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الزام کسب وکارها برای 
اینماد  و چند نکته

چرا ساخت وساز مسکن 
سقوط کرد؟

 درخواست اینفانتینو برای 
آتش بس یک ماهه!

اظهارنظر ایالن ماسک 
درباره ی بیت کوین
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حسین سالح ورزی    
نایب رئیس اتاق ایران

فعاالن اقتصادی نگران تضعیف جایگاه 
بخش خصوصی هستند

بررسی آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور و پیگیری مصوبه نشست قبل شورا 
درباره شاخص های تعدیل سازمان برنامه وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران 

در تازه ترین نشست شورای گفت وگو خبر داد.
 آیین نامه مشــاغل سخت وزیان آور اصالح شــده و موضوع تجدیدنظر 
سازمان برنامه وبودجه درباره شاخص های تعدیل پیمانکاری در سه ماه سوم 
و چهارم ســال گذشــته از طرف وزیر اقتصاد طی نامه ای به رئیس سازمان 

مورد تاکید قرار گیرد.
در نشست صدو دوازدهم شورای گفت وگو اعضا به این نتیجه رسیدند که به 
دلیل کمی بودن موضوع شاخص های تعدیل و قابلیت رسیدن به ارقام دقیق 
طبق فرمول های موجود باید کارگروه تخصصی تشکیل و موضوع را بررسی 
کند، تاکید کرد: متاسفانه علی رغم تشکیل این کمیته، نمایندگان سازمان 
برنامه وبودجه یا به مکاتبات پاسخ ندادند و یا در جلسه به عنوان کارشناس 

حاضر شده و امکان تصمیم گیری وجود نداشت.
 انتقاد بخش پیمانکاری نســبت به رویکرد ســازمان در نیمه دوم سال 
و بی توجهــی به نرخ تروم در آن دوره بود. بنابراین پیشــنهاد بازنگری در 
شاخص های تعدیل در سه ماه سوم و چهارم را مطرح کردند که درنهایت با 
تایید اعضای شــورا، قرار شد هم از طرف وزیر اقتصاد که ریاست شورا را به 
عهده دارند و هم از سوی دبیرخانهف نامه ای برای رئیس سازمان برنامه وبودجه 
ارســال شود مبنی بر اینکه سازمان در اسرع وقت درباره شاخص های اعالم 

شده تجدیدنظر کند.
 بررسی آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور که در این نشست مورد توجه 
قرار گرفت و با توجه به اینکه هم از طرف سازمان تامین اجتماعی، هم وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی فعاالن اقتصادی بر لزوم اصالح این 
آیین نامه تاکید شد، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که اصالحات پیشنهادی 
دبیرخانه شورای گفت وگو درباره این آیین نامه برای دولت ارسال شود تا در 
کمیسیون های اقتصادی دولت مطرح و با حضور دستگاه های مربوطه بررسی 

شود و به این ترتیب موضوع در مسیر اصالح قرار بگیرد.

طالی جهانی در سرباالیی معلق شدطالی جهانی در سرباالیی معلق شد

قیمت طال نزدیک به باالترین سطح سه ماهه خود در نوسان بود زیرا اظهارات یکی 
از مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا این امیدواری را ایجاد کرد که فدرال رزرو رویکرد 
تهاجمی کمتری در مورد افزایش نرخ ها اتخاذ کند، در حالی که دالر قوی تر رشــد را 

کنترل می کند.
 بهای هر اونس طال پس از رسیدن به باالترین حد خود از ۱۷ اگوست در جلسه قبل، 
تا ساعت ۵ و ۲۳ دقیقه به وقت شرقی با ۲.۱ درصد کاهش به ۱۷۶۹ دالر و ۵۰ سنت 
رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۱۷۷۰ دالر و ۵۰ سنت رسید.

شاخص دالر در برابر رقبا ۰.۳ درصد رشد کرد و طال را برای سایر دارندگان ارز گران 
کرد. الئل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه اعالم کرد، فدرال رزرو احتماال به 
زودی افزایش نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد اما تاکید کرد که بانک مرکزی هنوز 

کارهای بیشتری برای انجام دارد.
در حالی که طال به عنوان پوششــی در برابر تورم در نظر گرفته می شــود، افزایش 

نرخ های بهره به دلیل اینکه این فلز هیچ بهره ای نمی پردازد، جذابیت شمش را کاهش 
می دهد. معامله گران اکنون احتمال ۸۹ درصد افزایش ۵۰ واحدی در نشست دسامبر بانک 
مرکزی ایاالت متحده را می بینند که تنها ۱۱ درصد احتمال افزایش ۷۵ واحدی را دارد.

اس پی دی آر گلد تراســت، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در 
جهــان، اعالم کرد که دارایی های آن ۰.۰۳ درصــد افزایش یافت و از ۹۱۰.۱۲ تن روز 

جمعه به ۹۱۰.۴۱ تن در روز دوشنبه رسید.
بر اساس گزارش رویترز، شاخص سهام جهانی روز دوشنبه کاهش یافت و بازده اوراق 
قرضه ایاالت متحده افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران نظرات مقامات فدرال رزرو را ارزیابی 

کردند تا مسیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ را تعیین کنند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با اندکی تغییر به ۲۱.۹۷ دالر رسید. 
پالتین با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۰۱۷ دالرو  ۳۰ سنت رسید و پاالدیوم ۰.۲ درصد کاهش 

یافت و به ۲۰۲۰ دالر و ۷۰ سنت رسید.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

چهارشنبه   1401/08/25
2000 تومان 
شماره : 1516 

EIDEHROOZ.COM

  

پخش نشــدن یکی از قســمت های ســریال »شبکه مخفی 
زنان« در روزهای اخیر شبهه ی توقیف این سریال را در فضای 
مجازی پررنگ تر کرده بود. با این همه مسووالن ساترا و پلتفرم  
پخش کننده، گرچه درباره ی پخش نشــدن قســمت جدید 
موضعی متفاوت را دارند، اما در یک مبحث مشــترک اند و آن 
اینکه بحث توقیف در میان نیست. قســمت پانزدهم سریال 
کمدی ـ  تاریخی »شبکه مخفی زنان« که جمعه ها از پلتفرم 
نماوا پخش می شود، بیســتم آبان ماه ۱۴۰۱ پخش نشد که 
برخی آن را به موضوع سریال و توقیف نسبت دادند.در پی این 
اتفاق روابط عمومی نماوا توضیح زیر را درباره ی پخش نشدن 
این قسمت به رسانه ها ارسال کرد: »سریال شبکه مخفی زنان 
با وجود پیگیری های مدیران نماوا با عدم پاسخگویی از سمت 
ساترا روبه رو شد. ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر )ساترا( تا این لحظه هیچ توضیحی مبنی بر دلیل 
عدم پخش این قســمت ارائه نداده است. الزم به ذکر است که 
تمامی چهارده قسمت پیشین این سریال بعد از ارائه ممیزی ها 
و اصالحات از ســمت ســاترا و اعمال آن ها روی پلتفرم نماوا 

بارگذاری شده است.  

رییس اتاق ساری با اشاره به تالش دولت برای رفع موانع صادرات و سرمایه گذاری، 
می گوید: با وجود این تالش ها، همچنان سرمایه گذاری در استان مازندران معطل 

برخی قوانین دست و پا گیر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، رفع روند دست و پاگیر 
ارائه مجوز های ایجاد سرمایه گذاری در استان مازندران را خواستار شد و گفت: 
اگر همدلی و همبستگی موجود برای رفع مشــکالت تولید به کار گرفته شود، 
می توانیم شاهد رشد اقتصادی در استان باشیم.عبداله مهاجر دارابی در نخستین 
همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان های ساری و میاندورود، با اشاره 
به این ظرفیتهای قابل توجه استان مازندران، افزود: فقط در شهرستان های ساری 
و میاندورود ۱۲۳ فرصت سرمایه گذاری که هر کدام چرخ تولید و اشتغال کشور را 
به حرکت در می آورند شناسایی شده است، این ظرفیت های مهم را برای توسعه 
استان دارای ارزشمندی باال توصیف کرد که باید در تصمیم گیری ها دیده شوند.

به عقیده وی، اگر این ظرفیت ها محقق شود، پویایی این خطه از شمال کشور را 
شاهد خواهیم بود و نباید نسبت به آنها بی تفاوت بود.

رییس اتاق ساری با بیان اینکه بسیاری از مشکالت را می توان در استان مرتفع 
کرد،  افزود: اگر مشکالت اداری و مالی در اســتان به درستی رفع شود مطمئنا 
سرمایه گذاری هایی در حوزه های صنعت، گردشگری و کشاورزی ایجاد خواهد شد.

وی خواستار رفع روند دست و پاگیر ارائه مجوز های ایجاد سرمایه گذاری در استان 
به ویژه ساری و میاندورورد شد و گفت: همدلی و همبستگی موجود اگر برای رفع 
مشکالت تولید به کار گرفته شود، می توانیم شاهد رشد اقتصادی در استان باشیم.

مهاجر دارابی بیان کرد: متاسفانه برخی از مدیران در سطوح میانی در بدنه اداری 
خود تن به قانون نمی دهند و خودشــان تصمیم ساز می شــوند و این اقدام آنها 

سرمایه گذار را فراری می دهد.
او ادامه داد: بعضا در ادارات استان به دلیل برخی نگاه ها و تفکراتی که میانه ای با 

توسعه ندارد؛ در بحث جذب سرمایه گذار شاهد فرصت سوزی هستیم.
رییس اتاق ساری تاکید کرد که مدیران باید در اسرع وقت زمینه جذب سرمایه گذار 
را فراهم کنند، و از ســوی دیگر نیز نوسازی شــرکت ها باید در راستای جذب 
سرمایه گذار مورد توجه باش و در این زمینه تولیدکننده از تسهیالت الزم برخوردار 
شود.مهاجر دارابی از  اهمیت تبادل اقتصادی با کشورهای مختلف کشور با حفظ 
عزت مردم استان مازندران، گفت و خاطرنشان کرد که باید برای بخش خصوصی 

با کمک بانک ها فرصت های سرمایه گذاری رقم بزنیم.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به تحوالت منطقه ای و پیوستن جمهوری اسالمی 
ایران به سازمان همکاری شانگهای و قراردادهای اقتصادی در حوزه مرکبات و 
کیوی و ... الزم است که سازمان ها و دستگاه های دولتی، به بخش خصوصی که 
در ارزآوری، ایجاد اشتغال و کارآفرینی یک تنه تالش می کند، اعتماد و باور داشته 

باشند و بر اساس این باور نیز موانع را از سر راه سرمایه گذاری و صادرات بردارند.

در مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که با معرفی کتابخانه ها، مسئوالن و کتابداران 
نهادی برگزیده کشور برگزار شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اینکه بخش مهمی از نیاز داخلی 
صنعت نشر کشور برطرف شده، به طوریکه حدود ۸۰ درصد کتاب های درسی با کاغذهای تولید 
داخل تامین می شوند، سخن گفت. همزمان با سی اُمین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، 
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
روسای کمیسیون های مختلف و سایر مسئوالن فرهنگی روز سه شنبه )۲۴ آبان( در تاالر وحدت 
برگزار شد.محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این مراسم ضمن تبریک فرا 
رسیدن ایام هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران گفت: روز ۲۴ آبان ماه مصادف با سالگرد ارتحال 
عالمه طباطبایی است؛ شخصیتی موثر در جریان انقالب اســالمی که با نگارش آثار ارزشمند 
و تربیت شاگردانی بزرگ، همچنان از اثرات وجودی ایشان بهره مند هستیم. به طوریکه بخش 
بزرگی از نظریات جریان انقالب اسالمی از نظریات بزرگانی سرچشمه می گیرد که در محضر عالمه 

طباطبایی تلمذ کرده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیسی ما در نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور با ظرفیت باالیی روبه رو هستیم. بیش از ۳۸۰۰ کتابخانه در سراسر 
کشور داریم که بر این اساس رتبه اول در منطقه و جهان اسالم را در این حوزه به خود اختصاص 
داده ایم. همانطور که  در سفرهای استانی مشاهده کردیم ما با انبوهی از پروژه های نیمه کاره مواجه 
هستیم که از دوره های گذشته برجای مانده و به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده اند. در این 
میان خوشبختانه با تکمیل پروژه های کتابخانه ای و توسعه کتابخانه ها در استان های مختلف روبه رو 
هستیم و در روستاهای دوردست نیز از طریق خودروهای حمل کتاب خدمات کتابخانه ای ارائه 
می شود. همچنین شبکه بزرگی از کتابداران که بخش مهمی از لشکر فرهنگی جمهوری اسالمی 

هستند، در گمنامی در حال خدمت رسانی به جامعه اند.
او با اشاره به توجه دولت به رفع مشکالت معیشتی کتابداران بیان کرد: حمایت از نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و توسعه کتابخانه ها سیاست راهبردی حوزه فرهنگ است. بنده از روز اول شروع 
خدمت همواره بر رفع مشکالت کتابداران تاکید کردیم و این موضوع را در اولویت برنامه ها قرار 
دادیم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شــد که امیدواریم شاهد حل بخش اعظمی از 
مشکالت کتابداران عزیز باشیم.اســماعیلی همچنین اظهار کرد: بحث حل مشکالت کاغذ در 
دستور کار ما بوده است و با دستور مستقیم جناب آقای رئیس جمهور نیازهای کاغذی ما تا حد 
زیادی برطرف شده؛ به طوری که در روزها و ماه های اخیر شاهد افزایش تیراژ نشریات در کشور 
بوده ایم. سیاست اصولی دولت این است که صنعت نشر ملی شود و موضوع کاغذ را از وابستگی به 
خارج رها کند. خوشبختانه بخش مهمی از نیاز داخلی را برطرف کرده ایم بطوریکه حدود ۸۰ درصد 
کتاب های درسی را با کاغذهای تولید داخل تامین می کنیم که به همین مناسبت فردا جشنی را 
تدارک دیده ایم.مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این مراسم ضمن 
بیان اینکه ایده و آرمان تبدیل کتابخانه به پایگاه اجتماعی، عالوه بر مجامع علمِی جهانی، در ایران 
هم در سطح آکادمیک و هم در سطح اجرایی مطرح است، گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ هـجری شمسی، نهادی است فرهنگی با هویت اسالمی ایرانی، نافذ و 
اثرگذار بر جامعه، دارای کارکردهای آگاهی بخشی، اطالع رسانی، آموزشی و ارشادی، زمینه ساز 
ارتقای مطالعه مفید، دارای نیروی انسانی متعهد، متخصص و آموزش دیده با حفظ جایگاه اول 
کشور در منطقه و موفق در رساندن کشور در زمره پانزده کشور برتر جهان از جهت سرانه فضا، 
عضو، منابع و امانت کتابخانه ای. نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر هم وضعیت خوبی را 
در منطقه به لحاظ سرانه کتابخانه ای داریم، در منطقه و جهان اسالم اول هستیم، در آسیا نیز جزء 

چهار کشور برتر هستیم.

پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران شامگاه دوشنبه به 
میزبانی استان گلستان در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد 

و ساز اقوام ایرانی دوباره کوک شد.
 به نقل از ســتاد خبری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران، شامگاه ۲۳ آبان ماه مردم هنردوست استان گلستان به 
تماشای اجراهای جشنواره موسیقی نواحی ایران نشستند و این 
در حالی بود که ساز و آواز مازندرانی ها آغازگر جشنواره بود. گروه 
مسلم فهیمی با همراهی بانوی پیشکسوت حرمت یوسفی به 

عنوان اولین گروه روی صحنه رفتند.
اعضای این گروه قطعات خاطره انگیزی چون »دل قرار«، »الره«، 
»نوابه«، »مازرون« و یک قطعه کتولی ضربی را برای مخاطبان 
اجرا کردند و این در حالی بود که اجرای بانو حرمت یوسفی با 

استقبال زیاد مخاطبان مواجه شد.

 ماجرای پخش نشدن 
» شبکه مخفی زنان«؟

سرمایه گذاری در مازندران 
همچنان معطل قوانین دست و پاگیر

بخش مهمی از نیاز صنعت نشر را برطرف کرده ایم

عاشیق های زن آغازگر 
جشنواره نواحی شدند
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ســعیده محمد  -   ایــده روز  |   یک 
کارشــناس اقتصادی معتقد است: سیاست ها 
و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم گیری ها 
باعث می شود که ثبات به وجود نیاید و در این 
شرایط، میل به سرمایه گذاری در بخش تولید 

مسکن منفی می شود.
سقوط وحشــتناک تولید مسکن در بهار 
امسال، این روزها موجی از نگرانی را وارد بازار 
مسکن کرده است که سمت و سوی قیمت ها چه 
خواهد بود. آن طور که در آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می شود، 
در مجموع در حدود ۹۰  هزار واحد مســکونی 

در کشور ساخته شده است.
بنــا به این گزارش، در بهار امســال تعداد 
۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مســکونی در پروانه های 
صادرشــده برای احداث ســاختمان از سوی 
شهرداری های کشور پیش بینی شد که نسبت 
به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته 
است. به عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود 
۹۰ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت 
دریافت کرد که این میزان در تابســتان سال 
گذشته معادل ۹۳ هزار واحد، در پاییز ۸۳ هزار 
واحد و در زمستان ۱۱۵ هزار واحد بوده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که سیاست هایی که 
تاکنون دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید 
مسکن اثر منفی داشته است. این در شرایطی 
است که دولت وعده ساخت ساالنه یک میلیون 

واحد مسکونی را داده بود.

 سخت گیری و فشار به سازندگان
غامرضا ســامی، مشاور اســبق وزیر راه 
و شهرســازی و اقتصــاددان در گفت وگــو با 
خبرگزاری خبرآناین با تحلیل بازار مســکن 
در نیمه دوم سال گفت: تحلیل مشکل است، 

چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در 
بازار مســکن موثر است. مســایل بین المللی، 
وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و 
همه دست به دست هم می دهد و آثار متفاوتی 
روی بازار مسکن می گذارد.وی افزود: اما به طور 
کلی سیاست هایی که تاکنون دولت به کار برده، 
روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشــته است. 
زمانی هم که عرضه کم شــود، در میان مدت 
و حتی کوتاه مدت باعــث باال رفتن قیمت ها 
می شود؛ به خصوص این که تورم هم به شدت 
باال باشد. بنابراین پیش بینی من این است که 
با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر 
صعودی خود ادامه می دهد.مشاور اسبق وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به سیاست هایی که در 
عرضه مسکن اثر منفی داشته است، تصریح کرد: 
سخت گیری ها و فشارهایی که به سازندگان و 

سرمایه گذاران مسکن وارد می شود، مالیات های 
ســنگین و جریمه ها و تنبیه هــای متعدد را 
در حوزه مســکن شاهد هستیم. از یک طرف 
می گویند مسکن جای سرمایه گذاری نیست و از 
طرف دیگر، بورس مسکن را راه اندازی می کنند. 
این سیاست های متضاد را من نمی دانم چگونه 
می شــود تعریف کرد.ســامی افزود: صندوق 
اماک و مستغات که افتتاح شد، خیلی خوب 
است که مردم روی ملک سرمایه گذاری کنند. 
امــا از آن طرف که ســرمایه گذاری می کنند، 
می گویند ســوداگر هســتند و قیمت ملک را 
باال می برند. سرمایه گذاری روی ملک ضروری 
است و خود یک تقاضای مهم در بازار مسکن 
است. وقتی این بخش را تنبیه می کنید و فشار 
می آورید، به طور طبیعی میل به سرمایه گذاری 

کم می شود و تولید سازنده هم پایین می آید.

 وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا 
ساخت وساز سقوط کرد؟

وی بــا بیــان این که در ســال جدید آمار 
پروانه های ساختمانی وحشتناک پایین آمده 
اســت و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، 
گفت: این شرایط به طور مسلم قیمت مسکن 
را بــاال می بــرد؛ مگر این که تحــوالت منفی 
دیگری وجود داشته باشــد که مردم میل به 
سرمایه گذاری در بخش مسکن نداشته باشند و 
بخواهند پول خود را به دالر و طا تبدیل کنند.

این کارشــناس اقتصادی بــا بیان این که 
جذابیت بازار به عوامل متعددی مربوط است، 
افزود: اگر ناآرامی ها بخواهد ادامه پیدا کند، مردم 
پول خود را به بازارهایی می برند که نقدینگی 
باال دارد، مثل دالر و طا. اما اگر ثبات به وجود 
آید، به طرف مسکن می آیند و سرمایه گذاری 

بلندمدت می کنند. در عیــن حال، اگر ثبات 
خیلی خوبی داشته باشیم، مردم به سمت تولید 
می روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که 
این باعث می شــود که تورم باال باشد و به تبع 

آن، قیمت ملک نیز باال رود.

 وعده ها، بیشتر آرزوست
سامی با اشاره به وعده دولت برای ساخت 
4 میلیون واحد مســکونی، متذکر شد: اصوال 
وعده هایی که داده می شــود، در تمام زمینه ها 
مطالعه نشده است. یعنی خیلی از وعده هایی 
که تاکنون داده شــده، عملی نشده است، زیرا 
این وعده ها فقط یک آرزو است و فقط دوست 
دارند که این خانه ها ساخته شود. همه دوست 
دارند که این تعداد خانه ساخته شود، تولید باال 
رود و تورم پایین آید، اما آنچه که این آرزوها را 
عملی می کند، فکر و کار کارشناسی است که 
متاسفانه نداریم.وی تصریح کرد: سیاست ها و 
قوانین متضاد و اغتشــاش در تصمیم گیری ها 
باعث می شود که ثبات به وجود نیاید. در این 
شرایط، میل به سرمایه گذاری در بخش تولید 
منفی می شود.مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی 
در ادامه با تشریح شرایط بازار مسکن در نیمه 
دوم سال گفت: مسایلی همچون برجام و مسایل 
داخلی خیلی مهم اســت. اگر دولت بتواند بر 
مشــکات فایق آید، مسلما بازارها از جمله به 
آرامش می رسند. اما اگر بی ثباتی ها ادامه پیدا 
کرد، یک مقداری ترس مردم از سرمایه گذاری 
در بخش مســکن باال خواهد رفت و تقاضا نیز 
کاهش می یابد. البته تقاضای واقعی وجود دارد و 
این بخش از تقاضا باعث می شود که قیمت ملک 
باال رود، چون در مقابل آن عرضه ای نداشتیم.

سامی خاطرنشــان کرد: با این حال، من 
اعتقاد دارم که قیمت مســکن در آینده باالتر 

خواهد رفت.

چرا ساخت وساز مسکن سقوط کرد؟

یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی گفت: مادامی که دست 
ســوداگران از بازار مســکن کوتاه نشود حتی ساخت مســکن نیز نمی تواند در 

ساماندهی بازار مسکن موثر واقع شود.
مجتبی یوسفی ، به درستی از فعالیت سوداگرها و سفته  بازها و افزایش تعداد 
خانه های خالی از ســکنه و اماک منجمد در بازار به عنوان یکی از اصلی  ترین 
عوامل التهاب در بازار مسکن یاد کرده است. وی معتقد است با استفاده از مالیات 

باید دست سوداگران از این بازار کوتاه شود.
او اما، از دریافت مالیات از خانه های خالی به عنوان راهکار ســاماندهی بازار 
مسکن یاد کرده است. راهکاری که در سال های گذشته تاکنون یعنی از سال ۹4 
که قانون دریافت مالیات از خانه های خالی به تصویب رسید عما اجرایی نشده 
اســت و به نظر نمی  رسد اساسا امکان اجرایی شدن به صورت فراگیر نیز داشته 
باشد.وی درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بیان کرد: برای 
ساماندهی مشکل مسکن که امروز حتی مردم برای رهن و اجاره مسکن نیز دچار 
مشــکل هستند تنها دو راه حل روی میز قرار دارد؛ راهکار بلندمدت، حمایت از 
ساخت مسکن و پرکردن فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است. 
بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۶/ ۵ میلیون خانوار مستاجر داریم که قطعا 
این آمار در این مقطع به حدود ۸ تا ۹ میلیون خانوار افزایش پیدا کرده اســت. 
این آمار نشان می دهد که راهکار بلندمدت برای ساماندهی بازار، ساخت مسکن 

اســت که مجلس در قانون جهش تولید مسکن سازو کار آن را پیش  بینی کرده 
است.این عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهار کرد: اما راهکار کوتاه مدت برای 
ساماندهی بازار مسکن، استفاده از ظرفیت پایه های مالیاتی برای خروج سوداگران 
از بازار مســکن است. اگر این اتفاق رخ ندهد همه حرف ها برای ساماندهی این 
بازار شــعار است. اگر برنامه بلندمدت یعنی ساخت مسکن نیز اجرایی شود اما 
سوداگران از حوزه مسکن خارج نشوند بازهم مشکل در این بازار پابرجا خواهد 

بود.نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: اخذ مالیات از 
خانه های خالی باید از ســال ۹4 اجرایی می شد اما چون دولت قبل اعتقادی به 
این موضوع نداشت، قانون بر زمین ماند. انتظار می رود در این دولت قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی با جدیت اجرایی شــود. باید شــبکه های اطاعاتی ما 
یعنی سیستم ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری ها به صورت برخط اطاعات را 
در سامانه مورد نظر ثبت کنند تا مالیات از خانه های خالی یا مالیات از معامات 
مکرر محاســبه و اخذ شــود. این نماینده مجلس در حالی به درستی به مشکل 
اساسی بازار مســکن یعنی فعالیت سوداگران و احتکار ملکی اشاره کرده است 
که به نظر می  رســد مالیات خانه های خالی که بعد از گذشت ۷ سال از تصویب 
آن هنوز به درستی اجرایی نشده است راه حل انحرافی برای رفع انجماد از بازار 
مسکن است. بررسی  های کارشناسی نشان می دهد مسیر اصلی برای استفاده از 
مالیات  های ملکی برای رفع انجماد از اماک تحت مالکیت سوداگران و کاهش 
ســفته  بازی در بازار مســکن، از کانال دریافت مالیات ساالنه از اماک مسکونی 
دســت کم برای چند خانه    ای  ها عبور می کند. با دریافت مالیات ســاالنه، هزینه 
ماکی افزایش یافته و مالکان اماک منجمد ناچار به عرضه این واحدها به بازار 
مسکن برای اجاره یا فروش هستند. بهتر است مجلس به عنوان نهاد قانون  گذار 
طرحــی در این زمینه تهیه و قانــون مربوط به آن را برای رفع انجماد فوری از 

اماک مسکونی بااستفاده و خالی از سکنه به تصویب برساند.

