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رفع فقر مطلق ماموریت 
وزارت تعاون است

 اعتماد سهامداران به بازار 
سهام را بر می گردانیم

بازیکنانی که کی روش 
امید به  درخشش آنها  دارد

کشف سیارک خطرناکی 
که زمین را تهدید 
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پویاجبلعاملی
اقتصاددان

وقتیآیفونلوکسمیشود

تصمیم گیرندگان نباید این را مطرح کنند که به چه کاالیی مجوز واردات 
دهند یا مشــمول تامین ارز کنند؟ در واقع اگر دغدغه سیاســتگذاران این 
پرسش ها و موارد مشابه باشد، باید گفت طریق سامان کردن اقتصاد ملی را 

اشتباه اختیار کرده اند.
ممنوعیت رجیســتری آی فون۱۴، شــاهد دیگــری از رویکرد دیرینه 
سیاســتگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط 
حداقلی معاش تعریف می کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر 
از آن می داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز نمی رسد و درصد قابل 
توجهــی از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می کنند. آیا می توان اعتراض کرد 
آنچه شــما به عنوان کاالی لوکس تعریف می کنید در آن سوی دنیا که نه، 
در همین کشورهای کوچک خلیج فارس کاالیی معمولی است؟ آیا می توان 
اعتراض کرد که اقتصاد کشور در این یک دهه، چنان آب رفته که آی فون 
برایش کاالی لوکس شده است؟ آیا می توان اعتراض کرد که بزرگ ترین افتخار 

سیاست ورزان ما تامین کاالهای اساسی است؟ آیا می توان اعتراض کرد...؟
بگذریم از نفع بران افزایش قیمت موبایل ناشی از این ممنوعیت که حتما 
بر این تصمیم موثر بوده اند. آنانی که از ممنوعیت و ســپس رفع آن و هر 
امضا و مصوبه ای ســود می برند و عاشــق مداخالت دولتی از این دست در 

بازارهای مختلفند.
ما بر آنیم که ممنوعیت واردات، یکی از ضدملی ترین تصمیماتی است که 
نه تنها آزادی و حق انتخاب را محدود می سازد، بلکه به زیان اقتصاد کشور 
است؛ حتی برای واردات کاالهایی که در داخل تولید می شود. اقتصاد ملی 
نیازمند آن اســت که کاالی مشابه خارجی را که می توان با هزینه کمتر از 
آن سوی مرز تامین کرد، تولید نکند. شاید این گزاره برای بسیاری عجیب 
به نظر برسد. در ذهن سیاستمداران ما، واردات به معنی جایگزینی کاالی 
داخلی است. به معنی منهدم شدن یک بنگاه تولیدی ایرانی. به معنی بیکاری 
شــهروندان کشــور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات کاالیی که 
رقابتی تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کاال و عدم 
تولید کاالی دیگری است که کشور می توانست کارآمدتر تولید کند. به عبارت 
دیگر، تجارت آزاد و واردات معیاری خواهد بود که فرآیند استفاده از منابع و 
تولید را بهینه می کند. دیوارهای ممنوعیت و تعرفه و طویل المدت کردن آن 

در آغوش گرفتن ناکارآیی، افت رفاه و کاهش اشتغال است.
بدون تردید، این نتیجه گیری درباره کل اقتصاد است. درحالی که ممکن 
است، گروه های ذی نفع و حتی نیروی کار کاالیی که به واسطه کارآمد کردن 
فرآیند تولید از طریق تجارت آزاد به اشتغال می رسند با کسانی که با وجود 
تعرفه و ممنوعیت واردات، بر سرکار می روند یکسان نباشد و همین نیز باعث 
شود کشورها به فراخور اوضاع، استثنائاتی برای تجارت آزاد در نظر بگیرند. اما 
ما به آن قائل هستیم که قاعده جهش اقتصادی، رفتن به سوی تجارت آزاد، 
رفع مداخله دولت در امر تجارت، برداشتن ممنوعیت های وارداتی، کاهش 
دیوار تعرفه، زدودن تحریم ها و عجین شــدن با اقتصاد جهانی است. عکس 
این رویکرد، یعنی عادت کردن به تحریم، افزودن به دیوار تعرفه، ممنوعیت 
ورود کاالها، طویل کردن فرآیند گمرکی، بوروکراتیک کردن تسویه ارزی، 
مانع تراشی بر راه تجارت به بهانه رصد هر دالر ورودی و خروجی و... دقیقا 
همان چیزی است که اقتصاد و کشور را به عقب رانده است و باز هم می برد. 
این رویکرد دوم، وابسته به نگاهی دیوانساالرانه است که می انگارد، تولید با 
تحدید و ایجاد مانع بر سر تجارت آزاد، رونق می گیرد. رویکردی که وابسته به 
این دولت و آن دولت نیست.تصمیم گیرندگان ابدا نباید این سوال ها را مطرح 
کنند که به چه کاالیی مجوز واردات دهند؟ چه کاالیی را مشــمول تامین 
ارز کنند؟ به چه کســی اجازه واردات و صادرات دهند؟ در واقع اگر دغدغه 
سیاستگذاران این پرسش ها و موارد مشابه باشد، باید گفت طریق سامان کردن 
اقتصاد ملی را اشتباه اختیار کرده اند.سوال اتفاقا باید این باشد، آیا ورود همه 
کاالها آزاد است؟ آیا همه تولیدکنندگان مجوز صادرات محصول خود را دارند؟ 

آیا فرآیند اداری تجارت کوتاه، آسان و بدون وجود تاییدات دولتی است؟
شــاید برخی در تصور آنند که این تصویری مخدوش از یک آنارشیسم 
آزادی خواهانه اســت؛ اما بالعکس کســانی که این رویکــرد را هرج و مرج 
می پندارند، خود گرفتار آموزه ای عقب مانده و بســته مبتنی بر جایگزینی 
واردات، محوریــت دولت در تخصیص منابــع و اعتقاد به تجارت با نظارت 
دقیق بوروکرات ها هستند. رویکردی که کاالهای معمولی در دنیا را لوکس 
می پندارد و نمی تواند درک کند که اگر امروز خانه های ما حمام دارد، برق 
دارد، تلفن دارد به خاطر آن است که در زمان ورود این تکنولوژی ها، تصمیم 

گیرندگان آنها را به خاطر لوکس بودن ممنوع نکرده بودند.

1010 سال فرصت داریم با بحران آب مقابله کنیم سال فرصت داریم با بحران آب مقابله کنیم

 فیلم مستند »زمزمه های گمشده در دوردست« به کارگردانی 
منصور فروزش و تهیه کنندگی مهدی دزفولی و منصور فروزش 
محصول مرکز مستند سوره به ششمین جشنواره بین المللی 

فیلم کالرتیپ استرالیا راه یافت.
 جشــنواره کالر تیــپ بــه  عنــوان یکــی از معتبرترین و 
شناخته شده ترین جشــنواره های فیلم در نیمکره جنوبی و 
همچنین یکی از بزرگترین رقابت های فیلم چند فرهنگی آسیا-

اقیانوسیه است که هنر و فرهنگ جهانی را از طریق فیلم ترویج 
می کند و دیدگاه خالقانه فیلم سازان سراسر جهان را به نمایش 
می گذارد و به زودی به یکی از بزرگترین رویدادهای نمایش فیلم 

در دنیا تبدیل خواهد شد. 

کریسپین هلیون گالور ستاره »خدایان آمریکایی« از احتمال 
بازگشت این مجموعه تلویزیونی می گوید.

 گالور بازیگر آمریکایی که در نقش آقای جهان در این مجموعه 
تلویزیونی ظاهر شد، دوســت دارد پایان رمان شخصیتش را 
روی پرده ببیند.از نقش های معــروف گالور می توان به بازی 
در فیلم های فرشتگان چارلی، فرشــتگان چارلی ۲، آلیس در 
سرزمین عجایب، مردی با کیف، جکوزی ماشین زمان، جایی که 
قلب آنجاست، حتی دختران گاوچران و پرستار بتی اشاره کرد.

کریسپین هلیون گالور ستاره »خدایان آمریکایی«
 کریسپین هلیون گالور ستاره »خدایان آمریکایی«

خدایان آمریکایی کــه از کتابی به همین نــام اثر نیل گیمن 
برگرفته شده در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. برایان فولر و مایکل 
گرین توسعه دهندگان این مجموعه هستند که از شبکه کابلی 

استارز پخش شد.

رئیس اتاق ایران در اجالس تجارت محصوالت کشــاورزی و غذایی ایران تاکید کرد 
که ایران در آینده چالشی بزرگتر از مسئله آب ندارد اگر رویه ها به همین صورت ادامه 

یابد، ۱۰ سال آینده در بخش هایی از ایران موجود زنده ای نمی بینیم.
موضوع کشاورزی برای ایران و هر کشور دیگری مسئله بسیار مهمی است؛ البته در 
مورد ایران تعبیر و تفسیر داخلی و خارجی به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه، تنوع 
مختلف فصول و تنوع آب  و هوایی، متفاوت است و این جایگاه از اهمیت ویژه تری برخوردار 
می شود.در سال ۱38۲ اجالسی با حضور بخش کشاورزی هلند در کشور برگزار شد و 
با تعبیر خاصی بخش کشاورزی و غذای ایران را به »شیر خفته« تشبیه کردند که وای 
به حال روزی  که این شیر بیدار شود. بر اساس آنچه از سال ۱385 تا حال رخ داده، این 
سوال مطرح است که آیا این شیر بیدار می شود یا هیچ وقت بیدار نخواهد شد. این چالش 
بزرگ در بخش کشاورزی و غذا است که باید به آن فکر کرد و پاسخ داد. آیا روند حرکت 
ما در آینده توفیقی در بخش کشاورزی دارد و به روند مثبتی در ادامه می رسیم یا خیر؟

بــا توجه به اینکه در این نشســت افراد متخصص در حوزه صــادرات و آب درباره 
پژوهش های انجام شده در حوزه کشاورزی صحبت می کنند، ترجیح می دهم که به چند 
چالش در بخش کشــاورزی و صنعت غذا اشاره کنم. این چالش ها، در حوزه کشاورزی 

چالش های بسیار عمیقی است ولی کمتر از آن ها صحبت می شود.
شاید مهم ترین چالشی که ما در آینده خواهیم داشت و کمتر در مورد آن صحبت 
می شــود، چالش آب در کشور است. واقعا چالشــی بزرگتر از این در کشور نداریم. اما 
مطابق معمول »ما همه در خواب غنودیم و سحر قافله رفت«. معموال ما منتظر می مانیم 
تا چالش ها به وضعیت نامطلوب برســد و بعد به فکر می افتیم اما باید مسئله آب را در 
هر اجالس و سخنرانی تذکر داد.طبق آمارها، مسیر حرکت ما در ارتباط با مسئله آب، 
مسیر توسعه نیست.  در دهه 5۰ مجموعا ۴7 هزار چاه در کشور داشتیم؛ ولی در سال 
۱398، حدود 85۰ هزار حلقه چاه در کشور برآورد شد. وضعیت تاالب ها بسیار نامناسب 
است و به وضعیت محیط زیست همه اشراف دارند. اگر »طرح فدک« که مجلس شورای 
اسالمی به دنبال آن بود و اتاق ایران مخالف آن بود، در مجلس شورای اسالمی، تصویب 
می شد، وضعیت بدتری رقم می خورد. اما با توجه به تحقیقات بین المللی که نهادهای 
واسط سازمان ملل آن را انجام می داد، درنهایت به واقعیت بحران آب در ایران رسیدند. 
اگر به همین صورت جلو برویم و اقدام جدیدی نکنیم، ۲۰ سال آینده تصور وجود موجود 
زنده در بخشی از نقاط ایران تصور اشتباهی است. ایران ۱۰ سال فرصت دارد تا از چالش 

آب جلوگیری کند و البته می تواند جلوی این بحران را بگیرد. 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/08/14

شماره : 1506

ســعیده محمد  -   ایده روز  | پوتین 
می خواهد یک هاب گازی بزرگ در ترکیه برای 
انتقال منابع گازی که پیش از جنگ اوکراین از 
طریق خطوط لوله نورداستریم هدایت می شد، 
ایجاد کند. با این  طرح، ایده انتقال گاز روسیه 
به ترکیه از طریق ایران کنار گذاشته می شود.

در چهل و ششــمین گزارش از سلســله 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، 
خالصه ای از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی و 
منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده 
و آخرین روندهــا و پیش بینی های اقتصادی 
تهیه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی 
بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی 

قرار گرفته اند.
در بخش تحوالت جهان، والدیمیر پوتین 
اخیــراً ایجاد یک هاب گازی بزرگ در ترکیه 
را برای انتقال منابع گازی که پیش از جنگ 
اوکراین از طریق خطوط لوله نورد اســتریم 

هدایت می شد، پیشنهاد کرده است.
پوتین اعالم کــرد که این هاب همچنین 
می تواند به بســتری برای تعیین قیمت گاز 
تبدیل شــود و از سیاسی شدن این موضوع 
جلوگیری کند. پوتیــن هزینه کنونی گاز را 
»باال« خواند و افزود که »ما به راحتی می توانیم 
قیمت را در سطح عادی بازار، بدون هیچ گونه 
حاشیه سیاسی تنظیم کنیم.« اردوغان بالفاصله 
به دولت ترکیه دستور اجرایی کردن این ایده 
را داد. با اجرایی شدن این طرح، روسیه ترکیه 
را در کانون سیاست های جدید انرژی خود در 
منطقه قرار خواهد داد و موقعیت ایران از این 

رهگذر متأثر خواهد شد.
ایده انتقال گاز روســیه به ترکیه از طریق 
ایران عمالً کنار گذاشته خواهد شد و چشم انداز 
چندانی برای همــکاری گازی میان ایران و 
روسیه وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد 

ترکیــه علیرغم عضویت در ناتو توانســته از 
فرصت های جنگ اوکراین به خوبی بهره گیرد.

در همیــن حال مدیرعامل گازپروم، اخیراً 
هشــدار داد برنامه هایی برای تعیین ســقف 
قیمت برای فروش گاز روســیه، که در حال 
حاضر توسط رهبران غربی در نظر گرفته شده 
باعث توقف عرضه می شود. او اشاره کرد که ما 
به قراردادهایی که امضاشــده متکی هستیم. 
تصمیم یک جانبه از این نوع، البته نقض شرایط 
اساسی توافق نامه ها است که منجر به خاتمه 

عرضه ها می شود.
روســیه همچنین اعالم کــرده در پیامد 
تحریم واردات زغال سنگ از این کشور توسط 
اتحادیــه اروپا، بر بازارهای آســیایی متمرکز 
خواهد شــد. ایــن اقدام روســیه را می توان 
بــه تغییر در ژئوپلیتیک زغال ســنگ پس از 

تغییرات مشــابهی که در نفت و گاز در پیامد 
جنگ اوکراین رخ داده تعبیر کرد. در آن ســو 
دولت بایدن در حال بررسی ممنوعیت کامل 
واردات آلومینیوم روســیه در پاسخ به جنگ 
روسیه در اوکراین است. دولت ایاالت متحده 
در ابتدا تحریم آلومینیوم روســیه را به دلیل 
ترس از اختالل در زنجیره های جهانی متوقف 
کرده بود. بااین حال، محصوالت کمتری برای 
ایاالت متحده و متحدان برای تحریم کردن در 

واکنش به تشدید جنگ باقی مانده است.
در تحوالت منطقــه حاکم دبی، اخیراً در 
مراسمی از برنامه های توسعه صنعتی امارات با 
محوریت انقالب چهارم صنعتی پرده برداشت. 
در قالب این برنامه قرار است ساالنه 15 میلیارد 
درهم محصوالت با فن آوری پیشرفته اماراتی 
صادر شــود و اجرای 1000 پــروژه فناوری 

در سراســر کشور تا ســال 2031 مطابق با 
اولویت های ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. 
در این راستا سرمایه گذاری 11 میلیارد درهمی 
در فناوری های پیشــرفته و مراکز ملی برای 
توانمندسازی صنعتی و پرورش استعدادهای 
اماراتی در دستور کار خواهد بود. توافق کابل 
و عشق آباد درباره استمالک زمین های مسیر 
پروژه تاپی، آغاز کار این پروژه و ایجاد شبکه 
برای توزیع گاز از دیگر اخبار منطقه اســت. 
خط لوله گاز ترکمنستان تا مرزهای افغانستان 
رسیده است؛ اما تا اکنون کار عملی این پروژه 
در افغانستان آغاز نشده است. در قالب پروژه 
موســوم به تاپی بیش از ۸00 کیلومتر خط 
لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان عبور 
می کند و سپس به پاکستان و هند می رسد. در 
صورت اجرایی شدن این خط، ساالنه افغانستان 

از این رهگذر بیش از ۴00 میلیون دالر درآمد 
ترانزیتی خواهد داشت.

در بخــش داده های تــازه آمارهای جدید 
ســازمان جهانی گردشــگری نشان می دهد 
که عربستان ســعودی پر بازدیدترین کشور 
عربی توسط گردشگران در طول سال جاری 
بوده است. بر اساس ارقام جدید منتشر شده 
توسط ســازمان جهانی گردشگری، تاکنون 
بیش از 1۸ میلیون گردشــگر از عربســتان 
سعودی در سال 2022 بازدید کرده اند، امارات 
 متحده عربی( با 1۴.۸ میلیون گردشــگر در

 رتبه دوم و مراکش با 11 میلیون گردشگر در 
رتبه سوم قرار گرفته اند.

داده های تازه دولت ترکیه نشــان می دهد 
صادرات این کشــور به عربستان سعودی با 
افزایش ســاالنه 1۸0 درصدی در بازه زمانی 

ژانویه تا سپتامبر همراه بود.
در ســال های گذشــته روابط سیاسی دو 
کشور تیره بود. تجارت یکی از زمینه هایی بود 
که تنش در روابط ترکیه و عربستان سعودی بر 
آن شدیداً اثر گذاشت به گونه ای که صادرات به 
عربستان در سال 2021 با 92.2 درصد کاهش 
نسبت به 2020 همراه بود اما تجارت در سال 
جاری بهبودیافته است، زیرا آنکارا و ریاض وارد 
روند عادی سازی روابط شدند که تأثیر مثبتی 

بر روابط اقتصادی داشت.
مرکز پژوهش هــای اتاق ایران در حرکتی 
منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار سلسله 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
را باهدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط 
ژئواکونومیک ایران، در دســتور کار قرار داده 
اســت و در این گزارش ها مسائل مهم روز از 
منظر تأثیرگذاری بر دیپلماســی اقتصادی و 
موقعیــت ژئواکونومیک ایــران مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرند.

رویای روسیه برای ایجاد هاب گازی در ترکیه، بدون ایران

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مأموریت ما در وزارت تعاون، رفع فقر 
مطلق و کاهش فقر نسبی است. ایجاد رونق اقتصادی و به ظرفیت اسمی رساندن 

کارخانه ها و کارگاه ها نیز در دستور کار است.
 صولــت مرتضوی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی پیــش از ظهر امروز در 
حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نگاه کالن دولت 
بهبود معیشــت همه دستگاه های اجرایی و همه گروه های شغلی در کشور اعم از 

کارگران و بازنشستگان و کارمندان است.
وی عنوان کرد: تصمیمات خوبی برای ســال 1۴01 نسبت به افزایش حقوق 
کارگران گرفته و اعمال شــد. بخش دیگری از دستگاه ها از جمله بازنشستگان و 
کارمندان دولت مشکالتی داشتند که خوشبختانه دولت الیحه ای تقدیم مجلس 
شــورای اســالمی کرد و با اصالحاتی به تصویب رسید که ان شاءاهلل بعد از ابالغ 

قانون حتماً مدنظر قرار خواهد گرفت.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کــرد: مأموریت ما در وزارت تعاون، 

رفع فقر مطلق و به فضل الهی کاهش فقر نسبی است. ایجاد رونق اقتصادی و به 
ظرفیت اسمی رساندن کارخانه ها و کارگاه ها نیز در دستور کار است.

مرتضوی بیان کرد: در حوزه دارو تصمیمات بســیاری خوبی گرفته شــد. در 
بازدیدی که از برخی از شــرکت های دارو ســازی داشتم الحمدهلل هم مواد اولیه 
به وفور تأمین و تولید شــده و هم در خصــوص داروهای آنتی بیوتیک ظرفیت 

جدیدی تأمین کردیم.
وی اضافه کرد: در حوزه تأمین سرم ان شاءاهلل به ظرفیت هر ماه ۶ میلیون واحد 
سرم خواهیم رسید و مشکالت دارویی فروکش کرده است و حسب دستوراتی که 

داده شد هم تأمین می شود و هم تولید و به احسن وجه توزیع می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با لغو قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی توسط برخی بیمارستان ها خاطرنشان کرد: این خبر به هیچ وجه 
صحت ندارد و در نشستی که با مسئوالن وزارت بهداشت داشتیم سازمان تأمین 
اجتماعی یکســری بدهی ها به دانشگاه ها داشتند که منابع آن تأمین و پرداخت 
شد. بدهی های معوقی به داروخانه ها وجود داشت که اطمینان خاطر داده می شود 

همه آنها تأمین و پرداخت شود.

رفع فقر مطلق ماموریت وزارت تعاون است

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

مشارکت بخش  خصوصی پیش نیاز 
توسعه اقتصادی

با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت های بخش      خصوصی 
نمی توان به توســعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم      انداز خود نیازمند حضور و 

مشارکت پر رنگ بخش      خصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی برسد.
امروزه کشــور      های پیشــرفته، کشورهایی هســتند که دارای بخش      خصوصی 
توسعه یافته      ای هستند و توسعه بخش      خصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی در این 
کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بخش اعظم اقتصاد این کشورها که بیشتر 
شامل بنگاه های کوچک و متوسط است در اختیار بخش      خصوصی است، چراکه این 
بخش ضمن داشتن انعطاف      پذیری بیشتر می تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت      تر و با 
آموزش و تقویت مهارت ها، ارتقای پیشــرفت      های فناوری، ارائه راه      حل      های جدید و 

نوآورانه، سرمایه گذاری و ... امکان افزایش بهره      وری را فراهم کند.
بخش      خصوصی با توسعه نوآوری      ها در قالب یک بازیگر کلیدی نقش مهمی در 
اقتصاد ایفا کرده و به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل می کند و با کارآفرینی 
و ایجاد اشتغال، ارائه کاالها و خدمات و تحریک رشد اقتصادی، بهبود شرایط زندگی 
مردم را فراهم می کند و نقش حیاتی در اقتصاد و توســعه پایدار دارد و منبع مهم 
درآمدهای مالیاتی برای دولت ها برای تامین مالی زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی 

و استراتژی های توسعه به شمار می      رود.
در کشور ما نیز با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت های 
بخش      خصوصی نمی توان به توسعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم      انداز خود نیازمند 
حضور و مشارکت پر رنگ بخش      خصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی 
مطلوب و موردنظر در برنامه های توسعه      ای خود برسد و برای کمک به فراهم آوردن 
موجبات رشــد و توسعه اقتصادی، کشــور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به عنوان یک تشکل مهم و تاثیرگذار که 
نمایندگی بخش      خصوصی کشور را عهده      دار است و به دلیل حضور افراد آگاه، توانمند 
و پایبند به اخالق کســب وکار و صاحب نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی از 
بخش ها و عرصه      های مختلف اقتصادی از قبیل بخش های صنعتی، بازرگانی، معادن 
و کشاورزی در آن و شناخت آنها از کف فعالیت      ها، از ظرفیت مناسبی برای تعامل 
و همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت با دولت برای بسترســازی و کاهش 
از اقتصاد دولتی و فراهم کردن شــرایط ایجاد و توســعه هرچه بیشتر فعالیت های 

بخش خصوصی برخوردار است.
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی با ارتقای توانمندی      های کارشناسی 
خود و رفع کاستی      ها، می تواند به عنوان پارلمان بخش      خصوصی با وظایف و اختیارات 
متعدد قانونی از جمله ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح های مربوط با اتاق، 
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشــاورزی 
در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری، همکاری با دســتگاه های اجرایی و سایر 
مراجع ذی ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتباط با اتاق سایر کشورها 
و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته      های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی 
نظام، تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس      ها در چارچوب سیاست های کشور، 
کوشــش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق 
و کمک به موسســات ذی ربط جهت شــرکت در نمایشگاه      های       بازرگانی داخلی و 
خارجی، تشــویق و ترغیب ســرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی باالخص تولید 
کاالهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، تالش در جهت بررسی و حل و فصل 
مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی 
به منظور انجام وظایف و فعالیت های خود، می تواند نقش مهم و قابل توجهی در رشد 
و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. تحقق این امر در گرو استفاده از این ظرفیت ها 

توسط دولت و سایر مراجع ذی ربط است.

  خبرخبر
  دردسر دوباره کرونا برای خودروسازان چینی

صنعت ماشین: شرکت خودروسازی چین تولید خود را به دلیل محدودیت های کووید 
به حالت تعلیق درآورد.

