن ــم زاده الکان ــادل  ابراهی ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد رمضانعل ــی  فرزن ــم زاده الکان ــادل  ابراهی ــه ع ــق ب 25805565082580556508 متعل

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

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 25814741142581474114 متعلــق بــه امیــر حســین  بجــاری لچــه  متعلــق بــه امیــر حســین  بجــاری لچــه 
گورابــی  فرزنــد مهــدی در تاریــخگورابــی  فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 46217852734621785273 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46217852734621785273 و  و 
انــواع چــک بانکــی بــه شــماره بــه مبلــغانــواع چــک بانکــی بــه شــماره بــه مبلــغ 1/000/000/000  1/000/000/000 تومــان و کارت ماشــین بــه شــماره تومــان و کارت ماشــین بــه شــماره 7171 ایــران  ایــران 
879879 س  س 5656 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 7171 ایــران  ایــران 879879 س  س 5656 متعلــق بــه آقــای / خانــم قاســم  متعلــق بــه آقــای / خانــم قاســم 

غالمیان فرزند شعبان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.غالمیان فرزند شعبان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70597059
ــه  ــه نام ــه  و بیم ــه نام ــماره 09225423170922542317 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای ــماره شناس ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــنامه و کارت پای شناس
موتــور ســیکلت و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره موتــور ســیکلت و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 7786935877869358 متعلــق بــه بهــزاد لطفــی فرزنــد  متعلــق بــه بهــزاد لطفــی فرزنــد 

جواد در تاریخجواد در تاریخ 1401/05/25  1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــب ابراهیم ــه زین ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــب ابراهیم ــه زین ــق ب ــماره 55395338445539533844 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
غالمعلــی در تاریــخغالمعلــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد غالمحس ــان فرزن ــوب منتظری ــه یعق ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد غالمحس ــان فرزن ــوب منتظری ــه یعق ــق ب ــماره 09406781360940678136 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران1212 و  و  ــرانای ــماره 8383جج119119ای ــه ش ــین ب ــند ماش ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ــماره  و ب ــه ش ــین ب ــند ماش ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ــماره 279279 و ب ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ 1401/08/041401/08/04   ــد در تاری ــی محم ــد عل ــادی فرزن ــه موســی افشــارجهان آب ــق ب ــه متعل ــخ دفترچــه بیم ــد در تاری ــی محم ــد عل ــادی فرزن ــه موســی افشــارجهان آب ــق ب ــه متعل دفترچــه بیم

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

ــخ  ــی در تاری ــاس قل ــد عب ــلیمانی فرزن ــان س ــه قرب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــاس قل ــد عب ــلیمانی فرزن ــان س ــه قرب ــق ب ــماره 08716937470871693747 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/231401/07/23 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55301204825530120482 متعلــق بــه مســعود قربانــی فرزند رســول در تاریــخ  متعلــق بــه مســعود قربانــی فرزند رســول در تاریــخ 1401/07/021401/07/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09464070290946407029 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 7755662477556624  
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ 1401/04/15  1401/04/15 مفقــود گردی ــد محمدرفیــع در تاری ــه مرتضــی کریمــی فرزن ــق ب ــخمتعل ــد محمدرفیــع در تاری ــه مرتضــی کریمــی فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــاس زاده فرزن ــا عب ــه احمدرض ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــاس زاده فرزن ــا عب ــه احمدرض ــق ب ــماره 09257743590925774359 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 1399/01/011399/01/01 مفق

ــماره  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره  و کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره 17031703 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــه شــماره 3838قق242242ایــرانایــران1212   ــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب 06398368360639836836 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب
ــخ 1401/08/061401/08/06   ــد عبدالغنــی در تاری ــه حســین اســمعیلی فرزن ــق ب ــخ و کارت شناســایی ســازمانی متعل ــد عبدالغنــی در تاری ــه حســین اســمعیلی فرزن ــق ب و کارت شناســایی ســازمانی متعل

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

ــد محمدرضــا در  ــان فرزن ــه یوســف واحدی ــق ب ــد محمدرضــا در  متعل ــان فرزن ــه یوســف واحدی ــق ب ــه شــماره 09460423730946042373 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09430994010943099401 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حبیــب مختــاری فرزنــد حســین  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حبیــب مختــاری فرزنــد حســین 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/23  1401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09313550360931355036 متعلــق بــه رضــا هــزاره فرزنــد عیســی در  متعلــق بــه رضــا هــزاره فرزنــد عیســی در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44306324724430632472 متعلــق بــه اعظــم  اســالمی نصــرت ابــادی فرزنــد بمانعلــی در  متعلــق بــه اعظــم  اســالمی نصــرت ابــادی فرزنــد بمانعلــی در 

تاریختاریخ 1401/07/18  1401/07/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70627062
کارت ماشــین بــه شــماره شاســی کارت ماشــین بــه شــماره شاســی 7329862373298623 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور 1248609571612486095716 و شــماره پــالک ایــران،  و شــماره پــالک ایــران، 
2121 , ,376376 ل ،  ل ، 7171متعلــق بــه محمــد صفاپــور فرزنــد حســین در تاریــخمتعلــق بــه محمــد صفاپــور فرزنــد حســین در تاریــخ 1395/04/03  1395/04/03 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 703703 متعلــق بــه شــهرام منتظــری فرزنــد میــرزا در تاریــخ متعلــق بــه شــهرام منتظــری فرزنــد میــرزا در تاریــخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رضــا  بــه  متعلــق  رضــا   بــه  متعلــق   00836928940083692894 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   5428454284 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  ســاقط مفقــود  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/06/08  1401/06/08 مفقــود  در  حســن  فرزنــد  تاریــخ درشــتی  در  حســن  فرزنــد   درشــتی 

می باشد.می باشد.

70637063
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 09388739460938873946 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 09388739460938873946 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 1401/07/26  1401/07/26 مفق ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــعبانی  فرزن ــم ش ــخ مری ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــعبانی  فرزن ــم ش  مری

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــد محمــد  ــژاد خــور فرزن ــه فاطمــه مهــدی ن ــق ب ــد محمــد  متعل ــژاد خــور فرزن ــه فاطمــه مهــدی ن ــق ب ــران213/12213/12سس5353 متعل ــه شــماره ای ــرانکارت ماشــین ب ــه شــماره ای کارت ماشــین ب
علــی  در تاریــخ علــی  در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70657065
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 58993961135899396113 متعلــق بــه مجیــد محبــی فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد محبــی فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ 

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

70667066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 01104721600110472160 متعلــق بــه محمد جلیلــی فرزند ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمد جلیلــی فرزند ابراهیــم در تاریــخ 1401/07/281401/07/28  

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 16401746561640174656 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر عزتــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه اکبــر عزتــی فرزنــد 
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1400/10/01  1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70697069
کارت ملــی بــه شــماره ملــی  کارت ملــی بــه شــماره ملــی  00396568020039656802 متعلــق بــه محمدتقــی نــوروزی شــاد فرزنــد محمدحســن  متعلــق بــه محمدتقــی نــوروزی شــاد فرزنــد محمدحســن 