شرط اول ساماندهی بازار مسکن

  زمین های فروخته شده مسکن مهر پس گرفته می شود؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بازپس 
گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی برای 
ساخت انجام نداده دنبال خواهیم کرد و این زمین ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا 

برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.
 محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی در نشست 
رسیدگی به درخواســت های شهروندان ساکن در مســکن های مهر پردیس که با 
حضور محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مجتبی توانگر 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس و همچنین معاونین وزیر 
راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، فرماندار و نمایندگان ساکنین در 
پروژه های فازهای مختلف پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار 
شد، ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، گفت: پس 
از سهل انگاری های سالهای قبل تاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه 

برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا به تدریج مشکات حل شود.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ 
میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای 

مسکن مهر داشته باشیم.
رضایی کوچی افزود: در حین اجرا و شــروع کار ایراداتی وجود داشــت زیرا در یک 
منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک 
شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی 
افزود: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره 
دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به 
صورت آزاد به فروش بگذارند.اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و 
غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع 

کرده اند و سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه مشکل اصلی 
تامین حدود ۱4 هزار میلیــارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مســاکن مهر 
است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دســتگاه خودپرداز در فازهای جدید باید راه 
اندازی شود و برای رفع دیگر مشکات، جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور 
نمایندگان تهران، متقاضیان و مســئوالن شهرســتان برگزار و نتایــج آن را اعام 
 خواهیم کرد و این جلســات استمرار خواهد داشــت.این نماینده مردم در مجلس

 تاکید کرد: خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول بــاز پس گیری زمین های تجاری 
و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شــخص هیچ اقدامی برای ساخت انجام نداده 
دنبال خواهیم کرد و این زمین ها را به دولت باز خواهیم گرداند تا برای تامین مالی 

آن منطقه استفاده شود.
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از 
زمین هایی که طی سال های گذشــته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری 
انجام نداده، وجود دارد  این زمین ها می تواند تبدیل به منابع مالی برای دولت جهت 

تکمیل مسکن مهر پردیس خواهد شود. 

 خودروهای اقتصادی از این کشورها وارد می شوند | اروپایی ها هم می 
آیند؟

ســخنگوی وزارت صمت گفت: واردکنندگان با برندهایی از خودروســازان ژاپنی، 
چینی،کره ای و اروپایی مذاکره داشتند و فرآیند واردات به زودی انجام می شود.

 امید قالیباف افزود: برای اولین بار قرار است بالغ بر ۶۰۰ دستگاه از محصوالت شرکت 
هپکو با ۸۰ درصد تسهیات بانکی به فروش برســد، به طوری که بازپرداخت این 

محصوالت با تسهیات 4ساله و سود ۱۲درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته او، متقاضیان یا بهره برداران معادن می توانند به سامانه صندوق بیمه سرمایه 

گذاری فعالیت های معدنی مراجعه و خریداری کنند.
ســخنگوی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیــت ورود خودروهای وارداتی 
به کشــور گفت: در واقع مجوز واردات با وزارت صمت اســت، امــا در اصل واردات 
با شرکت های مزبور اســت.به گفته او، قرار اســت فرآیند واردات خودرو به زودی 
 انجام شــود، واردکنندگان بــا برندهایی از خودروســازان ژاپنــی، چینی، کره ای

 و اروپایی مذاکره داشته اند و قرار است در ابتدا، محصوالت اقتصادی از این برندها را 
به ایران بیاورند.

  امضای تفاهم نامه ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی با سایر دستگاه ها
رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: ساخت و ساز مسکن در تهران استمرار 
دارد. قرار است ۲۰ هزار توسط سپاه، ۱۵ هزار واحد توسط ارتش، ۵ هزار واحد توسط 
فرماندهی انتظامی، ۵۰ هزار واحد توسط شستا و ۱۰ هزار واحد توسط شرکت برنا 

تهاتر ایرانیان ساخته شوند.
 سید مهدی هدایت رئیس سازمان نوسازی شــهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار 
اجتماعی خبرگزاری تســنیم، درباره جزئیات تفاهم نامه تامین واحد مسکونی در 
پایتخت اظهار کرد: با مجموعه های ارتش، ســپاه، فرماندهی انتظامی، شســتا و 
مجموعه خصوصی برنا تهاتر ایرانیان قرار اســت تفاهم نامه ای را در زمینه ساخت 

مسکن امضا کنیم.
رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن در تهران 
استمرار دارد، ادامه داد: ۲۰ هزار توسط سپاه، ۱۵ هزار واحد توسط ارتش، ۵ هزار واحد 
توسط فرماندهی انتظامی، ۵۰ هزار واحد توسط شستا و ۱۰ هزار واحد توسط شرکت 

برنا تهاتر ایرانیان قرار است ساخته شود.
هدایت با اشاره به اینکه تمام پروژه های مربوطه قرار است ۳ ساله به بهره برداری برسد، 
بیان کرد: شهرداری تهران در جهت موضوع مسکن، ۳ سیاست را پیش برده است. 
اولین سیاست رفع موانع تولید مسکن است که شامل؛ کوتاه شدن زمان صدور پروانه، 
کم شدن فرآیند کمیسیون ماده ۵ و باز کردن قفل هایی که در ساخت مسکن اتفاق 

افتاده بود، می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران با ایجاد قرارگاه جهادی مسکن، مسیری را دنبال 
کرد تا پروژه هایی که به حوزه ســاخت مسکن مربوط می شــود را به سرعت پیش 
ببرد، گفت: سیاست دومی که شــهرداری تهران دنبال کرد اعطای بسته تشویقی 
 به بافت فرسوده اســت تا تحریک در نوسازی بافت فرســوده رقم خورد. سیاست 
سومی در پیش گرفتیم این است که شهرداری تهران از ظرفیت خود استفاده کند و 

به تولید مسکن بپردازد. 

  فرآیند واردات خودرو به زودی انجام می شود
صنعت ماشــین: ســخنگوی وزارت صمت گفــت: واردکنندگان بــا برندهایی از 
خودروسازان ژاپنی، چینی،کره ای و اروپایی مذاکره داشتند و فرآیند واردات به زودی 

انجام می شود.
 امید قالیباف گفت: برای اولین بار قرار است بالغ بر ۶۰۰ دستگاه از محصوالت شرکت 
هپکو با ۸۰ درصد تسهیات بانکی به فروش برســد، به طوری که بازپرداخت این 

محصوالت با تسهیات 4ساله و سود ۱۲درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته او، متقاضیان یا بهره برداران معادن می توانند به سامانه صندوق بیمه سرمایه 

گذاری فعالیت های معدنی مراجعه و خریداری کنند.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت ورود خودرو های وارداتی به کشور 
گفت: در واقع مجوز واردات با وزارت صمت است، اما در اصل واردات با شرکت های 

مزبور است.
به گفته او، قرار اســت فرآیند واردات خودرو به زودی انجام شــود، واردکنندگان با 
برند هایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره ای و اروپایی مذاکره داشته اند و قرار است 

در ابتدا، محصوالت اقتصادی از این برند ها را به ایران بیاورند.

طی روزهای گذشــته اطاعیه ای مبنی بر اینکه کســب و 
کارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود " اینماد"  دریافت 
کنند منتشر و بحث برانگیز شده و انتقاداتی از سوی فعاالن این 
حوزه را به دنبال داشــت؛ اما برخی کارشناسان بر این عقیده 
هســتند که صرفنظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، 

شاید زمان ارائه نامه قدری نامناسب باشد.
درحالی که در شــرایط بوجود آمــده پس از اعمال برخی 
محدودیت ها برروی دو پلت فرم خارجی، کسب و کارهای آناین 
با مشکاتی مواجه شدند، دولت تاش می کند به کسب و کارهای 
مجازی کمک کند اما انتشار اطاعیه ای توسط درگاه شرکت 
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( مبنی بر الزام به اخذ 
اینماد برای دریافت کارتخوان توسط کسب و کارهای دیجیتال، 

در فضای مجازی بحث برانگیز شده است.
در این اطاعیه اعام شــده که پیرو الزامات شــاپرک در 
خصوص لزوم درج اطاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ 
نماد اعتماد الکترونیکی برای ایشان و همچنین الزام مندرج در 
ماده ۳ از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال 
و ارز در فضای مجازی )بانک مرکزی موظف است در چارچوب 
قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و 
کارهای اینترنتی توسط شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت 
یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان 
پذیــر نموده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد الکترونیکی به 

صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
طبق این اطاعیه، درگاه های پرداخت مجازی که پیش از این 
بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارئه گردیده اند، ظرف مدت 
سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد شده اند و پس از پایان این 
مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری می شود و الزم است به 
قید فوریت اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد. عاوه 
بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه های اینترنتی )مقدار 
موجود در فیلد Access Address  در سطح ترمینال(   در سامانه 
جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد نیز باید با هویت پذیرنده 

معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.
در این راستا تاکید شده از تاریخ ۲4 آبان ماه ۱4۰۱ پایانه های 
اینترنتی فاقد نماد و یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در 
طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راســا از سوی  شرکت شاپرک غیر 
فعال خواهد گردید و مسئولیت هرگونه اختال و تبعات ناشی 

از آن برعهده آن شرکت خواهد بود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای 
نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای اینترنتی را بر عهده 
دارد. اعطای این نماد برای وب سایت های تجاری با هدف قانونمند 
کردن و چارچوب دهی به کسب وکارهای مجازی )کسب وکار 
اینترنتــی و موبایل( مجاز با هدف ســاماندهی، احراز هویت و 

صاحیت آن ها انجام می شود.
این نماد پس از بررســی وبگاه )وب سایت( و احراز هویت و 
صاحیت مالک )حقیقی یا حقوقی( آن برای مدت یک ســال 
صادر می شــود. این نشــان به عنوان تأییدیه، به فروشگاه های 

اینترنتی داده می شــود. به  نحوی  که مردم در هنگام خرید از 
طریق اینترنت با اطمینان از اینکه ســایت مربوطه به تعهدات 
خود در قبال مشتریان عمل کرده و حقوق مصرف کنندگان را 

به رسمیت می شناسد اقدام به خرید می کنند.
قانون اجباری شــدن اینماد به خودی خود قانون مناسبی 
محسوب می شود که هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران 
کسب وکارهای آناین است و از بروز مشکاتی مانند فیشینگ، 
پولشــویی، حســاب های اجاره ای و به دام افتادن کاربران در 
ســایت های شــرط بندی جلوگیری می کند امــا دغدغه های 
صاحبان کسب وکار هم نسبت به نحوه اجرایی شدن این طرح 

غیرقابل انکار است.
در این راستا، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در رابطه با 
الزام به دریافت اینماد توسط کسب وکارهای مجازی برای استفاده 
از خدمات پرداخت یارها، اظهار کرده که از سالیان گذشته طبق 
مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید 
رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی 
و تخلفــات فضای مجازی باید وبگاه های فروش اینترنتی نماد 

اعتماد دریافت کنند.   
به گفته او این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال 
گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه های فروش اینترنتی فعال 
باید نماد اعتماد دریافت کرده باشــند، صورت گرفت و الزام به 
داشتن نماد اعتماد درگاه های فعال فروش اینترنتی در فضای 

مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی افــزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه هایی اســت 
کــه هــم دولت و هم مجلس آن را تصویــب کرده اند و از این 
نظر پشــتوانه قدرتمندی دارد.وزیر صمت همچنین با اشــاره 
به سازوکار شکایت از کســب وکارهای متخلف فضای مجازی 
در اینماد، گفت: خوشبختانه با ســازوکاری که برای شکایت 
خریدارانی که از ســایت های فضای مجــازی خرید می کنند 
 و از آن هــا شــکایت دارند، در نظــر گرفته شــده، این افراد

 می توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت 
خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شــکایت ها به صورت جمع سپاری 
توسط یک گروه داوری بررسی می شود و به واحدی که تخلف 
آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می شود که اگر 
در این مدت رضایت مشــتری جلب نشود اینماد از آن سایت 

برداشته می شود.
فاطمی امین با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت 
باالیی انجام می شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح 
کرده است: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می کند 
بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی 
که در نظر گرفته شــده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را 

افزایش میدهد.
هرچند مســئله الزام دریافت اینماد پیش از این نیز برای 
کســب وکارهای دارای درگاه پرداخــت مورد تاکید شــاپرک 
قرار گرفته بود، اما به گفته فعاالن این عرصه، شــرایط صدور 
نماد تجارت الکترونیکی برای برخی از کســب و کارهای فعال 
در حوزه مالی مشخص نیســت، در نتیجه این بار هم فعاالن 
حوزه کســب و کارهای اینترنتی به دنبال انتشار این نامه و در 
شــرایطی که کسب و کارهای دیجیتال تحت فشارهای ناشی 
از محدودیت های اینترنت قرار دارند، واکنش نشــان دادند.در 
همین رابطه رضا قربانی- رئیس کمیســیون فین تک سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران- در گفت وگو با ایسنا، در این 
باره، با اشــاره به اینکه وقتی کسی از درگاه اینترنتی استفاده 
می کند، تمام تراکنش هایش قابل مشاهده است و کوچک ترین 
شک و شــبه ای باقی نمی ماند، تصریح کرد: متأسفانه شرکت 
شاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری های موجود در اقتصاد 
دیجیتال و شرایط خاصی که طی دو ماه گذشته که در کشور 
حاکم شده و بسیاری از کسب و کارها در حال جمع و تعطیل 
کردن فعالیت خود هستند، اعام کرده کسب و کارهای اینترنتی 
که جواز نگرفته اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی 
استفاده کنند.او تاکید کرد: این بحث خیلی وقت است که در 
جریان بوده و چند ســال است که این موضوع مطرح است که 
هر کسی از خدمات کارت خوان ها استفاده کند، باید جواز ثبتی 

داشته باشد و هر کسی هم که می خواهد از درگاه های پرداخت 
اینترنتی استفاده کند باید اینماد داشته باشد.

وی افزود: استناد قانونی آن هم در آیین نامه اجرایی قانون 
مبارزه با پولشویی است و از آن زمان بحث جدی وجود داشت تا 
بسیاری از کسب و کارهایی که در فضای اینترنتی شکل گرفتند، 
از روز اول مجبور شــوند جواز کسب بگیرند یا به دنبال اینماد 

بروند که این باعث کندی فعالیت آنها می شود.
به گفته او بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که 
طی سال های گذشته موفق شده رشد قابل توجهی داشته باشد، 
بنابراین این طرح در جریان بود و هر بار پس از گفت و گوهایی 
تغییراتی ایجاد می شد اما هر کسب و کاری که اینماد نداشته 

باشد و نتواند از درگاه پرداخت استفاده کند، عقب می افتد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تغییراتی ایجاد 
کرد که بتوانند اینماد را سریع تر و راحت تر ارائه کنند یا به آن 

هایی که تراکنش هایشان پایین است، اینماد بی ستاره بدهند.
به گفته او پس از اینکه آیین نامه ها اجرایی شد، تعدادی از 
کسب و کارها درگاه پرداخت گرفته بودند و فعالیت می کردند 
اما امکان دریافت اینماد را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی 
که در حوزه رمز ارز شکل گرفته بودند با این رویکرد که برایشان 
جواز کسبی فراهم نشده، نمی توانند اینماد دریافت کنند اما این 
به معنای غیرقانونی بودن یا مشکل دار بودن اینگونه کسب و کارها 
نیست، چراکه آنها از سال ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به 

صورت کاما قانونی استفاده می کردند.
وی با بیان اینکه اکنون سواالتی ایجاد می شود که جوابشان 
روشــن نیست توضیح داد: کسب و کاری آمده تا در چارچوب 
قانون فعالیت کند اما یک نهاد به جای اینکه تنظیم گری و جواز 
کسب تعریف کند و کار رگوالتوری انجام دهد، اعام می کند که 
سرویسی ارائه نمی دهد. نکته ای که وجود دارد این است که به 
دلیل اینکه فشارها بر کسب و کارها زیاد شده، دیگر این کسب 
و کارها حاضر نیستند، مقاومتی در برابر بایی که نهادهایی مانند 
شاپرک می خواهند بر سر اقتصاد دیجیتال در بیاورند، انجام دهند.

رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران در ادامه سخنانش تأکید کرد: متأسفانه در این ماجرا به 
شکل عادالنه رفتار نمی شود؛ انگار خون برخی از پلت فرم ها رنگین 
تر است و بعضی پلت فرم های دیگر خودی نیستند و گویا آنها را 
نمی خواهند! این درحالی است که این پلت فرم های داخلی توسط 

دانشجویان دانشگاه مطرح کشور ساخته شده است.
بــه گفته او در زمینه پلت فرم های رمز ارز طی چند ســال 
گذشته هیچ تنظیم گری انجام نشده و صرفا اعام شد که به آنها 
خدمات پرداخت نمی دهیم و واقعیت این است با پیگیری های که 
طی روزهای گذشته انجام شده فقط می توان گفت تعطیل کنید 
چون واقعا کسانی که در این شرایط کار می کنند خسته شده اند.

اما بــه دنبال ادامه انتقادها، نامه ای بــا امضای رضا باقری 
اصل- جانشــین رییس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال 
خطاب به مدیر عامل شــاپرک منتشــر و تاکید و درخواست 
شده الزام به دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم 

گیری نهایی لغو کنند.

الزام کسب وکارها برای اینماد وچند نکته
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افزایش ۲۳ درصدی عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | دبیر 
کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی گفت: 
فروش ارز صادراتی پتروشیمی در به نیما در 
۷ماهه سال گذشته ۷.۹ میلیارد دالر بوده و 
امسال به ۸.۷ میلیارد دالر رسیده است. با این 
حساب عرضه ارز پتروشیمی در نیما امسال 

۲۳ درصد بیشتر بوده است.
»احمد مهدوی ابهری« امروز در نشستی 
خبری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی صنعت 
پر مزیت کشور به شمار می رود، افزود: برای 
توســعه پایدار باید توجه ویژه به این صنعت 

داشته باشیم. 
وی ادامه داد: این صنعت بود که در ابتدای 
دهه ۹۰ و در زمان تحریم ها و بعد از خروج 
آمریکا از برجام، توانست با تولید و صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ارزآوری داشته و به 

کمک اقتصاد کشور بیاید.
مهدوی بــا تاکید بــر اینکــه تولیدات 
پتروشیمی به دلیل نیاز دنیا صادر می شود، 
گفــت: در مــواردی صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی مانند اوره پیش فروش می شود. 
دنیا امروز به سمت استفاده از تکنولوژی های 
جدیــد و فناوری های نوین می رود و صنعت 
پتروشیمی در اقتصاد و زندگی جهان جایگاه 

خاصی دارد.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
تاکید کــرد: هر روز مصرف و نیــاز دنیا به 
محصوالت پتروشیمی بیشتر می شود. پلیمرها 
جــای چوب را در دنیا می گیرد و روز به روز 

گسترش پیدا می کند.
وی افزود: ایران با توجه به منابع گسترده 
هیدروکربنی که در اختیار دارد باید صنعت 

پتروشیمی را توسعه دهد.
به گفته مهــدوی، ۳۹.۶ درصد صادرات 
غیرنفتــی در ۶ماهــه امســال متعلــق به 

پتروشــیمی اســت. این جایگاه باید توسعه 
پیدا کند.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
ادامه داد: مجموع صادرات غیرنفتی در ۶ماهه 
امسال ۲۴.۲ میلیارد دالر بوده که ۹.۶ میلیارد 

دالر مربوط به پتروشیمی ها است.
مهدوی تاکید کرد: صادرات غیرنفتی ایران 
به جز پتروشیمی رشدی نداشته؛ اما صادرات 
محصوالت پتروشیمی از ۶.۹ میلیارد دالر در 
۶ماهه ســال ۱۴۰۰ به ۹.۶ میلیارد دالر در 

۶ماهه امسال رسیده است. 
وی با بیان اینکه در ۷ماهه ۱۴۰۰ حدود 
۳۸.۶ میلیون تن تولید محصوالت پتروشیمی 
بوده که این عدد در ۷ماهه امســال به ۴۱.۵ 
میلیــون تن رســیده که ۷ درصــد تولید 
افزایش داشته است، گفت: از ۱۵.۵ میلیون 
تن صادرات در ۷ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۵ 
میلیون تن در ۷ماهه امســال رسیده ایم که 

رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
ادامــه داد: ۸.۳ میلیارد دالر ارزش صادرات 
محصوالت پتروشیمی در ۷ماهه سال ۱۴۰۰ 
بوده که این رقم در ۷ماهه امســال به ۱۰.۸ 
میلیارد دالر رســیده که معادل رشدی ۳۰ 

درصدی است.
وی گفت: فروش ارز صادراتی پتروشیمی 
در به نیما در ۷ماهه  سال گذشته ۷.۹ میلیارد 
دالر بوده و امسال به ۸.۷ میلیارد دالر رسیده 
است. با این حســاب عرضه ارز پتروشیمی 
در نیما امسال ۲۳ درصد بیشتر بوده است.

مهــدوی افزود: تا ۲۲ آبان امســال ۹.۶ 
میلیارد دالر به نیما ارز تزریق کردیم.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
با اشــاره به اینکه در ســال ۱۴۰۴ باید به 
ظرفیت تولیــد ۱۴۵ میلیون تن در صنعت 
پتروشیمی برسیم، ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار 

واحد صنعتی پایین دستی پتروشیمی وابسته 
به صنعت پتروشیمی است بین ۶ تا ۷ میلیارد 
دالر محصول در داخل بــه صنایع تکمیلی 

می فروشیم تا کاالی نهایی تولید کنند.
وی گفــت: بنابراین به جای فروش نفت 
و گاز خــام، باید در صنعت پتروشــیمی به 
ارزش افزوده تبدیل کنیم و نگران نوســان 

قیمت دالر نباشیم.
مهــدوی اضافه کرد: امســال حدود ۱۵ 
میلیارد دالر ارز در نیما عرضه شود و مجموع 
و صادرات پتروشــیمی نیز به ۱۷.۵ میلیارد 

دالر برسد.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
با اشــاره به اینکه به دلیل جنگ روســیه و 
اوکراین نوســان قیمت ایجاد شــده و ایران 
نیز به دلیل تحریم با مشکالتی روبه رو است، 
ادامــه داد: در حالی که قیمت گاز در جهان 
رو به افزایش اســت، قیمت متانول صادراتی 

ایران در چین کاهشی بوده است.
وی تاکید کــرد: در اینجا حاکمیت باید 
به کمک این صنعــت بیاید تا از این مرحله 
عبــور کنند و بازارهــای صادراتی خود را از 

دست ندهند.
مهدوی با بیان اینکه ایران در آینده قطب 
تولیــد متانول در دنیا خواهد بود و باید این 
را بــه فرصت تبدیل کند، گفت: ما اعتقادی 
به خام فروشــی و نیمه خام فروشی نداریم 
و صنعــت پتروشــیمی در کل مخالف خام 

فروشی است.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی 
بیان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تحویل 
کــود اوره از دولت طلبکاریم و ســاالنه ۲.۵ 

میلیون تن اوره تامین می کنیم.
وی بــه موضــوع قیمــت خــوراک گاز 
پتروشــیمی اشــاره کرد و گفت: تراز گازی 
کشور در زمســتان منفی است و برای حل 
ایــن مشــکل ۲ راه وجود دارد که شــامل 
ســرمایه گذاری در میادیــن گازی و صرفه 
جویی اســت.دبیر کل انجمن صنفی صنعت 
پتروشــیمی تاکید کرد: در خصوص سرمایه 
گذاری برای توســعه میادین گازی صنعت 
پتروشیمی اولین صنعت بود و امروز کار در 
حال انجام اســت.مهدوی افزود: اگر خانوار و 
یا صنایع مصرف گاز خود را از آذر تا اسفند 
ماه را کاهش دهند معادل آن هر متر مکعب 
گاز را ۳ هزار تومان می خریم و پتروشــیمی 
زیرساخت را با بانک ها آماده می کنیم و پول 
به حساب افراد واریز می شود. وی ادامه داد: 
اگر بــا این روش تنها ۳ درصد صرفه جویی 
در بخش خانگی ایجاد شود روزانه حدود ۱۵ 
میلیون متر مکعب در روز گاز برای خوراک 
پتروشیمی تامین می شود و به این صورت گاز 

پتروشیمی ها در زمستان قطع نخواهد شد.

   آغاز فعالیت بازارگردان پاالیشی یکم از امروز
 از امروز ۲۴ آبان ماه طبق اصالحیه پیشــنهادی سازمان بورس که بعد از تصویب در هیات 
دولت در اساسنامه صندوق پاالیش یکم انجام شد، فعالیت بازارگردانی صندوق پاالیش یکم 
آغاز می شــود. بنا بر اطالعیه منتشــر شده از سوی شــرکت بورس تهران، از امروز فعالیت 
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم در بورس تهران آغاز خواهد شد. با شروع به 
کار بازارگردان های این صندوق قابل معامله در بورس و انجام عملیات صدور و ابطال واحدها، 
انتظار می رود ظرف روزهــای آتی قیمت واحدهای این صندوق به مرور افزایش یافته و به 

ارزش ذاتی خود )NAV( نزدیک شود.

 جزئیات عرضه ۲۰۷ در بورس کاال اعالم شد
سرانجام زمان عرضه پژو ۲۰۷ در بورس رسید و بورس کاال ۳۰ آبان )دوشنبه هفته آینده( 
میزبان هزار دســتگاه از این خودرو خواهد بــود. درحالی که حدود یک هفته از اعالم خبر 
پذیرش ۲۰۷ در بورس کاال می گذرد، قرار اســت گروه صنعتی ایــران خودرو ۳۰ آبان ماه 
۱۰۰۰ دســتگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید را در بورس کاال عرضه  کند. تفاوتی که این عرضه 
با عرضه های قبل دارد این اســت که برخالف عرضه های قبلی که مبلغ پیش پرداخت ۲۵ 
درصد قیمت پایه بود، در عرضه ۲۰۷ در بورس درصد پیش پرداخت سفارش خرید آن ۱۰۰ 
درصد درنظر گرفته شده اســت. این خودرو با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
عرضه خواهد شد و تحویل آن سه ماهه بوده و ۳۰ بهمن به خریداران تحویل  داده می شود. 
براساس مشخصالت ارائه شــده، این خودرو دارای فرمان برقی و رنگ سفید است و هرکد 
ملی )حقیقی( مجاز به ثبت سفارش بر روی یک دستگاه خودرو است. همچنین خریداران 
باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته و اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید 
خودرو شــدند امکان ثبت سفارش ندارند. خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان 
با تسویه مبلغ معامله در بورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس( با مراجعه به 
سایت به آدرس وبســایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به آدرس اینجا اقدام به 
ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل وجه هزینه 
های متعلقات قانونی( اطالع رســانی می شود. عالوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، 
بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های زیر اقدام کنند. 
هزینه ها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و 
۱۰۰ ریال به عالوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه 

و توسط خریدار باید پرداخت شود. 
 