 شرکت خودروسازی برقی چین نیو)Nio( گفت که تولید خود را به دلیل محدودیت های 
کووید- 19 متوقف کرده است، زیرا افزایش موارد در سراسر کشور باعث اختالل بیشتر در 
فعالیت های تجاری می شود.داده ها نشان داد که شرکت خودروسازی نیو در اواسط اکتبر 
با چالش های تولید به دلیل اقدامات پیشگیری از ویروس مواجه شده بود که در نهایت 
منجر به توقف کار هر دو کارخانه آن در شهر مرکزی هفئی شد.یکی از نمایندگان این 
شرکت در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش به رویترز گفت: خبر مبنی بر توقف موقت 
تولید در کارخانه های نیو درست است و این موضوع بر برنامه های تولید و تحویل تأثیر 
خواهد گذاشت. این سازنده خودروهای برقی همچنین مجبور شد در ماه آوریل تولید 
خود را به حالت تعلیق درآورد زیرا محدودیت های کووید باعث شد بسیاری از شرکای 
تامین کننده اش کار را متوقف کنند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت خودروسازی نیو 
در ماه اکتبر 10 هزار و 59 دستگاه خودرو تحویل داده شد که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 17۴.3 درصد افزایش داشت. 

  ثبت سفارش واردات خودرو از هفته گذشته آغاز شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت ســفارش خودرو از سوی تعدادی از فعاالن 
اقتصادی از هفته گذشته آغاز شده است. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت پیش از ظهر امروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو ما به عنوان دولت کار خود را انجام دادیم. باید 
آئین نامه ای تدوین می کردیم که انجام شد و یا باید ثبت سفارش می کردیم. البته این 
ساز و کار چهار سالی هست که تعطیل شده یود.وی عنوان کرد: البته قانون ساماندهی 
صنعت خودرو در مجلس قیدی دارد با این مضمــون که باید واردات خودرو به انتقال 
فناوری پیوند بخورد، که قید خوبی است و طبیعتاً ساز و کارهای خاص خودش را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دیگر نوبت فعاالن اقتصادی است که کار را دست 
بگیرند. تعداد زیادی درخواست دادند که پرونده تعدادی از آنها تکمیل شده و از هفته 
گذشته ثبت سفارش برای آنها آغاز شده است. ما باید بیشتر دنبال این باشیم که اگر در 

مسیرشان با مانعی برخورد می کنند مرتفع شود.

  ایران و قزاقستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
 وزیر جهاد کشــاورزی ایران و معاون نخست  وزیر و وزیر تجارت قزاقستان تفاهم نامه 
همکاری در زمینه کشاورزی، تجارت، صنایع ، لجستیک و ترابری و تبادل فناوری بین 

دو کشور را امضا کردند.
به گزارش از وزارت جهاد کشاورزی، تالش دو کشور به منظور افزایش مبادالت دوجانبه 
بازرگانی تا حدود 1 میلیارد دالر، براساس تفاهمات روسای جمهور دو کشور مدنظر است.

همچنین تبادل هیات های تخصصی دامپزشکی و حفظ نباتات با هدف ایجاد زمینه های 
توسعه تجارت محصوالت کشاورزی و همچنین تشکیل کمیته همکاری های کشاورزی، 
ظرف یک ماه آتی با هدف پایش روند توسعه همکاری های فنی و مناسبات بازرگانی 
کشاورزی دو کشــور در این تفاهم نامه مدنظر بوده است.معرفی مراجع ذی صالح دو 
کشور ظرف مدت دو هفته برای عملیاتی سازی تفاهمات انجام شده در زمینه ترانزیت 
و سواپ گندم مورد تاکید است.تفاهم در زمینه کاالهای کشاورزی قابل تبادل بین دو 
کشور با توجه تاکید دو طرف بر افزایش همکاری ها در زمینه امنیت غذایی به عنوان مثال 
محصوالت لبنی، میوه جات )سیب، مرکبات(، میوه های خشک و سبزیجات از طرف 

ایرانی و گندم، جو، دانه های روغنی از طرف قزاقستانی انجام شد.

 نخستین خودروی اقتصادی داخلی مقرر است با همکاری 
گروه خودروسازی ســایپا و انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال 1۴02 راهی خیابان ها و جاده های کشور شود.

 در جریان نخستین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعــات، لــوازم و مجموعه هــای خودرو در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران، تفاهم نامه همکاری برای 
تولید خودروی اقتصادی بین گروه خودروسازی سایپا و انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان با نظارت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
این تفاهم نامه با مدل تجاری همکاری جدید بین زنجیره 
تامین و خودروساز و پیاده ســازی رده بندی در قطعه سازی 
امضا و مقرر شد تکوین محصول نهایی با رویکرد قیمت هدف 
توسط کنسرسیومی متشکل از قطعه سازان منتخب رده  یک و 
تحویل بسته قطعات منفصله و تولید در گروه سایپا با مشارکت 

در طراحی انجام شود.
این تفاهم نامه بــه امضای »عبــداهلل توکلی الهیجانی« 
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، »محمدعلی تیموری«  
مدیرعامل سایپا و »آرش محبی نژاد« و »مهدی مطلب زاده« به 
نمایندگی از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه 
سازان خودرو کشور رسید.در این زمینه، معاون صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت اظهار داشت: کیفیت یک بحث فراگیر است و 
با همکاری خودروساز، قطعه ساز، مصرف کنندگان و افرادی که 
به ارائه خدمات می پردازند، کیفیت جامع حاصل خواهد شد.

»منوچهر منطقی« گفت: مطابق بررسی های وزارت صنعت، 
در جهان انجمن های قطعه ســازی در موضوع کیفیت نقش 
ویژه ای دارند و بر همین اساس مذاکره ای با قطعه سازان کشور 

برای ایفای نقش کلیدی در این زمینه آغاز شد.
وی ابــراز امیدواری کرد که با چند ســال همکاری و کار 
جامع به جایی برسیم که مشتریان سطح کیفیت خودروها را 
مطلوب توصیف کنند و به دنبال مدل های جدیدتر، متنوع تر 

و با فناوری روز باشند.

 تولید خودروی اقتصادی با کیفیت و با قیمت ارزان
در همیــن پیوند، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت 

گفت: برای دستیابی به خودروی اقتصادی ساز و کار مدرنی 
پیش بینی شده تا فتح بابی در رابطه تعاملی بین خودروسازان 

و قطعه سازان باشد.
توکلــی الهیجانی بیان داشــت: این رابطــه تعاملی برای 
مشــارکت در یک پلتفرم اقتصادی با تیراژ اقتصادی تولید و 

برپایه اهداف قیمتی و کیفیتی تعریف شده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: رابطه یاد شده با همکاری کنسرسیومی 
از قطعه ســازان با راهبری انجمــن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور شکل گرفته است که 
بر روی یک هدف اساســی یعنی تولید خودروی اقتصادی با 

کیفیت و با قیمت ارزان متمرکز خواهند شد.

 تولید خودرویی جانشین پراید
مدیرعامل ســایپا نیز در این زمینه اظهار داشت: هرچند 
ســایپا از ابتدا بــه دنبال تولید خودروی اقتصــادی بود تا با 
کمک زنجیره تامین و قطعه سازان بتواند 70 درصد تولیدات 
جاری سایپا را به سمت اقتصادی شدن سوق بدهد، اما تولید 
اقتصــادی زمانی معنی می یابد که موضوع طراحی نیز در آن 

گنجانده شود.
تیموری بیان داشت: با قراردادی که اکنون منعقد شده، برای 

نخستین بار زنجیره قطعه سازی در طراحی خودروی اقتصادی 
از همان ابتدا با ســایپا مشارکت می کند.وی خاطرنشان کرد: 
در بازار کشــورمان پس از حذف پراید، خودرویی برای قشر 
متوسط به پایین نداشتیم و حرکتی که اکنون آغاز شده و با 
نظرات وزارت صنعت خواهد بود، حرکت جدیدی در صنعت 

خودرو خواهد بود.
مدیرعامل ســایپا ابــراز امیدواری کرد بــا این خودروی 
اقتصادی که در آن تیراژ اقتصادی مد نظر است، بتوان محصولی 

در خور شان اقشار متوسط به پایین جامعه عرضه کرد.

 توان باالی قطعه سازان ایرانی برای تولید خودروی 
اقتصادی

در همین زمینه رییــس انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به ایرنا گفت: کیفیت 
موضوع اصلی و اساسی در صنعت خودروسازی و مد نظر همه 
مسووالن و مردم است، اما در سال های گذشته از آن غفلت شد.

»محمدرضا نجفی منش« افزود:  با حضور منوچهر منطقی در 
وزارت صمت، توجه ویژه ای به موضوع کیفیت تولیدات شد که 
تفاهم نامه حاضر بخشی از پروژه ارتقای کیفی محصوالت است.

ایــن مقام صنفی خاطرنشــان کرد: توانمنــدی الزم نزد 

قطعه سازان کشورمان برای تحقق این مهم وجود دارد، همچون 
گذشته که قطعه سازان ما توانستند در زنجیره تامین جهانی 

شرکتی همچون رنو قرار بگیرند.
وی بیان داشت: بخش زیادی از موضوع مشکالت کیفیت 
مربــوط به خودروهای قدیمی اســت و بایــد تالش کرد در 

خودروهای جدید این مشکالت به حداقل برسد.
نجفی منش تصریح کــرد:  پایش کیفیت تولیدات می تواند 
بــه بهبود کار در عرصه داخلی و بین المللی و ارتقای صنعت 

خودروسازی کشورمان منجر شود.

 تولید خودروی اقتصادی بنزینی و برقی
»آرش محبی نــژاد« دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکــه و قطعه ســازان خودرو کشــور در گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در خصوص امضــای تفاهم نامه 
همکاری برای تولید خودروی اقتصادی بین گروه سایپا و این 
انجمن با نظارت وزارت صمت افزود: مطابق برنامه ریزی های 
کالن انجــام شــده، قرار اســت صنعت خودرو به ســمت 
خصوصی شــدن ســوق داده شــود و در مرحله نخســت، 
 خصوصی شــدن مدیریت ایــن صنعت مد نظر اســت.این

 مقام صنفی گفت: به این ترتیب مقرر است پیش از واگذاری 
سهام خودروسازان، شیوه  مدیریتی در این صنعت تغییر یابد تا 
همچون بسیاری نقاط جهان موضوع تکوین مشارکتی خودرو 

با همکاری زنجیره تامین مد نظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این مهم از خال این روزهای بازار یعنی نبود 
خودروی اقتصادی در حال شکل گیری است، ادامه داد: خودروی 
مدرن اقتصادی تولید داخل که یک پلتفرم مشترک است، قرار 
است به صورت درون سوز بنزینی و برقی تولید به تولید برسد.

دبیر انجمــن تخصصی صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: در ادامه این حرکت 
که قطعه ســازان به صورت کنسرسیوم و با ارائه بسته کلی به 
گروه ســایپا آغاز خواهند کرد، می تواند با دیگر مشتریان نیز 
ادامه یابد و تیراژی اقتصادی خواهد داشــت.وی بیان داشت:  
به طــور قطع مــردم از یک خودروی با کیفیــت و با قیمت 
مناســب بهره مند خواهند شد و این خودرو در سال آینده به 

تولید انبوه خواهد رسید.

نخستین خودروی اقتصادی، سال آینده در راه بازار ایران

 رییس گروه های اسالمی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
در قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها باید ثبات در قیمت گذاری، تحقق 
سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت، تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع 

و اجتناب از ارزان فروشی مورد توجه باشد.
 امیرحسین اعتصامی، در میزگرد بررسی قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها 
که توسط اندیشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امام صادق برگزار شد، با 
اشاره به اینکه یکی از مسائل جدی در بازار سرمایه بحث قیمت گذاری دستوری 
است، افزود: این موضوع در پتروشیمی و سایر صنایع وجود دارد و یک عامل 

محدودکننده و مخرب برای بازار سرمایه به شمار می رود.
وی ادامه داد: در بازار سرمایه باید سهام عرضه و معامله شود و قیمت گذاری 

دستوری می تواند این جایگاه را بگیرد.
اعتصامی با تاکید بر اینکه یکی از سیاســت های بازار ســرمایه این است 
که قیمت گذاری دســتوری در صنایع مختلــف کاهش داده و قیمت گذاری 

را به بازار محول کند، گفت: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط 
به پتروشیمی ها اســت و 23 درصد از بازار فرابورس محصوالت شیمیایی و 
پتروشــیمی هستند و در این میان شرکت هایی داریم که خوراک اصلی آنها 
گاز طبیعی اســت و قیمت گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت ها 

اثرگذار است.
رییس گروه های اسالمی مرکز پژوهش سازمان بورس تصریح کرد: مهم ترین 
محصوالت تولیدی آنها متانول، اوره آمونیاک، نیترات و ... است و سهم باالیی 

در فرآورده های نیمه خام و باالدستی پتروشیمی دارند.
وی افزود: نوسان قیمت این محصوالت می تواند حاشیه سود پتروشیمی های 
بورســی را کاهش دهد. به طور مثال شرکت پتروشیمی زاگرس به ازای هر 
یک درصد تغییر در نرخ خوراک بیش از ۶ درصد تغییر در ســود پیش بینی 

شده آن ایجاد می شود.
اعتصامی با بیان اینکه فرمول فعلی بر اساس 50 درصد نرخ گاز وارداتی و 

صادراتی و 50 درصد قیمت گاز در ۴ هاب بین المللی تعیین می شود، ادامه 
داد: به نظر می رسد این فرمول کارآمد نباشد؛ زیرا نوسان قیمت در اروپا باعث 
افزایش قیمت خوراک گاز می شود و به دنبال آن هستیم به یک جمع بندی 

و پیشنهاد برای نرخ بهینه خوراک دست پیدا کنیم.

 ۸ رویکرد برای قیمت گذاری نرخ گاز طبیعی
وی با اشاره به اینکه ۸ رویکرد برای قیمت گذاری نرخ گاز طبیعی وجود 
دارد، گفت: این رویکردها شامل قیمت گذاری در بازار نقدی مبتنی بر رقابت، 
قیمت گذاری مبتنی بر نفت و فرآورده هایی نفتی، قیمت گذاری مبتنی بر انحصار 
دو طرفه، قیمت گذاری بازگشتی، قیمت گذاری مبتنی بر قوانیم و مقررات دولت، 
قیمت گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات بر اساس مسائل اجتماعی و سیاسی، 
قیمت گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات بر اساس پایین تر از هزینه های خدمت 

رسانی و در نهایت رایگان و بدون قیمت بودن است.

۴ عامل تاثیر گذار بر قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها
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اعتمادسهامدارانبهبازارسهامرابرمیگردانیم
زهرا جعفری  -   ایــده روز  |  رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار با بیان اینکه 
بازگشت اعتماد سهامداران، اقدامی سخت اما 
با اجرای برنامه ها و رفع ابهام ها، این اعتماد را 
بر می گردانیم، گفت: اکنون به صورت دائم در 
حال برگزاری جلسات با بانک مرکزی به منظور 
کنترل نرخ سود بانکی هستیم و تعامل خوبی 

در این زمینه شکل گرفته است.
مجید عشــقی در بخش آخــر مصاحبه 
خــود با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تصمیمات 
ســازمان بورس برای افزایــش دوباره دامنه 
نوســان اشــاره کرد و افزود: دامنه نوسان در 
اواخر تابســتان افزایش پیدا کرد و اکنون هم 
برای مدتی معامالت بازار با دامنه نوسان فعلی 
ادامــه دار خواهد بود که پس از ارزیابی نتایج 
معامالت بورس با دامنه نوسان هفت درصدی، 
تصمیمــات الزم برای افزایــش دوباره دامنه 
نوسان اتخاذ خواهد شد، اما بعید است، دامنه 

نوسان در فصل پاییز افزایش یابد.

 برنامه های ســازمان بورس برای 
تغییر مسیر معامالت بازار سهام

وی به اقدامات سازمان بورس برای بهبود 
وضعیت فعلی معامالت بازار سهام و نیز کاهش 
نوســانات این بازار تاکید کرد و گفت: بحث 
ابزارسازی و نیز نهادسازی از جمله اقداماتی 
است که از مدت ها قبل در سازمان بورس آغاز 

شده و ادامه دار خواهد بود.
عشــقی اظهار داشت: در این زمینه سعی 
داشــتیم تا اقدامات الزم در زمینه راه اندازی 
انواع صندوق ســرمایه گذاری مانند صندوق 
اهرمــی، صندوق با اصل تضمین ســرمایه و 
صندوق امالک و مستغالت را در دستور کار 

قرار دهیم.
سهامی که اکنون در بازار وجود دارد همه 
در یک شرایط نیستند و قیمتی که در برخی 
از سهام ارزنده وجود دارد احتماالً دیگر تکرار 

نخواهند شد
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: این 
صندوق ها از جمله صندوق هایی بودند که برای 
نخستین بار راه اندازی شدند و سرمایه گذاران 
با سطح ریسک های مختلف می توانند اقدام به 

سرمایه گذاری در این صندوق ها کنند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر موضوع تاسیس 
نهادهای مالی جدید در حوزه ســبدگردانی 
و کارگــزاری بــرای ارائه خدمــات جدید به 
ســهامداران مورد بحث قــرار گرفت که در 
چند وقت گذشته مجوزهای جدیدی در این 

زمینه ارائه شد.
عشقی اعالم کرد: نخستین کارگزاری که 
با دســتورالعمل جدید مجوز فعالیت گرفت 
به زودی فعالیت خــود را آغاز می کند، باقی 
نهادهــا در حال تاســیس و انجــام کارهای 

مقدماتی هستند.

 تزریق منابع جدیــد به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه 

رییس سازمان بورس به دیگر برنامه های 
این ســازمان برای تغییر مسیر معامالت بازار 
سرمایه اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر مربوط 
به تزریق منابع در صندوق های حمایتی مانند 
صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه است که 
ادامه دار است و منابع خوبی به صندوق تثبیت 

وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــوک های وارد شــده 
به بازار از جمله مواردی اســت که به اعتماد 
سرمایه گذار ضربه می زند، افزود: اکنون و در 
وضعیت فعلــی به دلیل اعمال افزایش دامنه 
نوسان، وجود بازارگردانان و نیز صندوق های 
حمایتی عموماً با صف فروش در بازار مواجه 

نیستیم و خریدها در حال انجام است.
معــاون وزیر اقتصاد ادامــه داد: اتفاقات و 
تغییرات رخ داده در سطح کشور و نیز سطح 
بین المللی مانند نوسان قیمت کاال و نرخ بهره 
جهانی در اروپا و آمریکا باعث شد تا سهامداران 
از سرمایه گذاری در بازار عقب نشینی کنند و 

در انتظار بازگشت شرایط پایدار باشند.

 اعتماد سهامداران را بر می گردانیم
وی با بیان اینکه اعتماد به سرمایه گذاری 
در بــورس باید به مرور به بــازار بازگردد که 
قطعاً اقدامی سخت اما شدنی است، گفت: در 
دوره های مختلف این مساله را تجربه کرده ایم 
کــه اعتماد به راحتی به بــازار باز نمی گردد، 
زیرا ســرمایه حســاس به اتفاقاتی است که 
رخ می دهد اما با اســتفاده از تجربیات قبلی، 
رفع ابهام ها در سطح کالن اقتصاد، عملیاتی 
کردن برنامه های توسعه ای و مشورت با خود 
فعــاالن بازار و صاحبنظران، اعتماد را به بازار 
برمی گردانیم. اکنــون رقمی برای واریزی به 
صندوق تثبیت باقیمانده که به نظر می رسد 
تا چند روز آینده رقم قابل توجهی به صندوق 

تثبیت بازار سرمایه واریز شود
عشقی خاطرنشان کرد: اکنون همه تالش 
خود را به کار می گیریم تا منابع صندوق های 
حمایتی تامین شود و این اطمینان را به بازار 
بدهیم که همواره خریدار در بازار وجود دارد.

رییس سازمان بورس معتقد است؛ سهامی 
کــه اکنون در بازار وجــود دارد همه در یک 
شــرایط نیســتند و قیمتی که در برخی از 
ســهام ارزنده وجود دارد احتماالً دیگر تکرار 

نخواهند شد.
وی با بیان اینکه بســیاری از سهام از نظر 
ارزش جایگزینی و نیز سودآوری در موقعیت 
خوبی قرار دارند، اظهار داشت: همسو با خروج 
نقدینگی از بازار، ورود نقدینگی هم وجود دارد 
عددی که در یک دوره توسط حقیقی ها از بازار 

خارج شد توسط حقوقی ها به بازار وارد شده 
است، بنابراین نمی توان اعالم کرد که در مقابل 
خروج نقدینگی، هیچ پول وارد بازار نشده است.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بهبود شــرایط بنیادین بازار کمکی در تغییر 
دیدگاه سهامداران نسبت به بازار سرمایه باشد.

 شرایط فعلی بازار سهام رو به بهبود 
خواهد رفت

وی با بیان اینکه با گذشت نوسانات، شرایط 
فعلــی بازار رو به بهبــود خواهد رفت، گفت: 
این جهت گیری در دولــت وجود دارد تا در 
تصمیمات بودجه، برنامه هفتم توســعه و نیز 
تصمیماتی که به صورت مستمر در دولت اتخاذ 
می شود به سمت افزایش سرمایه گذاری و نیز 
اجرای طرح توسعه توسط شرکت ها پیش برود.

بعد از ارائه گزارش ۶ ماه شــرکت ها، فشار 
فروشی در بازار ایجاد شد که قابل پیش بینی 
هــم بود و با توجه عملکرد نامطلوب برخی از 
شرکت ها و نیز سودآوری پایین آنها طبیعی 

بود که این فشار فروش در بازار ایجاد شود
عشقی با اشاره به اینکه طرح های خوبی در 
بسیاری از شرکت ها وجود دارد که می توانند در 
بلندمدت کمک کننده به سودآوری شرکت ها 
باشد، بیان کرد: نوسانات قیمت جهانی همواره 
وجود داشته، اما سهامداران باید مراقب باشند 
تا ســهام ارزنده خــود را با قیمت پایین و در 

شرایط روانی بازار به فروش نرسانند.

 عملکرد نامطلوب برخی از شرکت ها
وی خاطرنشان کرد: بعد از ارائه گزارش ۶ 
ماه شرکت ها، فشار فروشی در بازار ایجاد شد 
که قابل پیش بینی هم بود و با توجه عملکرد 
نامطلوب برخی از شــرکت ها و نیز سودآوری 
پایین آنها طبیعی بود که این فشار فروش در 

بازار ایجاد شود.
عشــقی بــا بیــان اینکــه در آن زمان با 
همکاری شرکت ها و نیز هلدینگ های بزرگ 
سعی بر کنترل نوسانات بازار داشتیم، گفت: 
صندوق های حمایتی به صورت دائم در بازار 

حضور داشتند و خرید خود را انجام دادند.
رییس سازمان بورس افزود: صندوق توسعه 
ملی از سال ۹۹ بر اساس یک مصوبه موظف 
به واریز منابع به بازار بود که انتظار داشــتیم 

این مبلغ زودتر به بازار وارد شود.
وی ادامه داد: اکنون رقمی برای واریزی به 
صنــدوق تثبیت باقیمانده که در حال رایزنی 
هســتیم و به نظر می رسد تا چند روز آینده 
رقم قابــل توجهی به صنــدوق تثبیت بازار 

سرمایه واریز شود.

 فروش هیجانی ســهامداران خرد 
در بازار

 عشــقی ادامه داد: قبال هم شاهد چنین 
روزهایی در بازار بودیم و فشار فروش در بازار 
وجود داشته است اما بررسی ها نشان می دهد 
که فروشنده بزرگی در بازار وجود ندارد و فقط 
برخی از سهامداران خرد در بازار به واسطه جو 
روانی که در بازار حاکم شــده اقدام به فروش 
ســهام خود در بازار می کنند.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به وجود خریداران بزرگ 
در بازار که مستعد خرید سهام با قیمت پایین 
در بازار هســتند، اشاره کرد و افزود: جلسات 
متعددی را با این سهامداران برگزار کردیم تا 
اقدام به حمایت از سهام خود در قیمت های 

منطقی کنند.

 جلوگیری ســهامداران از فروش 
سهام ارزنده در بازار

وی در ادامه ســهامداران را مورد خطاب 
قــرار داد و گفت: به ســهامداران توصیه می 
کنم که اقدام به فروش سهام ارزنده خود در 

قیمت پایین نکنند.
عشــقی با بیان اینکه در حال رایزنی برای 
ورود نقدینگی چشمگیر به بازار هستیم، افزود: 
اکنون صندوق توسعه ملی و نیز هلدینگ های 
بزرگ از این نقدینگی برخوردارند و وارد بازار 
می کننــد؛ در این زمینه وزیر اقتصاد به جد 
پیگیر این مســایل اســت تا از طریق تزریق 
نقدینگــی به بازار و صنــدوق های حمایتی 
اقدامات الزم در زمینه بهبود وضعیت بازار به 

کار گرفته شود.