در تاریخدر تاریخ 1401/07/15  1401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 09396675090939667509 متعلــق بــه الهامــه شایســته فرزنــد  متعلــق بــه الهامــه شایســته فرزنــد 
عبــاس در تاریــخعبــاس در تاریــخ 1400/07/01  1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــا قاســمیه فرزن ــه رومین ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــا قاســمیه فرزن ــه رومین ــق ب ــی 09243483990924348399 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/05/03  1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــپه  ــی و تجــارت و س ــک مل ــر بان ــپه  و کارت عاب ــی و تجــارت و س ــک مل ــر بان ــی  09339077450933907745 و کارت عاب ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب ــی  کارت مل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه بهــرام شــمس سیســتانی فرزنــد احمــد در تاریــخمتعلــق بــه بهــرام شــمس سیســتانی فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/15  1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کم آبی و خشک شدن سه تاالب گنبدکاووس 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/08/09

شماره : 1502

 لیست احتمالی ایران در جام جهانی چیست؟

 پرسپولیس حضور در تورنمنت خارجی را نپذیرفت
باشگاه پرســپولیس تمایل زیادی برای حضور در یک 

تورنمنت چهارجانبه خارجی ندارد.
 یحیی گل محمدی ســرمربی تیم پرســپولیس برای 
آماده سازی هر چه بیشتر این تیم جهت حضور در مسابقات 
لیــگ برتر بعد از جام جهانــی 2022 خواهان یک اردوی 
آماد ه ســازی برای این تیم شده اســت و در همین راستا 
کشــورهای عمان، امارات و کویت گزینه های مدنظر این 

باشگاه برای برپایی این اردو هستند.
در همین راستا از سوی کشور عمان به پرسپولیسی ها پیشنهاد شده تا در یک 
تورنمنت چهارجانبه با حضور پلیس عمان، السیب و یکی دیگر از تیم های عمانی 
و ... حضور پیدا کنند که البته به نظر می رسد این پیشنهاد با استقبال کادر فنی 
روبه رو نشده است.در شرایط فعلی به نظر می رسد که برگزاری اردوی پرسپولیس 
در کشــور امارات محتمل تر از سایر گزینه ها است و اقداماتی در همین رابطه در 
حال انجام است تا هماهنگی های الزم صورت بگیرد. تمرینات پرسپولیس بعد از 
بازی با مس کرمان تعطیل شده تا سرخ پوشان خستگی بازی ها را از تن خارج کنند.

  فرصت طالیی مجیدی به والتر زنگا در امارات
سرمربی ســابق کالیاری در آستانه بازگشت به امارات 

قرار دارد.
 تیم فوتبال اتحاد کلباء شــب گذشته با هدایت فرهاد 
مجیدی در هفتم هشتم لیگ امارات به مصاف النصر رفت 

و با نتیجه پرگل 5 بر 3 به پیروزی رسید.
بازگشــت بزرگ تیم مجیدی در مقابل النصر میهمان 
ویژه و سرشناسی داشت. والتر زنگا سرمربی سابق کالیاری 

تماشاگر این بازی بزرگ از نزدیک بود.
ســایت »اســپورت« امارات در این زمینه خبر داد حضور والتر زنگا در بازی 
اتحاد کلباء با الوصل به شایعات بازگشت این مربی ایتالیایی به روی نیمکت النصر 

بیشتر دامن زد.
پیروزی بزرگ مجیدی مقابل النصر مسیر بازگشت زنگا را به النصر هموار کرد 
و مدیران باشــگاه النصر به خاطر این باخت به نظر می رســد که سرمربی کنونی 

شان را اخراج خواهند کرد.
تیم فوتبال اتحاد کلباء بعد از این برد ارزشمند با هدایت مجیدی از رده هشتم 

به رده چهارم جدول صعود کرد. 

 محبوبیت هافبک تیم ملی در امارات
مصدومیت هافبک ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 

شباب االهلی باعث نگرانی هواداران اماراتی شد.
 شب گذشــته در چارچوب هفته هشتم لیگ امارات، 
شــباب االهلی به مصاف العین رفت و به برتری 2 بر یک 

رسید.
نوراللهی هافبک ملی پوش کشورمان در ترکیب ثابت 
شباب االهلی حضور داشت ولی در دقیقه 79 مصدوم شد 
و بیرون رفت.مصدومیت ستاره ایرانی هواداران شباب االهلی را ناراحت کرد. یکی 
از هواداران دو آتشه تیم شهر دبی در پیامی به زبان عربی و فارسی برای این بازیکن 

تیمشان آرزوی سالمتی کرد.
این هوادار شباب االهلی در صفحه توئیترش نوشت: علی رغم پیروزی و بازگشت 
تیم به مســیر برد اما ما از مصدومیت نوراللهــی غصه خوردیم. برادر احمد تو به 
سطح همیشگی ات برگشتی و مصدومیت مانع از ادامه پیدا کردن این بازی خوب 

تو شد، قوی تر برگردد.
این کاربر ادامه پیام خود را به زبان فارسی این طور نوشت: قوی تر برمیگردی، 

من به تو اعتماد دارم.

  ناامیدی سعودی ها از ضربه کی روش به رنار در جام جهانی
باخت سرمربی تیم ملی عربستان به ایران در جام جهانی 

سوژه سعودی ها شد.
 تیم ملی فوتبال عربســتان این روزهــا با هدایت رنار 
فرانســوی خود را برای مسابقات جام جهانی 2022 قطر 

آماده می کند.
رنار از زمان حضورش در تیم ملی عربستان نتایج خوبی 
را گرفته و به عنوان صدرنشین گروه خود در مقدماتی جام 

جهانی به قطر راه پیدا کرد.
آمار رنار در جام جهانی 2018 روسیه و باخت از تیم ملی ایران سوژه رسانه های 
سعودی شد. سایت »اسپورت« عربستان نوشت: رنار در جام جهانی 2018 نتایج 
ناامید کننده ای داشته و در اولین بازی مقابل ایران با نتیجه یک بر صفر شکست 
خورده است.این مربی فرانسوی به همراه مراکش در بازی دوم مقابل پرتغال هم با 
نتیجه مشابه با نتیجه ایران شکست خورد و در آخرین بازی اش مقابل اسپانیا به 
نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت داد. رنار تنها با کسب یک امتیاز به عنوان قعرنشین 

گروه از جام جهانی وداع کرد.

  توقف پورتو در حضور کامل طارمی
پورتو در هفته یازدهم لیگ پرتغال متوقف شد.

 پورتو و ســانتاکالرا امشب )شنبه( در چارچوب هفته 
یازدهــم لیگ پرتغال به مصاف هم رفتند که این دیدار با 

تساوی یک، یک به پایان رسید.
تک گل پورتو در این دیدار توســط کاردوسو در دقیقه 
3 به ثمر رسید اما در دقیقه 83 بواتنگ بازی را به تساوی 
کشاند.مهدی طارمی در این دیدار به طور کامل برای پورتو 
به میدان رفت و چند موقعیت نسبتا خوب داشت اما نتوانست از آن ها استفاده کند.

