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

توسعه زنجیره ارزش 
پتروشیمی باتوان داخلی

مهار تورم با خاموش 
کردن موتورهای تورم زا

 برنامه آماده سازی ما 
در مسیر درستی نیست

دوج کوین گوی سبقت را 
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نگاه محمد طبیبیان
اقتصاددان

سنت راه رفتن با یک پا

تصور کنید، در یک ناحیه جغرافیایی و در دوره ای از تاریخ، آیین جدیدی 
شــکل می گیرد. این آیین نوپا به پیروان خود دستور می دهد که همیشه و 
همه جــا روی یک پای خود راه برونــد. از آن جای که روی یک پا راه رفتن 
امری ســخت و کالفه کننده است؛ در نتیجه، پیروان این آیین چاره ای جز 
تقلب کردن پیدا نمی کنند. بنابراین هرازگاهی این قانون را زیر پا می گذارند 

و روی دوپای خود راه می روند.
با همه گیر شدن این تقلب، بزرگان این آیین تصمیم می گیرند مأمورانی را 
برای نظارت بر نحوه راه رفتن پیروانشان استخدام کنند. مأموران موظف اند با 
کسانی که روی دوپای خود راه می روند، برخورد کنند؛ اما این امر نه تنها موجب 
کاهش تقلب در نحوه راه رفتن پیروان این آیین نمی شود؛ بلکه تقلب روزبه روز 
گسترش می یابد و بزرگان آیین در واکنش به آن، تنها تعداد مأموران خود 
را افزایش می دهند؛ امری که به صورت چرخه معیوب آن قدر تکرار می شود 
که در نهایت فرومی پاشد! علت این فروپاشی را می توان در یک گزاره کوتاه 
و ساده خالصه کرد: »این دستور با عقل انسانی در تعارض است.« حقیقت 
این است که احکام و قوانین در هر نظام و آیینی باید به نحوی باشند تا در 
مرتبه اول، مبتنی بر عقل باشند و در مرتبه دوم، موارد تخلف نباید به گونه ای 

باشند که رفتارهای عمومی را شامل شود.
به عبارت دقیق تر، موارد تخلف باید یکسری از رفتارهای استثنایی انسان ها 
را شامل شــوند تا قابل ردیابی و برطرف کردن باشند. به عنوان مثال، احکام 
اســالمی با عقل انسانی قابل توجیه است و به این جهت است که احکامی 
مانند ضرورت بالغ و عاقل بودن دو طرف مبادله، داشــتن اطالعات صحیح 
هر دو طرف مبادله یا نبود غبن در مبادله از سوی عموم اعضای جامعه بی 
ضرب وزور و نظارت رعایت می شود و تنها در مواردی استثنایی از رفتارهای 
اقتصادی برخی افراد مشاهده می شود که از این قوانین تخطی می کنند و در 

نتیجه، می توان آنها را ردیابی و برطرف کرد.
یکی از مثال هایی که از رفتارهای غیرعقالنی در دنیای واقعی می توان مطرح 
کرد، انکار نرخ بهره بانکی اســت. این انکار مانند آن است که به ضرب وزور 
بخواهیم مردم روی یک پای خود راه بروند! نرخ بهره بانکی مقوله ای است که 
در بطن رفتارهای اقتصادی عموم مردم حضور دارد و کار می کند. سرکوب 
یا انکار این مقوله، ســرکوب یا انکار یکی از رفتارهای طبیعی انســان ها در 

مبادالت اقتصادی شان است.
یکــی از دالیلی که نمی توان نرخ بهره را انکار کرد، پدیده »نرخ رجحان 
زمانی« است. به منظور فهم این واقعیت اقتصادی می توان مثال های ساده و 
روزمره بسیاری را بیان کرد و نشان داد که این واقعیت اقتصادی در رفتارهای 
اقتصادی طبیعی و عقالنی ما انسان ها ریشه دارد. به عنوان مثال، فرض کنید 
امروز برای یک وعده غذایی چلوکباب داشته باشید. در این حین کسی از شما 
این وعده غذایی را طلب کند و در ازای آن پیشنهاد دهد که سال بعد همین 
موقع، یک وعده چلوکباب به شما می دهد. طبیعی است که این پیشنهاد را 
قبول نخواهید کرد. اما اگر بگوید که سال بعد دو وعده غذایی یا بیشتر پس 

می دهد، احتمال دارد که این پیشنهاد را قبول کنید.
علت این امر ریشه در این دارد که زمان دارای ارزش است. این واقعیت 
در رفتارهای اقتصادی انســان ها را علم اقتصاد با »نرخ رجحان زمانی« یاد 
می کند. »نرخ رجحان زمانی« بیــان می دارد که زمان به خودی خود دارای 
ارزش و قیمت است. در واقع ازآنجاکه عمر انسانی دارای ارزش است، بدیهی 
است که در نتیجه آن، زمان نیز دارای ارزش باشد. دالیل دیگری غیر از نرخ 
رجحان زمانی مانند مسئله »بازدهی سرمایه« را نیز می توان مطرح کرد تا 
به این ترتیب نشان داد که مقوله نرخ بهره بانکی -قیمت سرمایه- در حقیقت 
متغیری درون زا در اقتصاد به شمار می رود. در نتیجه، سرکوب یا انکار آن از 
بیرون بازار پول عملی است که موجب بر هم خوردن نظم خودانگیخته روابط 
اقتصادی میان انسان ها می شود. انجام این عمل بی تردید موجب خواهد شد 

تا نظام بانکی به نظامی ناکارآمد تبدیل شود.
نکته مهم این اســت که تجربه چند دهه گذشــته ما نیز نشان می دهد 
ادعای ما صحیح است. در واقع، با توجه به آماری که از سال ۱۳۵۲ مشاهده 
می کنیم، نقدینگی در کشــور ما به صورت صعودی در حال افزایش بوده و 
شدت این افزایش هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در نتیجه 
این رویداد، آنچه در این چند دهه مشاهده می شود، کاهش مستمر ارزش 
پول ملی اســت؛ کاهش ارزشی که متناسب با افزایش سطح نقدینگی، هر 
سال نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، ماحصل انکار 
یا سرکوب نرخ بهره بانکی با توسل به ربا انگاری آن، تورم باالی چند دهه 
گذشته نظام اقتصادی ماست که هر سال نیز نسبت به سال قبل، وضعیت 

بدتری داشته است.
باید توجه کرد، تردیدی در حقانیت احکام اسالمی در خصوص ربا وجود 
ندارد. اما بدفهمی آن در بانکداری مدرن موجب شده است تا متغیری درون زا 
در هر نظام اقتصادی به نام نرخ بهره بانکی انکار یا ســرکوب شود. واقعیت 
آن اســت که مسئوالن مملکتی باید به دو نکته در خصوص این امر مهم و 
حیاتی اقتصادی توجه کنند: اول آنکه قانون بانکداری به عنوان یکی از قوانین 
مادر باید توسط متخصصان امر تهیه و تنظیم شود؛ دوم آنکه هدف از ادیان و 
احکام دینی در طول تاریخ چیزی جز آزادسازی روابط انسانی نبوده است و 
این خسران بزرگی خواهد بود که با بدفهمی احکام دینی به جای آزادسازی 

روابط انسانی به محدودسازی آن بپردازیم

حرکت بازار خودرو رقابتی می شود؟  حرکت بازار خودرو رقابتی می شود؟  

از استادانی که بتهوون نزد آنها آموزش دید تا آخرین کلماتی که 
بر زبان آورد، در اینجا می توانید حقایقی شگفت آور را درباره این 

نوازنده پیانو و آهنگساز آلمانی بخوانید.
 بتهوون در سال ۱۷۷۰ در شهر بن آلمان متولد شد و به یکی از 
اثرگذارترین آهنگسازان تبدیل شد که ده ها سمفونی، کنسرتو، 
سونات پیانو و کوارتت زهی نوشته است.بتهوون بیشتر دوران 
جوانی خود را به عنوان یک پیانیست آموزش دید و همین طور 
طی گذر سال ها شنوایی خود را از دست می داد و در نهایت به طور 
کامل به آهنگسازی روی آورد.باوجود اینکه یکی از مهم ترین 
حس های پنج گانه خود را به عنوان یک موسیقیدان از دست 
می داد، با این حال او ماندگارترین آثار خود را زمانی ساخت که 

وضعیت شنوایی اش رو به وخامت بود.

 فرد تادل روزنامه نگار باسابقه درباره فیلم »پینوکیو« تازه ترین 
ساخته »گی یرمو دل تورو« که به ســاخت آثار فانتزی تاریک 
شهرت دارد، از این اثر به عنوان برداشتی بالغ، دلخراش و زیبا 
از افسانه کالسیک نام می برد و می گوید بازگشت به ریشه های 

رمان »کارلو کولودی« مضامین جدیدی را باز می کند.
 تادل نوشــت دل تورو - کــه به همراه مارک گوستافســون 
کارگردانی پینوکیو را بر عهده داشــت- هرگــز قرار نبود یک 
فیلم عروسکی موزیکال بسازد.پینوکیو درک مضامین عمیق 
با حسی از وسواس وحشتناک کارگردان هزار توی پن و شکل 
آب را به نمایش می گذارد.دل تورو، تهیه کننده، فیلم نامه نویس 
و رمان نویس مکزیکی، فیلم های گوتیک ترسناک ستون فقرات 
شیطان، هزار توی پن و فیلم های اکشــن آمریکایی از جمله 
تیغه ۲، اثر ابرقهرمانی فراطبیعی پسر جهنمی و دنبال آن پسر 
جهنمی ۲: ارتش طالیی، حاشیه اقیانوس آرام و فیلم برنده جایزه 

اسکار شکل آب را کارگردانی کرده است.

 معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: با توجه به حرکت عالی خودروسازان 
بخش خصوصی، تولید محصوالت جدید در کشور و عملیاتی شدن واردات، بازار خودروی 

کشور به سمت رقابت بیشتر در حرکت است.
منوچهر منطقی  در جریان بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و 
مجموعه های خودرو در جمع خبرنگاران افزود: تفاوت این دوره از نمایشگاه با ادوار گذشته 
آن در ارائه محصوالت جدید و سرمایه گذاری شرکت ها برای تحقیق و توسعه )R&D( است.

وی گفت: به احتمال زیاد در نمایشگاه بعدی نیمی از تولیدات از محصوالتی است که 
پیش از این تولید می شد و نیمی دیگر محصوالت جدیدی است که با توسعه R&D در 
شرکت ها تولید خواهد شد و به همین دلیل آینده روشنی  برای صنعت خوردو و قطعه 

سازی کشور متصور هستیم.
منطقی بیان داشــت: امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان به تیراژ مناســب رسانیدن 
محصوالت جدید اســت، به همین دلیل باید خودروسازان به سمت و سویی بروند که 
خودروهای جدیشان را هر چه زودتر عرضه کنند و برای قطعات جدید سفارش بیشتری 

بدهند.وی به برنامه ریزی ایران خودرو و ســایپا برای تولید ۹ خودروی جدید در ســال 
آینده اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع سبب می شود محصوالت جدید تولید شده 
از سوی قطعه سازان در این محصوالت جدید استفاده شود و عرضه و تقاضا در این حوزه 

به تعادل نزدیک شود.
معــاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به 
قطعات آن است و قطعه سازان برای ارتقای کیفی تولیدات خود برنامه های متعددی دارند.

وی تصریح کرد: به طور قطع کیفیت در خودروهای جدید به سطح مطلوب رسیده و 
با فرآیندی که خودروسازان در پیش گرفته اند، کیفیت در خودروهای فعلی و جاری نیز 

ارتقا یافته و به سطح قابل قبول خواهد رسید.
منطقــی همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به حرکت عالی خودروســازان بخش 
خصوصی و افزایش سه برابری تولید در نیمه نخست امسال، تولید محصوالت جدید از 
سوی خودروسازان بزرگ کشور و همچنین عملیاتی شدن واردات، بازار خودروی کشور 

به سمت رقابت بیشتر در حرکت است.

 بتهوون امیدوار بود پس
 از مرگ بشنود!

 برداشتی دلخراش و زیبا از 
افسانه کالسیک

  

آگهي مناقصه عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

2001090407000164 //:WWW.SETADIRAN.IR HTTPSشماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 

موضوع : واگذاری امور ایاب و ذهاب )مینی بوس / خودروسواری(
تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  HTTP://WWW.SETADIRAN.IR   از ساعت 08:00 مورخ 1401/08/11 

الی  ساعت 19:00 مورخ 1401/08/15
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: HTTP://WWW.SETADIRAN.IR  تا ساعت 15:30 مورخ 1401/08/28 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: راس ساعت 08:00 مورخ 1401/08/30 در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه1,580,400,000ریال به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438  ( نزد بانک رفاه شعبه 

بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی - شهرک اداری - ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-34197656 

شناسه آگهی : ۰۱4۰۳64۵ / م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/10

شماره : 1503

ســعیده محمد  -   ایده روز  | رییس 
کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشــیمی با اشاره به اینکه ۴۵ 
درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی ها تامین 
می شــود، گفت: اکنون در زنجیره تکمیلی 
الفین ها مانند پلی اتیلن، با تکیه بر توان داخلی 

طرح های توسعه ای در دستور کار است.
محمدرضا حیدرزاده با بیان اینکه احداث 
پتروشیمی یا پتروپاالیشگاه ها می تواند سود 
آور باشد به شرط آنکه به نهادهای حاکمیتی 
وابسته نباشد، افزود: اگر بحث خوراک را نیز 
در نظر بگیرید ، به طور قطع می تواند سودآور 
باشند اما متاســفانه تاسیسات را احداث می 
کنیم و بعد به دنبال خوراک می گردیم؛ این 
باعث می شود که پتروشیمی نتواند ابتدایی 

ترین درخواست هایش را داشته باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از طرح ها وجود دارند 
که نهادهای باالدستی برای احداث آنها توجیه 
می شوند و در نهایت به نتیجه نمی رسند، به 
عنوان نمونه به پاالیشگاه سیراف اشاره می کنم. 
در جامعه ایرانی نگاه ها کوتاه مدت است و هیچ 
تالشی بابت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های 

پاالیشگاهی انجام نمی شود.
حیدرزاده تاکید کرد: پاالیشــگاهی مثل 
ســتاره خلیج فارس نیز با توجه به فشارهای 
اقتصــادی راه اندازی شــد ، اما بــا توجه به 
مشکالت حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت 
نمی کند ؛ چرا که دولت بدهی انباشــته دارد 
و باید هر چه سریع تر آن را پرداخت کند ، از 

این رو فرصت تفکرات کالن را ندارد .
وی بــا بیان اینکه بــرای تکمیل زنجیره 
ارزش باید سرمایه کشور ۲ تا ۳ سال در پروژه 
های صنعتی بخوابد و دولت در طی این مدت 
بپذیرد که درآمدهایی غیر از درآمد نفتی نیز 
دارد، گفت: می تواند روی مالیات های مستقیم 

حساب باز کند ؛ اما این کار را نمی کند.
به گفته رییس کمیســیون پتروشــیمی 
اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی 
شرکت های بزرگ پتروشیمی جهان ملزم به 
فروش دانش فنــی روز خود به صنایع میان 
دست و پایین دست هستند ، اما تمام صنایع 
باالدستی شرکت های اروپایی به ورطه تعطیلی 
افتاده اند ، چون متمرکز شده اند که محصول 
میانی را از ما بخرند و خودشــان به محصول 

نهایی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: این فرایند بر این مبناست که 
میزان سودآوری را حساب می کنند و ترجیح 
می دهند که سهم ســودآوری را در زنجیره 
پایین دست کامل کرده و باالدست را تعطیل 
می کنند و از کشورهایی مثل ایران محصوالتی 
چون اتیلن را خریــداری کرده و به محصول 
نهایی تبدیل می کنند. این مسئله باعث می 
شــود به جای ۳۰ درصد ارزش افزوده ، ۱۳۰ 

درصد ارزش افزوده ایجاد شود.
حیدرزاده تاکید کرد: در زنجیره ارزش باید 
خوراک پایین دســتی تامین شود و طبیعتا 
وقتی موضوع حل نشود اختالف هم به وجود 
می آید . به همین دلیل بســیاری از پروژه ها 

کلنگ می خورند ، سرمایه هم تزریق می شود 
اما وقتی به ۳۰ درصد می رسد برای چند سال 

متوقف می شود .
وی با بیان اینکه روند بازار جهانی نشــان 
داده که مصرف مواد پلیمری به طور میانگین 
در ســال ۴ درصد افزایش داشــته و با ظهور 
کرونا این میزان تحت تاثیر قرار گرفته است، 
گفت: حتی در ۲ سال گذشته باعث نوسان در 
تقاضاهای مواد پلیمری در دنیا شد و پارادایم 
جدیدی در بــازار اروپا اتفاق افتاد که به طرز 
عجیبی از سال ۲۰۲۱ پلنت های پتروشیمی 
در بازارهای اروپایی تعطیل و رو به تقلیل رفت 
؛ چراکه به سمت پلیمرهای سازگار به محیط 

زیست رفته اند.
مدیرعامل پتروشیمی آریا ساسول افزود: 
هم اکنون یک گریــدی از پلیمر وجود دارد 
به اســم PLA که از نیشــکر تولید و پلیمری 
ســازگار با محیط زیست اســت . از این رو با 
توجه به اتفاقاتــی که در بازار تکنولوژی دنیا 
افتاده است ، کشــورهای کمتر توسعه یافته 
مثل ایران همیشه چند سال از بازار تکنولوژی 
دنیا عقب بوده اند . در آزمون و خطاهایی که 
اروپا و آمریکا برای توســعه این تفکر ایجاد و 
تکنولوژی را تجاری سازی می کنند ، ایران و 
کشورهای کمتر توسعه یافته با قیمت بسیار 

باال آن را خریداری می کنند.
حیدرزاده با تاکید بر اینکه مبحث قیمت 
گذاری اتان در دنیا براســاس ارزش حرارتی 
قیمت آن محاسبه می شود ، گفت: در ایران 
یک فرمول را بر اساس میانگین قیمت نفتا و 
پلی اتیلن چین و هند با کســر هزینه حمل 
تعیین شده است. در حالیکه ما بازار صادراتی 
در هند نداریم و این امر باعث افزایش بی رویه 

خوراک اتان در کشور شده است.
وی ادامه داد: قیمت اتان طبق بخشــنامه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بین ۲۲۰ 
تا ۴۰۰ دالر در نظر گرفته شــده ، اما اساسا 
محصولی که ارتباطی به بازارهای پلیمری مثل 
هنــد ندارد ، نباید در قیمت گذاری به عنوان 

مبنا قرار گیرد. قیمت بازار هند را اگر از فرمول 
خارج کنیم ؛ قیمت اتان تعدیل خواهد شد .

حیدرزاده تاکید کرد: مشــکل دیگر اینکه 
اگر قرار است قیمت پلی اتیلن و نفتا  به عنوان 
یک عامل در فرمول گذاری مدنظر قرار گیرد ، 
فرآورده های دیگر پتروشیمی نیز هستند که 
در قیمت اتان تاثیر خودشان را می گذارند و 
باعث تعدیل قیمت آن می شوند ، اگر در یک 
فرمول قرار گیرند از لحاظ اقتصاد مهندســی 

فرمول غلطی خواهد بود .
وی با اشاره به اینکه ما نفتا را که به عنوان 
یک خوراک محسوب می شود، گفت: با یک 
محصول نهایی همچون پلی اتیلن را در یک 
فرمول نهایی در کنار هــم قرار دادیم ؛ پس 
اســاس قیمت گذاری اشتباه است و این کار 
غیر کارشناســی باعث می شود خوراک اتان 

قیمت باالتری پیدا کند.
عضو هیات مدیره شــرکت نفــت و گاز 
پارســیان ادامه داد: قیمت خوراک در ســال 
۱۴۰۰ ۲۰۰ تا ۲۳۰ دالر بود ، اما هم اکنون تا 
۴۰۰ دالر افزایش پیدا کرده و تا پایان مرداد 
ماه به ۳۶۰ دالر رسیده بود . با افزایش قیمت 
خوراک ، قطعا حاشــیه سود در انتهای سال 
مالی اثرات خود را خواهد گذاشــت. شرکت 
ســودآوری مثل آریاساسول که سودآورترین 
پتروشیمی ایران به شــمار می رود و حدود 
۵ درصد ارز مورد نیاز ایران را تامین می کند 
، بــا این اتفاق حدود ۸۰ میلیون دالر کاهش 

سودآوری خواهد داشت .
وی بــا بیان اینکه دو پتروشــیمی فجر و 
مبین بر اساس بخشنامه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی به ترتیب تامین کننده یوتیلیتی 
منطقه ویــژه اقتصادی ماهشــهر و منطقه 
عسلویه هستند ، افزود: در این میان سودآوری 
پتروشیمی های آریاساسول ، زاگرس ، پردیس 
و جم تحت تاثیر افزایش قیمت یوتیلیتی ها 

تحت تاثیر قرار گرفته است .
 به نظر من افزایــش قیمت یوتیلیتی ها 
منطــق غلطی را دنبال می کنــد ، زیرا برای 

افزایش قیمت ، ارزش برابری دارایی های مولد 
شرکت را در نظر می گیرند .

حیدرزاده با اشــاره اینکه یکــی دیگر از 
مشــکالت صنایع پتروشیمی افزایش قیمت 
گاز اســت، تاکید کرد: شــرکت آریاساسول 
یک تامین کننده به نام پتروشــیمی پارس 
دارد . ظرفیت تولید این پتروشــیمی سالیانه 
یــک میلیون و ۶۵۰ هزار تن اســت که یک 
 میلیون و ۲۶۷ هزار تن برای آریاساســول و 
مابقی برای پتروشیمی جم است . با افزایش 
قیمت گاز در ســال ۱۴۰۱ ، شــرکتی مثل 
پتروشــیمی پارس تقریبا ۸۰ درصد افزایش 
قیمت بر روی محصوالت خود داشته است ، 
آنها هر چقدر قیمت بیشتری برای گاز پرداخت 
کننــد ؛ با توجه به افزایش قیمت اتان ، تاثیر 
چندانی روی ارزش افزوده شان نخواهد داشت 
، اما آریاساسول به عنوان یک شرکت سودده 
در صنعت پتروشیمی ایران با این ارقام ، ضرر 

و زیان خواهد کرد.
وی گفت: بر این اســاس اعتراض خود را 
به همراه پتروشــیمی زاگرس ، پردیس و جم 
به شــورای رقابت مطرح کردیم و امیدواریم 
با توجه به اینکه ســهامداران ما بازنشستگان 
نیروهای مســلح هستند ، شرایط تغییر و رو 

به بهبودی برود .
مدیرعامل پتروشــیمی آریاساسول ادامه 
داد: فشــار در جهت سودآوری شرکت ها به 
لحاظ اینکه خصوصی شــده اند خوب است 
و پتروشیمی ها را مکلف می کند که زنجیره 
ارزش را تکمیل کنند. اگر به صورت کالن به 
ایــن موضوع نگاه کنیم ، با توجه به اینکه ۴۵ 
درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی تامین می 

شود ، این نگاه ارزی است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حجم تولید به 
شدت زیاد است و به طور مثال شرکت آریاساسول 
 در سه ماه نخســت ۱۴۰۱ به نسبت سه ماه

 نخست ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش تولید 
داشته ، گفت: اما افزایش میزان سودآوری به 
نسبت ســال گذشته ۲۰ درصد بوده است. با 

توجه به اینکه از تمامی ظرفیت ها اســتفاده 
مــی کنیم باید به ازای ۶۰ درصد بتوانیم ۶۰ 
درصد سودآوری داشته باشیم. متاسفانه هر آن 
چیزی که باعث سودآوری می شود به طریقی 

دیگر در اختیار دیگران قرار می گیرد.
حیدرزاده ادامه داد: هم اکنون طرح توسعه 
پلی اتیلن متوسط و سنگین که برای کشور نیز 
سودآور خواهد بود ، در دست اقدام است . در 
این طرح با توجه به شرایط سخت تحریمی و 
توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص 
حمایــت از تولید ملی و بخش خصوصی ؛ از 
تکنولوژی و مهندسی داخلی بهره مند شویم . 
در سال کنونی پیشرفت این پروژه بسیار عالی 
بوده و روزانه حدود ۴۰۰ نفر در آن مشــغول 
به کار هستند که این تعداد به تدریج افزایش 
خواهند یافت . محصــول این طرح عالوه بر 
مصارف پلیمری ، قابلیت صادرات به بازارهای 

اروپا و آسیای شرقی را دارد .
وی بااشــاره به اینکه بحث تامین خوراک 
بــرای صنایــع پاییــن دســت در مجموعه 
آریاساسول ، اتیلن و سی تری پالس است که 
به تمامی تعهدات خود پایبند هستیم، افزود: 
در اتلین بخشی به پتروشیمی مهر و بخشی 
به پتروشیمی پارس ارائه می شود ؛ البته اتیلن 
در ماموریت های پتروشــیمی به نوعی خام 
فروشی محسوب می شود و اتیلن مازادی در 
آریاساسول وجود دارد که قرار است از طریق 
پروژه جدید به پلی اتیلن تبدیل شود. سی تری 
پالس  را نیز در اختیار پتروشیمی جم قرار می 
دهیم که این محصول در آنجا تبدیل بر اساس 
زنجیره تکمیلی این پتروشیمی به Cut C۴ و 

بوتادین تبدیل می شود .
حیدرزاده ادامــه داد: حدود ۲۰ درصد از 
محصوالت آریاساسول در بورس عرضه و مابقی 
آن برای صادرات در نظر گرفته می شود . در 
صادرات نیز بر اســاس توافق با سهامداران ، 
بازوهای بازرگانی ما ، شــرکت های تجارت 
صنعت ) زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس( و 
SPII )زیرمجموعه هلدینگ شستان( به شمار 
می روند که در مقدار صادرات نیز با توجه به 

سهامشان یکسان هستند .
وی گفت: گرید محصوالت آریاساســول 
را دو تا ســه شــرکت دیگر تولید می کنند ، 
البتــه محصوالت ما مشــتری خاص خود را 
دارد. شــایان توجه اســت آریاساسول دارای 
یــک گواهینامه معتبر به نام »ریچ« اســت 
 که پیش نیــاز ورود به بازارهای اروپایی برای 
محصوالت پتروشــیمی به شمار می رود ، از 
این رو در دوران تحریم مشکالتی درخصوص 

صادرات نداشتیم .
رییس کمیســیون پتروشــیمی اتحادیه 
صادرکننــدگان نفت ، گاز و پتروشــیمی با 
تاکید بر اینکه طرح های ســی تری پالس و 
MDHD با هدف جلوگیری از خام فروشــی و 
تکمیل زنجیره تامین ارزش واقعی در دست 
اجرا هستند ، افزود: با تکمیل این طرح های 
توسعه ای ، سود سالیانه شرکت حدود ۱۱۰ 

میلیون دالر افزایش خواهد یافت.

توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر توان داخلی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در جدیدترین گزارش، 
وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی ایران را بررسی کرده که این گزارش حاکی 

از محدود شدن بازارهای صادراتی در حوزه محصوالت کشاورزی است.
صادرات محصوالت کشاورزی ازجمله ارز آورترین صادرات غیرنفتی کشور بوده 
که در سال های اخیر نقش مهمی در ارزآوری برای کشور داشته؛ اما بررسی روند 
بلندمدت تغییرات مقاصد صادرات محصوالت کشــاورزی، بیم ها و نگرانی هایی را 

درباره تداوم روند پایدار تجارت با کشورهای مقصد نشان می دهد.
طی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور تغییر 
کرده و از ۲۴ درصد در ســال ۱۳۸۰ تا ۱۸ درصد در ســال ۱۳99 کاهش  یافته 
است. کاهش سهم بخش کشاورزی از صادرات محصوالت غیرنفتی، نشان از کاهش 

نقش بخش کشاورزی در ارزآوری دارد.
بررسی قاره ای مقاصد صادراتی نشان می دهد که سهم صادرات به کشورهای 
آســیایی در طی دو دهه اخیر افزایش یافته اســت. بر این اساس در سال ۱۳۸۰، 
کشورهای اروپایی سهم ۴۱ درصدی داشته اند که به  مرور زمان از این سهم کاسته 
شده و به ۱9 درصد در سال ۱۳99 رسیده است و در مقابل سهم قاره آسیا از ۵۶ 
درصد سال ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال ۱۳99 رسیده است، به عبارتی دروازه های 

صادراتی به اروپا برای ایران یکی پس از دیگری بسته  شده است.
بررسی منطقه ای صادرات محصوالت کشاورزی نیز نشان می دهد که صادرات 
محصوالت کشــاورزی به منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۸۰ سهم بیشتری نسبت 

به کشورهای CIS و کشورهای همسایه داشته است به طوری که سهم خاورمیانه از 
کل صادرات کشــاورزی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۵ درصد بوده است که این سهم 

در طول زمان به ۱۳ درصد در سال ۱۳99 کاهش یافته است.
ســهم ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی کشــورهای CIS از کل صادرات 
کشاورزی کشور در طول زمان تقریباً یکنواخت بوده و از ۷ درصد سال ۱۳۸۰ به 
۱۰ درصد سال ۱۳99 رسیده است؛ اما در مقابل سهم کشورهای همسایه از ارزش 
صادرات محصوالت کشاورزی با رشد چشم گیری روبه رو بوده است. به طوری که از 
۱۸ درصد سال ۱۳۸۰ به ۵۲ درصد سال ۱۳99 رسیده است. به عبارتی ۵۲ درصد 

ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی به کشورهای همسایه صورت می پذیرد که 
به خوبی محدود شدن مقاصد صادرات محصوالت کشاورزی کشور را نمایان می کند.

کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  شــدن  محــدود  قابل توجــه  نکتــه 
ســهم به طوری کــه  اســت،  فغانســتان  ا و  عــراق  کشــور  دو   بــه 

 عراق و افغانســتان از صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه از ۲9 
درصد ســال ۱۳۸۰ تا ۷۷ درصد سال ۱۳99 افزایش یافته است. در کل صادرات 
محصوالت کشاورزی نیز ارزش صادرات محصوالت کشاورزی به عراق و افغانستان 
از ۵ درصد سال ۱۳۸۰ به ۴۰ درصد سال ۱۳99 رسیده است، یعنی حدود نیمی 
از ارزش صادرات محصوالت کشاورزی کشور فقط به دو کشور عراق و افغانستان 

اختصاص دارد.
از طرفی بررســی مقاصد صادراتی به تفکیک هر کشــور نشــان می دهد که 
ســهم عراق از کل صادرات کشــاورزی از ۳ درصد ســال ۱۳۸۰ به ۴۰ درصد 
ســال ۱۳99 رســیده اســت. در عمل نزدیک به نیمی از محصوالت کشاورزی 
کشــور به عراق صادر می شــود. از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۳9۳، امارات دومین مقصد 
صادراتــی محصوالت کشــاورزی بوده اما از ســال ۱۳9۳ به بعد افغانســتان به  
دومیــن مقصد صادراتی محصوالت کشــاورزی تبدیل  شــده و امــارات به رتبه 
 ســوم تنزل کرده اســت. عومل مختلفی به کاهش تنوع مقاصد صادراتی دامن

 می زند ولی نکته مهمی که باید مدنظر باشد، تالش برای تنوع بخشیدن به مقاصد 
صادراتی با محصوالت متنوع است.

محدود شدن بازارهای صادراتی، ارزآوری صادرات کشاورزی را تهدید می کند

احمد عزیزی
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی

تصلب در فهم ربا و بحران بانکی

احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی در یادداشت خود ضمن پرداخت به مفهوم 
ربا و بهره بانکی، وارد بحث بانکداری، مالیت پس انداز کننده، قیمت های نسبی و ... 

شده و درنهایت به ربا انگاری بهره بانکی رسیده است.
در خصــوص موضوع ربا انگاری بهره بانکی، ابتدا باید مقدمه مختصری در باب 
چیســتی ربا و بهره بانکی ارائه دهیم. البتــه باید توجه کرد که هم بحث ربا و هم 
بحث بهره بانکی، مباحث موسع و پیچیده ای هستند؛ اما در این یادداشت با توجه 
بــه محدودیتی که وجود دارد، به صورت مختصر و در حد عناوین به هر دو موضوع 
خواهیم پرداخت. مضاف بر این نکته باید توجه کرد، مطالبی که در این یادداشت و 
در خصوص ربا مطرح خواهد شد، »برون دینی« خواهد بود. بی تردید در خصوص 
مسئله ربا مباحث »درون دینی« بسیاری وجود دارد که بهتر است در این خصوص 

به آرا و نظرات فقها به عنوان متخصصان امر رجوع شود.
در گام اول از این مقاله، نگاهی اجمالی به ربا خواهیم داشــت. در تعریف بسیار 
ساده از ربا می توان آن را زیادی در معامله اسمی )پولی( یا واقعی )کاالهای مکیل 
و موزون، نه معدود( دانســت. نکته مهم این است که زمانی که از نگاه برون  دینی 
به مقوله ربا نگاه می کنیم، با پدیده ای تاریخی و ازهم گســیخته مواجه می شــویم. 
این مســئله در واقع نشانگر آن است که با نظامی یکپارچه و دارای تعریف دقیق و 
مشخص از ربا مواجه نیستیم. در حقیقت باید بیان کرد که مقوله ربا با نظام فکری 
یا مدل اقتصادی منسجم و معنادار که در طول زمان با تحوالت نقد شده و آب دیده 
و توسعه یافته باشد، در ارتباط نیست؛ در نتیجه همین عدم ارتباط است که ربا به 
مفهوم متصلب، تاریخی، غیر روزآمد و ازهم گسیخته در دوران کنونی بدل می شود.

مضاف بر این، این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس انداز کننده نیز 
در تضاد است و به اتالف مالیت پس انداز کنندگان منجر و موجب می شود ظاهراً در 
تناقض با برخی احکام فقهی دیگر باشد. همچنین شکل و مفهوم ربا، مانند تجربه 
یهودیت و مسیحیت، در فقه اسالمی هم در طول تاریخ تخصیص های بسیار خورده 
و اکنون دارای اســتثناهای بسیاری مانند پذیرش وجه التزام، قبول جریمه تأخیر، 
موافقت با جبران خسارت طلبکار و حتی توسل به حیله های شرعی بعضاً سخیف، 
مانند اضافه کردن یک کبریت یا آب نبات و امثالهم به قیمت بسیار باال، اعطای وام 
بسیار کوتاه مدت و استفاده از شروط پرداخت خسارت پس از نکول، سپرده گیری 
بدون شــرط ربا ولی قبول پرداخت اضافی بدون درج در قرارداد و امثال اینها شده 
است. خالصه اینکه در حال حاضر با پدیده ای مواجهیم که عالوه بر فقدان توجیه 
علمی و ازهم گسیختگی، تعریف از ربا را به تعریفی عجیب و بی محتوا تبدیل می کند.

 جدا از موارد یادشده که بیشتر دال بر ازهم گسیختگی مفهوم ربا بود، در خصوص 
تاریخی بودن آن نیز باید اشاره کرد که این مفهوم با مفاهیم مدرنی همچون دولت-

ملت، روابط شهروندی و روابط بین الملل نیز مغایرت های بسیاری دارد. در این خصوص 
برای نمونه می توان به این نکته اشاره کرد که گرفتن ربا از غیرمسلمانان و دشمنان 
ایرادی ندارد. همچنین باید بیان کرد که ربا با مقوله دخالت دولت در اقتصاد کاری 
ندارد. حتی ربا بین اجزای دولت هم مجاز اســت؛ اما تمرکز ربا و ممنوعیت آن بر 
مبادالت افراد با همدیگر است. نکته قابل توجه این است که مطالب بیان شده در یک 
مدل تعادل عمومی اقتصادی دارای معنای مشخص اقتصادی نیست و در واقع موجب 

پریشانی شکلی و محتوایی و ازهم گسیختگی معنایی می شود.
بایــد توجــه کرد که قیمت های نســبی ناشــی از مداخالت دولــت از طریق 
سیاســت گذاری های مالی-بودجه ای و پولی-بانکی تغییر پیدا می کند و حکمرانی 
دولت ها بر بازارها و سطح عمومی قیمت ها، قیمت دارایی های مختلف و حتی سطح 
فعالیت واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. وسعت حوزه این تأثیرات نشانگر آن است که 
بی تردید موضوعات و فضای اقتصادی امروز ما با فضای اقتصادی چند قرن گذشته 
متفاوت است. در واقع باید توجه کرد که با توجه به تأثیر سیاست های پولی-بانکی و 
مالی-بودجه ای دولت، رفتار افراد درون هر نظام اقتصادی، ازجمله در خصوص میل 
به مصرف و میل به پس انداز و سرمایه گذاری تغییر می کند. در نتیجه این امر، می توان 
پی برد که تقلیل رفتارهای اقتصادی افراد به روابط بین آنها و در نظر نگرفتن تأثیر 
سیاست های کالن و رفتارهای دولت بر شرایط بازارها و روابط میان افراد در تعارض 

با واقعیت های موجود در عصر حاضر است.
 آنچه موجب تعجب بسیار می شود، از این قرار است که مدافعان اقتصاد اسالمی 
در خصوص مســائل امروز اقتصادهای مدرن راه حــل قابل توجه و نظام مندی ارائه 
نمی کنند. این در حالی اســت که پدیده هایی از قبیل تورم، موضوع پول اعتباری، 
قدرت نشر پول و امثال اینها پدیده های مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند 
که با روش های قدیمی نمی توان برای آنها توضیح و توجیه و راه حل جست وجو کرد. 
مطالعات و فتواهای شرعی هم در این زمینه ها عمدتاً در دوره ابتدایی خود هستند 

که گرهی از مشکالت باز نکرده اند.
اکنون پس از ارائه نگاه اجمالی در خصوص ربا، در گام دوم این یادداشت، مقدمه 
کوتاهی در خصوص نرخ بهره بانکی و تمایز آن با ربا بیان می کنیم. بر این اساس اگر 
بخواهیم به نرخ بهره بانکی بپردازیم، باید بیان کنیم که نرخ بهره دارای دو جزء است؛ 
یک جزء آن جبران تورم و جزء دیگر آن جبران )پاداش( تأخیر در مصرف است. نرخ 
بهره بانکی در ادبیات علم اقتصاد به کمک عبارات مختلفی مانند ارزش زمانی پول، 
هزینه فرصت، هزینه ریسک و بخش بندی بازار -تفاوت میزان نرخ بهره هر بخشی 
از بازار با بخش های دیگر آن- دارای تعاریف مشخص و قابل ردیابی است. مهم ترین 
نرخ ها، نرخ بهره سیاستی بانک های مرکزی و نرخ بازدهی ابزار کوتاه مدت )سه ماهه( 
و بدون ریسک -یعنی بازدهی اوراق خزانه/ بدهی دولت- است؛ اما باید بیان کرد که 
در اقتصاد و بازارها با صدها و بلکه هزاران و ده ها هزار نرخ بهره مختلف مواجه هستیم 
که برای هر یک از آنها توجیه های مختلفی -برخی درست و برخی غلط- آورده شده 
است.الزم است اشاره کنیم که نرخ بهره دارای تعریف مشخص و مجزایی است و در 
درون یک مدل تعادل عمومی اقتصادی به صورت درون زا تولید می شود. به عبارت دیگر، 
ربا بر اساس دستوراتی از بیرون مدل تعادل عمومی و به صورت متغیری برون زا بر مدل 
تعادل عمومی اعمال می شــود؛ اما نرخ بهره به صورت متغیری خودجوش و درون زا 
در دل مدل تعادل عمومی و بر اســاس سیاست های مالی-بودجه ای و پولی-بانکی 
تولید می شود. این تفاوت بسیار مهم و روشنگری بین نرخ بهره بانکی و ربا در حیطه 
شناختی علم اقتصاد است. بی توجهی به این تفاوت موجب ایجاد مشکالت بسیاری 
در نظام اقتصادی هر کشوری می شود؛ زیرا در نتیجه این مسئله، امکان بهره گیری 

از مدل های علمی برای نظام های اقتصادی ممکن نیست.
درســت در همین جاست که می توان در گام سوم و آخر این یادداشت، اهمیت 
بدفهمی نرخ بهره بانکی در اقتصاد مدرن را متوجه شد. ربا انگاری بهره بانکی موجب 
شده است تا نتوانیم به درستی از مدل های علمی استفاده کنیم. استفاده نکردن از 
مدل های علمی نیز موجب شده است تا با نظام بانکی بی ثبات، سست و ورشکسته با 
بحران های چندالیه مواجه شویم. در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد 

بحران های چندالیه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری مؤثر بوده است.
اگر بخواهیم از درون به رصد وضعیت بانکداری مرکزی خود بپردازیم، باید بگوییم 
کــه در عمل چیزی به  نام بانکداری مرکزی نداریم. در واقع، عملکرد بانک مرکزی 
مانند خزانه دولت اســت. بانک مرکزی و حتی دیگر بانک های دولتی و بانک های 
خصوصی ما از استانداردهای بین المللی بانکی و گزارشگری مالی و هنجار یا قواعد 
علمی پیروی نمی کنند. در نتیجه این امر اســت که مدیریت بانکداری در کشور با 
مشکل مواجه شده است. یکی از دالیل این مسئله بی تردید به قانون عملیات بانکی 
بدون ربا برمی گردد. این قانون باعث شده است تا بانکداری مرکزی در کشور ما از 
بهره گیری ابزارهای متعارف در نظام بانکداری مدرن تا حدود زیادی محروم شود. 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران در مهرماه از افزایش ۱.۲ درصدی میانگین قیمت مسکن 
در پایتخت حکایت دارد درحالی که تعداد معامالت نسبت به 

ماه قبل ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
گزارش »تحوالت بازار معامالت مســکن شــهر تهران در 
مهرماه ســال ۱۴۰۱« بر اســاس آمارهای خام سامانه ثبت 
معامالت امالک و مســتغالت کشور توسط اداره بررسی ها و 

سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
بر اساس این گزارش، در مهر امسال، تعداد آپارتمان های 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۵۴۱۶ واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران معادل ۴۳ میلیون و 
۷۲۵ هزار تومان بوده که از افزایش ۱.۲ درصدی نســبت به 

ماه قبل حکایت دارد.

 حجم معامالت مسکن
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
این ماه نشــان می دهد که واحدهای تا عمر ۵ ســال با سهم 
۲۸.۶ درصدی، بیشترین سهم را از معامالت به خود اختصاص 
داده اند. باوجوداین، ســهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال 

قبل حدود ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم 
واحدهــای با عمر باال در گروه هــای ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ 
سال ساخت افزوده شده است.توزیع تعداد معامالت انجام شده 
برحســب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۱ 
حاکی از آن اســت که از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 
منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین 
مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با ســهم های 9.۳ و ۸.۷ درصدی از 

کل معامالت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 تحوالت قیمت واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران

در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شــهر تهران معادل ۴۳ میلیــون و ۷۲۵ هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۳۸.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۸ 

میلیون و ۳۳۱ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن معادل 
۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۸ و 

۴۰.۷ درصد افزایش نشان می دهند.

 سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر 
تهران در مهرماه ســال ۱۴۰۱ نشــان می دهد که به لحاظ 
مساحت، واحدهای مســکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ 
مترمربع، ســهمی معادل ۵۶.۸ درصد از معامالت انجام شده 
را بــه خود اختصاص دادند. همچنین ۵۶.۱ درصد واحدهای 
مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۰.۳ درصد از معامالت نیاز 
به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳/۰ میلیارد 

تومان اختصاص داشته است.

 تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل 
مناطق شهری در مهرماه ســال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به 
ترتیب معادل ۴۰.9 و ۴۶.۸ درصد نســبت به ماه مشابه سال 
قبل است. الزم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در 
مهرماه در شــهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل 

۷ درصد است.

مسکن تهران در مهرماه 1.2 درصد گران  شد، اجاره 7 درصد
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مهارتورمباخاموشکردنموتورهایتورمزا
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | تهران- 
ایرنا- دولت سیزدهم بارها بر آن تأکید کرده 
که معیشت مردم و مهار تورم را به برجام گره 
نمی زنــد و آنچه در نتیجــه عملکرد دولت و 
سیاست های پولی و مالی در مهار تورم محقق 
شده با مهار موتورهای داخلی تورم زا است و 

آمارها حکایت از نتیجه بخشی آن دارد.
به از وزارت امــور اقتصادی و دارایی، این 
وزارتخانه در پاســخ به گزارش روزنامه آفتاب 
یزد با عنوان » دو پاســخ متفاوت دولتی ها به 
یک گزارش آفتاب یزد!« تأکید کرد:ادعای بروز 
شوک جدید اقتصادی همراه با ادعای منتفی 
بودن برجام و گــره زدن این دو با هم دقیقا 
خالف آن چیزی است که دولت از ابتدا بارها 
بر آن تأکید کرده که معیشت مردم و مهار تورم 
را به برجام و مذاکرات خارجی گره نمی زند و 
آنچه در نتیجه عملکرد دولت و سیاست های 
پولی و مالی در مهار تورم محقق شده با مهار 
موتورهای داخلی تورم زا است و آمارها حکایت 

از نتیجه بخشی آن دارد.
کنترل رشــد نقدینگی، پرهیــز از پولی 
ســازی کســری بودجه از طریق هماهنگی، 
پیگیری برنامه اصــالح نظام بانکی و کنترل 
بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشــی 
به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت 
بر تغییــرات قیمت کاالها و خدمات و تامین 
مناسب کاالهای اساسی و مواد اولیه و واسطه 
ای الزم برای بخش تولید از اقداماتی است که 
دولت دربرنامه های خود برای کاهش نرخ تورم 

و استمرار آن اتخاذ کرده است.
در نتیجه این اقدامات و در حالی که نرخ 
تورم در زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم بر 
اســاس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ 
درصد در شــهریور ماه ۱۴۰۰ رســیده بود 

امابه دنبال سیاســت های به کارگرفته شده 
و اقدامــات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر 
روند تحوالت کل های پولی، ثبات بخشی به 
بــازار ارز، نظارت بر قیمت کاالها و خدمات و 
تامین مناسب کاالهای اساسی، نرخ تورم از آن 
مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت 
و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد 

درصدی نرخ تورم است.
هم چنین نرخ تورم نقطــه به نقطه)تورم 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل( با ۸.۱ واحد 
درصد کاهــش از ۴۳.۷ درصد در شــهریور 
ســال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ رسید.البته به دنبال اجرای طرح 
مردمی ســازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز 

ترجیحــی که البته ضرورتــی بود که تمامی 
اقتصاددانان بر آن اجماع داشتند، روند حرکتی 
نــرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی 
سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این 
افزایش تا تیرماه ادامه یافت، اما با تخلیه تورم 
ناشــی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه 
در مرداد ماه و شــهریور ماه ســال جاری با 

کاهش همراه شد.
روند تــورم ماهانه هم بــه همین ترتیب 
کاهشی شــد و از ۳.۹ درصد در شهریور ماه 
سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال 
۱۴۰۰ رســید، هرچند در ایــن مورد هم در 
ماه های اول سال روند افزایشی داشت اما در 
ادامه طی ماه های تیر و مرداد با کاهش قابل 

توجه همراه بوده است.

کاهش معنی دار روند رشد نقدینگی یکی 
دیگر از شــواهدی است که حکایت از نتیجه 
بخشــی اقدامات دولت در مهــار موتورهای 

تورم زا دارد.
همچنین، نرخ رشد نقدینگی )دوازده ماهه( 
از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی 
روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ به 
۳۷.۵ درصد رسید )حدود ۲.۵ واحد درصد از 
رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن 
اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های 
بانک مهر اقتصاد به اطالعات ســپه به واسطه 
ادغام فاقد آثار پولی اســت( که با حذف آن 

نرخ رشد نقدینگی )دوازده ماهه(.
رشــد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به 

شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده 
است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی 
در پایان شــهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را 

ثبت کرده بود.
همچنین دولت ســیزدهم خود را متعهد 
و ملــزم به رعایت انضبــاط مالی و مدیریت 
هزینه ها و کســب درآمدهــای پایدار کرده 
اســت و در نتیجه در شــش ماهه اول سال 
جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ 
درصدی برخوردار بود. این در حالی است که 
هزینه هــای جاری دولت تنها با رشــد ۳۰.۷ 

درصدی مواجه بوده است.
در نتیجــه ایــن اقدامــات، کاهش ۱۹.۶ 
درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷درصدی 
کسری تراز عملیاتی و ســرمایه ای )کسری 
بودجه دولت( باعث شــده که در این مقطع 
زمانی )شــهریورماه ســال ۱۴۰۱( استفاده 
از تنخــواه گــردان بانک مرکــزی که واجد 
آثــار پولی ناشــی از عملیات مالــی دولت 
 اســت، با کاهش قابل توجــه ۹۱.۶ درصدی

 نســبت به شهریورماه ســال ۱۴۰۰ همراه 
شــود که این نشان از اهتمام دولت در جهت 
انضباط بخشی به سیاســت های مالی دولت 
و هماهنگی آن با سیاســت های پولی بانک 

مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
دولت همچنــان خود را متعهد به کنترل 
تورم و خامــوش کردن موتورهــای تورم زا 
می دانــد و هر یــک از ارکان دولت اقتصادی 
دولت در پاســخ به هرگونه شبهه آفرینی در 
این زمینــه و القای عدم مدیریت این عوامل 
و انتظــارات تورمی از ســوی دولت و ادعای 
بالتکلیفی آمادگی دارد تا با استناد به برنامه 
های مدون و اســتناد به آمار مراجع رسمی 

پاسخ این شبهات را بدهد.