 زمــان خروج بازار ســهام از این 
وضعیت 

عشقی با بیان اینکه امیدواریم این روزهای 
سخت به زودی بگذرد اما به دلیل آنکه شرایط 
بازار به چندین عامل مختلف بستگی دارد، نمی 

توان زمــان دقیقی را برای خروج بازار از این 
وضعیت اعالم کرد، گفت: بازار اکنون به نقطه 
ای رســیده است که مسیر آن با نقدینگی نه 

چندان زیاد می تواند تغییر کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید 
کرد: همه تالش خود را به کار خواهیم گرفت 
تا تصمیماتی که اتخاذ می شود، کمک کننده 

به ایجاد تعادل در روند معامالت بازار باشد.
وی گفت: پیشــنهاداتی مانند کاهش نرخ 
مالیات نقل و انتقال ســهام، تخصیص ردیف 
بودجه در سال ۱۴۰۲ به صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه را به دولت داشتیم که اعالم کردیم 

بهتر است زودتر مصوب شود.
عشقی اظهار داشت: این مسایل را به محض 
نهایی شدن با ستاد اقتصادی مطرح خواهیم 
کرد، برخی از آنهــا مربوط به احکام بودجه، 
برخی دیگر مصوبات دولت و برخی هم مربوط 
به داخل سازمان بورس است که مورد پیگیری 

قرار خواهند گرفت.

 کنترل نرخ ســود بانکی از سوی 
بانک مرکزی

عشقی به همکاری بانک مرکزی و سازمان 
بورس در راســتای کنترل نــرخ بهره بانکی 
اشــاره کرد و گفت: اکنون به صورت دائم در 
حال برگزاری جلسات با بانک مرکزی هستیم 
و تعامل خوبی را با آنها داشتیم که این تعامل 

به صورت دائم با بانک مرکزی ادامه دارد.
به گفته رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، نرخ بهره بین بانکی در سه هفته گذشته 

افزایش نداشت و تقریباً ثابت بود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با دغدغه هایی 
در زمینه تورم و نقدینگی همراه است و قطعاً 
مالحظاتی را در این راستا خواهد داشت، گفت: 
طبق توافقات صورت گرفته اکنون نرخ سود 
بانکی در حال کنترل است، اما برخی از بانک ها 
با پیشنهاد نرخ باالی سود سپرده به مشتریان 
خود تخلفاتی را انجام دادند که بانک مرکزی 
با آنها برخورد کرده و به کمیته انتظامی بانک ها 
گزارش شد تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.

عشقی ادامه داد: نرخ سود بانکی به صورت 
رسمی افزایش پیدا نکرده است، اما برخی از 
بانک ها تخلف کردند که بانک مرکزی با آنها 

برخورد می کند و قطعاً پیگیری می شود.

 ســازمان بورس متولی راه اندازی 
صندوق پروژه نیست

رییس سازمان بورس در بخش پایانی این 
گفت وگو به آخرین اقدامات انجام شــده در 
خصوص راه اندازی صندوق پروژه اعالم کرد: 
سازمان بورس متولی راه اندازی صندوق پروژه 
نیست، شخصی که صاحب پروژه است باید به 
ســازمان بورس مراجعه کند تا از طریق ارائه 

مجوز به وی، صندوق پروژه راه اندازی شود.
وی بــا بیان اینکــه دســتورالعمل تهیه 
شــده برای این صندوق با مشــکالتی همراه 
بــود که باعــث شــد بســیاری از پروژه ها 
 قابلیــت تعریــف در قالب صنــدوق پروژه

 را نداشته باشند، گفت: اصالحاتی در زمینه 
دســتورالعمل با نظرات کارشناســی فعاالن 
بــازار انجام و اکنون ارائه شــده تا اگر طبق 
دستورالعمل جدید مشکلی ندارند درخواست 

خود را ارائه دهند.

   بیمه سبد سهام، اقدامی در جهت جبران زیان سهامداران خرد
 رییس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها با بیان اینکه به کاهش اعتماد مردم به 
بازار ســرمایه در پی اتخاذ سیاست های غلط در دولت گذشته، گفت: بیمه سبد سهام به 
عنوان اقدامی بسیار خوب و اساسی تلقی می شود که می تواند زیان سهامداران خرد را در 

نوسانات بازار بورس جبران می کند.
محمدصالح جوکار به تصمیمات اخیر سازمان بورس در راستای حمایت از معامالت بازار 
اشــاره کرد و افزود: دولت موظف اســت با تامین امنیت در سطوح مختلف با جدیت از 

سرمایه گذاران پشتیبانی کند.
وی با اشــاره به کاهش اعتماد مردم به بازار ســرمایه در پی اتخاذ سیاست های غلط در 
دولت گذشته بیان داشت: مصوبه اخیر دولت و شورای عالی بورس در بیمه سبد سهامی 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان، می تواند زیان سهامداران به ویژه مردم عادی را در نوسانات بازار 

بورس جبران کند.
صالح جوکار ادامه داد: اما فرآیندها و ســازو کارها در بازار ســرمایه باید به گونه ای تعبیه 
شوند که دارایی های مردم به ویژه سهامداران خرد حفظ شود و این بازار روند رو به رشدی 

را با منطِق درست طی کند.
رییس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در پایان تاکید کرد: دولت باید با اتخاذ 
سیاست های درست و کارشناسی شده و همچنین مجلس با تصویب قوانین مورد نیاز و 
نظارت دقیق، از سرمایه مردم در بازار بورس حفاظت و بازار سرمایه را به عنوان پشتیبان 

تولید کشور حمایت کنند.

  آمار سرمایه گذاری خارجی کم نشده، بلکه واقعی شد
 وزارت امــور اقتصادی و دارایی در واکنش به کاهش ســرمایه گذاری خارجی در دولت 

سیزدهم، اعالم کرد: آمار سرمایه گذاری خارجی کم نشده، بلکه واقعی شده است.
به گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی پاســخ به گزارش روزنامه کار و کارگر در مورد 
کاهش سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم، اعالم کرد که اصالح نظام آماری مربوط 
به ســرمایه گذاری خارجی برای نخســتین بار در دولت ســیزدهم انجام شده و مقایسه 
آمارهای واقعی با آمارهایی که مجوزهای ابطال شــده و ســرمایه های به کشور نیامده را 
جزئی از آمارهای مربوط به ســرمایه گذاران خارجی قلمداد می کردند، مقایســه درستی 

نیست.
ادعای کاهش ســرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم نسبت به یک سال پیش از آن 
به دلیل اصالحی اســت که در نظام اطالعات سرمایه گذاری و حذف آمارهای غیرواقعی 
در دولت ســیزدهم انجام شــده اســت و در واقع قیاس آمار واقعی با آمارهایی است که 

سرمایه گذاری های انجام شده را هم در آمار محاسبه می کردند.
با نظام آماری جدید در یک ســال آغاز دولت ســیزدهم میزان ۴۸ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی با مجوز ســرمایه گذاری معتبر جلب شــد و اگر قرار بود نظام آماری گذشته و با 
لحاظ مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده در نظر گرفته شود، این رقم باید ۸.۹ میلیارد 
دالر اعالم می شــد. در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ 
مبالغ تمامی مجوزهای صادره توســط هیات سرمایه گذاری خارجی کشور به عنوان آمار 

جلب سرمایه خارجی معرفی می شد.
چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاســتگذاری و هم موجب ایجاد انحراف 
در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم 
برنامه های اقتصادی فعاالن اقتصادی می شــد. در نظــام آماری جدید و با اصالح صورت 
گرفته صرفاً در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به عنوان آمار جلب ســرمایه خارجی در 

طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعالم شده است.
ساماندهی نظام اطالعات ســرمایه گذاری خارجی نخستین بار در دولت سیزدهم انجام 
شــده و در راستای واقعی شدن آمار ســرمایه گذاری ابطال مجوزهای صادر شده ای که 
موفق به ورود ســرمایه نشدند هم انجام و در این راستا ۴۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی 

ابطال و از آمارها حذف شدند.
واقعی شــدن آمارهای سرمایه گذاری در واقع راهکاری اســت تا سیگنال های اشتباه به 
ســرمایه گذاران داده نشــود. کاهش فاصله بین جلب و جذب ســرمایه، نظارت مستمر 
از مرحلــه ورود ســرمایه خارجی تا اجرای پروژه، بهره گیری از توانمندی دســتگاه های 
اجرایی در تســهیل صدور مجوزها از جمله اقداماتی اســت که در راستای بهبود فضای 
سرمایه گذاری انجام شده است و البته دولت به دنبال موثق کردن کانال های ورود سرمایه 
نیز اســت تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و ابزارهایی از این دســت سرمایه گذاران واقعی 

در کشور افزایش یابد. 

 ۱۰۰ درصد نیروگاه های جدید کشور ساخت داخل است
 مدیــرکل دفتر فنی تولید شــرکت مادرتخصصــی تولید نیروی بــرق حرارتی گفت: 

نیروگاه هایی که به تازگی در کشور ساخت می شوند از صفر تا صد داخلی ساز هستند.
اسماعیل نمازیافزود: اکنون شرکت های توانمند از طراحی تا اجرا و ساخت نیروگاه ها را با 

استفاده از متخصصان داخلی انجام می دهند.
وی ادامه داد: این نیروگاه ها که با استفاده از توان داخلی ساخته می شوند از استانداردهای 

الزم برخوردارند و کیفیت بسیار خوبی هم دارند.
مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی خاطرنشــان کرد: برای تعمیر قطعات نیروگاه های 
موجود نیز از قطعاتی که توسط شرکت های داخلی ساخت می شوند استفاده می شود که 

کیفیت خیلی مناسبی هم دارند.
نمازی گفت: اکنون نیروگاه هایی در کشــور وجود دارد که در ســال های پیش توســط 
شرکت های خارجی ساخته شده اند و به هنگام تعمیر و یا تعویض قطعات نیاز به استفاده 
از همان قطعات خارجی دارند که به واسطه مشکالت موجود و یا اتمام قطعه موردنظر در 

شرکت سازنده امکان استفاده از قطعات موردنیاز را ندارند.
وی ادامه داد: کار خیلی خوبی که در این زمینه اتفاق افتاد بحث داخلی ســازی این نوع 

قطعات بود که موجب شد هیچ نیروگاهی به دلیل نبود قطع معطل بماند.
مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی با بیان اینکه االن بیشتر قطعات نیروگاهی ساخت 
داخل شده اند، خاطرنشان ساخت: ۱۰۰ درصد پره های توربین های بخار نیروگاه ها ساخت 

داخل هستند.
نمازی بیان کرد: قیمت هر پره توربین های  نیروگاهی اکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان 
است و این قطع هرچند سال یکبار نیاز به تعویض دارد اگر ساخت داخل نبود با مشکالت 

متعددی در این باره روبرو می شدیم.
وی گفت: بسیاری از قطعات و تجهیزات مهم نیروگاه ها توسط متخصصان داخلی ساخته 

می شود که اتفاق مهمی در این بخش است.
مدیــرکل دفتر فنی تولید بــرق حرارتی درعین حال بر ضــرورت اصالح اقتصاد صنعت 
برق تأکید کرد و خاطرنشــان ساخت: تأمین مالی به موقع برای تهیه و ساخت تجهیزات 
نیروگاهی از اهمیت باالیی برخوردار اســت که اصالح اقتصاد برق می تواند در این زمینه 

رهگشا باشد. 

 برگزاری نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران
 همایــش ملی بهبود روند بودجه ریزی در ایران با عنــوان »حکمرانی بودجه، از تفریغ 
تا تدوین« برای نخســتین بار توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده سازمان برنامه و 
بودجه کشــور برگزار خواهد شــد.به گزارش  از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 
سازمان برنامه و بودجه این پژوهشگاه در راستای کمک به حل مسئله اصالح روند بودجه 

ریزی در کشور اقدام به برگزاری یک همایش ملی خواهد کرد.
اکنون و با آغاز به کار تارنمای این همایش عالقه مندان می توانند خالصه تولیدات علمی 
خود را با موضوعات: ۱- اصالح ساختار بودجه ریزی در ایران،  ۲- بهبود حکمرانی، ارتقای 
پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، ۳- ارتقای نظارت هوشمند، بر خط، فناورانه و مردم 
پایــه، ۴- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، چالش ها، راهکارها و تجارب جهانی، ۵- پایش 
و مدیریت بدهی های دولت، ۶- یارانه ها و خط مشی های حمایتی در بودجه و ۷- اقتصاد 
 www.budgetconf.ir : کالن و توســعه پایدار تا پایان آبان ماه ســال جاری به نشــانی

دبیرخانه علمی این همایش ارسال کنند.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حمایت از واریز بدهی معوق صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از پیگیری فوری برای وصول وام ها 
و تسهیالت پرداخت شده صندوق توسعه ملی به برخی نهادها و سازمان ها 
خبر دادند.محســن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 
اســالمی درباره بند تزریق منابع مالی از صندوق توســعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه که در بســته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه 
آمده است، گفت: با این بند بسیار موافق هستم چرا که صندوق تثبیت بر 
اســاس قانون باید از ســوی صندوق توسعه تغذیه و تامین اعتبار شود.وی 
افزود: اصل کار خوب است؛ اما مبالغی که دولت سرمایه گذاری می کند باید 
به سمت بازارگردانی پیش برود و حتی صندوق تثبیت را سودآور و دارای 

ارزش افزوده کند.

 اولویت اول صندوق توسعه ملی باید صندوق تثبیت باشد
»جبار کوچکی نژاد«، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
نیز با بیان اینکه وام ها و تســهیالتی که صندوق توسعه ملی به بخش های 
مختلف اقتصادی پرداخت کرده آن طور که باید برنگشــته است و از سویی 
دیگر صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بدهکار است، عنوان کرد: به نظر 
می رسد اولویت اول صندوق توسعه ملی باید صندوق تثبیت باشد تا در بخش 
اقتصاد و بازار سرمایه کارساز بوده و ثبات الزم را در بازار سرمایه ایجاد کند.

 تزریق منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت با فوریت انجام 
شود تا ثبات به بازار برگردد

»علیرضا شهبازی«، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه با 
ورود آقای غضنفری به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی، عملکرد صندوق 
مثبت ارزیابی می شــود، گفت: امید اســت با برنامه هایی که در دستور کار 
صندوق توســعه ملی اســت و اهداف مورد نظر آن، این مهم یعنی تزریق 
منابع صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه با فوریت انجام شده تا ثبات 

به بازار برگردد.
وی تاکید کرد: کسانی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته بودند آن طور 
که باید اقدام برای بازگشــت پرداختی های خود نکرده اند که امید است با 
بازگشــت منابع، تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار ســرمایه با ســرعت 

بیشتری انجام شود.

 معوقات صندوق توسعه ملی پیگیری جدی شود

»حجت اله فیروزی«، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این باره عنوان 
کرد: در کمیسیون صنایع و معادن طی جلساتی با مسئوالن بانک مرکزی 
برگزار شــد گزارش های مفصلی از معوقات بانکی به صندوق توســعه ملی 
ارائه شد که در آن جلسات مشخص شد معوقات زیادی بابت تسهیالتی که 
صندوق به برخی نهادها و سازمان ها داده و هنوز بازنگشته است، وجود دارد.

وی اظهــار کرد: بانک مرکزی هیاتی تشــکیل داده تا بحث معوقات را 
پیگیری و نسبت به بازگشت آنها به بدنه صندوق جدی تر عمل کنند. امید 
است با بازپرداخت مبالغ مورد نظر، صندوق بتواند معوقات خود به صندوق 

تثبیت را پرداخت کند تا بازار سرمایه را از وضعیت حال خارج کند.

 بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سهام اجرایی شود
»رمضانعلی سنگدوینی«، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در ادامه این مطالب عنوان کرد بازار سرمایه یک بازار پررونق و سودآور برای 
کشور محسوب می شود؛ بنابراین، برای اینکه در آینده تولید ثروت کرده و 
رونق تجارت و اقتصاد را به همراه داشــته باشد، نیاز است بسته ۱۰ بندی 
حمایت از بازار اجرایی شود و همه دستگاه های اجرایی نیز از بازار حمایت 

ویژه کنند تا دچار ضرر و زیان نشوند.
وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد ورود دستگاه ها به بازار و کمک 
برای رونق آن یک عزم ملی می خواهد تا سهامداران آن دچار زیان نشوند.

بنابراین در شــرایط فعلی یکی از راه حل هایی که بازار ســرمایه به آن 
احتیاج دارد استفاده از ابزارهایی است تا سهامدارانی که سرمایه خرد خود 

را وارد بورس کردند آن را از بورس خارج نکنند.

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار مودی جدید خبــر داد و گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر قادر 
اســت برای مودیانی که اظهارنامه تسلیم نمی کنند، باتوجه به اطالعاتی که در 
ســامانه های مالیاتی در اختیار دارد، اظهارنامه برآوردی تولید کند. محمدتقی 
پاکدامن، در نشست هم اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی 
و پول شویی در ادارات کل سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ و 
در چارچوب رویکرد تحول آفرینی شاهد رشد چشمگیری در شناسایی مودیان 
جدید و شناسایی فرارهای مالیاتی بودیم.وی افزود: یکی از دالیل مهم این امر 
ناشی از استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، رصد 
تراکنش های بانکی، ساماندهی دستگاه های پرداخت بانکی و واحدیابی های مؤثر 
و گزارش های فرار مالیاتی بوده و در نهایت طی سال گذشته، حدود ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد که از این تعداد، یک و نیم میلیون مودی 

امسال اظهارنامه داده یا فرم تبصره ماده )۱۰۰( ارسال کردند.

پاکدامن تأکید کرد: نظام مالیاتی در حال حاضر قادر است برای مودیانی که 
اظهارنامه تسلیم نمی کنند، باتوجه به اطالعاتی که در سامانه های مالیاتی در اختیار 
دارد، اظهارنامه برآوردی تولید کند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 

کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی عمدتاً ریشه در عدم تمکین مودی دارد، گفت: 
برنامه ریزی برای انجام اقدامات جامع و اثرگذار در جهت کاهش اشکال مختلف 
عدم تمکین در این زمینه بسیار ضروری است.وی با اشاره به اینکه، عدم تسلیم 
اظهارنامه، کم ابرازی درآمد، بیش اظهاری هزینه و سوءاستفاده از معافیت های 
مالیاتی از جمله اشکال مختلف عدم تمکین محسوب می شوند، گفت: واحدهای 
اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی درصورتی که اقدام به موقع 
و مؤثر داشــته باشند، می توانند در کاهش عدم تمکین و مقابله با فرار مالیاتی 

بسیار نقش آفرین باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: امروز در دنیا، 
افزایش تمکین مودی و ابراز مالیات از سوی مودی بسیار حایز اهمیت است و 
جایگاه حسابرسی در فرایند مالیات ستانی چندان پررنگ نیست؛ چرا که در این 
کشورها اصوالً فرار از پرداخت مالیات بسیار پرهزینه است و مودیان اصوالً اجازه 

کتمان درآمد به خود نمی دهند.

واریزفوریبدهیصندوقتوسعهملیبهصندوقتثبیتبازارسرمایه

۲میلیونو۴۰۰هزارمودیمالیاتیجدیدشناساییشد



08110811//230230//3131

10661066
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــاه فرزن ــی پن ــه حق ــه مهدی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــاه فرزن ــی پن ــه حق ــه مهدی ــق ب ــماره 45602966264560296626 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/231401/07/23 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 45602685334560268533 و  و 22 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه عمــار عالیشــاه فرزنــد خلیــل  کارت عابــر بانــک متعلــق بــه عمــار عالیشــاه فرزنــد خلیــل 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/07/27 1401/07/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عزیــزاهلل در تاریــخ  ــه دانیــال بلبلیــان فرزن ــد عزیــزاهلل در تاریــخ  متعلــق ب ــه دانیــال بلبلیــان فرزن ــه شــماره 45601685814560168581 متعلــق ب ــه شــماره گواهینامــه پایــه دو ب گواهینامــه پایــه دو ب
 1401/07/10 1401/07/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

15061506
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22936122112293612211 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 556556 متعلــق بــه رحیــم  کشــاورز  فرزنــد  متعلــق بــه رحیــم  کشــاورز  فرزنــد 

منصور  در تاریخ منصور  در تاریخ 1401/08/011401/08/01 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 65595159416559515941 و شناســنامه به شــماره  و شناســنامه به شــماره 117117و مدارک پزشــکی متعلــق به فرنگیس و مدارک پزشــکی متعلــق به فرنگیس 
 جهانشــاهی زیتونــی فرزنــد دادالــه در تاریــخ  جهانشــاهی زیتونــی فرزنــد دادالــه در تاریــخ 1401/01/101401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه جــواد علیــزاده  فرزنــد جلیــل در تاریــخ گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه جــواد علیــزاده  فرزنــد جلیــل در تاریــخ 1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18661866
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03206314000320631400 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 03206314000320631400 و کارت هــای  و کارت هــای 
ــد محمــد در  ــور فرزن ــه ســامره طاهرپ ــق ب ــت و پارســیان و پاســارگاد و صــادرات متعل ــک مل ــر بان ــد محمــد در عاب ــور فرزن ــه ســامره طاهرپ ــق ب ــت و پارســیان و پاســارگاد و صــادرات متعل ــک مل ــر بان عاب

تاریخ تاریخ 1401/08/071401/08/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02501579260250157926 متعلــق بــه علی قاســمی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علی قاســمی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/06/231401/06/23  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
20062006

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38000396643800039664 متعلــق بــه رضــا بیــات فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا بیــات فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20142014
ــخ  ــی در تاری ــد احمدعل ــینی فرزن ــد حس ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد احمدعل ــینی فرزن ــد حس ــه وحی ــق ب ــماره 00766450530076645053 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00191108810019110881 متعلــق بــه تــارا قبادیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه تــارا قبادیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد غالمعل ــدی فرزن ــین آخون ــه یاس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غالمعل ــدی فرزن ــین آخون ــه یاس ــق ب ــماره 00203881950020388195 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00262906340026290634 متعلــق بــه فرنیــا پــروری فرزنــد قــادر در تاریــخ  متعلــق بــه فرنیــا پــروری فرزنــد قــادر در تاریــخ 1400/06/011400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 00240940560024094056 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 00240940560024094056 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه محمــد سنگســری فرزن ــد علــی اکبــر در تاریــخ ب ــه محمــد سنگســری فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 64936493 متعلــق بــه روح الــه ســربالین دار فرزند محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه روح الــه ســربالین دار فرزند محمدتقــی 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.

ــر در  ــی اکب ــد عل ــه حســین دشــتکی حصــاری فرزن ــق ب ــر در  متعل ــی اکب ــد عل ــه حســین دشــتکی حصــاری فرزن ــق ب ــه شــماره 43722620004372262000 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56896431915689643191 متعلــق بــه محمدعلــی غالمــی باکــر فرزنــد آقاجــان در تاریــخ  متعلــق بــه محمدعلــی غالمــی باکــر فرزنــد آقاجــان در تاریــخ 
1401/02/021401/02/02 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 38017385413801738541 متعلــق بــه ســامان حنیفــی فرزنــد عبادالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســامان حنیفــی فرزنــد عبادالــه 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  1401/05/01 1401/05/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22191138332219113833 متعلــق بــه یاســر مجاهــد فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه یاســر مجاهــد فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37902037013790203701 متعلــق به ســعید الماســی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق به ســعید الماســی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1401/01/151401/01/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــوم ارجق ــه مظل ــه عاطف ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــوم ارجق ــه مظل ــه عاطف ــق ب ــماره 00183622060018362206 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 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

ــماره 07803707750780370775 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 07803707750780370775 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   NASNAS431100431100DD57648405764840 شاســی  وشــماره  شاســی   وشــماره   7474 559559لل2929/ /  شــماره  بــه  شــماره ماشــین  بــه  ماشــین 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/191401/07/19 مفق ــعود در تاری ــد مس ــری فرزن ــک کوث ــخ  باب ــعود در تاری ــد مس ــری فرزن ــک کوث  باب

می باشد.می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05502325590550232559 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 05502325590550232559 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 05502325590550232559 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 05502325590550232559 و  و 
ــین  ــه سیدافش ــق ب ــین  متعل ــه سیدافش ــق ب ــی 88300628830062 متعل ــماره شاس ــی  وش ــماره شاس ــالک 144144//7457274572 وش ــماره پ ــه ش ــور ب ــالک کارت موت ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/211401/07/21 مفق ــیدمجتبی در تاری ــد س ــایخی فرزن ــخ  مش ــیدمجتبی در تاری ــد س ــایخی فرزن  مش

می باشد.می باشد.

