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تحریم واردات خودروی 
فرانسوی به ایران؟

آیا دولت بورس را به 
حال خود رها کرده؟

هر جوابی بدهم، آنطور که 
دوست داری می نویسی
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استاد نمونه کشور

همه علیه جنگ نرم

جنگ نرم از قدرت نرم ، برمی خیزد که آن توانایی تأثیرگذاری بر دیگران 
برای کســب نتایج مطلوب از طریق ایجاد جذابیت به جای اجبار یا کاربرد 
ســاح است که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوی رفتاری مورد 

قبول یک نظام سیاسی یا فرهنگی می شود.
در فضای جنگ نرم صحبت از موشک و اسلحه و تانک، ناو و هواپیمای 
جنگی و زیردریائی و تیربار نیست بلکه صحبت از ماهواره، اینترنت، روزنامه، 
خبرگزاری، کتاب، فیلم و سینمایست؛ بنابراین سربازانی هم که در این جنگ 
نرم دخیل هستند و به سمت هم شلیک می کنند دیگر ژنرال ها، افسرها و 
نظامی ها نیستند بلکه روزنامه نگاران، سینما گرها، هنرمندان و فعان امور 
رسانه ها هستند که در بسیاری از کشورهای استبدادی به صورت هدفدار و 
به دستور یا تحت کنترل مقامات سیاسی فعالیت می کنند.سینمای آمریکا 
شاید یکی از قوی ترین نمونه های عملی قدرت نرم باشد که با ساختن فیلم 
های خاص، در جهت اهداف راهبردی سیاسی و نظامی خود، حرکت کرده 
و می کند؛امروز قدرت های اینترنتی چون گوگل و فیس بوک و شبکه های 

اجتماعی مرتبط با آنها بهترین ابزار امریکا در جنگ نرم به شمارند...
با فروپاشی شوروی در سال ١٩٩١ میادی و پایان جنگ سرد، کارشناسان 
بخش جنگ در امریکا با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد 
دریافتند که می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها 
به اهداف سیاسی، اقتصادی و... دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به 
جنگ نرم شــهرت یافت که متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و 
اجتماعی اســت. آمریکایی ها با استفاده از این نوع جنگ تاکنون موفق به 

تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مورد نظر شده اند. 
انقاب های مخملی یا رنگی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی 
سابق رخ داد،در واقع نمونه ای از جنگ نرم است. آمریکایی ها با استفاده از 
قدرت نرم موفق به تغییر رژیم های سیاســی در کشورهایی چون لهستان، 
گرجستان، چک اسلواکی، قرقیزستان،تاجیکستان و اکراین گردیدند که در 
تمامی این دگرگونی های سیاسی، بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با 
تکیه بر قدرت نرم و ابزار رســانه، با تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری از 
رژیم های سیاســی حاکم مشروعیت  زدایی گردید و از طریق جنبش  های 

مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی جابه جا شد.
بنابرایــن جنگ نرم، امروزه مؤثرتریــن، کارآمدترین و کم هزینه ترین 
 و درعیــن حال خطرنــاک ترین و پیچیده ترین نــوع جنگ علیه امنیت 
ملی یک کشور یا یک آئین است، چون می توان با کمترین هزینه به اهداف 

خود نائل آید.
اهداف جنگ نرم عبارت است: استحاله فرهنگی در جهت تأثیرگذاری شدید 
بر افکار عمومی جامعه هدف با ابزار خبر و اطاع رسانی هدفمند و کنترل شده 
که نظام سلطه همواره از این روش برای پیشبرد اهداف خود سود جسته است؛ 
استحاله سیاسی به منظور ناکارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه 
 نمایی ارکان آن نظام؛ ایجاد رعب و وحشت از مسائلی همچون فقر، جنگ یا

 قــدرت خارجی ســرکوب گر و پس از آن دعوت به تســلیم از راه پخش 
شــایعات و دامن زدن به آن برای ایجاد جو بــی اعتمادی و ناامنی روانی؛ 
اختاف افکنی در صفوف مردم و برانگیختن اختاف میان مقام های نظامی 
و سیاســی کشور مورد نظر در راستای تجزیه سیاسی کشور؛ ترویج روحیه 
یاس و ناامیدی به جای نشــاط اجتماعی و احســاس بالندگی از پیشرفت 
های کشــور؛ بی تفاوت کردن نسل جوان به مســائل مهم کشور؛ کاهش 
روحیه و کارآیی در میان نظامیان و ایجاد اختاف میان شاخه های مختلف 
نظامی و امنیتی؛ ایجاد اختاف در ســامانه های کنترلی و ارتباطی کشور 
هدف؛ تبلیغات ســیاه )با هدف براندازی و آشوب( به وسیله شایعه پراکنی، 
پخش تصاویر مســتهجن، جوســازی از راه پخش شب نامه ها و...؛ تقویت 
نارضایتی های ملت به دلیل مســائل مذهبی، قومی، سیاســی و اجتماعی 
نسبت به دولت خود به طوری که در مواقع حساس این نارضایتی ها زمینه 
 تجزیه کشــور را فراهم کند؛ تاش برای بحرانی و حاد نشــان دادن اوضاع 
کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیل های نادرست و اغراق آمیز.اما 
تاکتیک  های جنگ نرم عبارتند از: برچسب زدن، تزیین و موجه سازی ،شایعه، 
کلی گوئی، دروغ بزرگ، پاره حقیقت گوئی، پیشگوئی های نا امیدساز، حذف 
و سانسور، جاذبه های جنسی،تفرقه و تضاد،ترور شخصیت، تکرار، ایجاد ترس 

و رعب، مبالغه و مغالطه.
دین نیز در بســیاری از مواقع به ویژه در سده گذشته آماج جنگ نرمی 
بوده اســت که توسط نظام های اســتکباری، جریان های دین ستیز،فرقه 
هــای گمراه و افراد جاهل و حتی دوســتان نادان ، طراحی و اجرا شــده 
است.شــبهه پراکنی پیرامــون باورهای دینی و تخریب شــخصیت ها و 
نمادهــای دینی از رایج ترین حربه های جنگ نــرم برای مقابله با دین و 
دینداران بوده و هســت.به نظر می رســد در سده نو، جنگ نرم علیه دین 
 افزایش خواهد یافت زیرا اســتحکام باورهای دینــی در افراد، بزرگ ترین

 مانع برای رســیدن مستکبران به اهداف شان برای به زیر سلطه در آوردن 
کشورهای اسامی خواهد بود.

برای مقابله با جنگ نرم علیه دین، گسترش دامنه و شمول فعالیت  های 
فرهنگی تأثیرگذار، عملیات روانی متقابل، بهره گیری از همه اقشار و مشارکت 

دادن همه نیروهای همسو در صحنه کارزار فرهنگی ضروری است.

روند نزولی نفت و طال، زیر سایه دالر قویروند نزولی نفت و طال، زیر سایه دالر قوی

دورنمای افزایش نرخ بهره در آمریکا همچنان مثبت است و همین مسئله به تقویت 
دالر منجر شــده است؛ اتفاقی که بازارهای نفت و طای جهانی را نیز متأثر کرده و به 

کاهش قیمت آنها دامن زده است.
داده های خرده فروشی در آمریکا بهتر از حد انتظار بوده و امیدهای برای توقف افزایش 
نرخ بهره با کم شدن میزان آن را کمرنگ کرد. همین مسئله به تقویت ارزش دالر منجر 
شــد و پاســخ بازارهای جهانی نفت و طا به دالر قوی، چیزی جز کاهش قیمت نبود. 
در این میان حتی خبرهای مربوط به کاهش تولید نفت اوپک هم نتوانســت از قیمت 

جهانی نفت حمایت کند.
 نفت 90 دالری در فصل سرما

در دو روز اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهشی بوده و در معامات پنج شنبه 
بازارهای جهانی، قیمت نقدی هر بشکه نفت برنت )به عنوان نفت شاخص بازار( به محدوده 
٩١ دالر رسیده است. هم زمان معامات فروش نقدی نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز 

با ادامه روند کاهشی به کمتر از 85 دالر برای هر بشکه رسیده است.
استمرار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در حالی بوده که شرکت رصد نفت کش 
پترولجستیک از کاهش قابل توجه صادرات نفت اوپک از ابتدای ماه میادی جاری تا به 

حال خبر داده است.
 به نقل از رویترز، اوپک پاس به دلیل نگرانی فزاینده از وقوع رکود اقتصادی و کاهش 
تقاضا برای سوخت، هدف تولید نفت خود را از نوامبر به میزان دو میلیون بشکه در روز 
معادل حدود دو درصد از تولید جهان کاهش داده و آمارهای شــرکت رصد نفت کش 
پترولجســتیک از کاهش صادرات نفت اوپک نشانگر این است که اعضای این گروه به 

کاهش تولید مصوب تحت توافق اوپک پاس، عمل می کنند.
 احتیاط هندی ها برای خرید نفت روسیه

هم زمان با اتفاقاتی که در بازار جهانی نفت در جریان اســت، پاالیشگاه های هندی 
نیز در خرید محموله های نفت روسیه محتاط شده اند. یکی از دالیل اصلی این احتیاط، 

آغاز اجرای تحریم اتحادیه اروپا برای بارگیری نفت روسیه پس از پنجم دسامبر است.
چین و هند جزو بزرگ ترین واردکنندگان نفت جهان هستند و پس از آغاز جنگ در 
اوکراین و بایکوت نفت روســیه توسط مشتریان غربی، خریداران بزرگ نفت این کشور 
شده اند و اکنون کاهش خرید نفت از سوی این دو غول آسیایی، روسیه را ناچار خواهد 
کرد به دنبال مشــتریان جدیدی باشد و احتماالً قیمت ها را پایین تر می برد؛ حتی اگر 
خریداران جدید به طرح کشورهای ثروتمند گروه هفت برای اعمال سقف قیمت برای 
صادرات نفت روسیه ملحق شوند.منابع آگاه به رویترز گفتند: شرکت ریاینس اینداستریز 
که گرداننده بزرگ ترین مجتمع پاالیشگاهی دنیا و مشتری بزرگ روسیه است، هنوز برای 
محموله های نفت روسیه که پس از پنجم دسامبر بارگیری می شوند، سفارش نداده است. 
شرکت دولتی بهارات پترولیوم هم وضعیت مشابهی دارد.به گفته منابع آگاه، ریاینس 
در خصوص واکنش بانک های که به سیستم مالی غربی وابسته هستند و فروش خارجی 

فرآورده های نفتی، احتیاط می کند.با این حال، ایندین اویل که بزرگ ترین پاالیشگر نفت 
هند است، برای محموله های نفت روسیه شامل محموله هایی که پس از پنجم دسامبر 
بارگیری می شوند، سفارش خرید داده است. در مقابل، شرکت خصوصی نایارا انرژی که 
روس نفت سهامدار ۴٩ درصد آن است، قصد دارد به واردات نفت روسیه ادامه دهد. پس 
از تحریم های غربی که علیه روسیه و روس نفت وضع شد، اکثر بانک های خارجی همکاری 

با نایارا را متوقف کرده اند و این پاالیشگر از خدمات بانک های هندی استفاده می کند.
بر اســاس این گزارش، هم زمان با احتیاط پاالیشــگاه ها نسبت به تحریم ها، هند و 
روســیه جایگزین هایی برای خدمات بیمه، فاینانس و حمل دریابرد یافته اند تا تجارت 
دوجانبه ادامه پیدا کند. پاالیشگاه های هندی، نفت روسیه را بر مبنای تحویل در محل 
با بیمه خریداری می کنند که توسط نهادهای روسی فراهم شده و هند، بیمه روسیه را 
می پذیرد. هند اخیراً یک مکانیسم برای تسویه تجارت با کشورهای خارجی به روپیه از 

طریق حساب های بانک های خارجی در هند، طراحی کرده است.
 استمرار ریزش قیمت در بازار رقیب

روند کاهشی قیمت نفت در دو روز اخیر، گرچه میبتواند به محرکی برای رشد قیمت 
در بازار رقیب تبدیل شود و بهای طای جهانی را باال بکشد اما تقویت ارزش دالر آمریکا 
تأثیر بیشتری بر بازار طا داشته و دومین روز کاهش متوالی قیمت را برای انس جهانی 
رقم زده اســت.بر اســاس این گزارش، قیمت جهانی هر انس طا در معامات روزهای 

چهارشنبه و پنجشنبه کاهشی بوده و هم اکنون به رقم ١768 دالر رسیده است.
مهم ترین خبر برای بازار جهانی طا، تقویت ارزش دالر آمریکاســت که از دیروز با 
انتشار آمار مســاعدتر از حد انتظار در مورد وضعیت سطح خرده فروشی ایاالت متحده 

رخ داد و امیدها برای توقف روند افزایش نرخ بهره یا کاهش شتاب آن را کمرنگ کرد.
داده ها نشــان می دهد که خرده فروشی ایاالت متحده در ماه اکتبر بیش ازحد انتظار 
افزایش یافته است و نشان می دهد که هزینه های مصرف کننده می تواند به تقویت اقتصاد 
در سه ماهه چهارم کمک کند و انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های افزایشی را 
حفظ خواهد کرد، تجدید شد.به گزارش رویترز، مت سیمپسون، تحلیلگر سیتی ایندکس 
می گوید: طا عملکرد بسیار خوبی داشته است اما با تاش برای رسیدن به باالی ١7٩۰ 
دالر، تســلیم قدرت بیش ازحد دالر آمریکا و ظاهراً وارد یک روند اصاحی شد. دالر در 
برابر رقبای خود ۰.۲ درصد افزایش یافت و طا را برای سایر دارندگان ارز گران تر کرد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو به CNBC می گوید: منطقی است که فدرال 
رزرو تا اوایل سال آینده نرخ بهره خود را به محدوده ۴.75 تا 5.۲5 درصد افزایش دهد 
و توقف افزایش نرخ ها بخشی از بحث نیست. افزایش نرخ های بهره جذابیت شمش ها را 

کمرنگ می کند زیرا این فلز هیچ بهره ای نمی پردازد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر انس نقره با ۰.5 درصد کاهش به ۲١.۳6 دالر 
رسید. پاتین با ۰.5 درصد کاهش به ١۰۰١ دالر و ۲۰ سنت رسید و پاالدیوم ۰.7 درصد 

کاهش یافت و به ۲۰57 دالر و ١8 سنت رسید.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

یکشنبه   1401/08/29
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شماره : 1519 
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فیلم »جنگ جهانی ســوم« موفق به کسب دو جایزه اصلی از 
هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در لس آنجلس شد.

 هشتمین جشنواره فیلم جهان آسیا در لس آنجلس به واسطه 
موقعیت زمانی و مکانی خود، رویدادی مناسب برای فیلم های 
معرفی شده برای اسکار بهترین فیلم بین المللی است و فیلم 
ســینمایی »جنگ جهانی سوم« ســاخته هومن سیدی که 
نماینده رسمی سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۳ است، در راستای 
استراتژی طراحی شــده و ارتقا و معرفی بهتر در کارزار جوایز 
اســکار و گلدن گلوب، اولین نمایش خود در آمریکا را در این 
رویداد معتبر تجربه کرد و و دو جایزه ویژه هیات داوران و جایزه 

بهترین بازیگر مرد )محسن تنابنده( را دریافت کرد.
ساخته هومن سیدی پس از حضور موفق در جشنواره ونیز در 
سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش 
مسابقه اصلی به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه ویژه هیات 

داوران را به خود اختصاص داد.

 به نقل از گاردین، یکی از نقاشی هایی که توسط »ای. اچ. شپرد« 
تصویرگر انگلیسی برای رمان »باد در درختان بید« خلق شده 
و اخیرا در یک خانه روستایی کشف شده است به زودی در یک 
حراجی به فروش گذاشته می شود.این نقاشی به مدت 6٩ سال 
در مجموعه خصوصی مالک کنونی آن نگهداری شده است و 
اخیرا درحالی کشف شد که در دیوار یک خانه روستایی آویخته 
شده بود. این نقاشی در هفتم دســامبر در و با ارزش تخمینی 
8,۰۰۰ تا ١۲,۰۰۰ پوند به مزایده گذاشــته می شود.در سال 
۲۰١8،  یکی از طراحی های مربوط به داستان »پو خرسه« که 
توسط  »ای. اچ. شپرد« خلق شــده است به قیمت ۴۳۰,۰۰۰ 
پوند فروخته شد و رکورد جدیدی را در فروش نقاشی یک کتاب 

به ثبت رساند.

گزارشگران دیدارهای تیم ملی کشورمان در جام جهانی قطر ۲۰۲۲، از داخل کشور این بازی ها 
را گزارش می کنند.