با این تساوی پورتو 23 امتیازی شد و در رده دوم باقی ماند تا در صورت پیروزی 
بنفیکا مقابل چاوز، فاصله اش با صدر جدول رده بندی به 8 امتیاز افزایش یابد. البته 
در صورت پیروزی براگا مقابل ژیل ویسنته، رتبه دوم را هم از دست خواهد داد. 

 بازیکنان استقالل تا سوپرجام به تیم ملی نمی روند
بازیکنان استقالل تا بازی ســوپرجام که یازدهم آبان 
برگزار می شود، در تیم خود خواهند بود و بعد از این بازی 

به اردوی تیم ملی می روند.
 با اعالم فدراسیون فوتبال، ملی پوشان استقالل که باید 
یازدهم آبان در دیدار سوپرجام به میدان بروند، از دوازدهم 

آبان به تیم ملی ملحق خواهند شد. 
فدراسیون فوتبال نوشــت: در فاصله 22 روز تا شروع 
رقابت های جام جهانی، 10 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با حضور در کمپ تیم های 

ملی، دور جدید تمرینات را آغاز کردند.
علیرضا بیرانوند، محمدرضا اخباری، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده، 
محمدحسین کنعانی زادگان،  ســامان فالح، میالد سرلک، امید ابراهیمی، وحید 
امیری و مهدی ترابی 10 بازیکنی هســتند که امروز با نظارت کارلوس کی روش 

در »پک« به تمرین پرداختند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
نشریه معتبر ورلدساکر در ادامه تحلیل خود به 
بررسی ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در جام 

جهانی 2022 قطر پرداخت.
 نشریه ورلدساکر در ادامه تحلیل خود از تیم 
ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر از بازیکنان 
احتمالی کشورمان در این رقابت بزرگ صحبت 
کرد.این نشریه معتبر از 26 نفر احتمالی که به 
لیســت کی روش در جام جهانی 2022 قطر 
می رسند پرده برداشــت و از 17 نفر دیگر در 
لیست رزرو نام برد.ورلدساکر در خصوص 26 
بازیکن احتمالی تیم ملی ایران در جام جهانی 

مطلبی نوشت که آن را در زیر بخوانید:

 دروازه بانان
امیر عابدزاده )29 سال - پونفرادینا اسپانیا(

سال ها بازی در اروپا باعث شده تا بیرانوند 
رقیب دیگــری درون دروازه پیــدا کند. امیر 
عابدزاده که در پونفرادینا اسپانیا بازی می کند 
و 29 ســال سن دارد، پسر احمدرضا عابدزاده، 
دروازه بان افسانه ای ایران در جام جهانی 1998 

فرانسه است.
علیرضا بیرانوند )30 سال - پرسپولیس(

بیشــتر مردم جهان به خاطر مهار پنالتی 
رونالــدو در جام جهانی 2018 روســیه او را 
می شناسند. علیرضا بیرانوند با 30 سال سن، 
پس از یک دوره بازی در اروپا به پرســپولیس 
ایران بازگشت و حاال قصد دارد به دروازه بان اول 
تیم ملی کشورش بدل شود و برای دومین بار 

حضور در جام جهانی را تجربه کند.
حسین حسینی )30 سال - استقالل(

عملکرد درخشان او در فصل 2022-2021 
)1400-1401( و قهرمانی با استقالل در لیگ 
برتر ایران باعث شــد تا جایگاهی در تیم ملی 
ایــران پیدا کند و دوبــاره به ترکیب تیم ملی 
کشورش بازگردد. او به احتمال زیاد با پیشی از 

پیام نیازمند دروازه بان سوم ایران است.

 مدافعان
احســان حاج صفی )32 سال - آ.اک آتن 

یونان(
او بازوبند کاپیتانی ایران را خواهد بســت و 
برای ســومین بار جام جهانی را تجربه خواهد 
کرد. او هم می تواند در پســت هافبک تدافعی 
بازی کند و هم در دفاع چپ برای کشــورش 

به میدان برود.
صالح حردانی )24 سال - استقالل(

تغییــرات مربی یعنی رفتن اســکوچیچ و 
آمدن کی روش، شــانس بازی کــردن او را در 
سمت راست دفاعی کاهش داده است. برادر او 
همچنین در لیگ برتر ایران بازی می کند. او در 
بازی های مقدماتی ایران چندین بار به ترکیب 

رفت و برای کشورش بازی کرد.
مجید حسینی )26 سال - کایسری اسپور 

ترکیه(

حضور او در ترکیب تیم ملی ایران در جام 
جهانی 2018 یک اتفاق غیرمنتظره بود. با این 
حال، حسینی با بازی در لیگ ترکیه این امید 
را دارد تــا دوباره در ترکیب 11 نفره تیم ملی 

ایران قرار گیرد.
ابوالفضل جاللی )24 سال - استقالل(

در دومین بــازی کــی روش، جاللی یک 
سورپرایز بزرگ بود. مدافع چپ ایران یک سال 
پــر از اتفاقات بزرگ را تجربــه کرد. او پس از 
اینکه به شدت مصدوم شد و با سایپا به دسته 
پایین تر رسید ولی توانست با حضور در استقالل 

قهرمان ایران شود.
حسین کنعانی زادگان )28 سال - االهلی 

قطر(
در 4 ســال اخیر، مدافع وسط ایران بسیار 
پیشرفت کرده و قدرت بازیسازی باالیی دارد. 
بازی کردن در لیگ قطر باعث شــده تا او در 
خط دفاعی ایران به یک مهره اساسی بدل شود.
شجاع خلیل زاده )33 سال - االهلی قطر(

او برای اولین  بار در زمان مربیگری اسکوچیچ 
به ترکیب تیم ملی ایران اضافه شــد و با اینکه 
گمان می رفت در زمان کی روش از لیست تیم 
ملی کنار برود ولی با این حال به نظر می رسد 
در برنامه های مربی جدید ایران قرار دارد. او با 
کنعانی زادگان در تیم قطری یک زوج محکم 

را ساخته که یک امتیاز ویژه است.
میالد محمدی )29 سال - آ.اک آتن یونان(

مــردی که در جام جهانی 2018 با دویدن 
خود و مدل پرتاب کردن اوت معروف شد،  یک 
بازیکن پرانرژی در خط دفاعی ایران است. او در 
سمت چپ فعالیت زیادی دارد و در جام جهانی 
روسیه نیز نگاه ها را به سمت خود متمرکز کرد.

صادق محرمی )26 ســال - دیناموزاگرب 
کرواسی(

اسکوچیچ بسیار به او اعتماد داشت و باعث 
شــد تا او در مراحل مقدماتی به دفاع راســت 

تیم ملی نام گیرد. او در لیگ قهرماننا اروپا نیز 
عملکردی مقتدرانه داشــت و به همین دلیل 
می تواند در ترکیب اصلی کی روش نیز قرار گیرد.