ــخ  ــد احمــد در تاری ــوی مقــدم فرزن ــه بهــاره نیــک پ ــق ب ــخ  متعل ــد احمــد در تاری ــوی مقــدم فرزن ــه بهــاره نیــک پ ــق ب ــه شــماره 00810114230081011423 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/08/111401/08/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00275013450027501345 متعلــق بــه ثنــا طاهــری فرزنــد امیــن در تاریــخ  متعلــق بــه ثنــا طاهــری فرزنــد امیــن در تاریــخ 1401/08/111401/08/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد موســی در تاری ــی فرزن ــه نســیمه بکائ ــق ب ــخ  متعل ــد موســی در تاری ــی فرزن ــه نســیمه بکائ ــق ب ــماره 00735367510073536751 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
 1390/01/01 1390/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020
ــد محمــد جــواد  در  ــات غیبــی  فرزن ــه فاطمــه  حی ــق ب ــد محمــد جــواد  در  متعل ــات غیبــی  فرزن ــه فاطمــه  حی ــق ب ــه شــماره 04535512210453551221 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/08/091401/08/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــل  در تاری ــد خلی ــائیان  فرزن ــین  کس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــل  در تاری ــد خلی ــائیان  فرزن ــین  کس ــه حس ــق ب ــماره 00227334180022733418 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00444856970044485697 متعلــق بــه حســین  رنجبــری  فرزنــد صفــر  در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  رنجبــری  فرزنــد صفــر  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 1401/08/101401/08/10 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــد عبدال ــی  رئیســی  فرزن ــه محمــد قل ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــد عبدال ــی  رئیســی  فرزن ــه محمــد قل ــق ب ــه شــماره 00409381310040938131 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 35500766653550076665 متعلــق بــه راضیــه  راســتی  فرزنــد کــرم در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه  راســتی  فرزنــد کــرم در تاریــخ 1401/08/091401/08/09  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00674347890067434789 متعلــق بــه کیــوان  خلخالــی  فرزنــد شــمس الدیــن  در تاریــخ  متعلــق بــه کیــوان  خلخالــی  فرزنــد شــمس الدیــن  در تاریــخ 
 1401/08/08 1401/08/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20422042
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00162308510016230851 متعلــق بــه امیرمحمــد کاظمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیرمحمــد کاظمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

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

کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 401231103401231103 متعلــق بــه امیــر مهــدی طهماســبی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر مهــدی طهماســبی فرزنــد جــواد 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.

20842084
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00514166890051416689 متعلــق بــه حمیــد آهنگــری فرزنــد آقــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد آهنگــری فرزنــد آقــا در تاریــخ 1401/07/251401/07/25  

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 00636120030063612003 متعلــق بــه علــی اکبــر متدیــن فرزنــد حشــمت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اکبــر متدیــن فرزنــد حشــمت الــه در تاریــخ 
1401/02/171401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  بــه   مــدل13901390  مــدلســفید  LXLXســفید  ســمند  خــودرو(  ســفید  )بــرگ  ماشــین  ســمند »ســند  خــودرو(  ســفید  )بــرگ  ماشــین  »ســند 
  NAACNAAC9191CCCC00BFBF8585شاســی شــماره  بــه  شاســیو  شــماره  بــه  1248932922012489329220و  موتــور  موتــور شــماره  شــماره 
فرزنــد  مشــیری  محمــد  ســید  بــه  متعلــق  فرزنــد   مشــیری  محمــد  ســید  بــه  متعلــق  967967طط1616  6666ایــران ایــران  پــالک  شــماره  پــالک  بــه  شــماره   بــه 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه  مفقــود گردی ــخ 1400/11/011400/11/01 مفقــود گردی ــخ  در تاری ــه شــماره کدملــی 00706271850070627185 در تاری ــه شــماره کدملــی سیدحســین ب سیدحســین ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00244191840024419184 متعلــق بــه امیرحســین رفعتــی پــور فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه امیرحســین رفعتــی پــور فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/06/031401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087
کارت پایــان خدمــت کارت پایــان خدمــت 14503506741450350674 بنــام کاظــم قاســم زاده کویجــی فرزنــد عظیــم و کارت ماشــین بــه  بنــام کاظــم قاســم زاده کویجــی فرزنــد عظیــم و کارت ماشــین بــه 
ــام حبیــب آشــکاری و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و گواهینامــه  ــام حبیــب آشــکاری و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و گواهینامــه بن شــماره شــماره 1919جج781781ایرانایران9191__بن
پایــه دو متعلــق بــه رســول قاســم زاده کویچــی فرزنــد اســرافیل در تاریــخ پایــه دو متعلــق بــه رســول قاســم زاده کویچــی فرزنــد اســرافیل در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

20902090
ــر  ــی اکب ــه عل ــق ب ــر  متعل ــی اکب ــه عل ــق ب ــه شــماره 9029720890297208 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 04528747260452874726 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

فرحزادی فرزند رضا در تاریخ فرحزادی فرزند رضا در تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

21102110
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــک زائ ــه ل ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــک زائ ــه ل ــه فاطم ــق ب ــماره 22694295082269429508 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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 00631259610063125961 متعلــق بــه علــی فــرزاد فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی فــرزاد فرزنــد مهــدی 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.

23012301
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 21100199052110019905 متعلــق بــه عمیــد آســیابان فرزنــد محمدابراهیــم  متعلــق بــه عمیــد آســیابان فرزنــد محمدابراهیــم 

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 21213002602121300260 متعلــق بــه علیرضــا مالکریمــی فرزنــد محمدرضــا  متعلــق بــه علیرضــا مالکریمــی فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ 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.

23022302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو  و کارت ســوخت بــه شــماره 16520939071652093907ملــی  و تعــدادی ملــی  و تعــدادی 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/05/201401/05/20 مفق ــا در تاری ــد باب ــی فرزن ــره خان ــه ق ــه فریق ــق ب ــک  متعل ــر بان ــخ عاب ــا در تاری ــد باب ــی فرزن ــره خان ــه ق ــه فریق ــق ب ــک  متعل ــر بان عاب

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

ــماره 21216312322121631232   ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 21216312322121631232 و کارت پای ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره کارت مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه حمیــد گرانپایــه فرزنــد نورمحمــد در تاریــخ متعلــق بــه حمیــد گرانپایــه فرزنــد نورمحمــد در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25012501
کارت ماشـــین بـــه شـماره کارت ماشـــین بـــه شـماره 2323ایـرانایـران436436یی4646 و شـماره شاســـی و شـماره شاســـیSS14122874528991412287452899 و شـماره موتـور  و شـماره موتـور 
23636002363600متعلــــق بــــه حبیبــــه حیــــدری فرزنــد فتــــح الــــه در تاریــــخ متعلــــق بــــه حبیبــــه حیــــدری فرزنــد فتــــح الــــه در تاریــــخ 1401/07/131401/07/13 مفقــود  مفقــود 

گردیــــده و از درجـه اعتبـار ســـاقط مـی باشـد.گردیــــده و از درجـه اعتبـار ســـاقط مـی باشـد.

25072507
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12704596271270459627 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه  و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه 33 و گواهینامــه موتــور  و گواهینامــه موتــور 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــالک ب ــماره پ ــه ش ــال 13791379ب ــدل س ــکان م ــواری پی ــوخت  س ــین و کارت س ــیکلت  و کارت ماش ــال س ــدل س ــکان م ــواری پی ــوخت  س ــین و کارت س ــیکلت  و کارت ماش س
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــر در تاری ــد اکب ــادی فرزن ــی آب ــی  اســماعیلی عل ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــادی فرزن ــی آب ــی  اســماعیلی عل ــه عل ــق ب ــران 599599بب4848 متعل ــران ای 6767ای

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 54992271605499227160 متعلــق بــه محســن  محمــدی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محســن  محمــدی فرزنــد حســن 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 12736991811273699181 متعلــق بــه یونس  نصیــری فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه یونس  نصیــری فرزند مجیــد 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 616616 ) بــه شــماره ملــی    ) بــه شــماره ملــی   12841651321284165132(  متعلــق بــه علی عســکری سروشــبادرانی (  متعلــق بــه علی عســکری سروشــبادرانی 
فرزنــد قدیرعلــی در تاریــخ فرزنــد قدیرعلــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــاوری فرزن ــور ی ــه منص ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدتق ــاوری فرزن ــور ی ــه منص ــق ب ــماره 12803859521280385952 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23802662202380266220 متعلــق بــه ارش امیــری فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه ارش امیــری فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 35208460813520846081 متعلــق بــه زهــرا پیــروی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا پیــروی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/08/061401/08/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــا کــد ملــی شناســنامه بــا کــد ملــی 24709032212470903221 و ش ش  و ش ش 11821182متعلــق بــه مهــدی  رعیــت پیشــه  فرزنــد غــالم متعلــق بــه مهــدی  رعیــت پیشــه  فرزنــد غــالم 
رضــا  در تاریــخ رضــا  در تاریــخ  1401/04/02 1401/04/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــور  فرزن ــرج پ ــه  ای ــه طیب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــور  فرزن ــرج پ ــه  ای ــه طیب ــق ب ــماره 25711526882571152688 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــخ  ــراب در تاری ــد ظه ــریفی فرزن ــاج  ش ــن ت ــه مهی ــق ب ــخ  متعل ــراب در تاری ــد ظه ــریفی فرزن ــاج  ش ــن ت ــه مهی ــق ب ــماره 23900582802390058280 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1400/02/021400/02/02 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 23009372042300937204 متعلــق بــه علیرضــا  فــروزان  فرزنــد صمصــام علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا  فــروزان  فرزنــد صمصــام علــی  در تاریــخ 
1401/08/091401/08/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22828020982282802098 متعلــق بــه منصــوره  صحــت فرزنــد محســن  در تاریــخ  متعلــق بــه منصــوره  صحــت فرزنــد محســن  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/201401/03/20 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد منوچه ــتمی فرزن ــیرین رس ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد منوچه ــتمی فرزن ــیرین رس ــه ش ــق ب ــماره 22952990812295299081 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 1401/08/091401/08/09 مفق

ــم  در  ــد کری ــه علیرضــا  فراحــی قصــر ابونصــر  فرزن ــق ب ــم  در  متعل ــد کری ــه علیرضــا  فراحــی قصــر ابونصــر  فرزن ــق ب ــه شــماره 22831013012283101301 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 1401/07/081401/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 34853485 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22917660412291766041 متعلــق بــه امیــر  ســاعور فرزنــد  متعلــق بــه امیــر  ســاعور فرزنــد 
نجــات  در تاریــخ نجــات  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 22980535712298053571 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین  و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین 207207 مــدل  مــدل 14011401  
بــه شــماره پــالک بــه شــماره پــالک 8989 ن  ن 657657ایــران ایــران 9393 کارت ماشــین بــه ش ش  کارت ماشــین بــه ش ش NAARNAAR0303FEFE33NJNJ272189272189 و ش  و ش 
م م 178178BB00863020086302 و کارت ســوخت متعلــق بــه بهنــاز قاســمی فرزنــد کرامــت در تاریــخ  و کارت ســوخت متعلــق بــه بهنــاز قاســمی فرزنــد کرامــت 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.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 25301022792530102279 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حمیــد  شــریفی   و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حمیــد  شــریفی  
فرزنــد جلیــل در تاریــخ فرزنــد جلیــل در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 2222 ش ش  ش ش  ــران ای ــالک 5454 ب  ب 432432ای ــماره پ ــا ش ــالک  ب ــماره پ ــا ش ــدل 8383 ب ــدل  م ــژو 206206 م ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــژو ب ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
NAANAA1010FXFX55CC22053002205300 و ش م  و ش م 8368207883682078 متعلــق بــه نیمــا حمیدیــان جهرمــی فرزنــد مهــدی  متعلــق بــه نیمــا حمیدیــان جهرمــی فرزنــد مهــدی 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1395/08/011395/08/01 مفقــود گردی ــخ در تاری در تاری

26032603
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
08802699950880269995 و شــماره پــالک  و شــماره پــالک 5454مم341341ایــران ایــران 4242متعلــق بــه اســماعیل  اســماعیلی  فرزنــد عبدالعلــی  متعلــق بــه اســماعیل  اســماعیلی  فرزنــد عبدالعلــی  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09438921810943892181 متعلــق بــه قمــر غالمــی  فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه قمــر غالمــی  فرزنــد رمضانعلــی  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 1401/08/091401/08/09 مفق

بــرگ ســبز خــودرو وســندکمپانی بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو وســندکمپانی بــه شــماره 8888جج241241ایــرانایــران1212 و کدملــی  و کدملــی 09435636740943563674 متعلــق به عاطفه   متعلــق به عاطفه  
خنــدان فرزنــد حســین  در تاریــخ خنــدان فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

28012801
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22199112172219911217 متعلــق بــه ســجاد باباخانــی فرزند عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه ســجاد باباخانــی فرزند عزیــز در تاریــخ 1401/07/261401/07/26  

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 22799068992279906899 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 22799068992279906899 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــعلی در تاری ــد بخش ــکواری فرزن ــی  اش ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــعلی در تاری ــد بخش ــکواری فرزن ــی  اش ــه عل ــق ب ــماره 22799068992279906899 متعل ــه ش ــیکلت ب ــماره موتورس ــه ش ــیکلت ب موتورس

 1401/08/10 1401/08/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

29012901
ــژگان   ــه م ــق ب ــژگان   متعل ــه م ــق ب ــماره 00141427590014142759 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00141427590014142759 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ذوالفقاری فرزند محمد زمان در تاریخ ذوالفقاری فرزند محمد زمان در تاریخ 1401/08/081401/08/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــرد فرزن ــدی ف ــین واح ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــرد فرزن ــدی ف ــین واح ــه حس ــق ب ــماره 00249834930024983493 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  1401/05/01 1401/05/01مفق

ــخ  ــت اهلل در تاری ــد رحم ــگری فرزن ــور عس ــه من ــق ب ــخ  متعل ــت اهلل در تاری ــد رحم ــگری فرزن ــور عس ــه من ــق ب ــماره 46090731024609073102 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/01 1401/07/01مفق

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 39791898993979189899  متعلــق بــه محمدرضــا مالمیــر فرزنــد علیــار در   متعلــق بــه محمدرضــا مالمیــر فرزنــد علیــار در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48401287154840128715 وکارت هایــی بانکــی متعلــق بــه مهدیــه مــرادی فرزنــد حســین  وکارت هایــی بانکــی متعلــق بــه مهدیــه مــرادی فرزنــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00103834680010383468 متعلــق بــه ناصــر میرزایــی زاده فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ناصــر میرزایــی زاده فرزنــد یدالــه 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 1401/08/041401/08/04 مفق

تنــه  شــماره  وبــع  تنــه   شــماره  وبــع   01240124NBNB12429581242958 موتــور  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  موتــور کارت  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  کارت 
125125MM93181519318151******NBNB11 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 125125 ایــران  ایــران 7742677426 متعلــق بــه عبدالــه اقــا مــاله  متعلــق بــه عبدالــه اقــا مــاله 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/07/22 1401/07/22مفق ــی در تاری ــد تق ــخ  فرزن ــی در تاری ــد تق ــی 00457004940045700494 فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــد.اعتب ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

ــه شــماره ملــی 00604264460060426446   ــه دو ب ــه یــک  و گواهینامــه پای ــان خدمــت و گواهینامــه پای ــه شــماره ملــی کارت پای ــه دو ب ــه یــک  و گواهینامــه پای ــان خدمــت و گواهینامــه پای کارت پای
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــین در تاری ــد غالمحس ــاد فرزن ــم ارش ــه میث ــق ب ــی متعل ــای بانک ــخ وکارت ه ــین در تاری ــد غالمحس ــاد فرزن ــم ارش ــه میث ــق ب ــی متعل ــای بانک وکارت ه

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04800054190480005419 متعلــق بــه زهــرا  کوهــی فرزنــد اورجعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  کوهــی فرزنــد اورجعلــی 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

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت بازنشســتگی وزارت دفــاع بــه شــماره ملــی  کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت بازنشســتگی وزارت دفــاع بــه شــماره ملــی  48988596744898859674    
متعلــق بــه اســمعیل ارمندپیشــه فرزنــد تقــی در تاریــخ متعلــق بــه اســمعیل ارمندپیشــه فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05898265220589826522 متعلــق بــه محســن شــهرابی فراهانــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محســن شــهرابی فراهانــی فرزنــد حســین 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 ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05893571310589357131 متعلــق بــه یوســف  ســیف الهــی فرزنــد همــت علــی در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف  ســیف الهــی فرزنــد همــت علــی در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت دانشــجویی و گواهینامــه امــوزش فنــی حرفــه ای بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی وکارت دانشــجویی و گواهینامــه امــوزش فنــی حرفــه ای بــه شــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/06/151401/06/15 مفق ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه کریم ــه مرضی ــق ب ــخ   متعل ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه کریم ــه مرضی ــق ب ــی 00576908980057690898  متعل ــی مل مل

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

موتــور  شــماره  وبــه  موتــور    شــماره  وبــه    NBYEJDGLMKNBYEJDGLMK11GG0144101441شاســی شــماره  ســیکلت  موتــور  شاســیکارت  شــماره  ســیکلت  موتــور  کارت 
01690169NBYNBY001148001148 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 139139 ایــران  ایــران 1982319823 متعلــق بــه محمدامیــن حســینجانزاده  متعلــق بــه محمدامیــن حســینجانزاده 
بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 01500814480150081448  فرزنــد محســن در تاریــخ   فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00664711410066471141 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00664711410066471141 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره  شاســی ماشــین بــه شــماره  شاســی NAAMOTCENAAMOTCE22HKHK128456128456 و بــه شــماره انتظامــی  و بــه شــماره انتظامــی 921921قق7676 ایــران  ایــران 
8888متعلــق بــه ســعید غضنفــری نیکــو فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ متعلــق بــه ســعید غضنفــری نیکــو فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ  1401/03/25 1401/03/25مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

ــد  ــاری فرزن ــید بختی ــه جمش ــق ب ــد  متعل ــاری فرزن ــید بختی ــه جمش ــق ب ــماره 00474245910047424591 متعل ــه ش ــه دوب ــه پای ــی  گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه دوب ــه پای ــی  گواهینام کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــخ حســینقلی در تاری حســینقلی در تاری

  
ــماره  ــه ش ــماره ب ــه ش ــی 4040221340402213ب ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــالک 3333--313313ت ت 2323 و ش ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــالک کارت وس ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی کارت وس
00429035480042903548 متعلــق بــه ســید قاســم طباطبایــی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ســید قاســم طباطبایــی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ 1401/01/101401/01/10 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 00184663110018466311  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی   و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 2222    
ایــران ایــران 793793 ت  ت 5757 متعلــق بــه رضــا صادقــی فرزنــد جمشــید در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا صادقــی فرزنــد جمشــید در تاریــخ  1401/08/03 1401/08/03مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــوی فرزن ــادات عل ــپیده س ــه س ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــوی فرزن ــادات عل ــپیده س ــه س ــق ب ــماره 00257966310025796631 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/04/01 1401/04/01مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00169128530016912853 متعلــق بــه فاطمــه کاکاوندقلعــه نوئــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه کاکاوندقلعــه نوئــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــزه  خیراله ــه فائ ــق ب ــد متعل ــی  فرزن ــزه  خیراله ــه فائ ــق ب ــماره 00223953340022395334متعل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد.مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/08/04 1401/08/04مفق ــم در تاری ــخ ابراهی ــم در تاری ابراهی

ــد  ــی فرزن ــرا خوانداب ــه زه ــق ب ــد   متعل ــی فرزن ــرا خوانداب ــه زه ــق ب ــماره 05501992410550199241  متعل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردی ــخ مجیــد در تاری مجیــد در تاری

ــود  ــا مفق ــد اق ــری  فرزن ــم اعظــم  عام ــه  خان ــق ب ــود  متعل ــا مفق ــد اق ــری  فرزن ــم اعظــم  عام ــه  خان ــق ب ــی 00609419360060941936 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی عل ــرا حاج ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی عل ــرا حاج ــه زه ــق ب ــماره 00181083500018108350 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  1401/08/05 1401/08/05مفق

کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره ملــی کارت ملــی  گواهینامــه بــه شــماره ملــی 39330023543933002354 بیمــه نامــه و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره  بیمــه نامــه و کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره 
ــین  ــالم حس ــه غ ــق ب ــین ,متعل ــالم حس ــه غ ــق ب ــالک 3333--486486نن3333,متعل ــماره پ ــالک   و ش ــماره پ ــی NAAWNAAW0101HEHE11KEKE161021161021  و ش ــی شاس شاس
کشــاورزیان فرزنــد اســداهلل در تاریــخ کشــاورزیان فرزنــد اســداهلل 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.

ــی 00536043420053604342 وکارت  وکارت  ــماره  مل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام ــی کارت مل ــماره  مل ــه ش ــت  ب ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه بــه شــماره شاســی موتــور ســیکلت وبیمــه نامــه بــه شــماره شاســی NN33CCDFCCDF330330KMHKMH0062400624 وبــه شــماره  وبــه شــماره 
موتــورموتــور02000200NN33CC423127423127 وبــه شــماره انتظامــی  وبــه شــماره انتظامــی 145145 ایــران  ایــران 7432974329   متعلــق بــه احمــد وقوعــی اذر    متعلــق بــه احمــد وقوعــی اذر 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/08/04 1401/08/04مفق ــد حســین در تاری ــخ فرزن ــد حســین در تاری فرزن

29022902
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00531401410053140141 متعلــق بــه علی ســلیمی فرزند عیــن اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه علی ســلیمی فرزند عیــن اهلل در تاریــخ 1401/08/031401/08/03  

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

ــخ  ــی در تاری ــد عزتعل ــامی فرزن ــجاد حس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عزتعل ــامی فرزن ــجاد حس ــه س ــق ب ــی 40001631404000163140 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/03/011401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــه در تاری ــی جمع ــد عل ــاور فرزن ــرام س ــه بای ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــی جمع ــد عل ــاور فرزن ــرام س ــه بای ــق ب ــماره 07317333390731733339 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  1400/01/01 1400/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00123928630012392863 متعلــق بــه فاطمــه فالحــی فرزنــد یعقوبعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه فالحــی فرزنــد یعقوبعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/021401/07/02 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 00618236610061823661 متعلــق بــه بابــک فرخــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه بابــک فرخــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1399/01/01 1399/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد منوچه ــان فرزن ــروز گودرزی ــه پی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد منوچه ــان فرزن ــروز گودرزی ــه پی ــق ب ــماره 00629275820062927582 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 1401/08/071401/08/07 مفق

ــی  ــایی وکارت گارانت ــه وکارت ســوخت وکارت شناس ــی  وگواهینام ــایی وکارت گارانت ــه وکارت ســوخت وکارت شناس ــه شــماره00469342510046934251 وگواهینام ــی ب ــه شــمارهکارت مل ــی ب کارت مل
متعلــق بــه طاهــره شــاهی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ متعلــق بــه طاهــره شــاهی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد قربانعل ــه طاهــره شــاهی فرزن ــق ب ــی در  متعل ــد قربانعل ــه طاهــره شــاهی فرزن ــق ب ــران 6666 متعل ــران ای ــالک 2323ج ج 673673ای ــه شــماره پ ــالک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 06002173530600217353 متعلــق بــه لیــال یمنــی کهــن فرزنــد محمدآقــا در تاریــخ  متعلــق بــه لیــال یمنــی کهــن فرزنــد محمدآقــا در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد باب ــی فرزن ــی اوغل ــه عل ــه پروان ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد باب ــی فرزن ــی اوغل ــه عل ــه پروان ــق ب ــی 00470845290047084529 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/06/01 1401/06/01مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00548957310054895731 متعلــق بــه غــالم حســن جیحونــی عراقــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه غــالم حســن جیحونــی عراقــی فرزنــد 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.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــازه آب ــم رنجبرت ــه اعظ ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــازه آب ــم رنجبرت ــه اعظ ــق ب ــماره 51888106895188810689 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/241401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد طاه ــعادتی فرزن ــدی س ــه محمدمه ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد طاه ــعادتی فرزن ــدی س ــه محمدمه ــق ب ــماره 00243005780024300578 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  1401/07/23 1401/07/23مفقــود گردی

ــخ  ــه در تاری ــد ســیف ال ــدی فرزن ــه افســانه عب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد ســیف ال ــدی فرزن ــه افســانه عب ــق ب ــی 00670185480067018548 متعل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/02/011401/02/01 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 05303720710530372071 وگواهینامــه وکارت شناســایی نیــروی انتظامــی وحکمــت کارت   وگواهینامــه وکارت شناســایی نیــروی انتظامــی وحکمــت کارت  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــد اســحق در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی ــاه فرزن ــه رضــا ایزدپن ــخ متعلــق ب ــد اســحق در تاری ــاه فرزن ــه رضــا ایزدپن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــه وکارت خــودرو ب ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره  وکارت نظ ــه ش ــه وکارت خــودرو ب ــه وگواهینام ــام وظیف ــماره 00738147840073814784 وکارت نظ ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
پــالک پــالک 4141لل956956ایــران ایــران 2222 متعلــق بــه میرمرتضــی مصــدق فرزنــد میرمصطفــی در تاریــخ  متعلــق بــه میرمرتضــی مصــدق فرزنــد میرمصطفــی در تاریــخ 1401/07/241401/07/24  

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

ــد  ــه امیرمحمــد شــیرمحمد فرزن ــق ب ــد  متعل ــه امیرمحمــد شــیرمحمد فرزن ــق ب ــه شــماره 00241069090024106909 متعل ــی ب ــه شــماره شناســنامه ورســید کارت مل ــی ب شناســنامه ورســید کارت مل
رضــا در تاریــخ رضــا 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 00802435090080243509 متعلــق بــه ایمــان فتاحــی فرزند محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان فتاحــی فرزند محمــد 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.