    بازگشت رونق به بازار سرمایه با مزایده تاریخی
 سه روز رقابت نفسگیر دو خریدار بزرگ برای معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس، رونق را به بازار سرمایه بازگرداند.به از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حالیکه 
بازار ســرمایه در هفته های گذشته از صف فروش و کمبود تقاضا برای خرید رنج می برد و 
شــاخص نزولی شده بود، ســه روز رقابت نفسگیر دو خریدار بزرگ برای معامله بلوک ۱۲ 
درصدی هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس جانی تازه به بازار داد.در این رقابت سه روزه، 
ســهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نزدیک به ســه برابر قیمت تابلو معامله شد؛ این 
خرید و رقابت تنگاتنگ نشــان داد که قیمت سهام در بازار سرمایه ارزنده و در پایین ترین 
سطح خودش قرار دارد و محدود به این شرکت نیست؛ چنانکه نسبت P/E سهام  مختلف 
گواه این موضوع است.پیش بینی می شود این معامله در کنار تمهیداتی که دولت در قالب 
بسته حمایتی از بازار سرمایه اجرا خواهد کرد، رونق و پویایی مستمری را برای این بازار به 
ارمغان بیاورد.واگذاری ۱۲ درصدی سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان 
بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی از نظر ارزش است، از روز شنبه هفته جاری آغاز شد.

اهلیت دو خریدار هفته گذشــته به تائید رسیده بود و بر این اساس شرکت اهداف وابسته 
به صندوق بازنشســتگی نفت و پاالیشگاه نفت تهران رقابتی سه روزه را از روز شنبه هفته 

جاری آغاز کردند. 

 حمایت رییس اتاق اصناف ایران از فاطمی امین
رییس اتاق اصناف ایران نوشت: مجلس با رای اعتماد مجدد به کارنامه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، گام های بزرگی در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور بردارد. قاسم نوده فراهانی در نامه ای 
به رییس و نمایندگان مجلس در خصوص اســتیضاح فاطمی امین وزیر صمت،  نوشت: از 
آنجایی که بحث اقتصاد، تولید ملی و رفع مشکالت معیشت در شرایط بحرانی تحریم ها از 
اهم برنامه های رییس جمهور مردمی بوده و همچنین این موضوعات از تاکیدات رهبر معظم 
انقالب است، »سید رضا فاطمی امین« از ابتدایی ساعت های آغاز فعالیت رسمی به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با رای اعتماد منتخبان شایسته ملت، با تجربه و سوابق موفقی 
که در عرصه های مختلف صنعت و اقتصاد دارد، اقدامات ارزنده ای در شرایط خطیر کشور و 
در این مدت کوتاه پایه گذاری کرده و رقم زده است.نوده فراهانی خاطرنشان کرد: از مهمترین 
اقدامات وزیر صمت، ایجاد نظام و ســازوکارهای هوشــمند تنظیم بازار، طراحی مدل های 
پایــش و تحلیل بازار، تبدیل رویکردهای منفعالنه در تنظیم بازار، حذف مرزهای صنف و 
صنعت و تلفیق سازماندهی صنوف در دفاتر رشته حمایتی و ساختار جدید وزارت صمت، 
تسهیل مقررات و برگزاری مقتدرانه انتخابات اتاق های صنفی است.این مقام صنفی در نامه 
یاد شده تصریح کرد: اتاق اصناف ایران ضمن اعالم حمایت مجدد از عملکرد فاطمی امین در 
دوران تصدی وزارت صمت، تاکید می کند در این برهه حساس کنونی که بازار و تولید نیاز 
به ثبات و آرامش دارد، با رای اعتماد مجدد نمایندگان ملت به کارنامه وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، گام های بزرگی در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور برداشته شود.

 ۶ دستگاه موتور آمبوالنس و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به شهرهای 
استان مازندران اختصاص یافت

دکتر رضا حبیبی ساروی رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان 
مازندران با اعالم خبر فوق گفت: به شهرســتان های ســاری، قائمشهر و آمل، هرکدام دو 
دستگاه موتورآمبوالنس اختصاص یافت.وی در ادامه گفت: تا پایان سال انشاءاهلل ۴ دستگاه 
موتور آمبوالنس دیگر از طرف ســازمان اورژانس کشور به استان مازندران تحویل داده می 
شــود که به شهرستان های میانی و غرب اســتان اختصاص خواهد یافت.رییس اورژانس 
مازندران همچنین از تحویل یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به شهرستان چالوس خبر داد 
و با تحویل این اتوبوس آمبوالنس به  شهرستان چالوس، محور کندوان پوشش داده خواهد 
شــد، قبل از این دو دستگاه اتوبوس امبوالنس در شهرستانهای آمل و ساری مستقر شده 
بودند.دکتر حبیبی ساروی همچنین گفت تا پایان سال یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس دیگر 
نیز به اورژانس مازندران اختصاص خواهد یافت که در شهرستان سوادکوه و محور سوادکوه 
مستقر خواهد شد.خاطرنشان می گردد در مراسم تحویل موتورالنس ها و اتوبوس آمبوالنس، 

رییس دانشگاه و معاونین درمان و بهداشتی حضور داشتند.

  اجرای طرح فیبر نوری در ۲۶ شهر ایالم
مدیرعامل شرکت های وب ایالم با اشاره به اینکه طرح فیبر نوری در مناطق مختلف استان 
در حال اجرا است گفت :۱۰۰ کیلومتر   این طرح در بخش زمینی  و در بخش هوایی نیز 

۲۴۰ کیلومتر مسافت دارد که تاکنون ۹۶ کیلومتر از بخش زمینی آن اجرا شده است.
ایمان میری  با اشــاره به این که طرح فیبر نوری شــهر ایالم در بخش زمینی و هوایی به 
پایان رسیده، افزود: در سایر شهر ها نیز به جز یک شهر در قسمت زمینی انجام گرفته و در 
حوزه هوایی نیز به طور همزمان در ۱۸ شــهر پایان یافته است.مدیرعامل شرکت های وب 
ایالم پیش بینی کرد: بخش های زمینی و هوایی طرح فیبر نوری ایالم تا ۲ ماه آینده خاتمه 
یابد و تا سه ماه آینده نیز واگذاری سرویس با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به مشترکان آغازشود.میری تصریح کرد: برآورد هزینه این طرح حدود ۱۴۵ میلیارد تومان 
است که ایجاد شبکه و واگذاری سرویس به مشترکان نهایی در تعهِد صورت گرفته قرار دارد.

وی ادامه داد: طرح فیبر نوری از دیرباز جزء آرمان ها ی کشور ها بوده، چراکه ظرفیت ایمنی 
را در اختیار مشــترکان قرار می دهد؛ همچنین امکان ارائه خدمات بسیار بیشتری را برای 
متقاضیان فراهم می کند.میری این طرح را مهم ترین برنامه زیرساختی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود ۲۰ میلیون خانوار در طول 
سه سال آینده از خدمات آن بهره مند شوند.وی دسترسی سریع و ایمن، کاهش تاخیر در 
ارائه خدمات، امکان انجام فعالیت های آموزشی و بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان 

و تسهیل در خدمت رسانی به حوزه پزشکی و سالمت را از مزایای این طرح عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت های وب ایالم تاکید کرد: امکان ارائه ســرویس G ۵ به مشترکان نیز با 

تکمیل این سرویس فراهم خواهد شد.

  ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی   کارخانه سیمان دهلران
رضا محمدرحیمی اظهار داشــت: تاکنون برای کارخانه سیمان دهلران ۳۰ میلیون یورو و 
۵۷۰ میلیارد ریال هزینه شــده اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
برای این کارخانه هزینه شده است. وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه عالوه بر تامین 
ســیمان مورد نیاز اســتان و بحث صادرات و رونق اقتصادی و اشتغال منطقه موثر است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم عنوان کرد: برای تکمیل این پروژه با ۹۴ درصد 
پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال نیاز است و در صورت بهره برداری ۵۰۰ نفر 

اشتغال مستقیم خواهد داشت.

زمان صدور پروانه در طرح نهضت ملی مسکن کاهش می یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش زمان صدور پروانه به دو هفته در طرح نهضت ملی 

مسکن بسیار حائز اهمیت است که شهرداران در این مسیر به مردم کمک کنند.
محمد آیینی ظهر در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی در شهرستان بهارستان که با حضور 
محسن منصوری استاندار تهران ، حجت السالم نوروزی نماینده مردم شهرستان رباط کریم 
و بهارستان در مجلس شورای اســالمی ، نوحی فرماندار و مسئوالن شهرستان بهارستان 
برگزارشــد اظهار کرد: محالت فرسوده و ســکونتگاه های حاشیه ای عنوانی مناسب برای 
شهرها و مناطق شهرنشینی نیست و این مناطق، منطقه کم برخوردار نامگذاری شده است.

وی بــا بیان اینکه تمام تالش ها برای خدمت رســانی و محرومیــت زدایی در مناطق کم 
برخوردار در این دولت با ســرعت انجام می شــود افزود: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور 
در خانه های غیر ایمن زندگی می کنند که نوســازی این منازل باید با سرعت انجام شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به اتمام ۲۵۵ پروژه بازآفرینی شهری در راستای 
محرومیت زدایی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این پروژه ها با۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
ساخته و تقدیم مردم شده است و ۳۹۰ پروژه دیگر در نقاط مختلف کشور دست اقدام است.

آیینی به حمایت استاندار تهران به عنوان رییس بازآفرینی شهری در طراحی پروژه های جدید 
و رفع محرومیت تاکید و تصریح کرد: مشارکت مردم نسبت به نوسازی واحدهای فرسوده در 

معرض خطر در قالب بسته حمایتی جامع بانکی و دولتی در نظر گرفته شده است.

 فشار تورم بیش از همه بر دهک های پایین درآمدی وارد می شود و قاعدتا 
کاهش آن بیش از سایر دهک ها، فشار را از دوش این دهک ها بر می دارد و به 
همین دلیل دولت سیزدهم تمرکز خود را بر مهار عوامل ایجاد تورم معطوف 
کرده و نتیجه آن مهار عواملی است که سال ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود.

بــه از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در واکنش به گزارش 
روزنامه تعادل با عنوان » فشار سنگین تورم بر سفره بی پول ها« توضیح داد: 
دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت یکی از اولویت های اصلی خود را کاهش 
تورم و بهبود معیشت مردم قرار داد و روند نزولی نرخ تورم که طی ماه های 

اخیر آغاز شده موید این موضوع است.
در حالی که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شــهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود اما با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی از قبیل ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت 
کاالها و خدمات و تأمین مناسب کاالهای اساسی که از سوی دولت در پیش 
گرفته شد، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان 

اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی این 
شاخص کالن اقتصادی است.همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه)تورم نسبت 
به ماه مشابه سال قبل( با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور 
سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسید.روند تورم ماهانه 

نیز با اتخاذ سیاست های تیم اقتصادی دولت سیزدهم کاهشی شد و از ۳.۹ 
درصد در شــهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
رســید، هرچند در این مورد هم در ماه های اول ســال روند افزایشی داشت 

اما در ادامه طی ماه های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
هر چند با مردمی کردن یارانه ها در ابتدا شــوک قیمتی به وجود آمد و 
نرخ تورم افزایش یافت اما دولت سعی کرد با افزایش مبلغ یارانه نقدی هر نفر 
به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان تا حدی قدرت خرید افراد ضعیف جامعه را حفظ 
کند تا به مرور زمان نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد که نتایج آمارها نیز 

بیانگر کاهش تورم و موفقیت آمیز بودن این سیاست است.
البته نباید فراموش کرد که کاهش یکباره نرخ تورمی که سال ها است به 
دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی از سوی دولت های گذشته آن گونه 
که برخی منتقدین انتظار دارند، شدنی نیست و نیازمند گذشت زمان است و 
دولت سیزدهم با تمام توان به دنبال تحقق این موضوع و بهتر شدن وضعیت 

معیشتی جامعه است.

 نیروگاه زباله ســوز ســاری به عنوان مهم ترین طرح در مدیریت پسماند و 
مقابله با چالش های زیست محیطی در مرکز استان و همچنین یکی از مصوبات 
هفدهمین ســفر استانی رئیس جمهور به مازندران با تالش جهادی مسووالن 
اجرایی اکنون در بخش ابنیه ۹۰ درصد و در بخش خرید تجهیزات ۸۹ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
 ۲۳۵ روز از هفدهمین سفر عالی ترین مقام اجرایی کشور در قالب سفر استانی 
به مازندران می گذرد و در آن سفر، آیت اهلل رئیسی در بازدید از نیروگاه  زباله سوز 
ساری دستور راه اندازی این طرح زیست محیطی را در کمترین زمان ممکن ارایه 
و همچنین معاون اول خود را مامور کرد تا قبل از پایان سال موضوعات مربوط 

به زباله سوزها را سروسامان دهد.
این طرح که قبل از ســفر اســتانی رئیس جمهور در بیستم اسفند ۱۴۰۰، 
۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین ۵۱ درصد تجهیزات آن هم خریداری 
شده بود، اما اکنون براساس آمار فرماندار ساری پیشرفت فیزیکی طرح نیروگاه 
زباله ســوز ساری بعد از گذشت ماه ها از پایان این سفر، اکنون در بخش ابنیه 
به ۹۰درصد و در بخش خرید تجهیزات به ۸۹ درصد رسیده و مسووالن محلی 

خبر از افتتاح این طرح در دهه فجر امسال را می دهند.
در این ارتباط فرماندار ساری گفت: طرحی که حدود ۱۴ ماه در بخش ابنیه و 
تجهیزات در عمل متوقف شده بود با درایت دولت سیزدهم در ماه های گذشته 
با خارج شدن از رکود بار دیگر روند ساخت آن آغاز و در بعد از ظهر سفر رئیس 
جمهور به استان مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل نیروگاه زباله مرکز استان 

به صورت نقدی پرداخت شد.
محمدعلی نوبخت ادامه داد: در روزهای آینده اعتبارات خوبی برای تکمیل 
گام های نهایی نیروگاه زباله سوز ساری برداشته خواهد شد که تزریق حدود ۱۸ 
میلیارد تومان از سوی وزارت کشور و همچنین حدود ۹۰ میلیارد تومان از محل 

اعتبارات ملی برنامه و بودجه نمونه عینی از این تالش ها است.
وی تصریح کرد: هر ۲ هفته یکبار در ارتباط با تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری 
با مسئوالن مربوطه جلسه داریم که به طور حتم طبق زمانبندی روند تکمیل 

این طرح انجام خواهد شد.
فرماندار ساری اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای ساخت این طرح مهم در دست 
انجام است و دولت باوجود مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی، با 

تکیه بر توان داخلی قدم های مثبتی برای توسعه ایران اسالمی برداشته که به 
طور حتم حالوت آن را مردم خواهند چشید.

استاندار مازندران نیز در این خصوص با بیان اینکه تعهدات دولت سیزدهم 
در تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری با تخصیص به موقع اعتبارات و پیگیری های 
دقیق اداری محقق شد، افزود: زمانی که برای آغاز دوباره عملیات ساخت نیروگاه 
زباله سوز ساری اقدام کردیم، بسیاری از کارشناسان تکمیل آن را ناموفق عنوان 
می کردند اما دولت با قدرت ایستاد و برای افتتاح نهایی این طرح عمرانی مهم 

در تالش است.
سید محمود حسینی پور خاطر نشــان کرد: دولت سیزدهم به دنبال حل 
مشــکالت اســت و اهل کاغذبازی اداری و معطل نگه داشتن کار مردم نیست 
و به طور حتم وعده های مســئوالن ارشد کشور و استان در تکمیل طرح های 

نیمه تمام عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان این که، دولت تمام تعهدات خود را برای تکمیل نیروگاه زباله سوز 
ســاری انجام داده اســت، ادامه داد: به طور حتم در ادامه هم هرکاری از دست 
مسئوالن ارشد استان برآید، کوتاهی نخواهد شد و پیمانکار در حوزه تجهیزات 

در روند کار خود تسریع کند.
وی تصریح کرد: مسیر دسترسی انتقال زباله، لوله انتقال آب آشامیدنی، انتقال 
خطوط برق و جانمایی انباشت خاکستر ناشی از سوزاندن زباله از دغدغه هایی 
اســت که بعد از تکمیل ۱۰۰ درصدی ابنیه و خرید تجهیزات در نیروگاه زباله 
ســوز ســاری باید به سرانجام برسد و باید مســئوالن از هم اکنون به فکر این 

موضوعات جزئی باشند.
استاندار مازندران تاکید کرد: به طور حتم بخش زباله سوز نیروگاه زباله سوز 

ساری حداکثر تا دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
حسینی پور اضافه کرد: نیروگاه زباله سوز ساری عالوه بر ساماندهی زباله مرکز 
اســتان زباله شهرهای همجوار هم را تحت پوشش قرار می دهد که این اقدام 

بسیار ارزنده و در مسیر مدیریت دقیق پسماند در استان است.
استاندار مازندران گفت: این که در کمتر از چهار ماه ورزشگاه نساجی مازندران 
در قائمشهر بازسازی شود   نمونه عینی تالش های جهادی دولت سیزدهم است.

 عملیات ساخت نیروگاه ۴۰۰ تنی زباله سوز ساری سال ۱۳۸۸ شروع شد 
و حمل ۱۴ ســاله زباله های مرکز استان مازندران به دیگر مناطق عالوه بر این 
که مشکالت زیست محیطی را ایجاد کرده، سبب تحمیل هزینه های هنگفت 
به شهرداری ساری برای حمل شده است. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور در هفدهمین سفر استانی دولت سیزدهم، روز جمعه ۲۰ اسفند سال 
گذشــته وارد استان مازندران شد. بازدید از تعدادی طرح  اقتصادی و عمرانی و 
بازدیدهای سرزده، دیدار با اقشار مردم، دیدار با مجموعه کارشناسان ارشد محیط 
زیست و همچنین شرکت در شورای اداری استان در سفر یک روزه رئیس جمهور 

به مازندران برنامه ریزی شده بود.
نتیجه نخستین سفر هیات دولت سیزدهم به مازندران تصویب حدود ۱۷ هزارو 
۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه های مختلف بود که از این مبلغ حدود ۶۲۴ 
میلیارد تومان به صورت نقدی در مرحله اول اختصاص یافت. تاکنون ۲ مرحله 
تخصیص اعتبارات مصوب ســفر رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته و 
همچنین اوایل اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته و کل اعتبار تخصیص یافته 
در مجموع مرحله اول و دوم مبلغ ۸۹۲ میلیارد تومان بوده است و از کل اعتبارات 
تخصیص یافته مبلغ ۸۰۲ میلیارد تومان مربوط به طرح های ملی است که به 
وزارتخانه های مربوطه ارجاع شده و ۹۰ میلیارد تومان نیز به استان ابالغ شده 
اســت. همچنین اعتبارات اختصاص یافته به استان، توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی همراه با نظارت استانداری به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.

اســتاندار مازندران در روز ۲۸ فروردین، ۱۴۰۱ با اعالم تشــکیل ستاد ویژه 
پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری به این استان، در حکمی حسین شاه پری 

را به عنوان مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری منصوب کرده است.

اولویتدولتکاهشفشارتورمیبردهکهایپاییندرآمدیاست

واپسینگامهایدولتبرایتکمیلنیروهگاهزبالهسوزساری

ایده روز - البرز- ســید علی حسینی -  رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: چهل 
روز از ناآرامی های کشور می گذرد و با اتفاقاتی که در حرم شاهچراغ اتفاق افتاد ماهیت 

واقعی دشمنان انقالب اسالمی برای همگان روشن تر شد.
علی قاســم پور در نطق پیش از دستور هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر 
که با حضور اعضای شورا، قائم مقام شهرداری، مشاوران و مدیران شهری برگزار شد، 
ضمن گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی و شهادت شهید فهمیده و شهادت 
جانباز سرافراز شهید مصطفی بابایی، حادثه تروریستی و حمله مسلحانه به حرم مطهر 
شاهچراغ در شهر شیراز را به هموطنان و خانواده شهدا تسلیت گفت و اظهار داشت: 
اتفاقات اخیر و حادثه تروریســتی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی )ع( نشان داد 
دشمنان قسم خورده این نظام و انقالب از هیچ کاری برای رسیدن به مقصود پلید و 

شوم خود فروگذار نمی کنند.
 رئیس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: شهادت مظلومانه عده ای از هموطنان 
که قســمت عمده ای از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند قلب هر انسانی را به 

درد آورد آیا اینها انسان نبودند؟ نباید برای این مظلومان دل دنیا به درد می آمد؟ آیا 
نباید برای این حادثه تروریســتی هشــتگ گذاری می شد؟قاسم پور تاکید کرد: روی 

سخنم با مدعیانی است که با کوچکترین حرکتی اقدام به هشتک سازی و استوری در 
فضای مجازی می کنند گویا هموطنانی که در تعرض به حرم مطهر حضرت احمد بن 
موســی)ع( به شهادت رسیدند جزئی از ما نبودند.رئیس شورای اسالمی شهر کرج به 
اعالم انزجار جمع کثیری از مردم از وقایع اخیر پس از نماز جمعه اشاره و بیان کرد: 
مردم همیشه در صحنه یکبار دیگر انزجار خود را با راهپیمایی پس از نماز جمعه نشان 
دادند و امیدواریم آنهایی که فریب خوردند باید به هوش بیایند و صفشان را جدا کنند.

وی ضمن تقدیرو تشــکر مجدد از زحمات نیروی انتظامی، شــورای تامین استان و 
دســتگاه های امنیتی افزود: این مقطع بار دیگر موجبات اتحاد بیش از پیش مردم را 
فراهم کرد و نشان داد که با وجود رهبری مدبر، دلسوز از تمامی طوفان ها گذر خواهیم 

کرد و دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران به خواسته های خود نخواهند رسید.
قاسم پور بیان کرد: بدون شک با هوشیاری مردم از این مقطع نیز گذر خواهیم کرد 
و در ســایه همدلی و اتحاد همگانی در راستای ســربلندی ملت و ایران اسالمی گام 

برخواهیم داشت.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج:

حادثهتروریستیحرمشاهچراغماهیتدشمنانانقالباسالمیراروشنترکرد
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10661066
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــرب فرزن ــین ع ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــرب فرزن ــین ع ــه امیرحس ــق ب ــماره 45601553994560155399 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــه شــماره 45602075934560207593 و  و 77 کارت  کارت  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 45602075934560207593 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــخ 1400/09/011400/09/01   ــد در تاری ــد محم ــینی فرزن ــتخدمین حس ــین مس ــه امیرحس ــق ب ــک متعل ــر بان ــخ عاب ــد در تاری ــد محم ــینی فرزن ــتخدمین حس ــین مس ــه امیرحس ــق ب ــک متعل ــر بان عاب

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

15061506
ــخ  ــه در تاری ــف ال ــد لط ــرادی  فرزن ــه م ــه عبدال ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــف ال ــد لط ــرادی  فرزن ــه م ــه عبدال ــق ب ــماره 51498572625149857262 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20316075612031607561 متعلــق بــه ماندانــا جهــان آرا دبیــری فرزنــد عالالدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه ماندانــا جهــان آرا دبیــری فرزنــد عالالدیــن در تاریــخ 
1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 35105049683510504968 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه هســتی باقــرزادگان فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه هســتی باقــرزادگان فرزنــد 
رضــا در تاریــخ رضــا 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 22830287282283028728 متعلــق بــه ســیما جاویــد  فرزنــد ابوالقاســم  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیما جاویــد  فرزنــد ابوالقاســم  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

18661866
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 01526346650152634665 متعلــق بــه ســامیار گــودرزی فرزنــد ســعید  در تاریــخ  متعلــق بــه ســامیار گــودرزی فرزنــد ســعید  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.

