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کارشناس اقتصادی 

توسعه صادرات، پیش نیاز تحقق 
توسعه پایدار

چین در چند دهه گذشته جزو کشورهای فقیر جهان محسوب می شد؛ 
اما به تدریج با تدوین برنامه هایی واقع بینانه واســتفاده از تمام ظرفیت ها و 
پتانسیل های خود به یکی از غول های اقتصادی جهان تبدیل شد و پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک به قدرتشماره یک و بال منازع جهان نیز تبدیل شود.

رمز این تحول را باید در دیدگاه واقع بینانه رهبران و تصمیم گیران کالن 
آن نسبت به جهان دید؛ آنها پی بردند که اصالح اقتصاد معیوب وتامین رفاه 

ملت را به اولویت اصلی و اساسی خود تبدیل کنند.
امروزه جهان عالوه بر آنکه از این همه پیشــرفت چین شگفت زده شده، 
شــاهد نقش آفرینی آن به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه هایمختلف 

بین المللی با اتکا بر اقتدار اقتصادی آن نیز هست.
اگر بخواهیم به اصلی ترین نشــانه تغییر دیدگاه رهبران چین در ابتدای 
طرح تحول آن کشور اشاره کنیم، باید گفت گشودن درهای کشوربر روی 
جهان و فراهم کردن بســتر و زمینه های سرمایه گذاری در اقتصاد با ایجاد 
امنیت مطلوب و به تبع آن سرازیر شدن سرمایه گذارانخارجی به آن کشور 

در سایه تعامل هوشمندانه و مطلوب با جهان بوده است.
در ایران، علی رغم بهره منــدی از موقعیت کم نظیر ژئوپلتیکی، منابع و 
جذابیت های فراوان و متنوع و همچنین تدوین برنامه های مختلفتوســعه 
اقتصادی، هنوز به جایگاه درخور و شایسته در عرصه اقتصاد جهانی دست 
نیافته ایم که می توان برای این عدم موفقیت عوامل متعدد داخلی و خارجی 
را ذکر کرد که به طور کلی اقتصاد دولت محور، مشکالت ساختاری مدیریتی، 
قوانین و مقررات زائد و مخل،سیستم های ناکارآمد بانکی، مالیاتی و بیمه ای، 
رقابتی نبودن بازارها، بروکراسی پیچیده اداری به ویژه در حوزه تولید، عدم 
شفافیت، عدمتعامل مطلوب با جهان و پیرو آن ضعف در جذب سرمایه گذاران 
و ناتوانی در تجارت بین المللی از اهم ایرادات موجود و از عوامل عقبماندگی 

کشور در حوزه اقتصادی است.
اگر مشتاق پیشرفت و توسعه اقتصاد و به دنبال آن افزایش اقتدار بین المللی 
هستیم، الزم است تهیه و عملیاتی کردن برنامه های توسعه واصالح برنامه های 
اقتصادی گذشته با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت و توان داخل و سرمایه گذاری 
روی مزیت های اقتصادی کشور و تحلیلصحیح از شرایط بین الملل و تعامل 
هوشمندانه با جهان به ویژه دولت های منطقه و تالش برای عضویت و الحاق 
به ســازمان ها ,پیمان ها واتحادیه های منطقه ای و جهانی با الزام به رعایت 
مصالح کشور به عنوان اولویت اول در دستور کار تمامی مسئوالن و مدیران 
ارشد کشورقرار گیرد.بعد از سال ها تضییع این همه منابع و منافع باید تمامی 
دولت مردان و تصمیم گیران کشــور به این باور رســیده باشند که عملکرد 
جزیره ای پاسخگو نبوده و نمی توان بدون ارتباط با دنیا کامیاب شد. بنابراین 
با توجه به مطالب یاد شده از یک سو و اهتمامی مضاعف بر رفع موانع تولید 
و بهبود محیط کسب وکار به عنوان یک اولویت از دیگر سو، می توان کشور 
را از یک صادرکننده مواد خام, نفت، گاز و موادمعدنی که ارزش پایینی دارند 
به صادرکننده ای واقعی که در روند توسعه یافتگی اقتصادی حرکت می کند و 

به دنبال افزایش سهم تجارت در اقتصاد است، تبدیل کنیم.

کسادی بی سابقه بازار خانه های نوسازکسادی بی سابقه بازار خانه های نوساز

با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب ماندگی 
در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم اکنون می توان با قیمت هایی به مراتب پایین تر 

از نرخ ساخت، آپارتمان هایی با عمر بنای باالی سه سال خریداری کرد.
تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان های نوساز و قدیمی ساز را تشدید کرده 
و به همین لحاظ تعداد معامالت خانه های نوساز به پایین ترین حد خود رسیده و نسبت 
به هشــت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. بهار امسال تورم مصالح ساختمانی 
در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعالم شد. بیشترین میزان رشد نیز 
به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با 
فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد.اثر رشد قیمت نهاده های 
ساختمانی به شکل ایجاد شکاف قیمتی بین واحد های نوساز و واحد های با عمر بنای سه 
سال به باال بروز کرده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت واحد های کلیدنخورده که در 
سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش از آپارتمان هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۸ 
وارد بازار مسکن شده اند.بازار مصالح ساختمانی معموال با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه 
به نقطه پیروی می کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. اگر 
قیمت نهاده های ســاختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت 
نیز افزایش می یابد. این در حالی است که تورم ساالنه بازار مسکن شهر تهران ۳۸ درصد 
اعالم شده است.با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار 
عقب ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم اکنون می توان با قیمت هایی به 
مراتب پایین تر از نرخ ساخت، آپارتمان هایی با عمر بنای باالی سه سال خریداری کرد. 
این در حالی است که سهم فروش آپارتمان های نوساز از معامالت به پایین ترین میزان 
در هشت سال گذشته رسیده است.مهرماه امسال واحد های با عمر بنای کمتر از پنج سال 
۲۸.۶ درصد از کل معامالت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ 
درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد. سهم آپارتمان های کمتر از پنج 
ســال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحد ها ۵۸ درصد از 
قرارداد های خرید و فروش را به خود اختصاص می دادند. در واقع معامالت آپارتمان های 

نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.رشد سنگین قیمت 
آپارتمان های نوساز و ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت و ساز شده است. 
آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته 
حکایت دارد. در کل کشــور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل 
کاهش نشان می دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معامالت واحد های نوساز نیز کاهش 
یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معامالت در این مساله 
اثرگذار است.در بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر 
شده که ۴۸.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۴۶.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 
کاهش نشان می دهد.بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ 
واحد مســکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان پیش بینی شده که در 
مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۲۱.۸ و ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

کارشناسان دالیل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین 
پروژه های دولتی مسکن عنوان می کنند که از جمله آن می توان به تورم مصالح ساختمانی، 
رکود معامالت ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار 

برای تزریق واحد های جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد.

 هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال 
آغاز شــده بود، بر اســاس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعالم بانک 
مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در این ماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر 
متر مربع رســید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ 
درصد رشــد نشان می دهد. هم چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان 
در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعالم کرد. تعداد 
معامالت نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و 

ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

سا زمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نســبت  خرید ، حمل و نصب لوازم بازی وکفپوش گرانولی  جهت تجهیز پارکهای  محله ای ودراختیار سازمان 
رابصورت مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی  و حقیقی  اقدام  نماید

۱- متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه  عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( به  آدرس   سایت  :://www.setadiran.ir/ https   مراجعه نماید .
۲- شرایط متقاضی : 

۱-۲ -  اشخاص حقوقی  :  اساسنامه مرتبط  شرکت   یا مجوز تولید یاپروانه فعالیت  مرتبط -  کد اقتصادي - ایمنی کار و  گواهي  ارزش  افزوده) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر 
اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(- آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(  و سایر مدارک ثبتي الزامی میباشد.

۲-۲-  اشخاص حقیقی : کپی کارت ملی و شناسنامه - مجوز تولید یا پروانه فعالیت مرتبط  - ایمنی کار و  گواهي  ارزش  افزوده) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت 
سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد( الزامی میباشد.

۳-   سپرده  شرکت در  مناقصه به  ۷۹۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال  به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت ســه ماه اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد. ) شناســه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۷۹۴۲ ، کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۷۷۵۹۹۱۷  ، کد پستی  

)  ۳۱۳۴۸۵۱۹۶۵
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر 

۴-   مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه  ازطریق درگاه سامانه به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲۶۳۹۸بانک شهر 
۵- برندگان نفر اول و دوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

۶- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷-   هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مناقصه  می باشد .

۸-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
۹- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید. 

۱۰-مبلغ ۱۰%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
۱۱- مبلغ قرارد ۴۰%  نقدی و ۶۰% تهاتری میباشد.

۱۲  تاریخ انتشار درسامانه از مورخ۱۴۰۱/۸/۲۲ به  مدت.۳روز .
۱۳مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت ۳۰ : ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸

۱۴- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت۳۰ : ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹
۱۵- زمان بازگشایی درسایت ساعت ۱۰ صبح مورخ۱۴۰۱/۹/۱۰

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

یکشنبه   1401/08/22
2000 تومان 
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EIDEHROOZ.COM

  

 معاون پارلمانی رییس جمهور گفــت: ای کاش همه بانوان، 
دختران و خواهران ما می توانستند نمایش »جهان بانو« را ببینند 
و این نمایش در شهرهای مختلف کشور اجرا می شد و همه مردم 

با مضمون و جذابیت آن آشنا می شدند.
 نمایش میدانی »جهان بانو« روایتی است از سرگذشت زنان 
تاثیرگذار تاریخ که در هر روز در بوستان والیت تهران اجرا می 
شود.سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور پس از 
تماشای نمایش گفت: یک روز با یکی از آقایان درباره تاثیر فیلم، 
سریال و تئاتر بحث می کردم که معتقد بود مگر پدران ما با چنین 
آثاری با بزرگان و تاریخ اسالم و انبیاء آشنا شدند؟ من پاسخ دادم 
که آن زمان چنین ابزاری نبوده است ولی حاال که وجود دارد چرا 

به طریقه درست از آن ها بهره نگیریم؟
وی افزود: نمونه های فراوانی از فیلم و سریال هست که می توان 
درباره تاثیرگذاری آنها در حوزه های مختلف مثال آورد. برای 
نمونه، درباره داعش هزاران خبر و ســخنرانی وجود داشت اما 
وقتی فیلم سینمایی »به وقت شام« ساخته شد، غالب مردم 
بیش از پیش فهمیدند که ماجرا از چه قرار است و چه خطری 

وجود دارد. مشکل گمرکی ایجاد شده در مرز روســیه و آذربایجان به دلیل باال رفتن تعداد 
کامیون ها و آماده نبودن زیرساخت هاست که این موضوع از سوی ایران در حال 
پیگیری است.افزایش تجارت در کنار راه اندازی کریدور شمال-جنوب موجب 
افزایش تردد کامیون ها از گمرکات آســتارا در مرز ایران و آذربایجان و سامور در 
مرز روسیه و آذربایجان شده است. این درحالی است که زیرساخت ها در مسیر 
زمینی ایران به روســیه که از آذربایجان می گذرد، آماده نیست. بنابراین شاهد 
مشکالت گمرکی در این مسیر هستیم.علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با روسیه گفت: این افزایش تجارت در 
کنار راه اندازی کریدور شمال-جنوب موجب افزایش تردد کامیون ها از گمرکات 
آستارا در مرز ایران و آذربایجان و سامور در مرز روسیه و آذربایجان شده است. با 
این وجود زیرساخت های موجود در مسیر زمینی ایران به روسیه که از آذربایجان 
عبور می کند، آماده پذیرش این حجم از تجارت نیست و مشکالتی را ایجاد می کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک 
سومار محدود است و این گمرک نیاز به توسعه دارد، افزود: در کنار این محدودیت، 
تشدید بازرسی های امنیتی نیروهای روس به علت بحرانی که در اوکراین ایجاد 
شده، مشکالتی را برای کامیون داران ایجاد کرده اســت.وی تاکید کرد: ایران از 
ابتدای بروز این مشکل برای حل آن با مقامات روسیه وارد مذاکرده شد و ابتدا سفیر 
ایران در مسکو، وزیر نفت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و نیز سازمان توسعه 
تجارت پیگیری های الزم را انجام دادند.پیمان پاک با بیان اینکه این موضوع در دیدار 
اخیر مخبر، معاون اول رئیس جمهور با دستیار ویژه پوتین نیز مطرح شد، افزود: با 
اقدامات صورت گرفته حجم کامیون های موجود در گمرک سومار رو به کاهش رفته 
و عبور کامیون ها از این گمرک سرعت خواهد گرفت.رئیس سازمان توسعه تجارت 
در پایان گفت: حمایت از تجار و بازرگانان از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت 

است و در لحظه مسائل و مشکالت تجار را رصد و در سطح باال پیگیری می کند.

 »ساموئل گلدوین فیلمز« از امروز)جمعه( ۱۱ نوامبر جدیدترین 
اثر خود با عنوان »مانیفست وست« را با بازی مایلو گیبسون پسر 

مل گیبسون به روی پرده سینماها می برد.
 »مانیفست وست« ) Manifest West ( روایت خانواده ای است 
که برای شروع یک زندگی جدید کاماًل خارج از جامعه مدرن، 
به وحشی رام نشده آمریکای شمالی نقل مکان می کنند. اینها 
نمی خواهند بر اساس قوانین دیگران بازی کنند. در این داستان 
که از نگاه دختری ۱۰ ساله روایت می شود، خانواده به دنبال یک 
زندگی عادی و فرار از فشارهای جامعه مدرن است اما از کنترل 

خارج می شود.

 » جهان بانو« در همه 
شهرها اجرا شود

حل مشکل گمرکی مرز روسیه و 
آذربایجان در حال پیگیری است

اکران » مانیفست وست« با 
بازی مایلو گیبسون

  خاموش شدن شمع نورانی وجود پر مهر عمه تان را خدمت شـما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم
 و از خداوند یکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت اعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برای شما و بازماندگان 

و طول عمر همراه با سالمتی وحسن عاقبت خواهانیم.
از طرف مدیر و کارکنان آنی یاب

همکار محترم سرکار خانم علیخانی 

آگهـی  مناقصه عمومی  کد  آگهی37- 1401   
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شهرداری کرج 
سا زمان ســیما،منظر و 

فضای سبز شهری
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/08/22

شماره : 1513

ســعیده محمد  -   ایده روز  | دبیر اتاق 
مشترک ایران و عراق می گوید: صادرات ایران به 
عراق در ماه های اخیر به لحاظ ارزشی با کاهش 
مواجه شده؛ اما پیش بینی می شود که این افت 

در ماه های آتی جبران شود.
دبیر اتاق مشــترک ایران و عراق گفت: در 
۷ ماهه ســال جاری در زمینه صادرات کاال به 
عراق به لحــاظ وزنی به میزان قابل توجهی با 

افت مواجه بودیم.
جهانبخش سنجابی با اشــاره به دو عامل 
اصلــی در افت صادرات ایــران به عراق گفت: 
امسال پروفرمای صادرات گاز در شهریور و مهر 
به گمرک اظهار نشد بنابراین با توجه به اینکه 
میزان صــادرات این کاال به صادرات غیرنفتی 
اضافه می شد و امسال این رقم در میزان صادرات 
لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات به لحاظ 
ارزش به عراق مواجه شــدیم، لذا پیش بینی 
می شود که با اضافه شدن میزان صادرات این 
بخش به صــادرات در ماه های آینده وضعیت 

صادرات جبران شود.
دبیر اتاق مشــترک ایران و عراق بیان کرد: 
یکی دیگر از عوامل افت صادرات به عراق موانع 
تعرفه ای و سیاست گذاری ها مربوط به کردستان 

عراق است.

وی اظهار کرد: در تجارت با عراق نسبت به 
پیش بینی عقب تر هســتیم، اما خوش بین هم 
هستیم که بخشی از عقب ماندگی در نیمه دوم 

سال جبران شود.
سنجابی در رابطه با عوامل تأثیرگذار داخلی 

بر افت صادرات ایران به عراق اظهار داشــت: 
محدودیت هایــی برای صــادرات محصوالت 
معدنی و فوالدی در کشــور ایجاد شده بود که 
خوشبختانه به علت ورود دیوان عدالت اداری، 
بخشنامه های محدودکننده ملغی شد بنابراین 

یکی از دالیلی که پیش بینی می شود افت تجارت 
به عراق در نیمه دوم سال جبران شود لغو این 

قبیل محدودیت ها است.
دبیر اتــاق ایران و عراق بیان با اشــاره به 
برخی دیگر از محدودیت های صادراتی گفت: 

به دلیل سیاســت تنظیم بازار و امنیت غذایی 
صادرات برخی از اقالم غذایی و حبوبات مانند 
لوبیا سفید و نخود ممنوع است درحالی که بازار 

هدف از کشش برخوردار است.
وی اظهار کرد: مواد شــیمیایی، فوالدی، 
کودهای عالی و معدنی از اقالمی بود که صادرات 
این اقالم به عراق شامل محدودیت و ممنوعیت 
شده بود، اما در حدود سه هفته پیش بخشی از 

ممنوعیت ها و محدودیت ها برداشته شد.
ســنجابی شــیرازی گفت: بر اساس اعالم 
سازمان دامپزشکی جهانی در صورت مشاهده 
آنفلوانــزا مرغــی تا یک ســال واردات مرغ و 
تخم مرغ به کشــورهای عضو اتحادیه سازمان 
دامپزشکی بین المللی از منبع که آنفلوانزا در 
آن مشاهده شده، ممنوع می شود، ممنوعیتی 
که در صــادرات مرغ و تخم مــرغ ما به عراق 
 ایجاد شده بود تا یک ماه دیگر رفع می شود و 
بعد از آن امکان صادرات مرغ و تخم مرغ ما به 

عراق فراهم می شود.
دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه 
سال گذشته ارزش صادرات ما به عراق ۸ میلیارد 
و ۸۶۰ میلیون دالر بود، بیان داشت: پیش بینی 
می شود صادرات ما تا پایان سال به عراق به ۹ 

تا ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد.

کاهشصادراتبهعراقجبرانمیشود؟

گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، دفاتر نمایندگی خود در مناطق 
مختلــف هند را با هدف کمک به رونق فعالیت ها در کریدور شــمال – جنوب 

راه اندازی کرده است.
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایــران اعالم کرد: در راســتای رونق 
بخشــی بــه فعالیت هــای خود در کریــدور شــمال - جنوب و بــا راه اندازی 
 دفاتــر نمایندگــی خــود در مناطــق مختلــف هنــد، تولیــدات صادراتــی 
شــرق این کشــور را که به وســیله راه آهن به بنادر غرب هند منتقل می شوند، 

حمل خواهد کرد.
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در جهت رونق هر چه بیشتر به 
فعالیت های خود در کریدور شمال - جنوب، هم زمان با فعالیت منظم و منسجم 
در بازار روسیه، در حال تقویت فعالیت خود در هند است که بر این اساس، طی 
مذاکــرات و با انجام توافقاتی با راه آهن ملــی هند و تولیدکنندگان و بازرگانان 
هندی، قصد دارد تولیدات صادراتی شــرق این کشور در کلکته را که به وسیله 
راه آهن به بنادر غرب هند حمل می شوند، به وسیله ناوگان خود از طریق کریدور 

شمال-جنوب به روسیه و کشورهای حوزه CIS برساند.
با توجه به اینکه دولت و بازرگانان هند نسبت به توسعه فعالیت های بازرگانی 

خود با روسیه، کشورهای حوزه CIS و ایران از طریق کریدور شمال - جنوب بسیار 
مشتاق و عالقه مند هستند، گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
متولی کریدور شــمال- جنوب از ماه ها قبل خطوط منظم حمل کانتینری را از 

بنادر غرب هند به مقصد بنادر جنوبی ایران راه اندازی کرده است.

در این میــان، اقدامات اجرایی و بازاریابی صــورت گرفته در جهت تقویت 
و توســعه همکاری ها با طرف های هندی بــرای حمل ونقل کاالهای صادراتی و 
وارداتی این کشور به روسیه و CIS آغاز شده و با توجه به استقبال بسیار خوب 

آن ها به سرعت در حال انجام است.
کریدور شمال - جنوب بهترین مسیر موجود برای حمل ونقل کاال بین هند 
و روسیه است زیرا مدت زمان ترانزیت از مسیر کریدور شمال - جنوب بین ۲۰ 
تا ۲۵ روز اســت، درحالی که حمل ونقل در مســیر کانال سوئز به سمت روسیه 
و کشــورهای آســیای میانه بین ۴۰ الی ۵۰ روز زمان بر است؛ به نحوی که هیچ 
مســیر دیگری به لحاظ مدت زمان ترانزیت و هزینه حمل توان رقابت با مســیر 
کریدور شمال-جنوب را برای دسترسی به بازار روسیه و CIS را ندارد و با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته، هدف این گروه کاهش زمان ترانزیت بین هند 

و روسیه به ۱۵ روز است.
از سوی دیگر، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با مدیریت و راهبری 
بندر سالیانکای روسیه در حاشیه دریای خزر و سرمایه گذاری و توسعه این بندر، 
ظــرف ماه های اخیر گام های مؤثری را در راســتای تقویت فعالیت در کریدور 

شمال - جنوب برداشته است.

راهاندازیدفاترنمایندگیکشتیرانیایراندرمناطقمختلفهند

امیر حیدری
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

تکامل در حوزه انرژی بدون توجه به 
کیفیت، ممکن نیست

کیفیت می تواند دانش، مفاهیم و انسان ها را در بربگیرد؛ هر عاملی که در حیطه«   
فکر و عمل انسان بگنجد، در موضوع کیفیت« می تواند دخیل باشد.

هر سال پنجشنبه دوم ماه نوامبر به عنوان روز جهانی کیفیت انتخاب شده و در 
تقویم ملی روز هیجدم آبان ماه به عنوان روز ملی کیفیت انتخاب شده است. شعار 
منتخب برای ســال ۲۰۲۲ با عنوان » وجدان کیفیت؛ انجام کار درســت« تعیین 

شده  است.
اساساً چرا باید به مقوله کیفیت توجه داشت؟ شاید یکی از فلسفه مهم نام گذاری 
روزی با عنوان کیفیت، آن باشد که قدردانی شود از زحمات افرادی که در پس ارائه 
خدمــات و تولید کاالها قرار دارند و ما آن ها را نمی بینیم،، ولی آن چه که به عنوان 
محصول و یا خدمت دریافت می کنیم، به نوعی تبلور اندیشــه های آن ها در عرصه 

تولید و ارائه خدمت است.
موضوع کیفیت امروزه به شکلی زندگی انسان ها را درتمام ابعاد نظیر: بهداشت، 
انرژی، ساخت وساز، محیط و زیست و... تحت تأثیر قرار داده است، و به همین علت 
جای دارد به مقوله کیفیت که زندگی ما انسان ها را متحول کرده و دچار دگرگونی 
کیفی درجهت مثبت کرده، توجه بیشتری داشته باشیم چراکه این عامل می تواند در 
صرفه جویی در بخش انرژی و حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده، دگرگونی هایی 

درزندگی ما ایجاد کند.
یکی دیگر از جلوه هایی که ما را ناگزیر می کند به مقوله کیفیت بیش ازپیش توجه 
داشته باشیم این است که دریک فضای اقتصادی باز و رقابتی که با دنیا در تعامل 
باشد، محصول در مارکت دنیا گردش می کند و امکان دستیابی به هزینه ها و سرمایه 
آسان و میسر است و از مهم ترین عناصر در رقابت پذیری محصول عامل کیفیت است، 
چراکه بدون در نظر گرفتن کیفیت به طور قطع یقین محصول در عرصه های داخل و 

خارجی نمی تواند از استقبال خوبی برخوردار باشد.
با توجه به اینکه کیفیت به عنوان یک عنصر مهم مطرح است اما ما در کشور در 
ارتباط با برخی محصوالت دچار مشکالت متعدد هستیم که دلیلش را باید در نظام 

اقتصادی جستجو کرد، که نظام اقتصاد رقابتی و آزادی نیست.
وقتی فعاالن اقتصادی در شرایطی کار می کنند که به راحتی نمی توانند کاالی خود 
را به همه نقاط دنیا عرضه کرده و پول حاصل از فروش آن را دریافت کنند و تبادل و 
تعامالت به سختی شکل گرفته و از سویی بازار داخل نیز رقابتی نبوده و نوعی انحصار در 
آن حاکم است، کیفیت در چنین فضایی نمی تواند از مقبولیت خوبی برخوردار باشد.

با توجه به رویکردهای مختلف موضوع کیفیت، تعاریف متعددی از آن ذکرئشده 
است که آنچه مورد تأیید اکثر صاحب نظران است، کیفیت را یک شناخت و درک 
نیاز از مشــتری می داند که تالش و کوشش آن در راستای بهبود و تامین این نیاز 

در طول زمان بوده است.
به عبارتی اگر از نیاز مشتری آگاه نبوده و درک درستی از آن نیز نداشته باشید 
و درنهایــت نتوانیم این نیازمندی ها را در محصول ایجاد و پاســخ دهید که بتواند 

رضایتمندی را در مشتری ایجاد کند، باید گفت در آزمون کیفیت مردود شده اید.
اگر بتوانیم درروند تولید کاال و خدمات با بهبود فرآیند و نوآوری و بهره وری، کاالیی 
را با ویژگی بهتر و قیمت مناســب تر و از همه مهم تر تسهیل دسترسی به خدمات 
برای مشتریان عرضه کنیم، به نوعی برای آن ها ایجاد ارزش شده و نه تنها نیازشان 

پاسخ داده شده بلکه شرایط تأمین آن نیاز تثبیت شده است.
همچنین موضوع دیگر، مبحث مدیریت کیفیت است، به این مفهوم که به شکل 
مداوم تعالی در تولید کاال و ارائه«خدمات شــکل بگیرد که الزمه«رســیدن به این 
هدف ایجاد آگاهی به تکنیک ها و مدل ها و روش هایی است که در ارتباط با تعالی 

کیفیت در دنیا وجود دارد.
با توجه به این که مقوله«  کیفیت در داخل یک فرایند و در قالب یک سیستم طرح 
و شکل می گیرد، از بخش لجستیک تا تمام کارکنانی که در بخش های مختلف تولید و 
توزیع مشغول هستند، همگی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با موضوع کیفیت مرتبط 
و مسئول هستند و هرکس متناسب با نوع کاری که انجام می دهد مسئولیت دارد.