ــخ  ــی در تاری ــد راف ــان فرزن ــی داودی ــه آرب ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد راف ــان فرزن ــی داودی ــه آرب ــق ب ــی 00640322210064032221 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00477804110047780411 وگواهینامــه وکارت موتوربــه شــماره پــالک  وگواهینامــه وکارت موتوربــه شــماره پــالک 9718197181ایــران ایــران 138138  
متعلــق بــه جهانگیــر نژادســام فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ متعلــق بــه جهانگیــر نژادســام فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد حیدرعل ــمند فرزن ــی هوش ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد حیدرعل ــمند فرزن ــی هوش ــه عل ــق ب ــه شــماره 08201618710820161871 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل 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 1398/01/011398/01/01 مفق

کارت ملــی وشناســنامه وگواهینامــه  بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه وگواهینامــه  بــه شــماره 00205087860020508786 متعلــق بــه محمدباقــر مختــاری فرزنــد  متعلــق بــه محمدباقــر مختــاری فرزنــد 
محمــود در تاریــخ محمــود در تاریــخ 1391/01/011391/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت خــودرو بــه شــماره پــالک گواهینامــه وبیمــه نامــه وکارت ســوخت وکارت خــودرو بــه شــماره پــالک 9898وو297297ایــران ایــران 3333  متعلــق   متعلــق 
ــه اســماعیل مســتانه بــه کدملــی 60293516566029351656 فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود  مفقــود  ــه اســماعیل مســتانه بــه کدملــی ب ب

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

گواهینامــه بــه شــماره ملــی گواهینامــه بــه شــماره ملــی 00250011320025001132 متعلــق بــه محمدامیــن مســتانه فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه محمدامیــن مســتانه فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
 1401/07/10 1401/07/10مفقــود 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 00614237850061423785 متعلــق بــه رویــا نصیری فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رویــا نصیری فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حمــداهلل در تاری ــم اســکندری فرزن ــه میث ــق ب ــخ  متعل ــد حمــداهلل در تاری ــم اســکندری فرزن ــه میث ــق ب ــی 41600449724160044972 متعل ــه شــماره مل ــه ب ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه ب گواهینام
 1401/07/15 1401/07/15مفقــود 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 52800284015280028401 متعلــق بــه حســین ابدالــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه حســین ابدالــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت موتــور بــه شــماره پــالک کارت موتــور بــه شــماره پــالک 7417374173ایــران ایــران 136136متعلق به محمــد رضائــی راد به کدملــی متعلق به محمــد رضائــی راد به کدملــی 00137915670013791567  
فرزنــد اصغــر در تاریــخ فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــیدوش فرزن ــی ش ــه مرتض ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــیدوش فرزن ــی ش ــه مرتض ــق ب ــماره 04502221440450222144 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  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردی

ــخ  ــه در تاری ــد حکمــت ال ــو فرزن ــم مالل ــر قدی ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد حکمــت ال ــو فرزن ــم مالل ــر قدی ــه امی ــق ب ــه شــماره 00807465940080746594 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/05/201401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16801357911680135791 متعلــق بــه بهــروز جلیلــی فرزنــد قربــان در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز جلیلــی فرزنــد قربــان در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیــم بــه شــماره کارت ملــی قدیــم بــه شــماره 39304503213930450321 متعلــق بــه ســیدعبداله ســادات موســوی فرزنــد علــی در  متعلــق بــه ســیدعبداله ســادات موســوی فرزنــد علــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 09464081650946408165 متعلــق بــه محمدامیــن رجائــی قوچانــی فرزنــد  متعلــق بــه محمدامیــن رجائــی قوچانــی فرزنــد 
محمدحســن در تاریــخ محمدحســن 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.

29032903
ــخ  ــت در تاری ــد حج ــور فرزن ــدوی پ ــدی مه ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد حج ــور فرزن ــدوی پ ــدی مه ــه مه ــق ب ــماره 19204671651920467165 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02019452900201945290 متعلــق بــه احســان اکبــری فرزند ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه احســان اکبــری فرزند ســعید 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.

ــین و  ــه ماش ــه نام ــجویی  و بیم ــه  و کارت دانش ــین و  و گواهینام ــه ماش ــه نام ــجویی  و بیم ــه  و کارت دانش ــماره 41997478854199747885 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
معاینــه فنــی بــه شــماره معاینــه فنــی بــه شــماره 9999ایــرانایــران889889نن1414 متعلــق بــه فرشــاد ســوری  فرزنــد حــواس علــی در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد ســوری  فرزنــد حــواس علــی در تاریــخ 

1401/07/241401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاری فرزن ــودی خوانس ــادات  محم ــاز س ــه گلن ــق ب ــد  متعل ــاری فرزن ــودی خوانس ــادات  محم ــاز س ــه گلن ــق ب ــماره 00134523040013452304 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 ــخ 1401/08/011401/08/01 مفق ــیدعلیرضا در تاری ــخ س ــیدعلیرضا در تاری س

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 00792839850079283985 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 6666ایــرانایــران488488جج7979 متعلــق  متعلــق 
بــه روشــنک  آذری فرزنــد افالطــون در تاریــخ بــه روشــنک  آذری فرزنــد افالطــون در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــد  ــه امیــد حســینی فرزن ــق ب ــه  متعل ــد  و شناســنامه و گواهینام ــه امیــد حســینی فرزن ــق ب ــه  متعل ــه شــماره 39801115393980111539 و شناســنامه و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
عبــاس در تاریــخ عبــاس 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.

ــاری  ــیما  مخت ــه س ــق ب ــه متعل ــاری  و گواهینام ــیما  مخت ــه س ــق ب ــه متعل ــماره 39801115393980111539 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــه و شناس ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــنامه ب ــه و شناس ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــد قنبرعلــی در تاریــخ 1401/08/051401/08/05 مفقــود گردی ــخ فرزن ــد قنبرعلــی در تاری فرزن

شناســنامه و کارت ســوخت بــه شــماره شناســنامه و کارت ســوخت بــه شــماره 51980241715198024171 متعلــق بــه خســرو  ابراهیمــی فرزنــد بهــرام در  متعلــق بــه خســرو  ابراهیمــی فرزنــد بهــرام 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38739087273873908727 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 38739087273873908727 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدنقــی بیــات فرزنــد کــرم رضــا در تاریــخ محمدنقــی بیــات فرزنــد کــرم رضــا در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــی و  ــد مصطف ــروی فرزن ــه داود خس ــق ب ــه  متعل ــی و  و گواهینام ــد مصطف ــروی فرزن ــه داود خس ــق ب ــه  متعل ــماره 00760509810076050981 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
22 عــدد کارت ســوخت در تاریــخ  عــدد کارت ســوخت در تاریــخ  1401/08/04 1401/08/04مفقــود 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 00542336310054233631 متعلــق بــه پروانــه اســتلکی اورکانــی فرزنــد اســفندیار در تاریــخ  متعلــق بــه پروانــه اســتلکی اورکانــی فرزنــد اســفندیار 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 10617687831061768783 متعلــق بــه مریــم حصــاری فرزند حســن در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم حصــاری فرزند حســن 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 ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 3030ایــرانایــران663663هه1616 بــه شــماره  بــه شــماره 36202080773620208077 متعلــق بــه زهــرا غالمــی  متعلــق بــه زهــرا غالمــی 
فرزنــد شــنبه در تاریــخ فرزنــد شــنبه 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.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00529469400052946940 متعلــق بــه زهــره کروبــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره کروبــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/07/101401/07/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 01500259200150025920 متعلــق بــه امیرحســین جــوکار فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیرحســین جــوکار فرزنــد احمــد در تاریــخ 

1401/08/091401/08/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21210286092121028609 متعلــق بــه عبدالــه اســماعیلی  فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالــه اســماعیلی  فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 

 1400/06/01 1400/06/01مفقود گردیده است.مفقود گردیده است.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســمیه هاشــمی بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســمیه هاشــمی بــه شــماره ملــی 00759254350075925435  فرزنــد اکبــر در تاریــخ   فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
 1401/06/30 1401/06/30مفقــود گردیــده اســت.مفقــود گردیــده اســت.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54499341225449934122 متعلــق بــه فاطمــه ایــری فراهانــی  فرزنــد شمســعلی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه ایــری فراهانــی  فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 
1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16028691971602869197 و گواهینامــه پایــه یــک بــه و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه  و گواهینامــه پایــه یــک بــه و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه 
ــود  ــود مفق ــخ  1401/07/18 1401/07/18مفق ــار در تاری ــد مخت ــر فرزن ــی ف ــن کیای ــای بهم ــه آق ــق ب ــیکلت متعل ــخ موتورس ــار در تاری ــد مخت ــر فرزن ــی ف ــن کیای ــای بهم ــه آق ــق ب ــیکلت متعل موتورس

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

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 21100835732110083573 متعلــق بــه آقــای محمــد  صیــادی فرزنــد عبــاس  متعلــق بــه آقــای محمــد  صیــادی فرزنــد عبــاس 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/06/04 1401/06/04ســرقت  گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.ســرقت  گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه  و کارت پای ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 07402223170740222317 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
آقــای حســین نیــک فرجــام فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ آقــای حســین نیــک فرجــام فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ 1401/08/071401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم ســارا شــایان جــم  ــه خان ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــم ســارا شــایان جــم  و گواهینام ــه خان ــق ب ــه ســه متعل ــه پای ــه شــماره 07950370820795037082 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد یدالــه در تاریــخ فرزنــد یدالــه 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.

ــران 5656   ــه شــماره ای ــه ســه و کارت ماشــین ب ــران  و گواهینامــه پای ــه شــماره ای ــه ســه و کارت ماشــین ب ــه شــماره 26699043192669904319 و گواهینامــه پای ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
158158 ل  ل 2727 متعلــق بــه مهــدی  قلــی پــور فرزنــد عمــران در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  قلــی پــور فرزنــد عمــران در تاریــخ  1401/06/25 1401/06/25مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00200416830020041683 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه فاطمــه خواجــه ونــد صالحــی  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه فاطمــه خواجــه ونــد صالحــی 
فرزنــد اکبــر در تاریــخ فرزنــد اکبــر 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65801809006580180900 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مهــدی  ســند زایــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مهــدی  ســند زایــی فرزنــد 
علیرضــا در تاریــخ علیرضــا در تاریــخ  1401/07/21 1401/07/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 7878  248248 ل  ل 5555 متعل ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــران  و کارت س ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــماره 16029207711602920771 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
یونــس طوســی فرزنــد بابــا در تاریــخ یونــس طوســی فرزنــد بابــا در تاریــخ  1401/08/07 1401/08/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه  و کارت پای ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 65800980156580098015 و کارت پای ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
متعلــق بــه خانــم  محدثــه  میرزایــی فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ متعلــق بــه خانــم  محدثــه  میرزایــی فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 1394/12/121394/12/12 مفقــود گردیــده اســت مفقــود گردیــده اســت

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00180985840018098584 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای  حســن نوریــان قلــی  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای  حســن نوریــان قلــی 
کنــدی فرزنــد احمــد در تاریــخ کنــدی فرزنــد احمــد 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00591685790059168579 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه جــواد  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه جــواد 
تنهــا فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ تنهــا فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ  1400/01/11 1400/01/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــژاد فرزن ــی ن ــن عل ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــژاد فرزن ــی ن ــن عل ــه محس ــق ب ــماره 00590966590059096659 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00307422420030742242 متعلــق بــه حســین  یــاد داد فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه حســین  یــاد داد فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/101401/07/10 مفق

30413041
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 06906304760690630476 متعلــق بــه مهــدی ولــی پــور فرزنــد علــی جــان  متعلــق بــه مهــدی ولــی پــور فرزنــد علــی جــان 

در تاریخ در تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40114011
ــه  ــی ب ــه  وســند کمپان ــی ب ــور1001538410015384 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 1445741614457416 وســند کمپان ــه شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ــورب ــه شــماره موت ــرگ ســبز خــودرو ب ب
شــماره موتــورشــماره موتــور1001538410015384 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 1445741614457416و کارت هوشــمند خــودرو و کارت ماشــین بــه و کارت هوشــمند خــودرو و کارت ماشــین بــه 
شــماره پــالک شــماره پــالک 5151 ایــران  ایــران 899899عع5454 وبیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه کمــال صالحــی فرزنــد فتــح  وبیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه کمــال صالحــی فرزنــد فتــح 

اله در تاریخ اله در تاریخ 1401/06/091401/06/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40304030
ــه  ــین ب ــوخت و کارت ماش ــه و کارت س ــه س ــه پای ــه  و گواهینام ــین ب ــوخت و کارت ماش ــه و کارت س ــه س ــه پای ــماره 40609550434060955043 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره شــماره 232232سس5353ایــرانایــران3131 متعلــق بــه علــی دریکونــد فرزنــد شــاهدین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی دریکونــد فرزنــد شــاهدین در تاریــخ 1401/08/051401/08/05 مفقــود  مفقــود 

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

گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت  متعلــق بــه مجتبــی امیریــان چگنــی فرزنــد کــرم اهلل گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت  متعلــق بــه مجتبــی امیریــان چگنــی فرزنــد کــرم اهلل 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــری  ــور نصی ــه فاطمــه علیپ ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای ــری  و گواهینام ــور نصی ــه فاطمــه علیپ ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای ــه شــماره 40601250404060125040 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد گنــج علــی در تاریــخ فرزنــد گنــج علــی 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40731955144073195514 متعلــق بــه بهمــن بادپــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه بهمــن بادپــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1401/07/141401/07/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدرت اهلل در تاری ــد ق ــدی فرزن ــم ب اس ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــدرت اهلل در تاری ــد ق ــدی فرزن ــم ب اس ــه مری ــق ب ــماره 40728722964072872296 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  1401/08/04 1401/08/04مفق

ــی و قولنامــه  ــی و قولنامــه  و مــدرک قالیباف ــه شــماره 40732363264073236326 و مــدرک قالیباف ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 65876587 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــده و از  ــده و از  مفقــود گردی ــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردی ــد در تاری ــد مجی ــر فرزن ــه فاطمــه بازگی ــق ب ــخ اجــاره منــزل متعل ــد در تاری ــد مجی ــر فرزن ــه فاطمــه بازگی ــق ب اجــاره منــزل متعل

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

ــه مانیــا وفایــی ســاالر  ــه مانیــا وفایــی ســاالر  متعلــق ب شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 307307 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 40728376114072837611 متعلــق ب
پــور فرزنــد باباخــان در تاریــخ پــور فرزنــد باباخــان در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48597851264859785126 متعلــق بــه محمــد رضامیرزاپــور فرزنــد فرهــاد و کارت ســوخت  متعلــق بــه محمــد رضامیرزاپــور فرزنــد فرهــاد و کارت ســوخت 
بــه اســم مهــدی میرزاپــور و کارت ملــی بــه اســم ســیده تــوران حیــات الغیبی بــه شــمارهبــه اســم مهــدی میرزاپــور و کارت ملــی بــه اســم ســیده تــوران حیــات الغیبی بــه شــماره52897466515289746651  

در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــدرک دانشــگاهی متعل ــق  و م ــدرک دانشــگاهی متعل ــه شــماره 40734953314073495331 و م ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 25212521 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
بــه شــورانگیز حســینی فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ بــه شــورانگیز حســینی فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48597308284859730828 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و  و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و 
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 199199دد6161ایــرانایــران3131 متعلــق بــه آقــای / خانــم علــی ترکارانــی فرزنــد حســین  متعلــق بــه آقــای / خانــم علــی ترکارانــی فرزنــد حســین 
ــران3131   ــرانای ــه شــماره  467467جج3737ای ــز مــراد فیــروزی ب ــه اســم عزی ــه شــماره  علــی و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب ــز مــراد فیــروزی ب ــه اســم عزی علــی و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب

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 40600707504060070750 متعلــق بــه هــادی جانــی جودکــی فرزنــد فتــح اهلل  متعلــق بــه هــادی جانــی جودکــی فرزنــد فتــح اهلل 
در تاریــخ 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 41893052194189305219 و گواهینامــه و کارت جانبــازی و کارت شناســایی کانــون  و گواهینامــه و کارت جانبــازی و کارت شناســایی کانــون 
بازنشســتگان متعلــق بــه صفــدر ابراهیمــی نظرآبــاد فرزنــد اکبــر در تاریــخ بازنشســتگان متعلــق بــه صفــدر ابراهیمــی نظرآبــاد فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00667938900066793890 متعلــق بــه نســرین دهقانــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه نســرین دهقانــی فرزنــد حســن 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00220470500022047050 متعلــق بــه طهــورا قاســم یاســمی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه طهــورا قاســم یاســمی فرزنــد محمــد علــی 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.

55025502
ــی  ــه شــماره مل ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــی و کارت معافی ــی   و کارت مل ــه شــماره مل ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــی و کارت معافی ــه شــماره 515515  و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــخ 1401/04/011401/04/01   ــر جلیــل  در تاری ــد می ــاری  فرزن ــر اختی ــر احمــد  می ــه می ــق ب ــخ متعل ــر جلیــل  در تاری ــد می ــاری  فرزن ــر اختی ــر احمــد  می ــه می ــق ب 27092932932709293293متعل

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

70147014
کارت ملــی بــا کدملــی: کارت ملــی بــا کدملــی: 46899579914689957991 متعلــق بــه طاهــر گــودرزی دورکــی فرزنــد دیدارقلــی در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــر گــودرزی دورکــی فرزنــد دیدارقلــی در تاریــخ 

1401/06/111401/06/11 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 46103288954610328895 متعلــق بــه آزیتــا عالــی پــور فرزنــد نادعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه آزیتــا عالــی پــور فرزنــد نادعلــی 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.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 46102566304610256630 متعلــق بــه آرزو عالــی پــور فرزنــد نادعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه آرزو عالــی پــور فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 
1401/07/301401/07/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43917493004391749300و کارت مهــارت فنــی و حرفــه ای متعلــق بــه ابوالفضــل  احمــدی و کارت مهــارت فنــی و حرفــه ای متعلــق بــه ابوالفضــل  احمــدی 

فرزند مظاهر در تاریخ فرزند مظاهر در تاریخ 1401/08/011401/08/01 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 43912368774391236877 متعلــق بــه محمــد حســن  قزوینــی فرزنــد غالمحســین  متعلــق بــه محمــد حســن  قزوینــی فرزنــد غالمحســین 
در تاریــخ 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.

ــد حســین در  ــی فرزن ــوروز زادگان منجیل ــه ن ــه راضی ــق ب ــد حســین در  متعل ــی فرزن ــوروز زادگان منجیل ــه ن ــه راضی ــق ب ــه شــماره 26599078622659907862 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/031401/08/03 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 26595824242659582424 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 26595824242659582424 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 26595824242659582424 متعلــق بــه محمدرضــا احمــدی منجیلــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا احمــدی منجیلــی فرزنــد احمــد 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 1401/08/031401/08/03 مفق

ــخ  ــدر در تاری ــد اج ــرد فرزن ــی ف ــیرین  رحیم ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد اج ــرد فرزن ــی ف ــیرین  رحیم ــه ش ــق ب ــماره 55990608455599060845 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43918154194391815419 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 43918154194391815419 و کارت  و کارت 
پایــان خدمــت بــه شــماره پایــان خدمــت بــه شــماره 43918154194391815419 متعلــق بــه مجیــد طاهــر خانــی فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد طاهــر خانــی فرزنــد عــزت اهلل در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50896469295089646929 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 50896469295089646929 متعلــق بــه زیبــا   متعلــق بــه زیبــا  
احمــدی فرزنــد عزیــزاهلل در تاریــخ احمــدی فرزنــد عزیــزاهلل 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.

ــد  ــه حمی ــق ب ــد  متعل ــه حمی ــق ب ــماره 43801438564380143856 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 43801438564380143856 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
رحمانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ رحمانــی فرزنــد عبــاس 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.

ــراد در  ــد م ــماعیلی فرزن ــا اس ــه رض ــق ب ــراد در و کارت ســوخت متعل ــد م ــماعیلی فرزن ــا اس ــه رض ــق ب ــماره 43918426964391842696و کارت ســوخت متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/071401/08/07 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 43918332474391833247 متعلــق بــه کریــم  رهمنــی فرزنــد جمشــید در تاریــخ  متعلــق بــه کریــم  رهمنــی فرزنــد جمشــید 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  1401/06/20 1401/06/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43912727334391272733 متعلــق بــه عیــوض علــی فرجــی فرزنــد حجــت االــه در تاریــخ  متعلــق بــه عیــوض علــی فرجــی فرزنــد حجــت االــه 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.

ــر  ورس  ــه اکب ــق ب ــر  ورس  متعل ــه اکب ــق ب ــه شــماره 1050610506 متعل ــه شــماره  و کارت پرســنلی ب ــه شــماره 43902247354390224735 و کارت پرســنلی ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 1401/06/251401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43901426904390142690 متعلــق بــه محمــد علــی طاهــری اصغــری فرزنــد فضــل اهلل در  متعلــق بــه محمــد علــی طاهــری اصغــری فرزنــد فضــل اهلل در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

موتــور  شــماره  بــه  موتــور   شــماره  بــه   kmhspkmhsp8181cc77fyfy325927325927 شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  شــماره بــرگ  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
GG44KEEUKEEU340633340633متعلــق بــه ســحر  طاهــر خانــی فرزنــد محمــود در تاریــخ متعلــق بــه ســحر  طاهــر خانــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود  مفقــود 

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

70597059
ــه  ــه نام ــه  و بیم ــه نام ــماره 09429209040942920904 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 1414طط771771ایــرانایــران1212 و انــواع چــک بانکــی و کارت عابــر بانــک متعلــق  و انــواع چــک بانکــی و کارت عابــر بانــک متعلــق 
ــد حســین در تاریــخ 1401/07/171401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــی مارشــگ فرزن ــه رضــا پایان ــد حســین در تاریــخ ب ــی مارشــگ فرزن ــه رضــا پایان ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09236670320923667032 متعلــق بــه عطیــه ریحانــی شــیروان فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه عطیــه ریحانــی شــیروان فرزنــد غالمعلــی 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.

ــد فیــض  ــه حســین قیاســی کلوخــی فرزن ــق ب ــد فیــض  متعل ــه حســین قیاســی کلوخــی فرزن ــق ب ــه شــماره 03706921520370692152 متعل ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ســه ب ــه پای گواهینام
محمــد در تاریــخ محمــد 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.

ــخ  ــب اهلل در تاری ــد حبی ــر فرزن ــم دلی ــه ابوالقاس ــق ب ــخ  متعل ــب اهلل در تاری ــد حبی ــر فرزن ــم دلی ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 09323571720932357172 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 14011401//0707//2323 مفق

ــین  ــه ماش ــه نام ــین  و بیم ــه ماش ــه نام ــماره 08295590430829559043 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1313 و گواهینام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
بــه شــماره  بــه شــماره  و کارت ماشــین  بــه شــماره بــه شــماره 3903110600072939031106000729شــماره پالکشــماره پالک3232صص951951ایــرانایــران1212 و کارت ماشــین 
3232صص951951ایــرانایــران1212 و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه علــی اکبــر باقــری دویــن فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ  و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه علــی اکبــر باقــری دویــن فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ 

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/081401/08/08 مفق

ــماره09430479780943047978متعلق متعلق  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره و کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره 39213921 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
بــه مینامیرزاپــور فرزنــد حســین و شناســنامه بــه شــماره بــه مینامیرزاپــور فرزنــد حســین و شناســنامه بــه شــماره 2124621246 و کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت 
و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 09340275010934027501متعلــق بــه ناصــر هنرمنــد و شناســنامه بــه شــماره متعلــق بــه ناصــر هنرمنــد و شناســنامه بــه شــماره 
ــه  ــه متعلق ب ــماره09824962810982496281متعلق ب ــه ش ــنامه ب ــد و شناس ــین هنرمن ــه امیرحس ــق ب ــمارهمتعل ــه ش ــنامه ب ــد و شناس ــین هنرمن ــه امیرحس ــق ب  0971830282 0971830282متعل

سارا هنرمند در تاریخ سارا هنرمند در تاریخ 1401/08/091401/08/09 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 09666619950966661995 متعلــق بــه زهــرا صادقــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا صادقــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/04/201401/04/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 866866 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 39313994943931399494 متعلــق بــه عبــاس ورمزیــار فرزنــد  متعلــق بــه عبــاس ورمزیــار فرزنــد 

سیف اهلل در تاریخ سیف اهلل در تاریخ 1401/07/091401/07/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رجبعلــی  روســتایی فیروزابــاد فرزنــد رجبعلــی  در تاریــخ گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رجبعلــی  روســتایی فیروزابــاد فرزنــد رجبعلــی  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.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/08/14

شماره : 1506

»سیمره«اصالححریمخواهدشد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی ایالم از اصالح حریم و عرصه محوطه 

تاریخی سیمره خبر داد.
فرزاد شریفیـ  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالمـ   به ایده روزگفت: 

مجموعه اقدامات راهبردی تعیین عرصه و حریم شهر سیمره در شهرستان دره شهر آغاز  گردید  
وی افزود :  ۴٠ اثر از ٧۶۶ اثر ثبت شده در ایالم تعیین حریم و عرصه شده اند، شریفی ادامه داد: 
تعیین حریم و عرصه هر چند ســال یک بار دوباره انجام شود و این مطالبه مردم است. مردم 
زمین های کشاورزی دارند، از طرفی هم بحث حفاظت از آثار مطرح است. بنابراین هر چند سال 
یک بار بحث تعیین دوباره حریم را انجام می دهیم که اگر در گذشته مشکلی وجود داشته، رفع 

شود و اگر مشکلی نباشد همان عرصه و حریم باقی می ماند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان درباره آثاری که در ایالم نیازمند 

تعیین فوری حریم هستند، گفت :
 »شهر تاریخی دره شهر«، »منطقه چالسرا«، چندین تپه باستانی مانند تپه »عین خوش« در 
شهرستان ِدهلران از جمله آثار تاریخی هستند که نیازمند، فوری تعیین حریم و عرصه هستند.  