 در روزهای اخیر برخی رسانه ها از منتفی شدن اعزام گزارشگران بازی های تیم ملی ایران به قطر 
خبر داده اند که در ادامه این خبر با ابراز تعجب مسووالن ورزش صداوسیما همراه بوده است؛ آنها 
می گویند از ابتدا خبری رسمی مبنی بر اعزام گزارشگران دیدارهای تیم ملی از سوی تلویزیون 

اعام نشده بود که حاال این تصمیم منتفی شود.
از محمدرضا احمدی به عنوان گزارشــگر بازی ایران مقابل انگلیس، پیمان یوسفی گزارشگر 
دیدار تیم ملی کشورمان مقابل ولز و جواد خیابانی برای دیدار مقابل آمریکا در برخی رسانه ها نام 

برده شده است؛ خبری که باز هم به تایید مدیران تلویزیون نرسیده است.بر این اساس با توجه به 
اینکه سه گزارشگر نام برده شده، در حال حاضر اجرا و تهیه کنندگی ویژه برنامه های جام جهانی 
را عهده دار هستند، از همان ابتدا هم فرضیه احتمالی اعزام گزارشگرها به جام جهانی دشوار یا 
حتی نشدنی به نظر می رسید.محمدرضا احمدی که همراه با محمدحسین میثاقی اجرای »جام 
۲۰۲۲« را برعهده دارد. جام و جزیره« با اجرای جواد خیابانی از بخش های ویژه برنامه جام جهانی 
شبکه ورزش است که در قشم تولید می شود. پیمان یوسفی هم تهیه کننده »ورزشیا« در شبکه 
نسیم است. بر این اساس اگر سه فردی که نامشان به عنوان گزارشگران دیدارهای ابتدایی ایران 

در جام جهانی یاد شده، درست باشد، از همان ابتدا احتمال اعزام به قطر منتفی به نظر می رسید.

دو جایزه اصلی 
 لس آنجلسی ها برای
 » جنگ جهانی سوم«

حراج نقاشی رمان پرفروش 
کودکان

چرا اعزام گزارشگر به جام جهانی نشدنی بود؟

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آور استانی
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اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/08/29

شماره : 1519

ســعیده محمد  -   ایده روز  | فربد زاوه، 
کارشناس صنعت خودرو در واکنش به تصمیم 
وزارت صمت مبنی بر تحریم واردات خودرو از 
فرانسه به »اعتماد« گفت: به نظر نمی رسد این 
تصمیم وزارت صمت تاثیر چندانی روی بازار 
خودرو داشته باشــد و آسیبی هم به صنعت 

خودروی فرانسه نخواهد زد.
این کارشناس بازار خودرو گفت: در گذشته 
کل صنعت خودروی ایران به فرانسه متصل بود 
و در طول 40 سال گذشته این ارتباطات ادامه 
داشت اما قبل از اینکه ایران چنین تصمیمی 
در مورد ممنوعیت واردات از این کشور بگیرد 
در واقع فرانســوی ها بازار خــودروی ایران را 
ترک کرده بودند هر چند پایه و اساس صنعت 

خودروی ایران فرانسوی است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: 
اینکه قرار بود به عنوان مثال 10 هزار خودرو با 
رانت و به صورت مهندسی شده از فرانسه وارد 
ایران شــود با این خبر دیگر قرار نیست از این 
کشور وارداتی صورت گیرد پس می بینیم که این 
میزان از واردات اصال در این شرایط اقتصادی 
ایران تاثیــری بر بازار نخواهد داشــت. البته 
شرکت واردکننده سایپا- سیتروئن در لیست 
شــرکت های واردکننده بود که باید سیتروئن 
مــی آورد که با این تصمیم واردات این خودرو 

هم لغو خواهد شد.
زاوه بــا بیــان اینکه مهم ترین مســاله در 

اقتصاد ایران مشکالت مربوط به سیاست های 
پولی اســت، افــزود: با وجود این مشــکالت 
مســاله عرضه خودرو چندان مطرح نیســت، 
زیــرا با یــک جامعه فقیر فاقــد قدرت خرید 
روبه رو هســتیم و موضوع این نیست که چه 
 خودرویــی قرار اســت در بازار عرضه شــود 
مســاله اصلی این اســت که پولی برای خرید 
خودرو نیســت. او در پاسخ به این پرسش که 

آیــا این تصمیم وزارت صمت به نفع چینی ها 
نخواهد شــد؟ گفت: خیر، زیرا بازار خودروی 
ایران از قبل به چینی ها واگذار شــده بود و در 
این مدت به انــدازه ای چینی ها و مونتاژکاران 
از انحصاری که دراختیارشان بوده خیال شان 
 راحت است که با وجودی که اعالم شد واردات

 خــودرو انجــام می شــود بــاز هــم قیمت 
خودروهای شان را افزایش دادند.

با شرکت های  مالی  مراودات   عدم 
خودروسازی

زاوه در ادامه خاطرنشان کرد: البته موضوع 
تنها محــدود به عدم همکاری شــرکت های 
خودروســازی در زمان تحریم ها نمی شود زیرا 
تا زمانی که مســائل مربوط به FATF در ایران 
حل نشــود چگونه می توان مــراودات مالی با 
این شرکت ها برقرار کرد؟ این کارشناس حوزه 

خودرو در پاســخ به این پرسش که فرانسوی 
بودن اغلب پلتفرم ها در کشور مشکلی در آینده 
بــه وجود نخواهد آورد، افــزود: خیر، در دوره 
قبلی تحریم ها این مشــکل هم حل شد و این 
موضوع چندان ارتباطی به محصوالت شرکت 
مادر ندارد و امروز تنها »آرم« روی خودروهای 

فرانسوی شده است.
زاوه در مورد اینکــه تمرکز واردات خودرو 
بیشــتر روی کدام کشــورها خواهد بود نیز 
تصریح کرد: با توجه به سقف قیمتی که برای 
خودروها درنظر گرفته شده برند باارزشی وارد 
کشور نخواهد شد و اگر هم از برندهای معروف 
خودرویی وارد شــود به گفته آقایان خودروها 
ارزان قیمت و اقتصادی خواهند بود و آن گونه 
که اعالم شده از کره جنوبی و ژاپن هم خودرو 
وارد می شود. این کارشناس صنعت خودرو در 
پاسخ به این پرســش که آیا در بخش تامین 
قطعات خودروی های فرانســوی با مشــکلی 
مواجه نخواهیم شد، گفت: خیر، زیرا به دلیل 
تحریم ها اغلب این قطعات چینی شــده اند یا 
داخلی های بی کیفیت هستند. او در مورد اینکه 
آیا این خودروهای وارداتی در داخل نمایندگی 
هم خواهند داشت، افزود: این موضوع به عنوان 
 پیش شــرط قانون واردات عنوان شده اما هیچ 
کدام به صورت مستقیم نمی توانند با شرکت 
مــادر در ارتباط باشــند و باید با واســطه ها 

فعالیت کنند.

تحریم واردات خودروی فرانسوی به ایران؟

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در روزنامه 
دنیای اقتصاد نوشت: تجارت، زودبازده ترین حوزه در اقتصاد 
است. اگر شرایط مناسبی برای درخت تجارت فراهم شود، 
زودتر به بار می نشیند و میوه اش بیشتر در دسترس مردم 
خواهد بود. به همین دلیل اســت که گشــایش در حوزه 
تجارت با سرعت بیشتری نسبت به دیگر بخش ها، خود را 
در شــاخص های اقتصادی و اجتماعی و بهبود نسبی رفاه 

مردم نشان می دهد.
همان طــور کــه در تجربــه برجام با رفــع تحریم ها و 
فراهم شــدن شرایط مبادله، هم رشــد اقتصادی دورقمی 
شــد و نرخ تاریخی را به ثبت رســاند، هــم تورم کاهش 
قابل مالحظه ای داشــت و حداقل برای دوســال تک رقمی 
باقی ماند و هم اینکه معیشت مردم وضعیت بهتری به خود 
گرفت. همه اینها بدون اصالحات خاصی در دیگر بخش های 
مهــم اقتصاد رخ داد و می تــوان آن را نتیجه صرف آزادی 
تجارت دانست. با این حال روشن است که تغییرات سریع و 
ناگهانی بدون همراهی دیگر بخش ها دوامی نخواهد داشت.

برای مثال کنترل تورم باید از طریق سیاست های پولی 
صــورت گیرد، نه با لنگر کردن ارز حاصل از صادرات نفت. 
در مقابل محدودسازی تجارت نیز اثر خود را به سرعت در 
اقتصاد و زندگی مردم نمایان می کند. باز هم تجربه ســال 
1397 و خروج ترامپ از برجام که با بازگشــت تحریم های 
بسیار شدید همراه بود، به سرعت موجب افت رشد اقتصادی، 
صعود سریع تورم و افت درآمد سرانه و رفاه مردم شد. نتیجه 
واضح این اســت که یکی از نخســتین گام هایی که دولت 
می تواند برای ایجاد تغییر ملموس در شــرایط اقتصادی و 
زندگی مردم ایجاد کند، تسهیل تجارت از راه رفع تحریم ها 

پای میز مذاکره است.
تاسف آور است که سال گذشته و حتی در نیمه نخست 
ســال جاری، تا مرز توافق پیش رفتیم؛ اما در نهایت برجام 
احیا نشــد و اکنون اختالف طرفین به دلیل بروز مســائل 
دیگری مانند شــائبه اســتفاده از پهپادهای ایرانی توسط 
روسیه در جنگ با اوکراین و برخورد با معترضان در داخل، 

به شدت افزایش یافته است. 
دلیــل تاکید بخــش خصوصی بر ضــرورت به نتیجه 
رساندن مذاکرات در اســرع وقت نیز همیشه همین بوده 
که کشــدار کردن مذاکرات از نظر اقتصادی به زیان کشور 
است )عدم النفع چند صد میلیارد دالری به دلیل عدم فروش 

نفت( و زمینه بروز اختالفات جدید را فراهم می کند که در 
نهایت هم این مساله رخ داد.

سقف تجارت کشور در شرایط تحریم کوتاه است. تجارت 
در محیط محدود با همســایگان و کشورهای منطقه، آن 
هم با هزینه مبادله باال که ما را مجبور به ارزان فروشــی و 
گران خری می کند، ولو اینکه با برخی پیمان های منطقه ای و 
قراردادهای همکاری اندکی بهبود پیدا کند، نمی تواند رشد 
پایداری به دنبال داشــته باشد. ضمن اینکه اساسا منطقه 
خاورمیانه و همسایگان ما، حداقل همسایگانی که شرکای 
تجاری ما محسوب می شوند، از نظر سیاسی و اقتصادی در 
شرایط کم ثباتی به سر می برند و با نوسان های دائمی مواجه 

هستند که امکان سرمایه گذاری بلندمدت بر همکاری های 
مشترک را از ما سلب می کند.

تحریم، ریسک تجارت را هم برای فعاالن اقتصادی در 
داخل و هم شــرکای خارجی بسیار باال برده و ناآرامی ها و 
اعتراضات در داخل عالوه بر تشدید فضای نااطمینانی، به 
نوعی اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان ما در بازارهای 
جهانی را تحت الشــعاع قرار داده اســت. همچنین کاهش 
قابل توجه وزنی صادرات و واردات کشــور در ســال جاری 
در مقایســه با آمار مشابه سال گذشته، این نکته را گوشزد 
می کند که رشــد 10درصدی تجارت که سهم واردات در 
آن بســیار بیش از صادرات اســت، قاعدتا بیشــتر نتیجه 
افزایــش قیمــت کاالها در بازارهای جهانــی بر اثر جنگ 
روســیه و اوکراین و بازار انرژی بوده اســت. رشد اقتصاد 
پایدار، همان طور که تجربه چین پیش روی ماست، در گرو 
توسعه تجارت با تنوع بخشی به شرکای تجاری و کاالهای 

صادراتی است.
اینکه به غیر از فوالد، 10قلم کاالی نخســت صادراتی 
مــا را فرآورده هــای نفتی با ســهم 42درصــدی در کل 
صادرات تشــکیل می دهد، ناشی از محدودیت های جدی 
خارجی و داخلی اســت که سرمایه گذاری خالص را منفی 
کــرده و نه تنهــا انگیزه بلکــه توان افزایــش تولید را هم 
در محاق برده اســت. بهبود چشــم انداز تجارت خارجی 
 کشــور در گرو رفــع تحریم های خارجی، ثبات سیاســی 
و اصالح ساختار اقتصاد در داخل است؛ وگرنه تداوم وضع 
کنونــی به خشــکیدن درخت پرثمر تجــارت می انجامد. 
فرامــوش نکنیم که تجارت، کوتاه ترین میان بر در مســیر 

حرکت به سوی توسعه است.

تحریم از یک طرف و ناآرامی ها از طرف دیگر

 دانش بنیان های صادرات گرا وام ۱۴ درصدی می گیرند
بر اساس اطالعات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک تســهیالتی با نرخ ســود 14 درصد به واحدهای 

دانش بنیان و صادرات گرا پرداخت می کند.
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک با همکاری بانک سپه به واحدهای 
تولیدی دانش بنیان و صادرات محور تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی )نرخ سود( 14 

درصد برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پرداخت می کند.
 این تسهیالت در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک و بانک سپه در جهت حمایت از بخش تولید و صنایع کوچک با پرداخت 

تسهیالت تلفیقی بوده است.
درمجموع مبلغ 90 میلیارد تومان برای اعتباربخشــی به صنایع کوچک با اولویت 

واحدهای تولیدی دانش بنیان و صادرات محور تخصیص یافته است.
تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت سرمایه در گردش 
و سرمایه ثابت )جهت خرید ماشین آالت( با نرخ ترجیحی 14 درصد پرداخت می شود.

فرآیند پرداخت این تسهیالت از طریق سامانه صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت 
www.sif. سرمایه گذاری صنایع کوچک انجام می شود که لینک ورود به آن به نشانی

ir است.

  بازگشت الیحه »اصالح قانون ساماندهی صنعت خودرو« به کمیسیون 
مربوطه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با جزییات الیحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به 
ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.

نمایندگان در جلســه علنی امروز چهارشــنبه مجلس، به ادامه بررســی گزارش 
کمیســیون صنایع و معادن درباره الیحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 10 
قانون ســاماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 پرداختند و پیشنهادات متعددی 

را بررسی کردند.
پس از اتمام پیشنهادات در جزییات قبل از رای گیری، قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که این ماده واحده مغایر قانون برنامه است چرا که ما در قانون برنامه 
مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم اما با این مصوبه عمال اسقاط از رده 

خارج می شود و لذا تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.
پس از رای گیری نمایندگان با تصویب جزییات این الیحه دوفوریتی مخالفت کردند.

رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: اکنون می توانیم حذف آن را به رای بگذاریم 
اما از آنجا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای برای کشــور 
بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم مجددا این الیحه به کمیسیون می رود تا 
سازوکاری بهتر پیش بینی شود.این الیحه از سوی دولت به منظور رفع مشکل ایجاد 
شده در صدور مجوز تولید و گره زدن آن به اســقاط خودروهای فرسوده در قانون 
ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسالمی ارائه شده بود.پس از مخالفت 
مجلس با جزییات این الیحه، تعدادی از نمایندگان بــا کوبیدن دفترچه آیین نامه 
بر روی میزهای خــود به رای مجلس اعتراض کرده و تقاضــای مطرح کردن تذکر 
آیین نامه ای را داشتند.دولت برای رفع مشکل ایجاد شده در صدور مجوز شماره گذاری 
در قانون ساماندهی صنعت خودرو، در این الیحه دو فوریتی آورده بود که در صورت 
عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت 
مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به اختالل در روند تولید شود، تولید 
کنندگان خودرو یا موتورسیکلت  می توانند با پرداخت یک و نیم درصد )1.5درصد( 
قیمت آن  به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند.منابع حاصل پس از گردش خزانه 
داری کل کشــور بصورت صد در صد )100 درصد( تخصیص یافته، صرف پرداخت 
تسهیالت بانکی و یا کمک های بالعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت 
فرسوده )با اولویت موتورسیکلت و حمل ونقل عمومی( خواهد شد. مسئولیت اسقاط 

خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

  پتروشیمی مشکلی برای ارز آوری ندارد
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: خوشبختانه مشکلی 
برای واردات ارز به کشور نداشــته ایم به همین دلیل پول بلوکه شده در کشور های 

مقصد وجود ندارد.
 بسیاری از صنایع در کشور ما صادرات را به شکل خوبی انجام می دهند اما به دالیل 
مختلف ارز آوری ندارند. ارز آوری که در این شــرایط می تواند گره گشــای کمی از 
مشکالت باشد. اما صنعت پتروشیمی تا چه حد توانسته در این راستا موفق عمل کند؟ 
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در 

این زمینه به مهر می گوید: خوشبخاته ما مشکلی با واردات ارز به کشور نداشته ایم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران اضافه کرد: ما در 7 ماهه 
سال گذشته 3۸ میلیون و ۸۶0 هزار تن تولید داشــته ایم، البته باید در نظر داشت 
که تمامی تولیدات ما صادر نمی شود و بخشی از آن مربوط به داخل و خوراک بین 

مجتمعی است و از این مقدار 15 میلیون و 500 هزار تن را صادر کرده ایم.
وی ادامه داد: البته در سال 1401 این رقم تغییر کرد و به در 7 ماهه ابتدای سال 41 
میلیون و 550 هزار تن تولید داشته و از این مقدار 17 میلیون و 500 هزار تن مربوط 
به صادرات بوده است. همچنین میزان ارز آوری در 7 ماهه ابتدایی سال جاری 10 
میلیارد و ۸00 میلیون دالر بوده که تنها ۸ میلیارد و 733 میلیون دالر به سامانه نیما 
تعلق گرفت و مابقی آن مورد استفاده قرار گرفت.مهدوی ابهری در پاسخ به این سوال 
که آیا ارز بلوکه شده در کشورهایی که محصول به آنها فروخته شده است وجود دارد، 
گفت: خوشبختانه ما هر چه صادر کرده ایم ارز را دریافت و به کشور وارد کرده ایم و 
هیچ مشکلی پیرامون صادرات و بلوکه شدن ارز در کشور مقصد وجود ندارد.وی در 
خاتمه افزود: کشور مقصد صادراتی ما عمداً چین است و سایر کشورهای مختلف از 
همسایگان مانند ترکیه، افغانستان، عراق، امارات و حتی اروپا، افریقا و امریکای جنوبی 
صادرات داشته ایم که تقریباً تمامی محصوالت را در بر می گیرند از پلیمر گرفته تا اوره 

در دسته محصوالت صادراتی ما قرار می گیرند. 