کیفیت می تواند دانش، مفاهیم و حتی انسان ها را در بربگیرد، همه: » کاالها و 
خدمات و آیین نامه های کار و به طورکلی هر عاملی که در حیطه«  فکر و عمل انسان 
بگنجد، در موضوع کیفیت می تواند دخیل باشد. ویژگی های نیز برای کیفیت قابل ذکر 
است که یکی از آن ها خدمات است به این معنی که به راحتی بتوان برای کاالیی که 

با مشکلی مواجه شده خدمات ارائه کرد.
ویژگی دیگر کیفیت  قابل اعتماد بودن  یک کاالســت، به این مفهوم که دوره 
زمانی که انتظار می رود آن کاال یا خدمت بدون نقص کار کند، این ویژگی در کاال 

یا خدمت قابل لمس باشد.
همچنین دوام و پایداری کاال به این مفهوم که کاال یا خدمتی که دریافت می شود 
بدون خطا و در مدت زمان مورد انتظار کار خود را انجام دهد و یا گاهی عملکردی 
فراتر از حد انتظار از خود نشــان دهد مثل برخی برندهایی که در بازار وجود دارد 

و ادراک ذهنی مشتری از کیفیت آن ها با توجه به عملکردشان شکل گرفته است.
آخرین ویژگی نیز انطباق کاال با انتظاراتی است که مشتری در هنگام خرید یک 
کاال می تواند داشــته باشد و نیاز او را برطرف سازد. کیفیت تنها یک مفهوم یا واژه 
نیست، بلکه سیستم و فرآیندی و فرهنگ و یا رفتار و نگرشی است به مسئله زیستن 
و همان طور که خداوند به عنوان خالق زیبایی ها انسان ها را در بهترین شرایط خلق 

کرده است، آ ز ما نیز انتظار می رود زیبا بیافرینیم.

  خبرخبر
  توجه به کیفیت یک مسئولیت همگانی است

نسرین وفایی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران می گوید: کیفیت تابع 
عوامل زیادی است؛ باید فضایی هوشمندانه و فرهنگ پویای بهبود کیفیت در کل کشور 

ایجاد شود.
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران درباره روز ملی کیفیت می گوید: کیفیت 
یک مسئولیت همگانی است که اگر تمامی فاکتورهای مؤثر در هر کاری را به صورت 

نظام مند با مسئولیت و دلسوزی انجام گیرد با بی کیفیتی مواجه نمی شویم.
 نسرین وفایی، گفت: در هر جا کیفیت پایینی مشاهده می شود، نشانگرآن است که 
نقشی به صورت کامل ایفا نشده یا مسئولیتی به صورت کامل اجرایی نشده است، در واقع 
باکیفیت بودن یک نقش ملی است و از رفتار شروع می شود و تأثیر آن هم در زندگی 
شخصی و هم در سطح مدیریت سازمان ها و کیفیت محصوالت و خدمات داخلی و ملی 

نمود می یابد.
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران تصریح می کند: در شرایط بحرانی که 
کشور ما طی سال های گذشته با آن مواجه بوده، که بیش از هر موضوعی تحت الشعاع 
قرار گرفته، کیفیت محصوالت و خدمات بوده است. کیفیت موضوعی است که تا قبل از 
این شرایط نیز وضعیت مناسبی نداشت. اینکه علتان و دلیل شکننده بودن این موضوع 

چیست؛ مواردی است که به تحقیق و بررسی بیشتری نیاز دارد
او تاکید می کند: نمی توان قضاوت کرد که در این رابطه اقدامی انجام نمی گیرد، چراکه در 
سطوح ملی و سازمانی شاهد هستیم دغدغه– کیفیت وجود دارد و در صنایع و خدمات 
مختلف نیز شاهد ارائه طرح هایی در راستای بهبود و ارتقای کیفیت هستیم، به عنوان 
نمونه در صنعت خودروسازی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی، شرکت های بازرسی 
شرکت های خودروساز و قطعه ساز، دانشگاه ها و مراکز علمی شاهد هستیم که طرح های 
ارتقاء کیفیت خودرو و قطعات ارائه می شود ولی تاثیر آن در کیفیت محصوالت و خدمات 

و حتی زندگی افراد نمایان نیست.

از چندی پیش به صورت رسمی اعالم شد که خودروهای 
مونتاژی ایران گرانتر از قیمت جهانی فروخته میشوند که پی 
گیــری ها حکایت از آن دارد که ســازمان حمایت در صورت 

دریافت شکایت، با تخلفات برخورد می کند.
 سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم ها، دولت به منظور 
صرفه جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصوالت از جمله 
خودرو را ممنوع اعالم کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری 
شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر 
و پررنگ تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت های خصوصی 

در بازار نیز فراهم شد.
این شــرکت ها، با واردات قطعات منفصله از کشــور چین، 
خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می کنند؛ این 
شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می شود اما نکته ای 
که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متأسفانه 
محصوالت مونتاژ شده با نرخ های نجومی به فروش می رسند؛ 
نرخ هایی کــه بعضاً ۲ تا ۴ برابر قیمت واقعی این خودروها در 

کشور مبدا است.
این موضوع مورد تأیید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
نیز رسید؛ منوچهر منطقی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن 
اشــاره به اینکه در نبود خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژ 
شده بازار را در دست گرفته اند، گفته بود که این خودروها ۳۰۰ 

تا ۶۰۰ میلیون تومان باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.

 برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی
در این رابطه عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع 
خودروی وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس 

شــکایتی که در مورد قیمت و وضعیت فروش اتفاق می افتاد، 
ورود می کند.وی افزود: در واقع بر اساس پرونده هایی که برای 
خودروسازان بسته می شود، سازمان حمایت ورود و در صورت 
احراز تخلف، برخورد می کند. ســازمان حمایت در چند مورد 
هــم ورود و برخورد هم کرده است ســازمان حمایت در چند 
مورد هم ورود و برخورد هم کرده است.توکلی الهیجانی گفت: 

بررسی وضعیت گرانفروشی و قیمت ها یک کار حقوقی مرتبط 
با خودروساز است و سازمان حمایت به صورت کارشناسی شده 

به این حوزه ورود کرده و ریز قیمت ها را بررسی می کند.

 فروش دلبخواهی خودرو در بازار انحصاری
آنطور کــه فعاالن بازار خــودرو می گوینــد، مونتاژکاران 
خودروهــای خود را ۲ تا ۴ برابــر باالتر از قیمت جهانی و آن 
هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می فروشــند؛ به عنوان مثال اگرچه 
قیمت خودرو شــاید ۱۵ هزار دالر باشــد اما در حقیقت ۳۰ 
هزار دالر فروخته می شــود.در این راستا سعید موتمنی رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران می گوید: 
شــرکت های ایرانی قطعات منفصله را به صورت اعتباری و در 
تیراژ باال خریداری می کنند، اما به جای اینکه نرخ دالر را نرخ 
روز در نظــر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر می گیرند و 
خودروهای مونتاژ شده را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو در 
مبدا می فروشند.وی تاکید می کند: بازار خودروی ایران در حال 
حاضر در انحصار خودروهای داخلی و مونتاژی است و به دلیل 
عرضه محدود، این خودروها با قیمت های دلبخواهی به فروش 
می رسند.نکته قابل توجه آنکه خودروهای هایما، دیگنیتی پرایم 
و فیدلیتی پرایم پس از عرضه در بورس در بازه زمانی تقریباً یک 

ماهه ۱۵۰ میلیون تومان در بازار گران شده اند.

مونتاژیهایمیلیاردیدربازار

 صنــدوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ 
تورم در ایران طی ۲ دهه گذشــته راهکارهایی را برای حل این مشــکل ارائه و 
اعالم کرد: اگر بهبود شاخص های مالی را در نظر بگیریم می توان انتظار داشت 
نرخ تورم در ایران طی ۲سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد و حتی شاید شاهد 

تک رقمی شدن آن باشیم.
 صندوق بین المللی پول در مقاله ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در 
ایران و سیاســت های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم باال 
و جهنده یکی از مشــکالت اقتصادی و اجتماعی بی پایان در ایران بوده اســت 
که به گســترش فقر و تشــدید تنش های اجتماعی در این کشــور کمک کرده 
اســت. سیاست گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن 
را بشناســند.تحقیقات ما نشان می دهد رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث 
رشــد تورم می شــود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم ها 
هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می شوند. رفع تحریم های 
تجــاری و مالی می تواند به افزایش ارزش ریال کمک شــایانی کند. در صورت 
عدم رفع تحریم ها، کســری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا 
تورم مهار گردد" البته این کار باید به تدریج انجام شــود تا روند احیای اقتصاد 
ضربه نخورد. در میان مدت، می توان با تقویت چارچوب های ضد تورمی به سمت 

مهار پایدار تورم حرکت کرد.
تورم باال و جهنده یکی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی بی پایان در ایران بوده 
که به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است.

نرخ ســاالنه تورم ایران طی دو دهه گذشته به طور متوسط در محدوده ۲۰ 
درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار باالتر از نرخ تورم در کشورهای در 
حال ظهور دیگر و همتایان منطقه ای ایران بوده اســت. با شــیوع کرونا و تاثیر 
گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم های مالی و تجاری آمریکا و محدود 
شدن عرضه کاالها، نرخ تورم در ایران در پایان سال ۱۳۹۹ تقریباً به ۵۰ درصد 

رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود.
تــورم فزاینده به همراه رشــد اقتصادی پایین و نرخ بیــکاری باال منجر به 
کاهش شــدید قدرت خرید در این کشــور شده است. دولت جدید ایران که در 
اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده است مهار تورم را به عنوان یک اولویت اقتصادی مهم 

خود قرار داده است.
برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شــناخته شود. این مقاله 
به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست های 
موثــر بــرای مهار آن را طراحی کرد. ما با اســتفاده از داده های ســه ماهه بین 
سه ماهه دوم ۲۰۰۴ تا سه ماهه اول ۲۰۲۱ دریافتیم در حالی که رشد نقدینگی 
صرفاً در بلندمدت باعث تورم می شود که کاهش ارزش پول ملی در برابر دالر، 
کســری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلی رشد تورم 

در کوتاه مدت هستند.

بر اساس داده های تاریخی پیش بینی می کنیم با تداوم کسری بودجه و کاهش 
ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو ســال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما 
اگر شاخص های مالی و پولی بهبود پیدا کنند می توان شاهد کاهش نرخ تورم به 
زیر ۲۰ درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش 
رشــد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت 
مثاًل افزایش دو برابری در ســال آینده با برداشــته شدن تحریم ها نیز می تواند 
نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.

در مورد عوامل بروز و تشــدید تورم در ایران بحث های زیادی شــده است. 
مطالعاتــی که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می گویند ۱- تورم در ایران پدیده ای 
پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- کاهش تورم در طی سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. ۳- کاهش نرخ 

تورم در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود.
مطالعات متاخر نیز نشــان داده اســت ۱- تورم پدیده ای پولی است چه در 
کوتاه مــدت و چه در بلندمدت. ۲- مولفه هــای بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر 
نرخ تورم تاثیر دراند که از جمله این مولفه ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کاالهای 
وارداتی و تحریم ها. تاثیر تحریم ها بلندت مدت اســت، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم 
کوتاه مدت است. ۳- عالوه بر سیاست های پولی، تحریم ها با باال بردن نرخ دالر 
و افزایش کســری بودجه به رشــد تورم کمک می کنند. ۴- قیمت حامل های 

انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
ما در این مقاله بر روی مجموعه گســترده تری از عوامل تمرکز کرده ایم که 
عبارتند از کســری بودجه و هزینه های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی 
بخش نفتی و غیرنفتی، تحریم ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری 

ریال در مقابل دالر و واردات غیرنفتی.

 تورم در ایران: روندهای تاریخی
همچون ســایر کشورهای در حال توســعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتاً 
شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی ۲۰۲۱/۲۲ مواد غذایی، 

حامل های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده 
بود در حالی که مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می شد و نصف این 

رقم مربوط به مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی 
برخوردارند اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده اند. تورم مواد غذایی در 
ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است به ویژه از زمانی که تحریم ها علیه 

این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.
قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است 
و این در حالی اســت که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد 

بازار مسکن کرده اند و بر قیمت ها در بازار اجاره دمیده اند.
عوامل داخلی مثل سیاســت های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم 
کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد باالی نقدینگی طی اواسط 
دهه ۲۰۰۰ به دلیل اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به 
دلیل تشــدید تحریم ها و اخیراً به دلیل شــیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم 

در ایران شده اند.
نرخ بهره واقعی منفی که با سیاســت سرکوب مالی همراه بوده نیز احتماالً 
به تشــدید فشارهای تورمی در دوره تحریم های حداکثری و شیوع کرونا منجر 
شــده است، در حالی که نمی توان به طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و 
تورم ارتباطی را تشخیص داد اما باید گفت چنین به نظر می رسد که رشد بخش 

غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار 
زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم ها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش 
شــدید نرخ ارز در بازار شــد که این مسئله قیمت کاالهای وارداتی را باال برد و 
بر تورم داخلی دمید. بر این اســاس به نظر می رســد کاالهای وارداتی ارتباطی 
مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم ها در اوایل و اواخر 

دهه ۲۰۱۰ که احتماالً به کاهش حجم واردات منجر شد.
تحریم ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مســئله نیز بر تورم 
تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته 
اســت. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شــیوع کرونا برای مهار تورمی 
که در نتیجه افزایش شــدید نرخ ارز و سیاســت های مالی و پولی انبساطی در 

میانه تحریم ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختالل در 
زنجیره های عرضه نیز احتماالً به تشدید فشارهای تورمی کمک می کنند. افزایش 
قیمت جهانی کاالها و باال رفتن هزینه های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه 
در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشــارهای تورمی در کشورهای 
در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب های پولی ضعیف و 

انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.

نرختورم۲سالآیندهبهزیر۲۰درصدمیرسد
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صندوق تثبیت بازار با »سهام یار« به کمک بورس آمد
زهرا جعفری    -   ایده روز  |  بحث بیمه 
ســهام که با وجود اعالم قبلی ســازمان بورس 
و اوراق بهادار در هفته گذشــته به مرحله اجرا 
نرســید، قرار است، شــنبه 21 آبان ماه 1401، 
در قالب فروش اوراق تبعی سبد سهام از طرف 

صندوق تثبیت بازار سرمایه به اجرا درآید.
بر اســاس آخرین اطالعیه ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، پیرو مصوبــه هیأت مدیره این 
ســازمان، قرار اســت طرح بیمه پرتفوی سهام 
کمتر از 100 میلیون تومان در قالب انتشار اوراق 
اختیار فروش تبعی سبد سهام با نماد»سهام یار« 
از امروز و به مدت 8 روز انجام پذیرد تا سهامداران 
بتوانند از این طریق سبد پایه سهام بورسی )سهام 
فرابورسی و بازار پایه بیمه نخواهند شد( خود را 
که در پایان روز 4 آبان ماه سال 1401 در اختیار 
داشته اند بیمه کنند و مشمول دریافت حداقل 
ســود 20 درصدی )درصورت عدم حصول این 

میزان در بازار( شوند.
به این ترتیب ســهامداران حقیقی و حقوقی 
می توانند با خرید تنها یک سهم از نماد »سهام 
یار« و نگهداری ســهام خود تا تاریخ 3 آبان ماه 
1402، از مزایــای این طرح بهره مند شــوند و 
اصل ارزش سبد سهام بورسی ای که تا تاریخ 4 
آبان در اختیار داشته اند و سود 20 درصدی آن 

را به دست آورند.
ایــن طرح که از طریق ابــزار مالی صندوق 
تثبیــت بازار انجام می پذیرد، یکی از چند اقدام 
حمایتی صندوق در جهت حمایت از بازار سهام 
بوده که طی یک ســال گذشته به مرحله اجرا 
درآمده اســت. پیش تر نیز تیم اقتصادی دولت 
سیزدهم با تزریق منابع مصوب صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار و تشکیل سبد دارایی 
در اکثر گروه های معامالتی، اقدام به حمایت از 

بازار کرده بودند.
در این خصوص چندی پیش مدیر صندوق 
توســعه و تثبیت بازار ســرمایه با اشاره به آمار 
خریــد بیش از یک هزار و 260 میلیارد تومانی 
ســهام خرد توسط این صندوق، گفته بود: پس 
از جلســه با اعضای هیأت مدیره سازمان بورس 
و ابالغ بســته 10 بندی حمایت از بازار سرمایه، 
انجام بخشی از امور به صندوق توسعه و تثبیت 
بازار سرمایه سپرده شد و در همین راستا فارغ از 
مسأله کوچک، متوسط یا بزرگ بودن شرکت ها 

)نمادهــای معامالتــی( و اثر آنها بر شــاخص، 
حمایت هــای خود را به طور ویژه و محســوس 
تداوم بخشیدیم و طی هفته گذشته، عمدتاً سهام 
متوســط و کوچک را خریداری کردیم و مطابق 
گزارش هایی که پیش تر اعالم شــده بود، حدود 
320 نمــاد را به طور حمایتی خریداری کردیم 

و در مقابل فروش اندکی را به ثبت رساندیم.
معصومــی خانقاه گفته بــود: طبق آخرین 
برآوردها صندوق توســعه بازار سرمایه از هفته 
گذشته حدود هزار و 260 میلیارد تومان سهام 
به صــورت خرد خریداری کــرده و حدود 40 
میلیارد تومان ســهم را به صورت خرد و 81۵ 
میلیــارد تومان هم به صــورت بلوک به فروش 
رســانده و در مجموع خریــد خالص صندوق 
توســعه بازار ســرمایه به حدود 410 میلیارد 
تومان رســیده است. بر اســاس آمار ارائه شده 
 توسط صندوق تثبیت بازار، سرمایه گذاری های

 این صندوق متشکل از 9 بخش است که گروه 
فلزات اساســی، با 19.36 درصد، فرآورده های 
نفتی با 16.91 درصد، محصوالت شــیمیایی با 
1۵.98 درصد و بانک ها و مؤسســات اعتباری 
با 1۵.44 درصد بیشــترین ســهم را از مجموع 
سرمایه گذاری های انجام شده به خود اختصاص 

داده اند.
همچنین بر اساس آمار، گروه خودرو و ساخت 
قطعــات با 10.8۵ درصد، اســتخراج کانه های 
فلزی با 8.12 درصد، شرکت های چند رشته ای 
صنعتی با 6.33 درصد و مخابرات با 3.01 درصد 
در رده های پنجم تا هشــتم بیشــترین درصد 
سرمایه گذاری از سبد داری صندوق تثبیت بازار 
قرار گرفته اند. آمار نشــان می دهد این صندوق 
در حــدود 4 درصد از منابع خــود را نیز برای 
ســرمایه گذاری در ســایر گروه های معامالتی 
اختصاص داده و از این طریق در تثبیت و هدایت 
بازار، بر اساس سیاست های کلی مشخص شده از 

طرف هیأت امنا، عمل کرده است.
مهم ترین هدف صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در بازار 

سرمایه است
صنــدوق تثبیت بــازار به عنــوان یک نهاد 
مستقل و غیردولتی و در راستای توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال 

1394 تأسیس شد.
 بر اساس ماده ۵ اساسنامه، موضوع فعالیت 
این صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت 

شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، 
اخذ تسهیالت و خرید و فروش دارایی های مالی 

و سپرده گذاری است.
همچنین بر اساس ماده 7 اساسنامه، هیأت 
امنای صندوق متشــکل از وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس 
هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان 
 بورس و اوراق بهادار است که ریاست آن برعهده

 وزیــر امــور اقتصادی و دارایی بــوده و رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیر هیأت امنای 

صندوق است.
بر اســاس مصوبات صورت گرفته، ســرمایه 
صندوق که به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و توســط سازمان برنامه و بودجه  کشور 
در لوایح بودجه ســنواتی پیش بینی می شود، از 
محل ســپرده گذاری یک درصد از منابع ساالنه 
صندوق توســعه ملی از طریق سپرده های خود 
نــزد بانک های عامل و بخشــی از کارمزدهای 
تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 
با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأمین 
می شــود و صندوق وظیفه دارد این منابع را در 
جهت تثبیت ارزش بازار، افزایش نقدشــوندگی 

سهام، تسهیل و تشویق معامالت خرد و تسهیل 
در انجام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
به معامالت سهام و سایر اوراق مصوب هیأت امنا 

اختصاص دهد.
 از ایــن رو فعالیــت و رســالت اصلی این 
صنــدوق در درجه اول نه کســب انتفاع، بلکه 
ارتقای بازارهای مالی و ثبات در بازار سهام بوده 
است و در درجه بعدی این صندوق می تواند به 
کسب انتفاع از بازار بپردازد که منافع حاصل از 
معامالت نیز در پایان هر سال در دفاتر صندوق 
لحاظ خواهد شد. بر اساس اطالعات منتشرشده، 
سیاست های اعمال شده توسط سایر دستگاه ها، 
در برخی موارد می تواند تأثیر جدی منفی بر بازار 
سرمایه به جای بگذارد و از این رو، محدود کردن 
تأثیر مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بر بازار 
سرمایه، همواره به عنوان یکی از عوامل مهم مد 
نظر سیاستگذاران قرار گرفته است. یکی از اهداف 
این صندوق، کنترل و کاهش این مخاطرات در 

بازار سرمایه است.
رقابت منصفانه در بازار ســرمایه به منظور 
حفظ حقوق ســرمایه گذاران و ذینفعان اهمیت 
بســیار زیادی برای ایجاد یک بازار با کارایی باال 
دارد. سیاســتگذاران از طرق مختلف می توانند 
به ایجاد و حفظ شرایط منصفانه بپردازند، یکی 
از روش هــای نیل به این مقصود ایجاد صندوق 

تثبیت بازار سرمایه است.
از مهم تریــن اهداف صنــدوق تثبیت بازار 
سرمایه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر 
در زمــان وقــوع بحران های مالــی و اقتصادی 
در میان ســرمایه گذاران از طریــق حمایت از 
بازار اســت. به این منظــور، برنامه ریزی جهت 
جلوگیری از ایجاد و تداوم بحران از طریق ارزیابی 
آســیب پذیری و ریسک، توســعه و پیاده سازی 
برنامه مقابله و پیشــگیری از بحران و تحلیل و 
گزارش دهی به منظور پایش در ســطح کالن، 

انجام می پذیرد.
صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه در شــرایط 
بحــران با ورود بــه بازار ســرمایه، می تواند به 
حمایــت از ســرمایه گذار خــرد پرداخته و از 
رفتارهای فرصت طلبانه احتمالی جلوگیری کند. 
این امر می تواند موجب ارتقای اعتماد بیشــتر 
سرمایه گذاران )بویژه ســرمایه گذاران خرد( به 

بازار سرمایه شود.

  مجلس در خصوص بودجه فراتر از اختیارات ورود می کند
کارشــناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برخی از مجلســی ها با انگیزه سیاسی بودجه 
را شــخم می زنند، گفــت: مجلس در خصوص بودجه فراتر از اختیــارات ورود می کند و 
نمایندگان در اجرا زیاد وارد شده اند، بدون اینکه مورد سؤال قرار بگیرند و از طرف دیگر 

خودشان هم سؤال می کنند.
مرتضی افقه در این باره که تغییرات مجلس در الیحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود 
اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات 
غیرکارشناسی از دولت شده است اظهار داشت: اصل عدم تداخل قوا سال هاست بخصوص 

توسط مجلسی ها رعایت نمی شود و این اشکال قانونی هم دارد.
وی افزود: یکی از همین موارد که مجلس در اجرا زیاد وارد شده مساله بودجه است. خیلی 
از مجلســی ها در بودجه با هدف جلب توجه مخاطبان خود برای انتخابات بعدی ســعی 
می کنند بودجه های منطقه ای یا دخالت های این چنینی از قبیل افزایش ها و کاهش های 
را داشته باشــند و حتی برخی ها بودجه ای که دولت فرستاده را شخم می زنند در حالی 
که ظاهراً اختیارات آن ها محدود است و حدود 10 تا 1۵ درصد است. مجلسی ها معموالً 
هم هزینه های اضافی می تراشند بدون اینکه درآمدهای خاصی را بتوانند پیش بینی کنند.

افقــه با بیان اینکه نمایندگان مجلس بیش از اختیارات ورود می کنند و ادامه داد: برخی 
نماینــدگان مجلس فراتر از اختیارات واقعی کــه قانون به مجلس داده ورود پیدا کرده و 
انگیزه آنها هم عمدتاً با هدف های رأی آوری و نشان دادن اقدام های خود برای مردم شهر 
خودشان است.این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: نماینده های مجلس حتی مسئوالن 
و مدیران اســتان ها را به دولت تحمیل کرده اما زیر بار خطاهای خود نمی روند و عمدتاً 

انگیزه سیاسی دارند.

    عرضه 396 تن فرآورده در بورس انرژی
شــنبه، 21 آبان مــاه 8 هزار و 396 تن فــرآورده هیدروکربوری در بــورس انرژی ایران 
عرضه می شــود. به نقل از روابط عمومی بورس انرژی ایران امروز، ۵ هزار تن برش پنتان 
پتروپاالیش کنگان در رینگ بین الملل عرضه خواهد شــد.در رینگ داخلی نیز قرار است 
فرآورده های اکسیژن صنعتی شرکت ذوب آهن آریان بویین زهرا، آیزوریسایکل، آیزوفید و 
حالل 402 پاالیش نفت تبریز، بنزین پیرولیز پتروشیمی ایالم و حالل ۵02 پتروشیمی 

بیستون عرضه شود.