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــو ســعید فرزن ــه دانیــال حیــات ن ــق ب ــخ  متعل ــد ناصــر در تاری ــو ســعید فرزن ــه دانیــال حیــات ن ــق ب ــه شــماره 00182963270018296327 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محرمعلــی در تاریــخ 1401/04/011401/04/01   ــه مریــم جعفــری فرزن ــد محرمعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه مریــم جعفــری فرزن ــه شــماره 2181521815 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20062006

گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 9494س س 879879ایــران ایــران 3333 وکارت ســوخت بــه  وکارت ســوخت بــه 
 شــماره پــالک  شــماره پــالک 9494سس879879ایــران ایــران 3333 و کارت عابــر بانــک ســپه متعلــق بــه مســعود احمــدی  و کارت عابــر بانــک ســپه متعلــق بــه مســعود احمــدی 
 طاهــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  طاهــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38716142543871614254 متعلــق بــه علــی آقــا عظیمــی زعیــم فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علــی آقــا عظیمــی زعیــم فرزنــد ولــی الــه 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.

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00812213390081221339 متعلــق بــه النــاز اســالمی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه النــاز اســالمی فرزنــد اکبــر 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 47107794814710779481 متعلــق بــه ســیده جهاندخــت ارجمنــد  فرزنــد میــر جهانگیــر   متعلــق بــه ســیده جهاندخــت ارجمنــد  فرزنــد میــر جهانگیــر  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــرد عل ــد م ــده  فرزن ــن  نظم ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــرد عل ــد م ــده  فرزن ــن  نظم ــه محس ــق ب ــماره 00634144810063414481 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 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردی

ــخ  ــود  در تاری ــد محم ــی  فرزن ــا  غفران ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــود  در تاری ــد محم ــی  فرزن ــا  غفران ــه محمدرض ــق ب ــماره 14513485251451348525 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 03810693110381069311 متعلــق بــه روح الــه خشــدونی فراهانــی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه روح الــه خشــدونی فراهانــی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 

 1401/07/27 1401/07/27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پاســپورت اتبــاع خارجــی بــه شــماره پاســپورت اتبــاع خارجــی بــه شــماره popo25481262548126 متعلــق بــه علــی یــاور محمــدی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه علــی یــاور محمــدی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/091401/08/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 156156 و عقدنامــه بــه شــماره ثبــت  و عقدنامــه بــه شــماره ثبــت 61436143و شــماره محــل دفترخانــه و شــماره محــل دفترخانــه 1515شــهرری و شــهرری و 
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49105621924910562192 متعلــق بــه آذر حبیبــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه آذر حبیبــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/04/301401/04/30  

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 51799193555179919355 متعلــق بــه ســمانه عطائــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســمانه عطائــی فرزند 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.

کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل کارت ماشــین ســواری ســمند ســفید صدفــی روغنــی مــدل LXLXدوگانــه ســوز موتــور دوگانــه ســوز موتــور EFEF77مــدل مــدل 13921392  
ــه شــماره  ــه شــماره ب ــور 147147HH00391580039158ب ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی NAACJNAACJ11JCXDFJCXDF140743140743 ب ــه شــماره شاســی ب ب
پــالک پــالک 7777ایــران ایــران 686686قق4646 متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قرن)ســهامی خــاص( بــه شناســه ملــی  متعلــق بــه شــرکت دروازه تجــارت قرن)ســهامی خــاص( بــه شناســه ملــی 
1010408540810104085408 بــه شــماره ثبــت  بــه شــماره ثبــت 361669361669 در تاریــخ  در تاریــخ  1397/11/20 1397/11/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

20902090
ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــودرزی فرزن ــه گ ــه محدث ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد حمیدرض ــودرزی فرزن ــه گ ــه محدث ــق ب ــماره 00204141530020414153 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/08/01 1401/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد میرزاحس ــری فرزن ــی نظ ــه عیس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد میرزاحس ــری فرزن ــی نظ ــه عیس ــق ب ــماره 06214190600621419060 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 1401/06/161401/06/16 مفق

  
ــه شــماره 13609785011360978501   ــه یــک ب ــه شــماره  و گواهینامــه پای ــه یــک ب ــه شــماره 13609785011360978501 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
و کارت ماشــین بــه شــماره و کارت ماشــین بــه شــماره 13609785011360978501 و پــالک فلــزی خــودرو بــه شــماره  و پــالک فلــزی خــودرو بــه شــماره 136098501136098501 و پــالک  و پــالک 
فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره 13609785011360978501 متعلــق بــه ســید طــه موســوی فرزنــد میــر عبــاس در  متعلــق بــه ســید طــه موســوی فرزنــد میــر عبــاس در 

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

ــه شــماره 30605800063060580006   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 30605800063060580006 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه ســیده صالحــه  شــهیدی فرزنــد ســید عبــاس در تاریــخ متعلــق بــه ســیده صالحــه  شــهیدی فرزنــد ســید عبــاس در تاریــخ 1401/05/051401/05/05 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 64794683416479468341 متعلــق بــه صغــری حســنیطبا طباطبائــی فرزنــد ســید  متعلــق بــه صغــری حســنیطبا طباطبائــی فرزنــد ســید 
مصطفــی در تاریــخ مصطفــی در تاریــخ  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه محســن  ــق ب ــه محســن  متعل ــق ب ــه شــماره 00165328050016532805 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 00165328050016532805 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/091401/08/09 مفق ــد محمدرضــا در تاری ــدم فرزن ــخ اخــوان مق ــد محمدرضــا در تاری ــدم فرزن اخــوان مق

مــی باشــد.مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 07500053350750005335 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 07500053350750005335 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
ــخ 1401/02/061401/02/06   ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه یوســف محمــدی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه یوســف محمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 07500053350750005335 متعل ــه شــماره ب ب

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 06028014430602801443 متعلــق بــه ولــی الــه معینــی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه ولــی الــه معینــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00164408380016440838 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00164408380016440838 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــد تقســیم علــی در تاریــخ 1401/01/021401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــاد فرزن ــد تقســیم علــی در تاریــخ فرهــاد نوبحــت احمــد اب ــاد فرزن فرهــاد نوبحــت احمــد اب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110
ــد  ــمی فرزن ــرا هاش ــه زه ــق ب ــد  متعل ــمی فرزن ــرا هاش ــه زه ــق ب ــند 91100107399110010739 متعل ــماره س ــه ش ــه خانه(ب ــت )قولنام ــناد مالکی ــند اس ــماره س ــه ش ــه خانه(ب ــت )قولنام ــناد مالکی اس

عبداله در تاریخ عبداله در تاریخ 1400/07/011400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محــرم در تاری ــی فرزن ــه ســپیده ندرت ــق ب ــخ  متعل ــد محــرم در تاری ــی فرزن ــه ســپیده ندرت ــق ب ــه شــماره 66603238996660323899 متعل ــه رانندگــی ب ــه شــماره گواهینام ــه رانندگــی ب گواهینام
 1401/01/12 1401/01/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد موســی در تاری ــی گلیــده فرزن ــب قربان ــه ابوطال ــق ب ــخ  متعل ــد موســی در تاری ــی گلیــده فرزن ــب قربان ــه ابوطال ــق ب ــه شــماره 27399386402739938640 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 22497653162249765316 متعلــق بــه مریــم ریاحــی فرزنــد رجــب در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم ریاحــی فرزنــد رجــب در تاریــخ 

 1400/09/01 1400/09/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی و گواهینامــه پایــه دو کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی و گواهینامــه پایــه دو 21224836442122483644 و کارت ماشــین  و کارت  و کارت ماشــین  و کارت 
ســوخت بــه شــماره پــالک ســوخت بــه شــماره پــالک 3535جج523523--5959 متعلــق بــه موســی حســام جبلــی فرزنــد عباســعلی و کارت  متعلــق بــه موســی حســام جبلــی فرزنــد عباســعلی و کارت 
ســوخت متعلــق بــه جعفــر حســام جبلــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ ســوخت متعلــق بــه جعفــر حســام جبلــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. و کارت سوختاز درجه اعتبار ساقط می باشد. و کارت سوخت

ــد محمــد  ــدی فرزن ــه هرن ــه معصوم ــق ب ــد محمــد  متعل ــدی فرزن ــه هرن ــه معصوم ــق ب ــی 21219505832121950583 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
جعفــر در تاریــخ جعفــر در تاریــخ 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
کارت ماشــین بــه شــماره موتــور کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 34184643418464 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122891649811412289164981 و شــماره پــالک  و شــماره پــالک 
6767 ایــران  ایــران 651651 ص  ص 2727 متعلــق بــه حدیثــه دهقــان ششــده فرزنــد غالمعباس بــا کد ملــی  متعلــق بــه حدیثــه دهقــان ششــده فرزنــد غالمعباس بــا کد ملــی 11602856401160285640  

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

ــدا  ــم خ ــد رح ــی فرزن ــی هارون ــم عبدالله ــه رحی ــق ب ــدا  متعل ــم خ ــد رح ــی فرزن ــی هارون ــم عبدالله ــه رحی ــق ب ــنامه 151151 متعل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــنامه شناس ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 بــا کدملــی  بــا کدملــی 10915550441091555044 در تاریــخ  در تاریــخ  1401/07/27 1401/07/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد  ــه اورک چهارتنگــی فرزن ــه صدیق ــق ب ــد  متعل ــه اورک چهارتنگــی فرزن ــه صدیق ــق ب ــی 18418391671841839167 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ســلطان آقــا در تاریــخ ســلطان آقــا در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــه شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ــی و ســند ماشــین و ب ــور برگــه وکالتهــا و عوارضهــا و ســند کمپان ــه شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ــی و ســند ماشــین و ب برگــه وکالتهــا و عوارضهــا و ســند کمپان
ایــران  ایــران   پــالک 5353  و شــماره  پــالک   و شــماره   NAANNAAN0101CACA33CHCH603058603058 و شــماره شاســی و شــماره شاســی    1249106528612491065286
ــخ  ــخ  در تاری ــی 12889393531288939353 در تاری ــد مل ــا ک ــد حســن جــان ب ــم وســکره فرزن ــه ابراهی ــق ب ــی  متعل ــد مل ــا ک ــد حســن جــان ب ــم وســکره فرزن ــه ابراهی ــق ب 866866 و  و 7373 متعل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

ــور  ــه شــماره موت ــه و کارت ماشــین ب ــی و بیمــه نام ــه فن ــار و معاین ــه ســه و کارت ایث ــه پای ــور گواهینام ــه شــماره موت ــه و کارت ماشــین ب ــی و بیمــه نام ــه فن ــار و معاین ــه ســه و کارت ایث ــه پای گواهینام
ــران 618618 ص  ص  ــران  ای ــالک 6767 ای ــالک  و شــماره پ MM158338405158338405 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NASNAS811100811100GG57146575714657 و شــماره پ
6666 متعلــق بــه محمدعلــی رضائــی فرزنــد جنجــال بــا کــد ملــی  متعلــق بــه محمدعلــی رضائــی فرزنــد جنجــال بــا کــد ملــی 55591607335559160733 در تاریــخ  در تاریــخ 01/06/20 01/06/2014 14  

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 16302849121630284912 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه 
متعلــق بــه محمــد طوفــان فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ متعلــق بــه محمــد طوفــان فرزنــد ســیف الــه در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 5151 و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 11110519681111051968 و رســید کارت ملــی  و رســید کارت ملــی 
هوشــمند متعلــق بــه همایــون رشــیدی فرزنــد علــی جــان در تاریــخ هوشــمند متعلــق بــه همایــون رشــیدی فرزنــد علــی جــان در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11707722261170772226 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و 
بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 1248517450912485174509 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 1764117717641177  
ــخ  ــرث در تاری ــد کیوم ــی محمــدی فرزن ــه محمدنب ــق ب ــخ  متعل ــرث در تاری ــد کیوم ــی محمــدی فرزن ــه محمدنب ــق ب ــران 641641 ص  ص 5555 متعل ــران  ای ــالک 6767 ای ــالک و شــماره پ و شــماره پ

 1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507
ــه محســن  ــق ب ــه ســه  و کارت واکســن متعل ــه پای ــه محســن  و گواهینام ــق ب ــه ســه  و کارت واکســن متعل ــه پای ــه شــماره 12731096611273109661 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــی در تاری ــد صفرعل ــی فرزن ــلیمی بن ــخ  س ــی در تاری ــد صفرعل ــی فرزن ــلیمی بن  س

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 315315 ) بــه شــماره ملــی   ) بــه شــماره ملــی  12892622761289262276( متعلــق بــه محمــود  حســینی فــوالدی ( متعلــق بــه محمــود  حســینی فــوالدی 
فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ فرزنــد صفرعلــی 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 12890834361289083436 متعلــق بــه علــی  رضایــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  رضایــی 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 1401/05/151401/05/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12896995421289699542  و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره پــالک    و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره پــالک  6767ایــران ایــران 512512نن4949  
متعلــق بــه سیداحســان  رجایــی باغســرخی فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ متعلــق بــه سیداحســان  رجایــی باغســرخی فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 12730163191273016319 متعلــق بــه محمدعلــی  حســینی فــوالدی فرزنــد  متعلــق بــه محمدعلــی  حســینی فــوالدی فرزنــد 

محمــود در تاریــخ محمــود 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.

ــرا   ــه زه ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــید کارت مل ــه ی رس ــرا    و  برگ ــه زه ــق ب ــمند متعل ــی هوش ــید کارت مل ــه ی رس ــماره 12739248191273924819  و  برگ ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــد محمــود در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی ــد محمــود در تاریــخ حســینی فــوالدی فرزن حســینی فــوالدی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12866477111286647711 متعلــق بــه محمدرضــا  مردیهــا فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  مردیهــا فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

  
ــگ ســفید __ ــگ ســفید  رن ــک پژوتیــپ 207207I_MTI_MTمــدل ســال مــدل ســال 13971397 رن ــک پژوتیــپ هــاچ ب ــی خــودرو ســواری __هــاچ ب ــی خــودرو ســواری ســند کمپان ســند کمپان

متالیــک  بــه شــماره پــالک  متالیــک  بــه شــماره پــالک  1313ایــران ایــران 959959دد5353  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی NAARNAAR0303FEFE33JJJJ635262635262وبــه وبــه 
ــخ 1400/06/011400/06/01   ــد در تاری ــد محم ــینی فرزن ــا حس ــه رض ــق ب ــخ متعل ــد در تاری ــد محم ــینی فرزن ــا حس ــه رض ــق ب ــور 178178BB00149850014985متعل ــماره موت ــور ش ــماره موت ش

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

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــژه  عب ــه مِنی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــدی فرزن ــژه  عب ــه مِنی ــق ب ــماره 00368391590036839159 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11401824631140182463 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه لیــال شــاهین فرزنــد اکبــر در  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه لیــال شــاهین فرزنــد اکبــر در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو )  بــه شــماره  ملــی   گواهینامــه پایــه دو )  بــه شــماره  ملــی   12719044211271904421 (    متعلــق بــه عبــاس  ســلیمانی پــور فرزنــد  (    متعلــق بــه عبــاس  ســلیمانی پــور فرزنــد 
ســیف اهلل در تاریــخ ســیف اهلل در تاریــخ  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25082508

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــمی جوهران ــن قاس ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــمی جوهران ــن قاس ــه امی ــق ب ــماره 12728959121272895912 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 1400/11/20 1400/11/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12711257491271125749 متعلــق بــه علیرضــا منصــوری بنــی فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا منصــوری بنــی فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ 
1401/07/091401/07/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــان ازادان ــه  کیوانداری ــه محبوب ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــان ازادان ــه  کیوانداری ــه محبوب ــق ب ــماره 12855677221285567722 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
احمــد در تاریــخ احمــد در تاریــخ  1401/07/30 1401/07/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22920351032292035103 متعلــق بــه انســیه مجــاب فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه انســیه مجــاب فرزند حســین 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.

شناســنامه متعلــق بــه محمــد مهــدی اســدی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ شناســنامه متعلــق بــه محمــد مهــدی اســدی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22852014002285201400 متعلــق بــه هلیــا شــاهین فرزنــد احســان در تاریــخ  متعلــق بــه هلیــا شــاهین فرزنــد احســان در تاریــخ 1401/01/021401/01/02  
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 24000866562400086656 متعلــق بــه ســمیرا میرزایــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیرا میرزایــی 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 1401/07/011401/07/01 مفق

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 32421315413242131541 متعلــق بــه محمدعلــی دشــتی فرزنــد جــالل در تاریــخ  متعلــق بــه محمدعلــی دشــتی فرزنــد جــالل در تاریــخ 

1401/08/041401/08/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــان در تاری ــد میرزاخ ــان فرزن ــی ناظری ــه غالمعل ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد میرزاخ ــان فرزن ــی ناظری ــه غالمعل ــق ب ــماره 22183273252218327325 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 1401/05/101401/05/10 مفقــود گردی

ــماره 22198092852219809285   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 22198092852219809285 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــه در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد نبــی ال ــه حســن گلــی توانــی فرزن ــه در تاریــخ متعلــق ب ــد نبــی ال ــه حســن گلــی توانــی فرزن متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22191485722219148572 متعلــق بــه آدینــه  خشــکرود نــژاد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه آدینــه  خشــکرود نــژاد فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 
 1400/11/21 1400/11/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی   ــه مه ــق ب ــدی   متعل ــه مه ــق ب ــماره 22101906142210190614 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 22101906142210190614 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 محمــدی فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ  محمــدی فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

28072807
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22598223472259822347 متعلــق بــه ســید مهــدی ســاداتی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســید مهــدی ســاداتی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 

1401/01/021401/01/02 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 21609132192160913219 متعلــق بــه ســیده انبیــا ســیدی بربــری زاده فرزنــد ســید حســن  متعلــق بــه ســیده انبیــا ســیدی بربــری زاده فرزنــد ســید حســن 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/11  1401/07/11 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 21505888892150588889 متعلــق بــه ســید جــواد رضوئــی فرزنــد ســید عیســی در  متعلــق بــه ســید جــواد رضوئــی فرزنــد ســید عیســی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21623755082162375508 متعلــق بــه ســید ابراهیــم حســین صلحــدار کالئــی فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســید ابراهیــم حســین صلحــدار کالئــی فرزنــد ســید 
شــریف در تاریــخ شــریف 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 ســوخت وگواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره کارت ســوخت وگواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 21619630312161963031 متعلــق بــه ســعید جبــاری فرزنــد  متعلــق بــه ســعید جبــاری فرزنــد 
الــه بخــش در تاریــخ الــه بخــش در تاریــخ 1401/06/081401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 21618505392161850539 متعلــق بــه رحمــان مــددی فرزنــد علــی کــرم در  متعلــق بــه رحمــان مــددی فرزنــد علــی کــرم در 
تاریــخ تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــل  ــه ســید کمی ــق ب ــل  متعل ــه ســید کمی ــق ب ــی 21506986762150698676 متعل ــه شــماره مل ــه ب ــرق و گواهینام ــی کارت نظــام مهندســی ب ــه شــماره مل ــه ب ــرق و گواهینام کارت نظــام مهندســی ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/261401/07/26 مفق ــل  در تاری ــد ســید جلی ــخ محمــد زاده فرزن ــل  در تاری ــد ســید جلی محمــد زاده فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21621430542162143054 متعلــق بــه رقیه زاهــدی فرزند رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رقیه زاهــدی فرزند رجبعلــی در تاریــخ 1401/03/111401/03/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 21610575882161057588 متعلــق بــه مریــم شــکری فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم شــکری فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1393/12/12 1393/12/12مفقــود 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 21505414402150541440 متعلــق بــه ســجاد متانــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ  متعلــق بــه ســجاد متانــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1397/01/301397/01/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21627960412162796041 متعلــق بــه رامیــن بریجانــی فرزنــد اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه رامیــن بریجانــی فرزنــد اســداله در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21623608372162360837 متعلــق بــه عمــران رمضانــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه عمــران رمضانــی فرزنــد رمضــان 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 1401/07/041401/07/04 مفق

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 14516611181451661118 متعلــق بــه شــقایق امــام پنــاه فرزنــد امیــد پنــاه در  متعلــق بــه شــقایق امــام پنــاه فرزنــد امیــد پنــاه در 
تاریــخ 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 58297346215829734621 متعلــق بــه رعنــا خرمنی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه رعنــا خرمنی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/05/031401/05/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21612000702161200070 متعلــق بــه صنبــر  ظاهــری فرزنــد ببــو گل در تاریــخ  متعلــق بــه صنبــر  ظاهــری فرزنــد ببــو گل 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21505591532150559153 متعلــق بــه محمــد محمــودی صلحدارکالئــی فرزنــد * در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد محمــودی صلحدارکالئــی فرزنــد * در تاریــخ 
1400/11/011400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 21503900942150390094 متعلــق بــه محمــد جعفــری فرزنــد حســینعلی در  متعلــق بــه محمــد جعفــری فرزنــد حســینعلی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/051401/07/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00697486400069748640 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00697486400069748640 و شناســنامه  و شناســنامه 
بــه شــماره بــه شــماره 00697486400069748640 متعلــق بــه یعقــوب برزیــن جهانگیرلــو فرزنــد ایــوب در تاریــخ  متعلــق بــه یعقــوب برزیــن جهانگیرلــو فرزنــد ایــوب در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16396568121639656812 متعلــق بــه نــادر ســهرابی فرزنــد فیــض الــه در تاریــخ  متعلــق بــه نــادر ســهرابی فرزنــد فیــض 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 1401/07/051401/07/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05345751450534575145 متعلــق بــه زهــرا ســهرابی فرزنــد نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ســهرابی فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/07/051401/07/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــا در  ــد محمدرض ــتیانی فرزن ــی اش ــه حواصل ــه فاطم ــق ب ــا در  متعل ــد محمدرض ــتیانی فرزن ــی اش ــه حواصل ــه فاطم ــق ب ــماره 00216616260021661626 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65996954506599695450 متعلــق بــه زهــرا گبرلو فرزنــد جمالعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا گبرلو فرزنــد جمالعلــی 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.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 00688963360068896336 متعلــق بــه لیــال جوالنــی فرزنــد محمداســماعیل در  متعلــق بــه لیــال جوالنــی فرزنــد محمداســماعیل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــانی  فرزن ــا کاش ــه علیرض ــق ب ــد  متعل ــانی  فرزن ــا کاش ــه علیرض ــق ب ــماره 00197168770019716877 متعل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
حمیــد در تاریــخ حمیــد 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.=

گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 00518547320051854732 متعلــق بــه ســعید مارالــی همدانــی فرزنــد حســینعلی  متعلــق بــه ســعید مارالــی همدانــی فرزنــد حســینعلی 
در تاریــخ 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 وگواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت وکارت ایثــار  بــه شــماره ملــی کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت وکارت ایثــار  بــه شــماره ملــی 00370953410037095341  
وکارت خــودرو وبیمــه نامــه ومعاینــه فنــی خــودرو بــه شــماره انتظامــی وکارت خــودرو وبیمــه نامــه ومعاینــه فنــی خــودرو بــه شــماره انتظامــی 6666 ایــران  ایــران 623623 ب  ب 3737 وکارت  وکارت 
موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه بــه شــماره انتظامــی موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه بــه شــماره انتظامــی 116116 ایــران  ایــران 8669586695  متعلــق بــه ناصــر درزی فرزنــد   متعلــق بــه ناصــر درزی فرزنــد 

ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــن پ ــرا حس ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــن پ ــرا حس ــه زه ــق ب ــماره 00368464570036846457 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  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردی

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــه  ناطق ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــه  ناطق ــه معصوم ــق ب ــماره 00833910960083391096 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 1401/08/021401/08/02 مفق

ــه محمــد یعقوبــی میــاب فرزنــد  ــد  متعلــق ب ــه محمــد یعقوبــی میــاب فرزن ــه شــماره 04924862040492486204 متعلــق ب ــه شــماره کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه ب کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه ب
انــور در تاریــخ انــور در تاریــخ 1400/11/011400/11/01 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 21608450002160845000 متعلــق بــه عزیــزه دریابــک فرزنــد خیرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه عزیــزه دریابــک فرزنــد خیرالــه 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  1401/07/01 1401/07/01مفق

29022902
ــی  ــه کدمل ــس زاده فخرابادب ــوف رئی ــه رئ ــق ب ــی متعل ــه کدمل ــس زاده فخرابادب ــوف رئی ــه رئ ــق ب ــالک 7474ه ه 381381--6666متعل ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
16710737541671073754 فرزنــد میرابراهیــم در تاریــخ  فرزنــد میرابراهیــم در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
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می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42702751114270275111 متعلــق بــه رضــا آقاابراهیمــی ســامانی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا آقاابراهیمــی ســامانی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 
1400/08/151400/08/15 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 43230471014323047101 وکارت خــودرو وکارت ســوخت بــه شــماره پــالک  وکارت خــودرو وکارت ســوخت بــه شــماره پــالک 5252م م 
187187ایــران ایــران 1010 متعلــق بــه ســعیده مهــری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ متعلــق بــه ســعیده مهــری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1400/05/01  1400/05/01 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 12094765841209476584وگواهینامــه پایــه وگواهینامــه پایــه 22 متعلــق بــه کــرم علــی ایرجــی فرزنــد ســادات  متعلــق بــه کــرم علــی ایرجــی فرزنــد ســادات 
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.