 خانه های خالِی پر از ابهام!
قرار بود خانه های خالی به یکی از پایه های درآمدی دولت تبدیل شــوند اما به نظر 
می رسد منابعی که قرار بود از این محل اخذ شود، پشت سد نحوه شناسایی این خانه ها 
گرفتار شده اند. به طوریکه برخی از خانه هایی که به عنوان خانه خالی شناخته شدند، 

سکنه داشتند و خانه هایی که واقعا خالی هستند، هنوز ناشناخته مانده اند.
 بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی 
در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال ســوم به بعد معادل 1۸ برابر مالیات متعلقه 
خواهد شد.  وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق 
سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک 
و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین 
شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی به سازمان 
امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.  البته  قانون مالیات خانه های 
خالی از زمانی که اجرای آن شروع شد تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد 
کارشناسان و مسئوالن به خصوص مجلسی ها بوده است.  این انتقادات ناشی از روند 
شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آن ها است زیرا، گفته 
می شود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه های 

خالی سریع و کارآمد عمل نمی کند.  

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به رشد شدید مصرف گاز، می گوید: 
در صورت عدم کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال 

محدودیت بیشتر برای نیروگاه های کشور وجود دارد.
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه از 10 روز گذشته تاکنون 
میزان مصرف بخش خانگی و تجاری 1.5 برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: طبیعتاً 
این میزان کسری باید از جای دیگری جبران شود چراکه تولید دیگری وجود ندارد 

لذا باید با اعمال محدودیت راهی برای تأمین سوخت کشور لحاظ کرد.
محمدرضا جوالیی با بیان اینکه جبران این میزان کسری گاز باید از طریقی انجام 
شود، گفت: اکنون مقداری از این کمبود را طریق مدیریت تأمین گاز صنعت سیمان 
جبران می کنیم، به گونه ای که ســوخت دوم که مازوت است را به این بخش تحویل 
داده ایم تا تولید متوقف نشــود، مقدار دیگــر را از طریق مدیریت میزان مصرف گاز 

نیروگاه ها کنترل می کنیم،
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر بازهم نیاز شود، مقداری را از 
طریق ذخیره خطوط لوله تأمین می کنیم و در صورت نیاز بیشتر، باید روی مصارف 

واحدهای صنعتی مدیریت داشته باشیم.

 فوالد و پتروشیمی در اولویت اعمال محدودیت
جوالیی با بیان اینکه درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع فوالد و پتروشیمی 

در اولویت است و به غیر از این دو مواردی نیز وجود دارد که پس از هماهنگی با وزارت 
صمت اگر الزم باشــد اعمال خواهیم کرد، گفت: میزان اعمال محدودیت بستگی به 
افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، پیش بینی ها نیز حکایت از این دارد که طی یک 
هفته آینده هوا سردتر شود در قبال این سرد شدن اگر مصرف افزایشی باشد شروع 

محدودیت ها استارت می خورد.

 تأمین دوسوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز
وی با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص سوخت به نیروگاه های کشور نیز گفت: 

دو سوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز و یک سوم از طریق سوخت مایع تأمین می شود، 
باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را برای نیروگاه ها کنترل می کنیم.

مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که مصرف 
سوخت مایع نیروگاه ها افزایش یابد، اظهار کرد: باتوجه به میزان مصرف بخش خانگی 
برای این مساله نیز تصمیم گیری می شود، درحال حاضر مصرف خانگی حدود 4۶0 
میلیون مترمکعب است یعنی بیش از 50 درصد به بخش خانگی و تجاری اختصاص 

می یابد، طبیعتاً اگر میزان مصرف از این رقم فراتر رود محدودیت اعمال می شود.
به گفته جوالیی، اینکه چقدر مازوت در نیروگاه ها مصرف شود را شرکت گاز تعیین 
نمی کند، بلکه وزارت نیرو بر حسب نیاز خود به برق می تواند یا از نیروگاه های دیگر 
برای جبران کاهش گاز استفاده کند و یا اینکه گازوئیل و مازوت را به عنوان سوخت 

نیروگاه در نظز بگیرد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز تاکیدی ندارد که حتماً نیروگاه ها از مازوت استفاده 
کنند، گفت: وزارت نیرو باید حســب نیاز خود تصمیم بگیرد، ما فقط محدودیت گاز 
اعمال می کنیم و هیچ محدودیتی در شرایط فعلی برای تخصیص گازوییل وجود ندارد. 
برای مازوت هم ما نگرانی نداریم خودشان باید تصمیم بگیرند که می خواهند از مازوت 
استفاده کنند و یا خیر، ممکن است وزارت نیرو به سوخت دیگری به جز گاز که وزارت 
نفت اختصاص می دهد نیاز نداشته باشد و نیروگاه را تعطیل کند اگر الزم داشته باشد 

نیز باید از فراورده مصرف کند.

فوالد و پتروشیمی در اولویت قطع گاز

برخی دســتگاههای دولتی در حالی همچنان بر روی قیمتگذاری دستوری 
برخی از کاالها اصرار دارد که تجربه چند ماه گذشته مبنی بر حذف ارز 4200 
تومانی که منجر به خروج اجباری دولت از نرخگذاری این کاالها شــد نشــان 
داده که بازار در حال بازگشت به رقابت سابق است و تولیدکنندگان حتی حاضر 
شده اند بر روی قیمت محصوالتشان تخفیف های جدی برای مصرف کنندگان 
در نظر بگیرند.ارز 4200 تومانی چند ماهی هســت که از روی برخی کاالهای 
وارداتی یا مواد اولیه مورد نیاز تامین کاالهای اساســی برداشته شده است. در 
ابتدای کار، بازار با نوســانات منطقی و در برخی بخش ها روانی در حوزه قیمتی 
مواجه بود و بســیاری از مصرف کنندگان نه تنها کاال را نسبت به قبل با درصد 
افزایش بسیار چشمگیر خریداری می کردند، دسترسی آنها نیز به دلیل کاهش 

تولید برخی از کارخانجات سخت شده بود.
در واقــع، تالطماتی که در بازار ناشــی از حــذف ارز 4200 تومانی رخ داد، 
زمینه ای را فراهم کرد تا تورمی که دولت قصد داشت آن را در ماههای ابتدایی 
آغاز به کار خود کنترل کند، دوباره سر به فلک بکشد و زمینه ساز فشار هر چه 

بیشتر به اقشار مختلف مردم باشد.
در عیــن حــال، تولیدکنندگان نیــز متاثر از باال رفتن ســطح منابع مورد 
نیــاز برای واردات مــواد اولیه و اقالم مورد نیاز تولیدات خود، در ســردرگمی 
به ســر می بردند و باور نداشــتند که دولت باالخره بســاط ارز 4200 تومانی 
را جمــع کند؛ به خصــوص اینکه این تصمیم از زمان دولــت دوازدهم مطرح 
 بــود و به دلیــل برخی مالحظات دولــت از اجرای طرح مرتبط بــا آن، بارها 
و بارهــا بــه تعویق افتاد و به همین دلیل، تصور برخــی ذی نفعان این بود که 
ایــن بار هم دولت از مواضع خود در حذف ارزهای ارزان کناره گیری کرده و یا 
حداقل اســتثنائاتی قائل خواهد شد؛ در حالیکه بازی این چنین نبود و ورق به 

شکل دیگری برگشت.
دولت علیرغم تمامی نگرانی ها و البته صدای مخالفی که با حذف ارز 4200 

تومانی داشت این اقدام بزرگ را انجام داد و تبعات ناشی از آن را نیز پذیرفت، 
به نحوی که گرانی گسترده مواد غذایی و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم حتی 
نتوانســت آمار و ارقام فزاینده خود را در گزارش های دولتی پنهان کند و این 
گزارش ها همگی اذعان داشــتند که قیمتها بعضا تا 3 برابر یعنی معادل 300 
درصد به باال هم رفته اســت؛ هر چند دولت به موازات تالش کرد تا سیســتم 
یارانه ای را اصالح کرده و زمینه را برای تمامی افرادی که به یارانه های نقدی 

دسترسی نداشتند، تا جایی که منابع اجازه می دهد، فراهم نماید.
حاال چند ماهی گذشته اســت و شاید مهمترین دستاورد حذف ارز 4200 
تومانی بعد از ذخیره منابع را بتوان رقابتی شــدن بازار بدون هیچ رانتی دانست 
کــه این در درازمدت به طور قطع بــه نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و 
حتی در یک پله باالتر دولت اســت؛ چراکه دیگر تحت فشــار اعتراض مردم و 

نمایندگان مجلس برای گرانی ها قرار نخواهد گرفت.
گشــت و گذاری در بازار هم این را به خوبی نشــان می دهد که در برخی از 

کاالها که تولیدکنندگان زیادی در آن مشــغول به فعالیت هســتند، قیمتها در 
حال رســیدن به تعادل اســت و زمینه به گونه ای فراهم شده تا هر شرکتی با 
ابتکاراتــی که به خرج می دهــد، مصرف کننده را برای خرید کاالی خود اقناع 
نماید؛ البته دامنه این ابتکارات ممکن اســت هم در قیمت و هم در کیفیت و 
نوع بسته بندی خود را نشان دهد تا مصرف کنندگان را به خرید ترغیب نماید.

گزارش های از فروشــگاههای سطح شهر تهران نشانگر آن است که اتیکت 
های تخفیف به روی برخی از کاالها برگشــته و حتی ســوپرمارکت داران نیز با 
نصب نوشــته هایی بر پشت شیشــه مغازه های خود تالش دارند تا از تخفیف 
هایی خبر بدهند که تولیدکنندگان در نظر گرفته و در عین حال مردم نســبت 

به آن راغب هستند.
در عین حال، در فروشــگاههای زنجیره ای نیز مجدد برخی از ســبدهایی 
که ماهها بود بســاط آنها در راهروهای فروشگاهها جمع شده بود یا محدود به 
برخــی کاالهای غیرضروری خانوارها بود، را در معرض دید مصرف کنندگان و 
خریداران گذاشــته و این بار، آنها را از برخی کاالهای اساسی پر کرده است که 
اتفاقا ســالهای متمادی ارز 4200 تومانی گرفته بودند و دولت هم به اصطالح 
نرخ آنها راکنترل می کرد، اما در نهایت نه تنها کاال کمیاب می شد، بلکه قیمت 

آن نیز باال می رفت.
اکنون برخی کاالها همچون برنج خارجی، شــکر، روغن و برخی محصوالت 
شــوینده مجدد به سبدهای تخفیف فروشگاهی باز گشته اند و بنابراین مصرف 

کنندگان می توانند کاالها را با نرخ رقابتی خرید کنند.
امــا این تمام ماجرا نیســت، بلکه دولت هنوز هم به این باور نرســیده که 
اگر دســت از قیمتگذاری دســتوری بردارد و رقابت را در بازار دیکته کند، نه 
تنهــا تولیدکنندگان خطوط تولیدی خود را متوقف نخواهند کرد، بلکه مصرف 
کنندگان هم کاال را با قیمت و کیفیت مناســب تری دریافت کرده و از رقابت 

بخش تولید منتفع می شوند.

دولت از قیمت دستوری دست بردار نیست!
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 کسری بودجه قابل پیش بینی بود
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | یک 
کارشــناس اقتصادی می گویــد: با توجه به 
ســاختارهای ناکارآمد موجود اجرایی، بعید 
است که برخالف ادعایشان، ابرثروتمندان بار 
این مالیات اضافی یا جدید را پرداخت کنند 
و دوباره مالیات ها به سمت طبقات متوسط 

و کم درآمد کمانه می کند.
 »۲۰۰هزار میلیــارد تومان عدم تحقق 
بودجه داریم، نمی توانیم از آسمان بیاوریم.« 
این اعتــراف تلخ رییس ســازمان برنامه و 
بودجه در هفدهم آبان ماه در میان نمایندگان 

مجلس بود.
مســعود میرکاظمی در این جلســه، از 
افزایش منابع و مصــارف بودجه تبصره ۱۴ 
انتقــاد می کند و می گوید بــا تغییراتی که 
رخ داده، تبصره ۱۴ عمال با کسری ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومانی مواجه می شود.
بر اســاس اظهارات میرکاظمی، عملکرد 
سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، 
فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی 
از موارد عــدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ 
نمی شود. در پیشنهادی که دولت ارائه کرد، 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع سال 
۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می شود بدون اینکه 
قیمت انــرژی تغییر کند یا تولید را افزایش 
دهیــم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان 
برســد، آیا واقعا چنین پیش بینی ای تحقق 
می یابد؟ از روز اول مشــخص بود که منابع 

قابل وصول نیست.
در این فضا، البته رییس سازمان برنامه و 
بودجه در اظهارنظر تلخ دیگری در گفت وگو 
با یکی از رسانه ها، میزان تحقق منابع بودجه 
امسال را ۶۶ درصد اعالم کرده و احتمال داده 
است این رقم تا پایان سال هم افزایش نیابد.

میرکاظمی البته راجع به کسری بودجه 
۱۴۰۱ عنوان می کند: از این لحاظ که نتوانیم 
هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر را پرداخت 
کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدودا 
۱۳۹۰ هــزار میلیارد تومانی بودجه احتماال 

محقق نشود.
این اعتــراف تلخ میرکاظمــی در حالی 

است که تیر ماه ســال جاری، رییس جمهور 
به صراحــت اعالم کرده بود که دولت موفق 
به صادرات نفت شــده و کســری بودجه را 
جبران کرده است. ابراهیم رییسی در دیدار 
با مردم خراسان شمالی گفته بود: بدون اینکه 
قراردادی را امضــا کنیم و تعهد جدیدی را 
برای کشــور بپذیریم با همان وضعیت سابق 
موفق شــده ایم صادرات نفتی را به حد قابل 
قبول برسانیم.وی عنوان کرده بود: درآمدهای 
دولــت افزایش پیدا کــرده، هزینه هایی نیز 
وجود دارد که در حال پرداخت آن ها هستیم. 
۴۸۰ هــزار میلیارد تومان کســری بودجه، 
افزایش حقوق و دستمزد و ... مواردی است 
که از طریق افزایش درآمدهای کشور در حال 

پرداخت است.

 خدا را شکر که در حد هزینه های 
جاری مشکل نداریم

در همین خصوص، مرتضی افقه اقتصاددان 
در گفت وگــو با خبرگــزاری خبرآنالین در 
واکنش به این اظهارنظر میرکاظمی که عنوان 
کــرده از این لحاظ کــه نتوانیم هزینه های 
جــاری و اجتناب ناپذیــر را پرداخت کنیم، 
کسری بودجه نداریم، اما منابع حدودا ۱۳۹۰ 

هزار میلیــارد تومانی بودجه احتماال محقق 
نشود، می گوید: باید بگوییم باز خدا را شکر 
کــه در آن حد جاری ای کــه اجتناب ناپذیر 
است، پیش بینی کردند و مطمئن هستند که 
کسری بودجه نداریم.وی می افزاید: با توجه 
به عدم حل مشــکل تحریم ها و نیز کسری 
بودجه ناشی از فروش درآمدهای نفت و در 
عین حال، وضعیت مالیات ها، این شــرایط 
قابل پیش بینی بود.این کارشناس اقتصادی 
تصریح می کند: یک جوری درباره منابع جدید 
درآمدی حرف می زنند که این موارد، کشف 
این دولت است و به گونه ای که دولت منابع 
جدید درآمدی بدون اتــکا به نفت دارد. به 
همین دلیل اصرار می کردند که ما تحریم ها 

را به سفره مردم وصل نمی کنیم.
افقــه متذکــر می شــود: امــا از همــه 
صحبت های آقای میرکاظمی که االن دستش 
در کار بودجه رفته، کامال پیداست که کامال 
پیش بینی ها و وعده هایشــان همان طور که 

انتظار می رفت، قابل تحقق نیست.
وی عنوان می کند: این ها یا باید مشــکل 
تحریم ها را حل می کردند یا شروع می کردند 
و اصالحات ساختاری در بخش های اقتصادی 

و غیراقتصادی داشته باشند.