یازدهمینرزمایشسراسری
ارزیابی آماده به کار مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس و مهم پدافند  با هدف پدافند 
دانش بنیان ، حفاظت از زیر ساخت ها و تداوم راهکارها ی صنعت برق با حضور رئیس و معاونان 

سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیرعامل توانیر در مرکز پایش صنعت برق توانیر برگزار شد.
دریازدهمین رزمایش سراســری ارزیابی  آماده به کار مولدهای برق اضطراری صنعت برق که 
ازطریق ویدئو کنفرانس با کلیه اســتان ها برگزار شــد آمادگی نیروهای شرکت های برق  و 
همچنیــن نهادهای حســاس در موقع قطع برق و بــه کار گیری ژنراتورهای بــرق ادارات و 

مراکزحساس مورد آزمون قرار گرفت.
سرپرســت  شرکت توزیع برق اصفهان در حاشــیه برگزاری  این مانور سراسری در گفتگو با  
کارشناس خبر شرکت توزیع برق اصفهان  از حضور ۱۴مرکز حساس و مهم در این مانور ازشهر 
اصفهان خبر داد و گفت:ایستگاه تقلیل فشار گاز فاقد ژانراتور بود و سازمان ثبت احوال و اورژانس 
اصفهان نیز به دلیل خرابی ژانراتورهایشان وارد مدار نشد در این صورت ۱۱ مرکز دیگر با قطع 
یک ساعته برق و با هماهنگی که از قبل صورت گرفته بود ژنراتورهای خود را وارد مدار کردند 

و عملیات به خوبی انجام شد .
علیرضا کشانی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۱۴ مرکز مهم و حیاتی در شهر اصفهان شناسایی شده 
اند افزود:از این تعداد ۴۳۱ معادل ۸۶ درصد ازاین مراکز دارای مولد برق و آماده به کارهستند 
و ۳۶ درصــد  دارای مولد معیوب ؛ ۵ درصد معادل ۲۵  مرکزفاقد مولد و از ۱۲مورد معادل ۲ 

درصد موفق به انجام بازرسی نشدیم. 
 در ادامه این آیین سردار جاللی مدیر عامل پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه از قابلیت 
های ارزشمند پدافند غیر عامل، مدیریت بحران است ، افزود:با کاهش مصرف می توان کمبود 

برق را مدیریت کرد.
وی با اشــاره به اینکه امســال شرکت تولید برق مدیریت خوبی را در بخش برق اعمال کرد و 
مشترکین بخش خانگی رضایتمندی خوبی در این زمینه داشتند افزود:مدیریت امسال در بخش 

برق باید به عنوان الگویی برای سال های اینده قرار گیرد .
وی با انتقاد از ناهمطرازی مصرف انرژی در کشــور در بخش اب ،برق ،گاز گفت:باید الگوهای 

مصرف اصالح شود .
ســردار جاللی با بیان اینکه در دولت قبل بخش تولید برق متوقف بود و مصرف نیز باال بود 
افزود:امیدواریم در این دولت کمبود ۳۵ هزار مگاوات برق برطرف شــود که این میزان برق از 

طریق نیروگاه های خورشیدی و اتمی می تواند تولید شود.
وی گفت : فرســودگی شبکه های توزیع برق موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود.

بهینه سازی وابستگی های پیش تولید برق و صنایع برق یک موضوع پدافند غیر عامل است 
که باید به آن توجه شود .

مدیر عامل پدافند غیر عامل کشــور گفت:با روش های متنوع دیگر باید سطح وابستگی های 
نیروگاه ها را به گاز کم کنیم تا با کمبود گاز در زمستان نیروگاه های برق از مدار خارج نشوند از 

سویی با سوخت های مایع شاهد آلودگی هوا و محیط زیست نباشیم.
وی افزود:تمامی مراکز حساس و مهم باید دارای مولد های برق اضطراری باشند و ازاین مولد ها 

باید در دیگر مواقع نیز استفاده کرد .
وی در ادامه به بحث امنیت سایبری در ادارات برق پرداخت و گفت:خدمات شرکت برق به علت 
اینکه ۲۴ ساعته در اختیار مردم است باید شرایط امنیت شبکه ها در آن به شدت مورد توجه 

قرار گیرد و تیم های امداد سایبری باید در همه وقت اماده به کار باشند .
در ادامه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل توانیر با اشاره به اینکه در این مانور ۴٠٠دستگاه 
شــرکت دارند افزود:۱۴ شــرکت زیــر مجموعه نفت ؛۱۴۱دســتگاه زیر مجموعــه وزارت 
کشور،۵٧دستگاه زیر مجموعه وزارت اقتصاد،۳۹دستگاه زیر مجموعه وزارت نیرو،۲۳دستگاه 
اســتانی صدا وسیما،۲۴دستگاه زیر مجموعه وزارت ارتباطات،۶۵دستگاه زیر مجموعه وزارت 

بهداشت،۲۵ دستگاه زیر مجموعه راه و شهرسازی و ۳ دستگاه  قوه قضاییه هستند. 

تغییرسبگزندگیراهکارکاهشبیمارهایغیرواگیردرمازندراناست
 رییس اداره تامین و ارتقای ســالمت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 
این اســتان با ۴٠ درصد افراد چاق، باالترین رتبه کشوری را دارد، گفت: مهمترین هدف خانه 
مشارکت مردم در سالمت کاهش بیماری های غیرواگیر و تغییر سبک زندگی مازندرانی هاست.

 غالمعباس مالزاده در جلســه ای به همین منظور در فرمانداری نوشــهر ، چاقی را یکی از 
معضالت بهداشتی مازندران بر شمرد و افزود: با وجود این آمار چاقی ، زمینه های بروز بسیاری 
از بیماری های غیرواگیر و مزمن همچون بیماری های ســرطان،قلبی عروقی و دیابت در این 

استان فراهم است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از سرعت پیشروی بیمارهای غیرواگیر نیازمند تغییر سبک زندگی 
به سبک زندگی سالم است هرچند عواملی زیادی همچون محیط و مسائل فردی در افزایش 
این بیماری ها تاثیرگذار هستند ولی با کارگروهی و فعالیت کانون های سالمت محالت و اطالع 
رسانی در حوزه سالمت می توانیم آینده خوبی در کاهش این بیماری های را استان شاهد باشیم.

وی بر ضرورت پررنگ تر شدن مشارکت مردم در تدوین برنامه های جامع سالمت و نظارت بر 
اجرای پروژه های سالمت تاکید و اضافه کرد: دغدغه امروز را مهمترین علت مرگ را بیماری 
های غیرواگیر همچون دیابت، فشارخون و سرطان است که با استفاده از ظرفیت خانه مشارکت 

به دنبال تغییر سبک زندگی مردم استان به سمت زندگی سالم هستیم.
این مدیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران سه هدف مهم رساندن پیام های بهداشتی به جامعه، 
گرفتن پیام و مطالبات مردم در حوزه سالمت و مشارکت در تدوین برنامه های جامع سالمت و 
نظارت بر اجرای پروژه های سالمتی که مستقیم به مردم مربوط می شود از اهداف تشکیل خانه 

مشارکت مردم در سالمت در تمامی شهرستان ها و استان ذکر کرد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر حدود ۶٠ درصد اهداف خانه مشارکت در استان تحقق یافته 
است و در این راستا شهرستان های قائمشهر، تنکابن و سوادکوه مشارکت باالیی برخوردار بودند 

و اهداف خانه مشارکت را به درستی دنبال می کنند. 
مالزاده خاطرنشان کرد: مردم مشارکت خودشان را در بحران کرونا نشان دادند مشارکت بسیار 
قوی در زمانی که دسترسی به ابزار حفاظتی کم بود و مکان برای بستری کردن کم بود مشارکت 

خوبی در ارتقای سالمت جامعه داشتند.
رییس اداره تامین و ارتقای سالمت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت: با توجه 
به فعالیت حدود چهار ساله خانه مشارکت در سالمت و گروه های مختلف مردمی که عضو این 
شورای مشارکت مردم در سالمت هستند و امیدواریم بخش مردم در سالمت را بیشتر بدانیم و 

٧۵ درصد نقش مردمی و سازمان های غیر از علوم پزشکی محقق شود.
وی گفت: اکنون نماینده ۲۲ گروه مردمی در شورای مشارکت مردمی در سالمت عضو هستند 
که تمامی افراد تصمیم ساز حوزه سالمت می باشند که تصمیمات آنها برای اجرا در کارگروه 

سالمت غذایی شهرستان و استان با داشتن شرایط الزم اجرایی شود.
فرماندار نوشهر در این جلسه با اشاره به ۲ سال بحران کرونا تالش های شبانه روزی که در تاریخ 
ماندگار شد، افزود: توانمندسازی مردم در ارتقای سالمت ، محیط و استقرار نظام مناسب برای 
دسترسی مردم برای تصمیم و پایش سالمت را یکی از دستاوردهای مهم نظام سالمت است و 

خانه مشارکت به عنوان پل ارتباطی مردم نقش کلیدی دارد.

 اینجا خورشید با فروغ زیبای خود انس و الفتی دیرینه با مردم 
دیار نخل و آفتاب دارد، مردمانی که بدرســتی قدر این نعمت 
خدادادی را دانسته اما از این ظرفیت آنگونه که باید جهت ایجاد 
فرصت سرمایه گذاری و کسب درآمد در گذشته بهره مند نشدند 
که با روی کار آمدن دولت ســیزدهم این مهم در حال محقق 

شدن است.
بهره مندی از انرژی خورشیدی جهت تولید برق در سال های اخیر 
پیشرفت قابل توجهی در کشور داشته اما متاسفانه جای خالی این 

فرصت در خانه بسیاری از شهروندان دیده می شود.
خانه هایی که بویژه در مناطق گرمســیری با نصب سامانه های 
خورشیدی می توان ضمن بهره مندی از این انرژی رایگان با اتصال 
آن به شبکه نسبت به فروش برق طبق تعرفه های سازمان ساتبا، 

درآمد بدست آورد.
انرژی که با توجه به مشــکالت کنونی و ســختی تامین آن در 
کشور، می تواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق داشته باشد.  
اســتان سیستان و بلوچستان با موقعیت خاص خود در جنوب 
شرق کشور یکی از ظرفیت های ویژه استفاده از انرژی پاک بویژه 
انرژی خورشیدی است، گنجینه ای تمام عیار که در صورت توجه، 

باعث رونق منطقه و کشور خواهد شد.

تابش همیشــگی خورشــید، بادهای ۱۲٠ روزه، انرژی موج و 
همجواری با کشــوهای افغانستان و پاکســتان تنها بخشی از 

ظرفیت های مهم شمال تا جنوب این سرزمین است.
سیستان و بلوچستان با موقعیت خاص در جنوب شرقی کشورمان 
نیز از جهت انرژی های خورشیدی شرایط رو به بهبودی در ایران 
دارد به گونه ای که بیش از ۲٠ هزار هکتار از اراضی این استان به 
منظور ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی اختصاص یافته است 
اما در این بین ســهم سقف های خانه  های مردمان این استان از 
داشتن پنل های خورشیدی خالی است در حالیکه می توان هر 
خانه را به یک نیروگاه خورشــیدی کوچک تبدیل کرد، در این 
صورت اقتصاد این شهر و مردم آن متحول خواهد شد و از اتفاقات 
نابهنگام اقتصادی ضربه نخواهد خورد، شاید این امر به مرور زمان 

بتواند شرایط زندگی حاشیه نشینان این استان را بهبود بخشد.
همان  گونه که رئیس جمهــور در آیین بهره برداری از طرح های 
وزارت نیرو بر لزوم استفاده از انرژی های خورشیدی تاکید کرد 
و گفت که باید با توسعه تکنولوژی در این زمینه هر کسی بتواند 
با تبدیل کردن پشــت بام خانه خود به یک نیروگاه خورشیدی 
برق مورد نیاز خود را تامین کند و مازاد آن را به دولت بفروشد، 
مردم سیستان و بلوچســتان نیز از این فرصت استفاده کرده و 
با بهره گیری مناســب از انرژی خورشیدی به اقتصاد خانواده و 

کشور کمک کنند. 

تحققوعدهامیددرسرزمیناسطورها
شهریورماه سال گذشته بود که ریس جمهور با سفر به سیستان 
و بلوچستان ضمن بازدید از مناطق مختلف این استان در دومین 

روز از سفر خود وارد منطقه سیستان شد.
آیت اهلل رئیسی در بدو ورد به یکی از روستاهای مرزی و محروم 
شهرســتان هیرمند به نام »مال علی« ســفر کرد و در دیداری 
صمیمــی ضمن گفت وگو با اهالی این منطقه، نســبت به ارائه 
برنامه ای ویژه جهت بهره مندی هر چه بیشتر مردم از ظرفیت های 

این منطقه تاکید کرد.
یکی از موضوعات مهم رییس جمهوری در جمع مردم روستای 
محــروم »مال علــی« اســتفاده از ظرفیت انرژی هــای پاک و 
تجدیدپذیر به منظور درآمدزایی و ماندگاری روستاییان در نقطه 

صفر مرزی به عنوان مرزبانان حقیقی ایران اسالمی بود.
آیت اهلل رییســی همچنین گفت: مهمترین برنامه ما در دولت 
ســیزدهم ایجاد روستاها به یک کارگاه تولیدی است تا جوانان 
روستا برای امرار معاش خود و خانواده خود مجبور به مهاجرت 

به حاشیه شهرها نشود.
وی همچنین گفت: اقتصاد روستا به عنوان یک کارخانه تولیدی 
باید فعال شود و کار این کارخانه نباید به هیچ عنوان کند شود و 

این مساله در دستور کار دولت مردمی قرار دارد.
مردم سیســتان که امرار معاش آنان تنها از طریق کشــاورزی، 
دامداری و دامپروری بود با خشکسالی های ۲٠ ساله و عدم آورد 
رودخانه هیرمند در تامین معاش خودشان دچار مشکل شدند به 
طوریکه برخی از ساکنان مناطق روستایی سیستان به مهاجرت 
روی آوردند که این روند با حضور رییس جمهور در روستای مال 
علی و تاکید بر اســتفاده از ظرفیت های خدادادی این منظقه از 
جمله بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر دســتور راه اندازی 

پنل های خورشیدی برای ایجاد درآمد و ماندگاری روستاییان این 
منطقه متوقف شد.

حال پس از گذشت یک سال تمام اهالی این روستا با احداث پنل 
های خورشیدی بر بام های منازل خود عالوه بر تامین انرژی برق 
مورد نیاز خودشــان از درآمد پایداری نیز بهره مند شدند.و دیگر 
خبری از مهاجرت از این روستا نیست بلکه مهاجرت معکوس نیز 

در حال شکل گیری است.

بهرهمندی۱۰۰خانوارروســتایمــالعلیازانرژی
خورشیدی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( سیستان و بلوچستان با 
بیان اینکه یکی از اقدامات مهم این سازمان ایجاد اشتغال برای 
مددجویان مناطق محروم و روستایی استان است، گفت: یکی از 
ظرفیت های مهم مناطق روستایی، استفاده از انرژی پاک به عنوان 

یک کارگاه تولیدی و درآمدزا است.
مهدی عبادی با بیان اینکه بیش از پنج هزار پنل خورشیدی ویژه 
مددجویان سیستان و بلوچستان تا پایان سالجاری در سطح این 
اســتان نصب و راه اندازی خواهد شد، گفت: در مرحله اول این 
اقدام، کار نصب ۱٠٠ دستگاه پنل خورشیدی جهت بهره برداری 
خانوارهای روستایی مالعلی، گمشاد و میرشکار منطقه سیستان 
پس از سفر رییس جمهور و تاکید ایشان بر درآمدزایی پایدار در 

مناطق روستایی انجام شد.
وی بیان کرد: انجام این طرح در روســتای مالعلی ضمن ایجاد 
امید و انگیزه در بین اهالی روســتا، باعث مهاجرت معکوس سه 

خانوار شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( سیســتان وبلوچستان 
با بیان اینکه احداث هر دستگاه پنل خورشیدی پنج کیلوواتی 
حدود ۱۱٠ میلیون تومان هزینه دارد، تصریح کرد: مددجویان با 
بهره مندی از ۸۵ میلیون تومان وام قرض الحسنه و ۲۵ میلیون 
تومان وام بالعوض می توانند نســبت به احداث این دستگاه ها 

اقدام کنند.
وی اظهارداشت: افراد متقاضی می توانند با مراجعه به مراکز کمیته 
امداد منطقه محل سکونت خود نسبت به شرایط برخورداری از 

این ظرفیت مطلع شوند.

درآمــد۲۸میلیونریالییکخانــوارازپنلهای
خورشیدی

دبیرکارگروه انرژی های تجدیدپذیر شــرکت توزیع نیروی برق 
سیستان و بلوچستان گفت: میانگین درآمد خانوارهای روستاهای 
مالعلی، گمشاد و میرشکار طی سه دوره تولید، حدود ۲۵ تا ۲۸ 

میلیون ریال بوده است.
حســین براتی با بیان اینکه دوره ســوم پرداخت صورتحساب 
مشــترکان این تعداد روســتا در حال انجام است، تصریح کرد: 
بیشــترین میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای مشترکان این 

منطقه بیش از سه میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه یکی از مزایای استفاده از پنل های خورشیدی 
اعمال ضریــب درآمدی اســت، افزود: بر این اســاس، یکی از 
مشترکان زاهدانی که سال ۹۵ نسبت به احداث پنل خورشیدی 
پنج کیلوواتی اقدام کرده با میزان تولیدی برابر با منطقه مالعلی 

از درآمد ۸٠ میلیون ریالی بهره مند شده است.
دبیرکارگروه انرژی های تجدیدپذیر شــرکت توزیع نیروی برق 
سیستان و بلوچســتان ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ویژه در 
این بخش، گفت و گو جهت تغییر محاسبه هزینه هر کیلووات 
تولید انرژی از یک هزار و ۴۶۵ تومان به ۲ هزار و ۲٠٠ تومان ویژه 

بخش حمایتی است.
یکــی از فعاالن این عرصه که ســال ها در کار طراحی و اجرای 
سامانه های خورشیدی فعالیت دارد، گفت: استفاده از انرژی های 
خورشــیدی در خانه ها ایده بسیار خوبی است که هر خانواده با 
بکارگیری آن عالوه بر بهره مند شدن از مزایای بی شمار انرژی 

خورشیدی، درآمد ماهیانه نیز بدست خواهد آورد.
علی مرادی با تاکید بر فرهنگ سازی در این حوزه اظهارداشت: 
هر چند مردم از طریق رســانه کم و بیش با این انرژی ها آشنا 
هســتند اما اطالعات کافی برای سرمایه گذاری در این زمینه را 

ندارد.
این فعال عرصه اجرای سامانه های خورشیدی تصریح کرد: برای 
گسترده شدن انرژی های خورشیدی نیازمند حمایت های دولتی 
هســتیم در صورتی که دولت به متقاضیان وام با بهره کم دهد 
راحتر می توانند از این انرژی های خورشیدی استفاده کنند و به 
جای سرمایه گذاری برای ساخت یک طبقه دیگر بر روی سقف 
خانه خود از انرژی خورشیدی استفاده کنند و همان درآمد را به 

دست می آورند.

سیستانوبلوچســتانسرشازازانرژیهایتجدید
پذیر

عضو هیات علمی دانشــگاه سیستان و بلوچستان گفت: حجم 
عظیمی از انرژی های تجدید پذیر در شمال و جنوب این استان 
نهفته است که به طور مثال انرژی تابشی خورشید و انرژی باد در 
دسترس ترین و سهل الوصول ترین منابع تجدید پذیر در منطقه 
سیستان است.دکتر فرهاد شــهرکی اظهارداشت: در سیستان 
مناطق گسترده ایی وجود دارد که از نظر نصب توربین های بادی 
در جهان بی نظیر و یا کم نظیر است در صورتی که در حال حاضر 
برای مردم منطقه به دلیل عدم مدیریت شرایط و استفاده از علم 

روز، باد به نغمت تبدیل شده است.
وی افزود: قطعا با برنامه ریزی دقیق و مناســب علمی می توان 
از این نعمت الیزال الهی حداکثر اســتفاده را برد و بر بسیاری از 
کمبودها و مشکالت طبیعی و غیر طبیعی موجود در استان  با 

کمک آن فائق آمد.
عضو هیات علمی دانشــگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
همچنین با توجه به مرز گســترده ای که این منطقه با کشــور 
افغانســتان دارد و نیاز جدی افغانستان به منابع انرژی، با تولید 
برق حاصله و صادرات آن از این مزارع بادی می توان موجب رونق 

اشتغال و کارآفرینی در منطقه سیستان شد.
وی گفت: البته انرژی خورشیدی در منطقه بلوچستان و وجود 
مرز طوالنی با کشور پاکستان نیز همین شرایط را برای جنوب 

استان ایجاد کرده است.

سرمایهگذاری۲۵۰میلیوندالریدرحوزهانرژیهای
تجدیدپذیر

به گفته معاون وزیر نیرو و رییس ســازمان ساتبا کشور؛ میزان 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی 

در سیستان و بلوچستان ۲۵٠ میلیون دالر است.
محمود کمانی با بیان اینکه برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم، 
تامین چهار هزار مگاوات انرژی از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر 
است افزود: سهم سیستان و بلوچستان از این میزان تولید ۳۲۵ 

مگاوات است که با فاصله زیاد، رتبه دوم در کشور را دارد.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت بی نظیر در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، اظهارداشت: این استان تاکنون 
از نظر میزان تخصیص نیروگاه خورشیدی بیشترین سهم کشور 

را به خود اختصاص داده است.

فعالیت۲۱۲واحدانرژیتجدیدپذیردرسیستانو
بلوچستان

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: 
۲۱۲ واحد انرژی تجدید پذیر خورشیدی و بادی با میزان تولید 
برق یک هزار و ۱۹۸ کیلــووات، در حوزه توزیع نیروی برق این 

استان فعال است.
خلیل عوض زاده اظهارداشــت: تعداد نیروگاه های خورشیدی با 
قدرت پنج کیلووات این اســتان ۲٠۴ واحد، تعداد نیروگاه های 
خورشیدی با قدرت ۲٠ کیلووات سه واحد، تعداد نیروگاه های 
خورشــیدی با قدرت ۵٠ کیلووات ۲ واحد، تعداد نیروگاه های 
خورشیدی با قدرت سه کیلووات یک واحد و تعداد نیروگاه بادی 

این استان با قدرت انرژی پنج کیلووات یک واحد است.
وی به احداث نیروگاه های خورشیدی در دست اقدام اشاره کرد 
و افزود: با مشارکت وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
بهزیستی، جهاد ســازندگی و معاونت توسعه روستایی ریاست 
جمهوری کار احداث ۱٠ هزار سامانه خورشیدی، در این استان 

در حال برنامه ریزی و انجام است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بیان 
کرد: توسعه انرژی های تجدید پذیر امروز یکی از ضروری ترین 
نیازهای کشــور است که در دولت ســیزدهم به عنوان یکی از 
برنامه های محوری افزایش ظرفیت تولید برق کشور مورد تاکید 

است.

درآمد۷۰میلیونتومانیشــهروندزاهدانیازپنل
خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: 
یک شهروند زاهدانی، با استفاده از تولید انرژی برق از طریق پنل 
خورشیدی توانســته حدود ٧٠ میلیون تومان درآمد، طی یک 

دوره ۲ ماه داشته باشد.
وی اظهارداشــت: مالک یک واحد صنعتی زاهدان با استفاده از 
ظرفیت انشعابات منصوبه واحد خود توانسته از ۲ دستگاه نیروگاه 

خورشیدی با ظرفیت ۵٠ کیلوواتی استفاده کند.
عوض زاده ادامه داد: یکی دیگر از واحدهای تولیدی برق زاهدان 
واحدی مسکونی است که با نصب سه دستگاه نیروگاه خورشیدی 
سه تا پنج کیلوواتی در سال ۹۵، طی دوره قرائت اخیر، از درآمد 

حدود ۲۱ میلیون تومانی بهره مند شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مزایای ســرمایه گذاری در بخش پنل 
های خورشیدی، اعمال ضریب افزایشی خرید محصول تولیدی 
است، گفت: با توجه به زمان نصب پنل های خورشیدی، ضریب 
افزایشــی خرید محصول تولیدی اعمال می شود به گونه ای که 
فردی با میزان تولید انرژی برابر در سال ۹۵ از هزینه حدود سه 
برابری به نســبت فردی که سالجاری اقدام به نصب پنل کرده 

برخوردار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با بیان 
اینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های خورشیدی محدود به 
ظرفیت انشعاب تا ســقف ۲٠٠ کیلووات در حوزه این شرکت 
است، افزود: سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی خارج از 

محدوده ظرفیت انشعاب از طریق سازمان ساتبا انجام می شود.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
یکی از فرصت های مناســب در سیستان و بلوچستان است که 
عالقه مندان می توانند ضمن مطالعه بخش انرژی های تجدید 
پذیر مندرج در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 
و بلوچستان با شماره ۳۱۱۳٧۲۱۱ دفتر انرژی های تجدید پذیر 
این شرکت جهت دریافت راهنمایی های الزم تماس برقرار کنند.