29032903
ــی در  ــد عل ــدی فرزن ــن  محم ــه رامی ــق ب ــه  متعل ــی در  و گواهینام ــد عل ــدی فرزن ــن  محم ــه رامی ــق ب ــه  متعل ــماره 04804850890480485089 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــرا  ــه زه ــق ب ــرا  متعل ــه زه ــق ب ــران 764764 ه  ه 1313 متعل ــران  ای ــماره 9999 ای ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــین  و بیم ــماره کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــین  و بیم کارت ماش
محمــدی فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخمحمــدی فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 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 39311065613931106561 و گواهینامــه  و کارت شناســایی بازنشســتگی متعلــق بــه علــی  و گواهینامــه  و کارت شناســایی بازنشســتگی متعلــق بــه علــی 
عبــدی فرزنــد یدالــه در تاریــخعبــدی فرزنــد یدالــه 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.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 12397677651239767765 متعلــق بــه عبــاس ابراهیمــی ورگورانــی در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس ابراهیمــی ورگورانــی 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  ــه  در تاری ــف ال ــد لط ــدی فرزن ــن  محم ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــف ال ــد لط ــدی فرزن ــن  محم ــه حس ــق ب ــماره 51992083225199208322 متعل ــه ش ــه  ب ــماره گواهینام ــه ش ــه  ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی

کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره پــالک کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره پــالک 4747تت273273ایــرانایــران1111 و یــک فقــره چــک و  و یــک فقــره چــک و 55 عــدد کارت بانکــی  عــدد کارت بانکــی 
بــه شــماره بــه شــماره 00519578170051957817 متعلــق بــه رضــا رنجبــر اســکندانی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا رنجبــر اســکندانی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/191401/07/19  

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

ــین در  ــد محمدحس ــور فرزن ــف پ ــی  معتک ــه مرتض ــق ب ــین در  متعل ــد محمدحس ــور فرزن ــف پ ــی  معتک ــه مرتض ــق ب ــماره 00669864940066986494 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش 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.

ــران9545895458   ــرانای ــالک 133133ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــالک  و ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره 41986439704198643970 و ب ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی  ــه عل ــق ب ــی  متعل ــه عل ــق ب ــی NN33CC125125KK95257529525752 متعل ــماره شاس ــی  , و ش ــماره شاس ــور01250125NN33CC264082264082 , و ش ــماره موت ــورو ش ــماره موت و ش
حیــدر عزیــزی فرزنــد علــی جعفــر در تاریــخحیــدر عزیــزی فرزنــد علــی جعفــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00188314190018831419 و گواهینامــه  متعلــق بــه ســحر حاجــی بابائــی فرزنــد علــی در  و گواهینامــه  متعلــق بــه ســحر حاجــی بابائــی فرزنــد علــی در 
تاریــختاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره ملــی کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 66094801926609480192 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7777ایــرانایــران773773سس1212 متعلــق  متعلــق 
بــه علــی معینــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخبــه علــی معینــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــاد  ــت و کارت بنی ــه و کارت بهداش ــنامه  و گواهینام ــاد  و شناس ــت و کارت بنی ــه و کارت بهداش ــنامه  و گواهینام ــماره 66094801926609480192 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــهید متعلــق بــه علــی معینــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخشــهید متعلــق بــه علــی معینــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــت فرزن ــادق  فراس ــه محمدص ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــت فرزن ــادق  فراس ــه محمدص ــق ب ــماره 12188516351218851635 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــران1111   ــرانای ــماره 4747تت273273ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره  و گواهینام ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره 00519578170051957817 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه رضــا رنجبــر اســکندانی فرزنــد حســین در تاریــخمتعلــق بــه رضــا رنجبــر اســکندانی فرزنــد حســین 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.

ــران644644بب6868   ــرانای ــماره 4040ای ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم ــماره 00627335160062733516 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
متعلــق بــه ســهیال ســادات غفــورزاده فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخمتعلــق بــه ســهیال ســادات غفــورزاده فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی و کارت ســوخت  بــه شــماره کارت ملــی و کارت ســوخت  بــه شــماره 00350699370035069937 متعلــق بــه عصمــت جعفــری خــواه رازلیقــی  متعلــق بــه عصمــت جعفــری خــواه رازلیقــی 
فرزنــد براتعلــی در تاریــخفرزنــد براتعلــی 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00166897120016689712 و کارت پایــان خدمــت  و گذرنامــه متعلــق بــه ســعید  اشــوری  و کارت پایــان خدمــت  و گذرنامــه متعلــق بــه ســعید  اشــوری 
فرزنــد حمیــد در تاریــخفرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــه فرزن ــه بنوفاطم ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــه فرزن ــه بنوفاطم ــه معصوم ــق ب ــماره 12196071341219607134 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــاروقی  ــاری س ــم نج ــه قاس ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــاروقی  و کارت پای ــاری س ــم نج ــه قاس ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــماره 05345031440534503144 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــد در تاریــخفرزنــد محمــد 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 00149167700014916770 و گواهینامــه  متعلــق بــه فرشــاد عظیمــی فــرد فرزنــد بهــرام در  و گواهینامــه  متعلــق بــه فرشــاد عظیمــی فــرد فرزنــد بهــرام در 
تاریــختاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 04506992260450699226 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 5555ایــرانایــران969969هه2525 متعلــق  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 در تاری ــد محم ــفلی فرزن ــیخ س ــم ش ــه مری ــخب ــد در تاری ــد محم ــفلی فرزن ــیخ س ــم ش ــه مری ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00586994140058699414 و گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه حســین غنجــی  و گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه حســین غنجــی 
فشــکی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخفشــکی فرزنــد قربانعلــی 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 ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره  و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره 00762485930076248593 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1010ایــرانایــران632632وو4343 متعلــق بــه زهــرا  امجــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا  امجــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ســوخت بــه شــماره ملــی کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 39311065613931106561 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 2020ایــرانایــران316316سس8585 متعلــق  متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفق ــه در تاری ــد یدال ــدی فرزن ــی عب ــه عل ــخ ب ــه در تاری ــد یدال ــدی فرزن ــی عب ــه عل  ب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41989615304198961530 متعلــق بــه گل پــری عملــه فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه گل پــری عملــه 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 1400/06/011400/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12294382381229438238 متعلــق بــه اشــرف  داودونــدی فرزنــد جعفــر در تاریــخ  متعلــق بــه اشــرف  داودونــدی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37623527473762352747 متعلــق بــه شــهرام مشــیری فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه شــهرام مشــیری فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/311401/06/31 مفق

ــد  ــر محمــدی فرزن ــه اکب ــق ب ــد  متعل ــر محمــدی فرزن ــه اکب ــق ب ــه شــماره 42859208404285920840 متعل ــک تجــارت ب ــه شــماره کارت ســوخت و کارت بان ــک تجــارت ب کارت ســوخت و کارت بان
ــخ 1401/07/201401/07/20   ــی در تاری ــد ترابعل ــده محمــدی فرزن ــام وحی ــه ن ــک تجــارت ب ــی و کارت بان ــخ محرمعل ــی در تاری ــد ترابعل ــده محمــدی فرزن ــام وحی ــه ن ــک تجــارت ب ــی و کارت بان محرمعل

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

ــخ  ــر در تاری ــد منوچه ــی  فرزن ــه ابوالفضــل برات ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد منوچه ــی  فرزن ــه ابوالفضــل برات ــق ب ــران7585575855 متعل ــرانای ــه شــماره 138138ای ــور ب ــه شــماره کارت موت ــور ب کارت موت
1401/07/141401/07/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــور فرزن ــدی پ ــا  واح ــه محمدرض ــق ب ــنامه  متعل ــد  و شناس ــور فرزن ــدی پ ــا  واح ــه محمدرض ــق ب ــنامه  متعل ــماره 00157279550015727955 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردی ــخعلیرضــا در تاری علیرضــا در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00240706450024070645 و گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمدحســین   و گواهینامــه  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمدحســین  
بحرکاظمــی در تاریــخبحرکاظمــی 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 قدیمــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی قدیمــی و شناســنامه بــه شــماره 15301476621530147662 متعلــق بــه ودود پاشــازاده فرزنــد مطلــب  متعلــق بــه ودود پاشــازاده فرزنــد مطلــب 
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.

ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــری فرزن ــن  منوچه ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد ه ــری فرزن ــن  منوچه ــه محس ــق ب ــماره 00183184110018318411 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 1401/07/251401/07/25 مفق

ــخ  ــادق در تاری ــد ص ــت فرزن ــد  حیدردوس ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــادق در تاری ــد ص ــت فرزن ــد  حیدردوس ــه ناهی ــق ب ــماره 00442170130044217013 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 1401/01/011401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13709092091370909209 و گواهینامــه  متعلــق بــه فاطمــه  نصیرپــور فرزنــد فتــح الــه در  و گواهینامــه  متعلــق بــه فاطمــه  نصیرپــور فرزنــد فتــح الــه در 
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.

ــت و کارت  ــان خدم ــه  و کارت پای ــنامه و گواهینام ــت و کارت  و شناس ــان خدم ــه  و کارت پای ــنامه و گواهینام ــماره 00692351120069235112 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت متعلــق بــه حجــت الــه رضایــی فرزنــد ســلطانعلی در تاریــخســوخت متعلــق بــه حجــت الــه رضایــی فرزنــد ســلطانعلی در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــی فرزن ــی غالم ــی  اورع ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد مجی ــی فرزن ــی غالم ــی  اورع ــه عل ــق ب ــماره 00205790200020579020 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 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00368747360036874736 و شناســنامه متعلــق بــه افشــین نصرتــی کاویجانــی فرزنــد رضــا  و شناســنامه متعلــق بــه افشــین نصرتــی کاویجانــی فرزنــد رضــا 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00223108510022310851 و گواهینامــه متعلــق بــه علیرضــا عطائــی منــش فرزنــد الــه یــار  و گواهینامــه متعلــق بــه علیرضــا عطائــی منــش فرزنــد الــه یــار 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/14  1401/07/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــد عل ــی فرزن ــه داود مالئ ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــی  و کارت پای ــد عل ــی فرزن ــه داود مالئ ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــماره 07919158670791915867 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
محمــد در تاریــخمحمــد 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  ــی در تاری ــد محمدعل ــژاد فرزن ــاک ن ــاس پ ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــژاد فرزن ــاک ن ــاس پ ــه عب ــق ب ــماره 17290858141729085814 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــاس در  ــد پــور فرزن ــه حجــت باون ــد عبــاس در  و گواهینامــه متعلــق ب ــد پــور فرزن ــه حجــت باون ــه شــماره 32573154143257315414 و گواهینامــه متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــختاریــخ1401/06/19 1401/06/19  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 40315032884031503288 متعلــق بــه عشــرت  ســلیمی صیــاد فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه عشــرت  ســلیمی صیــاد فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/07/031401/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ف ــی فرزن ــزی صادق ــری  پروی ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــرج در تاری ــد ف ــی فرزن ــزی صادق ــری  پروی ــه کب ــق ب ــه شــماره 00355454020035545402 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/07/27 1401/07/27مفقــود 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 00659214610065921461 متعلــق بــه فرشــته  جبــاری جــازار فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــته  جبــاری جــازار فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
 1401/07/25 1401/07/25مفقــود 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 00494186100049418610 متعلــق بــه احمــد  هادیــان رســنانی فرزنــد عزیــزاهلل در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد  هادیــان رســنانی فرزنــد عزیــزاهلل در تاریــخ 
 1401/02/01 1401/02/01مفقــود 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 2020ایــرانایــران236236هه9898 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 50894670135089467013 متعلــق بــه بیــژن   متعلــق بــه بیــژن  
طالبــی فرزنــد فصیــح  در تاریــخطالبــی فرزنــد فصیــح  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.

ــد  ــی فرزن ــح الله ــین  ذبی ــه امیرحس ــق ب ــه متعل ــد  و گواهینام ــی فرزن ــح الله ــین  ذبی ــه امیرحس ــق ب ــه متعل ــماره 00225571050022557105 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردی ــخمحمــد در تاری محمــد در تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03706016020370601602 متعلــق بــه علیرضــا  شــامخی پیرمنــد فرزنــد شــوذب در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  شــامخی پیرمنــد فرزنــد شــوذب در تاریــخ 
1400/11/011400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزت اهلل در تاری ــد ع ــی فرزن ــته  تلخاب ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــزت اهلل در تاری ــد ع ــی فرزن ــته  تلخاب ــه فرش ــق ب ــماره 00405524210040552421 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21618643352161864335 متعلــق بــه فائــزه  بیانــی فرزنــد فتــح علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فائــزه  بیانــی فرزنــد فتــح 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 1401/06/011401/06/01 مفق

ــد ســیدجالل در تاریــخ1401/08/01 1401/08/01  مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از  ــه زهــرا صفــوی فرزن ــد ســیدجالل در تاریــخکارت ملــی متعلــق ب ــه زهــرا صفــوی فرزن کارت ملــی متعلــق ب
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00179932290017993229 متعلــق بــه مصطفــی  توســلی کجانــی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی  توســلی کجانــی  فرزنــد اصغــر 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 39327920333932792033 متعلــق بــه منصــوره امیــری فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه منصــوره امیــری 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 1401/07/201401/07/20 مفق

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و  شــماره 45500090554550009055  بــه  خدمــت  پایــان  کارت  و  شــماره گواهینامــه   بــه  خدمــت  پایــان  کارت  و  گواهینامــه  
پالکپالک3030ایــرانایــران976976سس7272 و کارت موتــور متعلــق بــه گــودرز چتالــی فرزنــد ســعد در تاریــخ و کارت موتــور متعلــق بــه گــودرز چتالــی فرزنــد ســعد در تاریــخ1400/10/01 1400/10/01   

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

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پالکبــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پالک9999ایــرانایــران544544قق7171 و شــماره شاســی و شــماره شاســی1983954319839543 و شــماره  و شــماره 
موتــورموتــور1010FSSFSS1518742015187420 شــماره  شــماره 00691355170069135517 متعلــق بــه فرانــک فریــدون زاده فرزنــد یــداهلل در  متعلــق بــه فرانــک فریــدون زاده فرزنــد یــداهلل در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردی ــختاری تاری

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06301870530630187053 و گواهینامــه متعلــق بــه حســن مومنــی فرزنــد محمدکاظــم  در  و گواهینامــه متعلــق بــه حســن مومنــی فرزنــد محمدکاظــم  در 
تاریــختاریــخ 1400/07/01  1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00604642830060464283 متعلــق بــه فاطمــه اکبــری فرزند محســن در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه اکبــری فرزند محســن 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 00228318430022831843 متعلــق بــه دانیــال   حطــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه دانیــال   حطــری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00817837110081783711 و گواهینامــه  متعلــق بــه ســعید رســتمی فرزنــد فخرالدیــن در  و گواهینامــه  متعلــق بــه ســعید رســتمی فرزنــد فخرالدیــن در 
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 موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره 145145ایــرانایــران6855868558 متعلــق بــه علــی اصغــر ندیمــی فرزنــد یاســر بــا  متعلــق بــه علــی اصغــر ندیمــی فرزنــد یاســر بــا 
کــد ملــیکــد ملــی02501706770250170677 در تاریــخ 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.

ــران9398493984   ــرانای ــماره 134134ای ــه ش ــور ب ــه  و کارت موت ــماره  و گواهینام ــه ش ــور ب ــه  و کارت موت ــماره 49803745914980374591 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه مجتبــی جهانــی فرزنــد محمــد در تاریــخمتعلــق بــه مجتبــی جهانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــین پ ــد  حس ــه نوی ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــور فرزن ــین پ ــد  حس ــه نوی ــق ب ــماره 00659106800065910680 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 1401/08/021401/08/02 مفق

ــد  ــوی فرزن ــیدمهدی موس ــه س ــق ب ــد  متعل ــوی فرزن ــیدمهدی موس ــه س ــق ب ــماره 00703300930070330093 متعل ــه ش ــوخت ب ــی و کارت س ــماره کارت مل ــه ش ــوخت ب ــی و کارت س 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 ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــیدعابدین  در تاری ــخس ــیدعابدین  در تاری س

ــه  ــدرت ب ــد ق ــان فرزن ــه حســین دهق ــق ب ــه  متعل ــدرت ب ــد ق ــان فرزن ــه حســین دهق ــق ب ــران154154تت4848 متعل ــرانای ــالک 1111ای ــه شــماره پ ــالک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــار ســاقط اســت ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط اســتمفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود گردی ــخ درتاری ــی 00369225110036922511 درتاری ــی کدمل کدمل

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09449288620944928862 متعلــق بــه مجتبــی موحــد جنبــدواز فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی موحــد جنبــدواز فرزنــد رســول در تاریــخ 

1400/03/011400/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08711058450871105845 متعلــق بــه موســی الرضــا طبــق فــروش فرزنــد محمدتقــی در  متعلــق بــه موســی الرضــا طبــق فــروش فرزنــد محمدتقــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09205975210920597521 متعلــق بــه زینــب  مرواریــدی فرزنــد بــرات در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب  مرواریــدی فرزنــد بــرات 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 1399/07/011399/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09396672820939667282 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09396672820939667282 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــماره  ــه ش ــواز کســب ب ــد و ج ــری فرخ ــه قاســم صف ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــواز کســب ب ــد و ج ــری فرخ ــه قاســم صف ــق ب ــماره 09396672820939667282 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــماره پای ــه ش ــه ب ــه س پای
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفق ــی در تاری ــه طباطبای ــه زکی ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــه طباطبای ــه زکی ــق ب 09419243780941924378 متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 09411976030941197603 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09411976030941197603 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ1401/08/04 1401/08/04    ــد حســن در تاری ــه راضیــه وطنــی فرزن ــق ب ــخ متعل ــد حســن در تاری ــه راضیــه وطنــی فرزن ــق ب ــه شــماره 5656نن556556__1212 متعل ــه شــماره ماشــین ب ماشــین ب

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 33904734673390473467 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 33904734673390473467 متعلــق بــه  متعلــق بــه 

ــده و از  ــده و از مفقــود گردی ــخ 1401/05/15  1401/05/15 مفقــود گردی ــد ســید اســماعیل در تاری ــه موســوی اصــل فرزن ــی مهدی ــی ب ــخب ــد ســید اســماعیل در تاری ــه موســوی اصــل فرزن ــی مهدی ــی ب ب
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07796538230779653823 متعلــق بــه حمــزه کوهــی یکــه بــاغ فرزند.محمدحســین و کارت  متعلــق بــه حمــزه کوهــی یکــه بــاغ فرزند.محمدحســین و کارت 
ملــی بــه شــماره ملــی بــه شــماره 21105149492110514949 متعلــق بــه کلثــوم قنبــرزاده بوالغــی در تاریــخ متعلــق بــه کلثــوم قنبــرزاده بوالغــی در تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود مفقــود 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09408419750940841975 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09408419750940841975 بنــام  بنــام 
فرهــاد رســنواد شــکوه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره فرهــاد رســنواد شــکوه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09266557950926655795 بنــام فائــزه رسنوادشــکوه و  بنــام فائــزه رسنوادشــکوه و 
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09397964650939796465 بنــام فاطمــه خــاوری در تاریــخ بنــام فاطمــه خــاوری در تاریــخ 1401/07/08  1401/07/08 مفقــود مفقــود 

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

ــق  ــق  متعل ــماره 09230786060923078606 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09230786060923078606 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــد مهــدی در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردی ــه زهــرا مشــیری فرزن ــخ  ب ــد مهــدی در تاری ــه زهــرا مشــیری فرزن  ب

می باشد.می باشد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07004235670700423567 متعلــق بــه ابوالفضــل مختــاری فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه ابوالفضــل مختــاری فرزنــد محمــد در 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 57294476555729447655 متعلــق بــه علیرضــا  نــادر خــوی فرزنــد صالــح  متعلــق بــه علیرضــا  نــادر خــوی فرزنــد صالــح 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
ــد  ــد فرزن ــه ســیده شــهربانو مجاه ــق ب ــد  متعل ــد فرزن ــه ســیده شــهربانو مجاه ــق ب ــه شــماره 95784998419578499841 متعل ــاع خارجــی ب ــت اتب ــه شــماره کارت اقام ــاع خارجــی ب ــت اتب کارت اقام

سیدغضنفر در تاریخسیدغضنفر در تاریخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 95188922839518892283 متعلــق بــه محمدرضــا مجاهــد فرزنــد  متعلــق بــه محمدرضــا مجاهــد فرزنــد 
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 1401/08/03  1401/08/03 مفق ــیدغضنفر در تاری ــخس ــیدغضنفر در تاری س

40114011
ــه  ــدی وکارت بیم ــایی کارمن ــه  وکارت شناس ــدی وکارت بیم ــایی کارمن ــی 37302133423730213342 وکارت شناس ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/05/04  1401/05/04 مفق ــن در تاری ــد محمدامی ــا مبارکــی فرزن ــه روی ــق ب ــخســالمت  متعل ــن در تاری ــد محمدامی ــا مبارکــی فرزن ــه روی ــق ب ســالمت  متعل

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

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 55892929315589292931 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
55892929315589292931 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور 9112802735391128027353 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 8052812680528126  
و کارت ماشــین وبیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه اســماعیل محمــدی بلبــان آبــاد فرزنــد علــی در تاریــخ و کارت ماشــین وبیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه اســماعیل محمــدی بلبــان آبــاد فرزنــد علــی در تاریــخ 

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

51095109
ــد احمــد در تاریــخ  ــه ملیحــه حاجــی ابوالقاســم فرزن ــد احمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه ملیحــه حاجــی ابوالقاســم فرزن ــه شــماره 00563195680056319568 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

 1401/07/25 1401/07/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــای  ــهریاری نی ــالد ش ــه می ــق ب ــت متعل ــان خدم ــای  و کارت پای ــهریاری نی ــالد ش ــه می ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 00251072400025107240 و کارت پای 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 محمــد در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردی ــد محمــد در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15318118511531811851 متعلــق بــه رســول ابراهیمــی فرزند تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه رســول ابراهیمــی فرزند تقــی 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.

ــخ  ــی در تاری ــد محرمعل ــی زاده فرزن ــاز نق ــه مهن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محرمعل ــی زاده فرزن ــاز نق ــه مهن ــق ب ــماره 00827513900082751390 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/07/10 1401/07/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00197180200019718020 متعلــق بــه مرتضــی فــالح فرزنــد ســیروس در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی فــالح فرزنــد ســیروس 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 1401/05/301401/05/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12192572301219257230 متعلــق بــه مهیــن اســکندری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهیــن اســکندری 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  1401/06/01 1401/06/01مفق

ــخ  ــل در تاری ــد ابوالفض ــگری فرزن ــن عس ــه نازنی ــق ب ــخ  متعل ــل در تاری ــد ابوالفض ــگری فرزن ــن عس ــه نازنی ــق ب ــماره 04535573510453557351 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  1401/04/30 1401/04/30مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00233386110023338611 متعلــق بــه آتنــا میرزایــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ متعلــق بــه آتنــا میرزایــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ1401/06/20 1401/06/20   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04501630670450163067 متعلــق بــه راحلــه ابراهیمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه راحلــه ابراهیمــی 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 1401/06/181401/06/18 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41305236784130523678 متعلــق بــه فرزانــه  مــرادی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فرزانــه  مــرادی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48976758814897675881 متعلــق بــه مریــم رشــیدی فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم رشــیدی 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 1401/07/261401/07/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00607403610060740361 متعلــق بــه ســمیرا مؤمنــی فرزنــد طاهــر در تاریــخ متعلــق بــه ســمیرا مؤمنــی فرزنــد طاهــر در تاریــخ1401/02/10 1401/02/10   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــد بهمن ــه ناهی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــد بهمن ــه ناهی ــق ب ــماره 00429815730042981573 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 1401/07/251401/07/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54592908215459290821 متعلــق بــه رضــا رضائــی فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه رضــا رضائــی فرزنــد حســین در تاریــخ1401/07/07 1401/07/07   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00671109240067110924 و گواهینامــه ماشــین و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت عابــر  و گواهینامــه ماشــین و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت عابــر 
ــد احمــد در تاریــخ 1401/07/27  1401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه امیــد پهلوانیــان فرزن ــد احمــد در تاریــخبانــک متعلــق ب ــه امیــد پهلوانیــان فرزن بانــک متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62396564456239656445 متعلــق بــه فاطمــه ســلطانی فرزنــد ســلطان در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه ســلطانی فرزنــد ســلطان 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  ــداهلل در تاری ــد اس ــی زاده فرزن ــژه حضرتق ــه منی ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد اس ــی زاده فرزن ــژه حضرتق ــه منی ــق ب ــماره 00748027200074802720 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.