)MATIC( نشانه های صعودی برای پالیگان  
پالیگان در سه روز گذشته، سه کندل قرمز پیاپی به ثبت رسانده بود، ولی امروز سبزپوش 
شده و عالئمی از آغاز یک حرکت صعودی را از خود نشان می دهد. به نقل از کوین ادیشن، 
بر اســاس داده های کوین مارکت کپ، پالیگان )MATIC( در لحظه ی نگارش این مطلب 
با ۳.۹۶ درصد افزایش نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، با قیمت ۰.۹۳۵۹ دالر معامله می شود. 
این ارز دیجیتال ظرف یک هفته ی گذشــته بیش از ۲۲ درصد از ارزش خود را از دســت 
داده اســت. ارزش پالیگان در مقایســه با دو ارز دیجیتال برتر بازار، بیت کوین )BTC( و 
اتریوم )ETH(، به ترتیب ۲.۸۱ و ۱.۸۵ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، هم اکنون 
ارزش هر یک توکن پالیگان معادل ۰.۰۰۰۰۵۵۸۸ بیت کوین یا ۰.۰۰۰۷۴۳۹ اتریوم است. 
ارزش کل بازار پالیگان هم اکنون ۸.۱۸۷.۸۷۶.۲۸۹ دالر است. در فهرست بزرگ ترین ارزهای 
دیجیتال دنیا از لحاظ ارزش کل بازار در ســایت کوین مارکت کپ، پالیگان در رتبه ی دهم 
قرار دارد. در نمودار ساعتی پالیگان )MATIC( یک نشانه ی صعودی مشاهده می شود؛ خط 
شاخص قدرت نسبی )RSI( ساعتی به تازگی از خط RSI SMA عبور کرده و هم چنان 
با شیب مثبت به سمت ناحیه ی اشباع خرید در حرکت است. در نتیجه، قیمت پالیگان تا 
خط میانگین متحرک نمایی ۹ ساعته افزایش یافته است. برای آن که این حرکت صعودی 
تداوم داشته باشد، قیمت پالیگان باید با موفقیت از خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ ساعته 
نیز عبور کند. پالیگان در این سطح ممکن است با مقاومت هایی روبه رو شود؛ این مقاومت ها 
می توانند برای پالیگان چالش برانگیز باشند. به همین خاطر نیز شکستن دادن این سطوح 
مقاومت حکم تاییدی بر آغاز حرکت صعودی این ارز دیجیتال خواهد بود. اگر پالیگان بتواند 
بر خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ ساعته غلبه کند، هدف بعدی قیمت آن در حوالی سطح 
۰.۹۴۸۱ دالر خواهد بود. چنان چه پالیگان نتواند از خط میانگین متحرک نمایی ۹ ساعته 
عبور کند، پیش بینی های صعودی بی اعتبار خواهند بود. آن گاه قیمت پالیگان ممکن است تا 
۰.۸۵۴۰ دالر کاهش یابد، زیرا خرس ها )معامله گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند( هر 
مقدار سودی را که گاوها )معامله گرانی که به دنبال افزایش قیمت هستند( در روز جاری به 

دست آورده اند، خنثی خواهند کرد.

 تسهیل برقراری حق عائله مندی برای بانوان سرپرست خانوار
مدیر کل تامین اجتماعی گلستان از تسهیل برقراری حق عائله مندی برای زنان مستمری بگیر 
سرپرست خانوار خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی گلستان ، هادی 
نودهی اظهار داشت: پیش از این گروهی از زنان سرپرست خانوار برای دریافت حق عائله مندی 
باید احکام قضایی مبنی بر کفالت فرزند یا فرزندان شــان را به شــعب تأمین اجتماعی ارائه 
می دادند که با توجه به مقررات قضایی در مورد کفالت فرزندان و این که شرعاً کفالت فرزندان 
با پدر و در صورت فوت پدر با پدربزرگ پدری اســت، بعضاً این گروه از زنان مستمری بگیر 
به رغم اینکه متکفل هزینه های فرزندانشان بودند، برای دریافت حق عائله مندی با مشکالتی 
مواجه می شــدند. با بخشنامه جدیدی که از ســوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در 
مورد فرایند بررسی و اثبات کفالت فرزندان از سوی زنان صادر شده، در کنار احکام قضایی 
راهکارهای دیگری نیز برای تأیید سرپرستی این افراد پیش بینی شده است. نودهی گفت: در 
صورت عدم امکان ارائه حکم مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرســتی دادگستری مبنی بر 
تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مستمری بگیر زن؛ احراز تکفل و برقراری حق عائله مندی با 
ارائه گواهی مقامات محلی، گزارش بازرس تأمین اجتماعی و اخذ تعهد رسمی مبنی بر تحت 
تکفل بودن فرزندان نیز امکان پذیر خواهد بود. مدیرکل تامین اجتماعی گلستان با بیان اینکه 
بانوان سرپرست خانوار مستمری بگیر تأمین اجتماعی اعم از بانوان بازنشسته مطلقه و بانوانی 
که همسرشان فوت کرده است، مشمول دریافت حق عائله مندی هستند، گفت: درحال حاضر 

مبلغ ریالی حق عائله مندی مبلغ ۴۰۷۳۸۹۵ ریال )۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان( است.

  موسیقی فاخر برآمده از فرهنگ ایرانی بر دل  می نشیند و بر عمق جان انسان ها 
اثر می گذارد

محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در حاشیه برگزاری نخستین شب 
از پانزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران،گفت: برپایی چنین رویدادهایی در 
تقویت و انتقال صحیح فرهنگ غنی اقوام ایران زمین به نسل های بعد موثر است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلستان، پانزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران شــامگاه روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه با اجرای گروه مازنی ها در حضور جمعی از 
مسئوالن و هنردوستان در گلستان آغاز به کار کرد. محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلستان در حاشیه برگزاری نخستین روز این جشنواره، گفت: یکی از اهداف برگزاری 
جشنواره موسیقی نواحی، حفظ و حراست از فرهنگ غنی اقوام ایران زمین، تقویت و انتقال 

صحیح آن به نسل بعد است. 
وی افزود: ایران اســالمی و اقوام آن هنرهــای فاخر و فرصت های بی نظیری دارند که باید 
با این گونه برنامه ها و فعالیت ها آنها را حراســت و حفاظت کنیم. رعیت ادامه داد: آنچه که 
فرهنگ عمیق ایران اســالمی در شاخه های متعدد فرهنگی و هنری به یادگار گذاشته، آن 
اندازه، ســازنده پرمحتوا غنی و عمیق است که اگر مردم به آن آگاه شوند مسلماً در ساخت 
جامعــه آرمانی و تقویت حوزه های فرهنگی و فرهنگ اجتماعی موثر خواهد بود. وی اضافه 
کرد: در اولین شب از پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی در گرگان هنرمندانی از مازندران، 
کردستان آذربایجان و افغانستان برنامه اجرا کردند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
با بیان اینکه موســیقی فاخر برآمده از فرهنگ ایرانی بر دل ها می نشــیند و بر عمق جان 
انسان ها اثر می گذارد، گفت: تعدد قومیت ها و ظرفیت های گلستان فرصت بی نظیر را برای 
استان فراهم کرده و برای همین میزبانی پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی کشور 

به گلستان سپرده شد.

»گلدمن ســاکس« بر این باور است که برخی عوامل همچون کاهش 
محدودیــت عرضه و نظایر آن، منجر به تعدیــل معیار تورم و همچنین 

سیاست نرخ بهره فدرال رزرو می شود.
 به نقل از ســایت »مارکت واچ«، به گفته ی گلدمن ســاکس، عواملی 
همچون کاهش محدودیت های عرضه، کاهش هزینه ی مسکن و سرد شدن 
بازار کار، مســیر معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو را تغییر داده و آن را تا 

پایان سال آینده به زیر ۳ درصد کاهش خواهند داد.
چنین نتیجه ای ممکن اســت فدرال رزرو را مجاب کند تا در چرخه ی 
افزایش نرخ بهره کمی میانه روتر باشــد، هرچند مصرانه در تالش است تا 

تورم را به هدف ۲ درصدی خود بازگرداند. 
گفتنی اســت که بازارها نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند، 
بــه طوری که در پایان هفته ی گذشــته پس از اینکــه داده های قیمت 
مصرف کننده در ماه اکتبر، میزانی کمتر از حد انتظار را نشان داد، سهام 

و اوراق قرضه به شدت افزایش یافتند.
در یادداشــتی که در آخر هفته منتشر شــد، تیم تحقیقات اقتصادی 
گلدمن به سرپرســتی یان هاتزیوس اعالم کرد که شاخص تورمی مخارج 
مصرف شــخصی یا PCE اصلی، تا اواسط ســال ۲۰۲۳ از سطح فعلی 
۵.۱ درصد به ۳.۵ درصد کاهش می یابد و ممکن است تا دسامبر به ۲.۹ 
درصد برســد. گفتنی است که این شاخص، معیار فشار قیمت هاست که 
اقالم ناپایدار مانند غذا و انرژی را در نظر نمی گیرد و توسط بانک مرکزی 

ایاالت متحده به دقت تحت نظارت است.

 شاخص تورمی مخارج مصرف کننده
گلدمن ساکس با قاطعیت ذکر کرد: »ما انتظار داریم تورم اصلی در سال 
۲۰۲۳ به سه دلیل کلیدی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ۱( نوسان 

منفی در سهم دســته بندی کاالهای با محدودیت عرضه به دنبال بهبود 
زنجیره ی تامین، ۲( اوج گیری دسته بندی سرپناه ها که منعکس کننده ی 
گرایش بیشتر به مشاغل خالی و کاهش بازگشایی ها و بازگشت به شهرها 
است، و ۳( رشد آهسته تر دســتمزدها که منعکس کننده ی تداوم تعادل 
مجدد در بازار کار است. تورم ناشی از محدودیت های عرضه در حال حاضر 
۰.۶ واحد درصد به شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی )PCE( اصلی 
می افزاید، اما این نرخ در پایان سال آینده به منفی ۰.۴ درصد تغییر می کند 

که تقریباً نیمی از کاهش سرعت کلی را به تصویر می کشد.
از ســوی دیگر، اختالالت زنجیره ی تامیــن و ازدحام حمل و نقل در 
ســال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافت و موجودی خودروها و 
کاالهای مصرفی از سطوح بسیار عمیق رکود برگشته است. گلدمن توضیح 
داد که عرضه ی نیمه هادی ها به ویژه با ارسال ریزتراشه های خودرو که در 
حال حاضر ۴۲ درصد بیشــتر از سال ۲۰۱۹ اســت، به طور چشمگیری 

بهبود یافته است.
گلدمن معتقد اســت که تورم مســکن باید در بهار امسال به اوج خود 
برسد، زیرا تقاضای شدید اخیر برای امالک اجاره ای در حال حاضر، با ۱ 
میلیون آپارتمان در حال ســاخت، که بزرگترین خط لوله از اواسط دهه 

۱۹۷۰ محسوب می شود، باعث افزایش عرضه شده است.

 تورم مسکن
در نتیجه، نرخ اجاره بها در حال افزایش است و احتماالً در سال آینده 
به نرخ قبل از همه گیری باز خواهد گشت. عالوه بر این، به نظر می رسد که 
افزایش ناشی از تمدید مستمر اجاره ها با نرخ های بازار، در سرعت ماهانه 
تورم مسکن منعکس شده است، زیرا داده های خرد CPI نشان می دهد 
که در حال حاضر تســریع در افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته، ۸ 

درصد افزایش داشته است.
در نهایت، یک بازار کار نرم تر باید رشــد دســتمزدها را سرکوب، و به 

کاهش تورم بخش خدمات تا اواخر سال ۲۰۲۳ کمک کند.
»تعادل مجدد بازار کار در حال حاضر باعث کاهش رشــد دستمزدها 
شــده است، به ویژه در بخش هایی که شکاف های بین مشاغل و کارگرها 
در مواردی مانند خرده فروشــی و اوقــات فراغت، با کاهش زیادی مواجه 
اســت. ما انتظار داریم که رشد ساالنه دستمزدها تا اواخر سال ۲۰۲۳ با 
۱.۵ واحد درصد کاهش، تا ۴ درصد کمتر شود و به تعدیل نرخ تورم در 

گروه های خدماتی نیز کمک کند.
 PCE گلدمن خاطرنشــان می کند که اتفاق نظر بازار بر این است که
اصلی تا اواخر ســال ۲۰۲۳ حتی به ۲.۷ درصد کاهش یابد، اما همچنان 
باور دارد که این موضوع بســیار خوش بینانه است، چرا که تورم خدمات 

اصلی باالی ۴ درصد باقی خواهد ماند.

پیش بینی معیار تورم در ۲0۲۳

وزیر صمت ضمن بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار 
تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست، گفت: در نظر داریم تا 

به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم.
سید رضا فاطمی امین امروز در نشست هم اندیشی با منتخبی از اصناف 
و اتحادیه های سراسر کشــور، اظهار کرد: رصد ثبت سفارش ها و تخصیص 
ارز نشــان می دهد که به هیچ عنوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد 
و به ویژه واردکنندگان می توانند شــهادت دهند در مقایســه با ۶ ماه قبل 
یا حتی یک ســال قبل وضعیت تخصیص ارز بســیار بهتر شده است. با این 
وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار تومان کاذب بوده و چیزی 
جز عملیات روانی نیســت.وزیر صمت با اشاره به اینکه همه واحدها به ویژه 
تولیدکنندگان به راحتی می توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تأمین 
کنند، افزود: بر این اساس افزایش قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست 
و باید تمرکز کنیم که این جو روانی که بازار ارز را متالطم می کند اثر خود 
را به صورت گرانفروشــی نشان ندهد. البته اصناف و تولیدکنندگان با وجود 
همه تحریکات و عملیات رســانه ای دشــمن، تاکنون عملکرد بسیار خوبی 

داشته و تحت تأثیر القائات و جنگ روانی قرار نگرفته اند.

 اعطای کارت اعتباری برای خرید به قشر وسیعی از مردم
وی در ادامــه با بیان اینکه پایین بودن قدرت خرید مردم پایین اســت، 
گفت: قدرت خرید تابعی از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیالت 
و کارت های اعتباری است؛ در زمینه تسهیالت و کارت های اعتباری پروژه ای 
را در مراحل آغازین کار داریم که بر اســاس آن در نظر داریم تا به قشــر 
وســیعی از مردم کارت اعتباری برای خریــد بدهیم که جزئیات آن اطالع 

رسانی خواهد شد.

 پیش بینی پذیری اقتصاد از سه ماه قبل
وی در ادامه به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: اصالح برخی زیرساخت ها 

ســبب شــد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید شاهد باشیم؛ از جمله همه 
ســهمیه ها در فلزات و فوالد برداشته شد و مشــکل مواد اولیه را در حوزه 
فوالد به طور کلی حل کردیم. وزیر صمت اضافه کرد: در همین راســتا باید 
اشــاره کنم که امروز بررسی شاخص تولید حاکی از روند بسیار خوبی است 
و در اکثر محصوالت افزایش تولید به ثبت رسیده است؛ بر همین اساس در 
بهار امســال صنعت رشد ۵.۱ درصدی تولید را ثبت کرد، در حالی که رشد 

اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد بوده است.
فاطمی امین افزود: شــاخص دیگر تولید مربوط به شــرکت های بورسی 
می شود که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند که در مهرماه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷.۷ درصد رشد داشته است. رشد 
تولید این شرکت ها در خردادماه ۲.۵ درصد، تیرماه ۵.۸ درصد، مردادماه ۶.۴ 
درصد و شهریورماه ۶.۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: شاخص سرمایه گذاری 
نیز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد رشد داشته 
است، همچنین در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به ثبت 

رسید و بر این اساس روندها مطلوب است.

وزیــر صمت همچنین از پیــش بینی پذیر کردن تولید خبر داد و گفت: 
تاکنون حدود ۲ هزار شــاخص و ۳۰۰ داشــبورد مدیریتی تعریف شده و با 
پیش بینی یک اتاق پایش، تا پایان سال قادر به رصد همه متغیرها و شاخص ها 
خواهیم بود که این مهم پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشــور از سه 

ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.

 ۱۱۰ شهرستان از نظر تولید ضعیف هستند
وزیر صمت با اشــاره به اصالح برخی از زیرساخت ها برای توسعه تولید، 
اظهار کرد: از جمله این اقدامات تأمین مالی زنجیره ای است که در نظر داریم 
آن را بــه کارت های اعتباری متصل کنیم و اصناف در به ثمر نشســتن آن 
نقش ویژه خواهند داشت.فاطمی امین گفت: امروز بیش از ۱۱۰ شهرستان 
در کشور شناسایی شده که از نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و تمرکز 
کردیم تا با اســتفاده از توان شــرکت های بزرگ به راه اندازی تولید در این 
مناطق اقدام کنیم.وی افزود: امروز در مناطقی همچون رباط کریم، سیرجان، 
زرندیه، ساوه، شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار داریم.

 رشد ۱3 درصدی صادرات
وزیر صمت با اشاره به توسعه صادرات، اظهار کرد: تحلیل ما در این زمینه 
ایــن بود که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، اگر تولید را گســترش 
دهیم؛ اما کســی توان خرید نداشته باشد فایده ای نخواهد داشت، بنابراین 
بر صادرات تمرکز شد؛ بر همین اساس در بازاری همچون آفریقا رشد ۱۰۰ 
درصدی صادرات به ثبت رسید.فاطمی امین گفت: باید لوکوموتیِو صادرات 
را مهیا می کردیم تا تولید به حرکت بیفتد و در نتیجه اشتغال و درآمد مردم 
افزایــش یافته و بازار رونق یابد که در بخش صادرات با رشــد ۱۳ درصدی 
جواب گرفتیم.وی تاکید کرد: امروز امیدی در فعاالن اقتصادی شکل گرفته 
که باید تقویت شود و بر این اساس سال آینده را سالی بهتر نسبت به امسال 

می دانم، زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه هستند.

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم

   افزایش ظرفیت پاالیش گاز کشور در آستانه زمستان
سرپرست شرکت نفت و گاز پارس از بهره برداری دومین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در سوم آبان ماه امسال خبر داد و گفت: مجموع ظرفیت پاالیشی این فاز با بهره برداری از این ردیف به ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، »محمدحسین متجلی« با اشاره به تالش کارکنان این شرکت برای افزایش تأمین منافع ملی اظهار کرد: با تالش متخصصان و کارگران صنعت نفت و گاز کشور و پس از انجام مراحل فشرده پیش راه اندازی، راه اندازی و دریافت 
گاز ترش از سکوهای گازی بخش فراساحل فاز ۱۴ پارس جنوبی، انتقال گاز از دومین ردیف تصفیه گاز پاالیشگاه این فاز به خط ششم سراسری آغاز شد.

وی با بیان اینکه گاز ترش بخش فراساحل فاز ۱۴ پارس جنوبی سوم آبان ماه به دومین ردیف فرآورشی این پاالیشگاه رسید، اظهار کرد: با انجام مراحل راه اندازی برای شیرین سازی گاز در مدتی کوتاه و بهره برداری از ردیف دوم پاالیشگاه فاز ۱۴، ظرفیت فرآورشی 
گاز کشور از پاالیشگاه این طرح در مجموع به ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسید. سرپرست شرکت نفت و گاز پارس بهره برداری این ردیف پاالیشی را سبب افزایش ظرفیت و پایداری بیشتر تأمین گاز در زمستان امسال عنوان کرد و افزود: به این ترتیب نیمی 

از چهار ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی )ردیف سوم و چهارم( در مدار تولید قرار گرفته است و مطابق با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، تالش می شود دو ردیف باقیمانده این پاالیشگاه )اول و دوم( نیز تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین مجتمع پاالیشگاهی در حال توسعه پارس جنوبی است که مراحل ساخت و راه اندازی آن از سوی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران از سوی مجموعه ای از پیمانکاران داخلی به رهبری سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در حال اجراست و با تکمیل ساخت این پاالیشگاه تا پایان امسال، پرونده توسعه بخش خشکی پارس جنوبی به طور کامل بسته می شود.
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کارت اقامــت اتبــاع خارجــی آمایــش متعلــق بــه معصومــه انصــاری فرزنــد اســحاق در تاریــخ کارت اقامــت اتبــاع خارجــی آمایــش متعلــق بــه معصومــه انصــاری فرزنــد اســحاق در تاریــخ 
1401/08/151401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 8686  654654 د  د 3434 متعل ــه شــماره ای ــران  و کارت ســوخت ب ــه شــماره ای ــه شــماره 45600933344560093334 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
حســین احســانی فرزنــد فضــل الــه در تاریــخ حســین احســانی فرزنــد فضــل الــه در تاریــخ  1401/08/04 1401/08/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45694595874569459587 متعلــق بــه حمیــده میرکــو فرزنــد محمدآقــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده میرکــو فرزنــد محمدآقــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/101401/07/10 مفق

14011401

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــور فرزن ــین پ ــد حس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــور فرزن ــین پ ــد حس ــه محم ــق ب ــماره 21405220362140522036 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/07/01 1401/07/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

15041504

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18169435251816943525 متعلــق بــه ســیدعبدالحمید  نجــات  فرزنــد ســیدمحمد  در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدعبدالحمید  نجــات  فرزنــد ســیدمحمد  در تاریــخ 
 1401/08/15 1401/08/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
15061506

شناســنامه  متعلــق بــه لیانــا ابراهیمــی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ شناســنامه  متعلــق بــه لیانــا ابراهیمــی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و  مفقــود گردیــده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23718255732371825573 و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی ســازمان آب و کانــون  و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی ســازمان آب و کانــون 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه عبدالرحمــان نــادری  فرزند مرتضــی  در تاریــخ بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه عبدالرحمــان نــادری  فرزند مرتضــی  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.