 پذیرش 6 کاال از سوی ۷ شرکت در بورس کاالی ایران
بورس کاالی ایران از پذیرش 6 کاال و محصول متعلق به 7 شرکت در بازار اصلی و فرعی 
بورس کاال خبر داد. براســاس اطالعیه مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران، پلی استایرن 
انبساطی، آهن اسفنجی، دو اتیل هگزانول و سیمان ۵ شرکت برای عرضه در بازار اصلی 

پذیرش شد.
 پذیرش کاالها و محصول  مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و شصتمین 
و ســیصد و شــصت و یکمین جلســه کمیته عرضه در تاریخ 17 و 18 آبان به تصویب 
 Pak Petrochemical رسید. به این ترتیب، 396 تن پلی اســتایرن انبساطی شرکت
Industries (Pvt.) Ltd پاکستان که عرضه کننده آن شرکت توسعه پتروشیمی هزاره 
ســوم اســت، راهی بازار اصلی بورس کاالی ایران می شود. همچنین 800 هزار تن آهن 
اســفنجی سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران که عرضه کننده آن 
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد است، در بازار اصلی بورس کاال پذیرش شد. 
عالوه بر این، 4 هزار و 320 تن دو اتیل هگزانول شــرکت LUXI GROUP CO.LTD کشور 
چین و 1۵ هزار و 400 تن دو اتیل هگزانول پتروشــیمی شازند که عرضه کننده هر یک 
کاالی راما فیدار راد شیمی است، برای عرضه در بورس کاال پذیرش شد. همچنین سیمان 
شرکت سیمان تیس چابهار برای عرضه در بازار اصلی بورس پذیرش شد. مدیریت پذیرش 
بورس کاالی ایران در اطالعیه جداگانه دیگری از پذیرش تسمه فوالدی و ضایعات فلزی 2 
شرکت در بازار فرعی بورس کاال خبر داد. به این ترتیب، ۵ هزار تن تسمه فوالدی شرکت 
صنایع فوالد کوهپایه را که عرضه کننده آن شرکت اعتماد سرمایه پرتوآ است، راهی بازار 
فرعی بورس کاال می شــود. همچنین 8۵0 تن ضایعات فلزی نفت ستاره خلیج فارس در 

بازار فرعی پذیرش شد.

 اختیار آتی زعفران امروز در بورس کاال راه اندازی می شود
قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی زعفران نگین در راستای متنوع سازی ابزارهای 
مدیریت ریســک با سررسید دی ماه سال جاری از، شنبه 21 آبان در بورس کاالی ایران 

راه اندازی می شود.
براســاس اطالعیه مدیریت بازارهای مشــتقه و صندوق های کاالیی بورس کاالی ایران، 
تاریخ سررســید این قرارداد، 20 دی 1401 اعالم شده و دارایی پایه آن زعفران رشته ای 
بریده ممتاز )نگین( و اندازه هر قرارداد معادل یک قرارداد آتی زعفران نگین است. سقف 
موقعیت های باز در هر نماد معامالتی برای مشتریان حقیقی و حقوقی دارای موقعیت باز 
هزار قرارداد و برای بازارگردان ها بدون سقف است. ساعت و روزهای معامالتی نیز از شنبه 

تا پنجشنبه 10 تا 1۵ و حداکثر حجم هر سفارش، 2۵ قرارداد است. 

 هیات بزرگ تجاری روسیه به زودی به ایران سفر می کند
 ســفیر ایران در روســیه از ســفر قریب الوقوع هیات بزرگ تجاری روســیه متشکل از 
شــرکت های مختلف تولیــدی و تجاری، اتاق هــای بازرگانی و صنعــت جمهوری ها و 
استان های فدراسیون روسیه به منظور دیدار با همتایان ایرانی خود به کشورمان خبر داد.

کاظم جاللی سیاســت خارجی ایران افزود: این هیات که متشکل از بیش از 100 نفر از 
فعاالن اقتصادی روســیه است، به سرپرستی »سرگئی کاتیرین«، رئیس اتاق بازرگانی و 

صنعت فدراسیون روسیه به ایران سفر خواهد کرد.
بر اســاس برنامه ریزی های به عمل آمده، هیات تجاری روسیه در سفر به ایران عالوه بر 
دیدار با »غالمحســین شافعی«، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
تعدادی از مقامات دولتی کشــورمان در حوزه های مرتبط اقتصادی و تجاری، در همایش 

نشست های دوجانبه با اتحادیه های مختلف صنعتی و تجاری ایران شرکت خواهند کرد.
هیات اتاق بازرگانی روســیه در ســفر به ایران، عالوه بر تهران، از استان های اصفهان و 
گیالن نیز بازدید خواهند داشــت تا ضمن دیدار با فعاالن اقتصادی اســتان های گیالن 
و اصفهان، با ظرفیت های تجاری مناطق یادشــده و به ویژه کریدور شمال-جنوب آشنا 

شوند.

 تولید به کمک اقتصاد هند آمد
تولید صنعتی هند در سپتامبر ساالنه 3.1 درصد افزایش یافت.

 به نقل از رویترز، آمارهای دولتی نشان داد که تولید ساالنه صنعتی هند در ماه سپتامبر 
3.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.تحلیلگران شرکت کننده در 
نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که در سپتامبر دو درصد افزایش یابد. تولیدات صنعتی 

پس از کاهش 0.۵ درصدی در ماه آگوست، 1.8 درصد افزایش یافت.

 اعالم بسته جدید بانک مرکزی برای بازار ارز طی روزهای آتی
رئیس کل بانک مرکزی از بســته جدید ارزی این بانک برای بازار ارز طی روزهای آینده 

خبر داد.
علی صالح آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیک، درباره کنترل بازار 
ارز اظهار کرد: همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز 

نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعالم می شود. 
وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام 

است به محض وصول منابع جزئیات اعالم می شود. 
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد: امروز چک دیجیتال در 3 بانک تجارت، پارســیان و 
صادرات راه اندازی شد. شــرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با چک های کاغذی 
ندارد. به زودی شــرایطی فراهم می شــود تا تمامی بانک ها بتواننــد این خدمت نوین و 

ارزشمند را به جامعه ارائه دهند.

 کارشــناس اقتصادی گفت: حق مجلس اســت که نسبت به اصالحات 
بودجه اقدام کند اما این به معنای آن نیست که بودجه ای که دولت آورده 

و محدوده و سقفی که برای آن تعیین کرده را افزایش دهد.
حسین راغفر گفت : مجلس می تواند پیشنهادهای دولت را تعدیل کند اما 
نباید سقف بودجه را افزایش دهد؛ سال گذشته بودجه عمومی کشور 900 
هزار میلیارد تومان بود که امسال 1۵00 میلیارد تومان است، یعنی بالغ بر 
60 درصد به آن اضافه کرده اند و امروز رئیس سازمان برنامه می گوید 200 

هزار میلیارد تومان کسری داریم.
به گفته وی، این کســری به خاطر پیش بینی های درآمدهای مالیاتی و 
احتماالً پیش بینی های فروش منابع ارزی بوده است ضمن این که از سوی 
دیگر مخارج بسیار بزرگی بر بودجه بار شده است و اگر قرار شود با چنین 
مشــکالتی مواجه نشویم و دولت مجبور به افزایش قیمت ارز و حامل های 
انرژی نشود، مجلس اگر می خواهد تعدیلی هم انجام دهد باید در قالب سقف 

بودجه ای که دولت مطرح کرده این تعدیل صورت گیرد.
راغفر گفت: مجلس و نمایندگان مجلس به شــکل سنتی تصورشان بر 
این اســت که در حوالی پنج درصد در بودجه تغییرات ایجاد کنند که این 
هم زیاد منطق ندارد. لذا عماًل 9۵ درصد آنچه که دولت مطرح می کند را 

مجلس خواهد پذیرفت.
وی افزود: این مســاله منطق ندارد و به رویه ســال های گذشــته بین 
نمایندگان جا افتاده است. چون واقعاً امکان دارد در برخی موارد پیشنهادهای 

دولت طوری باشد که الزم شود اصالحات اساسی تری صورت گیرد.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم باید آنقدر 
آگاهی داشــته باشند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بودجه را تشخیص 
دهند.راغفر گفت: نکته دیگری که در بودجه همواره نادیده گرفته شده این 
است که نه بودجه ما واقعی است و نه برنامه های پنج ساله که باید در بودجه 

سالیانه خود را نشان دهند.
وی خطاب به مجلس و سازمان برنامه و بودجه گفت: به همین سبب هر 
مورد مخارج و مصارفی که در بودجه می بیند باید دقیقاً محل تأمین مالی 
آن تعریف شود و اگر آن منبع مالی تأمین نشد آن فعالیت باید حذف شود 

و این به معنای بودجه ریزی است و برنامه هم همین است.

اینکه مجلس حق دارد بودجه را اصالح کند به معنای افزایش سقف آن نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت مطلوب 
حوزه تولید، گفت: با تقویت زیرساخت های پولی، بانکی 
و مالــی هزینه مبادالت کاهــش می یابد و جریان تولید 

تقویت می شود.
»ســید رضا فاطمی امین« امروز در مراســم رونمایی از 
ســامانه چک الکترونیکی اظهار داشــت: بــا رونمایی از 
ســامانه چک الکترونیک گامی دیگر در توســعه اقتصاد 

دیجیتال برداشته شد که می تواند خیلی موثر باشد. 
وی افــزود: در همه بخش های اقتصــاد مهمترین محور 
تولید اســت و امسال نسبت به ســال گذشته وضعیت 
مطلوبــی در حــوزه تولیــد داریــم و هرچــه بتوانیم 

زیرساخت های پولی، بانکی و مالی که هزینه مبادالت را کاهش می دهد به کار بگیریم جریان تولید تقویت می شود. 
وزیر صمت با بیان اینکه چک دیجیتال یکی از زیرســاخت های تولید اســت، ادامه داد: 10 تا 1۵ سالی است که چالش بین بانک 
مرکزی و وزارت صنعت در حوزه امضای دیجیتال بود که در دوره جدید توافقات الزم انجام شد و به زودی شاهد پذیرش امضای 
دیجیتال از ســوی بانک مرکزی خواهیم بود. وی خاطرنشــان کرد: همدلی و هماهنگی بین بخش های اقتصادی دولت نویدبخش 

توسعه و پیشرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.
 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه امن چک دیجیتال )چکاد( 
رونمایی شــد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک اســت که ســرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت 

به چک های کاغذی دارد و همه قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می کند.
این سامانه با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده است و 

امکان مدیریت و نظارت آنالین )برخط( مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.
از مزایای چک الکترونیک می توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، 

حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت باال و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

 رییــس کل بانک مرکــزی گفت: اجــرای قوانین و 
رونمایی از ســامانه چک الکترونیک اعتبار به چک را 

بازگرداند.
 علی صالح آبادی در مراســم رونمایی از سامانه چک 
الکترونیــک اظهار داشــت: قانون چک قســمت های 
مختلفی داشت و یکی از آن بخش ها چک الکترونیک 
بود که با همکاری مجلس شــورای اســالمی و بانک 

مرکز امروز به رونمایی و بهره برداری رسید.
وی ادامــه داد: چک ابزار مهم پرداخت در نظام بانکی 
اســت و صاحبــان صنایع، تجار، اشــخاص حقیقی و 
حقوقی از این ابزار اســتفاده می کنند. افزایش اعتبار 

چک و اعتماد به آن باعث تسهیل و بهبود فضای کسب و کار می شود؛ بنابراین مهم ترین هدف در قانون جدید چک بازگشت 
اعتبار به چک است.رییس کل بانک مرکزی گفت: امروزه افراد اطمینان بیشتری از وصول چک دارند، در حالی که در گذشته 

دارنده چک به دنبال صادرکننده بود تا چک وصول شود .
صالح آبادی اظهار امیدواری کرد با همکاری بانک ها چک الکترونیک در همه بانک ها اجرایی شــود و ضریب نفوذ آن گسترش 

یابد .
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم با بیان اینکه چک الکترونیک هزینه مبادالت را کاهش 
می دهد، اظهار داشت: چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی است. وقتی از حمایت از  تولید صحبت می کنیم؛ 
یعنی همین، هر سیاســتی که برای کاهش هزینه های مبادله برای فعاالن اقتصادی باشــد فرآیند تولید ســهل تر و  جذاب تر 
می شــود.وی افزود: هر اندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشــتر وارد معامله شود سرعت گردش معامالت بیشتر می شود و به 

رونق اقتصادی کمک می کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دســت اقدامات کاهش می یابد و بســیار حائز اهمیت 

است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیالت نقدی بانک ها می شود و اقدام مبارکی است.

قوانین جدید و اعتبار جدید چک وضعیت حوزه تولید مطلوب است

 مدتی است که بانک ها تسهیالت خرد پرداخت نمی کنند و اعالم کردند 
که بانک مرکزی پرداخت این وام ها را متوقف کرده است، البته برخی این 
موضوع را بهانه تراشــی بانک ها می دانند و دلیل آن را انضباط بخشی بانک 
مرکــزی برای جلوگیری از خلق پول قلمداد کردند با این حال مردم برای 
دریافت وام با در بسته مواجه شدند. نخستین راهکار برای رفع مشکالت مالی 
دریافت وام از بانک است. هرچند برای رسیدن به مقصود باید از هفت خان 
رستم عبور کرد؛ با این حال تالش های بانک مرکزی برای تسهیل دریافت 
وام های خرد همچون حذف ضامن و اعتبارســنجی متقاضیان در مقطعی 
مسیر دریافت تسهیالت را هموار کرد و در این مدت بسیاری موفق شدند 
وام خرد دریافت کنند.بر اســاس آخرین آمار تــا 10 آبان ۵80 هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان پرداخت شد 
که رشد ۵2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین 
479 هزار فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 19 هزار و 992 میلیارد 
تومان اعطا شده است.بر اساس این گزارش 166 هزار و ۵00 فقره برای وام 
ودیعه مســکن از 6 تیرماه تا 10 آبان ماه امسال تشکیل پرونده شده که از 
این تعداد 128 هزار نفر به میزان 7 هزار و 998 میلیارد تومان تســهیالت 

دریافــت کرده اند.با این وجود در دو ماه اخیر برخی مخاطبان در تماس با 
خبرگزاری ایرنا از عدم اعطای وام توســط بانک ها گالیه داشتند و خواهان 
بررسی این موضوع شدند.مشاهدات میدانی از وضعیت پرداخت تسهیالت 
در شهر تهران حاکی از این است که برخی بانک ها توقف پرداخت تسهیالت، 
نبود اعتبار کافی برای دادن وام و کاهش سپرده گذاری مشتریان را مهم ترین 

دلیل وضع موجود بیان می کنند.

 بانک مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرد
متصدی بخش تســهیالت یکی از شعب بانک مســکن در این باره به 
خبرنــگار ایرنا گفت که بیش از 2 ماه اســت که وامی پرداخت نمی کنیم، 
زیرا بانک مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرده است.وی درباره اینکه 
چه زمانی این ممنوعیت برداشــته می شود، بیان کرد: بخشنامه ای در این 
خصوص ابالغ نشده اما در برخی موارد برای مقطعی این محدودیت از بین 
رفته اســت.متصدی بخش تسهیالت یکی از شعب بانک کشاورزی با بیان 
اینکه اعطای تسهیالت در شعبه های بانک جریان دارد، افزود: برای دریافت 
وام های قرض الحسنه همچون ازدواج و فرزندآوری متقاضیان باید به سامانه 

بانک مرکزی مراجعه کنند و پس از تعیین شــعبه مراحل پرداخت وام در 
بانک کشاورزی انجام می شود.

 توقف اعطای وام ترفند خود بانک هاست
مســوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک ملی نیز با تکذیب مسدود 
شدن اعطای وام از سوی بانک مرکزی، گفت: بهانه تراشی توقف اعطای وام از 
سوی بانک مرکزی ترفند خود بانک هاست و دلیل اصلی این است که اعتبار 
بانک ها کاهش یافته است.وی افزود: اآلن در شعبه ما )بانک ملی( تنها کارت 
اعتباری به متقاضیان داده می شود و تعداد افرادی که این کارت ها را دریافت 
می کنند نسبت به گذشته کمتر شده است.متصدی یکی از شعب بانک ملت 
نیز همچون شعب بانک صادرات از توقف اعطای وام توسط بانک مرکزی خبر 

داد و گفت: تنها یک طرح برای پرداخت وام در شعبه این انجام می شود.
مسوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک سپه نیز گفت: در بانک سپه 
تنها اعطای وام بر اساس سپرده گذاری تمرکز داریم.در مراجعه به بانک های 
خصوصی برای اعطای وام حاکی از این اســت که این بانک ها نیز گردش 
حساب )معدل حساب( و سپرده گذاری را مبنای پرداخت وام بیان می کردند.

چرا بانک ها این روزها تسهیالت ُخرد پرداخت نمی کنند؟
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10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45601802294560180229 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45601802294560180229 و کارت پایــان  و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 45601802294560180229 و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــل متعلــق بــه محمدجــواد کریمــی  و کارت عابــر بانــک ســپه و ملــل متعلــق بــه محمدجــواد کریمــی 

اسبویی فرزند اسفندیار در تاریخاسبویی فرزند اسفندیار در تاریخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــه فن ــند معاین ــی  و س ــه فن ــند معاین ــور 82478078247807 و س ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 9999  853853 ق  ق 7878 و ش ــماره ای ــه ش ــین ب ــران کارت ماش ــماره ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی در  ــد نوروزعل ــزدی زاده فرزن ــن ی ــه مهی ــق ب ــی در  متعل ــد نوروزعل ــزدی زاده فرزن ــن ی ــه مهی ــق ب ــران 9999  853853 ق  ق 7878 متعل ــه شــماره ای ــه ب ــران وســائط نقلی ــه شــماره ای ــه ب وســائط نقلی

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/16  1401/08/16 مفقــود گردی ــختاری تاری

11851185
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45800357554580035755 متعلــق بــه آتنــا رویانــی پــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه آتنــا رویانــی پــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ 

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

15041504
ــه:27000472700047   ــماره بدن ــه: ش ــماره بدن ــر:270270 ش ــی کالیب ــر گلنگدن ــج تی ــکاری مدل:پن ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ــر:ج ــی کالیب ــر گلنگدن ــج تی ــکاری مدل:پن ــلحه نوع:ش ــل اس ــواز حم ج
ســاخت:ایران متعلــق بــه علــی اکبــر  پاســیار بــه شــماره ملــی ســاخت:ایران متعلــق بــه علــی اکبــر  پاســیار بــه شــماره ملــی 24108958322410895832  فرزنــد علــی  در تاریــخ   فرزنــد علــی  در تاریــخ 

1401/04/151401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

15061506
ــی  ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس ــور 55272855527285و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران829829نن8888 و ش ــرانای ــاک 9393ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
34578093457809 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی  متعلــق بــه جلیــل شــاکریان زاده  و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی  متعلــق بــه جلیــل شــاکریان زاده 

فرزند عباس  در تاریخ فرزند عباس  در تاریخ 1401/08/111401/08/11 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 42697543214269754321 متعلــق بــه آزیتــا  فضلــی فرزند آقاجــان  در تاریــخ  متعلــق بــه آزیتــا  فضلــی فرزند آقاجــان  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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 24511305122451130512 متعلــق بــه رضــوان  ریحانــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه رضــوان  ریحانــی 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 1401/07/011401/07/01 مفق

18661866
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــرزاد دل فرزن ــواد ف ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــرزاد دل فرزن ــواد ف ــه ج ــق ب ــماره 04934564810493456481 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــماره 36741222783674122278  و کارت   و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 36741222783674122278 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــژاد فرزنــد عبدالحمیــد   ــه مهدیــه میرن ــژاد فرزنــد عبدالحمیــد  متعلــق ب ــه مهدیــه میرن ــه شــماره 36741222783674122278متعلــق ب ــه شــماره عضویــت نظــام مهندســی  ب عضویــت نظــام مهندســی  ب

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20062006
شناســنامه بــه شــماره ملــیشناســنامه بــه شــماره ملــی00207888000020788800 و گواهینامــه پایــه دو وکارت هــای بانکــی متعلــق بــه مهــرداد  و گواهینامــه پایــه دو وکارت هــای بانکــی متعلــق بــه مهــرداد 

مسعود فرزند علی در تاریخ مسعود فرزند علی در تاریخ 1401/08/101401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه نــام امیرحســین جمشــیدی فرزندحســن  و  چــک بانکــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه نــام امیرحســین جمشــیدی فرزندحســن  و  چــک بانکــی بــه شــماره 287122287122  
متعلــق بــه حســن شــریفی فرزنــد فریــدون  ب شــماره ملــی متعلــق بــه حســن شــریفی فرزنــد فریــدون  ب شــماره ملــی 43106321224310632122 در تاریــخ  در تاریــخ 1401/08/161401/08/16  

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

ــخ  ــن در تاری ــد عابدی ــژاد فرزن ــدرت ن ــرج  ق ــه ای ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد عابدی ــژاد فرزن ــدرت ن ــرج  ق ــه ای ــق ب ــماره 00538550190053855019 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 1401/08/011401/08/01 مفق

20142014
ــخ  ــرزا در تاری ــد صیدمی ــری   فرزن ــرداد امی ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــرزا در تاری ــد صیدمی ــری   فرزن ــرداد امی ــه مه ــق ب ــماره 61395170956139517095 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/181401/08/18 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 03832749230383274923 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 03832749230383274923 و گواهینامــه پایــه  و گواهینامــه پایــه 
ــه شــماره 275275سس5252/ / 5555 متعلــق  متعلــق  ــه شــماره  وبیمــه نامــه و کارت ماشــین ب ــه شــماره ملــی 03832749230383274923 وبیمــه نامــه و کارت ماشــین ب ــه شــماره ملــی دو ب دو ب
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــز در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی ــد پروی ــی فرزن ــه احمــد میرزائ ــخ ب ــز در تاری ــد پروی ــی فرزن ــه احمــد میرزائ ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــرم ال ــد ک ــدی فرزن ــد محم ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرم ال ــد ک ــدی فرزن ــد محم ــه محم ــق ب ــماره 42095704274209570427 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 1401/08/151401/08/15 مفق

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42841665814284166581 متعلــق بــه عزیــز نورانــی  فرزنــد رســتم در تاریــخ  متعلــق بــه عزیــز نورانــی  فرزنــد رســتم در تاریــخ 1401/08/181401/08/18  

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 00106302520010630252 متعلــق بــه ســید علــی رضــا  احمــدی  فرزنــد ســید مرتضــی پ  متعلــق بــه ســید علــی رضــا  احمــدی  فرزنــد ســید مرتضــی پ 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 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 00402005580040200558 متعلــق بــه فرشــاد  شــهباز  فرزنــد احمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد  شــهباز  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/181401/08/18 مفق

20652065
ــخ  ــریندل در تاری ــد ش ــوروزی فرزن ــاس  ن ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــریندل در تاری ــد ش ــوروزی فرزن ــاس  ن ــه عب ــق ب ــماره 15024237661502423766 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/121401/08/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت امایــش کارت امایــش 1515 اتبــاع خارجــی بــه شــماره  اتبــاع خارجــی بــه شــماره 71256111517125611151 متعلــق بــه محمدحســین بربــری فرزنــد  متعلــق بــه محمدحســین بربــری فرزنــد 
محمداعلــم در تاریــخ محمداعلــم در تاریــخ 1400/01/081400/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــش فرزن ــی من ــرا برات ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مصطف ــش فرزن ــی من ــرا برات ــه زه ــق ب ــماره 04110478510411047851 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/07/20 1401/07/20مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26595453082659545308 متعلــق بــه هاجــر شــریفیان اردســتانی فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه هاجــر شــریفیان اردســتانی فرزنــد اصغــر 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.

20842084
ــخ  ــه در تاری ــرج ال ــد ف ــاهی زاده فرزن ــهربانو ش ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرج ال ــد ف ــاهی زاده فرزن ــهربانو ش ــه ش ــق ب ــماره 16506515111650651511 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/161401/08/16 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 29701126712970112671 متعلــق بــه صدیقــه داســتار فرزنــد مصیــب در تاریــخ  متعلــق بــه صدیقــه داســتار فرزنــد مصیــب 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00224688970022468897 متعلــق بــه مهــدی اصغــری فرزند اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی اصغــری فرزند اصغــر در تاریــخ 1401/07/271401/07/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد نادعل ــون فرزن ــته آذر بادگ ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نادعل ــون فرزن ــته آذر بادگ ــه فرش ــق ب ــماره 21422403642142240364 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/07/20 1401/07/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20626071132062607113 متعلــق بــه صدیقــه بیگــم هاشــمی زادگان فرزنــد ســید مهــدی  متعلــق بــه صدیقــه بیگــم هاشــمی زادگان فرزنــد ســید مهــدی 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/08/14 1401/08/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 26698339692669833969 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 4444لل938938 ایــران ایــران3838 و بیمــه  و بیمــه 
نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه شــخص ثالــث  متعلــق بــه آقــای / خانــم روشــن نــوروزی فرزنــد رضــا مفقــود نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه شــخص ثالــث  متعلــق بــه آقــای / خانــم روشــن نــوروزی فرزنــد رضــا مفقــود 

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

21102110
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00493039020049303902 متعلــق بــه اســمعیل پهلوانــی فراهانــی فرزنــد ایراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه اســمعیل پهلوانــی فراهانــی فرزنــد ایراهیــم 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.