51115111
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــعید  معین ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــعید  معین ــه س ــق ب ــماره 20315275762031527576 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 2121ایــران ایــران 532532یی9595 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 2121ایــران ایــران 532532یی9595 متعلــق  متعلــق 
بــه آمنــه  عــرب پــور  فرزنــد حســن در تاریــخبــه آمنــه  عــرب پــور  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــر بانــک ب 22عددصــادرات .ملــی و کارت باشــگاه متعلــق عددصــادرات .ملــی و کارت باشــگاه متعلــق  ــر بانــک ب  و عاب ــه شــماره 00728084380072808438 و عاب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
بــه لیــال زریــن قبــا فرزنــد ابراهیــم در تاریــخبــه لیــال زریــن قبــا فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/09  1401/08/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد قاســم در  ــه هاشــم  علــی میرزائــی فرزن ــد قاســم در  متعلــق ب ــه هاشــم  علــی میرزائــی فرزن ــه شــماره 61788070746178807074 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه ب گواهینامــه پایــه ســه ب
تاریــختاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 47233590954723359095 و کارت شناســایی ســازمانی  کارت نظــام پزشــکی بــه  و کارت شناســایی ســازمانی  کارت نظــام پزشــکی بــه 
شــماره شــماره 116648116648 و کارت دانشــجویی تخصــص ارتــش وعابــر بانــک  انصــار ملــت رفــاه متعلــق بــه ســوده  و کارت دانشــجویی تخصــص ارتــش وعابــر بانــک  انصــار ملــت رفــاه متعلــق بــه ســوده 

قویــدل فرزنــد علیرضــا در تاریــخقویــدل فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25941788962594178896 متعلــق بــه مریــم  طاهــر پــور نهزمــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  طاهــر پــور نهزمــی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 

 1401/08/01 1401/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/08/10

شماره : 1503

بیشترینهزینههایشهرصرفحملونقلعمومیمیشود

 تخلیه یک فروند کشتی حامل گندم در بندرشهید رجایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تخلیه بیش از ۳۴۰ هزار تُن گندم در بندر شهید 

رجایی آغاز شد.
حسین عباس نژاد در تشریح این خبر، افزود: تخلیه یک فروند کشتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۰ 

تُن گندم در اسکله شماره ۱۴ بندر شهید رجایی هرمزگان آغاز شده است.
وی بیان کرد: چهار فروند کشــتی دیگر نیز به تُناژ بیش از ۲۶۹ هزار تن گندم در لنگرگاه 

بندرعباس درحال طی کردن فرآیند اسنادی خود برای پهلودهی هستند.
عباس نژاد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۹ فروند کشتی حامل گندم به مجموع 

تناژ یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۵۶ تُن در بندر شهید رجایی پذیرش شده اند.
وی بیان کرد: بندر شــهید رجایی به عنوان یکی از مهم ترین مبادی ورودی کاالی اساسی 
کشور دارای ۱۸ باب انبار مسقف به مساحت ۱۳۰ هزار متر مربع با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار 
تن، شش پست اسکله ویژه کاالی اساسی، ظرفیت ۱۰۰ هزار تُن انواع کاالهای اساسی فله 
خشک، ۹۰ هزار متر مربع محوطه بارانداز و همچنین تعداد سه پایانه نگهداری فرآورده های 

روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.

 بازگشت کارخانه شمش چدن خاوران به چرخه تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار خراسان جنوبی از بازگشت کارخانه شمش چدن 

خاوران، به چرخه تولید خبر داد.
جواد اشــرفی، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در محل کارخانه چدن خوسف و با 
حضور فرماندار و مدیران دســتگاه های متولی برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته و با تغییری که در ساختار موجود رقم خورد، کارخانه چدن کویر خاوران بعد از مدت ها 

رکود، به چرخه تولید برگشت.
وی تصریح کرد: به منظور تحقق طرح نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال و 
بنا به تدبیری که در استان صورت گرفت، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در محل 

واحدهای تولیدی مشکل دارد برگزار می شود.
اشرفی با بیان اینکه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کارخانه چدن خوسف نیز 
در همین راستا برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگروه ها و پیگیری مشکالت 

واحدهای تولیدی این است که شاهد رونق تولید در این مجموعه ها باشیم.
معاون استاندار با اشاره به پیگیری های شخص استاندار برای رفع مشکالت این واحد تولیدی، 
یادآور شد: این واحد تولیدی با انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جدید و با مشارکت 

شرکت های پارت گوال و چدن کویر خاوران به چرخه تولید برگشت.
اشرفی با بیان اینکه احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید، برگشت نیروی انسانی به محیط 
کار و کسب درآمد بیشتر را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: هدف کالن دولت این است که 
از تمام ظرفیت های در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای نهضت احیای واحدهای نیمه 
فعال و راکد اســتفاده شود. کوتاهی دســتگاه ها در زمینه رفع مشکالت واحدهای تولیدی، 

پذیرفتنی نیست و از طرفی بین تولید کنندگان و مدیران نباید هیچ فاصله ای باشد.
اشرفی با بیان اینکه ارتباط تولید کنندگان با مدیران درراستای رونق تولید باید تداوم داشته 
باشد، تصریح کرد: اگر الزم باشد برای احیای واحدهای تولیدی، صدها بار جلسه می گذاریم تا 

دوباره به چرخه تولید برگردند و به توسعه خراسان جنوبی کمک کنند.

 کشف محموله چوب قاچاق در اراضی ملی بافق
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق از کشف یک محموله هزار کیلوگرمی 

چوب گز قاچاق در اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
»محبوبه معتمدنیا« در باره جزئیات این محموله کشف شده، گفت: در پی گزارشات محلی 
در خصــوص بریدن و جمع آوری چوب های گز در اراضی ملی شهرســتان واقع در منطقه 
»دشت خون« و در پی تحقیقات مأمورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این 
شهرستان از این منطقه، اکیپ حفاظت پس از اخذ مجوز از دادستان شهرستان، بیش از یک 
تن چوب گز قاچاق کشف و توقیف کردند. با دستور دادستان شهرستان، یک دستگاه وانت 
نیسان حامل چوب گز و ادوات جرم از جمله دستگاه های اره برقی کشف و توقیف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی بافق از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تصرف و 
تجاوز اراضی، بوته کنی و قاچاق چوب، برداشت گیاهان دارویی، شن و ماسه و آتش سوزی 
در عرصه های منابع طبیعی با تلفن رایگان و شبانه روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس حاصل نمایند.
 منطقه وسیعی از دشت های بیابانی شهرستان بافق که جزئی از ارضی ملی محسوب می شود، 
زیر پوشش بوته های گونه گیاهی گز است. گونه گیاهی گز جزو گونه های جنگلی به حساب 

می آید که بریدن و حتی هرگونه حمل آن جرم است.

 برنامه ریزی آمــوزش بیش از ۵۰۰ بهره بردار همدانی در توســعه کشــت 
گیاهان دارویی

 مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی استان همدان از برنامه ریزی آموزش بیش از 
۵۰۰ بهره بردار در توسعه کشت گیاهان دارویی در طرح جهش تولید در دیم زاها خبر داد.

جواد رشــیدی اظهار کرد: ۳۷۰ هزار هکتار سطح قرارداد طرح جهش تولید در دیم زارهای 
اســتان است که از این سطح ۳۷۰۰ هکتار برای کشت گیاهان دارویی در اراضی آیش ابالغ 

شده است .
 به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان همدان، وی گفت: این طرح برای سال 
سوم اســت که در استان عملیاتی می شود اما توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی دیم 

برای نخستین بار اجرا خواهد شد.
رشــیدی خاطرنشــان کرد: با توجه به نقش محوری و مهم آموزش و ترویج در ارتقاء سطح 
آگاهی و دانش مخاطبان این مدیریت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی توسعه کشت گیاهان 
دارویی طی سه روز برای کارشناسان ستادی- شهرستانی و مروجان پهنه کرد. این کارگاه با 
رویکرد نوین توسعه ای و معرفی اصول علمی کشت، ارقام مناسب گیاهان دارویی با قابلیت 
کشت دیم در هر شهرستان با رویکرد افزایش درآمد کشاورز برگزار شد. در این کارگاه ۱۲۰ 

نفر کارشناس آموزش دیدند که منتج به آموزش ۵۰۰ بهره بردار می شود.

08090809//240240//3434

70067006
ــد ازاد در تاریــخ 1401/05/011401/05/01   ــر رســتمی فرزن ــه کوث ــد ازاد در تاریــخ  متعلــق ب ــر رســتمی فرزن ــه کوث ــه شــماره 44903485334490348533 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49488623634948862363 متعلــق بــه زهــرا قامشــلو فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا قامشــلو فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/08/031401/08/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 46897888124689788812 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46897888124689788812 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حمیدرضــا عجمــی آلکوهــی فرزنــد جمشــید در تاریــخحمیدرضــا عجمــی آلکوهــی فرزنــد جمشــید در تاریــخ 1401/04/05  1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 46229809914622980991 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 46229809914622980991 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــران 473473 و  و 7575 و  و  ــران  ای ــماره 5353 ای ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــران 473473 و  و 7575 و کارت ماش ــران  ای ــماره 5353 ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــماره نام ــه ش ــین ب ــه ماش نام
برگــه معاینــه فنــی برگــه معاینــه فنــی 5353 ایــران  ایــران 473473 و  و 7575 متعلــق بــه ســیداحمد احمــدی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه ســیداحمد احمــدی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/201401/07/20 مفق

ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه قاســم رســولی هارون ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه قاســم رســولی هارون ــق ب ــه شــماره 46222294634622229463 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/06/181401/06/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 63300236466330023646 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 63300236466330023646 و دفترچــه حســاب پــس  و دفترچــه حســاب پــس 
انــداز بانــک قــرض الحســنه امــام رضــا متعلــق بــه فاطمــه ســهرابی گشــنیگانی فرزنــد ناصــر در تاریــخ انــداز بانــک قــرض الحســنه امــام رضــا متعلــق بــه فاطمــه ســهرابی گشــنیگانی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 

 1401/07/30 1401/07/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70257025
گواهینامــه خــودرو متعلــق بــه احمــد رضائــی نقیــب وکارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو گواهینامــه خــودرو متعلــق بــه احمــد رضائــی نقیــب وکارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو 
باشــماره پــالک باشــماره پــالک 8989صص171171ایــران ایــران 1818و کارت طالئــی و کارت گارانتــی متعلــق بــه مجتبــی رضائــی نقیــب و کارت طالئــی و کارت گارانتــی متعلــق بــه مجتبــی رضائــی نقیــب 

فرزند احمد در تاریخ فرزند احمد در تاریخ  1401/07/29 1401/07/29مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70517051
ســایر بــه شــماره کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره ســایر بــه شــماره کارنامــه تاکســیرانی بــه شــماره 00706137020070613702 متعلــق بــه محمــود احمــدی فرزنــد  متعلــق بــه محمــود احمــدی فرزنــد 

حسینعلی در تاریخحسینعلی در تاریخ 1398/06/20  1398/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدی صالحــی  ــه مه ــق ب ــدی صالحــی   متعل ــه مه ــق ب ــه شــماره VINVIN :  : IRFCIRFC123123CDCUCDCU504207504207  متعل ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
اینانلــو فرزنــد اکبــر در تاریــخاینانلــو فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1393/08/20  1393/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70597059
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09405882690940588269 متعلــق بــه محســن حســونی فرزنــد عبدالواحــد در تاریــخ  متعلــق بــه محســن حســونی فرزنــد عبدالواحــد در تاریــخ 

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

ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــف زاده فرزن ــلم یوس ــه مس ــق ب ــخ  متعل ــف در تاری ــد یوس ــف زاده فرزن ــلم یوس ــه مس ــق ب ــماره 00224555900022455590 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/07/011400/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09237812260923781226 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه کاظــم صادقــی فرزنــد محمدنبــی و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه کاظــم صادقــی فرزنــد محمدنبــی  

در تاریــخدر تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 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 09367195910936719591 متعلــق بــه فاطمــه شــیرخوا فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه شــیرخوا فرزنــد رجبعلــی 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  1401/07/23 1401/07/23مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09369190780936919078 متعلــق بــه صدیقــه مدبــری فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه مدبــری 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  1401/03/11 1401/03/11مفق

70617061
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــده فرزن ــر بی ــا کارگ ــه غالمرض ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــده فرزن ــر بی ــا کارگ ــه غالمرض ــق ب ــماره 44320936174432093617 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/071401/07/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70637063
ــخ  ــدی  در تاری ــد مه ــروقدمقدم فرزن ــان س ــه احس ــق ب ــخ  متعل ــدی  در تاری ــد مه ــروقدمقدم فرزن ــان س ــه احس ــق ب ــماره 09416305790941630579 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/101401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09465349180946534918 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران739739//7474دد1818 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمــد دوســتی فرزنــد حســن در تاریــخمحمــد دوســتی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــق  ــق  متعل ــه شــماره 95024967889502496788 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 04918259190491825919 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــد احمــد در تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود گردی ــه جاســبی  فرزن ــه مصطفــی فتــح ال ــخب ــد احمــد در تاری ــه جاســبی  فرزن ــه مصطفــی فتــح ال ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان از افزایش ۵ 
درصدی جذب بودجه شهرداری در یک سال اخیر 
خبر داد و گفت: در حال حاضر بیشــترین هزینه 
و بزرگ ترین پروژه های شــهر اصفهــان در حوزه 

حمل ونقل عمومی است.
محمد نورصالحی، درباره میزان موفقیت شهرداری 
اصفهــان در جذب بودجه و اجرای پروژه ها، اظهار 
کرد: امســال علیرغم اینکه بودجه شــهرداری از 
پیش تعیین شــده بود و اولین  سال خدمت این 
دوره از مدیریت شــهری بــود، با توجه به گزارش 
ارائه شده، شهرداری اصفهان موفق شده نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۵ درصد بیشتر بودجه 
کسب کند و به همان نسبت بودجه  را در پروژه های 

اجرایی هزینه کند.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر بیشترین هزینه و 
بزرگ ترین پروژه های سطح شهر اصفهان در حوزه 
حمل ونقل است، افزود: زیرساخت های حمل ونقل 
عمومی، قطار شهری و خرید اتوبوس از مهم ترین 
هزینه های امروز شــهر محسوب می شود که البته 
طبیعی است، چون هزینه های این بخش افزایش 
قابل توجهــی پیدا کرده و بنابرایــن دور از ذهن 
نیست که حدود هزار میلیارد تومان برای خرید و 
بازسازی اتوبوس و مترو  هزینه شود. همچنین در 

کنار این هزینه ها رینگ چهارم ترافیکی نیز که از 
قبل شروع شده با قوت در حال اجراست.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
در بودجه های آینده نیز بیشترین هزینه در حوزه 

حمل ونقل خواهد بود، گفت: البته با توجه به رشد 
دستمزدها، هزینه های جاری و خدمات، رقم بودجه 

نیز باید متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش یابد.
وی با اشــاره به بســته شــدن الیحــه درآمدی 

شهرداری در دی ماه، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
در دی ماه هزینه هــا و ضرایب اخذ عوارض تراکم 
شهرداری بسته شد، زمانی که وارد سال ۱۴۰۱ که 
شدیم با افزایش ۵۰ درصدی هزینه ها مواجه شدیم 

و درآمد ســر جای خودش ماند، اما با وجود رشد 
هزینه ها پروژه ها به نحو مطلوبی پیشرفته داشته 
است. اگرچه انتظار مردم، نیاز شهر و حتی انتظار 
شــورای شهر یا شهردار بیش از این است، منتهی 
این حداکثر تالش و کوششی بوده که امکان جذب 

داشته است.
نور صالحی درباره زمانی اجرای پروژه ها، گفت: یک 
سال را از شهریور۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ محسوب 
می کنیم و در حوزه درآمدی آمارها مربوط به ۷ ماه 
نخست امسال و اقدامات مربوط به زمانی است که 

تیم مدیریتی جدید فعالیتشان را آغاز کردند.
وی با اشــاره به اینکه حوزه حمل ونقل بیشترین 
بودجــه را جــذب می کنــد، خاطرنشــان کرد: 
اگرچه در این حوزه بیشــترین هزینه شده، اما از 
بودجه های فضای ســبز، خدمات شهری، عمرانی 
و شهرســازی و ... کم نشده، منتهی بعضی کارها 
 بیشــتر جنبه نرم افــزاری دارد و هزینه کمتری 

خواهد داشت.
رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در مقایسه 
با چهار سال قبل خرید اتوبوس ۱۰ برابر شده است، 
گفت: قطعاً شهری که می خواهد حمل ونقل سالم و 
پاکی داشته باشد باید بیشترین هزینه ها در بخش 

حمل ونقل انجام دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اعالم کرد: از اول 
شهریور تاکنون حدود ۱۶ هزار هکتار از باغ های مرکبات منطقه برای مبارزه 
با آفت مگس مدیترانه ای ردیابی شــده و عملیات مبارزه در بیش از ۲ هزار 

هکتار از باغ های آلوده صورت گرفته است.
به نقل از روابط عمومی این سازمان، مهدیه کرد ساردویی اظهار داشت: با 
توجه به فراهم بودن شرایط آب و هوایی در ماه های اخیر برای ظهور و طغیان 
 آفت مگس میوه مدیترانه ای، عملیات ردیابی آفت از اوایل شــهریور ماه در 
باغ های مرکبات مناطق آلوده کوهپایه ای شامل َدلفارد جبالبارز، رمون، نراب، 
مردهک، امجز و ســایر مناطق مشابه در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 
آغاز و عملیات مبارزه  شامل شکار انبوه و طعمه پاشی در باغات مزبور انجام 
شده است.  با توجه به فراهم بودن شرایط برای ظهور و طغیان آفت در باغات 
منطقه دشت، عملیات ردیابی در این مناطق نیز آغاز خواهد شد و به محض 
رســیدن جمعیت آفت به نرم مبارزه، عملیات شکار انبوه و طعمه پاشی در 

دستور کار قرار می گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اضافه کرد: مدیریت 
حفظ نباتات سازمان با تهیه و توزیع مواد مورد نیاز مبارزه شامل ماده جلب 
کننده پروتئین هیدرولیزات و سم ماالتیون تمهیدات الزم را برای کنترل به 

موقع این آفت فراهم کرده است.

وی یادآور شد: اخیرا رزمایش مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه ای 
نیز در شهرستان جیرفت برگزار و کشاورزان به صورت عملی با نحوه ردیابی 

و شکار انبوه این آفت و زمان صحیح تله گذاری و طعمه پاشی آشنا شدند.
مگس میوه مدیترانه ای از آفت های مخرب جهانی است که نسبت به سایر 
گونه های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیع تری است و می تواند بیشترین 

خسارت را به بار بیاورد.
هلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو، گالبی و مرکبات از جمله میزبان های 
این آفت هستند. حشره مگس میوه به طور معمول تا ۲ ماه زنده می ماند، اما 
اگر شرایط مساعد باشد تا ۶ ماه هم امکان زنده بودن آنها وجود دارد. وجود 
میزبان از جمله میوه رســیده در سر درخت یا میوه پوسیده در پای درخت 
و سرمای هوا بهترین شرایط مساعد برای فعال باقی ماندن آفت مگس میوه 

خوانده می شود.
جنوب استان کرمان از قطب های تولید انواع صیفی جات، خرما و مرکبات 

در کشور به شمار می رود.

 نشست بررسی مسائل و مشکالت حاشیه نشینی شهر کرمان امروز نکات 
مهمی داشت؛ از تایید وجود تعارض منافع عده ای در این مساله و آنچه معاون 

دادگستری آن را نبود اهتمام جدی برای حل مشکل« خواند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان که معتقد است 
در چندسال اخیر اهتمام جدی برای رسیدگی به مشکالت حاشیه شهر کالنشهر 
مرکز این استان وجود نداشته و ندارد، همزمان تاکید کرد: تعارض منافع بسیار 
جدی در نقاط حاشیه ای شهر کرمان وجود دارد که برخورد با آن نیاز به ورود 

جدی دستگاه های نظارتی، مدعی العموم و شورای تامین دارد.
البته در خبری که روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان برای رسانه ها از 
این نشست ارسال کرده به جزییات بیشتری درباره این تعارض منافع اشاره نشده 
اما سید مهدی قویدل مخعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کرمان با اشاره به اینکه حاشیه نشینی از مهمترین چالش ها و آسیب های شهر 
کرمان به شمار می رود گفته است: احساس می شود در این چند سال اهتمام 

جدی برای رسیدگی به مشکالت حاشیه شهر کرمان وجود ندارد.
وی افزود: کرمان سال ها با این مشکل مواجه بوده اما این موضوع جزو اولویت 

های مدیران نیست و در این زمینه شاهد نگاه های بخشی بوده ایم.
قویدل اظهار داشت: بخش زیادی از زمین های ملی، دولتی و شهرداری در 
حاشــیه شهر کرمان بدون نظارت در اختیار مردم قرار گرفته و متاسفانه هیچ 

نگاهی به مدیریت این قضیه وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون طرح و مدلی برای برخورد با جریان حاشیه نشینی 
وجود نداشــته اســت، تاکید کرد: از حدود سه سال قبل به موضوع ساماندهی 

حاشیه نشینی ورود کرده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ضمن 
بیان اینکه دستگاه های نظارتی نیز به موضوع آسیب های اجتماعی در حاشیه 
شهر کرمان ورود نکرده اند، تصریح کرد: ساماندهی حاشیه نشینی به دستور و 

پیگیری های بسیار جدی نیاز دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ساختار تقسیمات کشوری در مناطق حاشیه 
ای مشخص نیست، تاکید کرد: بسیاری از این مناطق از نظر تقسیمات کشوری 
وضعیت مشخصی ندارند و این در حالی است که برخی از آنها دارای کد آبادی 

هستند.
 این مقام مســئول قضایی یادآور شــد: تعارض منافع بسیار جدی در نقاط 
 حاشــیه ای شــهر کرمان وجود دارد که برخــورد با آن نیاز بــه ورود جدی 

دستگاه های نظارتی، مدعی العموم و شورای تامین دارد.
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان نیز در این نشست با اشاره به 
این مطلب که موضوع حاشیه نشینی دالیل مختلفی از جمله مشکالتی در حوزه 
فرایند برنامه ریزی، جزیره ای عمل کردن ساختارها، فرافکنی و ... دارد، تاکید 
کرد: حاشیه شهر کرمان بیماری مزمن چندین ساله ای است که مساله اصلی 

در این بیماری، عدم مدیریت و عدم اقدام بین بخشی بوده است.
کوروش احمدیوسفی به تشکیل قرارگاه فرهنگی و اجتماعی به منظور ایجاد 
هماهنگی های الزم برای ســاماندهی حاشــیه نشینی اشاره و بیان کرد: برای 
ساماندهی حاشیه نشینی تاکید داریم که کارگروهی برای مدیریت امور به نحوی 
که زایش حاشیه نشینی نداشته باشیم، شکل گیرد ضمن آنکه باید تعیین تکلیف 
اراضی تصرفی در حاشیه شهر کرمان را نیز دستور کار داشته باشیم. ۱۲۰ هزار 
نفر ساکن حاشیه شهر کرمان هستند. شهر کرمان، بزرگترین شهر استان است 

و طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیتی برابر با ۵۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر دارد.
 در این نشســت همچنین رییس کل دادگستری استان کرمان نیز با بیان 
اینکه حاشیه نشینی بیشتر در اراضی دولتی شکل می گیرد گفت: نخستین ترک 
فعل مدیران زمانی رخ می دهد که نظارت کامل بر اراضی تحت نظارت خود را 

ندارند و زمینه حاشیه نشینی ایجاد می شود.
دادگستری کل استان کرمان طی سال های اخیر از جمله نهادهایی بوده که 
در موضوع حاشــیه نشینی ورود و مسئولیت قبول کرده و تاکنون نیز اقدامات 
مختلفی برای حل مشکالت بویژه در مناطقی مانند شهرک ۱۴ معصوم شکل 

گرفته و امیدها برای حل آنها همچنان برقرار است.