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/201401/08/20 مفق ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــل  ابراهیم ــه ابوالفض ــق ب ــنامه  متعل ــخ شناس ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی  فرزن ــل  ابراهیم ــه ابوالفض ــق ب ــنامه  متعل شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردی گردی

ــخ  ــژن در تاری ــد بی ــه لیــا جــوکار فرزن ــق ب ــخ  متعل ــژن در تاری ــد بی ــه لیــا جــوکار فرزن ــق ب ــه شــماره 22816426662281642666 متعل ــی ب ــه شــماره شناســنامه و کارت مل ــی ب شناســنامه و کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00172306670017230667 وکارت ماشــین بشــماره پــاک  وکارت ماشــین بشــماره پــاک 5858ط ط 331331ایــران ایــران 8888و متعلــق بــه و متعلــق بــه 
ــار ســاقط مــی  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــد هــادی در تاری ــا احمــدی فرزن ــخ پوری ــد هــادی در تاری ــا احمــدی فرزن پوری

باشد.باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00444856970044485697 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی و کارت ماشــین بــه شــماره شاســیNASNAS6100228120286161002281202861به به 
شــماره پــاک شــماره پــاک 4444نن194194ایــران ایــران 6666وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک وکارت ســوخت بــه شــماره پــاک 4444نن194194ایــرانایــران6666 متعلــق به حســین  متعلــق به حســین 

رنجبــری فرزنــد صفــر در تاریــخ رنجبــری فرزنــد صفــر در تاریــخ  1401/08/10 1401/08/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

ــه شــماره 04215952130421595213 و  و  ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 04215952130421595213 و کارت پای ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04215952130421595213 متعلــق بــه حســین اعائــی جعفــری فرزنــد ماشــاهلل در تاریــخ  متعلــق بــه حســین اعائــی جعفــری فرزنــد ماشــاهلل در تاریــخ 

1401/08/101401/08/10 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 04215198350421519835 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04215198350421519835 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره پــاک ماشــین بــه شــماره پــاک 1919 س  س 925925 ایــران  ایــران 2121 و کارت ماشــین بــه شــماره  پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره  پــاک 1919 س س925925 ایــران  ایــران 
2121 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAACJNAACJ11JEJE55HFHF269395269395 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 147147HH02690340269034 کارت ســوخت  کارت ســوخت 
بــه شــماره پــاک بــه شــماره پــاک 1919 س  س 925925 ایــران  ایــران 2121 متعلــق بــه ســید محســن میــر حیــدری فرزنــد ســیدعلی اکبــر  متعلــق بــه ســید محســن میــر حیــدری فرزنــد ســیدعلی اکبــر 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 04929751240492975124 متعل ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ گواهینام
محســن ســلطانی فرزنــد حســین در تاریــخ محســن ســلطانی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشد.باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 63256325 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 00768056700076805670 متعلــق بــه زهــرا ارجمنــد ایرلــی  متعلــق بــه زهــرا ارجمنــد ایرلــی 
فرزنــد جمشــید در تاریــخ فرزنــد جمشــید در تاریــخ 1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 972021032972021032 و گواهینامــه  رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره  و گواهینامــه  رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 
04408818460440881846 متعلــق بــه ســید محمدرضــا وحدتــی شــبیری فرزنــد سیدحســین در تاریــخ  متعلــق بــه ســید محمدرضــا وحدتــی شــبیری فرزنــد سیدحســین 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 1400/08/011400/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00661253080066125308 متعلــق بــه مریــم موســوی احمدآبــاد فرزنــد میرآقــا در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم موســوی احمدآبــاد فرزنــد میرآقــا در تاریــخ 
 1401/08/20 1401/08/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 26702515282670251528 متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 
حســنی رفتکــی فرزنــد تــاج بخــش در تاریــخ حســنی رفتکــی فرزنــد تــاج بخــش در تاریــخ 1401/04/251401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

20872087

» کارت ملــی بــه شــماره » کارت ملــی بــه شــماره 00773069450077306945 و شناســنامه و طــاق نامه و شناســنامه و طــاق نامه__فســخ صیغــه نامــه فســخ صیغــه نامــه __حضانــت نامــه حضانــت نامــه 
فرزندفرزند__قولنامــه منــزل متعلــق بــه ســمیه  کرمــی فرزنــد حمــزه علــی شناســنامه بــه شــماره قولنامــه منــزل متعلــق بــه ســمیه  کرمــی فرزنــد حمــزه علــی شناســنامه بــه شــماره 
شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  محمد__شناســنامه  فرزنــد  عبدالمحمــدی  رادمهــر  بــه  متعلــق  محمد  فرزنــد  عبدالمحمــدی  رادمهــر  بــه  متعلــق   55617935785561793578
03129523510312952351متعلــق بــه  امیرمهــدی علیــزاده فرزنــد حســن در تاریــخ متعلــق بــه  امیرمهــدی علیــزاده فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

20902090

ــخ  ــرز در تاری ــد فرام ــدی فرزن ــری پیراحم ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــرز در تاری ــد فرام ــدی فرزن ــری پیراحم ــه مه ــق ب ــماره 59896505075989650507 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/08/10 1401/08/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 18181355311818135531 متعلــق بــه فریــده توکلــی کارماســه فرزنــد  قــدرت اهلل  متعلــق بــه فریــده توکلــی کارماســه فرزنــد  قــدرت اهلل 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/111401/08/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــری ربیعــی فرزن ــه خدیجــه کب ــق ب ــد محمــد  متعل ــری ربیعــی فرزن ــه خدیجــه کب ــق ب ــه شــماره 00403122080040312208 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ابراهیــم در تاریــخ ابراهیــم در تاریــخ  1401/08/22 1401/08/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 26595751422659575142 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 26595751422659575142 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 26595751422659575142 متعلــق بــه طاهــره  عبدالهــی جونبــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره  عبدالهــی جونبــی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 

1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالفضــل در  ــرداد حشــمتی فرزن ــه مه ــق ب ــد ابوالفضــل در  متعل ــرداد حشــمتی فرزن ــه مه ــق ب ــه شــماره 00501804870050180487 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/08/191401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر  ــدادی جی ــف ح ــه حنی ــق ب ــیکلت متعل ــور س ــه موت ــر و قولنام ــدادی جی ــف ح ــه حنی ــق ب ــیکلت متعل ــور س ــه موت ــماره 18195769731819576973و قولنام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
رائــی فرزنــد غامحســین در تاریــخ رائــی فرزنــد غامحســین در تاریــخ  1401/08/22 1401/08/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00109942110010994211 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 00109942110010994211 متعلــق  متعلــق 
بــه ســعیده  پــور ســلطانی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ بــه ســعیده  پــور ســلطانی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 1401/08/211401/08/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــب پ ــد  رج ــه محم ــق ب ــور متعل ــب پ ــد  رج ــه محم ــق ب ــف 0101//4113741137متعل ــماره ال ــه ش ــد ب ــو محم ــاد پرت ــرکت می ــه ش ــف پروان ــماره ال ــه ش ــد ب ــو محم ــاد پرت ــرکت می ــه ش پروان
جوکامــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ جوکامــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1391/01/191391/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00733651810073365181 متعلــق بــه الهــام  شــهری فرزنــد محســن  در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام  شــهری فرزنــد محســن  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 16523581711652358171 متعلــق بــه فضــه  داداشــی آغچــه فرزنــد ابراهیــم در  متعلــق بــه فضــه  داداشــی آغچــه فرزنــد ابراهیــم در 
تاریــخ تاریــخ 1401/01/051401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16398641481639864148 متعلــق بــه احــد زمــان زاده فرزنــد مقصــود در تاریــخ  متعلــق بــه احــد زمــان زاده فرزنــد مقصــود در تاریــخ 
1401/08/161401/08/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

23022302

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 311160972311160972 متعلــق بــه ســعید عطائــی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید عطائــی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501

ــد ســیف اهلل در  ــد عظیمــی دســتگردی فرزن ــه وحی ــق ب ــد ســیف اهلل در  متعل ــد عظیمــی دســتگردی فرزن ــه وحی ــق ب ــه شــماره 11302151641130215164 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریخ تاریخ 1401/05/101401/05/10 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 11302506441130250644 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 11302506441130250644 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره موتورســیکلت بــه شــماره 11302506441130250644 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 618618//5182651826 متعلــق بــه روح اهلل  متعلــق بــه روح اهلل 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/191401/08/19 مفق ــی در تاری ــد محمــد عل ــخ پریشــانی فروشــانی فرزن ــی در تاری ــد محمــد عل پریشــانی فروشــانی فرزن

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57500554015750055401 متعلــق بــه محمــد رشــیدی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رشــیدی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/04/01 1401/04/01مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد محم ــیرازی فرزن ــا ش ــه لی ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــد محم ــیرازی فرزن ــا ش ــه لی ــق ب ــماره 41603629074160362907 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 1401/08/171401/08/17 مفق

کارت ماشــــین بــــه شــــماره کارت ماشــــین بــــه شــــماره 4343ایــــرانایــــران586586نن6262 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی SS14122834428311412283442831 و شــماره  و شــماره 
موتور موتور 0106676201066762کارت ســــوخت بــــه شــــماره کارت ســــوخت بــــه شــــماره 4343ایــــرانایــــران586586نن6262 متعلــــق بـــه عاطفـــه پیمانـــی  متعلــــق بـــه عاطفـــه پیمانـــی 
فروشـانی فرزنـد علـی و کارت سـوخت بـه شـماره فروشـانی فرزنـد علـی و کارت سـوخت بـه شـماره 2323ایـرانایـران755755یی7676 متعلـق بـه نعمـت روح اللهـی در  متعلـق بـه نعمـت روح اللهـی در 

تاریـــخ تاریـــخ 1401/07/231401/07/23 مفقـــود گردیـده و از درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد. مفقـــود گردیـده و از درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11410939111141093911 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11410939111141093911  
وکارت شناســــایی آمــــوزش پــــرورش به شماره وکارت شناســــایی آمــــوزش پــــرورش به شماره 3802083638020836و کارت عابــــر بانــــک ملــــی و ســــپه و کارت عابــــر بانــــک ملــــی و ســــپه 
ومهــــر اقتصــــاد متعلــق بــــه ســیف اهلل عموشــاهی فرزنــــد قدمعلی و کارت ماشــین بــه شــماره ومهــــر اقتصــــاد متعلــق بــــه ســیف اهلل عموشــاهی فرزنــــد قدمعلی و کارت ماشــین بــه شــماره 
  89120928912092//MM1515 و شــماره موتــور و شــماره موتــورNASNAS831100831100LL588793558879355353ایــرانایــران629629یی6161و شــماره شاســیو شــماره شاســی
متعلـــق بـــه افسـانه پیمانـی فروشـانی فرزنـــد غامرضـا در تاریـــخ متعلـــق بـــه افسـانه پیمانـی فروشـانی فرزنـــد غامرضـا در تاریـــخ 1401/08/101401/08/10 مفقـود گردیــده و از  مفقـود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــددرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســــنامه بــــه شــــماره شناســــنامه بــــه شــــماره 580580 و کدملــــی  و کدملــــی 12894072741289407274متعلــــق بــــه حســین رضائــــی فرزنــد متعلــــق بــــه حســین رضائــــی فرزنــد 
حســــن و شناســـنامه بـه شـماره حســــن و شناســـنامه بـه شـماره 30733073 و کدملـــی  و کدملـــی 11406834111140683411متعلـق بـه زهـــرا رضایـی آدریانـی متعلـق بـه زهـــرا رضایـی آدریانـی 
فرزنـــد حیـــدر و شناســـنامه بـــه شـــماره فرزنـــد حیـــدر و شناســـنامه بـــه شـــماره 11305886711130588671و کارت ملی به شماره و کارت ملی به شماره 11305886711130588671 و برگ  و برگ 
سهام عدالت متعلـــق بـــه علـــی رضائـــی فرزنـد حســـین در تاریـــخ سهام عدالت متعلـــق بـــه علـــی رضائـــی فرزنـد حســـین در تاریـــخ 1401/08/101401/08/10مفقـــود گردیـده و از مفقـــود گردیـده و از 

درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.درجـــه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

کارت ملـی بـه شـماره کارت ملـی بـه شـماره 11424510971142451097 و گواهینامـه پایـه سـه بـه شـماره  و گواهینامـه پایـه سـه بـه شـماره 11424510971142451097 و گواهینامـه  و گواهینامـه 
موتورســـیکلت بـــه شـماره موتورســـیکلت بـــه شـماره 11424510971142451097 متعلـــق بـه جـواد باقـری زاده فرزنـــد محمـد علـی و کارت  متعلـــق بـه جـواد باقـری زاده فرزنـــد محمـد علـی و کارت 
ســــوخت بــــه شــــمارهســــوخت بــــه شــــماره619619//4474744747 متعلــق بــــه محســــن امیریوســفی در تاریــــخ  متعلــق بــــه محســــن امیریوســفی در تاریــــخ 1401/06/101401/06/10  

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

25032503

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12853355211285335521 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 9029810490298104 متعلــق بــه آقــای / خانــم  متعلــق بــه آقــای / خانــم 
ملوک محبوب محاتی فرزند اسماعیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ملوک محبوب محاتی فرزند اسماعیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25072507

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11291550561129155056  و کارت ماشــین و   کارت ســوخت  ســواری ســایپا تیبــا  و کارت ماشــین و   کارت ســوخت  ســواری ســایپا تیبــا22 رنــگ  رنــگ 
ســفید مــدل ســال ســفید مــدل ســال 13991399   بــه شــماره پاک   بــه شــماره پاک1313ایــران ایــران 822822د د 2626 وبرگــه ی چــک بانــک ســپه بــه شــماره  وبرگــه ی چــک بانــک ســپه بــه شــماره 
00660066__163776163776متعلــق بــه امیرحســین  روزدار فرزنــد غامشــاه در تاریــخ متعلــق بــه امیرحســین  روزدار فرزنــد غامشــاه در تاریــخ 1401/08/091401/08/09 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــی در تاری ــام عل ــد غ ــری فرزن ــه  طاه ــه مدین ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــام عل ــد غ ــری فرزن ــه  طاه ــه مدین ــق ب ــماره 24116342502411634250 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  1401/08/01 1401/08/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54195331465419533146 متعلــق بــه غامرضــا مهدیــان فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه غامرضــا مهدیــان فرزنــد پرویــز 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

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــبزعلی فرزن ــه   س ــه نفیس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــبزعلی فرزن ــه   س ــه نفیس ــق ب ــماره 12871869201287186920 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

ــین  ــن و کارت ماش ــه  و کارت واکس ــه س ــه پای ــین  و گواهینام ــن و کارت ماش ــه  و کارت واکس ــه س ــه پای ــماره 12734043351273404335 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــران  ــران ای ــاک 6767ای ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش ــال 13901390 ب ــدل س ــکی م ــگ مش ــژو  رن ــال  پ ــدل س ــکی م ــگ مش ــژو  رن ــواری 207207 پ ــوخت س ــواری و کارت س ــوخت س و کارت س
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ  1401/08/21 1401/08/21مفق ــید در تاری ــد جمش ــایان  رزاززاده  فرزن ــه ش ــق ب ــخ متعل ــید در تاری ــد جمش ــایان  رزاززاده  فرزن ــه ش ــق ب 722722لل4343متعل

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

ــوری   ــرزاده ن ــاد  پی ــه می ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــوری   و گواهینام ــرزاده ن ــاد  پی ــه می ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــماره 41801489354180148935 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد بهــروز 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. ــد بهــروز در تاریــخ فرزن فرزن

ــدگان و کارت  ــامت  رانن ــک و کارت س ــه ی ــه پای ــدگان و کارت  و گواهینام ــامت  رانن ــک و کارت س ــه ی ــه پای ــماره 11420832171142083217 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
هوشــمند راننــده بــه شــماره هوشــمند راننــده بــه شــماره 19639871963987 متعلــق بــه شــهرام  امینــی والشــانی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه شــهرام  امینــی والشــانی فرزنــد حســن 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 32588827893258882789 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
ــی ســواری ســمند ایکــس77   ــه فن ــه  و کارت معاین ــه نام ــی ســواری ســمند ایکــس  و کارت ماشــین و بیم ــه فن ــه  و کارت معاین ــه نام 4001882080342540018820803425  و کارت ماشــین و بیم
مشــکی مشــکی __متالیــک مــدل ســال متالیــک مــدل ســال 13821382 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 1313ایــران ایــران 663663دد2828متعلــق بــه الهــه  درویشــی متعلــق بــه الهــه  درویشــی 
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردی ــد علــی در تاری ــخ قیســوند فرزن ــد علــی در تاری قیســوند فرزن
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12717876521271787652 متعلــق بــه افــروز دهقانــی ناژوانــی فرزنــد بهــرام  در  متعلــق بــه افــروز دهقانــی ناژوانــی فرزنــد بهــرام  در 
تاریــخ تاریــخ 1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 12878493501287849350 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12878493501287849350 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین خــودرو ســواری روآ مــدل کارت ماشــین خــودرو ســواری روآ مــدل 13871387 بــه شــماره  بــه شــماره 5252 ط  ط 831831 ایــران  ایــران 1313 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 
1168608742411686087424 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی ININ6138299961382999 متعلــق بــه علــی مردانــی ولدانــی  فرزنــد عبــاس  در  متعلــق بــه علــی مردانــی ولدانــی  فرزنــد عبــاس  در 

تاریــخ تاریــخ 1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــر رحیم ــاه منی ــه م ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــی فرزن ــر رحیم ــاه منی ــه م ــق ب ــماره 64897268416489726841 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/211401/08/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــری  ــه  باق ــه صدرال ــق ب ــری   متعل ــه  باق ــه صدرال ــق ب ــماره 22927132172292713217  متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 342342 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــماره  ــماره  و ش ــران9393 و ش ــرانای ــماره 7171طط324324ای ــه ش ــماره   ب ــه ش ــدل9191  ب ــایپا م ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــدار و و ب ــد راه ــدلفرزن ــایپا م ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــدار و و ب ــد راه فرزن
ــه فاطمــه وزیــری در تاریــخ  ــه فاطمــه وزیــری در تاریــخ  متعلــق ب ــور 48196284819628 متعلــق ب ــور  و شــماره موت شاســی شاســی nasnas4121002117901441210021179014 و شــماره موت

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/051401/06/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25597257112559725711 متعلــق بــه حمیــد راســتی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد راســتی 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 1401/06/201401/06/20 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــات فرزن ــن بی ــد حس ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد عبدال ــات فرزن ــن بی ــد حس ــه محم ــق ب ــماره 09339954070933995407 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 1399/08/011399/08/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22825236282282523628 متعلــق بــه نیلوفــر  محمــدی فرزند نــادر در تاریــخ  متعلــق بــه نیلوفــر  محمــدی فرزند نــادر 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23708881212370888121 متعلــق بــه ســعید نیکنــام فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید نیکنــام فرزنــد احمــد در تاریــخ 1400/12/151400/12/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 1414 و کدملــی  و کدملــی 68397909326839790932و عقدنامــه  متعلــق بــه ســروناز نــوروزی خرمایــی و عقدنامــه  متعلــق بــه ســروناز نــوروزی خرمایــی 
فرزنــد حســین  در تاریــخ فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/08/231401/08/23 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 35799394163579939416 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حســین جمالــی  فرزنــد قاســم  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه حســین جمالــی  فرزنــد قاســم 
در تاریــخ 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22833749602283374960 متعلــق بــه عبــاس ســاداتی سروســتانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس ســاداتی سروســتانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/08/021401/08/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 22801060432280106043 متعلــق بــه فاطمــه دوالب  فرزنــد اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه دوالب  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــلیمانی  فرزن ــا  س ــه احمدرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــلیمانی  فرزن ــا  س ــه احمدرض ــق ب ــماره 64899170766489917076 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  در  ــی باب ــد عل ــی  فرزن ــه فامــرز  خاکــی کوهنجان ــق ب ــا  در  متعل ــی باب ــد عل ــی  فرزن ــه فامــرز  خاکــی کوهنجان ــق ب ــه شــماره 51498619525149861952 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریــخ تاریــخ 14011401//0707//2424 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 25600330462560033046 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســمیرا شــرقی فرزنــد چنگیــز  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســمیرا شــرقی فرزنــد چنگیــز 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 9393 و ش  و ش  ــران  ای ــاک 9999ب ب 163163 ای ــماره پ ــه ش ــاک  ب ــماره پ ــه ش ــدل 8989 ب ــد م ــین پرای ــودرو و کارت ماش ــبز خ ــرگ س ــدل ب ــد م ــین پرای ــودرو و کارت ماش ــبز خ ــرگ س ب
ش ش ss14122898500321412289850032 و ش م  و ش م 39394803939480 متعلــق بــه طیبــه ملکــی فرزنــد راه خــدا در تاریــخ  متعلــق بــه طیبــه ملکــی فرزنــد راه خــدا در تاریــخ 

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 1401/08/221401/08/22 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 519519 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 68395317166839531716 و عقدنامــه  متعلــق بــه حســین  و عقدنامــه  متعلــق بــه حســین 
دهقانــی فرزنــد مســیح در تاریــخ دهقانــی فرزنــد مســیح در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 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 22917860242291786024 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســیده شــیا ســامیان فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســیده شــیا ســامیان فرزنــد 
ســید کاظــم در تاریــخ ســید کاظــم در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 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 22996694502299669450 متعلــق بــه معصومــه فــرد ســبوکی فرزنــد اهلل بخــش در تاریــخ  متعلــق بــه معصومــه فــرد ســبوکی فرزنــد اهلل بخــش در تاریــخ 
 1401/08/19 1401/08/19مفقــود 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 24310315612431031561 متعلــق بــه جعفــر معصومــی فرزنــد خــداداد در تاریــخ  متعلــق بــه جعفــر معصومــی فرزنــد خــداداد 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 1401/08/171401/08/17 مفق

ــخ  ــد مرتضــی در تاری ــر حســین  ســقایی فرزن ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد مرتضــی در تاری ــر حســین  ســقایی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 22828738232282873823 متعل ــنامه ب ــه شــماره شناس ــنامه ب شناس
 1401/05/01 1401/05/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18167159721816715972 متعلــق بــه پرویــن فخــرو فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ  متعلــق بــه پرویــن فخــرو فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 22186488732218648873 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 22186488732218648873 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
فردیــن صــادق پــور فرزنــد شــعبان در تاریــخ فردیــن صــادق پــور فرزنــد شــعبان در تاریــخ  1401/06/20 1401/06/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

29012901

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00150831790015083179 متعلــق بــه افشــین احمدیــان گلوجــه  فرزنــد قنبرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه افشــین احمدیــان گلوجــه  فرزنــد قنبرعلــی در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.= مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00759421610075942161 متعلــق بــه محبوبــه نورائــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محبوبــه نورائــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.=مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/08/22 1401/08/22مفق

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــی فرزن ــین زنگوی ــه امیرحس ــق ب ــخ  متعل ــعید در تاری ــد س ــی فرزن ــین زنگوی ــه امیرحس ــق ب ــماره 00210290240021029024 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.= مفق ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 00108381390010838139 متعل ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــت  و کارت مل ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ گواهینام
 محمــد حامــدی تبــار فرزنــد پرویــز در تاریــخ  محمــد حامــدی تبــار فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1401/08/211401/08/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.=می باشد.=

29022902

ــخ  ــر در تاری ــد جهانگی ــینی فرزن ــاه حس ــاز ش ــه الن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جهانگی ــینی فرزن ــاه حس ــاز ش ــه الن ــق ب ــماره 66700008046670000804 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 1401/08/211401/08/21 مفق

ــی  ــه کدمل ــر حاجــی ب ــی اکب ــه عل ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــر حاجــی ب ــی اکب ــه عل ــق ب ــران 3333 متعل ــران ای ــاک 5555ت ت 275275ای ــه شــماره  پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره  پ کارت ماشــین ب
10611587311061158731  فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ   فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/01/081401/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 2222دد427427ایــران ایــران 4040 متعلــق بــه پرســتو عموئــی بــه کدملــی  متعلــق بــه پرســتو عموئــی بــه کدملــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1400/04/01 1400/04/01مفق ــعود در تاری ــد مس ــخ  فرزن ــعود در تاری ــد مس 41321507204132150720 فرزن

ــی باشــد. ــی باشــد.م م

ــخ  ــم در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــه ربان ــه مرضی ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــه ربان ــه مرضی ــق ب ــماره 45000578114500057811 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 1400/12/101400/12/10 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک گواهینامــه پایــه دو وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک 2222نن276276ایــران ایــران 7777 متعلــق بــه محســن نیاپــور  متعلــق بــه محســن نیاپــور 
لنگــرودی فرزنــد حســین در تاریــخ لنگــرودی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه ورســیدکارت ملــی  بــه شــماره شناســنامه ورســیدکارت ملــی  بــه شــماره 27103917162710391716 متعلــق بــه محمدهــادی حبیبــی دهســری  متعلــق بــه محمدهــادی حبیبــی دهســری 
فرزنــد همایــون در تاریــخ فرزنــد همایــون 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.

    00TT11AHAH20033562003356 ــور ــماره موت ــه ش ــور  ب ــماره موت ــه ش ــران 148148 ب ــران ای ــاک 3615636156ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ب
ــد یوســف در  ــی  عبداللهــی هلل کا فرزن ــه عل ــق ب ــد یوســف در متعل ــی  عبداللهــی هلل کا فرزن ــه عل ــق ب وشــماره شاســی  وشــماره شاســی  NN1414RLAJPFJRLAJPFJ11AA1286112861متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردی ــخ تاری تاری

ســندکمپانی موتوربــه شــماره پــاک ســندکمپانی موتوربــه شــماره پــاک 3615636156ایــران ایــران 148148بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور 00TT11AHAH20033562003356 وشــماره  وشــماره 
ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــی هلل کا فرزن ــی  عبدالله ــه عل ــق ب ــخ متعل ــف در تاری ــد یوس ــی هلل کا فرزن ــی  عبدالله ــه عل ــق ب ــی NN1414RLAJPFJRLAJPFJ11AA1286112861متعل ــی شاس شاس

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

ــی  ــه کدمل ــژاد ب ــری ن ــه فرشــاد جعف ــق ب ــی  متعل ــه کدمل ــژاد ب ــری ن ــه فرشــاد جعف ــق ب ــران 1111 متعل ــران ای ــاک 4242ق ق 424424ای ــه شــماره پ ــاک کارت ماشــین ب ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــار ســاقط مــی  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی  مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/251401/05/25 مفقــود گردی ــی در تاری ــد عل ــخ  فرزن ــی در تاری ــد عل 26775858982677585898 فرزن

باشــد.باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 08592353270859235327 متعلــق بــه محمدمهــدی معراجــی فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمدمهــدی معراجــی فرزنــد عبدالرحیــم در تاریــخ 
1401/01/101401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی رمضان ــه محمدعل ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــی رمضان ــه محمدعل ــق ب ــی 00318141230031814123 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه نام ــه وبیم ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه نام ــه وبیم گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/101401/08/10 مفق ــی در تاری ــخ محمدتق ــی در تاری محمدتق

کارت ماشــین  وکارت ســوخت  بــه شــماره پــاک کارت ماشــین  وکارت ســوخت  بــه شــماره پــاک 9595ب ب 573573ایــران ایــران 1111 متعلــق بــه محمدعلــی رمضانــی  متعلــق بــه محمدعلــی رمضانــی 
فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ فرزنــد محمدتقــی 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.