ــخ  ــر در تاری ــد امی ــد محم ــاوری فرزن ــداهلل  خ ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد امی ــد محم ــاوری فرزن ــداهلل  خ ــه عب ــق ب ــماره PP29383852938385 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
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 1401/08/131401/08/13 مفق

ــان  ــان  و کارت پای ــی 00594208390059420839 و کارت پای ــه شــماره مل ــی  و شناســنامه ب ــه شــماره مل ــه شــماره 00594208390059420839 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

خدمــت بــه شــماره خدمــت بــه شــماره 00594208390059420839 و عقدنامــه بــه شــماره  و عقدنامــه بــه شــماره 00594208390059420839 متعلــق بــه حجــت اقایــاری  متعلــق بــه حجــت اقایــاری 
فرزنــد نبــی اهلّل  در تاریــخ فرزنــد نبــی اهلّل  در تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 15902145521590214552   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 15902145521590214552 و کارت پای ــی  ب ــه رانندگ ــه شــماره گواهینام ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
ــاد  فرزنــد شــادعلی در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از  ــاد  فرزنــد شــادعلی در تاریــخ متعلــق بــه مهــدی اکبــری نخــود اب متعلــق بــه مهــدی اکبــری نخــود اب

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

ــور  ــور و شــماره موت ــه شــماره 15901536421590153642و شــماره شاســی و شــماره شاســی NAACNAAC9191CECE55LFLF66ggو شــماره موت ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
ــه شــماره 15901536421590153642   ــه شــماره و کارت ســوخت ب ــران 3030  945945ج ج 8484و کارت ســوخت ب ــاک ای ــه شــماره پ ــران ب ــاک ای ــه شــماره پ 124124KK14996021499602ب
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/08/181401/08/18 مفق ــادعلی در تاری ــد ش ــاد فرزن ــری نخودآب ــد اکب ــه حمی ــق ب ــخ متعل ــادعلی در تاری ــد ش ــاد فرزن ــری نخودآب ــد اکب ــه حمی ــق ب متعل

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 9030630690306306 متعلــق بــه میثــم ســرلک فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم ســرلک فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
 1401/07/11 1401/07/11مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 42107954884210795488 متعلــق بــه ماهــان پاپی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ  متعلــق بــه ماهــان پاپی فرزنــد هوشــنگ 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.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 1919وو889889ایــران ایــران 3030 متعلــق بــه حســین شــهریار فرزنــد عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه حســین شــهریار فرزنــد عیســی در تاریــخ 
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیت)ســند تــک بــرگ منــزل( بــه شــماره اســناد مالکیت)ســند تــک بــرگ منــزل( بــه شــماره 9393بب025918025918 متعلــق بــه اعظــم بهرامــی بــه کــد  متعلــق بــه اعظــم بهرامــی بــه کــد 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/07/11 1401/07/11مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــخ  فرزن ــی در تاری ــد محمدعل ــی 05585317840558531784 فرزن ــی مل مل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21225944702122594470 متعلــق بــه فاطمــه ویــزواری فرزنــد عیدالحســین  متعلــق بــه فاطمــه ویــزواری فرزنــد عیدالحســین 

در تاریخدر تاریخ 1401/06/24  1401/06/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــق  ــق   متعل ــران586586نن6262  متعل ــرانای ــه شــماره 4343ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــران586586نن6262 و کارت ســوخت ب ــرانای ــه شــماره 4343ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
بــه عاطفــه پیمانــی فروشــانی فرزنــد علــی و کارت ســوخت بــه شــماره بــه عاطفــه پیمانــی فروشــانی فرزنــد علــی و کارت ســوخت بــه شــماره 2323ایــرانایــران755755یی7676 مطعلــق بــه  مطعلــق بــه 

نعمــت روح اللهــی در تاریــخنعمــت روح اللهــی در تاریــخ 1401/07/23  1401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11417072681141707268 متعلــق بــه اکبــر پریشــانی فروشــانی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه اکبــر پریشــانی فروشــانی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 
1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 11410939111141093911   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 11410939111141093911 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــپه  ــی و س ــماره مل ــه ش ــک ب ــر بان ــرورش و کارت عاب ــوزش پ ــایی آم ــماره کارت شناس ــه ش ــایر ب ــپه و س ــی و س ــماره مل ــه ش ــک ب ــر بان ــرورش و کارت عاب ــوزش پ ــایی آم ــماره کارت شناس ــه ش ــایر ب و س
ــدل  ــگ م ــفید رن ــاینا س ــین س ــد و کارت ماش ــاهی فرزن ــیف اهلل عموش ــه س ــق ب ــاد متعل ــر اقتص ــدل ومه ــگ م ــفید رن ــاینا س ــین س ــد و کارت ماش ــاهی فرزن ــیف اهلل عموش ــه س ــق ب ــاد متعل ــر اقتص ومه
ــور  ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــیNASNAS831100831100LL58879355887935و ش ــماره شاس ــیو ش ــماره شاس ــران629629یی6161و ش ــرانای ــماره 5353ای ــه ش ــماره ب ــه ش 13991399ب
MM1515//89120928912092 متعلــق بــه افســانه پیمانــی فروشــانی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ متعلــق بــه افســانه پیمانــی فروشــانی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی خوزان ــد قدیم ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی خوزان ــد قدیم ــه محم ــق ب ــماره 11422358311142235831 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــول رحمت ــه رس ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــول رحمت ــه رس ــق ب ــماره 11403713201140371320 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 1401/03/011401/03/01 مفق

ــن و  ــد حس ــی فرزن ــین رضائ ــه حس ــق ب ــن و متعل ــد حس ــی فرزن ــین رضائ ــه حس ــق ب ــی 12894072741289407274متعل ــی  و کدمل ــماره 580580 و کدمل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 30733073 و کدملــی  و کدملــی 11406834111140683411متعلــق بــه زهــرا رضایــی آدریانــی فرزنــد حیــدر متعلــق بــه زهــرا رضایــی آدریانــی فرزنــد حیــدر 
و شناســنامه بــه شــماره و شناســنامه بــه شــماره 11305886711130588671متعلــق بــه علــی رضائــی فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه علــی رضائــی فرزنــد حســین در تاریــخ 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 11411824911141182491 متعلــق بــه بهــروز کریمــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه بهــروز کریمــی فرزنــد احمــد 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.

25032503
ــخ  ــر  در تاری ــد فاخ ــات  فرزن ــردوس  مویس ــه ف ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــد فاخ ــات  فرزن ــردوس  مویس ــه ف ــق ب ــماره 7777لل217217--6767 متعل ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش

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

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 6161هه5344353443 متعلــق بــه منصــور آقابابایــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه منصــور آقابابایــی 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 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51102379055110237905 متعلــق بــه اکــرم  بیــدرام  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم  بیــدرام  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــرا  صادق ــه زه ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــخ  و گواهینام ــی در تاری ــرا  صادق ــه زه ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــماره 66000525386600052538 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/251401/07/25 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18416389271841638927 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رضــا  شــکری فرزنــد ذبیــح اهلل  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه رضــا  شــکری فرزنــد ذبیــح اهلل 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/13  1401/08/13 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 55502216245550221624 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه مهــدی  علیخانــی علیجانــی  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه مهــدی  علیخانــی علیجانــی 
فرزنــد احمــد رضــا  در تاریــخفرزنــد احمــد رضــا  در تاریــخ 1401/08/03  1401/08/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25042504
  NAANAA0101CACA2929EE726425726425 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور 1248711115012487111150 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
ــی  ــد مل ــا ک ــم ب ــد قاس ــگری فرزن ــی عس ــه عل ــق ب ــی  متعل ــد مل ــا ک ــم ب ــد قاس ــگری فرزن ــی عس ــه عل ــق ب ــران 315315 ط  ط 5151 متعل ــران  ای ــاک 6767 ای ــماره پ ــاک و ش ــماره پ و ش

12702269081270226908 در تاریخ در تاریخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــرا خلیل ــه زه ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــی فرزن ــرا خلیل ــه زه ــق ب ــی 11004640261100464026 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 32098949813209894981 و کارت  و کارت  ــه شــماره ملــی  و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره شناســنامه 33 و کارت ملــی هوشــمند ب ــه شــماره شناســنامه شناســنامه ب شناســنامه ب
ــای 0922119038409221190384 و  و  ــماره ه ــه ش ــیم کارت ب ــدد س ــون و دو ع ــال خ ــت و کارت انتق ــان خدم ــای پای ــماره ه ــه ش ــیم کارت ب ــدد س ــون و دو ع ــال خ ــت و کارت انتق ــان خدم پای
ــخ 1401/07/011401/07/01   ــد در تاری ــاه محم ــد ش ــی فرزن ــن خان ــان پورحس ــه رمض ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــاه محم ــد ش ــی فرزن ــن خان ــان پورحس ــه رمض ــق ب 0933736583709337365837 متعل

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

25072507
کارت ماشــین  و کارت ســوخت  ســواری پرایــد  زیتونــی رنــگ مــدل ســال کارت ماشــین  و کارت ســوخت  ســواری پرایــد  زیتونــی رنــگ مــدل ســال 13881388 بــه شــماره پــاک   بــه شــماره پــاک  6767  
ــود  ــود مفق ــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفق ــرج اهلل در تاری ــد ف ــی فرزن ــم طرق ــه  رحی ــه صدیق ــق ب ــخ متعل ــرج اهلل در تاری ــد ف ــی فرزن ــم طرق ــه  رحی ــه صدیق ــق ب ــران 842842دد7979 متعل ــران ای ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12855786191285578619 و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین پرایــد ســواری مــدل  و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین پرایــد ســواری مــدل 
ــه  ــق ب ــی متعل ــن اجتماع ــه   و کارت بازنشســتگی تامی ــق ب ــی متعل ــن اجتماع ــران 842842دد7979  و کارت بازنشســتگی تامی ــران ای ــه شــماره پاک6767ای ــه شــماره پاک ب ســال ســال 13881388 ب
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردی ــد علــی محمــد در تاریــخســیدمحمدرضا نیــل چیــان فرزن ســیدمحمدرضا نیــل چیــان فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه  و کارت پای ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه 22 و کارت پای ــه پای ــه   و گواهینام ــه پای ــماره 09456201440945620144  و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
قــدرت الــه  مهمانــدار فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخقــدرت الــه  مهمانــدار فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاب در تاری ــد عبدالوه ــی فرزن ــژه  عطای ــه منی ــق ب ــخ  متعل ــاب در تاری ــد عبدالوه ــی فرزن ــژه  عطای ــه منی ــق ب ــماره 56498497495649849749 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12705998951270599895 متعلــق بــه فرشــاد  حاتمــی غریبونــد فرزنــد نوشــاد در تاریــخ  متعلــق بــه فرشــاد  حاتمــی غریبونــد فرزنــد نوشــاد 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  ــادی در تاری ــد عبداله ــی فرزن ــین  غانم ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــادی در تاری ــد عبداله ــی فرزن ــین  غانم ــه حس ــق ب ــماره 12719804871271980487 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/011401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12721091611272109161 متعلــق بــه مهــدی عبدالهــی خوراســگانی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی عبدالهــی خوراســگانی فرزنــد رضــا 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 12817652011281765201 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه مســعود نایبیــان  فرزنــد اکبــر  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه مســعود نایبیــان  فرزنــد اکبــر 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/12  1401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12893900711289390071  و کارت انجمــن مخترعیــن و گواهینامــه پایــه   و کارت انجمــن مخترعیــن و گواهینامــه پایــه 11  و کارت   و کارت 
ــخ  ــنگ در تاری ــد هوش ــی فرزن ــی  معین ــه عل ــق ب ــری متعل ــون( و کارت بارب ــین )کامی ــمند ماش ــخ هوش ــنگ در تاری ــد هوش ــی فرزن ــی  معین ــه عل ــق ب ــری متعل ــون( و کارت بارب ــین )کامی ــمند ماش هوش

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــی   ــن اجتماع ــتگی تامی ــه دو و کارت بازنشس ــه پای ــی   و گواهینام ــن اجتماع ــتگی تامی ــه دو و کارت بازنشس ــه پای ــماره 18611138541861113854 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 و بیمــه نامــه ماشــین  ســواری تاکســی زرد شــهری مــدل  ســال  و بیمــه نامــه ماشــین  ســواری تاکســی زرد شــهری مــدل  ســال 13861386 بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک

ــت  ــت  و کارت صاحی ــران 565565 و کارت صاحی ــران ای ــه شــماره پاک3994139941ای ــور ب ــه شــماره پاک  و کارت ســوخت موت ــور ب ــران 719719تت3838  و کارت ســوخت موت ــران ای   1414ای
ــخ  ــداهلل  در تاری ــد حم ــور فرزن ــف اهلل   باقیپ ــه لط ــق ب ــان متعل ــتان . بهبه ــهری خوزس ــی ش ــخ تاکس ــداهلل  در تاری ــد حم ــور فرزن ــف اهلل   باقیپ ــه لط ــق ب ــان متعل ــتان . بهبه ــهری خوزس ــی ش تاکس

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 1401/08/171401/08/17 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12709777841270977784 متعلــق بــه فرهــاد  غیــاث فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه فرهــاد  غیــاث فرزند 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 ماشــین   ســواری پرایــد ســفید مــدل ســال کارت ماشــین   ســواری پرایــد ســفید مــدل ســال 13881388 بــه شــماره  پــاک  بــه شــماره  پــاک 1313ایــران ایــران 285285جج6868 متعلــق  متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد حســن در تاری ــور فرزن ــراط پ ــکینه  خ ــه س ــخب ــد حســن در تاری ــور فرزن ــراط پ ــکینه  خ ــه س ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد اروجعل ــنی فرزن ــه حس ــه روح ال ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد اروجعل ــنی فرزن ــه حس ــه روح ال ــق ب ــماره 62199075746219907574 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12871400841287140084 متعلــق بــه مهــدی  رمضانــی  ســودانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی  رمضانــی  ســودانی فرزنــد اکبــر 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 12741995731274199573 متعلــق بــه محمــد  پارســا کاروان پــور فرزنــد مســعود در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  پارســا کاروان پــور فرزنــد مســعود 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.

ــه شــماره پــاک  ــه شــماره پــاک  متالیــک ب بــرگ ســبزخودرو وکارت ســوخت ســواری ســایپابــرگ ســبزخودرو وکارت ســوخت ســواری ســایپاSESE131131نوک مــدادی نوک مــدادی __ متالیــک ب
ــور 54376445437644   ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی NASNAS411100411100FF34349473434947وب ــماره شاس ــه ش ــی  وب ــماره شاس ــه ش ــران135135لل8888 وب ــرانای 5353ای
متعلــق بــه میثــم لبــاف فرزنــد محســن درتاریــخمتعلــق بــه میثــم لبــاف فرزنــد محســن درتاریــخ1401/01/01 1401/01/01 مفقــود گردیــده وتزدرجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده وتزدرجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

25082508
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12726685511272668551 متعلــق بــه محمــد مهــدی اخــوان صفــا فرزنــد محســن  در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مهــدی اخــوان صفــا فرزنــد محســن  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.

ــه شــماره 12929892891292989289 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12929892891292989289 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12929892891292989289 متعلــق بــه غامرضــا  شــمس ســوالری فرزنــد محمــد  متعلــق بــه غامرضــا  شــمس ســوالری فرزنــد محمــد 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پــژو کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پــژو 206206 مــدل  مــدل 13931393 بــه شــماره  بــه شــماره 1313 س  س 696696 ایــران  ایــران 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــی NAAPNAAP4141FDFD88EJEJ672676672676 متعل ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 163163BB00769110076911 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت 5353 و ش
ــد حســین  در تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد حســین  در تاریــخمرضیــه  زمانــی چریانــی فرزن مرضیــه  زمانــی چریانــی فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12720926901272092690 متعلــق بــه ســعید  خاکــزاد ســودانی فرزنــد بهــرام در  متعلــق بــه ســعید  خاکــزاد ســودانی فرزنــد بهــرام در 
تاریــختاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12728597891272859789   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 12728597891272859789 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
و کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل و کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل 14001400 بــه شــماره  بــه شــماره 4646 و  و 651651 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفق ــا  در تاری ــد رض ــان فرزن ــد ابوطالبی ــخمحم ــا  در تاری ــد رض ــان فرزن ــد ابوطالبی محم

مــی باشــد.مــی باشــد.
  

25712571
ــخ  ــه در تاری ــان ال ــد احس ــودی فرزن ــدا مهب ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــان ال ــد احس ــودی فرزن ــدا مهب ــه ن ــق ب ــماره 22813381182281338118 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23002262862300226286 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه زهــرا حســینی فرزنــد ســید  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه زهــرا حســینی فرزنــد ســید 
جلیــل در تاریــخجلیــل در تاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود مفق ــخ 1399/02/01  1399/02/01 مفق ــی  در تاری ــد زال ــان  فرزن ــدی  معتضدی ــه مه ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــخگواهینام ــی  در تاری ــد زال ــان  فرزن ــدی  معتضدی ــه مه ــق ب ــه دو  متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2745116627451166 متعلــق بــه مســلم  قرمــزی فرزنــد نورعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه مســلم  قرمــزی فرزنــد نورعلــی در تاریــخ 1401/07/181401/07/18  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت( متعل ــت) معافی ــان خدم ــه  و کارت پای ــق ب ــت( متعل ــت) معافی ــان خدم ــماره 22808561152280856115 و کارت پای ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــد ســیداولیا در تاریــخ 1400/06/01  1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد ســیداولیا در تاریــخســیدمحمدعلی شــایگان فرزن ســیدمحمدعلی شــایگان فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  و  ــرگ ســبز  و بیمــه نام ــه  و  و ب ــرگ ســبز  و بیمــه نام ــران 9393 و ب ــران  ای ــه شــماره 7676ج ج 265265 ای ــه شــماره  ب ــدل 8686 ب ــدل  م ــد 141141 م ــد کارت ماشــین پرای کارت ماشــین پرای
ــق  ــق متعل ــه ش ش ss14822862325111482286232511و ش ش و ش ش mm13122012361312201236متعل ــند ب ــاک وس ــوخت  و پ ــه ش ش کارت س ــند ب ــاک وس ــوخت  و پ کارت س
ــا کــد ملــی 23002783672300278367 در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/04  1401/04/04 مفقــود مفقــود  ــد مطفــر ب ــه غــام رضــا  کشــتکار فرزن ــا کــد ملــی ب ــد مطفــر ب ــه غــام رضــا  کشــتکار فرزن ب

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22877374992287737499 متعلــق بــه ترنــم مــدواری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ترنــم مــدواری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/06/091400/06/09 مفق

ــه شــماره  ــه شــماره  ب ــدل 9393 ب ــارس م ــژو پ ــدل  و کارت ســوخت خــودروی پ ــارس م ــژو پ ــه شــماره 23913449102391344910 و کارت ســوخت خــودروی پ ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــنلی  ــماره پرس ــه ش ــلح ب ــای مس ــتگی نیروه ــایی بازنشس ــنلی و کارت شناس ــماره پرس ــه ش ــلح ب ــای مس ــتگی نیروه ــایی بازنشس ــران 6363و کارت شناس ــران  ای ــاک 8282 ج  ج 877877 ای ــاک پ پ
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفق ــه در تاری ــد یدال ــاهزاده فرزن ــه ش ــت ال ــه بی ــق ب ــخ متعل ــه در تاری ــد یدال ــاهزاده فرزن ــه ش ــت ال ــه بی ــق ب 3300100066380033001000663800 متعل

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

ــد زیــن العابدیــن در تاریــخ  ــه مرتضــی فیــروزی فرزن ــد زیــن العابدیــن در تاریــخ  متعلــق ب ــه مرتضــی فیــروزی فرزن ــه شــماره 22987770392298777039 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــنی فرزن ــان  سوس ــه ایم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد نعم ــنی فرزن ــان  سوس ــه ایم ــق ب ــماره 23715022612371502261 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 1398/01/011398/01/01 مفق

26032603
ــخ  ــد ابوالفضــل  در تاری ــی  ســبزه کار فرزن ــه مصطف ــق ب ــخ  متعل ــد ابوالفضــل  در تاری ــی  ســبزه کار فرزن ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 09456684570945668457 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

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

شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09450339410945033941 متعلــق بــه علــی  یــزدان خــواه طرقــی  متعلــق بــه علــی  یــزدان خــواه طرقــی 
فرزنــد غامرضــا  در تاریــخفرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63587861806358786180 متعلــق بــه کریــم رشــیدی  فرزنــد بــرات در تاریــخ  متعلــق بــه کریــم رشــیدی  فرزنــد بــرات در تاریــخ 1401/08/101401/08/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 09246059440924605944 و بیمــه نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین 
ــخ 1401/08/041401/08/04   ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــف فرزن ــه رضــا  لطی ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــف فرزن ــه رضــا  لطی ــق ب ــران7474 متعل ــرانای ــه شــماره 7777وو972972ای ــه شــماره ب ب

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

28072807
ــخ  ــور در تاری ــد منص ــری فرزن ــن ظاه ــه رامتی ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد منص ــری فرزن ــن ظاه ــه رامتی ــق ب ــی 21507669062150766906 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/02/061401/02/06 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 58297379915829737991 متعلــق بــه ملیحــه درویــش فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ملیحــه درویــش فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 21626965842162696584 متعلــق بــه مصطفــی رضاپــور فرزنــد عباســعلی در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی رضاپــور فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/03/101401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزدان در تاری ــد ی ــژاد فرزن ــان ن ــرا مهرب ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــزدان در تاری ــد ی ــژاد فرزن ــان ن ــرا مهرب ــه زه ــق ب ــماره 00345817820034581782 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 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت شناســایی معلولیــت بــه شــماره ملــی کارت شناســایی معلولیــت بــه شــماره ملــی 21507265992150726599  متعلــق بــه امیــر حســین یعقوبــی فرزنــد   متعلــق بــه امیــر حســین یعقوبــی فرزنــد 
عبــداهلل در تاریــخعبــداهلل در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21600936292160093629 متعلــق بــه شــهریار  جعفــری فرزند تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه شــهریار  جعفــری فرزند تقــی در تاریــخ 1399/02/031399/02/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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29012901
ــوادی  ــدون ج ــه فری ــق ب ــوادی  متعل ــدون ج ــه فری ــق ب ــی 19305763311930576331 متعل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
 چهارمحــال فرزنــد خداکــرم در تاریــخ چهارمحــال فرزنــد خداکــرم در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.=می باشد.=

ــه  ــه  وب ــور 22194302219430 وب ــماره موت ــه ش ــور  وب ــماره موت ــه ش ــی SS14122866525191412286652519 وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره انتظامــی شــماره انتظامــی 7777ایــران ایــران 643643 و  و 9797  متعلــق بــه کــوروش بیــات بــه شــماره ملــی   متعلــق بــه کــوروش بیــات بــه شــماره ملــی 05500216120550021612فرزنــد فرزنــد 

شــعبانعلی در تاریــخشــعبانعلی در تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 00247341520024734152 متعلــق بــه ســینا قاســمی آقــا فرزنــد ذوالفقــار در  متعلــق بــه ســینا قاســمی آقــا فرزنــد ذوالفقــار در 
تاریــختاریــخ 1401/06/12  1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــنعلی در تاری ــد حس ــی فرزن ــری خداکرم ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــنعلی در تاری ــد حس ــی فرزن ــری خداکرم ــه کب ــق ب ــماره 00567145310056714531 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.= مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45795520404579552040 کارت وســیله نقلیــه ایــران  کارت وســیله نقلیــه ایــران 2222--228228ت ت 7272 و کارت تاکســیرانی  و کارت تاکســیرانی 
متعلــق بــه حســین علــی نادعلــی زاده فرزنــد احمــد در تاریــخمتعلــق بــه حســین علــی نادعلــی زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 00401901880040190188 متعلــق بــه زهــرا زرقــی فرزنــد محمدعلــی  متعلــق بــه زهــرا زرقــی فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد حســین در تاریــخ  ــه علیرضــا خــان محمــدی فرزن ــد حســین در تاریــخ  متعلــق ب ــه علیرضــا خــان محمــدی فرزن ــه شــماره 06206209270620620927 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/08/131401/08/13 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 15334457451533445745 متعلــق بــه مشــکعلی رحمــت نــژاد فرزنــد صبــر علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مشــکعلی رحمــت نــژاد فرزنــد صبــر علــی در تاریــخ 
1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــماره  وب ــه ش ــی 0050142000501420 وب ــماره شاس ــه ش ــی  وب ــماره شاس ــه ش ــور0074457200744572 وب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــورب ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــی  و کارت  ــه رانندگ ــت  و گواهینام ــان خدم ــی  و کارت  و شناســنامه و کارت پای ــه رانندگ ــت  و گواهینام ــان خدم ــران 783783 ب  ب 9494 و شناســنامه و کارت پای ــران  ای ــی 3232 ای ــی انتظام انتظام
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــادی فرزن ــی اب ــل حاج ــه ابوالفض ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــادی فرزن ــی اب ــل حاج ــه ابوالفض ــق ب ــماره 57400818075740081807 متعل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ــی ب 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 1401/08/131401/08/13 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 63497343276349734327 متعلــق بــه اردشــیر جعفریــان فرزنــد داغــر در تاریــخ  متعلــق بــه اردشــیر جعفریــان فرزنــد داغــر 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 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06023455710602345571 متعلــق بــه مرضیــه فارســی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مرضیــه فارســی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/141401/08/14 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61787927946178792794 متعلــق بــه علــی مطلبــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی مطلبــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/241401/06/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00527944410052794441   ــه ب ــه کارت اهــدای کلی ــه گذرنام ــه گواهینام ــی کارت نظــام وظیف ــه شــماره کارت مل ــه ب ــه کارت اهــدای کلی ــه گذرنام ــه گواهینام ــی کارت نظــام وظیف کارت مل
متعلــق بــه حســن قطــری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخمتعلــق بــه حســن قطــری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1400/10/08  1400/10/08 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 48495864224849586422 متعلــق بــه قــدرت اهلل مهــدوی فرزنــد میــرزا در تاریــخ  متعلــق بــه قــدرت اهلل مهــدوی فرزنــد میــرزا 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 1401/08/161401/08/16 مفق

موتــور  شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  NAPBSRBYNJNAPBSRBYNJ11023781102378و  شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  شاســی کارت  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
ــر  ــه امی ــق ب ــر متعل ــه امی ــق ب ــران 3333متعل ــران ای ــی 575575یی1717ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــی و کارت س ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب KK44MCMC697697WW034796034796و کارت س
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفق ــین در تاری ــام حس ــد غ ــخفرزن ــین در تاری ــام حس ــد غ ــی 00476910340047691034فرزن ــد مل ــه ک ــعار ب ــت ش ــی دیان ــد مل ــه ک ــعار ب ــت ش دیان

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00698465530069846553 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00698465530069846553 متعلــق بــه ســمیه  متعلــق بــه ســمیه 
اکبــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخاکبــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/08/16  1401/08/16 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 05600384610560038461 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 05600384610560038461 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 05600384610560038461 متعلــق بــه علــی حســنعلی فرزنــد محمــود در تاریــخ متعلــق بــه علــی حســنعلی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود مفقــود 