مبارزهبامگسمدیترانهایدر۲هزارهکتارازباغهایجنوبکرمانانجامشد

ازتعارضمنافعتانبودعزمجدیبرایحلحاشیهنشینیکرمان

مدیرکل بیمه سالمت قزوین از آغاز طرح حمایت از بیماران صعب العالج و 
نیازمند در این استان خبر داد و گفت: خدمت به اقشار مختلف جامعه و ارایه 

خدمات درمانی به آنها از اهداف مهم بیمه سالمت است.
 پیمان قجربیگی افزود: در راستای اجرای طرح خدمت  رسانی به محالت 
کم  برخودار نیز ۱۵ هزار نفر از جمعیت محرومان اســتان تحت پوشش این 
بیمه درآمدند و بنا داریم تا پایان سال جاری همه افراد بدون بیمه در محالت 

کم  برخوردار را تحت پوشش قرار دهیم.
وی، توسعه بیمه سالمت برای ساکنان مناطق حاشیه و کم برخوردار را از 
مهمترین طرح های توسعه بیمه سالمت دانست و اظهار داشت: ساکنان این 

مناطق بایستی از بیمه رایگان بهره مند باشند.
قجربیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۵ درصد جمعیت استان تحت 
پوشــش بیمه سالمت قرار دارند که ۸۰ درصد آنها به صورت رایگان و بدون 

پرداخت حق سرانه تحت پوشش قرار گرفته اند.
به گفته این مسوول حوزه سالمت، چتر حمایتی بیمه سالمت در حال حاضر 
از ۶ نــوع بیماری به ۲۹ بیماری خاص و صعب العالج افزایش یافته و جامعه 
هدف نیز از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و نشان دار 

شده و به صورت رایگان از خدمات بهره مند می شوند.
وی از توســعه پوشش بیمه همگانی و رایگان شدن بیمه برای سه دهک 

اول جامعه خبر داد و اضافه کرد: همچنین دهک چهار تا هشت نیز از تخفیف 
در سرانه بیمه برخوردار هستند.

قجربیگی با اشــاره به اینکه ۵۵۷ هزار و ۲۷۶ نفر در استان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار دارند، تاکید کرد: در حال حاضر پنج صندوق بیمه ای زیر 
نظر بیمه سالمت در استان فعالیت دارد که شامل صندوق سالمت همگانی، 

کارمندی، ایرانیان،  روستاییان و صندوق سایر اقشار است.
قجربیگی یادآور شــد: بیمه سالمت از تمامی افراد فاقد پوشش بیمه پایه 
درمانی در سطح استان، به ویژه در مناطق کم برخوردار در راستای بیمه شدن 

از طریق صندوق سالمت همگانی رایگان، دعوت به عمل می آورد.

طرححمایتازبیمارانصعبالعالجونیازمنددرقزوینآغازشد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/08/10

شماره : 1503

 برنامه آماده سازی ما در مسیر درستی نیست

برگزاریدواردودربرنامهگلگهر
زمان از سرگیری تمرینات تیم فوتبال گل گهر سیرجان 

مشخص شد.
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر 
شاگردان نکونام را 2 بر یک شکست داد و برد ارزشمندی 

را در خانه فوالد به دست آورد.
شــاگردان قلعه نویی با این ســه امتیاز خودشان را به 
رده سوم رساندند تا نزدیکترین تعقیب کننده استقالل و 

پرسپولیس در جدول باشند.
اعضای تیم گل گهر پس از این بازی و با نظر سرمربی تیم 14 روز به استراحت 
می پردازند.به این ترتیب تمرینات گل گهر طبق برنامه ریزی اعالم شده روز شنبه 
21 آبان از سر گرفته می شود.مسئوالن گل گهر قصد دارند در مدت تعطیالت لیگ 
برتر دو اردوی آماده ســازی را تدارک ببیند که ممکن اســت یکی از این اردوها 

خارج از کشور برگزار شود. 

نشاندادیمتیمقابلاحترامیدرلیگبرترهستیم
مربی تیم هوادار تهران گفت: مقابل استقالل نشان دادیم 
تیم قابل احترامی در لیگ برتر هستیم.در خصوص دیدار 
هوادار مقابل اســتقالل اظهار داشت: کامال می دانستیم با 
تیمی مقتدر که مهره ها و کادرفنی خیلی خوبی دارد بازی 
می کنیم. استقالل در کورس حضور دارد و به دنبال تکرار 

قهرمانی است. 
وی افزود: عملکرد خیلی خوبی مقابل استقالل داشتیم. 
روی یک غافلگیری در دقیقه 8 گل خوردیم و تمرکزمان به هم ریخت اما در ادامه 
توانستیم خودمان را جمع و جور کنیم و به خصوص در نیمه دوم بازی خیلی خوبی 
را به نمایش گذاشــتیم. هرچند استقالل دو موقعیت هم توسط یامگا و قائدی به 
دست آورد اما بقیه بازی در کنترل ما بود و موقعیت هایی را هم ایجاد کردیم که 
متاسفانه نتوانستیم از آن ها به خوبی استفاده کنیم.مربی تیم فوتبال هوادار تصریح 
کرد: در کل بازی خیلی خوبی برگزار شــد. با نمایشی که مقابل تیم بسیار خوب 
استقالل داشتیم، بچه ها نشان دادند هوادار تیم قابل احترامی در لیگ برتر است. 
ما در هفته های گذشــته هم بازی های خوبی را انجام دادیم. درتعطیالت پیش رو 
فرصت داریم با انجام تمرینات خوب و کار بیشــتر کیفیت فنی خودمان را باالتر 
ببریم و نماینده خوبی برای شــهر تهران در لیگ برتر باشــیم.عالمی در خصوص 
داوری دیدار مقابل استقالل و اعتراض برخی بازبکنان هوادار به رفتار داور، عنوان 
کرد: هرچند داوری ها در یازده هفته گشــذته مشکالتی داشت اما در کل داوران 
هم تالش خودشان را می کنند. داوری بازی با استقالل هم عملکرد خوبی داشت. 
حــاال در مقاطعی اتفاقاتی افتاد که بازیکنان بــه آن ها اعتراض کردند اما در کل 

مشکل خاصی وجود نداشت.

استقاللموافقبرگزاریبازیدرکرماننبود
سرپرست تیم استقالل توضیحاتی را در خصوص محل 

برگزاری دیدار سوپرجام ارائه کرد.
 بیژن طاهری با اشاره به صحبت هایی که در خصوص 
محل برگزاری مسابقه سوپر جام مطرح شده، اظهار داشت: 
باشــگاه اســتقالل که از ابتدا نظر خود را در خصوص این 
مسابقه اعالم کرد و موافق برگزاری بازی در کرمان نبودیم. 
ســرمربی ما هم دلیلش را اعالم کرد. شــهرهای مشهد و 
اصفهان را برای این مسابقه پیشنهاد دادیم و حتی نامه های آن هم منتشر شد. به 
باشگاه نساجی ورزشگاه آزادی را هم پیشنهاد دادیم که خود دوستان نپذیرفتند. 

حاال هم حاضر به گفت وگو و تعامل هستیم.
سرپرست استقالل در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون داوری مسابقه سوپر 
جام، گفت: به گواه کارشناسان، نساجی یکی از باشگاه هایی بوده که از اشتباهات 
داوری منتفع شده اما استقالل بیشترین آسیب را خورده و امتیازات زیادی را به 
همین دلیل از دســت داده است. مطرح کردن این صحبت ها تکراری و بر خالف 

روح پهلوانی و ورزش است.

دورانخوبیدرقطرداشتم
سرمربی ســابق اســتقالل به جدایی اش الغرافه قطر 

واکنش نشان داد.
 آندره آ استراماچونی سرمربی اسبق استقالل بعد یک 
سال و نیم حضور در لیگ ستارگان قطر از الغرافه به صورت 

توافقی جدا شد.
استراماچونی در مصاحبه با شبکه »رای اسپورت« ایتالیا 
در زمینــه نتیجه گیری با الغرافه تا ایام فیفا در این فصل، 
گفت: خیلی خوب، ما فقط 4 امتیاز با صدر فاصله داریم؛ برای ما این نتیجه بسیار 
مهم است چون فصل گذشته را با فاصله زیاد با رتبه اول السد به پایان رساندیم.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر اعالم شــد که قطر میزبان جام ملت های آسیا 
در سال 2023 نیز خواهد بود و به همین دلیل لیگ ستارگان با یک توقف اجباری 
دیگر مواجه خواهد شد.سرمربی سابق استقالل در واکنش به سوال خبرنگار ایتالیا 
که آیا این توقف های زیاد لیگ باعث جدایی ات از الغرافه شــد، گفت: این جنبه 
ای اســت که به شــدت بر تصمیم بازگشت به ایتالیا بالفاصله پس از جام جهانی 

تأثیر می گذارد.
اســتراماچونی درباره تجربه اش در قطر، گفت: تجربه ای عالی بود. صعود به 
لیگ قهرمانان آســیا با الغرافه و بازی در فینال جام امیر تجربه خوبی بود. بسیار 
خوشحالم و از رئیس باشگاه، بازیکنان، کادرفنی و مدیریت الغرافه تشکر می کنم 

که به من فرصت دادند.
استراماچونی در واکنش به ســوال آیا خاطره ای ماندگار از قطر دارید، گفت: 

دخترم لیزا اینجا به دنیا آمد، این مکان همیشه در قلب من خواهد بود.

یاغیجدیدپرسپولیسچهکسیرانیمکتنشینمیکند؟
درصورتی که یحیی گل محمدی بخواهد از شیخ دیاباته 
در ترکیب اصلی استفاده کند، یکی از ستاره های این تیم 

نیمکت نشین خواهد شد.
شــیخ دیاباته مهاجمی که سابقه آقای گلی در فوتبال 
ایران را با پیراهن استقالل دارد ، حاال عضوی از پرسپولیس 
است. شیخ که آخرین خرید تابستانی سرخ پوشان بود، بعد 
از چند روز تمرین با این تیم دچار مصدومیت شد و چند 

هفته دور از میادین بود.
یاغی جدید فوتبال ایران که با سر و صدای فراوان به پرسپولیس آمد، مخالفان 
زیادی داشت و خیلی ها معتقد بودند این بازیکن هم از آمادگی الزم به دور است 
و هم زیاد مصدوم می شود. اتفاقی که دقیقا چند روز بعد از قرارداد با پرسپولیس 
رخ داد و مصدومیت شــیخ بهانه ای شــد تا بعضی هــا از یحیی گل محمدی و 
باشــگاه پرسپولیس انتقاد کنند.طلسم بازی نکردن شیخ باالخره در دیدار مقابل 
مس رفســنجان شکســت و این بازیکن بلندقامت موفق شد برای اولین بار برای 
تیــم جدیدش به میدان برود. دیاباتــه در انزلی و در جریان پیروزی یک بر صفر 
پرسپولیس مقابل ملوان فرصت بیشتری بدست آورد و در دیدار پنجشنبه مقابل 

مس کرمان هم از ابتدای نیمه دوم جانشین کمال کامیابی نیا شد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
کارلوس کی روش د                                           ر حاشیه تمرین امروز تیم 
ملی فوتبال کشــورمان اظهار داشت: نظر من 
این است که واقعا به هر دلیلی برنامه ما و آماده 
ســازی ما االن در مسیر درستی نیست. مطلع 
هستید که آماده سازی یک قدم بسیار مهم و 
کلیدی در مســیر پیش رو است و بدون آماده 

سازی نمی توانیم به موفقیت برسیم.
وی افــزود: االن که بازیکنــان را در اختیار 
نداریم، بررســی آنها سخت اســت و احتماال 
بعضی از آنها هم فرصت حضور در تیم ملی را 
از دســت خواهند داد. برای مثال با دو بازیکن 
مهم مان مشکلی داریم. متاسفانه باشگاه االهلی 
قطر اجازه نداد کنعانی زادگان و خلیل زاده 2 
بازیکن مهم ما با ما تمرین را ادامه بدهند ولی 
5 هفتــه بدون برگزاری بازی فوتبال برای این 
بازیکنان سخت است که در لیست باشند. باید 
مجــدد در مورد این مطلب فکر کنم. در حال 
حاضر همه بازیکنان باید تمرین و بازی کنند و 
در اختیار باشند. بدون این مسائل سخت است.

ســرمربی تیم ملی گفت: درک این مطلب 
هم برای ما سخت است چون به آنجا رفتیم و با 
باشگاه االهلی قطر صحبت کردیم. تمام بازیکنان 
ملی پوش کشــورهای دیگر مانند الجزایری، 
تونســی و استرالیایی در اختیار کشورهایشان 
قــرار گرفتند به غیر از این دو بازیکن ما که به 
اجبار برگشــتند. بازیکنان استقالل هم اینجا 
نیستند. اگر بخواهم در دو کلمه بگویم؛ شرایط 

ما می توانست بهتر باشد.
کی روش در پاســخ به این ســوال که این 
موضوع چقدر برای او نگران کننده است و چقدر 
می توانــد برنامه های صعود به مرحله بعد جام 

جهانی را مختل کند، عنوان کرد: همانطور که 
قبال گفتم تمام همکاری را از طرف باشگاه ها و 
مربیان داشتیم. یکبار دیگر از مربیان و مسئوالن 
باشگاه ها تشکر می کنم. باید درک کنیم یک جام 
جهانی خاص اســت که برای اولین بار در ماه 
نوامبر برگزار می شود. قوانین فیفا خیلی شفاف 
است. بازیکنان تنها باید 7 روز قبل از مسابقات 
یعنــی 14 نوامبر بیایند. نمی توانیم گله کنیم 

چون قانون این است.
وی افــزود: واقعا جای نگرانــی دارد چون 
ایــن 2 بازیکن ما 5 هفته تا جام جهانی بازی 
نمی کنند. تنها این دو بازیکن مجبور شدند به 
قطر برگردند. آنها باید اینجا حاضر می شدند و 

می توانستند بازی کنند. من نمی خواهم از آنها 
انتقاد کنم.  آنها حق دارند ولی نمی توانم درک 
کنم. یک تمرین بهتر از هیچ است، دو تمرین 
بهتر از یک و سه تمرین بهتر از دو تمرین است. 
هرچه تعدادش باالتر باشــد، بهتر است. تمام 
تالشمان را کردیم که برنامه ریزی کاملی داشته 
باشیم. تیم منتخبی از 19 ساله ها و 20ساله ها 
آوردیــم که بتوانیم بازی برگزار کنیم اما امروز 

8 بازیکن هستند.
کی روش تصریح کــرد: برای همین وقتی 
سوال کردید آماده سازی ما چگونه است، گفتم 
می توانست بهتر باشد.  البته شما فقط کارهایی 
را می توانید انجــام بدهید که خودتان کنترل 

کنید. در مورد چیزهایی که نمی توانید کنترل 
کنید می توانید بخوابید و دیگر به آنها فکر نکنید.

سرمربی تیم ملی در خصوص وضعیت سردار 
آزمون، احمد نورالهی و علیرضا جهانبخش سه 
بازیکــن مصدوم این تیــم، گفت: جهانبخش 
مشــکلی ندارد و چیز خاصی نیست. نورالهی 
هم مشــکل خاصی ندارد. سردار هم در مسیر 
درســتی حرکت می کند. برنامه او خوب جلو 
می رود. 2 نوامبر به فضای باشــگاه خودش باز 
می گردد. همکاری خیلی خوبی بین ما و باشگاه 
لورکوزن شکل گرفت. از منابع خودمان استفاده 
کردیم. اعضای کادرمان را تمام وقت در اختیار 
این بازیکنان قرار دادیم. به نورالهی و ســردار 

کمک کردند. اطمینان داریم که 14 نوامبر او 
با ما خواهد بود.

کــی روش در مورد اینکه با توجه به ارتباط 
فدراسیون فوتبال ایران و قطر آیا امکان ندارد 
که برای برگشت کنعانی زادگان و خلیل زاده 
صحبت شود، اظهار داشت: این مساله در مورد 
فدراسیون ایران یا قطر نیست. در مورد باشگاه 
االهلی قطر است. واقعا درک نمی کنیم. اینجا 
مشکلی به وجود آمده است. من به همراه نایب 
رئیس اول فدراسیون رفتیم و از باشگاه دیدن 
کردیــم. از آن ها به صــورت حضوری خیلی 

تشکر کردیم.
وی افــزود: حتــی اگــر ســایت و منابع 
رسمی باشــگاه االهلی را ببینید، خودشان به 
صورت رســمی از ما حمایت کردند اما یکباره 
گفتند خیــر و از قولی کــه داده بودند عقب 
کشــیدند. خیلی مهم اســت که این را درک 
کنیــد. آن ها این حــق را دارند کــه این کار 
 را انجــام دهند. فقط مــا درک نمی کنیم که

 چرا کشــور قطر تمام ملی پوشان را ترخیص 
کرده، بازیکنان خود تیم ملی قطر بیشتر از 6 

ماه است در اردوی اروپا هستند.
سرمربی تیم ملی افزود: تنها 2 بازیکنی که 
مجبور شدند بروند و در قطر بنشینند، شجاع 
و کنعانی زادگان هستند. نمی توانم این را درک 
کنم. واقعیت این اســت که امــروز 8 بازیکن 
برای تمرین در اختیار دارم. اطالعی ندارم که 
در باشگاه خودشــان تمرین می کنند یا خیر، 
تنها چیزی که می دانیم این اســت که بازهم 
ازبرنامه های تمرینی شــان حمایت می کنیم. 
چیزی که باید بازهم تکرار کنم؛ تنها 8 بازیکن 

برای تمرین دارم.

جلسه کمیته انضباطی برای بررسی اتفاقات رخ داده درخصوص اخراج سجاد 
غالمی آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران از رقابت های قهرمانی امیدهای جهان در 

اسپانیا، فردا )سه شنبه( برگزار خواهد شد.
 ســجاد غالمی نماینده وزن 86 کیلوگرم ایران در مبارزه نخست خود در 
رقابت های کشــتی آزاد امیدهای جهان در اســپانیا، مقابل ترنت هیدالی از 
آمریکا با نتیجه 15 بر 6 شکست خورد و با توجه به فینالیست شدن کشتی گیر 

آمریکایی، غالمی به گروه بازنده ها رفت.
 اما پس از این اتفاق در حالیکه غالمی در ســالن مسابقات حضور داشت 
به علت تحلیل شــدید قوای جســمانی، تزریق پنهانی سرم به او در رختکن 
تیــم ایران انجام شــد که این موضــوع با گزارش سرپرســت تیم آلمان به 
 مســئوالن برگزاری مســابقات، محرومیت غالمــی را از ادامه حضور در این 

رقابت ها به دنبال داشت.
با توجه به اینکه ایران تنها با 6 امتیاز اختالف پس از گرجستان به عنوان 
نایب قهرمانی رسید، حضور غالمی در دیدار رده بندی حتی در صورت باخت 
نیز می توانست 10 امتیاز تیمی به ایران اضافه کند و باعث قهرمانی تیم ملی 
کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در رقابت های قهرمانی جهان شود؛ اتفاقی که 
عصبانیت شدید علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی را نیز در پی داشت و 

قرار اســت فردا سه شنبه جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی با دعوت 
از پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، محسن کاوه مدیر تیم های 
ملی کشتی آزاد، سجاد غالمی، امید قاسمی پزشک تیم ملی و هادی عباسی 
تدارکات تیم ملی برگزار شود تا در نهایت رای کمیته انضباطی درباره خاطیان 

این اتفاق عجیب صادر شود.

اما نکته ای که برخی کارشناسان طی روزهای اخیر بر آن تاکید کرده اند، 
این اســت که قطعا در این اتفاق نباید کشتی گیر یا حتی پزشک تیم قربانی 

شوند و نقش عوامل فنی در این ماجرا نادیده گرفته شود. 
به طور قطع درک این موضوع کار چندان سختی نیست که سجاد غالمی 
به عنوان کشتی گیر و امید قاسمی به عنوان پزشک هرگز و تحت هیچ شرایطی 
بدون هماهنگی، دستور و اجازه مسئوالن فنی تیم ملی در اسپانیا، نمی توانستند 
نســبت به تزریق ســرم، آن هم در سالن محل مسابقات که با ریسک باالیی 

همراه بوده است، اقدام کنند.
کمیته انضباطی فدراســیون کشتی باید بدون توجه به نام و جایگاه افراد، 
نســبت به صدور رای عادالنه در این پرونده که باعث از دست رفتن قهرمانی 
تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در رقابت های جهانی شد، اقدام کند تا ضمن 
رعایت عدالت که رییس فدراسیون کشتی نیز بارها بر آن تاکید کرده، با برخورد 
قانونی با مســببان این اتفاق، دیگر شاهد تکرار اقداماتی تا این حد مبتدیانه 
در باالترین سطح کشتی ایران که تاوان سنگینی را نیز برای کشتی ایران به 

همراه داشت، نباشیم.
عدالت در رای؛ به این معنا که هر فرد بر اساس میزان قصور خود در این 

اتفاق تلخ، بدون توجه به جایگاهی که دارد مجازات قانونی شود.

پرونده اخراج ملی پوش ایران از جهانی اسپانیا

تاکنون 7 داور ایرانی در تمام ادوار جام جهانی قضاوت کرده اند و محمدرضا 
ابوالفضلی هشتمین داور ایرانی است که قرار است در جام جهانی حضور داشته 

باشد.
 کمتر از یک ماه دیگر تا جام جهانی باقی مانده و قرار است علی رضا فغانی، 
محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی از ایران به عنوان تیم داوری در این 
مسابقات حضور پیدا کنند و در بزرگترین تورنمنت جهان قضاوت کنند. پیش از 
این 7 داور ایرانی سابقه قضاوت در جام جهانی را داشتند و محمدرضا ابوالفضلی 

هشتمین داور ایرانی خواهد بود که در این مسابقات پرچم خواهد زد.
جعفر نامدار، اسفندیار بهارمست، محمد فنایی، علیرضا فغانی، حسن کامرانی فر، 
محمدرضا منصوری و رضا سخندان 7 داور ایرانی بودند که پیش از جام جهانی 

2022 قطر در سابقه سوت زدن و پرچم زدن را در جام جهانی داشته اند.

نامدار؛نخستینداورایرانیحاضردرجامجهانی
مرحوم جعفر نامدار نخستین داور ایرانی است که سابقه حضور در جام جهانی 
را پیدا کرده است. او اولین بار در جام جهانی 1974 سوت زد و قضاوت دیدار 
استرالیا و پرو بر عهده او بود. مرحوم نامدار در این بازی اشتباه بزرگی داشت و 
به بازیکن تیم ملی استرالیا 2 بار کارت زرد داد ولی فراموش کرد که او را اخراج 
کند تا اینکه کلیو تامسون، داور چهارم این بازی دقایقی بعد به او یادآوری کرد 

که باید بازیکن استرالیا را اخراج کند.
او همچنین در جام جهانی 1978 دیدار لهستان و مکزیک را که با پیروزی 
3 بر یک لهستان همراه شد، قضاوت کرد و در مجموع دو دیداری که در جام 
جهانی قضاوت کرد، از سه کارت زرد و یک کارت قرمز استفاده کرد. او همچنین 
دومین داور آســیایی تاریخ جام های جهانی اســت و 8 سال پیش در سن 79 

سالگی از دنیا رفت.

فنایی؛تنهاداورایرانیحاضردرفینالجامجهانی
محمد فنایی، نخســتین کمک داور ایرانی حاضر در جام جهانی اســت که 
موفق شده در تنها حضورش در این مسابقات، در فینال این رقابت ها نیز حاضر 
شــود و پرچم بزند. این داور که در سال 1992، در المپیک تابستانی بارسلونا 
نیز حضور داشت، بهترین کمک داور سال آسیا در سال 1994 شد. او در فینال 
جام جهانی کمک داور ساندرو پل مشهور بود و در آن فینال تاریخی، برزیل و 

ایتالیا به تساوی بدون گل رضایت دادند و روبرتو باجو با خراب کردن آن پنالتی 
معروف، زمینه ساز قهرمانی سلسائو در سال 1994 شد.

بهارمست؛ازبزرگانداوریجهان
اسفندیار بهارمست، تنها نماینده داوری ایران در جام جهانی 1998 فرانسه 
بود و 2 بازی را در این مســابقات قضاوت کرد. مشهورترین قضاوت او در دیدار 
نروژ و برزیل در این مســابقات بود که در لحظات پایانی پنالتی را به سود نروژ 
گرفت که در تصاویر اولیه در شــبکه های تلوزیونی معتقد بودند که بهارمست 
اشتباه کرده و پنالتی نبوده است. نروژ توانست با به گل تبدیل کردن آن پنالتی، 
برزیل را مغلوب کند و چند روز بعد، یک شبکه تلوزیونی سوئدی با نشان دادن 
صحنه پنالتی از زاویه ای دیگر، مشخص شد که مدافع برزیل لباس مهاجم نروژ 

را گرفته و اعالم پنالتی درست بوده است.