ــخ  ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــی فرزن ــه یعقوب ــه نورال ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــی فرزن ــه یعقوب ــه نورال ــق ب ــماره 00407112690040711269 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
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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  1401/06/30 1401/06/30مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65994239496599423949 متعلــق بــه زبیــده خلیــل ارجمنــدی فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ  متعلــق بــه زبیــده خلیــل ارجمنــدی فرزنــد ابراهیــم  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 علیرضــا  ــق ب ــه علیرضــا  متعل ــق ب ــی 57696332205769633220 متعل ــه شــماره  مل ــه  ب ــه وگواهینام ــی شناســنامه وکارت نظــام وظیف ــه شــماره  مل ــه  ب ــه وگواهینام شناســنامه وکارت نظــام وظیف
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/06/27 1401/06/27مفق ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــری کیاده ــخ اصغ ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــری کیاده اصغ

مــی باشــد.مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 00616198090061619809 متعلــق بــه ابراهیــم رضائیــان زاده  فرزنــد اســمعیل  متعلــق بــه ابراهیــم رضائیــان زاده  فرزنــد اســمعیل 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/06/15 1401/06/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــعید خانقاه ــه سیدمحمدس ــق ب ــه متعل ــد  ووگواهینام ــی فرزن ــعید خانقاه ــه سیدمحمدس ــق ب ــه متعل ــماره 00785129210078512921 ووگواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ســیدجال در تاریــخ ســیدجال در تاریــخ 1401/08/211401/08/21 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 00424292850042429285 متعلــق بــه محمــود بهرمنــد فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــود بهرمنــد فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــخ  ــار در تاری ــد خدای ــاری فرزن ــه به ــه محمدحنیف ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــد خدای ــاری فرزن ــه به ــه محمدحنیف ــق ب ــماره 29497072212949707221 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 1401/03/011401/03/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16710491361671049136 وگواهینامــه متعلــق بــه معصومــه حســن پــور فرزنــد اســمعیل در  وگواهینامــه متعلــق بــه معصومــه حســن پــور فرزنــد اســمعیل در 
تاریــخ 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 قدیمــی بــه شــماره کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره 00411545680041154568 متعلــق بــه مهــری ســیف الــه دخــت آهنگــری  فرزنــد  متعلــق بــه مهــری ســیف الــه دخــت آهنگــری  فرزنــد 
غامحســین در تاریــخ غامحســین در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 00583918000058391800 متعلــق بــه مریــم عزیــزی  نقــدی علیــا فرزنــد غامعلــی در  متعلــق بــه مریــم عزیــزی  نقــدی علیــا فرزنــد غامعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد تق ــی فرزن ــه فاطمــه رمضان ــق ب ــی در  متعل ــد تق ــی فرزن ــه فاطمــه رمضان ــق ب ــی 38602812083860281208 متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــی گواهینام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی اوســط  در  ــد عل ــاغ فرزن ــه عیســی شــریفی آقب ــق ب ــی اوســط  در  متعل ــد عل ــاغ فرزن ــه عیســی شــریفی آقب ــق ب ــه شــماره 00504658800050465880 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1399/06/011399/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــنامه وکارت نظ ــه  وشناس ــق ب ــه متعل ــه وگواهینام ــام وظیف ــنامه وکارت نظ ــماره 43219486304321948630 وشناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شــاهرخ نــوروزی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ شــاهرخ نــوروزی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه کدملــی 00412533020041253302   ــه فــرج الهــی ب ــه هال ــادا متعلــق ب ــه کدملــی شناســنامه وگذرنامــه وکارت اقامــت کان ــه فــرج الهــی ب ــه هال ــادا متعلــق ب شناســنامه وگذرنامــه وکارت اقامــت کان
فرزنــد رســول در تاریــخ فرزنــد رســول 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 وشناســنامه  بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه  بــه شــماره 00169024750016902475 متعلــق بــه آرش نــوروزی فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ  متعلــق بــه آرش نــوروزی فرزنــد شــاهرخ در تاریــخ 
 1401/08/15 1401/08/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت نظــام پرســتاری بــه شــماره کارت نظــام پرســتاری بــه شــماره 255980255980 متعلــق بــه النــاز شــاه حســینی بــه کدملــی  متعلــق بــه النــاز شــاه حســینی بــه کدملــی 66700008046670000804  
فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/08/211401/08/21 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 00174251660017425166 متعلــق بــه مهران یاییجــی فرزند عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مهران یاییجــی فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/06/281401/06/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15703790331570379033 متعلــق بــه محمد نــوروزی فرزند جلیــل در تاریــخ  متعلــق بــه محمد نــوروزی فرزند جلیــل در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12604293011260429301 متعلــق بــه مرتضــی شــعبانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی شــعبانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره کارت ملــی وشناســنامه بــه شــماره 55992589635599258963 متعلــق بــه صغــری بابائــی شنســتقی فرزنــد ابراهیــم  متعلــق بــه صغــری بابائــی شنســتقی فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/05/201401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره  کارت ملــی بــه شــماره  00241141620024114162  وگواهینامــه متعلــق بــه امیرمحمــد یــاری فرزنــد علــی اصغــر   وگواهینامــه متعلــق بــه امیرمحمــد یــاری فرزنــد علــی اصغــر 
در تاریــخ در تاریــخ  1400/01/01 1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی انبوه ــی حبیب ــه براتعل ــق ب ــخ  متعل ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــی انبوه ــی حبیب ــه براتعل ــق ب ــه شــماره 59495363635949536363 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/08/23 1401/08/23مفقــود 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 00531029830053102983 متعلــق بــه داود صفایــی فرزنــد عبــاس آقــا در تاریــخ  متعلــق بــه داود صفایــی فرزنــد عبــاس آقــا 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 1401/06/201401/06/20 مفق

ــد  ــاد فرزن ــت آب ــجاع دول ــه محمدش ــق ب ــد  متعل ــاد فرزن ــت آب ــجاع دول ــه محمدش ــق ب ــی 00585304790058530479 متعل ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــخ غامحســین در تاری غامحســین در تاری

ــد جمعــه خــان  ــه عبدالجلیــل محمــدی فرزن ــد جمعــه خــان متعلــق ب ــه عبدالجلیــل محمــدی فرزن ــه شــماره اختصاصــی pp0275968002759680متعلــق ب ــه شــماره اختصاصــی گذرنامــه ب گذرنامــه ب
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/191401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــه مهــری ســعیدجوانباردان فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد حســن در تاری ــه مهــری ســعیدجوانباردان فرزن ــق ب ــه شــماره 00358178010035817801 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  156156FMIFMI1214791012147910  ــور ــماره موت ــه ش ــور  ب ــماره موت ــه ش ــران 113113ب ــران ای ــاک 6822368223ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ب
وشــماره شاســی وشــماره شاســی 125125HH89892848989284متعلــق بــه محمــد دژاکام فرزنــد عباســعلی در تاریــخ متعلــق بــه محمــد دژاکام فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/01/301401/01/30  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــین  در تاری ــد عبدالحس ــدی فرزن ــلم  محم ــه مس ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد عبدالحس ــدی فرزن ــلم  محم ــه مس ــق ب ــماره 06391522950639152295 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی NEBNEB180180BB90050349005034 و  و  ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــران7615176151 و ش ــرانای ــاک 145145ای ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــور ب ــبز موت ــرگ س ب
شــماره موتــور شــماره موتــور 00EE66EBEB20963712096371 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 00110175700011017570 متعلــق بــه وحیــد  مهــری فرزنــد  متعلــق بــه وحیــد  مهــری فرزنــد 

عســگر در تاریــخ عســگر 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.

ــک  ــه محســن ب ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــک  و گواهینام ــه محســن ب ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــماره 00115102770011510277 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاشــی فرزنــد محمدابراهیــم در تاریــخ تاشــی فرزنــد محمدابراهیــم در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00642791030064279103 و گواهینامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و گواهینامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
بــه  متعلــق  بــه   متعلــق  شــماره 145145ایــرانایــران4236542365  بــه  ســوخت  کارت  و  موتــور  کارت  و  شــماره   بــه  ســوخت  کارت  و  موتــور  کارت  و  8888ایــرانایــران916916قق4949 
 امیرمحمــد میرزایــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  امیرمحمــد میرزایــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/08/231401/08/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــکراهلل  در تاری ــد ش ــر فرزن ــی ف ــمیرا وثوق ــه س ــق ب ــخ  متعل ــکراهلل  در تاری ــد ش ــر فرزن ــی ف ــمیرا وثوق ــه س ــق ب ــماره 39345441933934544193 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04933917030493391703 متعلــق بــه مهدی  خزایــی فرزند فــرج اهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه مهدی  خزایــی فرزند فــرج اهلل  در تاریــخ 1401/08/101401/08/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45796339704579633970 متعلــق بــه شــریعت رضائــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه شــریعت رضائــی 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 1401/08/011401/08/01 مفق

شناســنامه متعلــق بــه ابوالفضــل زاهــد بابائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ شناســنامه متعلــق بــه ابوالفضــل زاهــد بابائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه غامرضــا  ــق ب ــه غامرضــا  متعل ــق ب ــه شــماره 16501787351650178735 متعل ــه شــماره  ب ــران487487سس9999 ب ــرانای ــه شــماره پــاک 4444ای ــه شــماره پــاک کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
توتونچــی  فرزنــد عباســقلی در تاریــخ توتونچــی  فرزنــد عباســقلی 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 ســوخت و معاینــه فنــی بــه شــماره کارت ســوخت و معاینــه فنــی بــه شــماره 00172351210017235121 و ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره  و ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره 

2020ایــرانایــران387387یی6363 و شــماره شاســی و شــماره شاســیMM1314732013147320و شــماره موتــور و شــماره موتــور 11605011160501 متعلــق بــه زهــرا  فراســت  متعلــق بــه زهــرا  فراســت 
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردی ــد حمیــد در تاری ــخ فرزن ــد حمیــد در تاری فرزن

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ملــی بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ملــی 00172351210017235121 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 2020ایــرانایــران387387یی6363  
و شــماره شاســی و شــماره شاســی MM1314732013147320 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 11605011160501 متعلــق بــه زهــرا  فراســت فرزنــد حمیــد در  متعلــق بــه زهــرا  فراســت فرزنــد حمیــد در 

تاریــخ تاریــخ 1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران1474614746 و  و  ــرانای ــماره 146146ای ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 00803071910080307191 و کارت موت ــه ش ــه ب ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
کارت موتــور کارت موتــور 146146ایــرانایــران6567165671 متعلــق بــه محمــد ســوری فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد ســوری فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــت فرزن ــان دوس ــن  عرف ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جعف ــت فرزن ــان دوس ــن  عرف ــه محس ــق ب ــماره 00642812640064281264 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
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 00499103370049910337 و گواهینامــه  و گواهینامــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره  و کارت پای ــان خدمــت ب ــه شــماره 00499103370049910337 و کارت پای ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــک 47064706   ــماره مل ــک  و ش ــماره مل ــت 176000176000 و ش ــماره ثب ــه ش ــک ب ــند مل ــت  و س ــماره ثب ــه ش ــک ب ــند مل ــماره 00499103370049910337 و س ــه ش ــه دو ب ــماره پای ــه ش ــه دو ب پای
متعلــق بــه ســید عبــاس شــوبیری فرزنــد ســید اقــا در تاریــخ متعلــق بــه ســید عبــاس شــوبیری فرزنــد ســید اقــا در تاریــخ 1400/07/251400/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 53497484245349748424 متعلــق بــه فروزان  قلــی زاده فرزند جهــان در تاریــخ  متعلــق بــه فروزان  قلــی زاده فرزند جهــان 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.

  
30213021

ــماره 56299208815629920881 و  و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 56299208815629920881 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 56299208815629920881 متعلــق بــه هــادی  حســن پــور نــژاد فرزنــد محمــد  متعلــق بــه هــادی  حســن پــور نــژاد فرزنــد محمــد 

حسن در تاریخ حسن در تاریخ 1401/08/201401/08/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024

  180180AA89936938993693******NENE00 برگ ســبز موتور ســیکلت به شــماره ایران برگ ســبز موتور ســیکلت به شــماره ایران 324324    2372423724 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
ملــی  بــه شــماره  گــودرزی  افشــین  بــه  متعلــق  ملــی   بــه شــماره  گــودرزی  افشــین  بــه  متعلــق   NENE00DJGBSCDJGBSC5749357493 موتــور موتــور و شــماره  و شــماره 
00827102870082710287 فرزنــد جلیــل در تاریــخ  فرزنــد جلیــل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشد.باشد.

30413041

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــی فنــی ماشــین  بــه شــماره پــاک گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و معاینــی فنــی ماشــین  بــه شــماره پــاک 
ــد در  ــد محم ــه  حجــت داودی فرزن ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــه  حجــت داودی فرزن ــق ب ــی 06902810050690281005 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ــران 3636__385385ن ن 8888ب ــران ای ای

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07032976430703297643 متعلــق بــه محســن علیــزاده فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه محســن علیــزاده فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/241401/07/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51115111

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 61797433816179743381 متعلــق بــه زهــرا زارعــی فرزنــد قاســم علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا زارعــی فرزنــد قاســم علــی در تاریــخ 
1399/01/011399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55025502

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 25937881192593788119 متعلــق بــه رضــا  متعلــق بــه رضــا 
عبدالهــی پیشــخانی مقــدم فرزنــد عبدالــه در تاریــخ عبدالهــی پیشــخانی مقــدم فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

55605560

دفترچــه اتوبــوس  بــه شــماره کارتکــس دفترچــه اتوبــوس  بــه شــماره کارتکــس 31563156متعلــق بــه آقــای ابوالفضــل اکبــری فرزنــد علیرضــا در متعلــق بــه آقــای ابوالفضــل اکبــری فرزنــد علیرضــا در 
تاریخ تاریخ 1401/07/151401/07/15مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط شده است.مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط شده است.

ــا  ــیماعی رعن ــه ارزو س ــق ب ــنامه متعل ــا وشناس ــیماعی رعن ــه ارزو س ــق ب ــنامه متعل ــی 06818162870681816287وشناس ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد محمــد رضــا در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد محمــد رضــا در تاریــخ فرزن فرزن

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 06825664620682566462 متعلــق بــه جــواد خاکشــور فرزنــد کــرم در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد خاکشــور فرزنــد کــرم 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.

70147014

ــی46223838294622383829 و اســناد مالکیــت ســندبرابر اصــل  و اســناد مالکیــت ســندبرابر اصــل  ــه شــماره مل ــن اجتماعــی ب ــیدفترچــه بیمــه تامی ــه شــماره مل ــن اجتماعــی ب دفترچــه بیمــه تامی
ــه  ــده هــای دادگاهــی  متعلــق ب ــه خونه-ســند ثبتــی زمین-ســندبرابر زمیــن کشــاورزی و تعــدادی پرون ــده هــای دادگاهــی  متعلــق ب خونه-ســند ثبتــی زمین-ســندبرابر زمیــن کشــاورزی و تعــدادی پرون
ــخ 1401/08/231401/08/23   ــا در تاری ــد امیرآق ــخ   فرزن ــا در تاری ــد امیرآق ــی:46223838294622383829  فرزن ــا کدمل ــدری هفشــجانی ب ــت اهلل حی ــی:هدای ــا کدمل ــدری هفشــجانی ب ــت اهلل حی هدای

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

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 10912539611091253961 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 10912539611091253961 و  و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 10912539611091253961 متعلــق بــه کمــال الدیــن مجاهــد فرزنــد احمــد  متعلــق بــه کمــال الدیــن مجاهــد فرزنــد احمــد 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 ســرقت شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ســرقت شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46213642944621364294 متعلــق بــه علیرضــا رئیســی دهکــردی فرزنــد غامحســین  متعلــق بــه علیرضــا رئیســی دهکــردی فرزنــد غامحســین 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/04/301401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70267026

ــد  ــا فرزن ــه محمــد دان ــد  متعلــق ب ــا فرزن ــه محمــد دان ــه شــماره ملــی 52796573525279657352 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی ،شناســنامه،پایان خدمت،ب کارت ملــی ،شناســنامه،پایان خدمت،ب
دریا در تاریخ دریا در تاریخ 1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70317031

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65300819256530081925 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 65300819256530081925 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 65300819256530081925و کارت ســوخت  متعلــق بــه شــایان  خورســند فرزنــد ابراهیــم  در و کارت ســوخت  متعلــق بــه شــایان  خورســند فرزنــد ابراهیــم  در 

تاریخ تاریخ 1401/08/051401/08/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــوری  فرزن ــن  ن ــی الدی ــه مح ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد صف ــوری  فرزن ــن  ن ــی الدی ــه مح ــق ب ــماره 50900069385090006938 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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43804079014380407901 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 43804079014380407901 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمــد رضــا بابــا فرزنــد علــی شــیر در تاریــخ محمــد رضــا بابــا فرزنــد علــی شــیر در تاریــخ 1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 50999805035099980503 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 50999805035099980503 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
علــی برزگــر فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ علــی برزگــر فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43803685564380368556 متعلــق بــه فائــذه طاهرخانــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فائــذه طاهرخانــی  فرزنــد رضــا 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  1401/06/25 1401/06/25مفق

ــخ  ــد داوود  در تاری ــی فرزن ــین  موالن ــر حس ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد داوود  در تاری ــی فرزن ــین  موالن ــر حس ــه امی ــق ب ــماره 43804376124380437612 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55900730495590073049 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 55900730495590073049 و بیمــه نامــه  و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 21012101//80368036//14011401//3535 و کارت ماشــین بــه شــماره ش.ش. و کارت ماشــین بــه شــماره ش.ش.ss34122903629643412290362964ش.ش.

م.م.43770844377084ش.پ.ش.پ.2121ایــران ایــران 182182یی8484 متعلــق بــه فریــده طالبــی فرزنــد رســول در تاریــخ  متعلــق بــه فریــده طالبــی فرزنــد رســول در تاریــخ 1401/02/011401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55997458645599745864 متعلــق بــه کبــری قهرمانی  فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه کبــری قهرمانی  فرزنــد داوود در تاریــخ 1399/02/281399/02/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43803969324380396932 متعلــق بــه مهــدی رحمانــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی رحمانــی  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 1401/08/011401/08/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 970970 متعلــق بــه ســمیه  رحمنــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه  رحمنــی  فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/01/011401/01/01 مفقــود  مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 50992224045099222404 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 50992224045099222404 و کارت مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
بــه محمــد  مهرعلیهــا فرزنــد حمــزه علــی  در تاریــخ بــه محمــد  مهرعلیهــا فرزنــد حمــزه علــی  در تاریــخ  1401/04/01 1401/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــد قــدرت اهلل در  ــی  فرزن ــه آرزو  اکبــر پــور طاهرخان ــد قــدرت اهلل در  متعلــق ب ــی  فرزن ــه آرزو  اکبــر پــور طاهرخان ــه شــماره 43800441144380044114 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43910456314391045631 متعلــق بــه قنبــر  نجفــی فرزنــد اکبــر  در تاریــخ  متعلــق بــه قنبــر  نجفــی 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 00826674970082667497 متعلــق بــه نــدا عباســعلی فرزنــد اکبــر  در تاریــخ  متعلــق بــه نــدا عباســعلی فرزنــد اکبــر  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.

ــخ  ــی در تاری ــد رجبعل ــی  فرزن ــدی  رحمان ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد رجبعل ــی  فرزن ــدی  رحمان ــه مه ــق ب ــماره 43912801834391280183 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 1401/07/011401/07/01 مفق

ــخ  ــید  در تاری ــد جمش ــودی  فرزن ــرا  محم ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــید  در تاری ــد جمش ــودی  فرزن ــرا  محم ــه زه ــق ب ــماره 43804164964380416496 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

ــد   ــه محم ــق ب ــد   متعل ــه محم ــق ب ــماره 43901787174390178717 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 43901787174390178717 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
رحمانــی  فرزنــد نــوروز  در تاریــخ رحمانــی  فرزنــد نــوروز  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.

ــد   ــه محم ــق ب ــد   متعل ــه محم ــق ب ــماره 43801349464380134946 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 43801349464380134946 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
اســماعیلی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ اســماعیلی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1399/08/011399/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 42820025494282002549 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 42820025494282002549  
ــده و از درجــه  ــود گردی ــده و از درجــه  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــی در تاری ــد عربعل ــه مســلم  جهانشــاهلو فرزن ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد عربعل ــه مســلم  جهانشــاهلو فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز اهلل در تاری ــد عزی ــوری  فرزن ــی ن ــا عل ــه ط ــق ب ــخ  متعل ــز اهلل در تاری ــد عزی ــوری  فرزن ــی ن ــا عل ــه ط ــق ب ــماره 43906996524390699652 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 1401/08/161401/08/16 مفق

ــخ  ــن  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــری  آذربایجان ــه کب ــق ب ــخ  متعل ــن  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــری  آذربایجان ــه کب ــق ب ــماره 43803802974380380297 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/161401/08/16 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43801959614380195961 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43801959614380195961 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــماره ش.ش.ss14822872766791482287276679ش.ش. ــه ش ــین ب ــماره ش.ش. و کارت ماش ــه ش ــین ب ــماره 43801959614380195961 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــماره پای ــه ش ــه ب ــه س پای

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــد  فرزن ــان  جلیلون ــه پیم ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــد  فرزن ــان  جلیلون ــه پیم ــق ب ــران 168168سس1616 متعل ــران ای م م mm1313//26773472677347ش.پ .ش.پ .8989ای
1401/08/151401/08/15 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 43802207104380220710 متعلــق بــه پیــام  رحمانــی  فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه پیــام  رحمانــی  فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/111401/08/11 مفق

ــخ  ــد شــریف  در تاری ــه فاطمــه  حســن بیگــی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد شــریف  در تاری ــه فاطمــه  حســن بیگــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 43802957104380295710 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/01/011401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 43804311934380431193 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 43804311934380431193 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه ابوالفضــل بورونلــی فرزنــد جبارعلــی در تاریــخ  ــه ابوالفضــل بورونلــی فرزنــد جبارعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره 43804311934380431193 متعلــق ب ــه شــماره پایــان خدمــت ب پایــان خدمــت ب

1401/08/121401/08/12 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 43721400964372140096 متعلــق بــه مکائیــل ذوالقــدر  فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه مکائیــل ذوالقــدر  فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 43907994794390799479 متعلــق بــه زهــرا  آرون فرزنــد ابراهیــم وشناســنامه محمدرضــا  متعلــق بــه زهــرا  آرون فرزنــد ابراهیــم وشناســنامه محمدرضــا 
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــدر حســن در تاری ــام پ ــخ  ن ــدر حســن در تاری ــام پ ــی 43805491944380549194 ن ــه کــد مل ــی رفیعــی ب ــه کــد مل رفیعــی ب

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

ــخ  ــه در تاری ــد ال ــد حم ــری  فرزن ــد  طاه ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد ال ــد حم ــری  فرزن ــد  طاه ــه محم ــق ب ــماره 43803172184380317218 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/251401/07/25 مفق

70597059

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 09332497480933249748 متعلــق بــه جــواد دلشادســروی لنگــری فرزنــد اســداهلل  متعلــق بــه جــواد دلشادســروی لنگــری فرزنــد اســداهلل 
در تاریخ در تاریخ 1401/08/011401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07321157440732115744 متعلــق بــه غامعلــی بیــداد فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه غامعلــی بیــداد 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 1401/07/011401/07/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09810648090981064809 متعلــق بــه عارفه عســکری فرزند مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه عارفه عســکری فرزند مهــدی در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 09234701660923470166 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
3737صص567567ایــرانایــران1212 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 3535نن139139ایــرانایــران1212 متعلــق بــه داوود شــکوری فرزنــد  متعلــق بــه داوود شــکوری فرزنــد 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردی ــخ خلیــل در تاری خلیــل در تاری

ــخ  ــد یوســفعلی در تاری ــی عاطــف ناوخــی فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــد یوســفعلی در تاری ــی عاطــف ناوخــی فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 09201987400920198740 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــک و کارت کار متعل ــر بان ــه  و کارت عاب ــق ب ــک و کارت کار متعل ــر بان ــماره 922372248922372248 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــماره کارت اقام ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/07/05 1401/07/05مفق ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــی ابراهیم ــخ موس ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــی ابراهیم موس

مــی باشــد.مــی باشــد.

70627062

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13706400311370640031 متعلــق بــه اصغــر اریــان تبــار فرزنــد اقــا در تاریــخ  متعلــق بــه اصغــر اریــان تبــار فرزنــد اقــا در تاریــخ 1401/08/071401/08/07  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70637063

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09249284510924928451 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09249284510924928451 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حســن خیابانــی مجــرد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ حســن خیابانــی مجــرد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/191401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــه شــماره 64300105896430010589   ــت ب ــان خدم ــه شــماره  و کارت پای ــت ب ــان خدم ــه شــماره 64300105896430010589 و کارت پای ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
متعلــق بــه محمدابراهیــم قیامــی فخــرداود فرزنــد حســن در تاریــخ متعلــق بــه محمدابراهیــم قیامــی فخــرداود فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

70667066

ــماره شاســی  ــماره شاســی  و ش ــور 19019991901999 و ش ــماره موت ــه ش ــور  ب ــماره موت ــه ش ــران2020 ب ــرانای ــماره 1818بب938938ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــود  ــود  مفق ــخ 1400/08/011400/08/01 مفق ــد روزه در تاری ــوندی فرزن ــاد قریش ــه می ــق ب ــخ  متعل ــد روزه در تاری ــوندی فرزن ــاد قریش ــه می ــق ب SS14422861842341442286184234 متعل

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

ــد  ــه آیســان پورخلیــل فرزن ــق ب ــه ســه  متعل ــد  و گواهینامــه پای ــه آیســان پورخلیــل فرزن ــق ب ــه ســه  متعل ــه شــماره 16800731921680073192 و گواهینامــه پای ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ابراهیــم خلیــل در تاریــخ ابراهیــم خلیــل 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.

70717071

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 4242ایــران ایــران 455455هه5656 متعلــق بــه محســن باوفاشــاندیز فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه محســن باوفاشــاندیز فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریخ تاریخ 1400/08/221400/08/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/08/25

شماره : 1516

 مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران تاکید کرد: ضرورت حضور میدانی و 
اقدام جهادی، در رفع موانع تولید

مهندس سید کاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای 
بررسـی مشـکـالت بـرق رســـانی واحدهای تولیدی استان با حضور در واحدریخته گری 
آریان شهرســتان سیمرغ ،در جهت تسهیل و تســریع رفع مشکالت برق رسانی این واحد 
تولیدی  بر ضرورت حضــور میدانی و اقدام جهادی مدیران و رفع موانع تولید تاکید کرد و 
گفت:. مهمترین مانع بخش تولید، اصالح برخی قوانین موجود است. قوانینی در حوزه های 
مختلف وجود دارد که امروز دیگر کاربردی ندارد و الزم اســت این قوانین اصالح و بازبینی 

شود.
مدیرعامل شرکت تو زیع برق مازندران با بیان اینکه در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم 
انقالب و تاکیدات استاندار محترم مازندران و حرکت در تحقق عملی شعار سال ، برنامه های 
محوری در رفع مشکالت واحدهای تولیدی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است گفت 
: حضور میدانی ، شناسایی چالش ها ، تسهیل گری در جهت رفع موانع موجود حوزه برق از 

اولویت های اجرایی این شرکت در ارائه خدمات می باشد و تالش
بی وقفه کارکنان توزیع برق مازندران بر تامین و ارائه برق مطمئن و پایدار شبکه برق نهادینه 

شده است.