امید نورافکن )25 سال - سپاهان(
انقدر در باشــگاه خود فرم خوبی داشــت 
و درخشــان بود، به تیم ملی ایــران در زمان 
اسکوچیچ رسید و جایش ثابت شد. او می تواند 
در چپ بازی کند، وســط بازی کند، در پست 
هافبک وســط به میدان بیاید و به سمت چپ 
خط میانی نیز اضافه شود. او می تواند به ترکیب 

تیم ملی برسد اگر کی روش به او اعتماد کند.
مرتضــی پورعلــی گنجی )30 ســال - 

پرسپولیس(
پس از اینکه یک سال به دلیل مصدومیت 
از میادین دور بود، او در زمان خوبی به میادین 
بازگشت تا به یکی گزینه های خط دفاعی ایران 
در جام جهانی بدل شود. پورعلی گنجی نمایش 

خوبی زیر نظر کی روش در روسیه داشت.
رامین رضاییان )32 سال - سپاهان(

او یکی از کسانی است که با تعویض مربی به 
تیم ملی ایران رسید. کی روش به او اعتماد دارد 
و گزینه بزرگ او در پست دفاع راست است. او 
از لیست اسکوچیچ خط خورده بود ولی با این 
حال، رقابتی بزرگ با محرمی برای رسیدن به 

ترکیب اصلی خواهد داشت.

 هافبک ها
وحید امیری )34 سال - پرسپولیس(

یک جنگجوی خســتگی ناپذیر و ثابت قدم 
است. مصدومیت او باعث نشد تا متوقف شود 
وبرای رسیدن به قطر تمام تالش خود را کرد 
تا آماده کامل شود. او برگ برنده ایران در سمت 
چپ اســت. او در تمام پست های سمت چپ 

می تواند بازی کند.
امید ابراهیمی )35 سال- الوکره قطر(

یک ژنرال واقعــی در خط میانی که برای 

جنگ هــا از تمام جان خود مایــه می گذارد. 
بازیکن باتجربه ایران سال ها در قطر بازی کرده 
و امیدوار اســت بتواند با حضور دوباره در جام 
جهانی، نمایش تحســین برانگیز خود در دوره 

گذشته را تکرار کند.
سعید عزت اللهی )26 سال- وایله دانمارک(

گلی که در جام جهانی 2018 مقابل اسپانیا 
به ثمر رساند و آفساید اعالم شد، همچنان دل 
هواداران ایران را به درد می آورد. او در خانواده ای 
فوتبالی بزرگ شــده و در سراسر جهان و در 
کشورهایی مثل روســیه، انگلیس، دانمارک، 

اسپانیا، بلژیک و قطر بازی کرده است.
سامان قدوس )29 سال - برنتفورد(

او بازی در تیم ملی ایران را به بازی در تیم 
ملی سوئد ترجیح داد و در جام جهانی 2018 
نیــز برای ایــران به میدان رفــت. او در زمان 
اســکوچیچ زیاد فرصت بازی پیدا نکرد و حاال 
نیز باید تمام تالش خود را بکند تا شانس بازی 

در تیم کی روش را نیز بدست آورد.
علی قلی زاده )26 سال - شارلروا بلژیک(

او جــام جهانی 2018 روســیه را به دلیل 
یــک مصدومیت از دســت داد. او یک وینگر 
با اســتعداد در ســمت چپ است که در زمان 
مربیگری اسکوچیچ در ترکیب اصلی تیم ملی 
حضور دارد ولی اکنون جایگاهی نامشــخص 
دارد. کی روش اگر به این بازیکن تکنیکی چپ 
پا اعتماد کند، قلی زاده می تواند به ترکیب اصلی 

تیم ملی راه یابد.
احمد نوراللهی )29 سال - شباب االهلی(

پس از جام جهانی 2018 روسیه او راه خود 
را برای رسیدن به ترکیب تیم ملی ایران باز کرد. 
از آن زمان به بعد نیز همواره در ترکیب تیم ملی 
ایران بود. او یک بازیکن مطمئن برای ایران در 
خط وسط اســت که می تواند کار گلسازی و 

گلزنی را نیز انجام دهد.
میالد سرلک )27 سال - پرسپولیس(

بــا اینکه چند گزینه برای پســت هافبک 
تدافعــی در تیم ملی ایران حضــور دارد ولی 
سرلک ثابت کرده می تواند یک گزینه جانشین 
برای ترکیب اصلی باشد. نمایش خوب متداوم 
در لیگ ایران یک فاکتور مهم برای دعوت شدن 

او به تیم ملی ایران بود.
مهدی ترابی )28 سال - پرسپولیس(

او در جــام جهانی 2018 روســیه حضور 
داشت ولی هیچوقت نتوانست وارد میدان شود. 
با این حال از آن زمان، ترابی گلزن ترین بازیکن 
لیگ ایران بوده اســت. بازگشت کی روش یک 
خبر خوب برای حضور ثابت او در جام جهانی 

2022 است.

 مهاجمان
کریم انصاری فرد )32 سال - اومانیا قبرس(

تنها بازیکن ایرانی که در جام جهانی 2018 
روسیه گلزنی کرد، سومین حضور خود در جام 
جهانی را تجربه می کند.با بازگشــت کی روش 
حضور او در ترکیب تیم ملی ایران به شــدت 

افزایش پیدا کرد.
سردار آزمون )27 سال - بایرلورکوزن آلمان(

او زوجــی عالی با مهــدی طارمی در خط 
تهاجمی ایران ایجاد کرده ولی اکنون مصدوم 
است. او یکی از مهره های بزرگ ایران است که 

شاید به جام جهانی نرسد.
علیرضا جهانبخش )29 سال - فاینورد هلند(

او نمایشی دیدنی در مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر با پیراهن تیم ملی ایران داشت. او 
ســومین حضور خود در جام جهانی را تجربه 
خواهد کرد و حاال شــرایط خوبی دارد زیرا به 
لیــگ هلند، جایی که در آن به آقای گل بدل 

شد، بازگشته است.
مهدی طارمی )30 سال - پورتو پرتغال(

ســتاره پورتو و تیم ملی نقشــی اساسی و 
مهم در ایران دارد. او در مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر مهره مهم تیم ملی ایران بود و حاال 
با تجربه باالتر به خاطر درخشش در پورتو امید 

اصلی ایران در قطر نام گرفته است.
نشریه ورلدساکر همچنین از نام های زیر به 

عنوان گزینه های محتمل رزرو پرده برداشت.
دروازه بانان: محمد رضا اخباری )تراکتور( - 

پیام نیازمند )سپاهان(
مدافعان: عارف آغاســی )فــوالد( - دانیال 
اسماعیلی فر )پرســپولیس( - فرشاد فرجی 
)پرســپولیس(- عارف غالمی )اســتقالل( و 

سیاوش یزدانی )استقالل(
هافبک ها: امیرحسین حسین زاده )شارلروا 
بلژیک( - علی کریمی )کایسری اسپور( - محمد 
کریمی )سپاهان( - مهدی مهدی  پور )استقالل( 
- سعید صادقی )پرسپولیس( - یاسین سلمانی 

)سپاهان(
مهاجمان: مهدی قائدی )استقالل( - محمد 
محبی )اســتقالل( - کاوه رضایی )تراکتور( و 

اهلل یار صیادمنش )هال سیتی انگلیس(

ستار همدانی، در خصوص برد استقالل مقابل هوادار در هفته یازدهم لیگ 
برتر اظهار داشــت: هوادار تیم سخت کوشــی است و واقعاً بازی سختی برای 
استقالل بود. با تغییراتی که ساپینتو ایجاد کرد سرعت بازی باال رفته بود. به 
عنوان مثال ارسالن مطهری از ابتدا در خط حمله قرار داشت و سعید مهری 

هم در خط هافبک بود. 