 بودجه انبوهی از هزینه ها دارد که 
کمکی به رفاه ملت نمی کند

این اقتصاددان می گوید: بودجه، انبوهی از 
هزینه های جاری و غیرجاری دارد که خیلی 
کمکــی به تولید ملــی نمی کند و مقام های 
سیاســی و افرادهای بانفوذ طی ســال های 
گذشته به بودجه تحمیل کردند و اصال کمکی 

به تولید ملی و رفاه ملت نمی کنند.
افقه یادآور می شود: این ها را اگر نخواهند 
در یــک زمانی از بودجه حذف کنند و از آن 
طرف، مشکل درآمد بودجه حل نشود، همین 
وضعیت را در ســال آینده و ســال های بعد 
خواهیم داشت.وی درباره رقم کسری بودجه 
می افزاید: رییس سازمان برنامه و بودجه در 
روزهای گذشته عددی را اعالم کرده و گفته 

بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم.

 دولت اســتقراض غیرمستقیم از 
بانک مرکزی دارد

این کارشــناس اقتصادی در واکنش به 
اظهارات رییس ســازمان برنامه و بودجه که 
عنوان کرده اســتقراض از بانک مرکزی جزو 
خط قرمزهای دولت اســت، می گوید: دولت 
به ظاهر اســتقراض نمی کند، اما همان طور 

که کارشناســان بخش پول و بانک گفتند، 
از طریق شرکت هایشــان از بانک های دیگر 
اســتقراض می کنند و در واقــع به صورت 
غیرمســتقیم از بانــک مرکزی اســتقراض 
می کنند.افقه توضیح می دهد: ســاختارهای 
بودجه ای ما اصال نقدینگی زاست. یعنی حتی 
اگر از بانــک مرکزی هم وام نگیرند، مجبور 
هســتند از طرق دیگر این کمبود را جبران 
کنند و شــاهد ماجرا هم این اســت که نرخ 
تورمی که باالی ۴۰ درصد بود، هنوز به زیر 
۴۰ درصد کاهش پیدا نکرده است؛ برخالف 

وعده هایی که داده بودند.

 بعید است ابرثروتمندان بار مالیاتی 
جدید را به دوش بکشد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری 
بودجه قابل جبران است؟ عنوان می کند: خیر، 
این قدر بندهای هزینه ای بودجه باالست که 
جبران کســری بودجه سخت است. عجیب 
اســت که دولت هم نمی رود به این ســمت 
که هزینه ها را اصالح کند؛ دائما به فکر این 
است که کمبود یا کسری بودجه را از طریق 

درآمدهای دیگر جبران کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: 
یکی از کارهایی که امسال کردند، فشارهای 
مالیاتی اســت که دامنه وسیعی پیدا کرده 
و با توجه به ســاختارهای ناکارآمد موجود 
اجرایی، بعید اســت که برخالف ادعایشان، 
ابرثروتمندان بار این مالیات اضافی یا جدید 
را پرداخت کنند و دوباره مالیات ها به سمت 

طبقات متوسط و کم درآمد کمانه می کند.
افقه متذکر می شود: با توجه به تحریم ها 
و کاهش درآمد ملی در ســال های گذشته، 
مالیات هــا هــم افزایــش پیــدا نمی کند. 
در تئوری هــای اقتصــادی، مالیــات رابطه 
مســتقیم بــا تولید ملــی دارد. وقتی تولید 
 ملــی کاهــش پیــدا می کند، مالیــات نیز 

نمی تواند افزایش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: بر این اســاس، تا 
زمانی کــه بخش هزینــه ای بودجه اصالح 
نشود و یا درآمدهای نفتی به بودجه برنگردد، 

کسری بودجه را خواهیم داشت.

  ۶۰ درصد بازار منفی شدند
تا به این لحظه از آغاز معامالت بیش از ۶۰ درصد نمادهای بورس منفی معامله می شوند.

 شاخص کل در ابتدای معامالت امروز با ریزش بیش از ۳ هزار واحدی کار خود را آغاز کرده 
و به جایگاه یک میلیون و ۴۰۹ هزار واحد رسیده است، شبندر، فوالد، شپنا، فملی، شتران 
و خساپا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشته و نمادهای سابیک، 
فوالد و دلقما از پرتراکنش های بازار امروز بودند.ارزش معامالت خرد تا به این لحظه ۴۱۶ 
میلیــارد تومان بوده و ۳۱ نماد بــه ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان در صف خرید و ۱۹ نماد به 
ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشــتند.تا به این لحظه برآیند خروج پول 
هوشمند بیش از منفی ۱۵۰ میلیارد تومان است و ۳۳۴ نماد منفی هستند و تنها ۲۱۳ نماد 

در وضعیت مثبت قرار دارند. 

 بازار طالی جهانی همچنان تحت فشار
قیمت طال حفظ شــد زیرا فروش مسکن موجود در ایاالت متحده در ماه اکتبر ۵.۹ درصد 

کاهش یافت که تقریباً مطابق با انتظارات است.
 تحلیل ها نشــان می دهند بازار طال همچنان تحت فشار است و حمایت جدید در حدود 
۱۷۵۰ دالر در هر اونس را آزمایش می کند زیرا بازار مسکن ایاالت متحده شاهد ضعف بیشتر 
اما نسبتاً مطابق با انتظارات بود. قیمت طال پیش از تعطیلی بازار به ۱۷۵۱ دالر و ۱۰ سنت 

و قیمت طالی آمریکا نیز به ۱۷۵۲ دالر و ۱۰ سنت رسید.
بازار طال واکنش چندانی به آخرین داده های اقتصادی نشان نمی دهد زیرا دالر آمریکا شاهد 
حرکت تازه ای در حال حرکت به آخر هفته است. هر اونس طال آخرین بار با ۰.۵۱ درصد 
کاهش به ۱۷۵۴ دالر رســید.قیمت طال در اوایل معامالت روز جمعه آمریکا تقریباً بدون 
تغییر معامله شد. شاخص ضعیف تر دالر آمریکا با کاهش قیمت نفت خام به پایین ترین حد 
پنج هفته اخیر در یک شــبه جبران می شود. بازده اوراق قرضه ایاالت متحده در اواخر این 
هفته اندکی افزایش یافته که برای فلزات امن کمی نزولی است. معامله گران فلزات گرانبها 

به دنبال جرقه ای از اخبار برای افزایش بیشتر قیمت هستند.
طالی دســامبر با ۰.۴ دالر افزایش به ۱۷۶۳ دالر و ۴۰ ســنت و نقره دسامبر ۰.۲۲ دالر 
به ۲۱.۱۹۵ دالر رســید. بازارهای سهام جهانی هم یک شــبه درهم تنیده بودند. نگرش 
معامله گران و ســرمایه گذاران در ایاالت متحده در اواخــر این هفته پس از گزارش فروش 
خرده فروشــی ایاالت متحده در ماه اکتبر که روز چهارشنبه منتشر شد، اندکی خوش بین 
اســت. با این حال، این شــور و شــوق مقامات فدرال رزرو آمریکا که ظاهراً گفتند اقتصاد 
ایاالت متحده باید برای مدتی در رکود فرو رود تا تورم مشکل ساز را کاماًل مهار کند، کمرنگ 
شد.بر اساس گزارش رویترز، هدف قیمت صعودی بعدی این است که یک مقاومت نزدیک 
باالتر از مقاومت در ۱۸۰۰ دالر ایجاد کند و هدف بعدی قیمت نزولی کوتاه مدت این است 
که قیمت های آتی را به پایین تر از حمایت فنی در پایین ترین ســطح ۱۶۶۷ دالری هفته 
گذشته بکشــاند. ابتدا مقاومت در باالترین قیمت روز پنجشنبه ۱۷۷۷ دالر و ۶۰ سنت و 
ســپس در باالترین سطح این هفته ۱۷۹۱ دالر  و ۸۰ سنت مشاهده شد. حمایت اول در 
پایین ترین سطح این هفته ۱۷۵۵ دالر و ۸۰ سنت و سپس در ۱۷۵۰ دالر مشاهده می شود. 

 آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درآمد اعالم شد
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور آخرین وضعیت طرح مالیات بر 

مجموع درامد را اعالم کرد.
مهدی موحد، درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشــخاص حقیقی توضیح داد: الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد که تحت عنوان الیحه اصالحاتی بر قانون مالیات های مســتقیم 
صورت گرفت و بحث اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ساماندهی معافیت ها و مشوق ها 
را هدف گذاری  کرده اســت، در ابتدای دولت سیزدهم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه 
قرار گرفت.وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آخرین اصالحات مد نظر سازمان بر این 
الیحه صورت گرفت و این الیحه به وزارت اقتصاد ارسال شد و این وزارت خانه هم اصالحات 
مد نظر خود را انجام داد. در نهایت در ابتدای سال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به 
کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر آخرین بررسی ها و اصالحات در کمیسیون 
اقتصادی دولت روی الیحه صورت می گیرد.  امیدواریم تا پایان سال جاری آخرین اصالحات 
صــورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.رییس مرکز آموزش، پژوهش و 
برنامه ریزی مالیاتی کشــور تاکید کرد که اجرای الیحه منوط به تصویب در مجلس است 
و الیحه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد.بر اساس این گزارش، پیش از این اعالم شده بود 
که در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند 
شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت اقتصادی 
را شــروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به 

اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می شود.

  نقره؛ بزرگ ترین کسری چند دهه اخیر!
بر اساس گزارش ها، انتظار می رود تقاضای جهانی برای نقره امسال با ۱۶ درصد افزایش به 

۱.۲۱ میلیارد اونس برسد که بزرگ ترین کسری در دهه های اخیر را ایجاد می کند.
 اســتفاده از نقره توســط صنعت، برای جواهرات و ظروف نقره و برای شمش ها و سکه ها 
برای سرمایه گذاران خرد پیش بینی می شود که به سطوح بی سابقه ای برسد. خودروسازان 
با افزایش مقدار وســایل الکترونیکی در خودروها از نقره بیشتری استفاده می کنند اما این 
بخش تنها حدود پنج درصد از کل تقاضا را به خود اختصاص می دهد و پنل های خورشیدی 
حدود ۱۰ درصد از تقاضای نقره را تشکیل می دهند.تقاضا در هند در سال ۲۰۲۲ تقریباً دو 
برابر شد زیرا خریداران از قیمت های پایین برای پر کردن ذخایر کاهش یافته در سال های 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ استفاده کردند.موسسه نقره پیش بینی کرد که کسری بودجه سال جاری به 
۱۹۴ میلیون اونس برسد که از ۴۸ میلیون اونس در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. فیلیپ 
نیومن - مدیر موسسه ســرمایه گذاری Metals Focus که ارقام موسسه نقره را تهیه کرده 
اســت، گفت که تقاضا احتماال در سال آینده کاهش خواهد یافت. او تصریح کرد: احتماالً 
ذخیره سازی مجدد هند تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت اما در مقطعی از بین خواهد رفت.

نیومن گفت که انتظار دارد تقاضای قوی از ســوی صنایعی مانند پانل های خورشــیدی و 
خودروســازان و کسری عرضه نقره در سال های آینده بیشتر شود اما به اندازه سال ۲۰۲۲ 
نخواهد بود.میزان نقره ذخیره شــده در انبارهای لندن و نیویورک که توســط قراردادهای 
کومکس و انجمن بازار شــمش لندن نظارت می شود، در سال جاری حدود ۳۷۰ میلیون 
اونس یا ۲۵ درصد  کاهش یافته است اما نیومن گفت که مقدار زیادی نقره باقی مانده است.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نقره امسال حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۲۱ دالر در 
هر اونس رسیده است که بیشتر به دلیل فروش نقره توسط سرمایه گذاران مالی در واکنش 

به افزایش بازده اوراق قرضه ایاالت متحده و تقویت دالر است. 

 رمز ارزهای زیرزمینی جوالن می دهند 
مدیر یک مرکز فناوری شتاب دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون 

جوالن می دهند و سبب بروز مشکالتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.
محمد ذوالفقاری پور افزود: باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشــور ما در حال فعالیت 
هستند، اما هنوز دراین رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به عنوان یک فعال در این 

زمینه هنوز نمی دانیم که فعالیت در این بخش قانونی است یا نیست.
وی با بیان اینکه تصویب نشدن قوانین در خصوص رمز ارزها مشکل ساز شده است اظهار 
داشت: این مسئله سبب شده تا برخی به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن 
شاهد مسائلی از جمله کالهبرداری هستیم.ذوالفقاری پور تأکید کرد: این در حالی است که 
با مشخص شــدن قوانین و دادن مجوز به واحدها و صرافی های مشخص، دیگر صرافی های 
آنالین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از مشکالتی که امروز شاهد آن 
هستیم از جمله فرارهای مالیاتی و کالهبرداری ها قابل پیگیری است.وی گفت: دراین بین 
صرافی هــای آنالین و کیف پول هایی که هیچ کدام قانونی نیســتند اقدام به تبلیغ کرده و 
مشــتری های ناآگاه نیز وارد این بازار می شوند.این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: در خصوص 
رمز ارزهای داخلی در صورت مشخص شدن تکلیف قانون دراین رابطه، زیرساخت های الزم 
برای صرافی آنالین و ارائه خدمات را داریم که بر همین اســاس تمام فعالیت ها در آن در 

بستر قانونی صورت خواهد گرفت.

دولت به عنوان یک بنگاه دار بزرگ بعد از تامین منابع در ســال های 
گذشته، بورس را به حال خود رها کرد و حاال حتی برای جبران زیانی که به 
سهامداران تحمیل کرده مقررات دست و پاگیر تولید را تسهیل نکرده است.

بسیاری از فعاالن بازار سرمایه معتقدند که دولت در چند سال گذشته 
نه تنها نقش مفیدی برای بورس نداشــته بلکه اقداماتش در راستای زیان 
ســهامداران بوده است، زیرا دولت به عنوان یک بنگاه دار بزرگ از طریق 
جذب نقدینگی در ســال ۹۹ منابع مورد نیاز خود را تامین کرد و بعد از 
آن بازار را به حال خود رها کرد و حتی سیاســت های حمایتی هم برای 

بازگشت زیان مردم اجرا نکرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو 
با بازار ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه روند طبیعی خود را باید داشت 
باشــد، گفت: بورس آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است اما از آنجایی که 
قبال دعوت عمومی دولت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس منجر به 
ســرازیر شــدن پول های زیادی به بازار شده بود تعادل طبیعی بازار بهم 
خورده بود و در واقع در برابر رشد نقدینگی ابتدا عرضه سهام اتفاق نیفتاد 
و برخی از ســهام ها رشــد حبابی پیدا کرد زیرا متصور بودند که دولت 
حمایت خواهد کرد و بعد از اینکه دولت تامین مالی شــداز اواســط سال 
۹۹ حمایت خود را از بورس برداشت و بعد از آن بازار دچار یک سراشیبی 

شد و به شدت افت کرد.
عباس آرگون با بیان اینکه در شــرایط کنونی اعتماد در بازار سرمایه 
از بین رفته اســت، افزود: با وجود اینکه دولت می توانســت از این منابع 
مالــی برای اجــرای پروژه ها اســتفاده کند و همچنیــن نقدینگی را از 
 بخش های غیر مولد از طریق ســهام شــرکت هــا وارد بخش های مولد 
کند، اما این اتفاق نیفتاد او گفت: در حالی که بازار سرمایه ظرفیت های 
خوبــی بــرای تامین مالی دارد تا پول های راکد و غیرمولد را در مســیر 

توسعه کشور بگار گرفت.

 نقش سیاه و سفید دولت در بورس- کم کاری دولت در قبال 
سهامداران خرد 

او درباره پیش بینی وضعیت آینده بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به 
تورم دو ســال اخیر بازار نه تنها پیشرفت نکرده پسرفت هم داشته است، 
زیرا بی اعتمادی مانع از جذب ســرمایه گذاری شده است، از طرف دیگر 
دخالت های دولت هم که ناشی از قیمت گذاری دستوری و سیاست گذاری 
های غیرکارشناســی بوده منجر شد که برخی از شرکت ها با زیان مواجه 
شوند و ســهامدار هم زیان ببیند و حاال اگر شرایط اقتصادی پیش بینی 
پذیر باشــد با توجه به رشد ســایر بازارها، بورس هم می تواند رشد کند، 

بنابراین در میان مدت و بلندمدت این بازارها باهم هماهنگ می شوند.