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

گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره 00194881570019488157 و کارت خــودرو وبیمــه نامــه بــه شــماره  و کارت خــودرو وبیمــه نامــه بــه شــماره 
شاســی  شاســی  SS14122896833671412289683367  و کارت ســوخت بــه شــماره  انتظامــی   و کارت ســوخت بــه شــماره  انتظامــی 4040ایــران ایــران 255255 ب  ب 5252  متعلــق بــه   متعلــق بــه 
فاطمــه جــال فرزنــد علــی در تاریــخفاطمــه جــال فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.=

29032903
  NAAMNAAM3131FEFE66LKLK511859511859 برگ ســبز خودرو به شــماره پــاک برگ ســبز خودرو به شــماره پــاک 4040ایرانایران334334دد2929 به شــماره شاســی  به شــماره شاســی
ــد  ــه الهــام اســدی فرزن ــد  متعلــق ب ــه الهــام اســدی فرزن ــه شــماره ملــی 00790731900079073190 متعلــق ب ــه شــماره ملــی  ب ــور 164164BB02759500275950 ب ــور و شــماره موت و شــماره موت

جواد در تاریخجواد در تاریخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد ســید  ــد ســید  فرزن ــواری13787554311378755431 فرزن ــن ان ــه هل ــق ب ــواری متعل ــن ان ــه هل ــق ب ــران 481481و و 1818 متعل ــران  ای ــه شــماره 1111 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
عزیــز در تاریــخعزیــز در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد ایم ــور  فرزن ــین پ ــا حس ــه پارس ــق ب ــخ  متعل ــان در تاری ــد ایم ــور  فرزن ــین پ ــا حس ــه پارس ــق ب ــماره 02526994670252699467 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59097582175909758217 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 59097582175909758217 و کارت  و کارت 
ســوخت و کارت جانبــازی متعلــق بــه جمشــید پرهیــزکاری فرزنــد رضــا قلــی در تاریــخ ســوخت و کارت جانبــازی متعلــق بــه جمشــید پرهیــزکاری فرزنــد رضــا قلــی 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 پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00201345170020134517 متعلــق بــه امیــر علــی فمــی تفرشــی فرزنــد قاســم در  متعلــق بــه امیــر علــی فمــی تفرشــی فرزنــد قاســم در 
تاریــختاریــخ 1400/08/18  1400/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00238114550023811455 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00238114550023811455 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت دانشــجویی متعلــق بــه محمــد  ســفیدگر بنیســی فرزنــد حســن در تاریــخکارت دانشــجویی متعلــق بــه محمــد  ســفیدگر بنیســی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی قدیمــی و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی قدیمــی و رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00709959820070995982 و گواهینامــه بــه شــماره  و گواهینامــه بــه شــماره 
00709959820070995982 متعلــق بــه مجتبــی محمــدی فرزنــد اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه مجتبــی محمــدی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــه شــماره 00624684210062468421 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00624684210062468421 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه شــماره 9999 ایــران ایــران134134 ل  ل 4141 متعلــق  متعلــق  ــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه ب کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه ب
بــه زهــرا ســاجدی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخبــه زهــرا ســاجدی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1401/05/31  1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــران 453453 ب  ب 4343   ــران  ای ــماره 4040 ای ــه ش ــماره  و کارت ماشــین ب ــه ش ــماره 00109203740010920374 و کارت ماشــین ب ــه ش ــی هوشــمند ب ــماره کارت مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
و گریــن کارت آمریــکا بــه شــماره و گریــن کارت آمریــکا بــه شــماره 03209207430320920743 متعلــق بــه شــهرام محســنی فرزنــد صفــر علــی در  متعلــق بــه شــهرام محســنی فرزنــد صفــر علــی در 

تاریــختاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  بــه شــماره 39795845343979584534  ملــی  کارت  و  بــه شــماره   ملــی  کارت  و  بــه شــماره 39795845343979584534  بــه شــماره شناســنامه  شناســنامه 
اعتبــار  از درجــه  اعتبــار مفقــود گردیــده و  از درجــه  تاریــخ 1401/08/09  1401/08/09 مفقــود گردیــده و  تاریــخ حمیــد بختیــاری فرزنــد احمــد در   حمیــد بختیــاری فرزنــد احمــد در 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 00252930110025293011 و  و  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــید کارت مل ــماره  و رس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــید کارت مل ــماره 00252930110025293011 و رس ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
قولنامــه و مهــر و روزنامــه رســمی و اســاس نامــه و شــماره مجــازی اطاعــات حســاب شــرکت حلقــه قولنامــه و مهــر و روزنامــه رســمی و اســاس نامــه و شــماره مجــازی اطاعــات حســاب شــرکت حلقــه 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفق ــد در تاری ــد حمی ــاد فرزن ــح آب ــتمی فت ــا رس ــه پارس ــق ب ــارس متعل ــیاه پ ــخس ــد در تاری ــد حمی ــاد فرزن ــح آب ــتمی فت ــا رس ــه پارس ــق ب ــارس متعل ــیاه پ س

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

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  بــه شــماره 00749059960074905996  مالیــات  اداره  پرســنلی  کارت  و  ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت  مالیــات  اداره  پرســنلی  کارت  و  ملــی هوشــمند  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود  در  علیرضــا  فرزنــد  امینــی  تاریــخ زینــب  در  علیرضــا  فرزنــد  امینــی   زینــب 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــماره 62197208736219720873   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 62197208736219720873 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه هوســپ عیســی قلیــان هادانــی فرزنــد ســروپ در تاریــخمتعلــق بــه هوســپ عیســی قلیــان هادانــی فرزنــد ســروپ در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

گواهینامــه موتــور و ماشــین بــه شــماره گواهینامــه موتــور و ماشــین بــه شــماره 00553492500055349250 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 116116 ایــران  ایــران 5728357283  
متعلــق بــه رضــا برابــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخمتعلــق بــه رضــا برابــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 04510749470451074947 متعلــق بــه رضــا گــودرزی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا گــودرزی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 

1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره گواهینامــه بــه شــماره 39791972123979197212 و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت متعلــق بــه ابوتــراب  و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی و کارت ســوخت متعلــق بــه ابوتــراب 
توحیــدی فرزنــد ســلطان قلــی و کارت ماشــین بــه شــماره توحیــدی فرزنــد ســلطان قلــی و کارت ماشــین بــه شــماره 1010 ایــران  ایــران 218218 ه  ه 6969 متعلــق بــه الهــه برفــر  متعلــق بــه الهــه برفــر 
بــه شــماره بــه شــماره 39797308913979730891 فرزنــد حجــت اهلل و گواهینامــه بــه شــماره  فرزنــد حجــت اهلل و گواهینامــه بــه شــماره 39702239703970223970 متعلــق بــه روزبــه  متعلــق بــه روزبــه 
ــاقط اســت  ــه اعتبارس ــده اســت و از درج ــود ش ــاقط اســت مفق ــه اعتبارس ــده اســت و از درج ــود ش ــخ 1401/6/15  1401/6/15 مفق ــراب در تاری ــد ابوت ــدی فرزن ــختوحی ــراب در تاری ــد ابوت ــدی فرزن توحی

30163016
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09432900580943290058 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09432900580943290058 متعلــق بــه یحیی  متعلــق بــه یحیی 

مشمول فرزند مرتضی در تاریخمشمول فرزند مرتضی در تاریخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09206052730920605273 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09206052730920605273 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 09206052730920605273 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 5353بب111111--7474 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 5353بب111111--7474 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 5555نن413413--1212 متعلــق بــه مســعود صادقــی اســتاد  متعلــق بــه مســعود صادقــی اســتاد 

فرزنــد رمصانعلــی در تاریــخفرزنــد رمصانعلــی در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان  ــه عرف ــق ب ــان  متعل ــه عرف ــق ب ــماره 09260245580926024558 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 09260245580926024558 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
خدمتگــذار فرزنــد حســین در تاریــخخدمتگــذار فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 10625767211062576721 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 5555قق318318__7474 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
 علیرضــا چمنــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ علیرضــا چمنــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

30213021
ــماره 51397462635139746263   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 51397462635139746263 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مریــم عطــار فرزنــد محمــد علــی در تاریــخمتعلــق بــه مریــم عطــار فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 1401/08/16  1401/08/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــق  ــق   متعل ــماره 773773 س  س 1919  متعل ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 00360506110036050611 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
بــه اســداهلل فاطمیــه فرزنــد حســین در تاریــخبــه اســداهلل فاطمیــه فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه شــماره 00644914200064491420 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00644914200064491420 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 00644914200064491420 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره ایــران خــودرو متعلــق  و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره ایــران خــودرو متعلــق 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــد محمــد در تاریــخ 1401/08/12  1401/08/12 مفقــود گردی ــاد فرزن ــا حمیــدی ســلطان آب ــه پوری ــخب ــد محمــد در تاری ــاد فرزن ــا حمیــدی ســلطان آب ــه پوری ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26701349042670134904 متعلــق بــه الهــه دل زنــده صرفــه جــو  فرزنــد آیــت اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه الهــه دل زنــده صرفــه جــو  فرزنــد آیــت اهلل در تاریــخ 

1401/06/151401/06/15 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 57398126585739812658 و گواهینامــه پایــه دو کارت ماشــین متعلــق بــه عفــت  برغمــدی  و گواهینامــه پایــه دو کارت ماشــین متعلــق بــه عفــت  برغمــدی 
فرزنــد مددمحســین  در تاریــخفرزنــد مددمحســین  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16001426561600142656 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه عزیــز  امــن پــور  فرزنــد علــی   و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه عزیــز  امــن پــور  فرزنــد علــی  
در تاریــخدر تاریــخ 1401/03/01  1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 52100501145210050114 متعلــق بــه ناهیــد  بخشــی  فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ناهیــد  بخشــی  فرزند احمــد 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.

ــه  ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــه  و کارت پای ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 36704503353670450335 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســلطانعلی شــیرزایی فرزنــد رضــا  در تاریــخســلطانعلی شــیرزایی فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت فنــی حرفــه ای بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم و کارت فنــی حرفــه ای بــه شــماره 
ــه شــماره  ــی و کارت ماشــین ب ــد غــام عل ــه هــادی ابوالقاســمی  فرزن ــق ب ــه شــماره  متعل ــی و کارت ماشــین ب ــد غــام عل ــه هــادی ابوالقاســمی  فرزن ــق ب ــی ملــی 07026482050702648205 متعل مل
پــاک ایــران پــاک ایــران 7474__  813813ب ب 3535 متعلــق بــه غــام علــی ابوالقاســمی تاریــخ متعلــق بــه غــام علــی ابوالقاســمی تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 07032369700703236970 متعلــق بــه ســکینه گل محمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســکینه گل محمــدی فرزنــد محمــد 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 هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ملــی 06907031980690703198  
متعلــق بــه مهــدی گل مقــدم  فرزنــد احمــد رضــا در تاریــخمتعلــق بــه مهــدی گل مقــدم  فرزنــد احمــد رضــا در تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندو شناســنامه و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمندو شناســنامه و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه شــماره ملــی 07034194390703419439  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفق ــد محمــد در تاری ــی فرزن ــه رضائ ــه رباب ــق ب ــخمتعل ــد محمــد در تاری ــی فرزن ــه رضائ ــه رباب ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

40304030
ــد  ــث  ناظــری فرزن ــه حدی ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای ــد  و گواهینام ــث  ناظــری فرزن ــه حدی ــق ب ــه ســه  متعل ــه پای ــه شــماره 40734397414073439741 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

حاجی در تاریخحاجی در تاریخ 1401/08/12  1401/08/12 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 40608837944060883794 متعلــق بــه رضــا رمضانــی فرزنــد امیــر قلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا رمضانــی فرزنــد امیــر قلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40715218214071521821 متعلــق بــه مهنــاز بیرانونــد فرزند هاشــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز بیرانونــد فرزند هاشــم 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.

گواهینامــه و کارت شــهری و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه محمدحســین دریکونــدی فرزنــد گواهینامــه و کارت شــهری و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی متعلــق بــه محمدحســین دریکونــدی فرزنــد 
صیدعالــی و کارت ماشــین بــه شــماره صیدعالــی و کارت ماشــین بــه شــماره 645645صص4949ایــرانایــران3131 و کارت ســوخت بــه اســم رضــا عباســی  در  و کارت ســوخت بــه اســم رضــا عباســی  در 

تاریــختاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در تاریــخ 1401/06/011401/06/01   ــه خدیجــه شــمس بیرانون ــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه خدیجــه شــمس بیرانون ــه شــماره 61299405806129940580 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 48500315444850031544 متعلــق بــه حمــزه طوالبــی مقــدم فرزنــد صیدحســین در تاریــخ  متعلــق بــه حمــزه طوالبــی مقــدم فرزنــد صیدحســین 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 40733672014073367201 کارت عابــر بانــک ملــی  متعلــق بــه ســیدعباس موســوی کیــا  کارت عابــر بانــک ملــی  متعلــق بــه ســیدعباس موســوی کیــا 
فرزنــد ســیدحمزه در تاریــخفرزنــد ســیدحمزه در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پایــان خدمــت  و گواهینامــه و کارت ماشــین   پایــان خدمــت  و گواهینامــه و کارت ماشــین   و کارت  بــه شــماره 61299679936129967993 و کارت  بــه شــماره کارت ملــی  کارت ملــی 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــر در تاری ــد اکب ــش زر فرزن ــار آت ــه عم ــق ب ــخ متعل ــر در تاری ــد اکب ــش زر فرزن ــار آت ــه عم ــق ب  متعل

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

51115111
گواهینامــه و کارت ســوخت گواهینامــه و کارت ســوخت 7777ایــران ایــران 962962مم9393 و عابــر بانــک پارســیان صــادرات ملــی و کارت ملــی بــه  و عابــر بانــک پارســیان صــادرات ملــی و کارت ملــی بــه 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفق ــد غــام در تاری ــان فرزن ــه ابوالفضــل خلیلی ــق ب ــخ متعل ــد غــام در تاری ــان فرزن ــه ابوالفضــل خلیلی ــق ب شــماره شــماره 00580077920058007792 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05592481310559248131 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره کارت بهزیســتی متعلــق  و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره کارت بهزیســتی متعلــق 
بــه ربابــه مجیــدی فرزنــد نبــی الــه در تاریــخبــه ربابــه مجیــدی فرزنــد نبــی الــه در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

55605560
ــن   ــه محس ــق ب ــن   متعل ــه محس ــق ب ــی06802236140680223614 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــمند وکارت نظ ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــمند وکارت نظ ــی هوش کارت مل
 منفــردی فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ منفــردی فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد لطیــف در  ــه حســنعلی بیدکــی  فرزن ــد لطیــف در  متعلــق ب ــه حســنعلی بیدکــی  فرزن کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی06825318120682531812 متعلــق ب
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق بــه فاطم ــی متعل ــای بانک ــه  و کارت ه ــق بــه فاطم ــی متعل ــای بانک ــی06817593050681759305 و کارت ه ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــیکارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
بدرانلوعــی فرزنــد بهمــن در تاریــخبدرانلوعــی فرزنــد بهمــن در تاریــخ 1401/08/17  1401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
ــد  ــردی فرزن ــاهرخ دهک ــیخ ش ــا ش ــه غامرض ــق ب ــد  متعل ــردی فرزن ــاهرخ دهک ــیخ ش ــا ش ــه غامرض ــق ب ــی 46102489994610248999 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل

احمدرضا در تاریخاحمدرضا در تاریخ 1401/07/21  1401/07/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 63297225526329722552 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 8181 ایــران  ایــران 486486 ب  ب 4848  
و حکمــت کارت نیروهــای مســلح متعلــق بــه علــی منصوریــان فرزنــد حمــداهلل در تاریــخ و حکمــت کارت نیروهــای مســلح متعلــق بــه علــی منصوریــان فرزنــد حمــداهلل 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 بــه شــمارهملی کارت ملــی بــه شــمارهملی 46201908454620190845 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره ملــی 46201908454620190845 و  و 
کارت اتوبــوس رانــی متعلــق بــه فرهــاد قربانــی آقباغــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخکارت اتوبــوس رانــی متعلــق بــه فرهــاد قربانــی آقباغــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 46102462444610246244 متعلــق بــه ایــرج شــکراللهی دهکــردی فرزنــد علیرضــا در  متعلــق بــه ایــرج شــکراللهی دهکــردی فرزنــد علیرضــا در 
تاریــختاریــخ 1401/04/11  1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46107261144610726114 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 46107261144610726114 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــب در تاری ــد ابوطال ــدی فرزن ــترن اس ــه نس ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد ابوطال ــدی فرزن ــترن اس ــه نس ــق ب ــی 46107261144610726114 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــی پای ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س پای

1401/08/081401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70257025
ــد  ــه عبدالرضــا روشــناس فرزن ــق ب ــوه ســازی متعل ــد  و کارت انب ــه عبدالرضــا روشــناس فرزن ــق ب ــوه ســازی متعل ــه شــماره 38737553003873755300 و کارت انب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

علی اکبر در تاریخعلی اکبر در تاریخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70267026
ــخ  ــه در تاری ــمت ال ــد حش ــری فرزن ــود خانل ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــمت ال ــد حش ــری فرزن ــود خانل ــه محم ــق ب ــماره 00173898790017389879 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/08/101401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1111 متعلــق بــه فاطمــه  نصیــری  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ متعلــق بــه فاطمــه  نصیــری  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  دانشــجویی  ،شناســنامه،گواهینامه،کارت  شــماره   بــه  دانشــجویی  ،شناســنامه،گواهینامه،کارت   00505556010050555601 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
4002982080327140029820803271 کارت هــای بانکــی دی ملــی ملــت مســکن وکارت ماشــین ایــران  کارت هــای بانکــی دی ملــی ملــت مســکن وکارت ماشــین ایــران 6666  717717جج3636 بــه  بــه 
شــماره موتــور شــماره موتــور MVMMVM372372FGAFGA ,شــماره شاســی  ,شــماره شاســی IRIR8921101265589211012655متعلــق بــه فاطمــه  غامرضائــی متعلــق بــه فاطمــه  غامرضائــی 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود گردی ــی  در تاری ــد برجعل ــخفرزن ــی  در تاری ــد برجعل فرزن

ــاب  ــماره حس ــه ش ــاب  ب ــماره حس ــه ش ــماره 720664720664 و و720665720665 ب ــه ش ــا ب ــفید امض ــه س ــی در وج ــک بانک ــره چ ــماره دو فق ــه ش ــا ب ــفید امض ــه س ــی در وج ــک بانک ــره چ دو فق
176800187105176800187105 متعلــق بــه زهــرا برقبانــی بــه شــماره ملــی  متعلــق بــه زهــرا برقبانــی بــه شــماره ملــی 07801374260780137426 فرزنــد ایــرج  در تاریــخ  فرزنــد ایــرج  در تاریــخ 

1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

موتــور  موتــور ،شــماره  پــاک 136/26867  136/26867 ،شــماره  شــماره  بــه  موتــور  ســبز  موتوروبــرگ  فلــزی  پــاکپــاک  شــماره  بــه  موتــور  ســبز  موتوروبــرگ  فلــزی  پــاک 
ــژاد   ــی زارع ن ــه محمدتق ــق ب ــژاد  متعل ــی زارع ن ــه محمدتق ــق ب ــه 125125HH89943318994331******NBNB55متعل ــماره تن ــه  ،ش ــماره تن 156156FMIFMI7581298775812987 ،ش
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 1401/08/18  1401/08/18 مفق ــینعلی  در تاری ــد حس ــخفرزن ــینعلی  در تاری ــد حس فرزن

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11998622741199862274،گواهینامــه ،بیمــه نامــه ماشــین،کارت ســوخت، کارت ســوخت ،گواهینامــه ،بیمــه نامــه ماشــین،کارت ســوخت، کارت ســوخت 
ــور MM1515//87811208781120  ،شــماره   ،شــماره  ــه شــماره موت ــور  ب ــه شــماره موت ــران 2020  147147طط2626 ب ــه شــماره پــاک ای ــران وکارت ماشــین ب ــه شــماره پــاک ای وکارت ماشــین ب
شاســی شاســی NASNAS831100831100KK58314925831492  متعلــق بــه وحیــد گــودرزی فرزنــد قربانعلــی  در تاریــخ   متعلــق بــه وحیــد گــودرزی فرزنــد قربانعلــی  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 1401/08/161401/08/16 مفق

70317031
کارت ماشــین به شــماره کارت ماشــین به شــماره AHSDAHSD  NAANANAANA1515FF22NKNK847491847491 ,وشــماره متور ,وشــماره متور125125KOOKOO3234632346به به 
شــماره پــاک شــماره پــاک 2727ایرانایران566566نن3131متعلــق به پرشــنگ ســعادت منــد فرزند رســول در تاریــخمتعلــق به پرشــنگ ســعادت منــد فرزند رســول در تاریــخ1401/07/30 1401/07/30   

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

70597059
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 094878161094878161 متعلــق بــه محمدعلــی رضایــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه محمدعلــی رضایــی فرزنــد علــی 

اصغر در تاریخاصغر در تاریخ 1401/03/05  1401/03/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــمارهشناســنامه بــه شــماره33373337متعلق بــه محمدتقــی محمــدی فرزنــد غامعلــی و شناســنامه بــه متعلق بــه محمدتقــی محمــدی فرزنــد غامعلــی و شناســنامه بــه 
لیااســفیدانی و شناســنامه  ام  بــه  لیااســفیدانی و شناســنامه متعلق  ام  بــه  بــه شــماره06807678860680767886متعلق  بــه شــماره و کارت ملــی  شــمارهشــماره38313831 و کارت ملــی 
ــه  ــی ب ــنامه و کارت مل ــدی و شناس ــاز محم ــه مهن ــه متعلق ب ــی ب ــنامه و کارت مل ــدی و شناس ــاز محم ــه مهن ــماره06704362830670436283متعلق ب ــه ش ــی ب ــمارهو کارت مل ــه ش ــی ب و کارت مل
ــه  ــه  متعلــق ب ــه شــماره 09281979130928197913 متعلــق ب ــه زهــرا محمــدی و شناســنامه ب ــه شــماره متعلق ب ــه زهــرا محمــدی و شناســنامه ب شــمارهشــماره09258542390925854239متعلق ب

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 1401/08/15  1401/08/15 مفق ــدی در تاری ــه محم ــخفاطم ــدی در تاری ــه محم فاطم

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 55 متعلــق بــه زهــرا نظــری فرزنــد قاســم در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا نظــری فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده مفقــود گردیــده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محمــد اســماعیلی فرزن ــق ب ــد  متعل ــه محمــد اســماعیلی فرزن ــق ب ــه شــماره 09216518310921651831 متعل ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــه شــماره کارت مل ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
اســماعیل در تاریــخاســماعیل در تاریــخ 1401/07/20  1401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــک و کارت کار متعل ــر بان ــه  و کارت عاب ــق ب ــک و کارت کار متعل ــر بان ــماره 922374511922374511 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــماره کارت اقام ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام
محمــد عظیمــی فرزنــد امیرمحمــد در تاریــخمحمــد عظیمــی فرزنــد امیرمحمــد در تاریــخ 1401/08/04  1401/08/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70607060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09456536620945653662 متعلــق بــه محمدحســین ذبیحــی فرزنــد غــام  متعلــق بــه محمدحســین ذبیحــی فرزنــد غــام 

عباس در تاریخعباس در تاریخ 1400/08/01  1400/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد عل ــیفی فرزن ــره  س ــه طاه ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــیفی فرزن ــره  س ــه طاه ــق ب ــی 09417836260941783626 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09256610740925661074 متعلــق بــه صبــا ســادات فریزنــی فرزنــد محمــد  متعلــق بــه صبــا ســادات فریزنــی فرزنــد محمــد 
در تاریــخدر تاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09222442270922244227 متعلــق بــه معصومــه فرهمنــد فرزنــد احمــد در  متعلــق بــه معصومــه فرهمنــد فرزنــد احمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/05/15  1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 10509037301050903730 متعلــق بــه فاطمــه رضایتــی فرزنــد امیرحســین  متعلــق بــه فاطمــه رضایتــی فرزنــد امیرحســین 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/05/20  1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2121 و بــه شــماره ملــی  و بــه شــماره ملــی 54097383145409738314 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 
ــود  ــود مفق ــخ 1400/07/07  1400/07/07 مفق ــی در تاری ــد عل ــاربختیاری فرزن ــد خاکس ــه محم ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عل ــاربختیاری فرزن ــد خاکس ــه محم ــق ب 54097383145409738314 متعل

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

70627062
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17281828321728182832 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و دســته چــک از  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و دســته چــک از 
ــکوری فرزنــد حســن در تاریــخ  ــه رضــا ش ــق ب ــکوری فرزنــد حســن در تاریــخ   متعل ــه رضــا ش ــق ب ســری ســری 902255902255 / /159159  تــا   تــا 902275902275 /  / 159159  متعل

1401/08/151401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70637063
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06900609980690060998 متعلــق بــه ســیده شــیوا خطیبــی فرزنــد ســید حمیــد  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده شــیوا خطیبــی فرزنــد ســید حمیــد  در تاریــخ 

1401/08/131401/08/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70667066
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــادی فرزن ــمس آب ــکوفه ش ــه ش ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــادی فرزن ــمس آب ــکوفه ش ــه ش ــق ب ــماره 07919049970791904997 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/041401/08/04 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 43604987644360498764 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک  ملــی متعلــق بــه  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک  ملــی متعلــق بــه 
محمــد ســلیمی توپقــرا فرزنــد محمدحســین در تاریــخمحمــد ســلیمی توپقــرا فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 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 00199330370019933037 متعلــق بــه رضــا صفــرزاده گنبدانــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا صفــرزاده گنبدانــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 
1401/06/301401/06/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00169934970016993497 و کارت عابــر بانــک ملــت متعلــق بــه ســمیرا حســین زاده فرزنــد  و کارت عابــر بانــک ملــت متعلــق بــه ســمیرا حســین زاده فرزنــد 
علــی در تاریــخعلــی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/08/22

شماره : 1513

  ۷۹ معدن فعال در استان ایالم  وجود دارد 
خطیبی -  ایالم- رضا محمدرحیمی رئیس سازمان صمت ایالم در جلسه شورای اداری 
شهرستان آبدانان با حضور معاون وزیر صنعت، عنوان کرد: ۱۶ نوع ماده معدنی در استان 

شناسایی شده و ۷۹ معدن در استان ایالم فعالنـــــــــــد .
وی گفت: ظرفیت اسمی تولید در معادن استان حدود ۱۰ میلیون تن است و کل ذخایر 

معادن استان حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن است.
محمدرحیمی افزود: ۱۰  محدوده معدنی در استان در حال اکتشاف است.