 حس مسئولیت مردان ایمنی پاالیشگاه اصفهان مانع بحران شد
معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: حس مسئولیت مردان ایمنی در پاالیشگاه 

اصفهان در آبان ماه منجر به جلوگیری از بحران های احتمالی بزرگ در این شرکت شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت پاالیش نفت اصفهان، منصور صابری با بیان 
اینکه در پاالیشگاه اصفهان روزانه ۳۷۰ هزار بشکه انواع فرآورده های نفتی تولید میشود، اظهار 

داشت: این تولیدات در واحدهای مختلف انجام می شود.
وی با بیان اینکه یکی از این واحدها تقطیر شماره یک با ظرفیت ۱۳۰ هزار بشکه است، افزود: 
در این واحد انواع فرآروده های بنزین ســبک و سنگین، نقت سفید، گازوئیل، انواع روغنهای 

سبک و سنگین و واحد اصلی تولید قیر تولید می شود.
معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه واحدهای عملیاتی و پاالیشــی با 
ریسک های مختلفی همراه هستند، گفت: نشتی ها از عوامل مهم خطر در این واحدها است و 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک مستمر واحدها در دستور کار است و در زمان آغاز 

شیفت، وسط شیفت و پایان شیفت این کار انجام می شود.
وی افزود: بر اساس برنامه ای که داریم هر دو هفته یک بار مردان ایمنی را معرفی میکنیم، این 
افراد همه نشتی ها و ایرادات را شناسایی و گزارش میدهند، این گزارش ها در کمترین زمان 

ممکن بررسی میشود و ایمن سازی اجرایی می شود.
صابری با بیان اینکه طی یک ماه گذشــته در واحد تقطیر شماره یک دو مورد نشتی بسیار 
بسیار خطرناک داشتیم که می توانست منجر به خطر آتش سوزی و انفجار شود، ادامه داد: هر 
دو مورد ابتدای فعالیت و توسط مردان ایمنی شناسایی شد، به دنبال این امر کل پاالیشگاه 
در حالت آماده باش قرار گرفت، کارگاه مرکزی و مهندسی و نفرات مرتبط با این امر به مدت 
۲۴ ســاعت در کارگاه ماندند و در این بازه زمانی محل نشتی که در باالی برج اتمسفری و 

بسیار خطرناک بود را تعمیر و از بحران جلوگیری کردیم.
وی ادامه داد: همکارانی که در آبان ماه به عنوان مردان ایمنی معرفی شــدند از بحران های 

بزرگی جلوگیری کردند و از این رو قدردانی از آنها امری ضروری است.
گفتنی اســت، محسن عالمی، کارشناسی مهندسی شــیمی و برای اعالم شل بسته بودن 
پالک های پنکه ۱۰۱ واحد تقطیر یک، مســعود رجبی، کارشناســی مهندسی نفت برای 
اعالم نشتی باالی برج اتمسفری در محل خروج ماده اولیه بنزین و هادی وفائی کارشناسی 
مهندســی شــیمی برای اعالم عدم نصب یکی از قطعات روی کوره ریفورمر در واحد واحد 
هیدروژن از ســوی مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به دلیل جلوگیری از بحران های 

بزرگ تجلیل شدند.

 به منظور اســتفاده از شبکه امن مخابرات )نوترینو( صورت گرفت؛ تفاهمنامه 
شرکت مخابرات ایران و سازمان پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی مخابرات ایران،تفاهمنامه شــرکت مخابرات ایران و سازمان پدافند 
غیرعامل به منظور استفاده از شبکه امن مخابرات )نوترینو( در سازمان های دولتی و نهادهای 

عمومی به امضای مدیران دو شرکت رسید.
در این مراسم که با حضور سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات و جاللی رییس سازمان پدافند 
غیرعامل در مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران برگزار شد، تفاهمنامه استفاده از شبکه امن 

نوترینو مخابرات در سازمان ها به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، سلطانی با اشاره به اینکه فرایندهای مشارکت در شرکت مخابرات ایران 
تســهیل شده و مشــارکت و هم افزایی با دیگر شرکت های همکار افزایش می یابد ، گفت: 
اهمیت بی مانند پدافند غیرعامل به ویژه در شرکت های ارتباطی مانند مخابرات، اقتضا می 

کند اقدامات مهمی در این راستا به عمل آید.
وی با تاکید بر توانمندی ها و ظرفیت های شــرکت مخابرات، آمادگی این شــرکت ایران را 
برای هر گونه همکاری اعالم کرد و اظهار داشت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه همکاری 

اثربخشی برای توسعه شبکه امن مخابراتی در سازمان های کشورصورت گیرد.

  افتتاح 51 نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در روستای کم برخوردار گلستان
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : 
5۱ نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در روستای کم برخوردار قراول تپه گلستان افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ سید احمدموسوی درحاشیه 
مراســم افتتاحیه گفت : با هدف تامین برق، رفع نیــاز انرژی خانه های مددجویان و تامین 
درآمد پایدار، 5۰۰ پنل خورشیدی ویژه مددجوایان کمیته امداد استان به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد : تعداد مشترکین برق روستا برای این نیروگاه های خورشیدی در دست اجرا 
، ۱۳۲ مشترک بوده که با میزان سرمایه گذاری 6۰ میلیارد ریال با بازگشت سرمایه ۳ الی ۴ 

سال و با درآمد ساالنه روستا ۱۰ الی ۱5 میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از نقاط قوت این پروژه می توان به کمک 
به پیک سایی ،تنوع بخشی به سبد انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب درآمد پایدار و 
مطمئن، کمک به حفظ محیط زیست ، افزایش سطح پدافند غیرعامل و کمک به محرومیت 

زدایی در مناطق کم برخوردار اشاره کرد.

  همزمان با هفته کتاب انجام شــد؛ نواختن زنگ کتابخوانی در شهرستان های 
مازندران

به منظور توســعه فرهنگ کتابخواني در هفته کتاب، زنگ مطالعه و کتابخوانی در مدارس 
شهرستان های مازندران نواخته شد.

همزمان با ســی امین دروه هفته کتاب و با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی، زنگ مطالعه و 
کتابخوانی با حضور جمعی از مسئوالن کتابخانه های عمومی و کتابداران در شهرستان های 

مازندران به صدا درآمد.
معرفی کتاب، تجلیل از دانش آموزان، معرفی و پیوستن به پویش ملی » کتاب دستت چیه«، 
معرفی کتابخانه و ســخنرانی کتابداران در مدارس از جمله برنامه هایی بود که همراه با این 

مراسم برگزار شد.
زنگ کتاب و کتابخوانی در حقیقت زنگ دانایی و آگاهی برای آموختن و هدایت دانش آموزان 
به سمت فرهنگ سازی مطالعه کتاب در جامعه است و برگزاری این گونه برنامه ها میتواند 

باعث عالقه مندی بیشتر دانش آموزان در این عرصه باشد.
مسئوالن کتابخانه ها در این مراسم تاکید کردند که کتاب نقش پررنگی در حفظ ارزش های 
فرهنگــی جامعه دارد که با معرفی و ســمت دهی دانش آموزان بــه مطالعه و کتابخوانی در 
سنین پایین  تر باعث ترویج مطالعه در خانواده ها می شود و برنامه های مشترک بین آموزش 
و پرورش و کتابخانه های عمومی خود باعث نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی و اشاعه خدمات 

کتابخانه ای در بین اقشار مختلف جامعه می شود.

 آذربایجان شرقی به عنوان قطب درمان و آموزش 
پزشکی در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن 
برای خدمات دهی به جمعیت فرا استانی، با کمبود 
تخت های بیمارســتانی مواجه است که در صورت 
بی توجهی به آن، بخش ســالمت این منطقه را به 

چالش می کشد.
هم اکنون تعداد ۴۳ بیمارستان دولتی و غیردولتی 
با بیش از هشــت هزار تخت برای جمعیت چهار 
میلیون نفری آذربایجان شــرقی فعال است و به 
گفته کارشناسان امر و مسئوالن حوزه بهداشت و 
درمان، این رقم برای مردم اســتان می تواند قابل 
قبول باشد، اما وقتی خدمات درمانی استان برای 
جمعیت بالغ بر ۱۰ میلیون نفری منطقه شــمال 
غرب تعریف شده اســت، آمارهای مزبور به هیچ 
عنوان کفاف نمی کند و باید در اسرع وقت نسبت 
به توســعه مراکز درمانی، ایجاد بیمارستان های 

جدید و افزایش تخت ها اقدام شود.
بر همین اســاس هم اکنون با توجه به گستردگی 
خدمات درمانی و بهداشــتی آذربایجان شــرقی 
و به خصوص کالنشــهر تبریز به بیماران اســتان 
های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردســتان 
و حتی کشــورهای همجوار و همســایه همچون 
جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، 
ارمنستان و بخش های شمالی ترک و کردنشین 
عراق، لزوم توسعه و تجهیز مراکز درمانی بیش از 

پیش ضروری به نظر می رسد.
با توجه به هزینه های کالن در بخش سالمت که 
بنا به گفته کارشناســان ایجاد و تجهیز یک تخت 
بیمارستانی بالغ بر ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
نیاز دارد، از هم اکنون باید دولت و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اقدامات مقتضی و عاجل 
برای افزایش تخت های بیمارســتانی آذربایجان 
شرقی اتخاذ کند تا در سال های آینده و احتمال 
بروز انــواع بیماری ها و تغییــر و تحوالت حوزه 
پزشــکی با مشکالت عدیده و انباشته شده مواجه 

نشویم.
بدون تردید هر گونه هزینه در بخش ســالمت و 
درمان برای آذربایجان شرقی در حقیقت به نوعی 
سرمایه گذاری برای ارتقای سطح بهداشتی جامعه، 
رونق اقتصادی منطقه، توسعه گردگشری سالمت و 
افزایش درآمدهای کشور را به دنبال خواهد داشت.

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز بــا بیان 
اینکه آذربایجان شــرقی با توجه به گســتردگی و 
خدمات دهی بخش ســالمت آن به اســتان های 
همجوار، به شدت با کمبود تخت های بیمارستانی 
مواجه اســت، اظهار داشــت: این کمبودها بدون 
همراهی و همکاری دولت، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی و استانداری آذربایجان شرقی جبران نمی 
شــود و باید همه پای کار بیایند تا در سریع ترین 

زمان ممکن این مشکل حل و فصل شود.
بهمن نقــی پور از نمایندگان اســتان در مجلس 
شورای اسالمی درخواست کرد در تخصیص بودجه 

الزم برای رفع این مشکل پیشقدم شوند.
وی کمبــود تخــت بیمارســتانی و تجهیــزات 
بیمارســتانی را جــزو چالش هــای اصلی حوزه 
بهداشــت و درمان آذربایجان شــرقی برشمرد و 
افزود: متاسفانه این کمبودها در تمامی شهرستان 
های ۲۱ گانه اســتان وجود دارد که در آینده این 
حوزه مهم امنیت سالمت شهروندان را به مخاطره 

خواهد انداخت.
وی ابــراز امیدواری کرد بــا حمایت های دولت و 
مجلس شورای اسالمی، ردیف بودجه ای مشخص 
برای تعمیــرات تجهیزات بیمارســتانی و خرید 
تجهیزات جدید برای آذربایجان شــرقی در نظر 

گرفته شود.
نقی پور خواســتار توجه بیــش از پیش دولت و 
مجلس شــورای اسالمی به تخصیص بودجه ویژه 
در حوزه بهداشــت و درمان بــه منظور اثرگذاری 
در کاهش بار بیماری ها شــد و ادامه داد: ارتقای 
خدمات حوزه بهداشت و درمان در مناطق محروم 
به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز است که باید توسط دولت و 

مجلس پیگیری جدی شود.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های صورت 

گرفته تمام تالش دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
حوزه بهداشت متمرکز بر کاهش بیماری هاست، 
اضافه کرد: اما متاســفانه تخصیص بودجه به این 
حوزه متناســب با فعالیت صورت گرفته نبوده و 
برنامه ریــزی های کالن کشــوری درمان محور 
بوده و رفع این مشکل نیازمند توجه ویژه به حوزه 
بهداشت در سیســتم برنامه ریزی و بودجه ریزی 
های کالن کشوری اســت. نقی پور اظهار داشت: 
با توجه به تعدد مراکز بهداشــتی در شهرســتان 
های آذربایجان شــرقی و مراجعــه مردم منطقه 
شــمالغرب به این مراکز، انتظــار می رود دولت و 
وزارتخانه همراه با مجلس شورای اسالمی در این 
خصوص پیش قدم بوده و در راســتای تخصیص 
اعتبارات ملی برای رفع مشــکالت حوزه بهداشت 
ما را همراهی کنند. وی نوسازی، بهسازی و مرمت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی کالنشهر تبریز را 
نیازمند همکاری و مساعدت شورای اسالمی شهر 
و شهرداری دانست و ضمن تاکید بر همکاری دو 
جانبه بین مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی، 
اضافه کرد: حفظ ســالمت انسان ها و شهروندان 
یکی از اساسی ترین ارکان زندگی بشریت به شمار 
می رود و در این راســتا شورای شهر و شهرداری 
مهمترین یاوران دانشــگاه علوم پزشکی در حوزه 

سالمت به شمار می روند.
نقی پور بــا بیان اینکه با کمک همدیگر می توان 
برای ســالمتی مردم اقدامات مفیــدی انجام داد، 
افزود: مشــکل اصلی ما در برخی از شــهرک های 
جدید این است که زمین کافی برای امر بهداشت 
و پیشــگیری پیش بینی نشــده اســت که باید 
مسووالن شهری برای ساخت، نوسازی و بازسازی 
بیمارستان های شهر به دانشگاه علوم پزشکی کمک 
کنند. وی فرسودگی ساختمان ها و خرابی تدریجی 
دستگاه ها و تجهیزات پزشکی را از دیگر چالش ها 
و مشــکالت مهم بخش سالمت آذربایجان  شرقی 
برشــمرد و گفت: با توجه به اینکه در ســال های 
متمادی گذشــته از این تجهیزات و لوازم پزشکی 
و بیمارســتانی به طور مداوم استفاده شده است، 
مشمول مرور زمان شده و اغلب آنها عمر مفید خود 
را طی کرده اند که این امر مشکالت محوری برای 
بخش سالمت آذربایجان شرقی ایجاد کرده است. 
نقی پور با بیان اینکه دستگاه های فوق هم اکنون 
به دوران فرســودگی خود نزدیک شده اند، اظهار 
داشــت: کمبود اعتبارات و منابــع مالی به همراه 
بدهی های دانشگاه علوم پزشکی تبریز، امکان هر 
گونه خریدهای جدید و گران قیمت در اسرع وقت 

را سلب کرده است.
وی با اشاره به نوســانات بسیار باالی قیمت انواع 
دستگاه ها و تجهیزات پزشکی طی چند سال اخیر، 
یادآور شد: دستگاه ۴۰۰ میلیون تومانی چند سال 
اخیر هم اکنون باید به قیمت هفت تا هشت میلیارد 
تومان خریداری شود که این روند رشد قیمت ها با 
توجه به منابع بسیار محدود مالی دانشگاه، هر گونه 
اقدام برای خرید و نوسازی بیمارستان ها به لحاظ 

تجهیزاتی را غیرممکن کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اینکه 

این مجموعه با وجود کمبود امکانات و منابع مالی 
تمام تالش خود را برای ارایه خدمات مناســب به 
مردم در حوزه ســالمت به کار می بنــدد، ادامه 
داد: تــالش برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از 
وظایف اصلی و مهمترین برنامه دولت ســیزدهم 
در بخش ســالمت و بهداشــت و درمان است که 
در این زمینه دانشــگاه های علوم پزشــکی نقش 
مهــم و تاثیرگذاری دارند و در راســتای برقراری 
عدالت در حوزه ســالمت، برنامه هایی در مناطق 
محروم آذربایجان شــرقی در دست اجرا داریم که 
مردم استان به تدریج نتایج این اقدامات را در ماه 
های آینده لمس می کنند. نقی پور در عین حال 
اضافه کرد: با منابع محدود ملی و استانی به هیچ 
عنوان توانایی ســاخت و تجهیز بیمارستان های 
بزرگ وجود ندارد تا کمبود تخت های بیمارستانی 
آذربایجان شــرقی جبران شود و در این مسیر به 
کمک و مســاعدت نیکــوکاران و خیرین بخش 

سالمت به شدت نیازمندیم.
وی با تاکید بر اینکه دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
باید بر اساس امکانات، توانمندی ها، نوع خدمات و 
حجم انبوه مشتریان خود از اعتبارات ویژه برخوردار 
شــود، یادآور شــد: اعتبارات کنونی این دانشگاه 
پاشنه آشیل پیشرفت های علمی و درمانی و بخش 

سالمت استان است. 
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با اعالم اینکه ایجاد 
و راه اندازی هر تخت بیمارستانی بیش از ۲ میلیارد 
تومان با برآوردهای امروز هزینه دارد، گفت: ایجاد 
و راه اندازی یک تخت بیمارستانی با اشغال زمینی 
به وسعت استاندارد ۸5 مترمربع، مستلزم تحمل 

هزینه های جانبی فراوان است.
علی جنتی اظهار داشــت: بر این اساس خدمات 
نظام سالمت کشور باید به سمت در دسترس بودن 
امکانات پزشکی و بهداشــتی برای آحاد مردم در 
شــهرها، بخش ها و روستاهای مختلف سوق داده 
شــود تا با تجمیع این امکانات زمینه های الزم و 

کافی برای برخورداری ها فراهم شود 
وی رعایت اســتاندارد جهانــی جمعیت به تخت 
های بیمارســتانی را از الزامات مهم توسعه نظام 
ســالمت در هر جامعه ای دانســت و افزود: طبق 
آخرین استانداردهای جهانی به ازای هر یکهزار نفر، 
هفت تخت بیمارســتانی نیاز است که این رقم در 
ایران بســیار پایین تر است و باید تالش شود این 
اســتاندارد در زمان بندی مشخص ترمیم شده و 

ارتقا یابد.
جنتی تجمیع امکانات بیمارســتانی و پزشکی در 
شهرهای بزرگ را یکی از سیاست های کاری مهم 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز بیان و اضافه کرد: با 
توجه به منابع مالی پایدار محدود دولتی در شرایط 
کنونــی و تحریمی اولویت بنــدی در آذربایجان 
شرقی برای برخورداری از امکانات بیمارستانی در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی فعالیــت بــا ظرفیت کامل نیروی انســانی و 
تجهیزاتی را یکی از آثار و ثمرات تجمیع امکانات 
بیمارستانی و پزشکی در کشور و استان برشمرد و 

ادامه داد: با تحقق این موضوع در دســترس بودن 
امکانات پزشــکی برای آحاد مردم که جزو وظایف 
ذاتی و اصلی نظام سالمت است، عملیاتی خواهد 

شد.
جنتی توجه به اقتصاد ســالمت را یکی از اولویت 
ها و رئوس برنامه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
بیــان کرد و گفت: چنانچــه در برنامه های کالن 
حوزه سالمت به این موضوع مهم و محوری توجه 
نشود، بسیاری از سرمایه گذاری ها منجر به حصول 

نتایج مورد نظر نخواهد شد.
وی با اشاره به ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی 
تبریز به عنوان بزرگترین، مجهزترین و مدرن ترین 
بیمارستان در دست ساخت کشور که خدمات آن 
می تواند منطقه شــمالغرب و کل کشور را پوشش 
دهد، گفت: این پــروژه مهم نیازمند توجه جدی 
و بیش از پیش دولت ســیزدهم است که عملیات 
اجرایی آن در ســال ۱۳۹5 شروع شده و به رغم 
محدودیت ها و تنگناهای اعتباری و نیز شــرایط 
تحریمی کشــور، همچنان ادامه دارد، اما به دلیل 
همین مشــکالت آن گونه که باید از پیشــرفت 

فیزیکی مناسبی برخوردار نیست.
جنتــی با بیان اینکــه تکمیل ایــن مرکز جامع 
بیمارســتانی یکی از مطالبات مهم و اصلی مردم 
آذربایجان در حوزه سالمت است که با بهره برداری 
از آن بســیاری از مشکالت بهداشــتی، درمانی، 
اجتماعــی و حتی ترافیک شــهری و هزینه های 
گزاف رفت و آمد اضافی مردم به شکل چشمگیری 
کاهش می یابد، یادآور شد: تزریق اعتبارات مناسب 
و مکفی برای تکمیل این بیمارستان نه تنها برای 
منطقه شــمال غرب، بلکه برای کل کشور منشاء 
آثــار مثبت و مفیدی خواهد بود. وی افزود: انتظار 
می رود دولت سیزدهم در راستای توجه به موضوع 
ســالمت به این پروژه مهم ملی توجه بیشــتری 
داشته باشد، چون اهمیت دادن به بخش سالمت 
یکی از اولویت های اصلی دولت مردمی اســت که 
بر همین اساس چنانچه اعتبارات الزم به این طرح 
تزریق شود، با فاز بندی مناسب می توان تا پایان 
دولت حداقل فاز اول آن را به بهره برداری رســاند 
که این موضوع دستاوردی بس عظیم برای دولت 

به شمار می رود.
جنتی پیشــرفت فیزیکی فاز نخست بیمارستان 
بزرگ تبریز را 5۰ درصد اعالم کرد و گفت: تزریق 
و اختصاص منابع مالی به این بیمارستان مطالبه 
جدی و مهم مــردم آذربایجان شــرقی از دولت 
مردمی اســت. وی میزان پیشــرفت فیزیکی کل 
بیمارستان جامع یکهزار تختخوابی تبریز را حدود 
۲5 درصد اعالم و اضافه کرد:  اگر دولت اعتبارات 
مناسبی برای سال آینده این پروژه تخصیص دهد 
و آن را جذب کنیم، بسیار امیدواریم این فاز را به 

صورت کامل به بهره برداری برسانیم.
جنتی، اعتبار مــورد نیاز برای تکمیل این طرح با 
احتســاب قیمت های امروزی را افزون بر ۲ هزار 
میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: چنانچه این 
میزان بودجه با زمان بندی مناســب و به صورت 
مستمر در مدت چهار سال به پروژه تخصیص داده 

شود و تمامی آن جذب شود، کل پروژه را می توان 
تا پنج سال آینده به بهره برداری رساند.

به گفته وی با بهره برداری از بیمارســتان ۱۰۰۰ 
تختخوابی تبریز بخش بزرگی از کمبود تخت های 

استان جبران می شود.
جنتی مدیریت هزینه ها و توجه به امکانات بخش 
خصوصــی و خیرین را یکــی از راهکارهای مهم 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز برای ارایه خدمات 
مناســب به مردم برشمرد و اظهار داشت: با توجه 
به کمبودهای بودجــه ای در بخش های مختلف 
به خصوص در بخش عمران و ساخت و ساز اماکن 
بیمارســتانی و درمانی، باید از ظرفیت های بسیار 
وسیع خیرین و ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای توســعه این بخش به بهترین شکل ممکن 

استفاده کرد.
در همیــن زمینه معــاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز آخرین آمار مربوط به تخت های 
فعال بیمارستانی آذربایجان شرقی را بیش از هشت 
هزار تخت اعالم کرد و گفت: میانگین بهره مندی 
جمعیت این استان از تخت های بیمارستانی ۱.۷ و 
مطابق با ارقام کشوری است، اما اگر جمعیت استان 
های همجوار که از خدمات بهداشــتی و درمانی 
آذربایجان شــرقی اســتفاده می کنند را در نظر 
بگیریم بدون تردید این آمارها تنزل پیدا می کند.

دکتر جواد احمدیان با بیان اینکه از مجموع هشت 
هزار تخت بیمارستانی آذربایجان شرقی تعداد پنج 
هزار تخت در کالنشــهر تبریز است، اظهار داشت: 
اما کمبودها در شــهرهای مرند و سهند نسبت به 
آمارهای تخت بیمارستانی به نسبت جمعیت حادتر 

از سایر شهرها است.
وی تعداد بیمارستان های آذربایجان شرقی را ۴۳ 
مورد اعالم و اضافه کرد: از این تعداد ۲5 بیمارستان 
در شهر تبریز و ۱۸ بیمارستان در سایر شهرهای 
اســتان قــرار دارد و از مجموع ۴۳ بیمارســتان، 
۳۱ بیمارســتان دولتی است و بقیه توسط بخش 

خصوصی اداره می شود.
احمدیان با اشــاره به اینکه هــم اکنون با کمبود 
پنج هزار تخت بیمارســتانی در آذربایجان شرقی 
مواجه هستیم، یادآور شد: بر اساس پیش بینی ها 
و برآوردهای کارشناســی این کمبودها که هزینه 
های بسیار باالیی دارد باید تا مدت ۲۰ سال آینده 
جبران شــود. وی یکی از راهکارهای بسایر مهم و 
اثرگذار برای افزایش تخت های بیمارستانی استان 
را اختصاص بودجه مکفی به بیمارســتان ۱۰۰۰ 
تختخوابــی تبریز بیان کرد و افزود: بیمارســتان 
جامع تبریز در حقیقت یک طرح مگاهاســپیتال 
) بیمارســتان بزرگ ( اســت که تمامی خدمات 
درمانی، بهداشتی و پزشکی از کوچکترین مسایل 
تا تخصصی ترین اعمــال جراحی و مراقبت های 
مختلف در آن تعریف شــده است تا بیمار با انواع 
مشکالت بدون خروج از محل بیمارستان خدمات 

مورد نیاز را دریافت کند.
احمدیان با اشاره به اینکه ابتدا قرار بود از این نوع 
بیمارســتان ها به تعداد ۱۰ مورد در استان های 
مختلف ســاخته شود، یادآور شد: اما به دلیل بروز 
برخی مشکالت این امر تنها برای کالنشهر تبریز 
تعریف، تدوین و مصوب شــد و اکنون الزم است 
دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
اســتانداری و نماینــدگان آذربایجان شــرقی در 
مجلس شورای اسالمی مساعدت های الزم را انجام 

دهند تا این مگاپروژه به سرانجام برسد.
وی مساحت کلی بیمارســتان یکهزار تختخوابی 
تبریز را ۱۴5 هزار مترمربع و زیربنای تعریف شده 
آن را ۱۲5 هزار مترمربع اعالم کرد و گفت: تاکنون 
بــرای اجرای این پروژه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان 
هزینه شــده اســت و به طور متوسط ساالنه ۲۰ 
میلیارد تومان تخصیص داشته ایم، در حالیکه برای 
رعایت زمان بندی طرح باید ساالنه 5۰۰ میلیارد 

تومان جذب اعتبار محقق شود.
احمدیان محدودیت های مالــی دولت را یکی از 
موانع مهم کندی پیشرفت فیزیکی طرح دانست و 
افزود: با وجود این مشکالت دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز تالش می کنــد از طریق تهاترهای مالیاتی 
و نفتی بودجه هایی را تامین کند تا شــاهد رکود 

پروژه نشویم.