آرگون افزود: پس از رشد قیمت ارز در هفته های گذشته بازار سرمایه 
هم باید رشــد داشته باشد، زیرا این مســاله روی نرخ جایگزینی شرکت 
ها تاثیر می گذارد و ارزش ریالی شــرکت باال می رود و به تبع آن قیمت 
سهام هم باال می رود. با این حال در شرایط کنونی سهامداران باید ریسک 
پذیری بیشــتری داشته باشند و این مساله را مالک قرار دهند تا بپذیرند 
بورس در بلندمدت نســبت به ســایر بازارها بیشتر سودساز است، در غیر 

اینصورت عرضه ها در بوس همچنان باال خواهد بود.
او درباره نقش دولت در رشــد بازار سرمایه گفت: بازار نباید به صورت 
کاذب رشد کند و باید براساس حاشیه سودآوری یا بر مبنای تورم و ارزش 
جایگزینی رشــد کند، به همین دلیل نمی توان ادعا کرد که دولت اراده 
ای برای رشد بازار ندارد و اگر قصد کند می تواند به رشد شاخص کمک 
کند و اگر این اتفاق بیفتد کامال رشــد کاذب خواهد بود مانند اتفاقی که 

در سال ۹۹ رخ داد.
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره 
اینکه دولت در شرایط کنونی با کنترل شاخص بورس به دنبال مهار تورم 
است، اظهار کرد: شاید در یک بازه زمانی دولت بتواند قیمت ها را سرکوب 
کند اما بعد از آن دیگر نمی تواند مانع رشــد قیمت کاالها شــود و حتی 

تورم به صورت انفجاری تکرار می شود.
او درباره تنها نقش دولت برای رشد بورس، گفت: امیدواریم که برجام 
به سرانجام برسد و کشور بتواند با ریسک کمتری با دنیا کار کند و امروز 
این محدودیت ها شــرایط بدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و به تبع 
آن بازار تحت تاثیر قرار گرفته، به عبارت دیگر رشد اسمی شرکت که در 
نتیجه تحریم ها امروز رخ می دهد خیلی ارزشمند نیست بلکه باید حاشیه 

سود شرکت در نتیجه افزایش تولید و صادرات اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات باید مانع زا نباشــند و از طرف 
دیگر پی بر ایی شرکت ها باید پیش بینی پذیر شوند، تصریح کرد: هرکدام 
از بسته های حمایتی دولت می تواند به افزایش اعتماد به بازار کمک کند 

و بعد از آن سرمایه گذار نیازی به حمایت دولت ندارد، زیرا براساس شمه 
اقتصادی به سمت بازارهای سودساز می رود.

 بخش نظارتی حداقل وظیفه خود را در بورس انجام نداده است
برخــی معتقدنــد که دولت در بخــش نظارتی حداقــل وظیفه خود 
را در بــورس انجام نداده زیرا در ســال های گذشــته برخــی کدها در 
بورس با دســتکاری در ســفارش گــذاری و معامالت بــورس منجر به 
 زیان ســهامداران خرد شــدند و دســتگاه های نظارتی برخورد درستی

 با این مساله نداشتند.
یک نماینده مجلس در گفتگو با بازار ضمن تاکید بر اینکه نقش دولت 
در بازار سرمایه باید در زمینه تسهیل گری و جلوگیری از قوانین و مقررات 
ضد تولید شود، گفت: وقتی قوانین و مقررات منجر شود شرکت ها زیان 
ببینند قطعا ســهام آن شرکت در بورس هم افت خواهد کرد و در شرایط 
کنونی که بازارهای مختلف دچار التهاب هستند هرگونه انتقال نقدینگی 

از بورس به سایر بازارها به زیان اقتصاد و مردم است.
محمدحسن آصفری با بیان اینکه دولت پیش از این سرمایه های مردم 
را به بورس فراخوانده و این یک تعهد برای آن ایجاد کرده است، اظهار کرد: 
دولت نمی تواند نســبت به نوسانات رو به پایین بورس بی تفاوت باشد و 
قطعا از طریق بسته های حمایتی می تواند روی بازار تاثیر مثبت بگذارد، 
برای نمونه تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت به بورس و همچنین 
تغییــر رویه عملکرد حقوقی ها و بازارگردان ها می تواند بازار را به تعادل 

برساند و این به معنای دخالت منفی در بورس نیست.
او بــا تاکید بر اینکه یکی دیگــر از اقداماتی که دولت باید انجام دهد 
رســیدگی به تخلفات برخی کدها در بورس است، اظهار کرد: همانطوری 
که پیش تر دولت و دستگاه های نظارتی در بورس وعده داده بودند باید 
با کدهای خاص در بورس که منجر به نوســانات شــدیدی و تخلفاتی در 
معامالت شــده بودند باید برخورد می شــدتا از این طریق عالوه بر اینکه 
اعتماد به بازار برگردد، مانع از سواســتفاده از بورس شــوند، زیرا در سال 
های گذشــته برخی از بورس به سودهای کالن دست یافتند و بعد کامل 
سرمایه خود را از بازار خارج کردند و تاوان آن را هم اکنون مردم می دهند.

براســاس این گزارش نقش دولت در بورس می تواند هم مثبت و هم 
منفی باشــد این مساله بســتگی به اقدامات آن دارد و اگر تالش کند از 
طریق رفع موانع و اقدامات تســهیل گرانه به تولید و صادرات در کشــور 
کمــک کند بورس رونق می گیــرد، اما اگر بخواهد که همچنان به دنبال 
تامین منابع بودجه از این بازار باشد یا سیاست گذاری در راستای قیمت 
گذاری دســتوری یا کنترل تورم از بورس انجــام دهد اثرات آن به زیان 

سهامداران خرد خواهد بود.

آیا دولت بورس را به حال خود رها کرده؟ 

بر اساس پژوهش و نظرسنجی جدیدی که دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری 
با وزارت صمت در تابستان ۱۴۰۱ انجام داده است، مردم نیز امید چندانی نسبت 
به برخورد با پدیده شوم قاچاق در کشور ندارند. اوایل آبان ماه مجید افتخاری، 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم کرد: »۹۹ درصد پوشاک خارجی در کشور از طریق 
قاچاق وارد کشور شده است«. این عضو اتحادیه پیش از این نیز خبر از فعالیت 
گسترده بالگرهای قاچاق پوشاک نیز خبر داده بود. وی گفته بود: »قاچاقچیان 
در فضای مجازی صفحه دارند و تبلیغ می کنند و قیمت و کاال ارائه می دهند. 
حتی انتقال کاالی قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش می گذارند و 
کم کم بالگرهای قاچاق ایجاد می شوند.«امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت 
نیز اخیراً ضمن بیان اینکه اندازه بازار پوشاک کشور ۹ میلیارد دالر است، اذعان 
داشــت: برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه می شود اما بر اساس 
اعالم اتحادیه پوشــاک در ۷ ماهه امسال ۱.۵ میلیارد دالر پوشاک قاچاق وارد 
کشور شده است.همچنین طبق اعالم محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی 
وزارت صمت، سهم کاالی قاچاق از مجموع ۶ میلیارد دالر ارزش کل بازار لوازم 
خانگی، حدود ۱.۷ میلیارد دالر بوده است؛ به عبارت دیگر نزدیک به ۴۰ درصد 
از بازار لوازم خانگی، در اختیار قاچاقچیان قرار دارد.عباس هاشمی، دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگی چندی پیش اعالم کرده بود، ساالنه حدود یک و نیم میلیارد 

دالر لوازم خانگی قاچاق وارد کشور می شود، مشخص است واردات این میزان، کار 
کوله بر نیست، کار به صورت قوی و سازماندهی شده در حال انجام است.اظهارات 
تندوتیز تولیدکنندگان درباره وفور کاالی قاچاق در کشــور به طور مستمر در 
سال های گذشته شنیده شده است؛ اما متأسفانه برخورد جدی در این زمینه از 

سوی متولیان امر مبارزه با قاچاق انجام نشده است.
 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز به عنوان فرماندهی ستاد برخورد با قاچاق 
در کشــور نیز دائماً به جای آسیب شناســی و رفع موانع، عموماً به کتمان آمار 
و اخبار در زمینه قاچاق و به نوعی توجیه عملکرد خود روی آورده اســت.ماه 

گذشته، امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، ضمن محرمانه اعالم کردن آمارهای قاچاق در کشور گفته بود: »رسانه ها 
بیشــتر اوقات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد هجمه قرار می دهند، با 
این و جود گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره عملکرد دستگاه های 
متولــی حوزه برخــورد با قاچاق و نیز تخلفات و کــم کاری آنان در این زمینه 
محرمانه است؛ اما این گزارش ها به طور مرتب به مجلس و نهادهای باالدستی 
ارائه می شــود.«این در حالی است که این ســتاد هیچ گونه گزارشی در زمینه 
عملکرد دســتگاه های نظارتی و انتظامــی و وزارت صمت در برخورد با قاچاق 
 اعالم نکرده اســت. با مراجعه به وبگاه رســمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
متوجه آن می شویم که نه تنها این سایت خالی از هرگونه آمار رسمی تجمیعی از 
میزان قاچاق در کشور است، بلکه مدت ها است که اطالعات آن نیز به روزرسانی 
نشــده و بعضاً گزارش های آن منسوخ شــده و غیرقابل استناد است.بر اساس 
پژوهش و نظرسنجی جدیدی که دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری با وزارت 
صمت در تابســتان ۱۴۰۱ انجام داده اســت، مردم نیز امید چندانی نسبت به 
برخورد با پدیده شــوم قاچاق در کشــور ندارند. بر همین اســاس، ۴۶ درصد 
پاســخگویان معتقدند که دولت ها هیچگاه عزم جــدی برای برخورد با قاچاق 
 نداشــته اند و این شیوع قاچاق باعث شــده است که اجناس تقلبی، جایگزین

 اجناس اصیل در بازار شود.

ابراز نارضایتی مردم از وجود کاالی قاچاق تقلبی
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ــور MM1515//96231249623124 و شــماره  و شــماره  ــور  و شــماره موت ــران 8686  146146 د  د 3535 و شــماره موت ــه شــماره ای ــی ماشــین ب ــران ســند کمپان ــه شــماره ای ــی ماشــین ب ســند کمپان
شاســی شاســی NASNAS861100861100NN10063381006338 متعلــق بــه حجــت اهلل ســعیدی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه حجــت اهلل ســعیدی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/08/1401/08/0101 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 45602191254560219125 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 45602191254560219125 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســهراب خــرده مینــا فرزنــد اکبــر در تاریــخ ســهراب خــرده مینــا فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/1401/08/0808 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 45602007184560200718 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45602007184560200718 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 45602007184560200718 و  و 33 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه پوریــا شــهرابیان فرزنــد احمــد  کارت عابــر بانــک متعلــق بــه پوریــا شــهرابیان فرزنــد احمــد 

در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/1401/08/0404 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12941294 و کدملــی  و کدملــی 53096169855309616985 متعلــق بــه ســیدکمال عمــادی چاشــمی فرزنــد  متعلــق بــه ســیدکمال عمــادی چاشــمی فرزنــد 
میرقنبــر در تاریــخ میرقنبــر در تاریــخ  1401/08/01 1401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 181181 و کدملــی  و کدملــی 45695337444569533744 متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی نــژاد فرزنــد  متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی نــژاد فرزنــد 
ســید علــی اکبــر در تاریــخ ســید علــی اکبــر در تاریــخ 11401/07/01401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38100998133810099813 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 38100998133810099813 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
بــه شــماره ایــران بــه شــماره ایــران 8686  746746 ج  ج 6262 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 8686  746746 ج  ج 6262 و  و 22 تــا کارت بســیج  تــا کارت بســیج 
ــود  ــود  مفق ــخ 11401/08/401/08/1616 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــه روح اهلل افضل ــق ب ــایری متعل ــهری و عش ــخ ش ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــه روح اهلل افضل ــق ب ــایری متعل ــهری و عش ش

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

15061506

گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه امیــن زکــی پــور  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه امیــن زکــی پــور  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/08/151401/08/15 مفقــود  مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 35396786463539678646 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 6363ایــران ایــران 885885طط4848 وشــماره موتــور  وشــماره موتــور 159491674159491674و شــماره شاســی و شــماره شاســی 57798165779816 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  1401/08/24 1401/08/24مفق ــاس  در تاری ــد عب ــان فرزن ــب برکاتی ــخ حبی ــاس  در تاری ــد عب ــان فرزن ــب برکاتی حبی

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18167968911816796891 متعلــق بــه زرافشــان  نــوروز پــور شــش بلوکــی  فرزنــد مصطفــی   متعلــق بــه زرافشــان  نــوروز پــور شــش بلوکــی  فرزنــد مصطفــی  
در تاریــخ در تاریــخ 11401/08/401/08/1818 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 12098696911209869691 و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه ابراهیــم  بخشــی زاده  فرزنــد  و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه ابراهیــم  بخشــی زاده  فرزنــد 
خیــراهلل  در تاریــخ خیــراهلل  در تاریــخ  1401/08/26 1401/08/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت بــه پــاک ســند مالکیــت بــه پــاک 919919//297297 ســه دانــگ واقــع در بخــش  ســه دانــگ واقــع در بخــش 33 ملکــی متعلــق بــه عبدالخالــق جــوکار  ملکــی متعلــق بــه عبدالخالــق جــوکار 
فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 1401/08/11401/08/188 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18661866

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09250543130925054313 متعلــق بــه ســیدمهدی  وارســته عبداللهــی  فرزنــد ســید علــی در  متعلــق بــه ســیدمهدی  وارســته عبداللهــی  فرزنــد ســید علــی در 
تاریخ تاریخ 1401/07/1401/07/0101 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 55799285055579928505 متعلــق بــه وحیــد شــجاعی فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه وحیــد شــجاعی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 11401/08/401/08/2424  
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 00704320410070432041 متعلــق بــه محمد  تاجیــک فرزند رمضــان در تاریــخ  متعلــق بــه محمد  تاجیــک فرزند رمضــان در تاریــخ 11401/07/401/07/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09246930450924693045 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7474ایــران ایــران 856856 و  و 7272 متعلــق  متعلــق 
بــه شــهرزاد احمــدی بنکــدار فرزنــد غــام حســین در تاریــخ بــه شــهرزاد احمــدی بنکــدار فرزنــد غــام حســین در تاریــخ 1401/08/1401/08/2424 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

20142014

ــد در  ــد احم ــازگار فرزن ــواد س ــه محمدج ــق ب ــد در  متعل ــد احم ــازگار فرزن ــواد س ــه محمدج ــق ب ــماره 00219067930021906793 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریخ تاریخ 141401/01/01/01/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــروز در تاری ــد فی ــی فرزن ــی رضائ ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــروز در تاری ــد فی ــی فرزن ــی رضائ ــه عل ــق ب ــماره 66600113076660011307 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/08/1401/08/2222 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حبیــب در  ــژاد فرزن ــوروزی ن ــه گیتــی ن ــق ب ــد حبیــب در  متعل ــژاد فرزن ــوروزی ن ــه گیتــی ن ــق ب ــه شــماره 00100961400010096140 متعل ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ تاریــخ 1401/08/241401/08/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20272027

ــخ  ــول در تاری ــد محمدرس ــو فرزن ــب ل ــن طال ــه متی ــق ب ــخ  متعل ــول در تاری ــد محمدرس ــو فرزن ــب ل ــن طال ــه متی ــق ب ــماره 00205761370020576137 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401401/08/1/08/0808 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

احمدرضــا  بــه  متعلــق  پایــه ســه  گواهینامــه  و  احمدرضــا   بــه  متعلــق  پایــه ســه  گواهینامــه  و  بــه شــماره 453453بب1919ایــرانایــران3333  ماشــین  بــه شــماره کارت  ماشــین  کارت 
اعتبــار  از درجــه  اعتبــار  مفقــود گردیــده و  از درجــه  تاریــخ 1401/08/1401/08/0808 مفقــود گردیــده و  تاریــخ  فــرخ زاده هروانــی فرزنــد کاطــم در   فــرخ زاده هروانــی فرزنــد کاطــم در 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــور فرزن ــی ام ــی وثوق ــه مرتص ــق ب ــخ  متعل ــود در تاری ــد محم ــور فرزن ــی ام ــی وثوق ــه مرتص ــق ب ــماره 00620447960062044796 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 1401/08/1401/08/1515 مفقــود گردی

20652065

ــماره 07500180380750018038 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 07500180380750018038 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره »کارت مل ــه ش ــی ب »کارت مل
ــور 156156FMINCVFMINCV20101621262010162126 و  و  ــماره موت ــور   و ش ــماره موت ــران 321321  و ش ــران  ای ــاک 3838338383 ای ــماره  پ ــه ش ــور ب ــاک موت ــماره  پ ــه ش ــور ب موت
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــنگ فرزن ــا افش ــه رض ــق ب ــخ   متعل ــد در تاری ــد محم ــنگ فرزن ــا افش ــه رض ــق ب ــی 125125CC90360569036056******NCVNCV  متعل ــماره شاس ــی ش ــماره شاس ش

 401/08/25 11401/08/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04218809100421880910 متعلــق بــه مریــم نباتــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم نباتــی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/07/1401/07/2525  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 04109188140410918814 متعلــق بــه امیرعلــی عــرب فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه امیرعلــی عــرب 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 1401/08/251401/08/25 مفق