 در لیــگ ما خیلی از تیم ها اقتصادی می برند و خیلی از تیم ها 
بسته بازی می کنند

وی در مورد انتقاداتی که پیرامون بردهای اقتصادی استقالل مطرح می شود، 
گفت: استقالل این بازی را مدیریت کرد تا بازیکنان تیم برای بازی سوپرجام 

آماده تر باشند. 
در نهایت هم بازی سختی را برد تا از قافله مدعیان عقب نماند. قاعدتاً با 
توجه به سابقه استقالل هواداران و کارشناسان انتظار دارند تیم مثل سالیان 
گذشته تهاجمی بازی کند.همدانی تصریح کرد: اما االن شکل فوتبال عوض 
شده و بیشتر به گرفتن نتیجه فکر می کنیم تا اینکه به دنبال ارائه بازی زیبا 
باشیم. به همین خاطر مربیان هم سعی می کنند تیمشان نتیجه الزم را بگیرد 
اما در مجموع تعویض های ساپینتو نشان می داد دوست دارد به گل های بعدی 
دست پیدا کند. ضمن اینکه استقالل موقعیت های خوبی هم داشت که نتوانست 

از آن ها استفاده کند.
کارشــناس فوتبال گفت: در مجموع وضعیت فوتبال به شــکلی اســت 
که تیم ها دوســت دارند نتیجه را بگیرند تا از کورس عقب نمانند و فشــار 
روانی کمتر شــود. در لیگ ما خیلی از تیم هــا اقتصادی می برند و خیلی از 
تیم ها هم بســته بازی می کنند تا حداقل امتیاز را بگیرند. اســتقالل هم در 
همیــن لیگ بازی می کند. با اینحال با اســتفاده از فرصت تعطیلی لیگ در 
ایام جام جهانی قطعا بهتر خواهد شــد. این فرصتی دوباره برای ســاپینتو 
 اســت تا بتوانــد تیمش را با آمادگی بیشــتری روانه مســابقات کند. او در

 تعطیالت می تواند بیشتر روی ضعف های تیمش کار کند و تفکر تهاجمی که 
دارد را هم بهتر کند.

 کار استقالل امسال سخت تر است
همدانی در خصوص اینکه آیا استقالل در یازده هفته ای که پشت  سر گذاشت 
توانست پله به پله به شرایط بهتری برسد، اظهار داشت: با تغییراتی که در کادر 
فنی ایجاد شد فکر می کنم استقالل توانست شرایط الزم را پیدا کند. ممکن 
بود وارد مسائل حاشیه ای شود اما به هر حال االن تیم دوم جدول است. شاید 
نتایج باب میل هوادار نباشد اما به هرحال تیم توانست خودش را به باالی جدول 
برساند.وی افزود: االن استقالل توانسته جایگاه خوبی برای خودش مهیا کند. 
امسال تیم های قوی در لیگ حضور دارند و شرایط مانند سال گذشته نیست. 
حدود 8 یا 9 تیم مدعی هستند. به جز پرسپولیس، سپاهان و گل گهر تیم های 
دیگر مانند نساجی، آلومینیوم، تراکتور و فوالد هم روز به روز بهتر می شوند و 
تیم های بسیار خوبی هستند. بنابراین امسال استقالل کار سخت تری نسبت 
به سال قبل دارد. با این شرایط در جدول و با دو امتیاز نسبت به پرسپولیس 

دوم است که قابل تقدیر است.

 تعطیالت لیگ فرصت مناسبی برای ساپینتو است
هافبک اسبق استقالل در مورد اینکه این تیم پس از جام جهانی باید به 

مصاف پرسپولیس برود و آیا می تواند روند خوب نتیجه گیری را بعد از تعطیالت 
ادامه بدهد، گفت: این تعطیالت فرصتی است که بتوانیم هنر ساپینتو را ببینیم. 
او اکنون شناخت کامل و جامعی نسبت به تیمش پیدا کرده است. می تواند در 
این فرصت ضعف ها را پوشش بدهد و تیم را از نظر فنی تقویت کند. فرصت 
بسیار مناسبی است. بعد از تعطیالت دیگر بهانه ای برای موضوعات خاص وجود 
ندارد. البته ساپینتو تا اینجا هم بهانه ای نداشته است. امیدوارم بعد از تعطیالت 

استقالل ساپینتو را تهاجمی تر ببینیم. 

 ساپینتو می  تواند تیمش را از نظرفنی ارتقا بدهد
همدانی در خصوص مســائل داوری در طول یازده هفته گذشته و اینکه 
ساپینتو اعالم کرد االن باید تیمش 28 امتیازی و در صدر جدول باشد، اظهار 

داشت: استقالل از داوری ها آسیب دیده و در این شکی نیست. 
البته همه تیم ها آسیب دیدند و استقالل بیشتر، با این حال ساپینتو باید 
تمام اتفاقاتی که تاکنون افتاده را فراموش کند و به فرصتی که پیش رو دارد 
فکر کند. باید در این زمان بتواند اگر از نظر فنی مشکلی به نظرش می رسد را 
برطرف کند. ان شاءاهلل بتواند از نظر فنی تیم را ارتقا بدهد تا تاکتیکی تر بازی 
کنند و استقالل بتواند شرایط بهتری بعد از تعطیالت داشته باشد. این امکان 
وجود دارد. امیدوارم ساپینتو بتواند با آرامش بیشتری به مسائل فنی و تاکتیکی 

تیمش در این زمان بپردازد.

 سوپرجام با لیگ فرق دارد
وی در مورد اینکه اســتقالل در بازی لیگ نســاجی را شکســت داد و 
آیا کســب سوپرجام به عنوان اولین جام ســاپینتو کار راحتی است، عنوان 
کرد: نســاجی این هفته شکســت بدی مقابل آلومینیوم داشــت اما حریف 
سرســختی اســت. این بازی با بازی های دیگر فرق دارد. مســابقه ای است 
که یک جام را به دســت می آوریم. بازیکنان اســتقالل باید با ذهنیت برتر 
 و آمادگی ذهنی بیشــتر در این بازی حاضر شــوند تا ان شــااهلل بتوانیم یک

 جام را با ساپینتو کسب کنیم.