کمبود تخت بیمارستانی چالش بخش سالمت آذربایجان شرقی 

ایده روز - البرز سید علی حسینی -  رئیس شورای اسالمی شهرکرج اشاعه 
فرهنگ کتابخوانی را وظیفه همگان عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از آسیب 
ها و ناهنجاری های اجتماعی در نتیجه بی توجهی به کتاب و پایین بودن سرانه 
مطالعه اســت. علی قاسم پور با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی اظهارداشت: 
درخصوص دلیل کاهش سرانه مطالعه کتاب تنها به یک دلیل خاص نمی توان 
بســنده کرد و مجموعه عوامل متعددی در طول زمان و سالیان اخیر دست به 
دست هم داده تا سرانه کتاب و کتابخوانی هر ساله کاهش پیدا کند و هم اکنون 
تبدیل به یک زنگ خطر شود. وی به سهم شهرداری در توسعه فرهنگ کتابخوانی 
اشاره و تصریح کرد:استفاده بیش از حد از فضای مجازی، افزایش قیمت کتاب، 
رشد تکنولوژی و تمایل جمعی برای رسانه های بصری، عدم تبلیغات مناسب 
جهت کتابخوانی از دالیل اصلی کاهش سرانه مطالعه کتاب هستند.قاسم پور بر 

اهتمام ویژه شــهرداری در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اشاره و بیان کرد: 
مدیریت شهری می تواند با دایر کردن ایستگاه  کتاب و کتابخوانی در مجتمع های 
پر جمعیت مناطق مختلف شهرداری توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
تا شهروندان بتوانند در تمامی رده های سنی به مطالعه مبادرت ورزیده و شاهد 

گسترش فرهنگ مطالعه باشیم.وی تاکید کرد: برای جلوگیری از کاهش میزان 
بیش از حد سرانه مطالعه توصیه می   شود که مخاطبان استفاده از تکنولوژی را برای 
فضاهای مجازی و سرگرم کردن خود کنار بگذارند و یا میزان آن را کاهش دهند 
و یا از این تکنولوژی ها جهت مطالعه آنالین کتاب استفاده کنند و یا کتاب های 
صوتــی را در برنامه زمانی خود به کار بگیرند تا میزان مطالعه نیز افزایش یابد.

رئیس شورای اسالمی شهرکرج یادآور شد: با توجه به اینکه شهر کرج در چند 
سال گذشته با افزایش چند برابری جمعیت مواجه شده است گسترش زیرساخت 
های فرهنگی از جمله احداث کتابخانه در نقاط مختلف شهر جز اولویت های 
هرداری قرار بگیرد تا با توجه به نیاز شهروندان و لزوم اشاعه فرهنگ کتابخوانی 
در بین مردم و حمایت شــورای شهر و مسئولین استانی اقدامات ارزنده ای در 

این خصوص صورت گیرد.

رئیس شورای اسالمی شهرکرج :
کاهش سرانه مطالعه کتاب به زنگ خطر فرهنگی تبدیل شده است

حســین جوادی، از اعالم  آثار راه یافته به مرحله نهایی سی و 
چهارمین جشنواره تئاتر استان مازندران توسط هیات داوران 
این جشــنواره خبر داد و اظهار کرد: این جشــنواره به همت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با همکاری انجمن 
هنرهای نمایشی شعبه مازندران با توجه به شیوه نامه ابالغی 
اداره کل هنرهای نمایشــی به منظور تداوم و تثبیت جایگاه 
هنر نمایش، ارتقاء تولیدات ســاالنه هنرمندان تئاتر استان و 
در راستای پشتیبانی از تولید و اجرای عمومی ساالنه، درحال 

برگزاری است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران با بیان اینکه این 
رویداد در جهــت تقویت بنیه علمی تئاتر و آگاهی بخشــی 
هنرمندان نمایشی استان و حمایت از نویسندگان بومی، رونق 
بخشیدن به اجرای عمومی آثار نمایشی، کشف استعداد های 
جوان و آگاهی بخشی و افزایش بینش فرهنگی جامعه با تکیه 
بر این اســتعدادها، ایجاد بسترهای مناســب برای تولید آثار 
نمایشی با مضامین بومی، استفاده از بسترهای فرهنگی و هنری 
برای رشد و اعتالی فرهنگ عمومی و ایجاد روحیه نشاط و امید 
بخشــی در جامعه با توجه به آثار مخرب روانی ناشی از بحران 

بیماری کرونا، طرح ریزی شده ، گفت: اولویت های موضوعی 
جشــنواره انتخاب موضوع آزاد بوده است اما آثار با موضوعات 
پرداختن به سبک زندگی ایرانی- اسالمی، افزایش روحیه نشاط 
و امیدبخشی در جامعه، معرفی هنرمندانه مشاهیر، شخصیت 
ها، قهرمانان و شهدای شاخص استان، فرهنگ ایثار و شهادت، 
اپیدمــی بیماری کرونا، مدافعین ســالمت و توجه به اهمیت 
خانواده و فرهنگ و ســنن بومی استان در اولویت انتخاب قرار 
گرفت .  وی با بیان اینکه متقاضیان از 5 مردادماه تا ۱۰ آبان ماه 
www.mazandaran. جاری از طریق آدرس الکترونیکی

theater.ir اقدام به ارســال اثر نمودنــد، افزود: بازبینی آثار 
رسیده به دبیرخانه این جشنواره به تعداد ۲۰اثر از  ۱6 آبان ماه 
آغاز و اسامی برگزیدگان حضور در مرحله نهایی جشنواره ۱۸ 

آبان از سوی هیات داوران نهایی شد.
جوادی تصریح کرد: در این دوره از جشــنواره تعداد ۲۰ اثر از 
۹ شهر استان با ثبت نام در سامانه انجمن نمایش به جشنواره 
رسید که از این تعداد در نهایت ۱5 اثر از هشت شهر چالوس، 
نور،  محمودآباد، آمل، بابلسر، ساری، نکا، بهشهر شرایط حضور 

در مرحله ی بازبینی را کسب کردند.

راهیابی آثار به مرحله نهایی سی چهارمین جشنواره تئاتر استان مازندران
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برزیل به دنبال ششمین ستاره در صحرا

 درخواست اینفانتینو برای آتش بس یک ماهه در جهان!
رییس فدراسیون جهانی فوتبال با اشاره به جنگ های 
کنونی در جهان، پیشنهاد کرد در طول یک ماه برگزاری 
جام جهانی اســلحه ها را زمین گذاشــته و عداوتی وجود 

نداشته باشد.
 به نقل از ساپورت بازر آلمان، جیانی اینفانتینو رئیس 
فیفا پیشــنهاد آتش بــس یک ماهه در طــول برگزاری 
رقابت های جام جهانی قطر را ارائه داد. اینفانتینو در اجالس 
G۲۰ - نشست مهم ترین کشورهای صنعتی و نوظهور - در بالی پیشنهاد داد که 
از شــروع جام جهانی در روز یک شنبه هفته آینده تا فینال این رقابت ها تفنگ ها 

زمین گذاشته شود.
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال گفت: ما ساده لوح نیستیم و فکر می کنیم که 
فوتبال می تواند مشکالت دنیا را حل کند. با این حال، جام جهانی می تواند بهانه 

ای برای یک حرکت مثبت در دنیا باشد.
وی خطاب به شــرکت کنندگان دراجالس G۲۰ و در حضور افرادی چون جو 
بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده، اوالف شولز صدراعظم آلمان و همچنین سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روســیه گفت: شما رهبران جهان هستید و این فرصت 
را دارید که تاریخ را تغییر دهید. خواهش من از همه شما این است که برای جام 

جهانی آتش بس موقت یک ماهه در نظر گرفته شود.
اینفانتینو در ضیافت ناهاری که توسط کشورهای گروه ۲۰ به میزبانی اندونزی 
برگزار شد نیز شرکت کرد. رئیس فیفا همچنین یادآور شد که روسیه میزبان جام 
جهانی ۲۰۱۸ بود و اوکراین برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ نامزد شــده اســت. 
او گفــت: فوتبال جهان را متحد می کند. به طور کلی، جام جهانی را پنج میلیارد 

بیننده از طریق تلویزیون دنبال خواهند کرد.
توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک نیز در اجالس G۲۰ در جزیره بالی 

حضور داشت. او هم خواستار یافتن راه هایی برای برقراری صلح شد.
در تاریخ بازی های المپیک نیز ســنت »آتش بس المپیک« از دوران باستان 
یونان وجود دارد. این بدان معناست که هیچ جنگی نباید در طول بازی های المپیک 

انجام شود. با این حال »آتش بس المپیک« بارها نقض شده است.

 جواد نکونام هم دعوت قطر و فیفا را رد کرد!
سرمربی فوالد تصمیم ندارد عازم قطر شود.

 جواد نکونام رکوردار بازی های ملی و کاپیتان ســابق 
ایران، به تازگی پیشنهاد کارلوس کی روش را برای حضور 
در کادر فنی تیم ملی کرد. او حاال در اقدامی تازه مثل علی 
دایی، دعوت فیفا و قطر را هم برای حضور در جام جهانی 

رد کرده است.
قطری هــا در دو مرحله از نکونام دعوت کردند تا برای 
تماشای بازی ها به دوحه برود ولی او هم برای ابراز همدردی با مردم ایران تصمیم 

گرفت پیشنهادشان را رد کند.

 تمجید نویسنده پرتغالی از مهاجم ایران
 بعد از پایان حســرت بار جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
برای تیــم ملی ایران و مهدی طارمی، این مهاجم حاال با 
انگیزه بیشتر و در شرایطی ایده آل فرصت جبران اتفاقات 

گذشته را دارد.
تیــم ملی فوتبال ایران برای حضور در مســابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲، عازم قطر شــد و روز دوشنبه هفته آینده 
نخســتین بازی خود را در این رقابتها برابر انگلیس برگزار 
می کند.مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو یکی از بازیکنانی است که در کانون توجه 
رســانه های بین المللی قرار دارد. طارمی در سه فصل اخیر در تیم پورتو عملکرد 
چشمگیری داشته است و این فصل هم با پشت سر گذاشتن بازی های درخشان 

در لیگ پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا، پا به دوحه قطر گذاشته است.
طارمــی در دوره گذشــته جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه با یــک صحنه به 
یادهــا می آیــد. او در واپســین دقایق بازی آخــر مقابل پرتغال و در شــرایطی 
 که این مســابقه با نتیجه تســاوی ۱ - ۱ در حال پیگیری بود، فرصت بســیار

 خوبی را برای گلزنی از دست داد. حسرت طارمی بابت از دست رفتن آن موقعیت 
و اشــک هایش بعد از آن مســابقه، در ادامه با انتقال این مهاجم به لیگ پرتغال و 

پیشرفت بیشتر او همراه شد.
ســایت theasiangame امروز با انتشار گزارشی از طارمی، به اتفاقات بازی با 
پرتغال در جام جهانی و سپس حضور مهاجم ایران در تیم ریوآوه پرتغال اشاره کرد 

و روندی که این بازیکن از تیم گمنام ریوآوه تا پورتو پشت سر گذاشت.
همچنین »سرجیو کریتیناس« خبرنگار و نویسنده سرشناس پرتغالی در گفتگو 

با این رسانه، به تمجید از مهاجم ایرانی پورتو پرداخت.
ســرجیو گفت: »زمانی که طارمی برای اولین بار به پرتغال آمد، همه ما تحت 
تاثیر قرار گرفتیم که چگونه چنین بازیکنی در ریوآوه به کارش پایان داد. از آنها 
انتظار نداشتیم که چنین بازیکن خوبی داشته باشند. بخصوص اینکه طارمی بازیکن 

جوانی نبود. او یک بازیکن تاپ و سطح باال بود.«
این خبرنگار پرتغالی ادامه داد: »این احتماالً بهترین معامله و خرید باشــگاه 
پورتو بود. آنها ۴ میلیون یورو برای طارمی هزینه کردند. این مثل یک دســتبرد 
بود. پورتو بازیکن شــگفت انگیزی گرفت که داخل محوطه جریمه بسیار باهوش 
است اما می تواند در عرض و عمق هم بازی کند. طارمی بازیکن بسیار خوبی برای 

کار تیمی است و حریفان را تحت فشار قرار می دهد.«
ســرجیو به انتقاداتی که از مهاجم پورتو می شــود هم اشــاره کــرد و افزود: 
»رقیبــان او را غــواص )شــیرجه زن( و متقلــب )برای گرفتــن پنالتی( خطاب 
 می کنند. او در بازی با اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به خاطر تالش برای

 گرفتن پنالتی و دریافت کارت زرد دوم اخراج شــد اما بســیار بیشتر از بازیکنی 
است که پنالتی می گیرد.«

او در ادامــه بــار دیگــر بــه توانایی هــای مهــدی طارمــی پرداخــت و 
 اظهــار کــرد: »او زمانــی کــه مدافــع یــا دروازه بــان را دریبــل می زنــد

 واقعاً باهوش است.نمی توانید به طارمی بگویید شیرجه زن اما او به دنبال گرفتن 
خطا است.«

نویسنده فوتبالی پرتغال خاطرنشان کرد: »طارمی زیر نظر سرجیو کونسیسائو 
سرمربی پورتو بازیکن به مراتب بهتری در خارج از محوطه جریمه شده است. به 
این معنا که اگر حتی گل هم نزند، می تواند عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. در 
حال حاضر بازی های زیادی هست که او گل نمی زند اما همچنان یکی از بهترین 

بازیکنان تیم است.«
ســرجیو در ارتباط با موقعیت ســوزی طارمی مقابل تیم ملی پرتغال در جام 
جهانی روسیه هم اظهار کرد: »در پرتغال هرگز به این موضوع اشاره نشده است. 
اگر او به پورتو می پیوســت، شاید مردم به آن بازی توجه می کردند، اما او به یک 

باشگاه بسیار کوچک )ریوآوه( رفت.«
او همچنین در خصوص احتمال جدایی مهاجم ایرانی از تیم پورتو تصریح کرد: 
»او می تواند به هر جایی برود و موفق باشد. طارمی مانند یک ستاره رفتار نمی کند، 

او بازیکن متواضعی است که جایگاه خود را در یک تیم می داند.«
سایت theasiangame در پایان گزارش خود آورده است: »جام جهانی این ماه 
در قطر فرصتی برای رســتگاری و طلسم طارمی خواهد بود. چهار سال بزرگ تر، 
عاقل تر و در نهایت تحقق پتانسیل ها و توانایی ها پس از بیش از سه فصل حضور 

در مدرسه فوتبال پرتغال.«

محمود رضایــی  -   ایده روز  | برزیل، 
سوئیس، صربستان و کامرون تیم های حاضر در 
گروه هفتم رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
هستند. برزیل پرافتخارترین تیم رقابت های جام 
جهانی، می تواند یکی از عناصر جذابیت در گروه 
هفتم این مسابقات باشد. گروهی که معادالت 
آن کمی پیچیده به نظر می رسد و می تواند در 
عین حال یکی از گروه های جذاب جام جهانی 
قطر لقب بگیرد. این گروه به نوعی یادآور گروه 
پنجم رقابت های جام جهانی روسیه است، جایی 
که برزیل، صربســتان و سوئیس در یک گروه 
قرار داشتند و فقط کاستاریکا به جای کامرون 

حضور داشت.

 سلسائو به دنبال ستاره ششم
برزیل با ۵ عنــوان قهرمانی پرافتخارترین 
تیــم در تاریخ رقابت های جام جهانی اســت. 
تیم نخست رنکینگ فیفا که در قطر به دنبال 
ششمین ســتاره می گردد در این مسیر باید 
برابر سوئیس، صربستان و کامرون قرار بگیرد، 
تیم هایی که هر یک می توانند رقبای پر دردسری 
برای آنها باشند. سلسائو که در تمام ادوار جام 
جهانی حاضــر بوده، اولیــن قهرمانی خود را 
در سال ۱۹۵۸ به دســت آورده است، آنها در 
سال های ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ دیگر 
قهرمانی های خود را کسب کرده اند و حاال پس 
از ۲۰ ســال به دنبال کســب عنوان قهرمانی 
خواهند بود. برزیل در دوره قبلی این مسابقات 
در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه دو بر صفر 
برابر مکزیک به پیروزی رسید و در دور بعد با 
نتیجه دو بر یک مغلوب بلژیک شد و نتوانست به 
مراحل باالتر صعود کند.قناری های کوچک قاره 
آمریکای جنوبی در مرحله مقدماتی این رقابت ها 
بدون شکست و با کسب ۴۵ امتیاز به عنوان تیم 
نخست راهی رقابت های جام جهانی شدند. این 
تیم در ۲۸ بــازی اخیرش در تمامی رقابت ها 
تنها دو شکست را متحمل شده که هردوی آن 
برابر تیم ملی آرژانتین بوده اســت. این کشور 
تنهــا دو بار از ۲۲ حضــور خود در رقابت های 
جــام جهانی در مرحله گروهی حذف شــده 
است، که مربوط به جام جهانی ۱۹۳۰ اروگوئه 
و ۱۹۶۶ انگلیس اســت. آنها در ادوار مختلف 

رقابت های جام جهانــی، ۱۱ بار در بین چهار 
تیم نهایی این مسابقات حاضر شده اند، این تیم 
عالوه بر ۵ عنوان قهرمانی، دو نایب قهرمانی و 
۲ عنوان سومی و همچنین ۲ عنوان چهارمی 
به دســت آورده است. برزیلی ها در اولین بازی 
خود، سوم آذر ماه در ورزشگاه ملی لوسیل به 
مصاف صربستان خواهند رفت، در بازی دوم رو 
در روی سوئیس قرار می گیرند و در بازی آخر 

خود به مصاف کامرون می روند.

 سوئیسی ها در ســودای سومین 
حضور متوالی در مرحله حذفی

بهشت اروپا برای دوازدهمین بار به رقابت های 
جام جهانی پای گذاشته است. این تیم در دو 
دوره ی اخیر توانسته به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود کند. بهترین عملکرد سوئیســی ها در 
مسابقات جهانی رسیدن به مرحله یک چهارم 
نهایی بوده اســت، که آخریــن آن مربوط به 
سال ۱۹۵۴ می شود؛ رقابت هایی که به میزبانی 
خودشان برگزار شد.سوئیس در مرحله مقدماتی 
توانست بدون شکست و با کسب ۱۸ امتیاز از ۸ 
بازی خود، باالتر از ایتالیا به عنوان تیم نخست 
راهی رقابت های جام جهانی شود. این تیم در 
۲۰ بازی اخیر خود در تمامی رقابت ها تنها ۲ 
شکست را در زمان قانونی بازی متحمل شده 

است. این کشــور با توجه به بازیکنانی که در 
اختیار دارد و به مانند دوره های اخیر جام جهانی 
می تواند تیم سرســختی برای هم گروهی های 
خود باشــد، سوئیس در دور قبلی جام جهانی 
با کســب ۵ امتیاز در گروه خود دوم شد و به 
مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. سوئیسی ها در 
آن دور برابر برزیل به تساوی یک بر یک دست 
پیدا کردند و مقابل صربستان به پیروزی دو بر 
یک رسیدند، آنها در مرحله یک هشتم نهایی با 
نتیجه یک بر صفر برابر سوئد شکست خوردند 
و از صعود به دور بعدی بازماندند.گریگور کوبل 
دروازه بان تیم دورتموند، مانوئل آکانژی مدافع 
باشگاه دورتموند، گرانیت ژاکا، رمو فرولر، ژردان 
شکیری، یان ســامر، هریس سفروویچ و بریل 
امبولو از بازیکنان شاخص این کشور به حساب 
می آیند. تیم چهاردهم رنکینگ فیفا در بازی اول 
خود به مصاف کامرون خواهد رفت، این تیم در 
دیدار دوم رو در روی برزیل قرار می گیرد و در 

آخرین بازی خود با صربستان دیدار می کند.

 صرب ها به دنبال طلسم شکنی
صربستان ســیزدهمین حضور خود را در 
رقابت هــای جام جهانی تجربــه می کند، این 
کشور در ابتدا تحت عنوان یوگسالوی در آوردگاه 
جهانی حضور پیدا می کرد و پس از جداسازی 

کشــورها، حاال برای سومین بار است که با نام 
صربستان به این تورنمنت راه پیدا کرده است. 
آنها در سه دوره اخیر این مسابقات هرگز موفق 
به صعــود از دور گروهی نشــده اند و به نوعی 
برای طلسم شــکنی پای به قطر گذاشته اند، 
در دوره گذشته این رقابت ها، صرب ها در کنار 
برزیل، ســوئیس و کاستاریکا به عنوان سومی 
گروه رسیدند و از صعود به دور بعدی رقابت ها 
بازماندند. تیم بیســت و پنجم رنکینگ فیفا 
در مرحلــه مقدماتی عملکرد خوبی را از خود 
به نمایش گذاشت و توانست باالتر از پرتغال و 
ایرلند به عنوان تیم صدرنشین راهی رقابت های 
جام جهانی شود، آنها در ۸ بازی خود شکستی 

را متحمل نشدند و ۲۰ امتیاز کسب کردند.
بهترین عملکرد این کشــور در تاریخ جام 
جهانی مربوط به دو عنــوان چهارمی آنها در 
سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۲ است. از ستاره هایی 
که به احتمال زیاد این تیم را در قطر همراهی 
خواهند کرد می توان به ماتیا ناستاسیچ، دوشان 
تادیچ، نمانیا گودلی، سرگی میلینکوویچ ساویچ، 
الکســاندر میتروویچ، لوکا یوویچ و دوشــان 

والهوویچ اشاره کرد.
صربســتان در ۹ بــازی اخیرش در تمامی 
رقابت ها تنها یک شکست را متحمل شده، که 
مربوط به باخت سه بر صفر این تیم در جریان 

دیدار دوستانه برابر دانمارک است. صرب ها برای 
ثبت طلسم شکنی خود در بازی اول این رقابت ها 
باید برابر برزیل به میدان بروند، در دیدار دوم رو 
در روی کامرون قرار می گیرند و در بازی سوم 

خود به مصاف سوئیس خواهند رفت.

 شــیرهای رام نشــدنی در مسیر 
رویاپردازی

کامرون آخرین تیم گروه هفتم رقابت های 
جام جهانی است، شــیرهای رام نشدنی قاره 
آفریقا که هشــتمین حضور خود را در عرصه 
جهانی تجربه می کنند، به دنبال رویاپردازی و 
صعود از دور گروهی این مسابقات هستند. این 
تیم پس از ۸ سال، بار دیگر به رقابت های جام 
جهانی رسیده اســت، آنها در دوره قبلی جام 
جهانی حاضر نبوده اند و آخرین حضور این کشور 
در آوردگاه جهانی مربوط به جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزیل است. کامرونی ها در ۷ حضور قبلی خود 
تنها یک بار موفق به صعود از دور گروهی شده اند، 
سال ۱۹۹۰ توانســتند تا مرحله یک| چهارم 
نهایی این رقابت ها باال بروند و شگفتی بزرگی 
را در آن مسابقات به ثبت برسانند. نماینده قاره 
آفریقا در پنج دوره اخیر خود در رقابت های جام 
جهانی نمایش خوبی را از خود به جا نگذاشته و 
در ۱۵ بازی تنها یک پیروزی کسب کرده است.

کامرون در مرحله پلی آف مقدماتی صعود 
به جام جهانی در بازی اول یک بر صفر مغلوب 
الجزایر شد و در دیدار برگشت به شکل معجزه 
آســایی در آخرین لحظات بازی توانست جواز 
حضور در این رقابت ها را به دســت بیاورد. تیم 
ســی و هفتم رنکینگ فیفا در ۱۳ بازی اخیر 
خود در تمامی رقابت ها تنها یک شکســت را 
در زمان قانونی بازی متحمل شده است. آندره 
اونانا از آژاکس، آندره آنگیسا از ناپولی، وینسنت 
ابوبکار از النصر عربستان، کارل اِکامبی از لیون 
و اریک ماکسیم چوپوموتینگ از بایرن مونیخ 
می توانند مهره های کلیــدی کامرون در جام 

جهانی قطر باشند.
شاگردان ریگوبرت سانگ در دیدار اول خود 
مقابل سوئیس قرار خواهند گرفت، در بازی دوم 
به مصاف صربستان می روند و در نهایت سومین 

دیدار خود را باید برابر برزیل برگزار کنند.

الروخا به عنوان تیم نخست گروهش جواز حضور در جام جهانی قطر را به دست آورد.
 تیم ملی اســپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شد با هدایت ویسنته دل بوسکه برای 
اولین بار در تاریخ به قهرمانی در جام جهانی برسد. اسپانیا به عنوان قهرمان یورو ۲۰۰۸ 
پا به مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی گذاشت و آندرس اینیستا هافبک اسپانیایی 
خاص ترین گل دوران ورزشی اش را در فینال این مسابقات برابر هلند به ثمر رساند. این 
گل موجب شد که تیم ملی اسپانیا تنها قهرمانی اش را در جام جهانی جشن بگیرد. تیم 
ملی اســپانیا در حالی در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شد به قهرمانی برسد که در اولین 
دیدار خود برابر سوئیس با یک گل شکست خورد اما در ادامه مسابقات با قدرت ظاهر 
شد و موفق شد با شکست هلند در بازی نهایی با گل دیرهنگام آندرس اینیستا برای 
اولین بار قهرمانی در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را تجربه کند.اسپانیا در جام جهانی 
۲۰۱۰ با دفاع تیمی، روحیه باال، فداکاری بازیکنان و درخشش بازیکنانی نظیر داوید 
ویا، آندرس اینیستا و ایکر کاسیاس موفق شد بر بام فوتبال جهان قرار گیرد. این تیم در 

ادامه توانست یورو ۲۰۱۲ را نیز به دست بیاورد. 

 ستاره: فران تورس
مهاجم اسپانیا در ۳۰ بازی برای تیمش ۱۳ گل به ثمر رسانده 
و عملکرد خوبش در یورو ۲۰۲۰ نشان داد که در شرایط بسیار 
خوبی قرار دارد و به همین خاطر راهی بارسلونا شد تا حضور 

در اللیگا را با این تیم تجربه کند. 
او می تواند یکی از پدیده های ایــن دوره از رقابت ها در قطر 

باشد.