20842084

»گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره »گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 00207804270020780427 و کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری  و کارت ســوخت و کارت ماشــین ســواری 
پــژو هــاچ بــک پــژو هــاچ بــک 207207i_ATi_ATســفید روغنــی ســفید روغنــی 44ســیلندر بــه شــماره موتــور ســیلندر بــه شــماره موتــور 177177BB00126210012621و بــه شــماره و بــه شــماره 
شاســی شاســی NAARNAAR1313FEFE00JJJJ642151642151و بــه شــماره پــاک و بــه شــماره پــاک 2020ایــران ایــران 969969بب7373 متعلــق بــه علــی شــکا  متعلــق بــه علــی شــکا 

فرزند ابراهیم در تاریخ فرزند ابراهیم در تاریخ 1401/08/221401/08/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.« مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

یــک عــدد گوشــی سامســونگ یــک عــدد گوشــی سامســونگ AA1212و یــک عــدد ایرپــاد و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره و یــک عــدد ایرپــاد و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 
ــخ 1401/08/131401/08/13   ــت در تاری ــد میرنعم ــل فرزن ــودی ارزی ــد محم ــر امی ــه می ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد میرنعم ــل فرزن ــودی ارزی ــد محم ــر امی ــه می ــق ب 00119591850011959185 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05798898230579889823 متعلــق بــه طیبــه حبیبــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه طیبــه حبیبــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ 1401/08/261401/08/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 74502818727450281872 متعلــق بــه ریحانــه ســتاری احمدآبــاد فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ریحانــه ســتاری احمدآبــاد فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/07/1401/07/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 27001715272700171527 متعلــق بــه صابــر فروزنــده لنگــرودی  فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه صابــر فروزنــده لنگــرودی  فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 
1400/08/1400/08/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20902090

ــلیمه  ــه س ــق ب ــلیمه  متعل ــه س ــق ب ــه شــماره 18303712581830371258 متعل ــنامه ب ــه شــماره  و شناس ــنامه ب ــه شــماره 18303712581830371258 و شناس ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
داودی فرزند غامحسی در تاریخ داودی فرزند غامحسی در تاریخ  401/08/27 11401/08/27مفقود 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 06031822670603182267 متعلــق بــه لیــا پرویــز فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا پرویــز فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 11401/08/401/08/1818  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــی اس ــم بن ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدی فرزن ــی اس ــم بن ــه مری ــق ب ــماره 06402981840640298184 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/08/01 1401/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک 1513915139   ــاک  و شــماره پ ــور 4668346683 و شــماره پ ــور  و شــماره موت ــه شــماره شاســی 89912528991252 و شــماره موت ــور ب ــرگ ســبز موت ــه شــماره شاســی ب ــور ب ــرگ ســبز موت ب
ــود  ــود  مفق ــخ 141401/02/01/02/0101 مفق ــت در تاری ــد حج ــر فرزن ــی محمدطاه ــب حاج ــه حبی ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد حج ــر فرزن ــی محمدطاه ــب حاج ــه حبی ــق ب ــران322322 متعل ــرانای ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49500347664950034766 متعلــق بــه هاشــم احمــدی فرزنــد صابــر در تاریــخ  متعلــق بــه هاشــم احمــدی فرزنــد صابــر در تاریــخ 11395/01/395/01/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 41728068804172806880 متعلــق بــه فاطمــه غفــوری شــوی فرزنــد ســوخته زاری  متعلــق بــه فاطمــه غفــوری شــوی فرزنــد ســوخته زاری 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/06/30 1401/06/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 28005924782800592478 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 28005924782800592478 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه علــی یوســف اوغلــی فرزنــد میرزاعلــی در تاریــخ بــه علــی یوســف اوغلــی فرزنــد میرزاعلــی در تاریــخ 1401/08/221401/08/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــس در تاری ــد یون ــد فرزن ــی احم ــان کام ــه رحم ــق ب ــخ  متعل ــس در تاری ــد یون ــد فرزن ــی احم ــان کام ــه رحم ــق ب ــماره 37817128853781712885 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/08/401/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23012301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 49798593804979859380 متعلــق بــه محبوبــه نجفــی زاده فرزنــد قاســم در  متعلــق بــه محبوبــه نجفــی زاده فرزنــد قاســم در 
تاریخ تاریخ 141401/08/01/08/2424 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــجویی  ــه و کارت دانش ــه س ــه پای ــجویی  و گواهینام ــه و کارت دانش ــه س ــه پای ــی 21109422152110942215 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت عابــر بانــک و کارت عابــر بانــک 22 تــا ســامان متعلــق بــه کتایــون کاشــفی فرزنــد محمــد در تاریــخ  تــا ســامان متعلــق بــه کتایــون کاشــفی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/1401/08/2323  

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

ــیدمیرانی  ــی س ــت اهلل رجائ ــه حج ــق ب ــیدمیرانی  متعل ــی س ــت اهلل رجائ ــه حج ــق ب ــی 21223270912122327091 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/08/1401/08/1919 مفقــود گردی ــد عبدالحســین در تاریــخ فرزن فرزن

ــی در  ــد عل ــد حســنی فرزن ــه محم ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــد حســنی فرزن ــه محم ــق ب ــی 45917101814591710181 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/07/01 1401/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

23022302

کارت ملــی  بــه شــماره کارت ملــی  بــه شــماره 21225256652122525665 متعلــق بــه علــی پورهــادی فرزنــد موســی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی پورهــادی فرزنــد موســی در تاریــخ 
1401401/07/1/07/2020 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســپهری  ــه یدال ــق ب ــه ســپهری  و کارت حکمــت کارت  متعل ــه یدال ــق ب ــه شــماره 22493445582249344558 و کارت حکمــت کارت  متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
فرزنــد وجیــح الــه در تاریــخ فرزنــد وجیــح الــه در تاریــخ 11401/07/401/07/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 21105251852110525185 و  و 
کارت ماشــین پــژو پــارس مــدل کارت ماشــین پــژو پــارس مــدل 13931393  متعلــق بــه ابوالفضــل الرجانــی فرزنــد تقــی  و کارت ســوخت   متعلــق بــه ابوالفضــل الرجانــی فرزنــد تقــی  و کارت ســوخت 
نیســان متعلــق بــه حســین مقصودلــو در تاریــخ نیســان متعلــق بــه حســین مقصودلــو در تاریــخ 1401/08/1401/08/1414 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03863915800386391580 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 03863915800386391580 و کارت عابــر  و کارت عابــر 
بانــک  ملــی متعلــق بــه ســعید خوانســاری رزوه فرزنــد ابراهیــم و کارت ســوخت بــه شــماره بانــک  ملــی متعلــق بــه ســعید خوانســاری رزوه فرزنــد ابراهیــم و کارت ســوخت بــه شــماره 
5353ایــرانایــران626626یی5757 و کارت عابــر بانــک  ملــت متعلــق بــه مریــم کریمــی در تاریــخ  و کارت عابــر بانــک  ملــت متعلــق بــه مریــم کریمــی در تاریــخ 1401/08/1401/08/2525 مفقــود  مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11401494901140149490 متعلــق بــه علیرضــا هاشــمی ورنوســفادرانی  فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه علیرضــا هاشــمی ورنوســفادرانی  فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 11401/08/01401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25062506

ــی 17533457071753345707(و کارت (و کارت  ــه کدمل ــه دو )ب ــه پای ــی  و گواهینام ــه کدمل ــه دو )ب ــه پای ــماره 17533457071753345707 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
شاســی  شاســی وشــماره  موتورII2424BB--13169721316972وشــماره  شــماره  موتور  شــماره  پاک1313ایــرانایــران446446بب5151  شــماره  )بــه  پاکماشــین  شــماره  )بــه  ماشــین 
ــه  ــه  (و بیم ــال 13961396 (و بیم ــدل س ــی م ــفید روغن ــگ س ــه رن ــوزوکی ویتاراب ــال س ــدل س ــی م ــفید روغن ــگ س ــه رن ــوزوکی ویتاراب NAASNAAS3939SS3333HKHK920961920961س
ــخ  ــد رضــا در تاری ــن فرزن ــه محمدحســن فروت ــق ب ــخ  متعل ــد رضــا در تاری ــن فرزن ــه محمدحســن فروت ــق ب ــران446446بب5151 متعل ــرانای ــه شــماره 1313ای ــه ماشــین ب ــه شــماره نام ــه ماشــین ب نام

1401/08/1401/08/2020 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 12742510871274251087 و کارت  و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 12742510871274251087 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 4011756020221240117560202212 متعلــق بــه رادمهــر کیهــان فــر فرزنــد مهــرداد در تاریــخ  متعلــق بــه رادمهــر کیهــان فــر فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 

 401/08/24 11401/08/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی شاســیوشــماره  موتور10621651062165وشــماره  شــماره  موتوربــه  شــماره  13881388بــه  مــدل  رنــگ  ســفید  ریــو  ماشــین  مــدل کارت  رنــگ  ســفید  ریــو  ماشــین  کارت 
شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  شــماره   بــه  ســوخت  کارت  و  5353ایــرانایــران369369صص2929  پــاک  وشــماره  پــاک   وشــماره   NASNAS6100229116373361002291163733
ــخ 1401/08/1401/08/1919   ــاس در تاری ــد عب ــه فرزن ــی قهنوی ــته فنائ ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــه فرزن ــی قهنوی ــته فنائ ــه فرش ــق ب ــران369369صص2929 متعل ــرانای پاکپاک5353ای

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 مفق

25072507

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 03858026330385802633 و گواهینامــه پایــه یــک  متعلــق بــه محمدحســین  وفائــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه یــک  متعلــق بــه محمدحســین  وفائــی فرزنــد 
حیدرقلــی در تاریــخ حیدرقلــی 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.

ــه مســعود   ــق ب ــه مســعود   (  متعل ــق ب ــی   12198943541219894354 (  متعل ــماره مل ــه ش ــرازی  ) ب ــو خ ــه تریک ــواز کســب  اتحادی ــی   ج ــماره مل ــه ش ــرازی  ) ب ــو خ ــه تریک ــواز کســب  اتحادی ج
احمــدی ســربند فرزنــد محمدحســن در تاریــخ احمــدی ســربند فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56496864325649686432 متعلــق بــه علــی  فاتحــی پیکانــی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  فاتحــی پیکانــی فرزنــد محمدحســین 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 12822475731282247573  و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ســواری   و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ســواری 
پرایــد ســفید مــدل ســال پرایــد ســفید مــدل ســال 13851385 بــه شــماره پــاک  بــه شــماره پــاک 1313ایــران ایــران 166166سس7878متعلــق بــه صدیقــه  محســنی متعلــق بــه صدیقــه  محســنی 
هونجانــی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ هونجانــی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــی فرزن ــی قنوات ــری عباس ــه پ ــق ب ــخ  متعل ــب در تاری ــد حبی ــی فرزن ــی قنوات ــری عباس ــه پ ــق ب ــماره 18178773131817877313 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــال13871387     ــدل س ــفید م ــگ س ــکان رن ــت پی ــی  وان ــه فن ــه و کارت معاین ــه نام ــین وبیم ــالکارت ماش ــدل س ــفید م ــگ س ــکان رن ــت پی ــی  وان ــه فن ــه و کارت معاین ــه نام ــین وبیم کارت ماش
ــور  ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی ININ__3167241731672417وب ــماره شاس ــه ش ــی   وب ــماره شاس ــه ش ــران 629629نن6464  وب ــران ای ــاک 6767ای ــماره  پ ــه ش ــاک ب ــماره  پ ــه ش ب
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــین در تاری ــد حس ــاهی فرزن ــن ش ــران  حس ــه مه ــق ب ــخ متعل ــین در تاری ــد حس ــاهی فرزن ــن ش ــران  حس ــه مه ــق ب 1148607540111486075401متعل

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 188188 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 12934961211293496121 و گواهینامه پایه دو و کارت ماشــین  و گواهینامه پایه دو و کارت ماشــین 
و بیمــه نامــه ماشــین ســواری و بیمــه نامــه ماشــین ســواری 206206 رنــگ سفید رنــگ سفید__شــیری مــدل ســال شــیری مــدل ســال 13881388  بــه شــماره پــاک   بــه شــماره پــاک 5353ایــران ایــران 
626626جج3131 وبــه شــماره شاســی  وبــه شــماره شاســی NAAPNAAP0303EDED2929JJ049777049777وبــه شــماره موتوروبــه شــماره موتور1418800974814188009748متعلــق متعلــق 
بــه وجیهــه همــام نیــا فرزنــد حســن در تاریــخ بــه وجیهــه همــام نیــا فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه  ــی  ب ــه روغن ــی  ب ــیری __روغن ــفید ش ــگ س ــیری   رن ــفید ش ــگ س ــال 13761376  رن ــدل س ــس  م ــد ال ایک ــواری پرای ــین  س ــال کارت ماش ــدل س ــس  م ــد ال ایک ــواری پرای ــین  س کارت ماش

ــور  ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش ــی SS14122755233711412275523371وب ــماره شاس ــه ش ــی   وب ــماره شاس ــه ش ــران322322صص4747  وب ــرانای ــاک  1313ای ــماره پ ــاک  ش ــماره پ ش
0002373400023734متعلــق بــه زهــرا  صالحــی رزوه فرزنــد ســیف الــه  در تاریــخ متعلــق بــه زهــرا  صالحــی رزوه فرزنــد ســیف الــه  در تاریــخ 1401/08/1401/08/1515 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

ــخ  ــه  در تاری ــت ال ــد هدای ــد فرزن ــه ســکینه فروزمن ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــت ال ــد هدای ــد فرزن ــه ســکینه فروزمن ــق ب ــه شــماره 51297876925129787692 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.

کارت ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین ســواری هیونــدای آی کارت ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین ســواری هیونــدای آی 2020 آبــی  آبــی __نقــره ای   مــدل ســال نقــره ای   مــدل ســال 13921392  بــه   بــه 
شــماره  پــاک شــماره  پــاک 1313ایــران ایــران 378378صص6161  وبــه شــماره شاســی   وبــه شــماره شاســی MAIBCMAIBC5151CC00DMDM450474450474وبــه شــماره وبــه شــماره 
موتــور موتــور GG44FACUFACU191140191140متعلــق بــه فخرالســادات  مدنــی فرزنــد ســیدرضا در تاریــخ متعلــق بــه فخرالســادات  مدنــی فرزنــد ســیدرضا در تاریــخ 1401/04/011401/04/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54191228395419122839 متعلــق بــه اســماعیل احمدپــور مبارکــه فرزنــد غامحســین در  متعلــق بــه اســماعیل احمدپــور مبارکــه فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ تاریــخ 11401/04/401/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیدعباس در  ــد س ــردی فرزن ــدان دهک ــه بهجــت عاب ــق ب ــیدعباس در  متعل ــد س ــردی فرزن ــدان دهک ــه بهجــت عاب ــق ب ــماره 46213258334621325833 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/01401/07/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
25082508

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12866014361286601436 متعلــق بــه ســیدکمال الدیــن عالــم فرزنــد سیدحســن  متعلــق بــه ســیدکمال الدیــن عالــم فرزنــد سیدحســن 
در تاریخ در تاریخ 11401/01/401/01/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12788486731278848673 متعلــق بــه ایلمــاه محمدپــور و شناســنامه بــه شــماره  متعلــق بــه ایلمــاه محمدپــور و شناســنامه بــه شــماره 
12794829231279482923 متعلــق بــه ســلما محمدپــور فرزنــد امیــن در تاریــخ  متعلــق بــه ســلما محمدپــور فرزنــد امیــن در تاریــخ 11401/07/401/07/1010 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 54901538305490153830 متعلــق بــه مریــم  عــرب بیگــی تهرانــی  فرزنــد ســجاد در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  عــرب بیگــی تهرانــی  فرزنــد ســجاد در تاریــخ 
 401/07/26 11401/07/26مفقــود 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 12729525761272952576 متعلــق بــه مریــم  نصراصفهانــی فرزنــد حســین  در  متعلــق بــه مریــم  نصراصفهانــی فرزنــد حســین  در 
تاریــخ تاریــخ 11401/08/401/08/1717 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  متعل ــماره 628628//1898918989 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــماره 12857630411285763041 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
بــه عبدالصمــد علــی بــک فرزنــد حســین  در تاریــخ بــه عبدالصمــد علــی بــک فرزنــد حســین  در تاریــخ 11401/08/24401/08/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 46216493374621649337 متعلــق بــه بهــزاد مقصــودی فرزنــد شــیرعلی در تاریــخ  متعلــق بــه بهــزاد مقصــودی فرزنــد شــیرعلی در تاریــخ 
141401/06/01/06/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12832070281283207028 متعلــق بــه مهــری شــریفی رنانــی فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه مهــری شــریفی رنانــی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 141401/05/01/05/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11713463111171346311 متعلــق بــه احســان  کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه احســان  کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/08/1401/08/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد یدال ــی  فرزن ــگری رنان ــی عس ــه  عل ــه فاطم ــق ب ــه در  متعل ــد یدال ــی  فرزن ــگری رنان ــی عس ــه  عل ــه فاطم ــق ب ــماره 12711488621271148862 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ تاریــخ 11400/05/01400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 9494 و  و 716716 ایــران  ایــران 6767 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی  ــه شــماره  ب کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد مــدل 13801380 ب
SS14122807054851412280705485 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 0023418900234189 متعلــق بــه نیلوفــر  صادقــی برزانــی فرزنــد رســول   متعلــق بــه نیلوفــر  صادقــی برزانــی فرزنــد رســول  