رئیس سازمان صمت ایالم افزود: پتروشــیمی دهلران، پتروپاالیش دهلران، پتروشیمی 
هلیالن، مینی ان جی ال، کارخانه فوالد، سیمان دهلران، کاغذ سنگی از جمله طرح های 

صنعتی مهم استان است.
وی گفت: ظرفیت انجام کار برای شناسایی و تولید گچ در شهرستان آبدانان وجود دارد.

 عــالوه بر این جزو برنامه کاری اســت که کارخانه ســیمان در شهرســتان آبدانان راه 
اندازی شود. 

محمــد رحیمی افــزود:  از دیگر طرح های پیشــنهادی برای رونق تولید و اشــتغال  ،  
جانمایی و ساخت شهرک تخصصی آجر در آبدانــان می باشد .

  ۲6 هزار نفر عضو کتابخانه های ایالم هستند.
خطیبی-  ایالم - سمیه حیدری ، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم در نشست 
خبری اصحاب رســانه در آستانه هفته کتاب این مطلب را عنوان کرد و افزود : ۵۴ باب 
کتابخانه در اســتان ایالم فعال بوده و بیش از ۶۰۰ هزار نســخه کتاب در کتابخانه های 

استان موجود است.
وی گفت : قبل از کرونا ۲۴ هزار نفر عضو کتابخانه های استان بودند، که اکنون با کاهش 

کرونا، به ۲۶ هزار عضو افزایش یافته است.
حیدری ادامه داد، تالش می شــود در مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی اســتان کتاب 
مناسب در اختیار مردم قرار گیردوخاطرنشان کرد : در نهاد کتابخانه ها برای همه سلیقه 

ها و سنین جامعه کتاب آگاهی بخش تهیه شده است.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان ایالم با عنوان این گالیه که ســهم نیم درصد 
کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری ها پرداخت نشده است،   اظهار داشت : تالش می شود 
که از ظرفیت خیرین و نیکوکاران در راســتای توســعه فضاهای کتابخانه ای در استان، 
اهدای کتاب، اختصاص کتاب به کتابخانه ها و در نهایت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه 

استفاده شود.
حیدری با بیان اینکه برنامه های هفته کتاب در راســتای ترویــج فرهنگ کتابخوانی و 
گســترش پیوسته کتابخوانی برگزار می شود، تصریح کرد: در ایام هفته کتاب، کتابداران 
کتابخانه عمومی به مدارس نزدیک کتابخانه ها مراجعه و نسبت به توزیع واهدای کتاب 

در بین دانش آموزان اقدام می کنند.

  مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد: لزوم اجرای پروژه های مصوب 
سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی

مدیــر عامل آبفای اســتان اصفهان در دیدار با رئیس هیات مدیــره بانک ملت، بر لزوم 
اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی، تاکید کرد.

حســین اکبریان در نشستی با مســعود نصر اصفهانی، رئیس هیئت مدیره بانک ملت، 
خواستار بررسی راه های استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و مشارکت بانک ملت برای پیگیری 

و تکمیل پروژه های آب و فاضالب در سطح استان شد.
شایان ذکر است، در این جلسه که در محل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشکیل 
شــد، احسن اهلل رادمهر مدیر عامل شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های بانک ملت نیز 
حضور داشــت و بر اســاس تفاهم دو جانبه بر مشارکت بانک ملت در تکمیل طرح های 

آب و فاضالب تاکید شد.
گفتنی اســت، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق، به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح 
های تملک دارایی های ســرمایه ای ملی و طرح های ملی اســتانی آغاز شده، با اولویت 
پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیالت مالی با تأمین کنندگان 
منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک 
ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسالمی مندرج در قانون عملیات 

بانکی بدون ربا اقدام نمایند .

  عایق کاری حدود ۵هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه در استان اصفهان
ســخنگوی شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: عایق کاری حدود ۵هزار و ۷۰۰ واحد 

موتورخانه به صورت رایگان در سطح استان انجام شده است.
محســن اصغرزاده، با بیــان اینکه بــرای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی بایســتی 
موتورخانه و لوله های رفت و برگشــت آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی را عایق 
کاری نمود ، اظهار داشت: تا کنون تنظیم مشعل، نصب رسوب گیر و عایق کاری حدود 

۵هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه به صورت رایگان در سطح استان انجام شده است.
وی با اشاره به برودت دمای هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی، بر رعایت نکات ایمنی در 

استفاده از وسایل گازسوز و مصرف بهینه گاز تاکید کرد.
اصغرزاده، با اشــاره به آغاز برودت دمای هوا در اســتان از مشترکین خواست عالوه بر 
رعایت نــکات ایمنی، گاز طبیعــی را به صورت منطقی و بهینه مصــرف کنند تا همه 
مشــترکین در سراسر کشــور بتوانند به صورت مستمر از این نعمت خدادادی بهره مند 

شوند.
وی، افــزود: صرفه جویی در مصرف گاز ضمــن کمک به اقتصاد خانواده و کاهش مبالغ 
قبوض گاز بهاء و صرفه جویی مالی، مانع افت فشار گاز در نقاط سردسیر و جلوگیری از 

اعمال محدودیت مصرف در صنایع عمده و نیروگاه ها خواهد شد.
سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر اینکه، اولین نکته مهمی که باید به آن 
توجه داشــت مطمئن بودن از درست کارکردن وســایل گازسوز است، گفت: در منازلی 
که ازآبگرمکن و بخاری به عنوان وســیله گرم کننده اســتفاده می شود، اطمینان از باز 
بودن مســیردودکش، استفاده از لوله بخاری فلزی غیرآکاردئونی، شیلنگ مخصوص گاز 
به طول حداکثر یک متر و ۲۰ سانتی متر، بست استاندارد برای اتصال شیلنگ به وسیله 
گازسوز و کالهک H برای دودکش ها جهت پیشگیری از نشت گاز، حوادث گازگرفتگی 

و آتش سوزی ضروری است.
اصغرزاده، در ادامه افزود: بعد از روشن کردن وسیله گازسوز یا بخاری حتماً از گرم بودن 
لوله دودکش مطمئن شــوید، اگر لوله دودکش سرد باشــد عالمت خطر است و بیانگر 
مکش معکوس گاز ســمی co و عدم خروج آن از دودکش می باشــد که ممکن اســت 

عواقب خطرناکی را در بر داشته باشد.
وی، تصریح کرد: گاز co )مونو اکســید کربن( گازی خطرناک، بی بو و بی رنگ و بسیار 
سمی است که انسان نمی تواند وجود آنرا با حواس پنجگانه خودحس کند و بسیار سریع 

جذب خون شده، منجر به گازگرفتگی و فلج عضالت و نهایتاً فوت می شود.
سرپرســت روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در خانه هایی که از سیستم 
حرارت مرکزی استفاده می کنند، کنترل موتورخانه نیز ضروری است و بایستی سیستم 
موتورخانه بوســیله متخصصین مورد بازبینی قرار گرفتــه و در صورت ناقص کار کردن 

عیب های آن رفع گردد.
محســن اصغرزاده، افزود: برای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی بایستی موتورخانه و 
لوله های رفت و برگشــت آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی را عایق کاری نمود 
تا از هدر رفت انرژی جلوگیری نمائیم که این مهم توسط شرکت گاز استان اصفهان به 
صورت رایگان در حال اجراست و تا کنون تنظیم مشعل، نصب رسوب گیر و عایق کاری 
حدود ۵هزار و ۷۰۰ واحد موتورخانه به صورت رایگان در سطح استان انجام شده است.

سرپرست روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، در پایان گفت: گاز طبیعی پاک و 
در دســترس محسوب می شود که عالوه بر رفاه و آســایش مردم باعث رونق اقتصادی 

جامعه نیز می شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای کشــور دفاع 
از منافع صنفی را از اولویت های مهم ســازمان 
راهــداری عنوان کرد و گفت: بــرای حمایت از 
اصناف و رانندگان در تالش هســتیم در اسرع 
وقــت بخشــودگی جرائم و ارائه تســهیالت به 

رانندگان عملیاتی شود.
 داریــوش امانی در جلســه انجمن های صنفی 
شــرکت های حمل ونقــل کاال اردبیــل از ارائه 
طرحی با هدف تشــکیل صندوق رفاه اجتماعی 
در بخش حمل و نقل کشــور خبر داد و افزود: 
با تصویب این طرح در مجلس شــورای اسالمی 
تمامی مســائل رفاهی بخش حمل ونقل اعم از 
بیمه تکمیلی، برخورداری از وام و تســهیالت، 
کمــک هزینه برای خرید لــوازم و در کل بحث 

بیمه شدن رانندگان تامین می شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح رویداد بزرگی 
بــرای کمک به وضعیت رانندگان و بخش حمل 
ونقل است اظهار کرد: صنوف حمل ونقل بازوی 
قوی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
هســتند و رانندگان با روحیه جهادی و انقالبی 
در خدمات رسانی به مردم از هیچ تالشی دریغ 
نکرده اند و در هرزمانی به دور از مسائل سیاسی 
و اقتصادی با تحمل مشکالت در پیشبرد اهداف 

سازمان نقش مهمی داشته اند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه 
زحمات و تالش های شــبانه روزی رانندگان در 
حوزه حمل ونقل کاال ومسافری با هیچ چیز قابل 
جبران نیســت افزود: امســال رانندگان با همه 
کمبودها و گرفتاری ها سفر اربعین را ایثارگرانه، 

مجاهدانه و باغیرت پیش بردند.

 وی دفــاع از منافع صنفی را از اولویت های مهم 
سازمان عنوان کرد و گفت: در جهت حمایت از 
اصناف و رانندگان تمام تالش ما بر این است تا 
بخشــودگی جرائم و ارائه تسهیالت به رانندگان 

در اسرع وقت عملیاتی شود.
رئیس ســازمان راهداری و حمــل ونقل جاده 
ای کشــور هم چنین در بازدیــد از پایانه مرزی 
بیله سوار پیگیری حل مشکالت افزایش کرایه ها 
و تامین ســوخت رانندگان را مهمترین دستور 
کار ســازمان عنوان کرد و گفــت: با تفاهم نامه 
خوبــی که بیــن کشــورهای روســیه،ایران و 

جمهوری آذربایجان انجام شده ، حجم ترانزیت 
در کشور افزایش پیدا کرده که پایانه مرزی بیله 
ســوار نیز از این قاعده مســتثنی نیست و این 
حجم از ترانزیت نوید بسیار خوبی برای اقتصاد 

کشوراست.
امانی با اشــاره به اهمیت پایانه مرزی بیله سوار 
در تجــارت و اقتصاد کشــور گفت: مقرر شــد 
مشــکالت این پایانه در استان از طریق شورای 
مــرزی پیگیری و مســائل و کمبودهایی که در 

مرز بیله سوار وجود دارد برطرف شود.
وی از پیش بینــی و اختصاص اعتبار ویژه برای 

ارتقای زیرســاخت های پایانه مرزی بیله سوار از 
جملــه افزایش پارکینگ ها خبــرداد و گفت: از 
آنجایی که استان اردبیل یکی از استان های برف 
گیر در ایام فصول بارش و زمستان است در کنار  
اقداماتی که روی بازســازی ماشین آالت انجام 
می شــود، مقرر شد از ســر جمع اعتبارات ملی 
مطالبات استان اردبیل پرداخت شود تا عملیات 
راهداری زمستانی نیز به نحو احسن انجام شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با 
بیان اینکه طبق مصوبه قانون بودجه به سازمان 
راهداری اجازه داده شــده  ۴ هزار وسیله نقلیه 

زیر ۵ سال کارکرد را وارد کشور کند افزود: این 
موضوع در کمیســیون زیربنایی دولت مصوب و 
مقرر شــده یک هزار و ۲۰۰ دستگاه از تولیدات 
داخل و مابقی نیز از وارد کشــور شــود که در 
صورت ابالغ این مصوبه به سازمان بحث نوسازی 

ناوگان ها در کشور مرتفع می شود.
کلیم اهلل وثوقی مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای اســتان اردبیل نیــز از فعالیت هفت 
انجمن صنفــی،۲ پایانه بار و ۱۲ هزار راننده در 
حوزه کاالی اســتان خبرداد و گفت: ســاالنه ۴ 
میلیون تن کاال توســط بیش از ۸ هزار کامیون  
از اســتان اردبیل به مقاصد مختلــف جابه جا 

می شوند.
وثوقی ترانزیــت ورودی و خروجی بیش از یک 
میلون و۵۰۰ تن کاال را از پایانه مرزی بیله سوار 
یادآور شــد و گفت: در بخش مســافری استان 
هفت پایانه مســافربری در هفت شهرستان با ۲ 
هزار و ۳۰۰ راننده در حال خدمات رســانی به 

مردم و مسافران هستند.
وی متوســط عمــر ناوگان های اســتان اردبیل 
را ۲۳ ســال عنوان کرد و گفت: اســتان اردبیل 
ســال گذشــته در حوزه ایمنی و ترافیک، رتبه 
سوم کشوری و در پنج ماه امسال نیز با ۱۰ نفر 
کاهش فوتی در تصادفات رتبه ســوم را به خود 

اختصاص داده است.
 وثوقی همچنین از کســب رتبه اول استان در 
رســیدگی به شکایات مسافرین در سال گذشته 
خبرداد و گفت: اســتان اردبیل در بخش حمل 
ونقل کاال و مســافر مشکل خاصی ندارد و حمل 
ونقل اســتان از وضعیت مناســب و قابل قبولی 

برخوردار است.

دفاعازمنافعصنفیاولویتهایمهمسازمانراهداریوحملونقلجادهای

رییــس اداره بازرگانــی خارجــی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی گفت: ســهم صــادرات محصوالت 
صنعتی، معدنی و صنایع معدنی اســتان در هفت ماه نخست 
امسال رشــد قابل توجهی داشته و به یک سوم کل صادرات 

معادل ۴۰۰ میلیون دالر در این مدت رسیده است.
محمدعلی امیر فخریان روز شــنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: کاالهای صنعتی بیشــترین میزان صــادرات در بین 
گروه های کاالیی خراســان رضوی را به خود اختصاص داده 
است، این نشــان از افزایش صادرات کاالهای ساخته شده و 

حذف صادرات مواد خام دارد.
وی بیــان کرد: در حالیکــه ۵۰ درصد از کل صادرات کاالیی 
کشــور به محصوالت نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد، سهم 
این محصوالت از کل صادرات خراسان رضوی فقط پنج درصد 
است که نشان می دهد عمده کاالهای صادراتی این استان از 

نوع صادرات غیرنفتی است.
فخریان اظهار داشت: با وجود همه مشکالت و دغدغه ها، تراز 
تجاری خراسان رضوی در ســال جاری مثبت بوده و شرایط 
تجارت با کشــورهای آسیای میانه و مرز امیدبخش است، در 
حالی که پیش از این ترکمنستان محدودیتهای مرزی زیادی 
برای خراســان رضوی در صادرات ایجاد کــرده بود که تاثیر 

مستقیمی بر حجم تجارت خراسان رضوی داشت.
رییــس اداره بازرگانــی خارجــی اداره کل صنعت، معدن و 

تجارت خراســان رضوی با اشاره به میزان تجارت استان طی 
هفت ماهه نخســت امسال گفت: در این مدت یک میلیون و 
۱۸۷ هزار تــن کاال به ارزش ۶۸۳ میلیون دالر از گمرکات و 
بازارچه های مرزی استان به خارج از کشور صادر شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۲۵ درصد و در ارزش 

۱۳ درصد کاهش داشته است.
وی در عین حال تصریح کرد: اما بررسی آمارها نشان می دهد 
هرچند صادرات در خراســان رضوی روند کاهشی داشته اما 
در ماههای اخیر میزان این کاهش روند نزولی یافته و درصد 

کاهش در مهر نســبت به شهریور کمتر بوده، به این معنا که 
میزان صادرات کاال از اســتان نسبت به هدفگذاری ماهانه در 

حال افزایش است.
امیرفخریــان افزود: در همین مــدت ۱۶۶ میلیارد تن کاال به 
ارزش ۳۶۳ میلیون دالر از گمرکات و بازارچه های مرزی وارد 
استان شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزنی ۵۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۵ درصد رشد یافته است؛ 
لذا در مجموع با مقایســه میزان صادرات و واردات استان در 
ســال جاری، تراز تجاری مثبت و ۳۱۰ میلیون دالر بوده که 

حجم تجارت استان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری 
نکرده است.

وی بیان کرد: در هفت ماهه امسال به ترتیب میزان صادرات 
کاال از خراســان رضوی به افغانستان به عنوان شریک نخست 
تجاری اســتان ۲۴۸ میلیون دالر، ترکمنستان ۱۰۰ میلیون 
دالر، تاجیکســتان ۵۵ میلیون دالر، عــراق ۵۳ میلیون دالر، 
ازبکســتان ۴۵ میلیون دالر، امارات متحده عربی ۲۸ میلیون 
دالر، پاکستان ۲۶ میلیون دالر، قرقیزستان ۲۲ میلیون دالر، 
اســپانیا ۲۰ میلیون دالر و روســیه ۱۵.۵ میلیون دالر بوده 
که این کشــورها در زمره ۱۰ کشــور اول صادراتی استان به 

شمار می روند.
این مســوول زعفران، میله های آهنی، پســته، ســیب تازه، 
کف پــوش، پریفورم)ظروف پالســتیکی(، فروکروم، مخمر، 
رب گوجه فرنگــی، پلی اتیلن را از اقالم عمــده صادراتی از 
خراســان رضــوی در هفت ماهه امســال برشــمرد و گفت: 
بر اســاس مقایســه صادرات گــروه های کاالیــی در هفت 
ماهه نخســت امســال در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل، 
صــادرات اقــالم صنعتــی به میــزان ۲۷۰ میلیــون دالر با 
 افزایــش ۴.۳ درصــدی، اقالم کشــاورزی و صنایــع غذایی

 به میــزان ۲۴۰ میلیون دالر با کاهــش ۱۲ درصدی همراه 
بوده، میزان صــادرات اقالم معدنی و صنایع معدنی به میزان 

۱۳۰ میلیون دالر برآورد شده است.

صادراتمحصوالتصنعتیومعدنیخراسانرضویبه۴۰۰میلیوندالررسید

آیین بزرگ پیاده روی اربعین امســال نیز با حضور میلیونی دلدادگان حســینی 
برگزار گردید و شهرستان مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات میزبان بیش از۳ 
میلیون نفر زائری بود که برای تشــرف بــه کربالی معلی  مرز بین المللی مهران 

را برگزیده بودند.
 در اربعینی که گذشــت علی رغم گرمای طافت فرسا و حضور فراتراز حد انتظار 
زائران، همکاری دســتگاهها درکنار مدیریت و درایت مســئوالن استانی باالخص 
استاندار ایالم ســبب شد تا این مراسم به بهترین نحو ممکن برگزار و مهران هم 

چنان امن ترین و سهل الوصول ترین مسیر تردد زائران باشد.
به همین منظور فرماندار مهران طی نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایالم، 

به تشریح اقدامات و نحوه خدمات رسانی صورت گرفته در ایام اربعین پرداخت.
 علی عباس شفیعی در ابتدا با تبیین اهمیت برگزاری باشکوه کنگره اربعین گفت: 
امسال با مدیریت جهادی دکتربهرام نیا و مشارکت مردم و مجموعه های خدمات 
رسان، نظامی، مرزبانی، امنیتی، سپاه، بسیج و اصحاب رسانه این مراسم آیینی به 

شکل مطلوبی برگزار گردید.
وی با اشــاره به تردد بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرز مهران ادامه داد: با 
وجود گرمای ۵۰ درجه ای شهر مهران، مسئوالن این شهرستان با تالشی جهادی 
به رســالت اجتماعی و دینی خود عمل نمودند و با پایش کاســتی ها، به منظور 
رفــع نواقص و تجهیز آنها برآوردهای الزم صــورت گرفت و در این زمینه تقویت 
زیرســاختهای بهداشتی و امکاناتی نظیر آب آشــامیدنی و غذا در دستورکار قرار 
گرفت.فرماندار مهران با تقدیر از اصحاب مطبوعات و رســانه ها، ابراز کرد: استان 
ایالم دارای ظرفیت باالیی در حوزه رسانه است و  به تصویر کشیدن شکوه کنگره 

اربعین مهم ترین وظیفه و رسالت اصحاب رسانه است.
شفیعی افزود: فرمانداری مهران به کمک سایرنهادها تمامی امکانات الزم درزمینه 
حمل و نقــل و تجهیزات درمانی و دیگر امکانات مورد نیاز دیگر را فراهم و کلیه 
امورات را به طور کامل رصد، پیگیری و رفع مشــکل کردیم و در این بین، حضور 
مســتمر دکتر بهرام نیا اســتاندار ایالم در مرز مهران مایه دلگرمی و در نوع خود 

بی نظیر و مثال زدنی بود.
وی با بیان اینکه روزانه ۵۵ هزار بشــکه نفت در مهران استحصال می شود گفت:  
تاکنون مالیات شــرکت های فعال در این حوزه به اســتان نمی آمد اما تالش های 
بســیاری انجام گرفت تا پرونده مالیاتی نفت و گاز غرب به استان منتقل شود تا 
اینکه این آرزوی دیرینه مردم ایالم با پیگیری های اســتاندار ایالم محقق شد و از 

این طریق ســالیانه بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به استان تزریق می شود و 
هم اکنون نیز یکی از مطالبات مردم مهران توســعه میدان نفتی آذر و شــروع به 

کار میدان نفتی چنگوله است.
فرماندار شهرستان مرزی مهران با بیان اینکه در حوزه راهسازی در مسیر مهران 
تالش های ارزشــمندی به بار نشسته است، گفت: در حال حاضر اجرای ۲۱ هزار 
مترمربع ســایبان در حال انجام و تکمیل شدن است و بنا داریم اجرای ۳۰ هزار 
مترمربع دیگر را نیز در دستور کار قرار دهیم و از سه راهی جنداهلل تا پایانه مرزی 

مهران زائرسراهای مختلفی ایجاد کنیم.
وی در بخش دیگری از این نشســت به تردد ۳۴۰ هزار خودرو در ایام اربعین در 
شــهر مهران اشاره و بیان کرد: در این ایام ۱۶۰ هزار خودرو در شهرستان مهران 
پارک شده بود و پایانه مرزی، پایانه  برکت، پارکینگ اربعین، شهر مهران و مسیر 
پل زائر تا پایانه مرزی در ایام اربعین به صورت زنده پایش تصویری می شــد و با 
وجود افزایش ۱۰۰ درصدی پارک و تردد خودروها در شهرســتان مهران، شاهد 
۵۰ درصد کاهش تصادفات بودیم.شــفیعی با بیــان اینکه باید قدردان موهبت و 
فرصت طالیی اربعین حســینی در اســتان ایالم باشیم، گفت: جا دارد از نماینده 
ولی فقیه در اســتان، نمایندگان اســتان در مجلس شــورای اسالمی، استاندار و 
معاونین ایشــان، همه مدیران و پرسنل دســتگاه های اجرایی استانی و کشوری 
که درکنارمردم در امر برگزاری کنگره عظیم اربعین امسال سنگ تمام گذاشتند، 
صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.وی خاطرنشان کرد: این توفیق بزرگ حاصل تعامل 
و برنامه ریزی های مؤثر بین همه دســتگاه های اجرایــی و مردم بود که خالصانه 

خدمت به زائرین را نصب العین و وجهه همت خود قرار دادند.

مدیریتجهادیاستاندارایالمدرکنگرهعظیماربعینمثالزدنیبود

 رییس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: پس از انقالب 
اسالمی تاکنون بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ کتاب در شمارگان ۶۹ میلیون نسخه 

در آستان قدس رضوی چاپ شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
عبدالحمید طالبی روز شنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در گفت 
و گو با خبرنگاران افزود: سابقه نشر در این آستان مقدس که منسوب به عالم 

آل محمد)ص( است، به ۹۶ سال قبل یعنی سال ۱۳۰۵ بازمی گردد.
وی ادامه داد: تعداد آثار منتشــر شده این آستان پیش از پیروزی انقالب 

اسالمی ۲۷ جلد بوده است.
رییس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قدس رضوی گفت: بر اساس 
سیاســت هایی که تولیت آستان قدس رضوی به آن تاکید دارند فعالیت های 
فرهنگی و منشورات این مجموعه باید مبتنی بر تبلیغ و تعالیم وحیانی قرآن 

کریم، ســنن پیامبر اکرم)ع( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و ســیره امام 
رضا)ع( باشد.طالبی با بیان این که در حال حاضر سه تکلیف شامل تولید آثار، 
ترویج کتابخوانی و نقد و بررسی آثار بر عهده ماست افزود: اقدامات مختلف و 
متعددی از سوی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در این حوزه ها 
صورت گرفته و می گیرد که برپایی ایستگاه های مطالعه در حرم مطهر رضوی، 
دریافت مجوز نشر کتاب رضوی و راه اندازی فروشگاه جامع کتاب و محصوالت 
فرهنگی در باب الجواد حرم مطهر رضوی برخی از اقدامات در حال انجام است.