 تعطیلی لیگ فرصتی برای تهاجمی تر شدن تیم ساپینتو
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گرچه قراردادهای آتی معیار نفت خام به دلیل داده های قوی اقتصادی آماده ی 
افزایش هفتگی بودند، قیمت نفت خام امروز با کاهش 1 درصدی مواجه شد.

به گزارش تجریش آنالین، خبرگزاری رویترز با نگاهی به میزان شیوع کووید 19 
در چین، در مورد تغییرات قیمت نفت اینگونه ابراز نظر کرد: پس از اینکه چین، 
بزرگترین واردکننده نفت خام، محدودیت های خود را برای مهار ویروس همه گیر 
گسترش داد، قیمت نفت در روز جمعه حدود 1 درصد کاهش یافت؛ این کاهش 
برخالف مسیر معیارهای نفت خام بود که به دلیل نگرانی های عرضه و داده های 

اقتصادی به طور بسیار شگفت آور قوی، برای افزایش هفتگی آماده بودند.
بهــای معامالت آتی برنــت 1.19 دالر یا 1.2 درصد کاهش یافت و به 95.77 
دالر در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( با 

1.18 دالر یا 1.3 درصد کاهش به 87.90 دالر رسید.
قیمت هــای آتی بنزین آمریــکا حدود 3 درصد کاهش یافــت، در حالی که 
قیمت های آتی دیزل آمریکا حدود 5 درصد افزایش یافت و به باالترین حد خود 

از اواسط ژوئن رسید.
تحلیلگران در شرکت مشاوره انرژی Ritterbusch and Associates بر این باورند 
که: »دیزل هنوز قوی ترین مؤلفه مجموعه وضعیت های شورت بود که قبل از انقضای 

روز دوشنبه، خارج از قرارداد نوامبر تحت فشار قرار گرفت.«
شایان توجه است که در این هفته، برنت حدود 2 درصد و نفت وست تگزاس 
آمریکا حدود 3 درصد افزایش یافت.کمیسیون بهداشت ملی چین اعالم کرد که 

شهرهای چین روز پنج شنبه پس از ثبت 1506 مورد جدید ابتال به کووید-19 در 
روز 27 اکتبر، ساختمان ها را مسدود و مناطق را قفل و بست کردند.

کووید صفر
استفان برنوک، تحلیلگر نفت PVM، اظهار داشت: »با توجه به پس زمینه ی عدم 
اطمینان در مورد سیاست های مقابله با کووید صفر این کشور، به سختی می توان 

برای بازگشت به خرید نفت خام چین اقدام کرد.«
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد چین در سال جاری به 3.2 
درصــد کاهش یابد که  پس از افزایش 8.1 درصدی در ســال 2021، 1.2 واحد 

نسبت به پیش بینی ماه آوریل کاهش یافته است.
شرکت نفت چینی موسوم به پتروچاینا اعالم کرد که تقاضای چین برای سوخت 
تصفیه شده و گاز طبیعی قرار است در سه ماهه ی چهارم سال، و همزمان با بهبود 
اقتصادی مورد انتظار رشد کند در حالی که پکن اعمال سیاست محرک بیشتری 

را در دستور کار قرار می دهد.
از سوی دیگر، قدرت اقتصادی در دو اقتصاد بزرگ، ضررهای نفت را محدود کرد. 
 )GDP( داده های روز پنج شــنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده
در سه ماهه سوم بازگشت قوی داشته است که نشان دهنده ی انعطاف پذیری در 

بزرگترین اقتصاد و مصرف کننده ی نفت جهان است.
داده های روز جمعه نشــان داد که اقتصاد آلمان نیز در سه ماهه ی سوم رشد 
غیرمنتظره ای داشــته اســت، چرا که بزرگ ترین اقتصاد اروپا با وجود تورم باال و 
نگرانی های عرضه انرژی در آستانه ی ممنوعیت قریب الوقوع اروپا برای واردات نفت 

خام روسیه، رکود را حفظ کرده است.
تحلیلگران ای ان زد ریسرچ )ANZ Research( در یادداشتی خاطرنشان کردند: 
»بازار قبل از شروع تحریم ها در 5 دسامبر، نسبت به ضرب االجل های قریب الوقوع 

اروپا مبنی بر خرید نفت خام روسیه، محتاط است«.
از منظر ســوددهی منابع انرژي، غول های جهانی نفت و گاز از جمله اکسون 
موبیل، شــورون و ایکوئینور )Equinor( سودهای بزرگی را در سه ماهه ی سوم به 
ثبت رساندند که انتقاد گروه های مصرف کننده در ایاالت متحده و اروپا را برانگیخت. 
به گفته ی شــرکت خدمات انرژی Baker Hughes Co، ســکوهای نفت و گاز 
طبیعی ایاالت متحده در این هفته ســقوط کردند، البته این هنوز برابر با اولین 

افزایش ماهانه آنها از ماه ژوئیه نیست.

کاهش تولید مسکن، افزایش هزینه های تولید و عدم تعادل عرضه و تقاضا در 
بازار مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن شده است.

به گزارش تجریش آنالین ، مســکن یکی از بخش های مهم و حیاتی اقتصاد 
است که هرگونه تغییر در ساختارهای مختلف اقتصادی کشور این حوزه را در همه 

بخش های اجاره، خرید و فروش و... تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مسکن به عنوان یکی از بهترین دارایی های مقاوم در برابر تورم شناخته می شود، 
بــه گونه ای که اکثر افراد تمایل دارند زمانی که عدم اطمینان در مورد نرخ تورم 
افزایش می یابد به ســمت خرید این دارایی حرکت کنند. در نتیجه، تقاضا برای 
مسکن به عنوان کاالیی سرمایه ای افزایش پیدا می کند. با توجه به ساختار اقتصاد 
کشــور و همچنین ویژگی مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای، قیمت مسکن 
همواره از نوسان ها و تغییرات مربوط به مازاد نقدینگی در جامعه تاثیر می پذیرد؛ 
امری که باعث می شود تا این صنعت در دوره های مختلف دچار افزایش قیمت شود.