در تاریــخ در تاریــخ 11401/08/24401/08/24 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 12713968901271396890 و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو ســواری پرایــد  و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو ســواری پرایــد 
مــدل مــدل 13801380 بــه شــماره  بــه شــماره 9494 و  و 716716 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه حســین صادقــی برزانــی  فرزنــد رســول  در  متعلــق بــه حســین صادقــی برزانــی  فرزنــد رســول  در 

تاریــخ تاریــخ  01/08/24 141401/08/24مفقــود 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 12720435681272043568 و کارت ماشــین .بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو  و کارت ماشــین .بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو 
ســواری پــژو پــارس مــدل ســواری پــژو پــارس مــدل 14001400بــه شــماره بــه شــماره 5858 ن  ن 246246 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه احســان  ماهرانــی بوزانــی  متعلــق بــه احســان  ماهرانــی بوزانــی 

فرزنــد یــداهلل  در تاریــخ فرزنــد یــداهلل  در تاریــخ 11401/04/401/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09307307390930730739 متعلــق بــه راضیــه  غامــی  فرزند اصفــر در تاریــخ  متعلــق بــه راضیــه  غامــی  فرزند اصفــر در تاریــخ 1401/08/1401/08/2121  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــد صاب ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــد صاب ــه محم ــق ب ــماره 09407257970940725797 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 1401/07/1401/07/2020 مفق

28012801

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــیرازی فرزن ــق ش ــا دقی ــه مین ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــیرازی فرزن ــق ش ــا دقی ــه مین ــق ب ــماره 00508279790050827979 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/08/401/08/2626 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

28072807

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره 2727  
ن ن 756756 ایــران ایــران8282 بــه شــماره ملــی  بــه شــماره ملــی 57795855045779585504 متعلــق بــه همــت الــه اســامی بشــلی فرزنــد بــاب  متعلــق بــه همــت الــه اســامی بشــلی فرزنــد بــاب 

الــه در تاریــخ الــه در تاریــخ 141401/05/01/05/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 21501866242150186624   ــماره مل ــه ش ــی   ب ــماره مل ــه ش ــران 8282  ب ــران  ای ــاک 8484 ن ن113113 ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــی ماش ــند کمپان ــاک س ــماره پ ــه ش ــین ب ــی ماش ــند کمپان س
متعلــق بــه فــراز نوروزیــان فرزنــد فرشــید در تاریــخ متعلــق بــه فــراز نوروزیــان فرزنــد فرشــید در تاریــخ 141401/08/01/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21620339512162033951 متعلــق بــه رمضانعلــی بوســتانی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه رمضانعلــی بوســتانی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 141401/08/01/08/0101 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21609660372160966037 متعلــق بــه قربــان زاهدیــان فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه قربــان زاهدیــان فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11401/01/401/01/0202 مفق

گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره گواهینامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 4545 ل  ل 776776 ایــران  ایــران 7272 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 21505282072150528207  
متعلــق بــه علیرضــا موالئــی قــرا فرزنــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ متعلــق بــه علیرضــا موالئــی قــرا فرزنــد محمــد ابراهیــم در تاریــخ 11401/08/401/08/0505 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22593243632259324363 متعلــق بــه زینــت اندرخــورا فرزند امرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه زینــت اندرخــورا فرزند امرالــه در تاریــخ 11401/04/01401/04/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21627501552162750155 متعلــق بــه محمــود عقیلــی ملــک خیلــی فرزنــد علــی حســین  متعلــق بــه محمــود عقیلــی ملــک خیلــی فرزنــد علــی حســین 
در تاریــخدر تاریــخ1400/08/0404 /1400/08  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 21617737812161773781 متعلــق بــه طاهــره رضوئــی فرزنــد عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه طاهــره رضوئــی فرزنــد عیســی 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 11401/08/401/08/1010 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 20511631462051163146 متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی فرزنــد ســید احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی فرزنــد ســید احمــد در تاریــخ 
11401/02/401/02/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
29012901

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00769054970076905497 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00769054970076905497 متعلــق بــه حمــزه نصرالــه  متعلــق بــه حمــزه نصرالــه 
پور فرزند نصراله در تاریخ پور فرزند نصراله در تاریخ 1401/07/1401/07/0101 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  NN2323ADAJCDLADAJCDL11DD0837808378 برگه ســبز موتورســیکلت به شــماره موتور برگه ســبز موتورســیکلت به شــماره موتور 2334148623341486 وبه شماره شاســی  وبه شماره شاســی
وبــه شــماره انتظامــی وبــه شــماره انتظامــی 145145 ایــران  ایــران 8923689236  متعلــق بــه بتــول  حیــدری بــه شــماره ملــی   متعلــق بــه بتــول  حیــدری بــه شــماره ملــی 00665960250066596025    

فرزنــد غامرضــا در تاریــخ فرزنــد غامرضــا در تاریــخ  401/08/25 11401/08/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ 11400/01/20400/01/20   ــد داود در تاری ــه الهــام طاهــری فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد داود در تاری ــه الهــام طاهــری فرزن ــق ب ــه شــماره 00174364940017436494 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 40503311014050331101 متعلــق بــه شــهربانو صدیقــی جمیــل فرزند  متعلــق بــه شــهربانو صدیقــی جمیــل فرزند 
شــکر علــی در تاریــخ شــکر علــی در تاریــخ 11401/08/401/08/2424 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00760574530076057453 متعلــق بــه حمیــد بهــره گــردان میانجــی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــد بهــره گــردان میانجــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
11401/08/401/08/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــی  فرزن ــیمین  علیمردان ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محس ــی  فرزن ــیمین  علیمردان ــه س ــق ب ــماره 00538724440053872444 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 141401/08/2301/08/23 مفقــود گردی

ــد غامرضــا در  ــر حســین شــهاب لواســانی فرزن ــه امی ــق ب ــد غامرضــا در  متعل ــر حســین شــهاب لواســانی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 00151655580015165558 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 11401/08/401/08/0101 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 04932738670493273867 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 04932738670493273867 متعلــق بــه هادی  متعلــق بــه هادی 
بختیــاری فرزنــد اصغــر در تاریــخ بختیــاری فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/08/1401/08/2323 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره شناســنامه وگذرنامــه بــه شــماره 62193881356219388135و بــرگ ســبز خــودرو و ســند کمپانــی شــماره شاســی و بــرگ ســبز خــودرو و ســند کمپانــی شــماره شاســی 
NAAMNAAM0101CACA6969EE382707382707وبــه شــماره موتــور وبــه شــماره موتــور 1248715421512487154215وبــه شــماره انتظامــی وبــه شــماره انتظامــی 687687لل5959ایران ایران 
7878و جــواز کســب و اســناد مالکیــت  و دســته چــک بانکــی و کارت ســهام عدالــت و فیــش ثبــت نــام حــج و جــواز کســب و اســناد مالکیــت  و دســته چــک بانکــی و کارت ســهام عدالــت و فیــش ثبــت نــام حــج 
عمــره و برگــه انحصــار وراثــت متعلــق بــه قنبرعلــی کاظمــی بــه کــد ملــی عمــره و برگــه انحصــار وراثــت متعلــق بــه قنبرعلــی کاظمــی بــه کــد ملــی 62193881356219388135فرزنــد میرزارضا فرزنــد میرزارضا 

در تاریــخ در تاریــخ 11401/07/401/07/2828 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی کارت خــودرو  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 4040ایــران ایــران 758758 ج  ج 5757  متعلــق بــه ســمیه ببــا فرزنــد   متعلــق بــه ســمیه ببــا فرزنــد 
ابوالفضــل در تاریــخ ابوالفضــل در تاریــخ 11401/08/401/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــه در تاری ــی جمع ــد عل ــی فرزن ــرم دزیان ــه اک ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــی جمع ــد عل ــی فرزن ــرم دزیان ــه اک ــق ب ــماره 00590013130059001313 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 11401/08/20401/08/20 مفق

ــد غامحســین در تاریــخ  ــه محمــد تقــی فــروری فرزن ــخ  متعلــق ب ــد غامحســین در تاری ــه محمــد تقــی فــروری فرزن ــه شــماره 42840769494284076949 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
11401/07/401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــاکری فرزن ــد ش ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــاکری فرزن ــد ش ــه محم ــق ب ــماره 00229020150022902015 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  401/08/20 11401/08/20مفق

ــه ماشــین  ــه ماشــین  و بیمــه نام ــه شــماره 00231932810023193281 و بیمــه نام ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 00231932810023193281 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 337337یی5252ایــران ایــران 2020 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی  و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی 
SS14122877390611412287739061 وبــه شــماره موتــور  وبــه شــماره موتــور 23761742376174متعلــق بــه علــی ســلمانی فرزنــد مجیــد در تاریــخ متعلــق بــه علــی ســلمانی فرزنــد مجیــد 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 141401/08/01/08/2020 مفق

ــخ  ــعود در تاری ــد مس ــاد فرزن ــض اب ــا فی ــه محمدرض ــق ب ــخ  متعل ــعود در تاری ــد مس ــاد فرزن ــض اب ــا فی ــه محمدرض ــق ب ــماره 00229472050022947205 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردی 1401401/04/1/04/0101 مفقــود گردی

شاســی  شــماره  بــه  موتــور  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  موتــور  کارت  و   00246173850024617385 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــی و ب ــماره انتظام ــه ش ــور 0141901419NBPNBP300764300764و ب ــماره موت ــه ش ــور وب ــماره موت ــه ش NBPMULGFLMMGNBPMULGFLMMG0096900969وب
8514885148ایــران ایــران 144144 متعلــق بــه آقــای / خانــم امیــر حســین کمنــد لــو فرزنــد ســلطانعلی مفقــود گردیــده  متعلــق بــه آقــای / خانــم امیــر حســین کمنــد لــو فرزنــد ســلطانعلی مفقــود گردیــده 

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

ــو  ــرزاده گیارل ــان جعف ــه عرف ــق ب ــو  متعل ــرزاده گیارل ــان جعف ــه عرف ــق ب ــه شــماره 00233387410023338741 متعل ــی ب ــه رانندگــی  و کارت مل ــه شــماره گواهینام ــی ب ــه رانندگــی  و کارت مل گواهینام
فرزنــد بهــروز در تاریــخ فرزنــد بهــروز در تاریــخ 11401/08/401/08/2424 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــت اهلل در تاری ــد عنای ــان فرزن ــوش توکلی ــه داری ــق ب ــخ  متعل ــت اهلل در تاری ــد عنای ــان فرزن ــوش توکلی ــه داری ــق ب ــماره 22192992012219299201 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 1401/08/1401/08/1818 مفق

  
ــه  ــه ب ــماره شاســی NASNAS6210062100KK10686031068603ب ــماره شاســی  و ش ــاک 8888--386386نن9393 و ش ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــاک کارت وس ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی کارت وس
کــد ملــیکــد ملــی17541209541754120954 متعلــق بــه مهیــن مرعشــی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ  متعلــق بــه مهیــن مرعشــی فرزنــد سیدحســن در تاریــخ 1401/06/1401/06/0101 مفقــود  مفقــود 

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

ــخ  ــاص در تاری ــی خ ــد عل ــور فرزن ــرزا پ ــا  می ــه مبین ــق ب ــخ  متعل ــاص در تاری ــی خ ــد عل ــور فرزن ــرزا پ ــا  می ــه مبین ــق ب ــماره 00259344910025934491 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/06/01401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

29032903

ــد  ــه محم ــق ب ــد  متعل ــه محم ــق ب ــماره 04804177680480417768 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــماره 04804177680480417768 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
اصانی فرزند کاظم در تاریخ اصانی فرزند کاظم در تاریخ 11401/08/01401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد در  ــد احم ــروبیک فرزن ــدی خس ــه مه ــق ب ــد در  متعل ــد احم ــروبیک فرزن ــدی خس ــه مه ــق ب ــماره 00487719610048771961 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ تاریــخ 1401/08/1401/08/2222 مفقــود گردی تاری

ــخ  ــیدرضا در تاری ــد س ــپور فرزن ــیدعباس عباس ــه س ــق ب ــخ  متعل ــیدرضا در تاری ــد س ــپور فرزن ــیدعباس عباس ــه س ــق ب ــماره 09231727770923172777 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/08/401/08/2525 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 00131192220013119222 متعلــق بــه بردیــا عباســی فرزنــد نوروزعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه بردیــا عباســی فرزنــد نوروزعلــی 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 141401/08/0101/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 30600583773060058377 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و گذرنامــه و کارت  و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و گذرنامــه و کارت 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــین و بیم ــماره  و کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــین و بیم ــماره 30600583773060058377 و کارت ماش ــه ش ــجویی ب ــماره دانش ــه ش ــجویی ب دانش
ــد حســن در تاریــخ 1401/08/201401/08/20 مفقــود  مفقــود  ــادی فرزن ــه مرتضــی پورجعفرآب ــد حســن در تاریــخ  متعلــق ب ــادی فرزن ــه مرتضــی پورجعفرآب ــران714714مم8787 متعلــق ب ــرانای 4545ای

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00239905970023990597 متعلــق بــه آتنــا منافــی فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه آتنــا منافــی فرزنــد هــادی در تاریــخ 11400/01/400/01/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــار در تاری ــد نط ــی فرزن ــی محمدامیربیک ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــار در تاری ــد نط ــی فرزن ــی محمدامیربیک ــه عل ــق ب ــماره 00706616850070661685 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  401/08/20 11401/08/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00495330020049533002 متعلــق بــه زیــن العابدیــن   مقدســی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زیــن العابدیــن   مقدســی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
11401/08/401/08/0101 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 29289111112928911111 متعلــق بــه کریــم  احمدنــژاد قازانتــا فرزنــد صدیــق در تاریــخ  متعلــق بــه کریــم  احمدنــژاد قازانتــا فرزنــد صدیــق 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.

ــماره 00118443290011844329   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00118443290011844329 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار  مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/07/011401/07/01 مفق ــد علیرضــا در تاری ــی فرزن ــد کابل ــه امی ــق ب ــخ متعل ــد علیرضــا در تاری ــی فرزن ــد کابل ــه امی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 65801268926580126892 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 65801268926580126892 و دفترچــه بیمــه متعلــق  و دفترچــه بیمــه متعلــق 
ــه فاطمــه عبــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــه فاطمــه عبــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ ب ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

  NAANNAAN0101CACA00FHFH169654169654 بــرگ کمپانــی خودرو به شــماره بــرگ کمپانــی خودرو به شــماره 9999 ایــران ایــران711711 ط  ط 9797 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی
و شــماره موتــور و شــماره موتــور 124124KK06003060600306 و وکالتنامــه متعلــق بــه احمــد علیخانــی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ  و وکالتنامــه متعلــق بــه احمــد علیخانــی فرزنــد فتــح اهلل 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 ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره 5555 ایــران  ایــران 811811 ه  ه 4646 متعلــق بــه رضــا کریمــی داویجانــی فرزنــد  متعلــق بــه رضــا کریمــی داویجانــی فرزنــد 
رحمــت اهلل در تاریــخ رحمــت اهلل در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــان فرزن ــه زری میرانی ــق ب ــخ  متعل ــدر در تاری ــد حی ــان فرزن ــه زری میرانی ــق ب ــه شــماره 48890659114889065911 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/06/261401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــانی فرزن ــت کاش ــا زراع ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــانی فرزن ــت کاش ــا زراع ــه علیرض ــق ب ــماره 04525107240452510724 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1398/08/011398/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 00789576640078957664  22عــدد کارت ســوخت ماشــین و عــدد کارت ســوخت ماشــین و 11عــدد کارت ســوخت عــدد کارت ســوخت 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ  401/08/23 11401/08/23مفقــود گردی ــد علــی در تاری ــی فرزن ــه محســن بیاتان ــور متعلــق ب ــخ موت ــد علــی در تاری ــی فرزن ــه محســن بیاتان ــور متعلــق ب موت

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران4247242472 متعل ــرانای ــماره 146146ای ــه ش ــور ب ــماره  و کارت موت ــه ش ــور ب ــماره 00133579310013357931 و کارت موت ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــد سیدحســین در تاریــخ 141401/05/01/05/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد سیدحســین در تاریــخ ســیدمحمود  حاجــی آقامیــر فرزن ســیدمحمود  حاجــی آقامیــر فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه احم ــق ب ــد  متعل ــه احم ــق ب ــماره 05798195740579819574 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران711711طط9797 ب ــرانای ــاک 9999ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
علیخانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ علیخانــی فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ  401/08/20 11401/08/20مفقــود 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 04507413620450741362 متعلــق بــه رضــا اب نیکــی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا اب نیکــی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 
1401401/08/1/08/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 22597527052259752705 متعلــق بــه کامــران سیاوشــی فــر فرزنــد فریبــرز در  متعلــق بــه کامــران سیاوشــی فــر فرزنــد فریبــرز در 
تاریــخ تاریــخ 11401/08/401/08/1717 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 39201735213920173521 متعلــق بــه مریــم نعمتــی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم نعمتــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
141401/08/01/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــید  ــد س ــوی فرزن ــود موس ــید محم ــه س ــق ب ــید  متعل ــد س ــوی فرزن ــود موس ــید محم ــه س ــق ب ــماره 04217449870421744987 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/271401/05/27 مفقــود گردی ــخ محمــد در تاری محمــد در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 59399145865939914586 متعلــق بــه ابوالفضــل کارخانــه فرزنــد مســلم و کارت  متعلــق بــه ابوالفضــل کارخانــه فرزنــد مســلم و کارت 
ــخ  ــخ  در تاری ــران 984984 ج  ج 3737 در تاری ــران  ای ــماره4444 ای ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــی و بیم ــه فن ــین و معاین ــمارهماش ــه ش ــوخت ب ــه و کارت س ــه نام ــی و بیم ــه فن ــین و معاین ماش

 01/08/23 141401/08/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 00215422520021542252 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 00215422520021542252 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00215422520021542252 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 148148 ایــران  ایــران 6795267952 متعلــق  متعلــق 
بــه شــایان حاجــی زاده فرزنــد رضــا در تاریــخ بــه شــایان حاجــی زاده فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/08/1401/08/2323 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 60394664646039466464 متعلــق بــه فاطمــه زینالــی فرزنــد میــرکام در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زینالــی فرزنــد میــرکام در تاریــخ 
1401/08/1401/08/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 05100232310510023231   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 05100232310510023231 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مهدیــه خســروخانی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ متعلــق بــه مهدیــه خســروخانی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 11401/08/401/08/0808 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09242940860924294086 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 97036337919703633791 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ  1401/08/17 1401/08/17مفق ــم در تاری ــد قاس ــی فرزن ــه غام ــخ  محبوب ــم در تاری ــد قاس ــی فرزن ــه غام  محبوب

می باشد.می باشد.