 سرمربی: لوئیس انریکه
روبرت مورنو پس از پیروزی ۵ بر صفر اسپانیا برابر رومانی در 
انتخابی یورو ۲۰۲۰ با چشــمان گریان از بازیکنان تیم ملی 
خداحافظی کرد. سرمربی الروخا بدون هیچ توضیحی توسط 
فدراسیون برکنار شد تا لوئیس انریکه به عنوان سرمربی بعد 
از ۵ ماه به سمت خود بازگردد. بعد از کنار گذاشتن لوپتگی 
از هدایت اسپانیا قبل از جام جهانی ۲۰۱۸، فرناندو هیرو در 
این جام روی نیمکت الروخا نشســت اما اسپانیا در دور دوم 
حذف شد.سران فدراسیون فوتبال اسپانیا خیلی زود دست به کار شدند و لوییس انریکه، 
سرمربی پیشین بارسلونا را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کردند، با این حال 
بعد از مشکالت خانوادگی، انریکه چند ماه روی نیمکت اسپانیا نبود. انریکه با بارسلونا 
موفق به کسب سه گانه )اللیگا، کوپا دل ری و لیگ قهرمانان اروپا( شد. او اسپانیا را به 
نیمه نهایی یورو ۲۰۲۰ و فینال لیگ ملت ها رساند ولی در هیچ کدام موفق به قهرمانی 

نشد و حاال اولین حضور در جام جهانی را به عنوان سرمربی تجربه خواهد کرد.
افتخارات: قهرمانی در سال ۲۰۱۰

بهترین گلزن: داوید ویا )۵۹(
بیشتری بازی: سرخیو راموس )۱۸۰(

نحوه صعود: تیم نخست گروه 
عملکرد دوره قبل: حذف در مرحله یک هشتم نهایی

لباس اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۲
معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ اسپانیا

برنامه بازی های اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۲
۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ اسپانیا - کاستاریکا، ورزشگاه الثمامه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ اسپانیا - آلمان، ورزشگاه البیت
۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ژاپن - اسپانیا، ورزشگاه الخلیفه 

تیم ملی استرالیا همانند اکثر دوره های گذشته در بازی پلی آف راهی جام جهانی شد تا 
هوادارانش تا آخرین دم، نگران صعود این تیم باشند.

 اســترالیا تنهــا تیمی در جهان اســت که حــاالت مختلف صعود بــه جام جهانی 
را تجربــه کرده و در ایــن دوره هم صعودش تا دقیقه ۹۰ در هالــه ای از ابهام بود اما 
آن هــا در گذشــته آن قدر تنبیه شــده بودند که این بــار برابر امــارات و در ادامه 
 برابــر پرو اشــتباه نکردند و بــه عنوان تیم ســی و یکم راهی این رقابت ها شــدند

 تا در پاییز از بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جا نمانند. »کانگوروها« با صعود به عنوان 
ششمین تیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به جام جهانی، امیدوارند که در حد و اندازه های 

جام جهانی ۲۰۰۶ ظاهر شوند.
ایــن تیــم در حالــی در جــام جهانــی ۲۰۲۲ بــا تیم هــای فرانســه، دانمارک 
و تونــس هم گــروه شــده کــه در دوره قبلــی بــا دو فرانســه و دانمــارک 
 هم گــروه بــود. همچنیــن پــرو یکــی از تیم هایــی بــود کــه در دوره قبلــی

 در گروه استرالیا بود و جالب این که استرالیا برای صعود به جام جهانی قطر موفق به 
شکست این تیم شد.

ستاره: متئو رایان
دروازه بان ۳۰ ســاله تیم ملی فوتبال اســترالیا در جام های 
جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ حاضر بوده اســت و اکنون با تجربه 
باال به دنبال درخشــش در سومین جام جهانی خود است. 
او مهره قابل اتکایی برای تیم ملی کشــورش بود و ســال ها 
در لیــگ برتر انگلیــس دروازه بانی کرد تا اینکه در ســال 
۲۰۲۱ راهی رئال سوســیداد اسپانیا شــد تا بازی در اللیگا 
 را نیز تجربه کنــد. رایان یکی از بهترین دروازه بان های چند 

سال اخیر فوتبال آسیاست.

 سرمربی: گراهام آرنولد
ایــن مربی از ســال ۲۰۱۸ هدایــت تیم ملی اســترالیا را 
بر عهده داشــته اســت و در جــام ملت های آســیا امارات 
نیــز حضــور داشــت. انتقادهای زیــادی از ســبک بازی 
 اســترالیا با هدایت او شــده اســت و به همیــن خاطر این 
مربــی تحــت فشــار قــرار گرفتــه و حتــی زمزمه های 
ســه  او  می رســید.  گــوش  بــه  نیــز  او   رفتــن 
سال قبل از حضور روی نیمکت تیم ملی استرالیا هدایت تیم 

زیر ۲۳ ساله های این کشور را بر عهده داشت.
افتخارات: حضور در یک هشتم نهایی جام جهانی، دوم و سومی جام کنفدراسیون ها، 

چهار قهرمانی جام ملت های اقیانوسیه و یک قهرمانی جام ملت های آسیا
بهترین گلزن: تیم کیهیل )۵۰ گل(

بیشترین بازی: مارک شوارتزر )۱۰۹ بازی ملی(
نحوه صعود: صعود از مرحله پلی آف به عنوان تیم سی و یکم به جام جهانی

عملکرد دوره قبل: حذف در دور گروهی
هم گروه ها: فرانسه، تونس، دانمارک
لباس تیم استرالیا برای جام جهانی

معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ استرالیا
برنامه بازی های استرالیا در جام جهانی

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ فرانسه - استرالیا، ورزشگاه الجنوب
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ تونس - استرالیا، ورزشگاه الجنوب

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ استرالیا - دانمارک، ورزشگاه الجنوب

تیم ملی دانمارک توانســت برای ششمین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست 
بیاورد.

 فوتبــال دانمــارک را بــا هنــر دروازه بانــی پیتــر اشــمایکل و قهرمانــی ایــن 
تیــم در یــورو ۱۹۹۲ می شناســیم؛ جایــی کــه تیــم ملــی دانمــارک بــه 
 بزرگتریــن افتخــار فوتبالــی خــود دســت یافت. ســه ســال بعد دانمــارک در

 جام کنفدراسیون ها که آن زمان در عربستان برگزار می شد به عنوان قهرمانی دست 
یافت تا درخشان ترین دوران فوتبال خود را داشته باشد.

 دانمارک به طور غیره منتظره ای در یورو ۹۲ قهرمان شد. آنها به عنوان تیم مهمان در 
این رقابت ها شرکت کردند.

 ریاســت لنارت یوهانسن ســوئدی در یوفا در این موضوع تاثیرگذار بود. دانمارک با 
شایستگی پس از شکست هلند در نیمه نهایی و پیروزی برابر آلمان در فینال به مقام 

قهرمانی دست یافت. 
دانمارک در فینال برابر آلمانی که شــانس بیشتری برای قهرمانی داشت، قرار گرفت. 
خستگی دانمارک و و قدرت »مانشافت« از دالیل این تصور برای قهرمانی آلمان بود. 
آلمان برتی فوکس، بازیکنانی همچون یورگن کلیزمن، اندی برمه، ماتیاس سامر، اشتفان 
افنبرگ و توماس هاسلر را در اختیار داشت ولی دانمارک بزرگترین افتخار فوتبالی خود 

تا به امروز را در آن رقابت ها به دست آورد.
دانمارک در یورو ۲۰۲۰ به نیمه نهایی رسید و درخشش خوبی در این جام داشت که 

در نهایت برابر انگلیس باخت و نتوانست به دیدار نهایی برسد.

 ستاره: کسپر اشمایکل 
ستاره تیم ملی دانمارک و یکی از برترین بازیکنان لیگ فرانسه 
که در نیس بازی می کند کسپر اشمایکل است. این دروازه بان 
در یورو ۲۰۲۰ عملکرد بســیار خوبی از خــود ارائه داد و به 
تیمش کمک کرد تا برای اولین بار از ســال ۱۹۹۲ به جمع 
چهار تیم پایانی راه یابد. او البته در فصول قبل در لسترسیتی 
درخشــش داشت و بعد از ســال ها حضور در این تیم راهی 

نیس فرانسه شد.

 سرمربی: کسپر هیولمند
سرمربی ۴۹ ساله تیم ملی فوتبال دانمارک از جوالی ۲۰۲۰ 
هدایت این تیم را بر عهده گرفت و توانست تاثیر بسیار خوبی 
 داشــته باشــد و دانمارک یکی از بهترین تیم ها در انتخابی

دانمــارک  توانســت همــراه  او  بــود.   جــام جهانــی 
 بــه نیمــه نهایــی یــورو راه یابــد و در اولیــن حضــور 
خــود در جام جهانی در پاییز ۱۴۰۱ روی نیمکت تیم ملی 

دانمارک حضور خواهد داشت.
افتخارات: قهرمانی در یورو ۱۹۹۲

بهترین گلزن: یان دال توماسون )۵۲ گل(
بیشترین بازی: پیتر اشمایکل )۱۲۹ بازی ملی(

نحوه صعود: تیم اول گروه
عملکرد دوره قبل: حذف در یک هشتم نهایی

لباس دانمارک در جام جهانی
معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲/ دانمارک

برنامه بازی های دانمارک در جام جهانی
۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ دانمارک - تونس، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه - دانمارک، ور

 دانمارکاسترالیااسپانیا
معرفی تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

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

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : مصطفی عبدالملکی 
 | نشانی : تهران ، میدان توحید،خیابان 

شهید یداله امیرلو)گلبار(،بن بست 
خودرو،پالک 3 طبقه همکف، واحد1

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

  | سازمان آگهي ها:  66563830 
 |  امورفنی  : موسسه فرهنگی مدیاکیا 

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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رئیس جدید توییتر و بنیانگذار تسال، ایالن ماسک، درباره ی رشد و شکوفایی 
بیت کوین اطمینان کامل دارد؛ ولی به عقیده ی وی، زمستان کریپتو هم چنان ادامه 
خواهد داشتبه گزارش تجریش آنالین به نقل از یوتودی، ایالن ماسک در اظهارنظر 
تازه ای در خصوص آینده ی بیت کوین )BTC( گفت، این ارز دیجیتال حتما به دوران 
اوج خود باز خواهد گشــت. با وجود این، به اعتقاد این میلیاردر بزرگ، زمســتان 
کریپتو احتماال بسیار طوالنی خواهد بود. وی این جمله ها را در خالل گفتگویی با 
جیسون کاالکانیس، کارآفرین و سرمایه گذار مشهور، و هم چنین، دی. ای. واالچ، 

هنرمند و کارآفرین، بیان کرد. 
این گفتگو با پرسشی از طرف کاالکانیس آغاز شد؛ وی از ایالن ماسک پرسید، با 
توجه به این که طی 12 ماه گذشته، قیمت بیت کوین از 69,000 دالر به 16,000 

دالر کاهش یافته است، وضعیت این ارز دیجیتال در یک آینده ی چگونه خواهد 
بود. در این بین، یکی از کاربران نیز به شوخی همین پرسش را در مورد دوج کوین 
)DOGE( مطرح کرد. ایالن ماسک، در پاسخ به این کاربرد به صراحت گفت که در 

مورد دوج کوین هم دقیقا مانند بیت کوین فکر می کند.
ایالن ماسک پس از خرید توییتر، به صورت محسوسی بیش از گذشته درگیر 
مسائل مربوط به دنیا کریپتو شده است. البته، این مسئله آن چنان تعجب آور نیست، 
زیرا وی پیش تر در مورد نیت خود در خصوص تلفیق توییتر و صنعت کریپتو صحبت 
کرده بود. این میلیاردر بزرگ که معموال رفتارها و اظهارنظرهای عجیب وغریبی را 
انجام می دهد، مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوع روز دنیای کریپتو، یعنی سقوط 
صرافی بزرگ اف تی ایکس، را نیز نادیده نگرفت.وی در این گفتگو به پیشنهاد سم 
بنکمن فراید در مورد مشــارکت در خرید توییتر نیز اشاره کرد. ایالن ماسک در 
آن زمان پیشنهاد سم بنمکن فراید را رد کرد. وی در مورد عدم پذیرش پیشنهاد 
مدیرعامل سابق اف تی ایکس این چنین توضیح داد: »من در آن زمان هم واقعا باور 
نداشتم که سم بنکمن فراید مبلغ پیشنهادی  را اساسا در اختیار داشته باشد.«پس 
از خرید توییتر توسط ایالن ماسک، هیجان زیادی در بازار کریپتو ایجاد شد. همین 
هیجان به افزایش خیره  کننده ی قیمت دوج کوین منجر شد. ولی همان طور که 
بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کردند، با فروکش کردن این هیجان ها، قیمت 
دوج کوین نیز به شدت کاهش یافت. هم اکنون، در لحظه ی نگارش این مطلب - در 
حوالی ساعت 14:15 روز دوشنبه 23 آبان - دوج کوین با 1,52 درصد افزایش نسبت 
به روز گذشته، با قیمت 0,08808 دالر معامله می شود. این میم کوین ظرف یک 

هفته ی گذشته 24,46 درصد از ارزش خود را از دست داده است. 

نقره امروز در جلســه ی اروپا به اوج خود رسید و در حال 
حاضر در محدوده ی 21,65 الی 21,70 قرار دارد.

 و براساس تحلیل وب سایت »اف ایکس استریت« پیرامون 
نوسانات فلزات گرانبها، نقره در روز دوشنبه در نزدیکی منطقه ی 
21,30 دالری، استراتژی خرید در کف را به خود جلب می کند 
و در نیمه ی اول جلسه ی اروپا به اوج روزانه ی خود می رسد. فلز 
ســفید اگرچه در روز جمعه زیر باالترین سطح پنج ماهه خود 
قرار داشــت، در حال حاضر محدوده ی 21,65 تا 21,70 دالر 
را برای خود ثبت می کند.در چشم انداز تصویر گسترده تر، نقره 
)XAG/USD( تاکنون در تالش بوده است تا از حرکت مثبت خود 
فراتر از SMA بسیار مهم 200 روزه، سرمایه گذاری کند. این امر 
معامله گران را مجاب می کند تا قبل از موقعیت یابی برای هر 
حرکت افزایشی در کوتاه مدت، منتظر خریدهای بعدی باشند.

بررســی نمودار پرایس اکشــن نقره حاکی از آن است که 
از میان ســطوح فعلی، باالترین ســطح چند ماهه، در حدود 
22,05 دالر، می توانــد به عنــوان یک مانع فوری عمل کند. 
مقاومت بعدی مربوطه در نزدیکی منطقه ی عرضه 22,45 تا 
22,50 دالر اســت که اگر رد شود به عنوان یک محرک تازه 
برای گاوها تلقی می شود و بدیهی است که راه را برای سودهای 

بیشتر هموار می کند.
پس از آن نقره )XAG/USD( ممکن است حرکت را به سمت 
سطح 23,00 دالر تسریع بخشد و در نهایت به نقطه ی نوسانی 
ماه می، در منطقه 23,25 الی 23,30 دالر صعود کند. با توجه به 
اینکه شاخص قدرت نسبی )RSI( در نمودار روزانه در آستانه ی 
ورود به منطقه اشباع خرید است، رقم دوم باید به عنوان یک 

مانع سخت برای عبور گاوها عمل کند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد که پایین ترین سطح روزانه، 
در حدود منطقه ی 21,35 دالر، هم اکنون حامی کاهش فوری 
است. گفتنی است که هرگونه عقب نشینی بیشتر می تواند به 
عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و در نزدیکی مرز 
21,00 دالر محدود بماند که اکنون بایستی نقش یک نقطه ی 

محوری را برای معامله گران کوتاه مدت ایفاء کند.

طبق بررسی نمودارها، جفت ارز یورو/دالر امروز با فشار نزولی مواجه شد؛ البته 
پیش از این در روز جمعه، در نزدیکی سطح 1,0370 در نوسان بود.

 جفت ارز یورو/دالر پس از حرکات نوسانی در قله های آگوست در نزدیکی رقم 
1,0370 در روز جمعه، اکنون با فشار نزولی مواجه است؛ گرچه تاکنون به خوبی 

توانسته است در ابتدای هفته، معامالت را باالی 1,0300 نگه دارد.
به نظر می رسد سرمایه گذاران بخشی از پیشرفت قدرتمندی را که در هفته ی 
گذشــته مشاهده شد، به دست می آورند که می تواند سرعت افزایش نرخ بهره در 
آینده را کاهش دهد؛ در این بین به ویژه ارقام پایین تر از انتظار تورم ایاالت متحده 
در ماه اکتبر نقش به ســزایی دارند که به نوبه ی خود باعث گمانه زنی های فدرال 

رزرو شده است. 
در همین حال، نزول روزانه ی نقطه به نقطه، با بازگشت ضعیف در بازده اوراق 

قرضه 10 ساله آلمان در آغاز هفته ی معامالتی جدید، همراه است.

از نظر داده ها در یورولند، تولید صنعتی در بلوک گسترده تر نسبت به سال قبل 
در سپتامبر 4,9 درصد افزایش یافت.

انتظار می رود در سراسر این منطقه، تمرکز توجه بر بحث در مورد چشم انداز 
اقتصادی توسط نایب رئیس L.Brainard باشد.
پیرامون یورو چه چیزی را باید جستجو کرد

یورو در روز دوشنبه به دنبال افزایش شدید در نیمه ی دوم هفته ی گذشته با 
فشار نزولی مواجه شد.

در این میان، انتظار می رود که حرکت های قیمت)پرایس اکشن ها( پیرامون ارز 
اروپایی از نزدیک عوامل تأثیرگذاری مانند پویایی دالر، نگرانی های ژئوپلیتیکی و 
اختالف نظر فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا را ارزیابی کند. تصمیم اخیر فدرال رزرو 
برای افزایش نرخ بهره و احتمال یک موضع سخت تر به مدت طوالنی تر، اکنون به 

عنوان باد مخالف اصلی برای بهبود پایدار این جفت ارز ظاهر می شود.
رویدادهای پیرامون یورو

عالوه بر این، گمانه زنی فزاینده در مورد یک رکود بالقوه در منطقه - که به نظر 
می رسد با کاهش معیارهای حسی و همچنین کندی اولیه در برخی از عوامل بنیادی، 
تقویت شده است - در درازمدت بر احساسات شکننده پیرامون یورو اثر می گذارد.

سطوح یورو/دالر برای بررسی
بررسی نمودارها حاکی از آن است که تاکنون، این جفت به اندازه ی 0,46درصد 
در سطح 1,0305 عقب نشینی کرده است و با سد صعودی بعدی در 1,0364 )سقف 
ماهانه 11 نوامبر( همراه با 1,0368 )سقف ماهانه 12 اوت( و در نهایت 1,0432 
 100-SMA( 1,0027 روبرو می شــود. از سوی دیگر، شکست )200 روزه-SMA(
روزه( 0,9935 )کف قیمت 10 نوامبر( را در راه رسیدن به 0,9730 )کف ماهانه 

3 نوامبر(، هدف قرار می دهد.

اظهارنظرتازهیایالنماسکدربارهیبیتکوین

استراتژیجدیدنقره
خریددرکف

آیاکشتییوروبهمقصدمیرسد؟
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  علمیعلمی

  هوش مصنوعی در جام جهانی 2022 به کمک قطر می آید

قطر یک مرکز فناوری راه اندازی کرده است که در آن از هوش مصنوعی 
برای تحت نظر گرفتن تماشاگران، پیش بینی افزایش جمعیت و کنترل دمای 

ورزشگاه استفاده می شود.
 به نقل از الجزیره، انتظار می رود بیش از 1.2 میلیون هوادار برای شرکت 
در رقابت های جام جهانی 2022 به دوحه، پایتخت قطر، سفر کنند و بنابراین 
این کشور یک مرکز فناوری راه اندازی کرده که در آن از هوش مصنوعی برای 
تحت نظر گرفتن تماشاگران، پیش بینی افزایش جمعیت و حتی کنترل دمای 

ورزشگاه استفاده می شود.
بیش از 100 متخصص به صورت شبانه روزی در مرکز کنترل و فرماندهی 
اسپایر فعالیت خواهند کرد و بر تصاویری که از طریق 200 هزار واحد یکپارچه 
از 22 هزار دوربین امنیتی در هر هشت استادیوم ثبت شده و روی نمایشگر 
آنها ظاهر می شود، نظارت می کنند.از این اتاق، آنها می توانند دروازه های ورودی 
را کنترل کنند، از وجود آب لوله کشی اطمینان حاصل کنند و تهویه مطبوع 
را حفظ کنند.فناوری تشــخیص چهره به کارمندان این امکان را می دهد تا 
روی هر یک از 80 هزار صندلی در ورزشگاه لوسیل که قرار است میزبان 10 

مسابقه از جمله رقابت فینال باشد، زوم کنند.
کارشناسان از حوزه های مختلف از امنیت سایبری گرفته تا مبارزه با تروریسم 
و  حمل و نقل به همراه مقامات قطری و فیفا در این مرکز مستقر خواهند شد.

دوربین های امنیتی در تمام بخش های اســتادیوم ها این اطمینان را به ما 
می دهد که کارمندان بخش کنترل ماموریت می توانند نحوه عملکرد هر سالن 

را قبل، در حین و بعد از رویداد بررسی کنند.
حمد احمد المهندی، مدیر این مرکز می گوید: با یک کلیک می توانید از یک 
استادیوم به استادیوم دیگر بروید زیرا ما همه چیز را از طریق پلتفرم متمرکز 
خود از نظر مدیریت تأسیســات، امنیت، سالمت و ایمنی، و عملیات فناوری 

اطالعات و ارتباطات ادغام کرده ایم.
متخصص هایی که برخی از آنها در بازی های آسیایی 2006 که قطر میزبان 
آن ها بود در پشت صحنه کار کرده اند، می گویند این آینده پوشش دهی ورزش 

است. آنها اکنون ابزارهای بسیار بیشتری در اختیار دارند.
برگزارکنندگان می گویند که مفهوم »استادیوم متصل«در نوع خود برای 
اولین بار در طول جام جهانی مورد اســتفاده قرار می گیرد. هوش مصنوعی 
متخصصان را قادر می سازد تا افزایش جمعیت را پیش بینی کنند و با به اشتراک 

گذاشتن اطالعات با مقامات امنیتی، به سرعت با ازدحام بیش از حد مقابله کنند.

 هدســت واقعیت ترکیبی اپل با 10 دوربین و یک دنیای 
3 بعدی

یک گزارش جدید می گوید هدســت واقعیــت ترکیبی اپل دارای 10 
دوربین، قیمت 2000 تا 3000 دالری و یک دنیای سه بعدی خواهد بود.

به نقل از دیلی میل، هدست واقعیت ترکیبی شرکت اپل احتماال پروژه 
بزرگ بعدی این شرکت برای تغییر شکل چشم انداز دیجیتال و لرزاندن 
دست و دل مشتریان خواهد بود.هدست این شرکت تا قبل از سال 2023 
عرضه نمی شــود، اما یک تحلیلگر مشــهور محصوالت اپل توانسته است 
جزئیــات جدیدی در مورد این محصول را از روی آگهی های شــغلی اپل 
و تحقیقات خود به دســت آورد.به گفته مارک گورمن، هدست اپل بین 
2000 تا 3000 دالر قیمت خواهد داشت، زیرا یک محصول ممتاز حاوی 
تراشه M2 در سطح مک خواهد بود که همان تراشه کارآمدی است که در 
مک بوک ایر بازطراحی شده و مک بوک پرو 13 اینچی قرار داده شده است.

وی همچنین می نویسد که این دستگاه دارای 10 دوربین در داخل و 
خارج دســتگاه همراه با نمایشگرهایی با باالترین وضوحی است که تا به 

حال در یک هدست دیده شده است.
این دستگاه دارای سیستم عاملی به نام realityOS خواهد بود که دارای 
 Messages، نســخه های واقعیت ترکیبی از برنامه های محبوب اپل مانند
FaceTime و Maps است. اولین نسخه این سیستم عامل در حال حاضر در 
حال تکمیل است.چندین آگهی شغلی در گروه توسعه فناوری این شرکت 
نشــان می دهد که اپل به دنبال ارائه طیف گســترده ای از محتوا به طور 
خاص برای این دستگاه است.به نظر می رسد شرکت تحت امر تیم کوک 
به دنبال یک تولید کننده نرم افزار با تجربه در زمینه جلوه های بصری و 
بازی ویدیویی است که بتواند محتوای دیجیتالی برای محیط های واقعیت 
افزوده و مجازی ایجاد کند. این آگهی ها همچنین نشان می دهند که اپل 

می خواهد یک سرویس ویدیویی برای این هدست بسازد.
در یکی از فهرست های آگهی های شغلی در این بخش آمده است: ما به 
دنبال مهندس نرم افزاری هستیم که به طراحی و پیاده سازی راه حل هایی 
برای باز کردن هوش عمیق سیســتم، فعال کردن ابزارهای توسعه دهنده 
جدید و تسهیل تعامالت جدید کاربر از مدل های داده برنامه ای که توسط 

سیستم های مختلف استفاده می شود، کمک کند.
گورمن می گوید، جالب ترین فهرست آگهی ها، فهرستی است که توسعه  
دنیایی با واقعیت ترکیبی را فراخوانی می کند که بســیار شبیه به دنیای 
متاورس است.با این حال نباید انتظار داشت که تیم کوک یا هرکس دیگری 
در شرکت اپل این کلمه را به کار ببرد، چرا که متاورس در واقع متعلق به 
شرکت متا متعلق به مارک زاکربرگ است که یکی از رقبای اصلی اپل است.

همانطــور که تیم کوک در مصاحبه ای با یک نشــریه هلندی در ماه 
گذشــته نسبت به این اصطالح و اســتقبال بالقوه مصرف کنندگان از آن 
بی اعتنا بود و گفت: من همیشه فکر می کنم مهم است که مردم بفهمند 
که یک چیز چیست و من واقعاً مطمئن نیستم که یک فرد معمولی بتواند 

به شما بگوید متاورس چیست.

امام علی   علیه السالم :
لَم یَُمت َمن تََرَک أفعاالً یُقَتدی بِها ِمَن 

الَخیِر ، ] و[ َمن نََشَر ِحکَمًة ُذِکَر بِها .

کسی که کارهای نیکی از خود 
نهاده که سرمشق  بر جای 
دیگران قرار می گیرند ، هرگز 
که  کسی  ]و[  است  نمرده 
حکمتی ] یا دانشی [را نشر 
، نامش  ، به سبب آن  دهد 

ماندگار می شود .
کنزالفوائد : ج 1 ص 349

اینفوگرافیاینفوگرافی

  بازی های ایران در جام جهانی 2022 قطر
بازی های ایران در دورۀ گروهی جام جهانی از 30 آبان آغاز می شــود، نخســتین بازی ایران با انگلیس و دومین بازی آن چهارم آذر با ولز 
خواهد بود، آخرین بازی نیز هشتم آذر با امریکا برگزار می شود. در این اینفوگرافیک زمان، تاریِخ برگزاری و استادیوم هایی که ایران در آن ها 

بازی خواهد داشت، اشاره شده است.
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