تمامداورانایرانیادوارجامجهانیفوتبال
او بعد از جام جهانی به داوری در لیگ حرفه ای آمریکا )MLS( مشغول شد 
و یک سال هم به عنوان بهترین داور این لیگ انتخاب شد. وی همچنین دیدار 
اسپانیا و نیجریه را در جام جهانی 1998 سوت زد و به عنوان مربی داوری در 
جام جهانی زیر 17 سال فنالند، جام جهانی زیر 20 سال هلند و کانادا و همچنین 

جام جهانی 2006 آلمان حضور داشت.

کامرانیفر؛زوجایرانی-عربستانیدرقارهسیاه

حســن کامرانی فر در ســال 2010 تنها نماینــده داوری ایران در آفریقای 
جنوبی بود. او به همراه خلیل الغمدی عربستانی و صالح المرزوقی اماراتی، یکی 
از نمایندگان داوری آسیا در جام جهانی 2010 بودند. نخستین دیداری که او 
در آفریقای جنوبی پرچم زد، دیدار حســاس فرانسه و مکزیک بود که تصمیم 
درست او در زمان گل نخست مکزیک سبب تعریف از او در مجالس داوری شد.  
در دیدار بعدی او به همراه داوران عربستانی و اماراتی دیدار شیلی و سوییس 
را سوت زدند که اخراج اشتباه بازیکن سوییس و گل آفساید شیلی سبب شد 
این تیم دیگر قضاوتی نداشته باشد که البته بعد از این مسابقات، کامرانی فر این 

موضوع را تکذیب کرد و علت آن را بی تجربه بودن داور عربستانی عنوان کرد.

فغانی؛پرافتخارترینداورایرانی
علیرضا فغانی را می توان پرافتخارترین داور بین المللی ایران نامید. او که اکنون 
در لیگ اســترالیا قضاوت می کند، سابقه سوت زدن در فینال جام باشگاه های 
آسیا 2014، فینال جام باشگاه های جهان 2015، فینال المپیک 2016 و رده 
بندی جام جهانی 2018 را دارد. این داور که در جام جهانی 2014 جزو داوران 
پشــتیبان بود، چهار دیدار را در جام جهانی 2018 روسیه سوت زد. دیدارهای 
آلمان - مکزیک و برزیل - صربســتان در مرحله گروهی، دیدار جذاب فرانسه 
- آرژانتین در یک هشتم نهایی و دیدار رده بندی بلژیک - انگلیس، بازی هایی 

بودند که کوبل داوری ایرانی در این مسابقات سوت زد.
او تاکنون 84 قضاوت بین المللی داشــته و 328 کارت زرد و 6 کارت قرمز 
داده است. این داور که از سال 2008 در لیست فیفا حضور دارد، در جام جهانی 
2022 قطر هم حضور خواهد داشت و گفته که آرزویش سوت زدن فینال این 

مسابقات است.

سخندانومنصوری؛موفقترینکوبلداوریآسیا
محمدرضا منصوری و رضا سخندان کمک داوران کوبل داوری ایران بودند و 
فغانی را در مسیر قضاوت هایش کمک کردند. جام جهانی 2018 روسیه نخستین 
باری بود که کوبل کامال ایرانی قضاوت بازی ها را بر عهده داشت و منصوری و 
سخندان نخستین جام جهانی خود را قضاوت کردند. البته رضا سخندان سال 
قبل به دلیل یکسری مشکالت از دنیای داوری خداحافظی کرد اما منصوری در 

جام جهانی 2022 قطر حضور خواهد داشت.

تمام داوران ایرانی ادوار جام جهانی فوتبال

کارلــوس کــی روش با صراحــت کامل گفت که ممکن اســت برخی 
ملی پوشــان به علت غیبت در تمرینات تیم ملــی در جام جهانی حضور 

نداشته باشند!
 کارلوس کی روش اولین انتقاد جدی خود را بعد از قبول هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران انجام داد. او امروز )دوشنبه( در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال 
ایران در جمع خبرنگاران وضعیت آماده سازی تیمش را مطلوب ندانست و 
درباره خط خوردن برخی از بازیکنان به علت غیبت در تمرینات هشدار داد.

ســرمربی تیم ملی در شــروع صحبت های خود گفــت: »به هر دلیلی 
برنامه آماده ســازی ما مسیر درســتی را طی نمی کند. مطلع هستید که 
آماده ســازی یک قدم بسیار مهم در مسیری اســت که پیش رو داریم و 
بــدون آن نمی توانیم به اهدافمان برســیم. االن که بازیکنان را در اختیار 
نداریم، بررســی آن ها سخت است و احتماال برخی از آن ها فرصت حضور 

در تیم ملی را از دست می دهند.«

در این مصاحبه هشدارآمیز، ســرمربی تیم ملی بدون هیچ سانسوری 
گفت بازیکنانی که در تمرینات آماده ســازی تیمش حضور ندارند احتماال 

از تیم ملی خط خواهند خورد و شاید جام جهانی را از دست بدهند.
مخاطب صحبت های سرمربی تیم ملی شجاع خلیل زاده و محمدحسین 
کنعانی زادگان، مدافعان ایرانی شــاغل در تیم االهلی قطر و شش بازیکن 
تیم اســتقالل هستند که به علت برگزاری سوپرجام و درخواست ساپینتو 

در اردوی تیم ملی حاضر نشده اند.
سرمربی تیم ملی در حالی این هشدار را داد که به علت کمبود بازیکن 
در اردوی تیم ملی، مجبور به اســتفاده از بازیکنان تیم ملی امید شــده 
که بعضا در تیم های باشــگاهی خود به میدان نمی روند. نتیجه این اتفاق 
چیــزی جز افت کیفیت تمرینات تیم ملــی نخواهد بود اما فعال کارلوس 
کی روش - که به دقت در ارتباط با جزییات مشهور است - به ارسال یک 

پیام هشدارآمیز بسنده کرده است.

بازیکنان اســتقالل بعد از بازی ســوپرجام که روز چهارشــنبه برگزار 
می شــود، به سرعت و در روز پنج شنبه به تیم ملی اضافه خواهند شد اما 
برگزاری این دیدار در برهه کنونی خالی از اشکال هم نیست؛ دیداری که 
طبق عرف، باید قبل از آغاز لیگ برگزار می شــد ولی در نیم فصل برگزار 
می شود و با اردوی تیم ملی تداخل دارد. از طرفی هنوز لزوم برگزاری این 

مسابقه در غیاب هواداران مشخص نیست!
در این بین بیشترین نگرانی درباره خلیل زاده و کنعانی است که طبق 
قانون تا 22 آبان باید در تیم باشگاهی خود بمانند، مگر اینکه در روزهای 

آینده در ارتباط با شرایط خود با سرمربی تیمشان صحبت کنند.
با توجه به جو رقابتی حاکم بر اردوی تیم ملی و زیر نظر داشتن بیش از 
30 بازیکن توسط کارلوس کی روش، باید دید نفراتی که با وجود تعطیلی 
مســابقات باشــگاهی در اردوی تیم ملی حضور نداشته باشند، به شرایط 
مناسب برای قرار گرفتن در فهرست 26 نفره تیم ملی ایران می رسند یا خیر.

شجاع، کنعانی و استقاللی ها از تیم ملی خط می خورند؟
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گزارش ها حاکی از آن است که توییتر در حال بررسی یک اشتراک ماهانه 20 
دالری برای تیک های آبی است.

 به نقل از سی نت، کاربران توئیتر با تیک آبی روی حساب خود ممکن است به 
زودی مجبور شوند برای حفظ این وضعیت هزینه پرداخت کنند.

یک منبع آگاه گزارش داد که مدیران توئیتر به شدت در نظر دارند که از افرادی 
که تیک آبی رایگان در نمایه خود دارند، هر ماه 5 دالر برای اشتراک توئیتر آبی بگیرند 
یا نشان خود را از دست بدهند.منابع آگاه گفتند که مدیران این شبکه اجتماعی 
آخر هفته را صرف صحبت در مورد این ایده و برنامه ریزی در مورد آن کرده اند.

با این حال، گزارشی از ورج نشان می دهد که ممکن است این عالمت، بیش از 
این ها هزینه داشته باشد. در آن گزارش آمده که توئیتر قصد دارد برای اشتراک 
آبــی جدید 19.99 دالر دریافت کند و اگر کاربران این هزینه را پرداخت نکنند، 

تیک آبی رنگ را از دست خواهند داد.
براساس این گزارش، به کاربران قبل از، از دست دادن تیک آبی خود، 90 روز 
فرصت داده می شود تا حق اشتراک بخرند. به کارمندانی که روی این پروژه کار 

می کنند ظاهراً تا 7 نوامبر فرصت داده شده تا تغییرات را اجرا کنند.
تیک آبی توسط برخی به عنوان نماد وضعیت دیده می شود. برای واجد شرایط 
بودن، حساب ها باید »مهم، معتبر و فعال« باشند که شامل حساب های مقامات 
دولتی، افرادی که نماینده برندهای برجسته هستند، سازمان های خبری و روزنامه 

نگاران؛ فعاالن رسانه ای، سلبریتی ها، ورزشکاران.
در ســال 2021، 360 هزار حساب یا 0.2 درصد از کاربران فعال روزانه توئیتر 

قابلیت توئیتر آبی را دریافت کردند.
توئیتر آبی یک سرویس اشتراک است که چندین امتیاز ممتاز را ارائه می کند، 
از جمله به کاربران اجازه می دهد اخبار را بدون آگهی بخوانند، توئیت های منتشر 
شده را ویرایش کنند، نشانک های خود را در پوشه ها سازماندهی کنند، مکالمات 

را در دایرکت پین کنند، ویدیوها را تا 10 دقیقه آپلود کنند و ...
هنگامی که این قابلیت در سال 2021 راه اندازی شد، این سرویس 3 دالر هزینه 

داشت، اما هزینه این اشتراک  در اکتبر به 5 دالر افزایش یافت.

این روزها و با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی انتشار اخبار جعلی افزایش 
پیدا کرده و خواندن و دیدن این نوع از اخبار می تواند اثرات مخربی بر سالمت انسان 

داشته باشد که ممکن است برخی از آنها حتی جبران ناپذیر باشند.
 واقعیت اســت یا دورغ؟ سوالی که این روزها بعد از خواندن، دیدن یا شنیدن 
اخبار مختلف از خودمان یا دیگران می پرســیم. عصری که ما در آن زندگی می 
کنیم، عصر تکنولوژی و انتقال سریع اخبار به وسیله شبکه های اجتماعی است و 
همین باعث شده اخبار دروغ در سطح گسترده منتشر شود؛ اخباری که به سختی 
می شــود راست و دروغش را سنجید و وقتی به دفعات بسیار به اشتراک گذاشته 

شود، می تواند تاثیراتی مخرب روی روح و روان مخاطب بگذارد.
 طبق یکی از مطالعات آفکام، با کاهش دسترسی بزرگساالن به اخبار از طریق 
تلویزیون و استفاده از رسانه های اجتماعی برای دریافت اخبار، انتشار اخبار جعلی 

طی سال ها افزایش یافته است.
اخبار جعلی چیست و چرا به اشتراك گذاشته می شود؟

اخبار جعلی که از اطالعات نادرست تشکیل شده و اغلب به طور عمدی در شبکه 
های اجتماعی منتشر یا به اشتراک گذاشته می شود، می تواند راهی خطرناک برای 
به دست آوردن اطالعات باشد. هنگام مواجهه با اخبار، مردم اغلب به جعلی بودن 
یا نبودن خبر فکر نمی کنند و در عصر دسترســی فوری به اینترنت و رسانه های 

اجتماعی این نوع از خبرها را با دیگران به اشتراک می گذارند.
به گزارش گاردین، اگرچه عبارت اخبار جعلی در سال 2019 به فرهنگ لغت 
انگلیسی آکسفورد اضافه شد، اما استفاده از این اصطالح در طول سال ها رشد یافته 

و تنها از سال 2016 تا 2017 به میزان 365 درصد افزایش یافته است.
اخبار جعلی و همه گیری كرونا

شیوع ویروس کرونا موج دیگری از اخبار جعلی را به همراه داشت. مقاالتی که 
نحوه درمان کرونا را توصیه می کردند، در سراســر جهان به اشتراک گذاشته می 
شدند و در برخی موارد، زندگی مردم را به خطر می انداختند. از نظریاتی که می 
گفتند دکل های 5G با ویروس کرونا مرتبط هستند تا نظرات ترامپ که می گفت 
نوشیدن وایتکس می تواند به بهبود کرونا کمک کند، همه گیری کرونا در اطالعات 
نادرست غرق شده بود و سرویس ملی سالمت انگلیس برای مبارزه با اخبار جعلی 
آنالین اقداماتی انجام داده بود.یونســکو برای مقابله با سیل اخبار جعلی در طول 
همه گیری، اقدامات دیگری داشت، زیرا ترس مردم از این ویروس روزبه روز در حال 
افزایش بود. باتوجه به گستردگی این مشکل، سازمان بهداشت جهانی در تالش 

برای مقابله با افسانه ها در مورد ویروس، بخشی را برای دادن اطالعات درست به 
مردم در سایت خودش راه اندازی کرد.

به گفته دکتر ویلیام ون گوردون، دانشــیار روانشناســی متفکرانه در دانشگاه 
دربی، نه تنها به اشتراک گذاری اطالعات نادرست به طور بالقوه برای سالمتی افراد 
مشــکل زا است، بلکه بر سالمت روانی آنها نیز تاثیر دارد. قرار گرفتن در معرض 
اخبار جعلی عالوه بر تأثیر بی رویه بر تصمیم گیری افراد می تواند اضطراب را نیز 

در طوالنی مدت افزایش دهد.
در مارس 2020، اعالم شد که دولت انگلیس واحدهای تخصصی برای مقابله 
با اخبار جعلی در مورد ویروس کرونا دارد. به گفته دولت زمانی که پیمایش اخبار 
را آغاز کرد، حداکثر 70 خبر در هفته که اغلب روایت های نادرست حاوی ادعاهای 

گمراه کننده متعدد بودند، شناسایی و حل شدند.
خطرات اخبار جعلی بر سالمتی

همه ما می دانیم که اخبار جعلی می تواند برای جامعه و سیاست مخرب باشد، اما 
چیزی که احتماالً نمی دانستید این است که قرار گرفتن در معرض اطالعات نادرست 
ممکن است برای سالمتی فرد نیز مضر باشد. تیمی از دانشمندان از دانشگاه های 
الفبورو، متروپولیتن منچستر، نورثامبریا و استافوردشایر تحقیقاتی را درباره تأثیرات 
اطالعات نادرست روی سالمتی انجام دادند. وب سایت دانشگاه متروپولیتن منچستر 
نتیجه  را منتشر کرده  که نشان می دهد تحت شرایط خاص و زمانی که شخصی 
با اطالعات نادرست مواجه می شود، حتی خواندن یا گفتن درباره آن نیز می تواند 

به طور مستقیم بر سالمت جسمانی او تأثیر بگذارد.
افرادی که در پرسشنامه مطرح شده امتیاز پایینی کسب کرده اند، احتماال درباره 
منبع اطالعات، صحت آن یا نحوه یافتن آن تحقیق نمی کنند و در نتیجه مشخص 
شد آنها احتماالً عالئم استرس فیزیکی را دارند. به عنوان مثال افزایش ضربان قلب 

که پاسخ های فیزیولوژیکی منفی به استرس است.
برخــی از عالئــم دیگری که می توانند به راحتی و بر اثر خواندن اخبار جعلی 
و منفی ایجاد شوند، عبارتند از حمالت پنیک، فوبیا و OCD. برای برخی از افراد، 
اطالعات نادرست حتی می تواند آنها را از ادامه زندگی عادی خود باز دارد و حتی 

منجر به مرگ آنها نیز شود.
متخصصان می گویند: بعضی از افراد پس از مواجهه با اخبار جعلی، به طور کلی 

از ارتباط با دیگران اجتناب می کنند و ممکن است دچار شیدایی شوند.
آنی میلر، روانشــناس معروف، می گوید: خواندن مداوم اخبار می تواند برای 
سالمتی مضر باشد. قرار گرفتن مداوم در معرض اطالعات منفی می تواند بر مغز 
تأثیر بگذارد. دریافت اخبار می تواند سیستم عصبی سمپاتیک را فعال کند که باعث 
می شود بدن فرد هورمون های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین را ترشح کند.

راه حل های كنترل تاثیرات اخبار جعلی
راه هایی وجود دارد که می توان تشخیص اطالعات جعلی در افراد را بهبود بخشید 
و به آنها کمک کرد تا در برابر تأثیر اغواکننده اطالعات نادرســت مقاومت کنند.  
طبق نوشته سایت دانشگاه دربی، محققان می گوید که کارهای زیادی برای مقابله 
با اخبار جعلی، به ویژه از سوی شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر انجام 
می شود، اما می توان کارهای بیشتری انجام داد. دولت ها این فرصت را دارند که با 
ارتقاء سواد خبری و تشویق مردم به تحقیق درباره مطالبی که می خوانند به آنها 

کمک کنند اخبار واقعی را از جعلی شناسایی کنند.

در روند افزایشــی ارزهای دیجیتال »دوج کوین« جایگزین »کاردانو« شد تا به 
عنوان ششمین ارز دیجیتال بزرگ رتبه بندی شود.

به گزارش تجریش آنالین ، وب سایت »کریپتو مدیا« در گزارشی نوشت: »دوج 
کوین« )Doge( جایگزین توکن »کاردانو« )ADA( شد و اینک به عنوان ششمین 

ارز دیجیتال بزرگ در جهان شناخته می شود. 
»چارلز هاسکینسون« بنیانگذار کاردانو از دوج کوین دعوت کرد تا به عنوان یک 

زنجیره جانبی به کاردانو بپیوندد. »ایالن ماسک« مدیرعامل تسال، که مدت ها از 
حامیان دوج بوده، به نظر می رسد پس از تکمیل خرید توییتر، دوج کوین را تقویت 
می کند. ماسک قباًل از این ارز دیجیتال به عنوان راهی برای مالیات دادن کاربران 
برای توییت هایشان و جلوگیری از اسپم ها و ربات ها در توییتر حمایت کرده است.

ابتکارات ایالن ماسک قبال شتاب قیمت این رمزارز را افزایش داده است. چارلز 
هاسکینسون، ادعا می کند که خرید ماسک از توییتر، احتمال همگرایی دوج کوین 

با شبکه رسانه های اجتماعی را افزایش داده است.
همانطور که اشاره شد، هاسکینسون از دوج کوین دعوت کرد تا به عنوان یک 
زنجیره جانبی به کاردانو بپیوندد. هاسکینسون ادعا می کند که آماده است این انتقال 
را بدون هیچ هزینه ای انجام دهد و می تواند قراردادهای هوشمند را به کار گیرد. 
ایالن ماسک گفت که از دوج کوین می توان برای خرید کاالهای تسال و استارلینک 
در سال گذشته استفاده کرد. باعث شد قیمت این ارز دیجیتال تا 17 درصد افزایش 

یابد. با این حال، همه اظهارات ماسک به افزایش ارزش دوج کوین منجر نشد. 
دقیقا مشــخص نیســت که ماســک قصد دارد با دوج کوین چکار کند. این 
اجازه می دهد تا حدس و گمان و نوسانات قیمت ادامه یابد. در زمان نگارش این 
مقاله، قیمت فعلی این ارز دیجیتال 0.1322 دالر و حجم معامالت 24 ســاعته 

13.440.926.716 دالر است. 

تیکآبیتوئیتربرایکاربران۲۰دالرآبمیخورد
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  علمیعلمی

 شاید لباس بعدی ما از جنس تار عنکبوت باشد!

بســیاری از پژوهشــگران با توجه به محکم بودن ساختار تار عنکبوت 
سعی دارند از آن برای تهیه لباس های جدید استفاده کنند.

 به نقل از فوربس، تارهای عنکبوت ، ســاختارهایی بسیار قوی هستند. 
یک بار جارو کشــیدن مطمئنا آنها را از راهروی خانه شما خارج می کند 
اما در نظر بگیرید که چقدر بزرگتر از شبکه تار عنکبوت هستید و با وجود 
این، اغلب هنوز کمی مقاومت را از طرف آن احساس می کنید. همچنین، 
برای حشــرات طعمه عنکبوت، تار به تله ای مرگبار تبدیل می شــود که 
خارج شدن از آن غیرممکن است. پژوهشگران، تارهای عنکبوت را مورد 
بررسی قرار داده اند تا بفهمند که چه چیزی آنها را بسیار قوی می کند و از 
عنکبوت ها یاد بگیرند که چگونه می توان مواد مشابه تار عنکبوت را ساخت.

پژوهشــگران کالج »ویلیام و مری«)William & Mary( آمریکا در اوایل 
سال جاری، جزئیات جدیدی را در مورد ساختار پروتئین در تار عنکبوت 
کشف کردند. اطالعاتی از این دست می توانند به سایر پژوهشگران کمک 
کنند تا ســاختارهای جدیدی را ایجاد کنند که ممکن است به اندازه تار 

عنکبوت قوی باشند.چندین گروه پژوهشی طی چند دهه گذشته، موادی 
را بــا الهام از تار عنکبوت تولید و آزمایش کرده اند. یکی از راه های انجام 
دادن این کار، ساختن کپی هایی از تار عنکبوت براساس »اسپیدروئین ها« 
)spidroins( است. اسپیدروئین ها، پروتئین هایی هستند که تار عنکبوت 
را می ســازند و مولفه های اصلی ساختار تار عنکبوت هستند. عنکبوت ها 
می توانند اسپیدروئین را تولید کنند اما برقراری کارخانه ای پر از عنکبوت 
و ایجاد اســپیدروئین به مقدار مورد نیاز امکان پذیر نیست. مردم مطمئنا 
در مورد این ایده فکر کرده اند اما عملی کردن آن بســیار زمان بر اســت. 
مشــکل دیگر این اســت که عنکبوت ها، رفتار آدم خوارانه از خود نشان 
می دهنــد. اگر عنکبوت ها برای افزایــش تولید تار عنکبوت پرورش داده 

شوند، یکدیگر را می خورند.

 بررسی افســردگی یا زوال عقل با پچ پوشیدنی محققان 
ژاپنی

محققان دانشــگاه اوزاکا در ژاپن یک دســتگاه الکتروانســفالوگرافی 
پوشیدنی)EEG( طراحی کردند که می تواند فعالیت مغز را اندازه گیری کند 
و به طور بالقوه به پزشــکان اجازه دهد شرایطی مانند افسردگی یا زوال 
عقل را بررســی کنند. به نقل از مدگجت، در حال حاضر، ارزیابی فعالیت 
مغز مســتلزم مراجعه به یک مرکز با تجهیزات بزرگ و گرانقیمت است و 
این موضوعات نظارت طوالنی مدت را دشــوار می کند. هدف این آخرین 

فناوری امکان اندازه گیری فعالیت مغز در خانه است.
این دســتگاه از یک پچ تقریبا شفاف تشــکیل شده است که انعطاف 
پذیر و کشسان است. چسب پچ را می توان روی پیشانی قرار داد و سپس 
پچ، اطالعات خوانشــی از فعالیت مغــز را ارائه می دهد که از نظر دقت با 
مواردی که با اســتفاده از تجهیزات بزرگ تر و گران تر به دســت می آیند 

قابل مقایسه است.

امام علی علیه السالم :

تَناَهوا  و  الُمنَکِر  َعِن  وانَهوا 
َعنُه؛ فإنَّما اُِمرتُم بِالنَّهِي بَعَد 

الّتناهي .
از زشتکاری نهی كنید و خود 
از آن باز ایستید؛ زیرا كه شما 
فرمان دارید ابتدا خود از كار 
زشت باز ایستید و سپس 

دیگران را نهی كنید.
نهج البالغة : الخطبة 105 .

اینفوگرافیاینفوگرافی

  اطالعاتی از خواب كه شاید ندانید!
خواب كافی باعث ایجاد اثرات مختلفی در بدن می شود كه از اثرات مفید آن می توان به بهبود روحیه و سطح انــرژی، سیستم ایمنی قوی تر، 
خالقیت و بهره وری بیشتر و عکس العمل های سریع تر اشاره كرد. همچنین از آلزایمر، افسردگی و دیابت به عنوان خطرات مهم كم خوابی نام 

می برند كه در این اینفوگرافیک به آن ها پرداخته شده است.
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