با وجود اینکه این افزایش قیمت به نفع خانه دارها است اما این افزایش ها منجر 
به کاهش قدرت خرید جویندگان مسکن خواهد شد و توان خرید آنها را کاهش 
خواهد داد. این امر نیز به بخش های مختلف جامعه آســیب وارد کرده و تبعات 

اقتصادی- اجتماعی و... را به دنبال خواهد داشت. 
بازار مسکن منقبض تر از گذشته

نگاهی به بازار مســکن نشان می دهد که امتناع هردو سوی عرضه و تقاضا از 
انجام معامله، منجر به کاهش تعداد خرید و فروش ها شده و همچنین ارزش کل 

معامالت را نیز کاهش داده است.
مشاهدات حاکی از آن است که متقاضیان مسکن در شهر تهران از خرید امتناع 
می کنند و بسیاری از فروشندگان واحدهای کلیدنخورده با متراژ پایین نیز فروش 
را به تعویق انداخته اند. به همین دلیل تنها آپارتمان هایی در بازار فایل شده اند که 

یا سن باالیی دارند یا متراژ آنها باال است.  
برخی از مشاوران امالک بر این باورند که بازار کساد معامالت و افزایش هزینه های 
تولید مسکن باعث شده که دورنمای بازده سرمایه در بازار مسکن با ابهام مواجه شود 
و در نتیجه این امر به رکود در بخش تولید مسکن منجر شده است. این امر تقاضا 
بــرای واحدهای کلیدنخورده را افزایش داد که به دنبال این اافزایش تقاضا برخی 

مالکان در انتظار افزایش مجدد قیمت ملک خود، فروش را به تعویق انداخته اند.
همانطور که می دانید، تیرماه سال جاری قیمت مسکن در حال کاهش قیمت 
بود اما اکنون متغیرهایی همچون تورم عمومی، ریسک های غیراقتصادی و رکود 
ســاخت و ســاز، بازار مسکن را با مشکلی جدی مواجه کرده است. طبق آمار بهار 
امسال، تولید مسکن در تهران نسبت به بهار سال گذشته ۴6 درصد افت داشته است.

بررسی ها گویای آن است که عمده فایل های موجود در بازار مسکن را واحدهای 
با متراژ بزرگی تشکیل می دهد که در نیمه شمالی پایتخت واقع شده اند. البته در 
منطقه 10 تهران با عرضه قابل توجه آپارتمان های کوچک و میان متراژ وجود دارد 
اما اغلب، واحدهایی هستند که طرف تقاضا تمایل چندانی برای خرید آنها ندارند 
زیرا یا قدیمی هستند یا آپارتمان های با عمر  کمتر  از 10 سال این محدوده فاقد 

حداقل یکی از امکانات آسانسور، پارکینگ یا انباری هستند.
کاهش تولید مسکن عاملی تاثیرگذار بر افزایش قیمت

کاهش شدید تولید مسکن در بهار امسال، موجی از نگرانی ها را درباره احتمال 

رشد قیمت مسکن ایجاد کرده است. آن طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
درباره تغییر قیمت مسکن بهار امسال آمده است، در مجموع در حدود 90  هزار 

واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
البته شمار 90 هزار و 290 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث 
ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده بود که نسبت به فصل گذشته 
21.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.7 درصد کاهش داشته است. 
به باور کارشناسان کارشناسان، سیاست هایی که تاکنون دنبال شده، روی عرضه 

و تولید مسکن اثر منفی داشته است. 
در همین زمینه »غالمرضا ســالمی« مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی اظهار 
داشت: تحلیل مشکل است، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن 
موثر است. مسایل بین المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه 

دست به دست هم می دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می گذارد.
وی افزود: اما به طور کلی سیاســت هایی که تاکنون به کار برده، روی عرضه و 
تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم شود، در میان مدت و حتی 
کوتاه مدت باعث باال رفتن قیمت ها می شود؛ به خصوص این که تورم هم به شدت 
باال باشد. بنابراین پیش بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن 

به سیر صعودی خود ادامه می دهد.
طرح هایی همچون مسکن ملی چقدر موثر بوده اند؟ 

دولت برای تهیه مسکن طرح  هایی از قبیل نهضت ملی مسکن را راه اندازی کرد 
و همزمان برای تامین مالی ساخت این واحدها تسهیالتی در نظرگرفت که قابلیت 
پرداخت آن برای مردم امکان پذیر باشد. با این وجود اما آمارهای منتشر شده گویای 
آن است که تنها 330 هزار نفر توانستند وجوه اولیه این خانه  ها را پرداخت کنند. 

امری که از کاهش توان متقاضیان برای خرید مسکن حکایت دارد.
در همین زمینه، »فرشــید پورحاجت« دبیر کانون سراسری انبوه سازان بیان 
داشــت: کاهش صدور پروانه  های ساختمانی ظرف 6 ماه نخست امسال حاکی از 
عدم توجه به مطالبات بخش خصوصی و بخش سرمایه گذاری در این حوزه است.

پورحاجت تاکید کرد: در صورت عدم ثبات اقتصادی، فعاالن بخش خصوصیشرایط 
بازار را جهت سرمایه گذاری امکان سنجی می  کنند و امروز این بخش به این رسیده 
که  ســرمایه گذاری در بخش مســکن عالوه بر پر ریسک بودن، حجم بسیاری از 
سرمایه را نیز درگیر می  کند و امیدواری برای پوشش کمبود نقدینگی برای بخش 

خصوصی و مردم صورت نگرفته است.
 پورحاجت گفت: پوشش نقدینگی دسترسی به مسکن )مسکن مصرفی به جای 
مسکن ســرمایه گذاری( در این بازار برای مردم به شدت به مخاطره افتاده است. 
حتی در طرح  های دولتی تحت عنوان جهش تولید مســکن هم براساس آخرین 
آمار تنها 330 هزار نفر بیشتر نتوانستند شرایط خود را با طرح دولت وفق دهند 
و بخش خصوصی هنگام مشــاهده این وضعیت به منظور سرمایه گذاری در این 

حوزه بیشتر احتیاط می  کند.
دریافت وام مسکن؛ آری یا خیر؟

چند روزی است، برخی می گویند وام نگیرید زیرا با شرایط امروز معلوم نیست 
تا پروسه گرفتن وام کامل شود و مسیر صعودی خانه سرسام آور تر شود یا خیر؟

عده ای دیگر از کارشناسان می گویند، با این وام ها که هر هفته یک مبلغی هم 
اضافه می کنند که مردم ترغیب به گرفتن آن شوند مگر می شود اساسا خانه خرید؟

دکتر رســتگار کارشناس مسکن در این باره گفت: حاال دوباره حرف و حدیث 
به گوش می رسد که قرار است وام بیشتری به متقاضیان و جوانانی داده شود که 

واقعا به تنگ آمده اند.
او ادامه داد: این وام ها به درد جوانان نمی خورد زیرا برای خرید مسکن باید 90 
درصد مبلغ را در اختیار داشته باشید که اکثرا چنین مبلغی را در اختیار ندارند. 

این کارشــناس مسکن درباره خانه های بی شــماری که از طریق وام مسکن 
بسیاری را در گذشته صاحبخانه کرده اند افزود: در گذشته بهترین و عاقالنه ترین 
کار همیــن بود که یــک پول اندکی داشته باشــید و بانک هم به کمک شــما 
 می آمد. در آن زمان بین دســتمزد افراد و قسط هایی که باید پرداخت می کردند

 یک همخوانی وجود داشت. 