کالمآخر
توجه به بهره مندی از ظرفیت هــای تجدیدپذیر بیش از پیش 
مورد توجه دولت سیزدهم و وزارت نیرو قرار گرفته به گونه ای که 
۱۱٠ هزار واحد نیروگاهی خورشیدی تا پایان سالجاری در کشور 
احداث خواهد شد که سهم سیستان و بلوچستان از این میزان 

۱٠ هزار واحد است.
در مجموع آن چیزی که واضح است این است که استان سیستان 
و بلوچستان به هیچ عنوان از لحاظ منابع دارای محرومیت نیست 
بلکه محرومیت اصلی این استان در زمینه مدیریت است که قطعا 
با برنامه ریزی دقیق و اصولی و همچنین اســتفاده از ظرفیت 
نخبگان و جوانان اســتان می تواند پیشرفت چشمگیری داشته 

باشد.

 طــرح انتقال آب از دریای عمان به عنوان یکی از 
اولویت های تامین آب در دستور کار قرار گرفته و 
بعد از اجرایی شــدن آن استان های کویری شرق 
کشــور از جمله خراســان جنوبی که سال هاست 
درگیر خشکســالی هســتند، از مزایای این طرح 

کالن برخوردار می شوند.
تاکنــون راهکارهای مختلفی بــرای رفع معضل 
کم آبی و تبعات خشکســالی ارایه شده که ویژگی 
مشترک بیشتر این راهکارها، تمرکز بر استفاده از 
منابع آبی محدود کنونی است لذا باعث فشار بیشتر 

بر ذخایر و تشدید روند خشکی می شود.
با توجــه به اینکه آب پیش نیــاز همه طرح های 
توســعه ای اســت، طبق آنچه برنامه ریزی شده با 
اجرای طرح  انتقال آب از خارج اســتان، نیاز آبی 
خراســان جنوبی در بخش صنعت که رو به رشد 

است، به صورت پایدار تامین خواهد شد.
کشور ایران دارای ساحل طوالنی در خلیج فارس 
و دریای عمان اســت که فرصت مغتنمی را برای 
اســتفاده از منابع آبی گسترده در جنوب و شرق 
کشــور فراهم کرده و مســووالن نیز از چند سال 
پیش برنامه ریزی هایی داشــته اند تــا آب دریا به 

استان های درگیر خشکسالی منتقل شود.
آنچه مشخص است اجرای چنین طرح هایی با این 
حجم و گستردگی از توان اعتبارات محدود دولتی 
خارج بوده لذا ســرمایه گذاری واحدهای صنعتی 
بزرگ بهترین گزینه روی میز اســت تا کم آبی در 
بخش صنعت از طریق انتقال آب جبران شــود و 
حداقل این بخش از وابستگی به منابع محدود آبی 

داخل استان رهایی یابد.
از  انتقــال آب  زمــان  از  برهــه ای  اگرچــه در 
سرشاخه های کارون، چاه نیمه های سیستان، سد 

دوســتی و دریای مازندران به خراسان جنوبی از 
جمله گزینه های مختلف انتقال آب به استان بود، 
حتی مسووالن وقت استان تالش داشتند تا انتقال 
آب به خراسان جنوبی از کشور تاجیکستان را مورد 
بررســی قرار دهند اما به نظر می رســد با تشدید 
خشکسالی ها همه این گزینه ها کنار رفته و در حال 
حاضر بحث جدی در حوزه انتقال آب همان دریای 

عمان است.
مخاطرات کم آبــی در خراســان جنوبی که یک 
استان مرزی نیز هست سال به سال جدی تر شده 
و تاکنون هم تاثیرات بسیار نامطلوبی در بخش های 

اقتصادی و اجتماعی از خود بر جا گذاشته است.
اما توجه ویــژه رئیس جمهور بــه تامین آب که 
مشــکل اساسی خیلی از استان های کشور است و 
در سومین سفر استانی آیت اهلل رییسی به خراسان 
جنوبی نیز مورد تاکید قــرار گرفت، امیدها برای 
رسیدن آب به زمین تشنه خراسان جنوبی به ویژه 
تامین آب مورد نیاز صنایع، معادن و کشــاورزی 

صنعتی را تازه کرده است.
به باور کارشناســان و فعاالن اقتصادی در صورت 
اجــرای طرح انتقــال آب به خراســان جنوبی و 
استفاده آن در بخش صنعت، بسیاری از منابع آب 

زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی آزاد می شود و 
کشاورزی صنعتی نیز رونق می گیرد.

سابقه طرح شیرین سازی آب دریا و انتقال آب به 
اســتان های شرق کشــور برای حل بحران آب به 
۲ دهه گذشــته باز می گردد و طرح انتقال آب از 
دریای عمان یکی از سنگین ترین این پروژه هاست 
کــه آخریــن روز بهمــن  ســال ۱۳۹۵ در قالب 
قراردادی به عنوان تامیــن و انتقال آب از دریای 
عمان به استان های شرقی کشور شامل سیستان 
و بلوچستان، خراســان جنوبی و خراسان رضوی 

مطرح شد.

بر این اساس تخصیص سهمیه آبی خراسان جنوبی 
از طرح انتقال آب ســاالنه ۶٠ میلیون متر مکعب 

مشخص شده است.
البتــه انتقال آب از خلیج فارس نیز گزینه دیگری 
بوده که در برخی استان ها عملیاتی شده است اما 
به نظر می رسد با توجه به اینکه خط انتقال آب از 
دریای عمان نسبت به طرح انتقال آب خلیج فارس 
باید مسیر هموارتری را طی کند، اجرای این طرح 
برای تامین آب شرق کشور و خراسان جنوبی در 

اولویت قرار گیرد.
آن طور که کارشناســان بــرآورد کرده اند، هزینه 
اجــرای طــرح انتقــال آب دریای عمــان برای 
استان های شرقی کشور از جمله خراسان  جنوبی و 
خراسان رضوی کمتر بوده لذا سرعت اجرای طرح 

نیز بیشتر خواهد بود.
براســاس مطالعات صورت گرفته تا افق ۱۴۲٠ و 
۱۴۲۵ نیاز آبی استان خراسان جنوبی ٧٠ میلیون 
متر مکعــب در بخش شــرب، ۱۸۸ میلیون متر 
مکعب در مطالعات فاز یــک و ۱۵٠ میلیون متر 
مکعب در مطالعات فاز دوم نیاز آب صنعت برآورد 

شده است.
این در حالی است که طبق آمار رسمی اکنون ۱٠٠ 
درصد مساحت خراسان جنوبی درگیر خشکسالی 
از خفیف تا بسیار شــدید است و بررسی ها نشان 
می دهــد پنــج درصد مســاحت اســتان درگیر 
خشکسالی خفیف، ۲۵ درصد متوسط، ۱۸ درصد 
شدید و ۵۲ درصد درگیر خشکسالی بسیار شدید 

است.
خراسان جنوبی امسال وارد بیست و دومین سال 
خشکســالی شــده و طرح انتقال آب از طرح های 

اولویت دار این استان است.

دریای عمان ناجی کویر

نورامید در پرتوی تاللو خورشید
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بازیکنانی که کی روش امید به درخشش آنها دارد

 طارمی زیر ذره بین رویترز
رویترز در گزارشــی به پیشــرفت سال به سال مهدی 
طارمی اشاره کرد و او را ستاره ایران در جام جهانی دانست.

 به نقل از رویترز، ۴ سال حضور مهدی طارمی، مهاجم 
ایرانی در فوتبال پرتغال، پتانسیل های بی چون و چرای او را 
برای همگان آشکار کرده است تا این مهاجم به سالح اصلی 

کارلوس کی روش در جام جهانی برای ایران تبدیل شود.
از زمان حضور تیم ملی در جام جهانی گذشته و از دست 
دادن فرصت دیرهنگام مقابل پرتغال که منجر به حذف شدن ایران از جام جهانی 

شد، این بازیکن ۳۰ ساله بوشهری به ماشین گلزنی تبدیل شده است.
طارمی قبل از جام جهانی روسیه خود را به عنوان یکی از بازیکنان اصلی ایران 

تبدیل کرد و گام به گام پیشرفت خود را ادامه داد.
او در ســال ۲۰۱۶ با تیم ترکیه ای ریزه اســپور قــراردادی امضا کرد ولی به 
پرســپولیس برگشت. تصمیمی که در سال ۲۰۱۷ به قیمت چهار ماه دوری او از 
فوتبال از سوی فیفا منتج شد. طارمی بعد از حضوری کوتاه در قطر با تیم الغرافه 

راهی ریوآوه پرتغال شد.
او در اولین فصل حضور خود در فوتبال پرتغال در ۳۰ بازی لیگ ۱۸ گل به ثمر 
رساند تا مورد توجه پورتو قرار گیرد و راهی این تیم شود. از آن زمان آمار گلزنی 
این بازیکن روز به روز بهتر شد و توانست با پورتو قهرمان لیگ و جام حذفی شود 

و حتی در لیگ قهرمانان نیز شروع به گلزنی کرد.
گل زیبای او به چلســی در لیگ قهرمانان بــه عنوان زیباترین گل فصل یوفا 

انتخاب شد و توانست نامزد جایزه پوشکاش نیز شود.
درگیری با دراگان اســکوچیچ کروات باعث شد که او برای بازی های مقدماتی 
جام جهانی مقابل لبنان و سوریه از تیم کنار گذاشته شود ولی او در ادامه به تیم 
ملی ایران برگشــت. در ادامه بازگشت کارلوس کی روش در ماه سپتامبر به تیم 
ملی ایران به این معنی بود که خطر انتخاب نشدن طارمی برای قطر از بین رفته 

است چرا که او رابطه خوبی با مربی پرتغالی دارد.
باید دید مصدومیت زوج او در تیم ملی ایران یعنی سردار آزمون به کجا می رسد 

و طارمی به تنهایی در خط حمله حضور خواهد داشت یا در کنار آزمون.

 ایران آماده حذف آمریکا از جام جهانی
سرمربی سرشناس ایتالیایی پیش بینی جالبی از گروه 

ایران در جام جهانی کرد.
 شبکه »الکاس« قطر در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ برنامه ای تدارک دیده که به پیش بینی این مسابقات 

با میهمانان سرشناش می پردازد.
والتر زنگا ســرمربی سرشناس ایتالیایی میهمان جدید 
شــبکه قطری بود. این مربی سرشناس تحلیل جالبی از 

گروه دوم که تیم ملی کشورمان در کنار انگلیس، آمریکا و ولز قرار دارد، داشت.
زنگا در پیش بینی خود از گروه دوم، گفت:  ولز، آمریکا و ایران قدرت یکسانی 
دارند. پس من به ســراغ یک گزینه عجیب می روم و ایران را برای صعود انتخاب 

می کنم.
این مربی ایتالیایی فرانسه و آرژانتین را فینالیست این مسابقات معرفی کرد که 

در نهایت تیم ملی آرژانتین قهرمان جهان می شود.
تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی خود در جام جهانی در تاریخ ۳۰ آبان 
مقابل انگلیس بازی می کند. شاگردان کارلوس کی روش به ترتیب در تاریخ ۴ و 

۸ آبان مقابل ولز و آمریکا قرار می گیرند.

 آخرین توصیه ها درمورد بلیت فروشی جام جهانی
دبیر کارگــروه فروش بلیت جام جهانی توضیحاتی در 

این خصوص ارائه کرد .
 امیرحسین حســینی، درباره آخرین وضعیت فروش 
بلیت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اظهار داشت: طی هماهنگی 
با فدراســیون جهانی فوتبال و با همکاری بســیار خوب و 
شایسته سفارت جمهوری اسالمی ایران در قطر، بلیط ها 
طی هفته جاری تحویل فدراسیون فوتبال شد و اقدامات 
آتی در خصوص توزیع بلیط از جمله شمارش بلیط های تحویل شده، اعالم بلیط 
های تحویلی به فیفا، دســته بندی و فرآیند جداسازی برای خریداران و هواداران 

در حال انجام است.
وی در ادامه در خصوص توزیع بلیط های جام جهانی گفت: کشور را به ۱9 منطقه 
تقسیم کرده و بلیط ها را به صورت حضوری به خریداران تحویل می دهیم.کلیه 
بلیط ها تنها به سرگروه در قبال ارائه اصل کارت ملی به او تحویل داده می شود.

دبیر کارگروه بلیت فروشی جام جهانی ادامه داد: برای تحویل بلیط ها به خصوص 
در شهرهای بزرگ که تعداد سرگروه ها زیاد بوده، برنامه زمانبندی تعین شده و 
برای استان های مذکور طی زمانبندی که مشخص شده، پیامک هایی ارسال می 

شود که با ساعت، روز و تاریخ تحویل در پیامک اعالم خواهد شد.
حسینی افزود: از همه هواداران تیم ملی درخواست می کنیم طی زمان مذکور 
مراجعه کنند. ضمن اینکه برای تحویل بلیط ها در استان تهران که از روز جمعه 
۱۳ آبانماه شــروع خواهد شــد، پیامک در روزهای آتی ارســال می شود و بلیط 
خریداران استانهای البرز، قم، سمنان و قزوین در تهران تحویل خواهد شد. برای 
سایر استانها نیز طی زمانبندی که از طریق پیامک اطالع رسانی می شود و پس 
از هماهنگی با هیات فوتبال اســتان مربوطه در هفته آتی، کلیه بلیط ها تحویل 

خریداران خواهد شد.
وی در گفت و گو با سایت فدراسیون فوتبال تاکید کرد: نکته بسیار مهم این 
است که همه باید در ساعات ارائه شده به آنها، حضور پیدا کنند. تاکید می کنم 
بلیط تنها به سرگروه با کارت ملی سرگروه مشخص شده ارائه می شود و در صورت 
عدم حضور او، بلیط در قبال ارائه وکالت نامه محضری از سوی سرگروه ارائه می 

شود و این امر به دلیل ارزش ریالی باالی بلیط ها است. 

 بازگشت شجاع و کنعانی زادگان به تیم ملی
رئیس فدراسیون فوتبال می گوید قرار است مشکالت 

کمپ تمرینی ایران در قطر برطرف شود.
 مهدی تاج درباره حضور حسین کنعانی زدگان و شجاع 
خلیل زاده در اردوی تیم ملی اظهار کرد: بله مشــکل حل 
شد. خودم با آقای شیخ احمد صحبت کردم. باشگاه االهلی 
کار غیر منطقی انجام داده بود و این دو بازیکن به اردوی 
تیم ملی بازگشتند.او درباره جلسه هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال هم گفت: جلسه خوبی بود و باید در آن صحبت های متفاوتی مطرح می شد.

تــاج درباره نارضایتی کــی روش از کمپ تیم ملی در دوحه هم گفت: در قطر 
تعدادی هتل وجود دارد که به ۳۲ تیم حاضر داده اند. درباره هتل با آقای کی روش 
صحبت کردم. کمپ ما در قطر مثل کمپی که در مســکو داشتیم نبود و امکانات 
محدودتر است. این کمپ ها را فیفا اختصاص داده و اگر قرار به تعویض کمپ بود 
باید همان زمان که کمپ را اختصاص دادند کارهای تعویض انجام می شد اما االن 

زمانی برای تعویض کمپ نیست اما در حال حل مشکالت کمپ هستیم.
او در پاســخ به این ســوال که آیا برای هدایت تیم ملی امید، جانشین مهدی 
مهدوی کیا معرفی می شــود هم گفت: فعال صحبتی درباره تیم ملی امید مطرح 

نشده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
روزنامــه الوطن قطر از رویای ایــران در جام 
جهانی ۲۰۲۲ سخن به میان آورد و تاکید کرد 
که کی روش امید زیادی برای تاریخ سازی در 

جام جهانی دارد.
 به نقل از الوطن، تیم ملی فوتبال ایران یکی 
از تیم های است که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

حضور دارد.
ایــران در گروه دوم با تیــم های انگلیس، 
آمریــکا و ولــز همگروه بوده و در ششــمین 
 حضــور خود در جام جهانی بــه دنبال تاریخ 
ســازی است و رویای صعود به مرحله بعد این 

رقابتها را دارد.
سردار آزمون امید اصلی ایران برای گلزنی 
در جام جهانی اســت. این بازیکن در انتخابی 
جام جهانی با زدن ۱۰ گل بهترین عملکرد را 
داشــت. او در ۶۸ بازی ۲۱ گل برای تیم ملی 
فوتبال ایران به ثمر رسانده است. آزمون بعد از 
درخشش در لیگ روسیه بود که راهی لورکوزن 
شد اما در این تیم تنها هشت بار به میدان رفته 
و چند بازی را به خاطر آسیب دیدگی از دست 
داده است. آزمون به خاطر مهارت و سرعتی که 
دارد لقب مســی ایران را یدک می کشد و این 

توانایی را دارد که به یکی از بهترین های تاریخ 
فوتبال این کشور تبدیل شود.

روزنامه الوطن در ادامــه از چهار بازیکنی 
ســخن به میان آورد که سابقه حضور در لیگ 

ســتارگان قطر را دارند و کی روش امیدوار به 
درخشش آنها در جام جهانی است.

الوطــن نوشــت: در تیــم ملــی فوتبال  
ایــران بازیکنانــی حضــور دارند که ســابقه 

حضــور در لیگ ســتارگان قطــر را دارند؛ از 
 جملــه محمــد حســین کنعانــی زادگان

 که در االهلی نمایش خوبی داشــته اســت و 
باوجود آنکه یک مدافع اســت اما ضربات آزاد 

و پنالتــی تیم را می زنــد؛ یا علی کریمی که 
ســابقه حضور در الدحیل را دارد و اکنون در 
لیگ ترکیه اســت؛ یا رضاییان که در السیلیه 
خوش درخشــید؛ و در نهایت مهدی طارمی 
 که با پیراهن الغرافــه به میدان رفت و اکنون 

گلزن نخست پورتو است.
الوطن در ادامه به نقش بیرانوند در تیم ملی 
فوتبال ایران پرداخت و نوشت: در  فوتبال لقب ها 
و عنوان های شخصی زیادی هستند که بازیکنان 
به دست می آورند؛ از جمله لقب بهترین گلزن 
یا بیشترین پاس گل یا بازیکنانی که بیشترین 
یا کمترین کارت های رنگی را به دســت می 
آورنــد اما یک لقب خاص دیگر وجود دارد که 
همچون یک نوآوری و کشف در فوتبال است و 
آن رکورددار بودن در پرتاب توپ با دست است 
که سنگربان تیم ملی فوتبال ایران یعنی بیرانوند 

آن را در اختیار دارد.
 پرتاب دســت او در جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه در کتاب رکورد گینس ثبت شــده 
اســت. بیرانوند در کنار پرتاب دست همچون 
 یک دیواری اســت که کی روش برای عبور از 
 مرحلــه گروهــی روی او حســاب ویــژه ای 

کرده است.

تیم ملی بســکتبال ایران در حالی به مصاف چین می رود که همه آمارها به ســود پر 
افتخارترین تیم آسیا سنگینی می کند.

 تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مسیر خود برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۳، در پنجره 
پنجم انتخابی این مسابقات میزبان چین و استرالیا است. ایران باید جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ 

به مصاف تیم ملی چین برود.
ملی پوشــان ایران که به واسطه ۲ شکست عجیب مقابل قزاقستان در پنجره های دوم 
و سوم شرایط را برای صعود به جام جهانی سخت کرده اند، به پیروزی در این بازی نیاز 

مبرمی دارند تا همچنان به صعود از گروه F انتخابی ها امیدوار باشند.
در حال حاضر تیم ملی چین با کسب ۶ برد و ۲ باخت در ۸ بازی گذشته، رتبه دوم گروه 
F را بعد از استرالیای صدرنشین در اختیار دارد. پر افتخارترین تیم آسیا با شرایط فعلی 

اصلی ترین شانس برای صعود از گروه به همراه کانگوروها است.
تیم ملی ایران اما با ۵ برد و ۳ باخت در ۸ بازی قبل، رتبه سوم را در اختیار دارد و قزاقستان 

را پشت سر خود می بیند. با توجه به دو برد قزاق ها مقابل ایران )بردهای رو در رو تاثیر 
گذار است(، اگر شاگردان ارمغانی می خواهند صعود کنند باید بازی با چین را پیروز شوند 
که کار سختی مقابل این تیم دارند.در ۱۷ بازی که ایران و چین در مسابقات آسیایی از 
جمله کاپ آسیا و بازی های آسیایی به مصاف یکدیگر رفته اند، سهم چین ۱۳ برد و سهم 
ایران تنها ۴ برد بوده است. ۱۱ تقابل دو تیم در کاپ آسیا و ۶ تقابل آن ها نیز در بازی های 
آسیایی بوده است.از این تعداد برد چینی ها، ۸ پیروزی در کاپ آسیا و ۵ پیروزی هم در 
بازی های آسیایی به دست آمده است. ایران نیز ۳ برد را در کاپ آسیا و تنها یک برد را در 

بازی های آسیایی کسب کرده است.
* نحوه صعود از گروه

تیم ملی ایران در گروه F رقابت ها با تیم های اســترالیا، چین، ژاپن، قزاقستان و بحرین 
همگروه است. با توجه به اینکه تیم های فیلیپن و ژاپن به دلیل میزبان بودن حضورشان 
در جام جهانی ۲۰۲۳ قطعی است، به همین دلیل از ۵ تیم باقی مانده هر گروه نیز ۳ تیم 

باید راهی جام جهانی شوند که همین موضوع کار را سخت می کند.
طبق اعالم FIBA، نتایج رو در روی تیم ها نیز برای صعود از گروه مهم است. به همین دلیل 
دو باخت تیم ملی ایران مقابل قزاقستان در مرحله نخست انتخابی ها )پنجره های دوم و 

سوم(، کار را برای شاگردان سعید ارمغانی سخت کرده است.
اگر ایران بخواهد از گروه خود صعود کند باید بازی های باقی مانده خود مقابل چین )دو 
بازی(، اســترالیا و ژاپن )یک بازی( را با برد پشت سر بگذارد. ضمن اینکه قزاقستان هم 
باید بازی های خود مقابل حریفانی چون اســترالیا را ببازد که به احتمال زیاد این اتفاق 

رخ می دهد.
طبق اعالم مسئوالن فدراسیون استرالیا، کانگوروها قصد ندارند برای بازی دور برگشت 
مقابل ایران، به تهران سفر کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، نتیجه بازی با باخت فنی استرالیا 
به سود ایران ثبت می شود و اگر شاگردان ارمغانی ۲۰ آبان تیم چین را شکست دهند، 

صعودشان تا حدودی قطعی می شود.

کار سخت تیم ملی بسکتبال مقابل چین

۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۷/۳۰          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۸/۱۴

آگهی موضوع ماده 3 وماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در قریه نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه                  75-اصلی)قریه تاری محله(
۳۲فرعی آقای  محمد حاج قاسم صابون پز در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی که یک دانگ مشاع از ششدانگ  عرصه موقوفه است به مساحت ۴9۲ متر مربع خریداری شده  بال واسطه از مهدی بصیری ومع الواسطه از امیر شفاعی خانقشالقی 
. لذا به موجب ماده ۳ -قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ -آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی  در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.                                                                                                                                                         فیض اله ذبیحی: سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک آمل 
شناسه آگهی : ۱۳9۵۰۴۵

۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۱۴          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک 58 اصلی بخش 6 قشالقی
844 فرعی آقای/ خانم آریا برزین پور فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 248/10 متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از حسن کوزه گر و حسین سجادی 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.                                                                                                             صفر رضوانی: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

                                                                                                                                                                                                      
شناسه آگهی : ۱۴۰۳۰۸۳

۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۷/۳۰          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۸/۱۴

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی  قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:    امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال پالک 25 اصلی بخش 16          
۱۸۴۴۶فرعی بنام خانم  جانجان حسین زاد کبودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  به مساحت ۲۱۳.9۰متر مربع خریداری بدون واسطه از وراث آقای حرمت علی حسین پور مالک رسمی . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی  در روستاها ازتاریخ  الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

                                                                                                                                                                                                                                                  یونس قصابی: کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر                      
شناسه آگهی : ۱۳9۷۶۰۶

۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۱۴          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۸/۲۸

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک 3 اصلی بخش 2 قشالقی
210 فرعی آقا/ خانم فریده ربیعی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 499/50 متر مربع خریداری بدون واسطه/ باواسطه از زمرد گودرزی

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.                                                                                                           صفر رضوانی: رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه آگهی : ۱۴۰۳۰9۵

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی))
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ و برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۰۳۰۳  مورخ۱۴۰۱/۶/۲9  هیات قانون تعیین تکلیف .......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی ............ چمستان................. تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم محمد بابائی نوری فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت ۱۸۱.۰۰متر مربع به شماره پالک ۳۳9فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه کراتکتی 
بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ خانم علی اصغر بابایی مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 

قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
شناسه آگهی : ۱۳9۷۳۵9     ۰ / م - الف            تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۷/۳۰        تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۱/۸/۱۴                      رییس  اداره ثبت اسناد و امالک چمستان :عین اله تیموری

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۷9۲9 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی بنام سید ابوالقاسم نوربخش 
نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۴.۷۶متر مربع به پالک ۲۸۵فرعی از ۲9-اصلی واقع کاردگرکال مازندران بخش ۱۰- ثبت نور محرز گردیده ست.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسری ومحلی 
آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی : ۱۴۰۵۲99                 علی سعادتی -   سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان نور ۰ / م - الف      تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۱۴          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۸/۲۸
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 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
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دوج کوین هم چنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. تاثیر ایالن ماســک 
را بــر روند صعودی دوج کوین نمی توان انکار کرد. آیا دوج کوین به توکن توییتر 

تبدیل می شود؟
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از کوین پدیا، ایالن ماسک، ثروتمندترین 
مرد جهان، دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است. خرید شرکت توییتر خبری 
هیجان انگیز و اتفاقی بزرگ بود. ولی شاید هیچ کس به اندازه ی سرمایه گذاران و 
دارندگان دوج کوین )DOGE( از این اتفاق هیجان زده و خوشــحال نشده اند. مدیر 
عامل شرکت بزرگ تسال و مالک کنونی شرکت توییتر، به محض خرید این غول 
پیامرســانی در دنیا، مدیران ارشــد آن را اخراج کرد و دنیا را به آتش کشید. ولی 
شاید هیجان انگیزترین اقدام ایالن ماسک برای دنیای کریپتو ادغام دوج کوین با 
توییتر و تبدیل آن به توکن اختصاصی این پیامرسان باشد. ایالن ماسک همواره 
یکی از بزرگ ترین طرفداران دوج کوین بوده و معتقد است این میم کوین می تواند 

کاربردهای مهم و فراوانی داشته باشد. 