آغاز طرح نذر کتاب، بذر اندیشه و بینش
مدیر عامل موسسه به نشرانتشارات آستان قدس رضوی نیز در این نشست 
گفت: همزمان با هفته کتاب، طرح »نذر کتاب؛ بذر اندیشه و بینش« را آغاز 
می کنیم که این طرح با هدف تامین بسته های مطالعاتی کاربردی ویژه نوجوانان 

و جوانان محروم راه اندازی شده است.
حسین سعیدی افزود: عالقه مندان می توانند از طریق کد دستوری *۸ 
مربــع و به آدرس اینترنتی nazr.razavi.ir و یا از طریق اپلیکیشــن رضوان 
به آدرس app.razavi.ir به شناســه حساب ۱۰۰۱۰۴۱۱۷ و شماره حساب 

۷۶۵۸۵۸۵۸۸۶ در این امر خدا پسندانه شرکت کنند.
وی برگزاری سه نشست نقد و بررسی آثار به نشر در فروشگاه مرکزی کتاب 
مشهد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی را یکی از برنامه های به نشر 
در هفته کتاب و کتابخوانی ذکر کرد و ادامه داد: از دیگر اقدامات این موسسه 

برگزاری جشن امضا در رواق کتاب حرم مطهر رضوی است.
 ۲۱ تــا ۲۸ آبــان مــاه به نــام هفتــه کتــاب، کتابخوانــی و کتابدار

 نام گذاری شده است.

آستانقدسرضوی۶۹میلیوننسخهکتابچاپومنتشرکردهاست

  زیرساختهای فرهنگی پاسخگوی نیاز استان البرز نیست
ســید علی حســینی البرز خبرنگار ایده روز - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان البرز گفت :زیر ساختهای فرهنگی و هنری استان البرز پاسخگوی نیازهای استان البرز و عالقمندان به فرهنگ و هنر استان البرز نیست. سعید جابری انصاری ضمن اعالم 
این مطلب اظهار داشت: استان البرز به عنوان آخرین استانی که در کشور تشکیل شده است از مشکالت زیر ساختی بسیار جدی برخوردار است. وی ادامه داد : در این میان با توجه به کمبودها و نیازهای فراوانی که استان البرز در حوزه فرهنگ استان البرز 

وجود دارد، زیرساختهای الزم برای این موضوع دیده نشده است. جابری انصاری گفت : جمعیت قابل توجه استان به همراه نرخ قابل توجه افزایش مهاجرت در این استان، لزوم توجه جدی به حوزه فرهنگ و ارشاد را نشان می دهد.
این مسئول اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز تمام تالش خود را در راستای افزایش زیرساختهای فرهنگی و هنری در استان انجام داده و تالش دارد تا در این مسیر از توان بخش خصوصی و فعاالن این عرصه استفاده نماید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به طور قطع، مشکالت عدیده ی زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان البرز با اعتبارات این استان مرتفع نخواهد شد.
وی گفت: حضور بخش خصوصی و توجه به سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی می تواند بخش قابل توجهی از این مشکالت زیر ساختی را مرتفع نماید. جابری انصاری ادامه داد: تالش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز این است که بتواند، سرمایه 

گذاری در حوزه فرهنگی در استان البرز را تسهیل کند.
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چرخش نگاه کی روش از بازیکن منتقد به سوی مدافع مطمئن

 فیروز کریمی استعفا کرد
همکاری باشــگاه نفت آبادان و فیروز کریمی به پایان 

رسید.
 فیــروز کریمی که بعد از رضا پرکاس به عنوان دومین 
ســرمربی نفت برای لیگ بیست و دوم انتخاب شد، پس 
از کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا کرد و اعضای 
هیات مدیره نیز پس از بررسی، با استعفای او موافقت کردند.
کریمی در جلسات تمرینی اخیر تیمش نیز غایب بود.

نفت آبادان در حال حاضر در قعر جدول رده بندی قرار دارد. 

 قراداد عجیب در باشگاه استقالل
باشگاه استقالل مجبور به پرداخت اجاره ۲۵۰ میلیون 

تومان به صورت ماهیانه است.
باشگاه استقالل در زمان مدیریت آجورلو چند ماشین 
لوکس خارجی را برای رفت و آمد خارجی های خود اجازه 
کرده بوده که حاال هزینه های ســنگین این اجاره ها باقی 
مانده و استقالل حدود ۷۵۰ میلیون تومان بابت اجاره این 
ماشین ها که برای رفت و آمد خارجی های تیم به تمرینات 

بوده را باید پرداخت کند.
طبق اخبار دریافتی قرارداد استقالل با آژانس این ماشین های لوکس ماهیانه 
۲۵۰ میلیون تومان بوده که در ۳ ماه آخر مدیریت آجورلو هیچ پولی بابت اجاره این 
ماشین ها پرداخت نشده بوده و حاال در این شرایط بد مشکالت مالی استقالل باید 
۷۵۰ میلیون تومان را فقط بابت رفت و آمد خارجی های خود در تهران پرداخت 
کند.با توجه به هزینه باالیی که در گذشته صرف این مسئله شده به نظر می رسد 
باشــگاه استقالل قرارداد خود را با این آژانس کنسل کند چرا که استقاللی ها در 
شرایطی که مشکالت مالی زیادی دارند، نمی توانند ماهیانه ۲۵۰ میلیون تومان 

هم بابت رفت و آمد خارجی های خود پرداخت کنند.

 وداع تلخ امید ابراهیمی با کارلوس کی روش
هافبک تیم ملی کشورمان پس از مصدومیت و وداع با 
جام جهانی با کی روش در ساختمان پک دیدار کرد. امید 
ابراهیمی که به دلیل مصدومیت در بازی ایران و نیکاراگوئه 
جام جهانی را از دســت داده بود، امروز با کی روش و کادر 

فنی دیدار کرد.
این بازیکن عصر جمعه با حضور در ســاختمان پک با 

سرمربی تیم ملی ایران دیدار کرد.

  انگیزه خاص طارمی برای دیدار با تیم سابق بیرانوند قبل از جام جهانی
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در آخرین 
بازی این تیم پیش از حضور در جام جهانی انگیزه خاصی 
دارد و می توانــد آمار گل و پــاس گل خود را در پورتو به 

صد برساند.
تیم فوتبال پورتو امشب در چارچوب هفته سیزدهم لیگ 
پرتغال به مصاف بواویشتا می رود. این آخرین دیدار پورتو 
در لیگ پیش از شــروع مسابقات جام جهانی است و پس 
از آن ملی پوشان این تیم از جمله مهدی طارمی راهی اردوهای ملی خواهند شد.

روزنامه »اوجوگو« پرتغال در گزارشــی به انگیزه های خاص مهدی طارمی در 
بازی با بواویشتا اشاره کرد؛ تیمی که سال گذشته علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم 

ملی ایران در آن حضور داشت.
این روزنامه به آمار تاثیرگذاری طارمی روی گل های پورتو طی سه سال اخیر 
اشــاره کرده است؛ آماری که طارمی می تواند قبل از حضور در اردوی تیم ملی و 

جام جهانی آن را در دربی پورتو ارتقا بدهد.
در این گزارش آمده است: »مهاجم ایرانی که برای جام حذفی پرتغال در ترکیب 
نبود، مطمئناً در ترکیب اصلی دربی روز شنبه خواهد بود و انگیزه بیشتری برای 
دیدار از بوآویشــتا خواهد داشــت. مهدی حاال در سومین فصل حضورش در تیم 
پورتو پرتغال روی ۹۶ گل تاثیرگذار بوده اســت )۶۲ گل و ۳۴ پاس گل در ۱۱۴ 
بازی( و در آســتانه آخرین بازی قبل از جام جهانی - جایی که حضور او تقریباً 
تضمین شده است - چشمش به عدد ۱۰۰ است. به عبارت دیگر، مهدی مسئول 
بیش از یک سوم )۳۸.۱ درصد( از ۲۵۲ گلی است که پورتو به ثمر رسانده است.«

مطلب روزنامــه پرتغالی درباره مهاجم ایران این طور ادامه پیدا کرده اســت: 
»طارمی برای رســیدن به چنین رکوردی قبل از رفتن به قطر با تیم ملی ایران، 
باید نمایشی استادانه در استادیوم بسا )ورزشگاه خانگی بواویشتا( امضا کند. یک 
پوکر گل یا پاس گل و یا ترکیبی از این دو برای رسیدن به آمار صد کافی است اما 
در یک سناریوی واقع بینانه تر، می توان انتظار داشت که پس از بازگشت طارمی 

از بزرگترین رقابت تیم ملی، به این نقطه رسید.«
روزنامه اوجوگو در حالی این گزارش را منتشــر کرده که بررسی سابقه تقابل 
طارمی با بواویشتا با لباس تیم های ریوآوه و پورتو نشان می دهد درخشش در بازی 

امشب دور از انتظار نیست:
»مهدی پنج بار با بواویشتا دیدار کرده و چهار گل به ثمر رسانده و دو پاس گل 
داده اســت. در پرتغال، در واقع تنها ســه باشگاه خاطرات بدتری از طارمی دارند: 
توندال، پورتیموننزه و موریرنزه. عامل دیگری نیز وجود دارد که می توان به جذابیت 
انگیزشی بازیکن ۳۰ ساله ایران در بازی امشب اضافه کند؛ فصل گذشته به طارمی 
یک ساعت پیش از شروع بازی با بواویشتا گفته شد که او نمی تواند در این مسابقه 
بازی کند؛ وقتی که او فهمید تست کرونایش مثبت شده است. پورتو در نهایت در 

آن بازی بدون مهاجم ایران به پیروزی ۱ بر صفر رسید.«

  خجالت پرسپولیس برای ارسال قرارداد »استوکس« به فیفا!
قرارداد »آنتونی اســتوکس« با باشــگاه پرســپولیس 
اشکاالتی داشته اســت که در نهایت پیروزی این بازیکن 

ایرلندی در فیفا را به دنبال داشت.
 آنتونی استوکسل مهاجم ایرلندی یکی از عجیب ترین 
خریدهای باشگاه پرسپولیس در دوران مدیریت محمدحسن 
انصاریفرد بود. این بازیکن بعد از انجام تنها چند مســابقه 
برای سرخپوشان، بعد از شیوع ویروس کرونا پرسپولیس 

را ترک کرد و دیگر به این تیم بازنگشت.
اســتوکس سپس از پرســپولیس به فیفا شکایت کرد و در این پرونده حقوقی 
پیروز شــد و پول خود را دریافت کرد.مهدی رسول پناه مدیرعامل و رئیس سابق 
هیات مدیره پرسپولیس زوایای جدیدی از قرارداد استوکس را اعالم کرد و گفت: 
این قرارداد دوران مدیریت من نبود. استوکس با تیم برای بازی با شارجه به امارات 
رفت و دیگر نیامد. در دوران مدیریتی ما بحث کرونا و بازی ها کنسل شد. او در این 
مدت نمی توانست به تهران بیاید. طبق قرارداد استوکس، کار حقوقی را انجام دادیم.

رســول پناه افزود: در قرارداد استوکس آمده بود که باید به فدراسیون فوتبال 
ایران شکایت کنیم. این ایراد است. این قرارداد آنقدر »ان قلت« داشت که رویمان 
نمی شــد برای فیفا ارسال کنیم. تاریخ ها هم اشــتباه خورده بود. نمی دانم سهواً 
بوده یا عمداً ولی قرارداد ۱۵ الی ۲۰ غلط داشت. فقط توانستیم جوری وارد شویم 
که ۵۰ هزار دالر آخر به ما نخورد. هیچ چاره ای نداشــتیم. بزرگترین ضربه را در 

پرسپولیس از بحث حقوقی خورده ایم.

محمود رضایــی  -   ایده روز  | آخرین 
تصمیمات تاکتیکی سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران قبل از جام جهانی قطر نشــان از نیمکت 
نشــینی یکی از چهره های امیــدوار در خط 

دفاعی دارد.
ساعات پر التهاب اعالم لیست نهایی کارلوس 
کــی روش برای جام جهانــی ۲۰۲۲ چنان با 
ســرعت در حال گذر است که تعدادی از آنها 
نسبت به حضور در بین مسافران پرواز به قطر 
اطمینــان دارند اما به نظر می رســد همچون 
گذشــته قرار نیست در ترکیب تیم ملی ایران 
مقابل مهم ترین تیم های حال حاضر دنیا قرار 

بگیرند.
تیم ملی فوتبال ایران در جدال با نیکاراگوئه با 
ترکیبی وارد زمین شد که بار دیگر با تصمیمات 
فنی کارلوس کی روش توانســت دروازه خود 
را بســته نگــه دارد و به لطف تک گلی که در 
نیمه اول توسط مهدی ترابی به ثمر رساند به 

پیروزی برسد.
ســرمربی تیم ملی ایــران در ترکیب خط 
دفاعی خود تصمیم به استفاده از محمدحسین 

کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، رامین 
رضائیان و ابوالفضل جاللی گرفت. این ترکیب 

نشان می دهد کی روش همچنان روی بازیکنان 
مورد اعتماد تعصب بیشتری دارد؛ چراکه شجاع 

خلیل زاده را پس از ســه سال حضور در قلب 
دفاع تیم، نیمکت نشین کرده و پورعلی گنجی 

را بار دیگر در این پست مورد استفاده قرار داده 
است تا شاید همچون جام جهانی ۲۰۱۸ بتواند 

برای تیم ملی ایران بازی کند.
روزهــای ســخت خلیــل زاده در حالی با 
بازگشت کی روش به نیمکت تیم ملی ایران فرا 
رسیده است که این مدافع همواره از منتقدان 
سرمربی بود اما فکرش را نمی کرد بار دیگر با او 
روبرو شود تا اینگونه مورد ارزیابی فنی و تاکتیکی 
مرد پرتغالی قرار بگیرد. خلیل زاده حتی در پالن 
دوم کی روش در نیمه دوم بازی با نیکاراگوئه نیز 
جایی نداشت اما مصدومیت جدی امید ابراهیمی 
سبب شد تا به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 

۶۸ وارد زمین شده و در دفاع بازی کند.
برنامــه بازی های تیم ملــی فوتبال ایران 
در گــروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شــرح 

زیر است:
* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت 

۱۶:۳۰
* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه شــنبه ۸ آذر؛ ساعت 
۲۲:۳۰

ببرهای آســیا در دهمین حضور متوالی در جام جهانی در تالش برای صعود از گروه 
هستند.

 کره جنوبی هم گروه تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای دهمین 
بار پیاپی جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.  آن ها موفق ترین تیم آسیا هستند 
و با قرار گرفتن در رده چهارم این رقابت ها در سال ۲۰۰۲ به عنوان تیمی به مسابقات 

می روند که حداقل به دنبال صعود از گروه خواهند بود.
کره جنوبی با یک هدف در جام جهانی ۲۰۰۲ حاضر شد و آن هم کسب یک پیروزی 

در این بازی ها بود. 
زمانــی که ایــن تیم به یک هشــتم نهایــی صعود کــرد و باید به مصــاف ایتالیا 
می رفــت شــاگردان گاس هیدینــک پیــش از ایــن ذهنیــت خود را بــه خاطر 
پیروزی هایشــان برابر لهســتان و پرتغــال را در مرحله گروهی عــوض کرده بودند. 
 ببرهای آســیا دیگر چیزی برای از دســت دادن نداشــتند. با این حال هیدینک به 
چیز دیگری فکر می کرد و در طول رقابت ها به آن اصرار داشت. او می گفت: با اشتیاق 

زیاد پیشروی می کنیم.
آن یونگ هوان ستاره کره در آن دوره از رقابت ها بود که به خاطر بازی درخشانش به 
شهرت رسید. او دو گل در جام جهانی ۲۰۰۲ به ثمر رساند و توانست سومین گلش را 
در جام جهانی ۲۰۰۶ به ثمر برساند و دروازه توگو را باز کند. هوان بهترین گلزن تیم 

ملی کره در تاریخ جام جهانی شد.

ستاره: سون هیونگ مین
در دورانی که فوتبال کره جنوبی قدرت سال های گذشته را 
ندارد، سون هیونگ مین به عنوان لژیونری که در لیگ برتر 
بازی می کند، از تجربه ارزشمندی به عنوان مهاجم تیم ملی 

این کشور برخوردار است.
 مین در نبود بازیکنان بزرگ تاریخ کره جنوبی مانند پارک جی 
 سونگ، وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید تیمش را به سمت 
تکرار موفقیت های گذشــته هدایت کند. او سال هاست که 

عنوان برترین لژیونر آسیا در فوتبال اروپا را یدک می کشد.

سرمربی: پائولو بنتو
پائولو بنتو پرتغالی بعد از چند سال حضور روی نیمکت تیم 

ملی کره توانسته است به ثبات دست یابد.
 او در جــام ملت های آســیا نیــز روی نیمکــت کره بود 
و در بیــن تیــم های مدعی در آســیا نیمکــت کره ثبات 
 بیشتری داشته اســت. باید دید این اعتماد به کادر پرتغالی

 در جام جهانی قطر چه نتیجه ای برای تیم ملی کره در پی 
خواهد داشت.

 * تیم ملی کره جنوبی در یک نگاه 
افتخارات: مقام چهارم جام جهانی و دو قهرمانی آسیا

بهترین گلزن: چا بوم کئون )۵۸ گل(
بیشترین بازی: هونگ میونگ بو )۱۳۶ بازی ملی(

نحوه صعود: صعود از گروه به همراه ایران
عملکرد دوره قبل: حذف در مرحله گروهی

لباس کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ کره جنوبی

برنامه بازی های کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ اروگوئه - کره جنوبی، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ کره جنوبی - غنا، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کره جنوبی - پرتغال، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

تیم ملی فوتبال پرتغال با حضور ســتاره خود امیدوار است پس از اروپا قهرمان جهان 
نیز بشود. بهترین افتخار تیم دوم شبه جزیره ایبری، سومی جام جهانی است. پرتغال 
حتی با حضور یکی از بهترین بازیکنان جهان یعنی کریستیانو رونالدو در جام جهانی 
نتایج چندان درخشانی نگرفته است. با این حال قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ فرانسه باعث 
شد امیدها نسبت به این تیم در جام جهانی بیشتر شود. پرتغال در جام جهانی روسیه 
توانست از گروه خود صعود کند ولی در یک هشتم نهایی برابر اروگوئه شکست خورد 
تا حذف زودهنگامی از رقابت ها داشته باشد. پرتغال در یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ 
نیز حذف شد. این تیم در این مرحله از رقابت ها برابر بلژیک قرار گرفت و بازنده شد تا 
در دو دوره اخیر جام جهانی و یورو در یک مرحله مشترک حذف شده باشد.کریستیانو 
رونالــدو می تواند در قطر، جام جهانی متفاوتی را به همراه هم تیمی هایش تجربه کند 
اما باید بزرگان دیگری همچون آلمان، برزیل، اســپانیا، فرانسه یا حتی آرژانتین لیونل 
مســی را کنار بزند. پرتغال توانست با پشت سر گذاشتن ترکیه و مقدونیه در پلی آف 

راهی قطر شود.

ستاره: کریستیانو رونالدو
مهاجم پرتغالی و بهترین گلزن دیدارهای ملی در جهان پس 
از سال ها توانست به آرزوی خود یعنی تجربه قهرمانی با تیم 
ملی برســد. او به همراه کشورش، قهرمان یورو ۲۰۱۶ شد و 
توانست عنوان بهترین بازیکن سال و توپ طال را کسب کند. 
رونالدو بعد از جدایی از یوونتوس و حضور در یونایتد در رده 
باشــگاهی از نظر گلزنی افت کرده اســت و در این فصل در 
خیلی از بازی ها نیمکت نشین بود. او می تواند با درخشش در 
جام جهانی قطر از اعتبار نام خود دفاع کند و بهترین عنوان ملی را به ویترین افتخاراتش 
اضافه کند. مهاجم یونایتد در حال حاضر فصل عجیبی را تجربه می کند. همه از او انتظار 
داشتند که یونایتد را به جام برساند ولی فصل قبل یونایتد از همه رقابت ها کنار رفت. 

با این حال رونالدو در هر شرایطی امید اول تیم کشورش در جام جهانی خواهد بود.

سرمربی: فرناندو سانتوس
و از سال ۲۰۱۴  هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو سال 
بعد توانست این تیم را برای نخستین بار قهرمان اروپا کند. 
پرتغال در فینال، فرانسه میزبان را شکست داد. این قهرمانی 
در حالی به دســت آمد که رونالدو به علت آسیب دیدگی در 
نیمه اول مجبور شــد از کنار زمین به بازیکنان انرژی دهد. 
سانتوس با این قهرمانی بهترین افتخار تاریخ کشورش را به 
ثبت رساند و سپس توانست تیمش را به جام جهانی بفرستد. 
با این حال او در جام جهانی ۲۰۱۸ و یورو ۲۰۲۰ همراه پرتغال در یک هشــتم نهایی 
کنار رفت و باید دید در دومین حضور خود در جام جهانی همراه پرتغال چه عملکردی 

خواهد داشت.
* تیم ملی پرتغال در یک نگاه

افتخارات: عنوان سومی جهان در سال ۱۹۶۶
بهترین گلزن: کریستیانو رونالدو )۱۱۷(

بیشترین بازی: کریستیانو رونالدو )۱۹۱(
نحوه صعود: صعود از پلی آف اروپا

عملکرد دوره قبل: حذف در مرحله یک هشتم نهایی
لباس پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ پرتغال
برنامه بازی های پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ پرتغال - غنا، ورزشگاه راس ابوعبود
۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ پرتغال - اروگوئه، ورزشگاه لوسیل

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کره جنوبی - پرتغال، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

اروگوئه که بخش مهمی از تاریخ جام جهانی را به خود اختصاص داده است، می خواهد 
در قطر بهتر از رقابت های دوره گذشته نتیجه بگیرد.

 تیم ملی فوتبال اروگوئه ملقب به La Celeste به معنای »آسمان آبی« توانست جواز 
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به دست بیاورد. 

نخستین قهرمان جام جهانی توانست مسافر قطر شود. این تیم با پیروزی یک بر صفر 
برابر پرو صعود خود را به جام جهانی ۲۰۲۲ قطعی کرد.

 اولین میزبان جام جهانی در حالی به قطر می رود که یکی از زهردارترین خط حمله ها 
را بین تیم های حاضر در این بازی ها دارد. 

حضور لوییس ســوارس و ادینسون کاوانی در کنار هم باعث ترس هر دفاعی می شود. 
البته باید داروین نونز مهاجم بنفیکا را نیز به این جمع اضافه کرد.

 اروگوئه می خواهد نسبت به جام جهانی گذشته بهترین نتیجه را کسب کند و تا جایی 
که می تواند به باالترین مراحل صعود کند.

 اروگوئــه در جــام جهانی ۲۰۱۸ توانســت با برتــری برابر پرتغال در یک هشــتم 
 نهایــی به جمع هشــت تیم برتــر راه یابد ولــی در یک چهارم نهایی بــا دو گل به

 فرانسه باخت و حذف شد.
اروگوئه با هدایت اســکار تابارس به عنوان چهارمی جام جهانی رســید. این اتفاق در 
ســال ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی رخ داد. او همچنین در کوپا آمه ریکا ۲۰۱۱ اروگوئه 

را قهرمان کرد.

ستاره: داروین نونیز
مهاجــم فعلی لیورپــول اولین جام جهانی خــود را تجربه 
خواهــد کــرد و مــی خواهد پــا جــای پــای بازیکنانی 
 چــون لوئیــس ســوارس و ادینســون کاوانــی در خــط 

حمله اروگوئه بگذارد. 
درخشش او در این جام می تواند موفقیت اروگوئه را تضمین 

کند.

سرمربی: دیگو آلونسو
فدراسیون فوتبال اروگوئه بعد از کنار گذاشتن اسکار تابارس 
بعد از بیش از یک دهه، سرانجام به جمع بندی نهایی رسید و 

جایگزین اوسکار تابارس را انتخاب کرد. 
دیگو مارتین آلونسو مهاجم ســابق اروگوئه رسما به عنوان 

جایگزین تابارس انتخاب شد.
 آلونسو با تیم مونتری مکزیک به قهرمانی در لیگ قهرمانان 
کونکاکاف رسید تا به جام باشگاه های جهان راه پیدا کند. او 
سابقه مربیگری در اینتر میامی را هم بر عهده دارد. او در دوران فوتبال خود با پیراهن 

اتلتیکو مادرید و والنسیا هم بازی کرده است.

* تیم ملی اروگوئه در یک نگاه:
افتخارات: قهرمان جام جهانی دوره های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰

بهترین گلزن: لوییس سوارس )۶۸(
بیشترین بازی: دیگو گودین )۱۵۹(

عملکرد دوره قبلی: حذف در مرحله یک چهارم نهایی
لباس اروگوئه در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ اروگوئه
برنامه بازی های اروگوئه در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر:

ورزشــگاه  جنوبــی،  کــره   - اروگوئــه   /۱۶:۳۰ ســاعت   ۱۴۰۱ آذر   ۳ 
اجوکیشن سیتی

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ پرتغال - اروگوئه، ورزشگاه لوسیل
۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ غنا - اروگوئه، ورزشگاه الجنوب

اروگوئهپرتغالکره جنوبی
معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲

کارشــناس فوتبال ایران بابیان اینکه کارلوس کی روش از همین حاال ترکیب اصلی 
خود را برای جام جهانی می شناســد، گفت: اگر مقابل انگلیس بازی را واگذار نکنیم 

راهی مرحله بعد خواهیم شد.
هادی شــکوری با اشــاره به آخرین شــرایط تیم ملی ایران پیش از حضور در جام 
جهانی قطر، گفت: خوشــبختانه تمرینات تیــم ملی به طور منظم و جدی پیگیری 
می شــود. با اضافه شده لژیونرها در چند روز آینده، کی روش کاماًل تمامی نفراتش 
را در اختیار خواهد داشت و می تواند بهترین ترکیب را برای سه دیدار حساس برابر 

انگلستان، ولزی و آمریکا به دست بیاورد.
وی در مــورد تنها دیــدار تدارکاتی باقیمانده ایران برابر تونــس که در قطر برگزار 
می شــود، اظهار کرد: این بازی نقش تعیین کننده ای برای کادر فنی خواهد داشت. 
اگر چه اعتقاد دارم سرمربی تیم ملی از همین االن ترکیب اصلی اش را برای دیدار 
برابر انگلیس پیدا کرده اســت اما این بازی هم می توانــد برای انتخاب ۱۱ بازیکن 

کمک بیشتری به او بکند.
کارشــناس فوتبال با بیان اینکه کارلوس کی روش به استفاده از لژیونرها در ترکیب 

تیم ملی عالقه بیشــتری دارد، تصریح کرد: طبیعی اســت که او از بازیکنان شاغل 
در اروپا هم بیشــتر اســتفاده کند و هم از آنها انتظار داشته باشند. بازیکنان شاغل 
در اروپا حرفه ای تر هســتند، با فوتبال اروپا آشنایی بیشــتری دارند و بارها مقابل 
بازیکنانی که حاال قرار اســت در جام جهانی روبرویشان قرار بگیرند، بازی کرده اند. 