چراغهایتقاضاینفت،نیمهخاموش

خانهدارشدن،ازرویاتاواقعیت
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  علمیعلمی

 آینده نامشخص خودروهای خودران در آمریکا

فعــاالن صنعت خودروســازی و قانونگــذاران آمریکایــی معتقدند 
خودروسازان و شرکت های فناوری با جاده ای پر پیچ و خم برای حذف 
موانع قانونی برای استقرار وسایل نقلیه خودران بدون نیاز به کنترل انسانی 

در جاده های عمومی روبرو هستند.
 بــه گزارش تجریش آنالین و به نقــل از رویترز، فورد موتور و فولکس 
واگن دیروز اعالم کردند استارت آپ خودران Argo AI را تعطیل می کنند، 
زیرا چشم انداز روشنی برای موفقیت این فناوری وجود ندارد. همین امر 

در مورد قوانین پیرامون فناوری خودروهای خودران نیز صادق است.
بیش از پنج ســال اســت روند اصالح یک قانــون در کنگره در مورد 
چگونگــی اصالح مقررات خودروســازی و رانندگی برای تحت پوشــش 
قــراردادن خودروهای خودران، از جمله دامنه حمایت از مصرف کننده و 

سایر موارد قانونی، متوقف شده است.
رگوالتوری هــا در ایاالت متحده هیچ توجهی به درخواســت ها برای 
تأیید اولیه چند هــزار خودروی خودران در جاده های ایاالت متحده که 
فاقد فرمان یا پدال ترمز هستند، نشان نداده اند. مقامات اداره ملی ایمنی 
ترافیک بزرگراه های ایاالت متحده )NHTSA( روز پنجشنبه از اعالم زمان 

اقدام در این زمینه خودداری کردند.
پیت بوتیگیــگ، وزیر حمل و نقل ایاالت متحــده، در این ماه اعالم 
کرد: »امید زیادی دارم که ماشــین های خودران و اتومبیل های مجهز 
به فناوری پیشــرفته جان هزاران نفر را نجات دهند، زیرا انسان ها اساساً 
سابقه مرگباری به عنوان رانندگان ماشین دارند. ولی هنوز به این مرحله 

نرسیده ایم.«
بســیاری از قانونگذاران و صاحبان صنایع خودروســازی خواستار آن 
هســتند تا یک چارچوب فدرال جامع برای تعیین تکلیف وســایل نقلیه 
خودران به وجود آید و هشــدار داده اند که ایاالت متحده ممکن اســت 

مسابقه تولید خودروهای خودران را به چین ببازد.
در واکنش به این درخواســت ده ها ســناتور دموکرات آمریکایی در 
ماه آوریل در نامه ای تصریح کردند: »ما در شــکل دادن به یک چارچوب 
نظارتــی که نوآوری در این حوزه را تقویــت می کند و همزمان از تمام 
مزایای مهمی که معتقدیم وسایل نقلیه خودران قادر به ارائه آن هستند، 

عقب مانده ایم.«

در این نامه به تالش های رقبا به ویژه چین اشاره شده است که »به طور 
قابل توجهی بر روی فناوری های خودروهای خودران و متصل به اینترنت 

سرمایه گذاری کرده اند«. 

 تسلط ایالن ماسک بر توییتر ترول ها را جسور كرد
یک روز بعد از خرید توییتر توســط ایالن ماسک و تهدیدات او برای 
مقابله با حساب های کاربری قالبی، گردانندگان این حساب ها بر دامنه 

فعالیت های مخرب خود افزوده اند.
به گزارش تجریش آنالین به نقل از انگجت، پس از انتشار اخباری مبنی 
بر تکمیل قرارداد خرید توئیتر و اینکه ایالن ماســک پاکسازی برخی از 
کارکنان اجرایی شرکت را آغاز کرده، برخی گروه ها تصمیم گرفتند قوانین 

اعتدال توییتر را آزمایش کنند.
در نتیجه پس از آغاز مدیریت ایالن ماسک، توهین های نژادپرستانه در 
طول شب گذشته در توئیتر به طور گسترده منتشر شد. موسسه تحقیقاتی 
NCRI، یک سازمان غیرانتفاعی که در مورد اطالعات نادرست منتشرشده 
در پلتفرم هــای اجتماعی مطالعه می کند، صبح جمعه تایید کرد افزایش 

شدیدی را در این زمینه در توییتر مشاهده کرده است.
این گروه افزود: »شــواهد نشان می دهد بازیگران بد سعی در آزمایش 
محدودیت های توییتر دارند. در چند پســت در ســایت 4chan کاربران 
تشویق شده اند تا میزان انتشار توهین های تحقیر آمیز را افزایش دهند.«

ســخنگوی توییتر به درخواســت برای اظهار نظر در این مورد پاسخ 
نداد. به نظر می رســد بسیاری از این موارد نفرت پراکنی در شبکه های 
اجتماعی هایی مانند  4Chan و TheDonald ســازماندهی شــده است، 
جایی که کاربران یکدیگر را تشویق به گسترش نفرت پراکنی می کنند. 

 ساخت ربات با الهام از گیاه باالرونده
گروهی از محققان چینی یک الگوی حرکتی ناشناخته را بر روی سطح 
نوعی میوه  شور کم آب یافته اند که الهام بخش ساخت یک گیره روباتیک 

جدید برای گرفتن اجسام کوچک بوده است.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از سی جی تی ان، محققان دانشگاه 
فودان و دانشگاه تســینگ هوا دریافتند که در طول فرآیند کم آب شدن 
نوعی میوه شــور به نام میوه گل ساعتی، سطح آن در ابتدا در قالب یک 
الگوی خاص چروک می شــود و ساختاری کروی از شش ضلعی ها و پنج 
ضلعی هایی که روی توپ فوتبال یافت می شــود بر روی ســطح خارجی 

این میوه ها شکل می گیرد.
همانطور که میوه های شور خشک می شوند، سطح آنها به شبکه ای 
از برآمدگی ها تبدیل می شــود. محققان یک مدل ریاضی و یک قانون 
مقیاس بندی برای درک مکانیسم زیربنایی و توصیف و پیش بینی تغییر 
ســطح کره پوسته ای تغییر شکل یافته این میوه  شور خشک شده ایجاد 

کردند.
پژوهشــگران با درک سازوکار خشک شدن سطح این میوه و حرکت 
باالرونده خاص آن ، یک گیره مشابه رباتیک را با هدف گرفتن و نگهداشتن 

اجسام کوچک طراحی کردند.

امام علی علیه السالم :

َعْبِد  َقْبَر  ُزْرَت  لَْو  ََّک  إِن أََما 
الَْعِظیِم ِعْنَدُكْم لَُکْنَت َكَمْن 
َزاَر الُْحَسْیَن بَْن َعِليٍّ علیه 

السالم
اگر قبر عبد العظیم را در شهر 
خود زیارت كنی، چنان است 
كه گویی امام حسین علیه 

السالم را زیارت كرده ای.
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اینفوگرافیاینفوگرافی
 پوكی استخوان و پیشگیری از این بیماری خطرناك

در بیماری »پوكی اســتخوان«، عناصر تشکیل دهنده استخوان از نظر كیفیت تغییر نمی كند، ولی كمیت آنها كاهش می یابد. عدم تحرك، 
یائسگی، كمبود كلسیم، مصرف برخی داروها، سیگار، كمبود نور خورشید و عوامل ارثی و ژنتیکی می تواند از عوامل بروز این بیماری باشد.
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