همان طور که انتظار می رفت، گاوها )معامله گرانی که به دنبال افزایش قیمت 
هستند( به سرعت وارد عمل شده و قیمت دوج کوین )DDDD( را به میزان قابل 
توجهــی افزایش داده اند. قیمت دوج کوین ظرف یک هفته ی گذشــته به میزان 
خیره کننده ای افزایش یافته است. این میم کوین ظرف هفت روز گذشته بیش از 
144 درصد رشــد داشته است. دوج کوین طی بیست و چهار ساعت گذشته نیز 
26.84 درصد افزایش یافته و هم اکنون، در لحظه ی نگارش این خبر - حوالی ساعت 
10:00 روز سه شنبه 10 آبان - با قیمت 0.1416 دالر معامله می شود. ارزش کل 
بازار این میم کوین به 19.194.888.163 رســیده است. در فهرست بزرگ ترین 
ارزهای دیجیتال از نظر ارزش کل بازار در ســایت کوین مارکت کپ، دوج کوین 

پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون در جایگاه هشتم قرار گرفته است.
تحلیلگران پیش بینی می کنند قیمت دوج کوین برای یک مدت طوالنی بتواند 
روند صعودی خود را حفظ کند، زیرا اکنون فشار خرید قابل توجهی در بازار این 
میم کوین وجود دارد. حجم معامالت بیست و چهار ساعته ی دوج کوین اکنون به 

6.839.769.151 رسیده است.
نسبت ارزش بازار دوج کوین به کل بازار کریپتو نیز از 0.8درصد به 1.559درصد  
افزایش یافته اســت. نوسان های این دارایی نیز از سطوح زیر 0.5 درصد به 1.68 
درصد افزایش یافته اند؛ این مســئله نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه ارزش این 

میم کوین در ساعات آینده است.
در مجموع، دوج کوین، که برای مدتی طوالنی در وضعیتی آرام و راکد به سر 
می برد، دوباره ثابت کرد که می تواند به یکی از بازیگران مهم بازار کریپتو تبدیل 
شود. عرضه ی در گردش دوج کوین طی چند روز گذشته تقریبا 25 درصد افزایش 
یافته اســت؛ این مسئله به خوبی نشان می دهد فعاالن بازار دوباره به ارتش دوج 
کوین پیوسته اند و از این رو، باید منتظر افزایش قابل توجه قیمت این میم کوین 

در آینده ای نزدیک باشیم!

ســتاره شناسان سه سیارک جدید نزدیک به زمین که از جمله نزدیک ترین 
سیارک های شناخته شده در حوالی خورشید هستند را کشف کرده اند که یکی 

از آنها ممکن است تهدیدی برای زمین باشد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، یکی از سه سیارک تازه کشف 
شده یکی از بزرگترین سیارک های شناخته شده است که به طور بالقوه برای زمین 
خطرناک تلقی می شود و عرض آن تقریباً 1.6 کیلومتر بوده و دارای مداری است 

که ممکن است مدار زمین را قطع کند.
ویرانی که در صورت برخورد یک ســنگ فضایی بزرگ با زمین رخ می دهد 

واضح است. بنابراین ناسا و سازمان های دیگر فضایی در حال رصد آسمان هستند 
تا هر چیزی را که ممکن است در آینده در مسیر زمین قرار گیرد شناسایی کرده 

و با آن مقابله کنند.
 )DECam( تیمی از ستاره شناسان با استفاده از دوربین موسوم به انرژی تاریک
 PH27 تین سه سیارک جدید را در همسایگی زمین کشف کرده اند. یکی از آنها که
2021 نامگذاری شده است، حدود 1 کیلومتر )0.6 مایل( عرض دارد و از هر جسم 
کشف شده قبلی به خورشید نزدیکتر است. دمای سطح آن گاهی به حدود 500 

درجه سانتیگراد می رسد که می تواند سرب را ذوب کند.
دومین سیارک که با نام LJ4 2021 شناخته می شود، کوچک تر است و وسعتی 
بین 300 تا 400 متر دارد و مداری کاماًل در مســیر مدار زمین دارد و در طول 

حرکت خود از مسیرهای حرکت زهره و عطارد عبور می کند.
اما سومین سیارک تازه کشف شده خطرناک ترین آنهاست. این صخره که با 
نام AP7 2022 شناخته می شود، قطر عظیمی معادل 1.5 کیلومتر دارد که اندازه 

نگران کننده ای است.
 ستاره شناسان هر چیزی با عرض بیش از 1 کیلومتر را در صورت برخورد بالقوه 
با زمین »قاتل ســیاره« می دانند. بدتر از آن، AP7 2022 دارای مداری است که 
آن را به اندازه کافی به مدار زمین نزدیک می کند تا به عنوان یک سیارک بالقوه 
خطرناک واجد شرایط بررسی شود. از همین رو بررسی ها برای پی بردن به مسیر 

حرکتی دقیق آن در آینده در حال انجام است.

در پی کاهش شــدید ین ژاپن، مقامات کشور برای مداخله ارزی حدود 42.8 
میلیارد دالر هزینه صرف کردند. ظاهرأ وزارت دارایی با اقدامات پنهانی به مداخله 

ادامه می دهد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از رویترز، وزارت دارایی ژاپن اعالم کرد که 
ژاپن به منظور تقویت ین، مبلغی بالغ بر 42.8 میلیارد دالر را در راستای مداخله ی 
ارزی در ماه اکتبر هزینه کرده اســت؛ از این رو، سرمایه گذاران مشتاق هستند تا 
سرنخ هایی در مورد این موضوع به دست آورند که مقامات تا چه اندازه برای کاهش 

افت شدید ین وارد عمل خواهند شد.
البته 6.3499 تریلیون ین )42.8 میلیارد دالر( مبلغی بود که به طور کلی با 
برآوردهای دالالن بازار پول توکیو مطابقت داشت. آنها بر این باور بودند که ژاپن 
احتمــاالً 6.4 تریلیون ین را طی دو روز معامالتی متوالی مداخالت اعالم نشــده، 

هزینه کرده است.
ناگفته نماند که کاهش شــدید ین به پایین ترین سطح 32 ساله 151.94 در 
برابر دالر در 21 اکتبر احتماالً باعث مداخله شــد و به دنبال آن مداخله دیگری 

در 24 اکتبر رخ داد.
در عین حال، این مبلغ تقریباً دو برابر 2.8 تریلیون ینی بود که توکیو در ماه 
گذشــته در اولین مداخله خرید ین و همچنین فروش دالر در بیش از دو دهه ی 
گذشــته صرف کرد. آخرین رکوردهای مداخله از 29 سپتامبر تا 27 اکتبر ثبت 
شده است.این مداخالت به کاهش فوری دالر تا میزان بیش از 7 ین در 21 اکتبر 
کمک کرد و سپس یک دالر دیگر در 24 اکتبر، البته به طور موقت، سقوط کرد 
و به حدود 5 ین رســید. شــایان ذکر است که پول ژاپن از آن زمان دوباره تحت 

فشار قرار گرفته است.
ین تحت فشار

دایساکو اونئو، استراتژیست ارشد FX در مورگان استنلی سکیوریتیز با تاکید بر 

مؤثربودن هزینه های کالن برای مداخله، خاطرنشان کرد: راهی که ژاپن وارد بازار 
شد، کمی ناپسند بود، چرا که آنها ظاهراً معامالت محدودی را که اواخر عصر جمعه 

و اوایل صبح دوشنبه در جریان بود، هدف قرار دادند.
این امر حاکی از آن اســت که مقامات ژاپنی به سمت بازیگران بازار که ین را 

بیش از 150 ین می فروشند، هجوم خواهند برد.
داده های مثبت برای افزایش نرخ در ایاالت متحده

با توجه به داده های قوی مخارج مصرف کننده ایاالت متحده مبنی بر تورم مداوم 
و کاهش انتظارات برای افزایش آهسته تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دالر در اواخر 
روز دوشنبه دوباره افزایش یافت و با یک درصد افزایش به 148.45 ین رسید. این 

در حالی است که بانک ژاپن همچنان به نرخ های بهره بسیار پایین متعهد است.
داده های مداخله ارزی ژاپن، که شامل مجموع ماهانه منتشرشده در پایان هر ماه 
و مخارج روزانه منتشرشده در گزارش های سه ماهه است، به دقت بررسی می شود 
تا ســرنخ هایی در مورد اینکه ژاپن چقدر تمایل دارد در حمالت خود به بازار ارز 

هزینه صرف کند، ارائه دهد.
پس از اینکه وزارت دارایی از اظهار نظر در مورد اقدامات آشکار خود در این ماه 
در بازار خودداری، و رویکردی پنهانی برای مداخله اتخاذ کرد، آمار و گزارش های 
روز دوشنبه، بررسی های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. البته این اقدام بالفاصله 

پس از وقوع، خرید ین را در ماه اخیر تایید کرد.
اما در حالی که بازارها مشــتاق بررسی میزان تمایل ژاپن به مداخله هستند، 
تردیدی وجود ندارد که - حداقل برای آینده ی قابل پیش بینی - منابع کافی برای 

ادامه ی ورود به بازار وجود دارد.
در واقع، ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد ارزی ژاپن، اظهار داشته است که در راستای 

انجام مداخله، هیچ محدودیتی برای مقامات وجود ندارد.
مداخله مقامات ژاپن در بازار

ژاپن در پایان ماه ســپتامبر تقریباً 1.2 تریلیون دالر ذخایر خارجی داشته که 
دومین ذخایر بزرگ پس از چین است که حدود یک دهم آن به صورت سپرده در 
بانک های مرکزی خارجی و بانک تسویه بین المللی نگهداری می شود و به راحتی 

می توان از آن برای فروش دالر و مداخله خرید ین استفاده کرد.
عــالوه بر این، چهار پنجم کل ذخایر خارجــی ژاپن، تحت عنوان خزانه داری 
ایاالت متحده نگهداری می شود که در زمان مداخله خرید دالر در دوره هایی که 
ین در حال افزایش بود، خریداری شــده است. آن ذخایر را می توان به راحتی به 

پول نقد تبدیل کرد.
سایر دارایی ها شامل طال، ذخایر صندوق بین المللی پول )IMF( و حق برداشت 
ویژه ی صندوق بین المللی پول )SDRs( است، اگرچه به گفته ی مقامات این وزارتخانه، 

تهیه ی وجوه دالری از این دارایی ها زمان می برد.

دوج کوین با ایالن ماسک؛ پیش به سوی آینده ای روشن

کشف سیارک خطرناکی که زمین را تهدید می کند

ین بیمار، نیازمند مداوا

گرد و خاک شدید در اهوازگرد و خاک شدید در اهواز
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 مصرف قهوه در بارداری، کودکان را قد کوتاه می کند

 )NICHD(محققان موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی آمریکا
در مطالعه اخیرشان اظهار کردند مصرف تنها نصف فنجان قهوه در دوران 

بارداری می تواند باعث کوتاه شدن قد فرزند شود.
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از اس اف، نتایج یک مطالعه جدید 
نشــان می دهد که نوشیدن نصف فنجان قهوه در دوران بارداری می تواند 

تقریبا یک اینچ)2.54 سانتی متر( از قد کودک را کاهش دهد.
این کشــف بر اســاس تجزیه و تحلیل تقریبا 2500 پســر و دختر از 
سراســر ایاالت متحده اســت. محققان می گویند نتایج آنها به شواهدی 
که قبال نشــان داده بود مادران باردار باید از نوشیدن کافئین خودداری 

کنند، اضافه می کند.
دکتر کاترین گرانتز نویســنده این مطالعه گفــت: اگرچه پیامدهای 
بالینی اختالف قد تقریبا دو ســانتی متری نامشخص است اما یافته های 
ما درباره قد کودکانی که مادرانشان قهوه می خورند مشابه کودکانی است 

که مادرانشان در دوران بارداری سیگار می کشیدند.
برخی از دستورالعمل های عمومی توصیه می کنند که زنان باردار باید 
کمتــر از 200 میلی گرم کافئیــن در روز)حدود دو فنجان قهوه فوری( 
مصرف کنند. با این حال، دکتر گرانتز از موسســه ملی بهداشت کودکان 
و توسعه انسانی ایاالت متحده آمریکا در مریلند، می گوید که محققان این 
پدیده را در سطوح کافئین بسیار کمتر از این مقدار شناسایی کرده اند.

 کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا
پژوهشگران از کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا خبر داده اند که 

ممکن است در فهرست گونه های در معرض انقراض قرار بگیرد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اسکای نیوز، گونه جدیدی از جغد 
در جنگل های بارانی جزیره ای در سواحل غربی آفریقا کشف شده است.

این پرنده در »جزیره پرینسیپ«)Principe Island( پیدا شد که بخشی 
از کشــور »سائوتومه و پرینسیپ«است. بدین ترتیب، این جغد نیز رسما 

به عنوان »جغد پرنسیپ اسکوپز«نامگذاری شده است.
اگرچه شواهد محلی نشان می دهند که جغد پرنسیپ اسکوپز احتماال تا 
سال 1928 در این منطقه زندگی می کرده است اما دانشمندان نتوانستند 

زمان حضور آن را بیشتر از سال 2016 تأیید کنند.
جغد پرنسیپ اسکوپز اکنون پس از بررسی گسترده زیستگاهش توسط 
پژوهشگران »موزه ملی علوم طبیعی اسپانیا«و »موزه تاریخ طبیعی و علوم 

دانشگاه پورتو«به تصویر کشیده شده است.
یکی از ســرنخ های اصلی که به کشــف این جغد کمک کرد، صدای 
منحصربه فرد آن بود. »مارتیم ملو«، پژوهشگر دانشگاه پورتو گفت: صدای 
منحصربه فرد جغد پرنســیپ اســکوپز، یک نت کوتاه »tuu« است که با 
سرعتی حدود یک نت در ثانیه تکرار می شود و یادآور صدای حشرات است.

اگرچه کل جزیره جســتجو شــد اما جغد فقط در جنگلی در قسمت 
جنوبی جزیره یافت شــد که انسان ساکن آن نبود. این جنگل، مساحت 
نســبتا کوچکی به اندازه 15 کیلومتر مربع را اشــغال می کند که تقریبا 

چهار برابر پارک مرکزی نیویورک است.
پژوهشــگران می گویند که بین 1000 تا 1500 جغد، در این منطقه 
زندگــی می کنند.این جغد، هشــتمین گونه شناخته شــده پرنده بومی 

پرینسیپ است.
اگرچه تعداد جغدها نســبت به اندازه خانه آنها بســیار زیاد است اما 
پژوهشگران می گویند که آنها باید به عنوان گونه در معرض خطر انقراض 

طبقه بندی شوند.

 رویای صحبت کردن انسان با حیوان تحقق می یابد!
شــاید انســان ها به زودی بتوانند با حیوانات ارتباط برقرار کنند زیرا 
دانشــمندان در سراســر جهان از هوش مصنوعی برای صحبت کردن با 
زنبورها، فیل ها و نهنگ ها اســتفاده می کنند امــا یک متخصص نگران 

است که از این قدرت برای دستکاری گونه های وحشی استفاده شود.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از دیلی میل، »کارن بیکر«، پژوهشگر 
»دانشــگاه بریتیش کلمبیا«)UBC( در مصاحبــه ای گفت که یک گروه 
پژوهشی در آلمان از هوش مصنوعی برای رمزگشایی الگوهایی در صداهای 
غیرانسانی مانند رقص زنبورهای عسل و صداهای با فرکانس پایین فیل ها 
استفاده می کنند. این کار کمک می کند تا فناوری نه تنها برای برقراری 
ارتباط، بلکه برای کنترل حیوانات وحشی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

بیکــر توضیح داد که این نوع هوش مصنوعی را می توان به ربات هایی 
اضافــه کرد که می توانند موانــع ارتباط بین گونه ها را از بین ببرند اما او 
خاطرنشان کرد که این پیشرفت، پرسش های اخالقی را نیز ایجاد می کند.

وی افزود: توانمندسازی انسان ها برای صحبت کردن با گونه های مختلف 
می تواند احســاس خویشاوندی عمیق تر یا احساس سلطه و توانایی اهلی 
کردن گونه های وحشــی را ایجاد کند که ما هرگز به عنوان انســان قادر 

به کنترل آنها نبوده ایم.
انسان ها مدت هاســت که به دنبال توانایی صحبت کردن با حیوانات 
بوده اند و چندین فیلم را براســاس این ایده ساخته اند؛ مانند فیلم »دکتر 
دولیتل«در ســال 1967 اما این ایده دیگر فقط یک طرح فیلم نیست و 
دانشــمندان، روش های موفقی را برای صحبــت کردن به زبان حیوانات 

کشف کرده اند.
در سال 2018، پژوهشگران »مرکز یادگیری ماشینی و رباتیک دالم«در 

آلمــان، رباتی به نام »روبوبــی«را طراحی کردند که رقص زنبورها را که 
برای انتقال اطالعات اســتفاده می شود، تقلید می کند. این ربات که هیچ 
شباهتی به زنبورهای واقعی ندارد، به شکل یک حشره بالدار طراحی شده 

و به میله ای متصل است که حرکات آن را کنترل می کند.

 »ویپ« اثرات مضر ده ها سال استعمال سیگار را دارد!

اگر فکر می کنید اســتفاده از ســیگارهای الکترونیکی یا ویپ روشی 
مطمئن تر از سیگار کشیدن برای مصرف نیکوتین است، بهتر است دوباره 
بــه این موضوع فکر کنید چرا که محققان انجمن قلب آمریکا می گویند، 
ویپ باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد قلبی عروقی می شــود که مشــابه 

تاثیر سیگار کشیدن برای نزدیک به 20 سال است.
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از اس اف، مدتی است که استفاده 
از دســتگاه های »ویپ« رواج پیدا کرده اســت و تاکنون نیز پژوهشگران 
مطالعات بســیاری درباره اثرات آن بر روی انســان انجام داده اند. با ابداع 
ویپ ها و گســترش عرضه آنها، بسیاری از جوانان و نوجوانان به استفاده 

از آنها روی آورده اند.
این ابزارها، با هدف القای حس سیگار یا قلیان کشیدن ابداع شده اند و 
شرکت های سازنده معموال تبلیغات گسترده ای در مورد بی ضرر بودن آنها 
ارائه می دهند اما پژوهش های بسیاری نشان داده اند که ویپ ها، ابزارهای 

بی ضرری نیستند و خطرات بسیاری در پی دارند.
ویپ ها، ابزارهایی هستند که در شکل ها و اندازه های گوناگون به بازار 
عرضه می شــوند. این ابزارها با باتری کار می کنند، یک عامل گرم کننده 
دارند و محفظه ای را شــامل می شــوند که مایعی را در بر دارد. برخالف 
ســیگار معمولی، ویپ ها تار و مونوکســید کربن را به عمق ریه ها منتقل 
نمی کنند اما اکنون ســالمت »ویپ ها« که نیکوتین را از طریق استنشاق 
یک مایع گرم شده به بدن منتقل می کند به طور فزاینده ای مورد سوال 

قرار گرفته است.
در دو مطالعــه جدید، محققان تفاوت های ســالمت قلب را در میان 
افرادی که از ســیگارهای الکترونیکی اســتفاده می کردند و افرادی که 
ســیگارهای قابل احتراق می کشیدند و افرادی که از هر دو عادت دوری 

می کردند را بررسی کردند.
در مطالعه اول، شــرکت کنندگانی که از ســیگارهای الکترونیکی یا 
ســیگارهای دارای تنباکوی سنتی اســتفاده می کردند، بالفاصله پس از 
اســتفاده از آنها، افزایش بیشــتری در فشار خون، ضربان قلب و انقباض 
عروق خونی نشان دادند. این مشکالت نشان می دهد که سیستم عصبی 

سمپاتیک بدن)پاسخ جنگ یا گریز فرد( در حال فعال شدن است.
محققان توضیح دادند که این پاســخ زمانی فعال تر می شود که فردی 
تحت اســترس باشــد یا بدنش نیاز به اکسیژن بیشتری را احساس کند. 
با این حــال، این کار همچنین می تواند باعث اختالل در عملکرد دیواره 
شریان شود.»متیو سی تترسال«محقق اصلی این مطالعه گفت: بالفاصله 
پس از استعمال دخانیات یا سیگار، تغییرات نگران کننده ای در فشار خون، 
ضربان قلب، تغییرات ضربان قلب و آهنگ رگ های خونی)انقباض( رخ داد.

این یافته ها نشان می دهد که عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی 
بالفاصله پس از مصرف سیگار نمایان می شود و فعال شدن سیستم عصبی 
سمپاتیک ممکن است در واکنش های نامطلوب که بالفاصله پس از استفاده 
از ســیگارهای الکترونیکی و پس از تست ورزش 90 دقیقه بعد مشاهده 

می شود، نقش داشته باشد. 

 اولین بادبان بادی ابداع شد!
نخســتین فناوری بادبان باد شونده در یک کشتی تجاری نصب شده 
اســت تا با افزایش استفاده از این فناوری در سراسر ناوگان کشتیرانی تا 
سال 2050 بیش از یک تریلیون دالر صرفه جویی در سوخت حاصل شود.

 به نقل از آی ای، یک شرکت دریانوردی با نصب اولین فناوری بادبان 
باد شــونده و جمع شونده خودکار روی یک کشتی تجاری، به یک نقطه 

عطف دست یافته است.
بنا بر گفته شــرکت میشلن، شرکت فرانسوی تامین کننده تجهیزات 
صنعتــی، نمونه اولیه این بادبان بادی به مســاحت 100 متر مربع روی 
 Compagnie متعلق به شرکت MN Pélican کشــتی کانتینری موسوم به

Maritime Nantaise نصب شده است.
این شرکت می گوید: این گام جدید یک تجربه چندفرهنگی عالی برای 
کمک به یک هدف مهم در جهت کربن زدایی از حمل و نقل دریایی است.

این پروژه موسوم به WISAMO بر روی این کشتی تجاری که در سال 
1999 ســاخته شده نصب شده است. این کشتی در حال حاضر در بندر 

El Astillero در اسپانیا لنگر انداخته است.
شرکت سازنده ادعا می کند که نمونه اولیه این بادبان بادی را می توان 
بر روی کشــتی های تجاری و تفریحی سوار کرد. اعتقاد بر این است که 
این فناوری با استفاده از انرژی باد می تواند مصرف سوخت را تا 20 درصد 

برای هر کشتی کاهش دهد.
این سیستم بادبان بادی را می توان در مرحله طراحی کشتی به عنوان 
تجهیزات اصلی اضافه کرد یا در یک کشتی در حال فعالیت به عنوان یک 
افزودنی نصب کرد. این سیستم برای کشتی های باری، کشتی های فله بر، 

حامل های LNG و تانکرها مناسب است.
به گفته شرکت سازنده، این سیستم برای عبور ساده از زیر پل ها و با 

نزدیک شدن به بنادر جمع می شود.

پیامبر اکرم )ص( :

نیکو خانه ای است دنیا کسی 
را که برای آخرتش از آن 
توشه برگیرد تا پروردگارش 
را خشنود کند؛ و بد خانه ای 
است کسی را که از آخرت 
بازش دارد و دستش را از 
خشنودی پروردگارش کوتاه 

سازد.
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