بنابراین حق کی روش اســت که از آنها بیشتر استفاده کند. البته هستند بازیکنانی 
که در لیگ داخلی مشــغول بازی هســتند و به طور حتم در ترکیب قرار خواهند 
گرفــت اما در مجموع کارلوس کی روش نگاه ویژه تری به بازیکنان شــاغل در اروپا 
دارد.شــکوری در پاسخ به این پرسش که چه بازیکنانی مستحق حضور در تیم ملی 
بودند اما کی روش آنها را دعوت نکرد؟ افزود: انتخاب بازیکن ســلیقه ای اســت. آیا 
االن آماده تر از محبی در لیگ داخلی وجود دارد اما او به تیم ملی دعوت نشــد. تا 
شــروع جام جهانی کمتــر از دو هفته باقی مانده. بنابراین بهتر اســت با طرح این 
مسائل تمرکز تیم ملی را بر هم نزنیم و اجازه دهیم کی روش و همکارانش کارشان 

را با آرامش انجام داده تا بتوانیم عملکرد قابل قبولی در جام جهانی داشته باشیم.
کارشــناس فوتبال در پایان و در پاســخ به این پرسش که آیا می توانیم برای اولین 
بار از مرحله گروهی صعود کنیم؟ گفت: همیشــه باید امیدوار باشــیم حتی فکر به 
ناامیدی هم کار ما را ســخت خواهد کرد. به اعتقاد من اگر مقابل انگلیس بازی را 
واگــذار نکنیم به طــور حتم می توانیم در دو دیدار بعدی برابــر ولز و آمریکا موفق 

باشیم و با حمایت و دعای خیر مردم راهی مرحله دوم بشویم.

به انگلیس نبازیم صعود خواهیم کرد



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
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بازار کریپتو تحت تاثیر بحران صرافی اف تی ایکس به شدت دچار ریزش شده 
است. قیمت بیت کوین صبح امروز برای مدتی به زیر 16,000 دالر سقوط کرد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از اینوستینگ، صرافی اف تی ایکس دچار بحران 
نقدینگی شده و زنگ خطر برای ورشکستگی آن به صدا درآمده است. صرافی بزرگ 
بایننس پیش تر پیشنهاد داده بود که به صرافی رقیب خود، صرافی اف تی ایکس، 
کمک خواهد کرد که از این بحران خارج شــود؛ ولی ظاهرا این پیشــنهاد را پس 
گرفته و اکنون وضعیت بیش از پیش بغرنج شده است. بازار ارزهای دیجیتال نیز 
تحت تاثیر این اتفاقات به شدت دچار سقوط شده است. روز گذشته تقریبا تمام 

100 ارز دیجیتال برتر بازار دچار افت قیمت شدند.
قیمت بیت کوین )BTC(، بزرگ ترین ارز دیجیتال جهان، امروز پنج شــنبه 19 
آبان، بیش از 10 درصد سقوط کرد و به 15,603,3 دالر رسید - پایین ترین سطح 
از اواسط سال 2020 تاکنون. بیت کوین نسبت به هفته ی گذشته نزدیک به 20 
درصد از ارزش خود را از دســت داده اســت. هم اکنون، در لحظه ی نگارش این 
مطلب - در حوالی ساعت 8:45 - بیت کوین با 8,66 درصد کاهش نسبت به روز 

گذشته با قیمت 16,637 دالر معامله می شود.
نمودار قیمت بیت کوین

اتریوم )ETH( نیز نسبت به روز گذشته 8,22 درصد کاهش یافته و اکنون با قیمت 
1,187 دالر معامله می شود - پایین ترین سطح در چهار ماه اخیر. سایر التکوین ها 
نیز متحمل زیان های درصدی دو رقمی شده اند. قیمت دوج کوین )DOGE( با 3,78 
درصد کاهش به 0,0822 دالر رسیده، و سوالنا )SOL( نیز با 28,69 درصد کاهش 

با قیمت 15,12 دالر معامله می شود.
روز گذشته، مدیرعامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، اعالم کرد که از توافقنامه ی 
خرید اف تی ایکس خارج می شود؛ این خبر باعث ریزش مجدد قیمت ها در بازار کریپتو 
شد. صرافی اف تی ایکس به دلیل بحران نقدینگی، برداشت ها از حساب مشتریان اش 
را به حالت تعلیق درآورده است.بایننس نگرانی خود را در خصوص نحوه ی عملکرد 
صرافی اف تی ایکس اعالم کرده بود. به اعتقاد بایننس، صرافی اف تی ایکس که به 
عنوان سومین صرافی بزرگ جهان در حوزه ی ارزهای دیجیتال فعالیت می کند، 

در خصوص دارایی های مشتریان اش دچار سوءمدیریت شده است.
طبق گزارش ها، نهادهای نظارتی ایاالت متحده نیز در حال بررســی عملکرد 
صرافی اف تی ایکس هســتند. مدیرعامل این صرافی، سم بنکمن فراید خطاب به 
کارمندان اش گفته است، پس از لغو توافقنامه  ی آن ها با صرافی بایننس، در حال 
بررسی سایر گزینه ها برای نجات شرکت هستند؛ هرچند، آن ها برای جلوگیری از 

اعالم ورشکستگی گزینه های چندانی در اختیار ندارند.
وحشت سرمایه گذاران از ورشکستگی احتمالی صرافی اف تی ایکس باعث بروز 
زیان های گسترده ای در سراسر بازار کریپتو شده است. تحلیلگران پیش بینی می کنند 
فشار فروش در بازار به شدت بیش تر شده و قیمت بیت کوین به زیر 13,000 دالر 
سقوط خواهد کرد.ورشکستگی اف تی ایکس ضربه مهلک دیگری به پیکر نیمه جان 
کریپتو خواهد زد. این بازار در سال جاری ضربات مهلک دیگری را نیز تحمل کرده 
بود؛ از جمله ورشکستگی ترا لونا، تری اروز کپیتال و شبکه ی سلسیوس. هم چنین، 
افزایش مدام نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش بی سابقه ی فعالیت هکرها نیز 

رغبت سرمایه گذاران را به بازار کریپتو به شدت کاهش داده اند.
اف تی ایکس توکن )FTT(، توکن بومی صرافی اف تی ایکس،  بیش از 90 درصد 

از ارزش خود را از دست داده و قیمت آن هم اکنون به 2,27 دالر رسیده است.

ژاپن بیش از هر کشور دیگری از ایده ورود ربات های انسان نما به خانه استقبال 
کرده اســت و بنابر گزارش ها، این ربات ها به زودی می توانند بخشــی از اعضای 

خانواده های ژاپنی شوند.
 بــه نقل از بیگ تینک، در حال حاضر ربات های مختلفی برای کمک به افراد 

سالمند ابداع می شوند که انواع گوناگونی از جمله دستیارهای هوشمند خانگی و 
ربات های پرستار را در بر می گیرند. این ربات ها می توانند کاربران سالمند خود را 
به فعالیت وادارند، مراقب آنها باشند و یا آنها را از خواب بیدار کنند. برخی از این 
ربات ها حتی برای مشاوره دادن به کاربران نیز مناسب هستند و می توانند راه هایی 

مانند تماشای تلویزیون و یا ورزش کردن را برای سرگرمی آنها پیشنهاد دهند.
این ربات ها می توانند یک راه حل مثبت و کارآمد برای مراقبت از ســالمندان 
باشــند و احساس تنهایی را در آنها از بین ببرند. شاید تبلیغات بسیاری در مورد 
ربات های پرستار دیده باشیم. بسیاری از پژوهشگران و شرکت ها سعی دارند که 
چنین ربات هایی را برای کمک به سالمندان طراحی کنند. شاید این ایده در ابتدا 

کمی ترسناک به نظر برسد، اما نتایج آن واقعا امیدوارکننده هستند.
متخصصان رباتیک در ژاپن دهه ها است که در زمینه پژوهش و ساخت ربات هایی 
که بتوانند همراه انسان باشند، پیشرو هستند. به همین دلیل، دولت ژاپن برنامه ای 
را تنظیم کرد که به سبب آن تا سال 2025، هر خانواده »سبک زندگی رباتیک« 

که مستلزم زندگی ایمن و راحت با کمک ماشین های همراه است را بپذیرد.

طبق پیش بینی ها نفت تا پایان ســال افزایش خواهــد یافت؛ گرچه امروز به 
دلیل بروز نگرانی ها در مورد کندشدن رشد اقتصاد جهانی، طالی سیاه با کاهش 

بیشتری مواجه شد.
به گزارش تجریش آنالین  به نقل از اینوستینگ، روز پنج شنبه در بحبوحه ی 
نگرانی های فزاینده در مورد کندشــدن رشد اقتصاد جهانی، قیمت نفت کاهش 
بیشتری یافت؛ در حال حاضر به منظور یافتن سرنخ هایی در مورد چشم انداز آتی، 
تمرکز بر روی داده های تورم ایاالت متحده است که انتظار می رود در ماه های آینده، 

جهت گیری بعدی سیاست های پولی را تعیین کند.
بهای آتی نفت برنت در ابتدای معامالت آسیایی اندکی کاهش یافت و به 92,41 
دالر رســید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0,3 درصد 
کاهش به 85,61 دالر در هر بشــکه رسید. هر دو قرارداد در این هفته، به ترتیب 

7,4 و 6 درصد کاهش یافتند.
آنطور که در چشم انداز هفته ی اخیر می توان مشاهده کرد، با انتشار داده هایی 
که نشــان می داد ذخایر نفت خام آمریکا ســه برابر بیش از حد انتظار در هفته ی 
گذشــته رشد کرده است، قیمت نفت خام به شدت کاهش یافت؛  اگرچه از قرار 
معلوم، بخش عمده ای از این افزایش به دلیل کاهش حدود 3,5 میلیون بشکه ای 
از ذخایر استراتژیک نفت )SPR( بوده است.با توجه به اینکه ذخایر در حال حاضر 

به پایین ترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است و انتخابات میان دوره ای ایاالت 
متحده به عنوان محرک اصلی این حرکت تلقی می شود، در حال حاضر سرمایه گذاران 

درباره ی کاهش های آتی از SPR نامطمئن هستند.
عــالوه بر این ها، به دنبال کاهش کمتــر از حد انتظار در ذخایر بنزین، برخی 

نگرانی ها در مورد تقاضای سوخت ایاالت متحده ایجاد شد.
مجموعه ای از داده های اقتصادی ضعیف از چین حاکی از آن است که تراز تجاری 
این کشور در ماه اکتبر کمتر از حد انتظار رشد کرده که این موضوع ُکندی رشد را در 
بزرگترین مصرف کننده ی نفت جهان به تصویر می کشد؛ در حالی که تورم بی سابقه 
به دلیل ادامه ی اختالالت ناشی از قرنطینه کووید 19 تاحدی کاهش یافته است.

گفتنی است که دالر نیز پس از کاهش اخیر در روز چهارشنبه بهبود یافت و این 
امر به نوبه ی خود، بر قیمت نفت تأثیر به سزایی داشت. در سال جاری، افزایش نرخ 
بهره آمریکا و دالر قوی تر یکی از بزرگترین اهرم های فشار بر قیمت نفت تلقی شد، 

زیرا کاالهای قیمت گذاری شده بر اساس دالر گران تر شدند.
هم اکنــون تمرکز بر روی داده های کلیدی تورم CPI ایاالت متحده اســت که 
در اواخر روز منتشــر می شود؛ البته انتظار می رود این داده ها نشان دهد که فشار 
قیمت ها تا ماه اکتبر باال بوده است. ناگفته نماند که داده های قوی تورم می تواند 
منجر به تشدید سیاست پولی بیشتر توسط فدرال رزرو شود، سناریویی که برای 

نفت منفی است.
با این حال، چندیــن عضو فدرال رزرو خواهان افزایش کمتر نرخ بهره در ماه 
دسامبر هستند که می تواند مسیر نزولی دالر را هموار، و در ادامه، فشار کوتاه مدت 

بر بازارهای نفت خام را تعدیل کند.
انتظار می رود که قیمت نفت تا پایان سال جاری افزایش یابد، زیرا کاهش عرضه 
توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعمال می شود. به عالوه، اتحادیه صاحبان 
صنایع مشابه همچنین متعهد شده است که در صورت نیاز با کاهش بیشتر عرضه، 

قیمت ها را مورد حمایت قرار دهد.
افزون بر آن در چشم انداز نه چندان دور، انتظارها حاکی از آن است که تحریم های 
غرب بر صادرات نفت روسیه، بازارهای نفت خام را در ماه های آینده تنگ تر کند که 

احتماالً به نفع قیمت ها خواهد بود.

بیت کوین به زیر 16,000 دالر رسید

در آینده نزدیک، ربات ها عضوی از خانواده های ژاپنی می شوند

پیش بینی قیمت نفت تا پایان سال
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  علمیعلمی

  نقش مهم تنفس در شکل گیری مغز

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک در مطالعه اخیرشان به بررسی اینکه 
چگونه تنفس مغز ما را شکل می  دهد، پرداخته اند.

 بــه نقل از تی ان،  اثر آرام بخش تنفس در موقعیت های اســترس زا، 
مفهومی اســت که بیشتر ما با آن آشنا هستیم. اکنون پروفسور میکا آلن 
از دپارتمان پزشکی بالینی دانشگاه آرهوس یک قدم به درک اینکه چگونه 

نفس کشیدن مغز ما را شکل می دهد، نزدیک شده است.
در این مطالعه محققان نتایج بیش از 10 مطالعه را با نتایج تصویربرداری 
از مغز جوندگان، میمون ها و انســان ترکیب کردند و از آن برای ارائه یک 
مدل محاســباتی جدید استفاده کردند که توضیح می دهد چگونه تنفس 

ما بر ساختار مغز تأثیر می گذارد.
محققان گفتند: آنچه ما دریافتیم، این است که در انواع مختلف کارها، 
ریتم هــای مغز با ریتم تنفس ما ارتبــاط نزدیکی دارد. وقتی عمل دم را 
انجام می دهیم، ما نسبت به دنیای بیرون حساس تر هستیم، در حالی که 
وقتی نفس را بیرون می دهیم، مغز بیشــتر کوک می شود. پروفسور میکا 
آلــن توضیح داد که این با نحوه اســتفاده از تنفس در برخی ورزش های 
شــدید همخوانی دارد، برای مثال تیراندازان حرفه ای آموزش دیده اند که 

ماشه را در انتهای بازدم بکشند.
میکا آلن توضیح داد که این مطالعه نشــان می دهد که تنفس چیزی 
بیش از کاری اســت که ما برای زنده ماندن انجام می دهیم. این نشــان 
می دهد که مغز و تنفس به گونه ای در هم تنیده شــده اند که بسیار فراتر 
از بقا عمل می کنند و در واقع بر احساسات، توجه ما و نحوه پردازش ما از 
دنیای خارج تاثیر می گذارند. مدل ما نشان می دهد که مکانیسم مشترکی 

در مغز وجود دارد که ریتم تنفس را به این رویدادها مرتبط می کند.
درک اینکه چگونه تنفس مغز ما را شکل می دهد و در نتیجه، خلق و 
خو، افکار و رفتارهای ما را شکل می دهد، هدف مهمی برای پیشگیری و 

درمان بهتر بیماری های روانی است.
دشــواری تنفس با افزایش بســیار زیاد خطر اختــالالت خلقی مانند 
اضطراب و افسردگی مرتبط است. ما می دانیم که تنفس، بیماری تنفسی 
و اختالالت روانپزشــکی ارتباط نزدیکی بــا هم دارند. میکا آلن گفت که 
مطالعــه ما این احتمال را افزایش می دهد که درمان های بعدی برای این 
اختالالت در توســعه راه های جدید بــرای تنظیم مجدد ریتم های مغز و 

بدن، به جای درمان مجزای هر یک از آن ها باشد.

 کشف بقایای فضاپیمای ناسا در اعماق اقیانوس

اخیرا یک تیم از شبکه تلویزیونی تاریخ )The History Channel( آمریکا 
در اقیانوس در جســتجوی یک هواپیمای سرنگون شده در جنگ جهانی 

دوم بودند که قطعات شاتل فضایی چلنجر ناسا را   پیدا کردند.
 یکی از بزرگ ترین قطعات شاتل فضایی چلنجر ناسا در کف اقیانوس 
توســط یک تیم مســتند تلویزیونی که در جستجوی هواپیمای سرنگون 
شــده جنگ جهانی دوم بودند، کشف شد. بخش بزرگی از شاتل فضایی 
تخریب شده چلنجر در شن و ماسه پایین اقیانوس اطلس مدفون شده بود.

ماموریت اس تی اس-51-ال، بیســت و پنجمین مأموریت فضاپیمای 
چلنجر متعلق به ناســا بود که در 28 ژانویه 1986 از مجتمع پرتاب 39 
پایگاه فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شــد. در این ماموریت برای اولین 
بار در تاریخ ماموریت های شاتل های فضایی، یکی از خدمه یعنی »کریستا 
مک اولیف« غیرنظامی و یک معلم مدرسه بود. این ماموریت با انفجار شاتل 
چلنجر در ثانیه هفتادوسوم پس از پرتاب، به فاجعه ای مبدل شد که منجر 
به کشــته شدن تمام سرنشین های آن شد. کمیته راجرز علت این فاجعه 
را خرابی یکی از واشرهای درزگیری در یکی از موشک های پیشران جامد 
دانستند. هفت خدمه این حادثه »الیسون انیزوکا«، »کریستا مک اولیف«، 
»گریگوری جارویس«، »جودیت رزنیک«، »مایکل جان اسمیت«، »دیک 

اسکوبی« و »رونالد مک نر« بودند.
اکنون بخش بزرگی از شــاتل فضایی تخریب شده چلنجر، بیش از سه 
دهه پس از فاجعه ای که منجر به کشــته شدن یک معلم مدرسه و 6 نفر 
دیگر شد، در شن و ماسه کف اقیانوس اطلس پیدا شده است. مرکز فضایی 

کندی ناسا این کشف را پنجشنبه اعالم کرد.
مایکل ســیانیلی، یکی از مدیران ناســا صحت این بقایای باقیمانده را 
تایید کرده اســت. وی در این باره گفت: وقتی فیلم زیر آب را دیدم، باید 

بگویم قلبم به تپش افتاد و من را به سال 1986 بازگرداند.
بیل نلسون، مدیر ناسا در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: 
این کشف به ما فرصتی می دهد تا یک بار دیگر مکث کنیم، میراث هفت 
پیشــگامی را که از دست داده ایم، باال ببریم و در مورد اینکه چگونه این 

تــراژدی مــا را تغییر داد، فکر کنیم. در حالی که نزدیک به 37 ســال از 
کشته شدن هفت کاشــف جسور و شجاع در ماموریت چلنجر می گذرد، 
این تراژدی برای همیشــه در حافظه جمعی کشــور ما باقی خواهد ماند. 
برای میلیون ها نفر در سراسر جهان، از جمله من، 28 ژانویه 1986، هنوز 
مثل دیروز اســت.در پی این فاجعه، یک تالش بزرگ جســتجو و نجات 
سازماندهی شد، بزرگترین اقدامی که تا کنون توسط نیروی دریایی ایاالت 
متحده و گارد ســاحلی ایاالت متحده در آن زمان انجام شــده است. این 
عملیات شامل هزاران نفر، 16 کشتی سطحی، یک زیردریایی تحقیقاتی 
با انرژی هســته ای و چندین زیردریایــی رباتیک و خدمه بود که به طور 
سیســتماتیک بیش از 486 مایل دریایی مربع )1666 کیلومتر مربع( از 
کف اقیانوس را در اعماق بین 10 تا بیش از 1200 فوت بازرسی کردند.

پس از هفت ماه، 167 قطعه از شاتل به وزن 118 تن کشف شد. این 
زباله هــا 47 درصد از مدارگــرد چلنجر، 33 درصد از مخزن خارجی، 50 
درصد از دو تقویت کننده موشــک جامد و بین 40 تا 95 درصد از ســه 

محموله اصلی مأموریت را تشکیل می دادند.
به گفته ســیانیلی، این یکی از بزرگ ترین قطعات چلنجر است که در 
دهه های پس از حادثه پیدا شده است و اولین بقایایی است که از زمانی که 
دو قطعه از بال چپ در سال 1996 در ساحل پیدا شد، کشف شده است.

در این ماموریت غواصان برای تهیه یک مستند تلویزیونی برای اولین 
بار این قطعه را در ماه مارس هنگامی که به دنبال الشه هواپیمای جنگ 

جهانی دوم بودند، مشاهده کردند. 
ناســا چند ماه پیش از طریق ویدئو تأیید کرد که این قطعه بخشــی 
از شــاتل است که اندکی پس از بلند شــدن در 28 ژانویه 1986 از هم 
جدا شد. ســیانیلی گفت که ویدئوی زیر آب »شواهد کامال واضح و قانع 
کننــده ای« ارائه می دهد.اندازه این قطعــه بیش از 15 فوت در 15 فوت 
)4.5 متر در 4.5 متر( اســت. به احتمال زیاد بزرگتر اســت؛ زیرا بخشی 
از آن با ماســه پوشیده شده است. سیانیلی گفت: از آنجایی که روی این 
قطعه کاشی های حرارتی مربع وجود دارد، اعتقاد بر این است که از بخش 
پایینی شــاتل باشد.این قطعه در کف اقیانوس درست در سواحل فلوریدا 
در نزدیکی کیپ کاناورال باقی می ماند تا ناسا قدم بعدی را تعیین کند.

 این متعلق به دولت ایاالت متحده اســت. به خانواده هر هفت خدمه 
چلنجر اطالع داده شده است.سیانیلی گفت: ما می خواهیم مطمئن شویم 
هر کاری که انجام می دهیم، کار درستی را برای حفظ میراث خدمه این 

ماموریت انجام می دهیم.

 کشف نورون های جادویی برای دوباره راه رفتن معلوالن

یک کارآزمایــی بالینی جدید، نورون های خاصی را شناســایی کرده 
است که می توانند به بهبود تحرک در بیماران مبتال به فلج کمک کنند.

 به نقل از نیو اطلس، تحریک الکتریکی ستون فقرات می تواند به افراد 
مبتــال به فلج کمک کند تا دوبــاره راه بروند و نتایج امیدوارکننده ای در 

یک آزمایش بالینی جدید نشان داده شده است.
اکنون دانشــمندان، نورون های خاصی را که قابل تحریک هســتند، 
شناســایی کرده اند و دریافته اند که بیماران معلول حتی پس از خاموش 

شدن تحریک الکتریکی همچنان می توانند راه بروند.
آسیب های نخاعی می توانند ناتوان کننده باشند، زیرا سیگنال های مغز 
به اندام تحتانی را مختل می کنند و موجب فلج جزئی یا کامل می شوند، 
اما یک پیشــرفت جدید نویدبخش، کمک به بیماران برای بازیابی تحرک 

از طریق تحریک الکتریکی اپیدورال است.
اپیدورال در پزشکی، روشی است که از طریق آن می توان دارو یا ماده 
حاجب را به داخل فضای اپیدورال تزریق کرد. تکنیک هایی مانند بی دردی 
از طریق اپیدورال یا بیهوشی از طریق اپیدورال در این روش وجود دارد.

بدین ترتیب، دســتگاه کوچکی در نزدیکی نخاع کاشته می شود که از 
پالس هــای الکتریکی برای تحریک نورون هایــی که حرکات پا را کنترل 

می کنند، استفاده می کند.
پیشــرفت های متعددی که در دهه گذشته در این روش حاصل شده 
است، نتایج بهتری را نشان می دهد و به بیمارانی که قباًل کاماًل فلج شده 
بودند، کمک کرده تا پاهای خود را دوباره حرکت دهند، بایستند و حتی 

با وسایل کمکی مانند عصا و واکر راه بروند.
اکنــون در یک کارآزمایی بالینی جدید از یک مرکز پژوهشــی به نام 
NeuroRestore 9، بیمار توانایی راه رفتن را دوباره به دســت آورده اند و 
بهبود عملکرد حرکتی آنها حتی پس از تکمیل فرآیند توانبخشی همچنان 
ادامه داشته است. مهم تر از همه این که آنها می توانند حتی پس از خاموش 
شدن دستگاه تحریک الکتریکی نیز به راه رفتن ادامه دهند که این همان 

نقطه عطفی است که پژوهش های قبلی به آن دست نیافته بودند.
این نشــان می دهد که در این مطالعه سطحی از سازماندهی مجدد در 
رشــته های عصبی مورد اســتفاده برای راه رفتن رخ داده است، بنابراین 
دانشمندان مکانیسم های خاص در موش ها و مدل های مولکولی را بررسی 
کردند تا ببینند چگونه این اتفاق رخ می دهد. این گروه پژوهشی یک نقشه 
سه بعدی از نخاع، درست تا سلول های عصبی منفرد ایجاد کرد و مشاهده 
کردند که کدام نورون ها با تحریک الکتریکی فعال می شــوند. آنها آن را 
تــا خانواده خاصی از نورون ها ردیابی کردند که ژنی به نام VVV2 را بیان 
می کنند. جالب است که این نورون ها معموالً برای راه رفتن در افراد سالم 
مهم نیستند، اما به نظر می رسد برای سازماندهی مجدد رشته های عصبی 

برای ترمیم عملکرد حرکتی پس از آسیب نخاعی، بسیار مهم هستند.

امام رضا  علیه السالم :

امام رضا علیه السالم در پاسخ 
»امروز،  پرسید:  که  شخصی 
بر مردمان چیست؟«،  حّجت 
فرمود: »عقل است که به واسطه 
آن، کسی را که حقیقتاً از جانب 
خدا سخن بگوید، می  شناسد و 
تصدیقش می  کند و آن را هم که 
بر خدا دروغ ببندد، می  شناسد و 

تکذیبش می  کند«.
الکافي : ج 1 ص 24 ح 20

 دد دد
 ددددد ددددد


	1513-01
	1513-02
	1513-03
	1513-4-5
	1513-06
	1513-07
	1513-08