30213021

ــران 1111  581581 و  و  ــه شــماره ای ــه دو ب ــه پای ــران  و گواهینام ــه شــماره ای ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 04528706070452870607 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــران 1111  581581 و  و 6363 و  و  ــه شــماره ای ــه شــماره ســواری شــخصی و کارت ســوخت ب ــران  و کارت ماشــین ب ــه شــماره ای ــه شــماره ســواری شــخصی و کارت ســوخت ب 6363 و کارت ماشــین ب
کارت موتــور بــه شــماره کارت موتــور بــه شــماره 1452129514521295 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 1111  581581 و  و 6363 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
حســن  ابوالفتحــی فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ حســن  ابوالفتحــی فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 1401401/08/11/08/188 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــا چگینــی فرزن ــه رؤی ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــا چگینــی فرزن ــه رؤی ــق ب ــه شــماره 39344909803934490980 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
11401/07/401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024

ــه آقــای  ــه آقــای  متعلــق ب شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 7575 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 20317181932031718193 متعلــق ب
محمــد  نــوروزی ثانــی فرزنــد حســن در تاریــخ محمــد  نــوروزی ثانــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/1401/07/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی و کارت بهداشــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی و کارت بهداشــت بــه شــماره ملــی 00604149360060414936 متعلــق بــه خانــم  شمســی  محمــد زاده   متعلــق بــه خانــم  شمســی  محمــد زاده  
فرزنــد محمــد در تاریــخ فرزنــد محمــد در تاریــخ 141401/08/01/08/2222 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 00482470060048247006 متعلــق بــه آقــای ابراهیــم  عالــی خانــی  فرزنــد ایــوب در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای ابراهیــم  عالــی خانــی  فرزنــد ایــوب در تاریــخ 
1401/08/1401/08/0101 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 41330507624133050762 متعلــق بــه خانــم  عفــت  بیــات تلــه جــردی  فرزنــد حســین در  متعلــق بــه خانــم  عفــت  بیــات تلــه جــردی  فرزنــد حســین در 
تاریــختاریــخ1401/08/20 1401/08/20  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 00158223700015822370 متعلــق بــه آقــای جابــر کاتــه عربــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای جابــر کاتــه عربــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
141401/08/01/08/0505 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 15202979201520297920 متعلــق بــه خانــم مینــا ســعیدی فرزنــد حســین  متعلــق بــه خانــم مینــا ســعیدی فرزنــد حســین 
در تاریــخ در تاریــخ  1401/08/18 1401/08/18مفقــود 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 41606624124160662412 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه آقــای  محمــد جاپلقــی فرزنــد  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه آقــای  محمــد جاپلقــی فرزنــد 
عزیزالــه در تاریــخ عزیزالــه در تاریــخ 11401/07/0401/07/011 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و مــدارک شناســایی وزارت دفــاع بــه شــماره ملــی کارت ملــی و مــدارک شناســایی وزارت دفــاع بــه شــماره ملــی 04101971570410197157 متعلــق بــه آقــای  جــواد  متعلــق بــه آقــای  جــواد 
راه چمنــی فرزنــد داود در تاریــخ راه چمنــی فرزنــد داود در تاریــخ 11401/08/24401/08/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 07004028020700402802 متعلــق بــه رضــا محمــد زاده فرزنــد حســن در  متعلــق بــه رضــا محمــد زاده فرزنــد حســن در 
تاریخ تاریخ 11401/08/10401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســید مرتضــی  ــه ســید مرتضــی  متعلــق ب ــه شــماره ملــی65196951226519695122 متعلــق ب ــه شــماره ملــیشناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند ب شناســنامه و رســید کارت ملــی هوشــمند ب
موســوی حســن آبــادی فرزنــد ســید جمــال در تاریــخ موســوی حســن آبــادی فرزنــد ســید جمــال در تاریــخ 1401/04/1401/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه شــماره پاک9494__143143ب ــور ب ــه ســوم و کارت ســوخت موت ــه پای ــی هوشــمند و گواهینام ــه شــماره پاککارت مل ــور ب ــه ســوم و کارت ســوخت موت ــه پای ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــید عل ــد س ــی فرزن ــر عرب ــید امی ــه س ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــید عل ــد س ــی فرزن ــر عرب ــید امی ــه س ــق ب ــی 06905384210690538421 متعل ــماره مل ــی ش ــماره مل ش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/251401/08/25 مفق

30443044

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 3131 و  و 764764 ایــران ایــران3030 متعلــق بــه محمدمهــدی چنــاری فرزنــد امــراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمدمهــدی چنــاری فرزنــد امــراهلل در تاریــخ 
11401/07/401/07/2626 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40114011

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 37209236063720923606 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی  ــر یعقوب ــه یاس ــق ب ــی  متعل ــر یعقوب ــه یاس ــق ب ــی 37209236063720923606 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای 37209236063720923606 و گواهینام

فرزند طاهر در تاریخ فرزند طاهر در تاریخ  1401/08/23 1401/08/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــه شــماره مل ــی  و کارت معافیــت از خدمــت ب ــه شــماره مل ــی 37332307873733230787 و کارت معافیــت از خدمــت ب ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/07/251401/07/25 مفق ــد محمدحســین در تاری ــه ویســی فرزن ــه مســلم ال ــق ب ــخ  متعل ــد محمدحســین در تاری ــه ویســی فرزن ــه مســلم ال ــق ب 37332307873733230787 متعل

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

51115111

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 64199456156419945615 متعلــق بــه مهرانگیــز توخینی فرزند احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مهرانگیــز توخینی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/08/1401/08/0101  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه محمــد مهــدی رحمتــی کچــو مثقالــی  ــه محمــد مهــدی رحمتــی کچــو مثقالــی  متعلــق ب ــه شــماره 00253301280025330128 متعلــق ب ــه شــماره شناســنامه وکارت ملــی ب شناســنامه وکارت ملــی ب
فرزنــد حســن در تاریــخ فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/12/1400/12/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 2121ایــرانایــران886886یی2727و و 44برگــه مربــوط بــه شــورای حــل اختــاف متعلــق بــه برگــه مربــوط بــه شــورای حــل اختــاف متعلــق بــه 

ابوالقاســم  منصــوری فرزنــد عبــاس در تاریــخ ابوالقاســم  منصــوری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 11401/07/401/07/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت معافیــت از خدمــت  بــه شــماره   کارت معافیــت از خدمــت  بــه شــماره   28400843512840084351 متعلــق بــه افشــین علــی محمــدی فرزنــد جمــال  متعلــق بــه افشــین علــی محمــدی فرزنــد جمــال 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/1401/08/1818 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عباســعلی در تاریــخ  ــه ســمیرا شــیری شــوانلو  فرزن ــد عباســعلی در تاریــخ  متعلــق ب ــه ســمیرا شــیری شــوانلو  فرزن ــه شــماره 00792920030079292003 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/1401/07/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ماشــین بــه پــاک گواهینامــه و کارت ماشــین بــه پــاک 4040ایــران ایــران 623623هه4747 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 02512043400251204340 متعلــق  متعلــق 
بــه زهــرا دولتــی رســتاقی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ بــه زهــرا دولتــی رســتاقی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 11401/08/401/08/2727 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.
  

55025502

ــور  ــور  و شــماره موت ــران 557557 ل  ل 8888 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی DD1596015960 و شــماره موت ــران  ای ــاک 4646 ای ــماره پ ــه ش ــاک »کارت ماشــین ب ــماره پ ــه ش »کارت ماشــین ب
ــی  ــه محمــد جــواد  عنایت ــق ب ــی متعل ــه محمــد جــواد  عنایت ــق ب ــران 557557 ل  ل 8888متعل ــران  ای ــاک 4646 ای ــه شــماره پ ــاک  و کارت ســوخت ب ــه شــماره پ 212458212458 و کارت ســوخت ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/1401/07/0101 مفق ــه  در تاری ــمس ال ــد ش ــبکائی فرزن ــخ  ش ــه  در تاری ــمس ال ــد ش ــبکائی فرزن  ش

می باشد.«می باشد.«

کارت ملــی و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 26597732032659773203و و بیمــه نامــه موتــور و کارت موتــور و و بیمــه نامــه موتــور و کارت موتــور 
بــه شــماره تنــه بــه شــماره تنــه 21350118162135011816 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 0303696103036961 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 578578//4183941839متعلــق بــه متعلــق بــه 
شــربتعلی بابائــی هرزویلــی  فرزنــد مــروت  در تاریــخ شــربتعلی بابائــی هرزویلــی  فرزنــد مــروت  در تاریــخ 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 25809103442580910344 متعلــق بــه رضــا  پوربخشــی گشــتی  فرزنــد  متعلــق بــه رضــا  پوربخشــی گشــتی  فرزنــد 
محمدرضــا  در تاریــخ محمدرضــا  در تاریــخ 11401/08/401/08/0101 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 25934262842593426284 متعلــق بــه فاطمــه  زرســاز  فرزنــد هــادی  در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه  زرســاز  فرزنــد هــادی  در تاریــخ 11401/07/401/07/0101  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 »کارت ملــی و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه ماشــین و موتــور بــه شــماره  »کارت ملــی و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه ماشــین و موتــور بــه شــماره 25804730512580473051  
موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   NAPHNAPH320320BBJBBJ10200511020051 شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  شاســی و  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــین ب ــی  و کارت ماش ــماره شاس ــه ش ــین ب ــران 743743ل ل 9898 و کارت ماش ــران  ای ــاک 4646 ای ــماره پ ــاک  و ش ــماره پ BMBM1616LBLB**GG085981085981 و ش
 NAABNAAB6666PEXHCPEXHC405801 405801 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 118118jj50097905009790 و شــماره پــاک  و شــماره پــاک 4646 ایــران  ایــران 115115 و  و 3636  
موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   NN2323XDBJLFLXDBJLFL11BB0203102031 شاســی  شــماره  بــه  موتــور  کارت  شاســی و  شــماره  بــه  موتــور  کارت  و 
یــک  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  عــدد  یــک   و  ماشــین  نامــه  بیمــه  عــدد   22 و  و    9183791837//528528 پــاک  شــماره  و  پــاک   شــماره  و   01750175NN2311159923111599
ایــران  ایــران    4646 هــای  پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  ســوخت  کارت  و  موتــور  نامــه  بیمــه  هــای عــدد  پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  ســوخت  کارت  و  موتــور  نامــه  بیمــه  عــدد 
  9183791837//582582 پــاک  شــماره  موتــور  ســوخت  کارت  و  پــاک   شــماره  موتــور  ســوخت  کارت  و   3636 و  و    115115 ایــران  ایــران    4646 و  و    9898 ل  ل    743 743 
ــای 886533886533__886534886534__88655408865540__886541886541__886543886543__88658865 ــک ه ــماره چ ــه ش ــک ب ــته چ ــای و دس ــک ه ــماره چ ــه ش ــک ب ــته چ و دس

ــد بیــژن و  ــه محمــد  صفــری  فرزن ــد بیــژن و   متعلــق ب ــه محمــد  صفــری  فرزن 4545__886546886546__886547886547__886548886548__886549886549__886550886550  متعلــق ب
کارت ســوخت بنــام بیــژن صفــری و یــک عــدد ســفته کارت ســوخت بنــام بیــژن صفــری و یــک عــدد ســفته 100100 میلیــون ریالــی بنــام محمــد رضــا مهــدوی و  میلیــون ریالــی بنــام محمــد رضــا مهــدوی و 
22 عــدد ســفته  عــدد ســفته 5050 میلیــون تومانــی بنــام فردیــن ســیاوش در تاریــخ  میلیــون تومانــی بنــام فردیــن ســیاوش در تاریــخ 1401/08/1401/08/2020 مفقــود گردیــده و از  مفقــود گردیــده و از 

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

55605560

ــد  ــه طاهــره  ناظــر پنــاه وحیــد فرزن ــد  متعلــق ب ــه طاهــره  ناظــر پنــاه وحیــد فرزن ــه شــماره ملــی 06802348450680234845 متعلــق ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه ب گواهینامــه پایــه ســه ب
قربان در تاریخ قربان در تاریخ 1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی06826020190682602019وکارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک وکارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــاک 3232دد378378--
2626وبــه شــماره موتــوروبــه شــماره موتــورMM158522261158522261و شــماره شاســیو شــماره شاســیNASNAS831100831100HH57549845754984متعلق بــه صــادق متعلق بــه صــادق 
اذری فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ اذری فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ 1401/08/1401/08/2020 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  5757جج256256--2626 متعلــق بــه موســی تقــی زاده فرزنــد عبــاس قلــی  در  متعلــق بــه موســی تقــی زاده فرزنــد عبــاس قلــی  در 
تاریــخ تاریــخ 11401/07/01401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014

ــخ  ــرود در تاری ــد ف ــد فرزن ــد ارجمن ــه وحی ــق ب ــخ  متعل ــرود در تاری ــد ف ــد فرزن ــد ارجمن ــه وحی ــق ب ــی 46602852274660285227 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
11401/05/401/05/0101 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 46100720414610072041 متعلــق بــه محســن فتاحــی دهکــردی فرزنــد عباســعلی در  متعلــق بــه محســن فتاحــی دهکــردی فرزنــد عباســعلی در 
تاریــخ تاریــخ 11401/07/01401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 46235267394623526739 متعلــق بــه مرضیــه قلــی پــور فرزنــد کیامــرث در تاریــخ  متعلــق بــه مرضیــه قلــی پــور فرزنــد کیامــرث در تاریــخ 
1401/08/1401/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرج در  ــد ای ــه غــزل ذوالفقــاری دهکــردی فرزن ــق ب ــرج در  متعل ــد ای ــه غــزل ذوالفقــاری دهکــردی فرزن ــق ب ــه شــماره ملــی 46105952914610595291 متعل ــی ب ــه شــماره ملــی کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/05/1401/05/1010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی بــه شــماره ملــی 62998217796299821779 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 62998217796299821779 و  و 
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 577577 س  س 3838 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 
ــه اســماعیل مهرابــی  ــه اســماعیل مهرابــی  متعلــق ب ــه شــماره پــاک 7171 ایــران  ایــران 631631 ب  ب 5454 متعلــق ب ــه شــماره پــاک  و کارت ســوخت ب 577577 س  س 3838 و کارت ســوخت ب
ــی  ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی  مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/1401/06/2525 مفق ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی بک ــخ کلب ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی بک کلب

باشــد.باشــد.

ــکفتکی  ــودی اش ــی محم ــه مصطف ــق ب ــکفتکی  متعل ــودی اش ــی محم ــه مصطف ــق ب ــی 46218340964621834096 متعل ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی گواهینام ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
ــد علــی قلــی در تاریــخ 11401/08/401/08/0202 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد علــی قلــی در تاریــخ فرزن فرزن

70317031

ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــه قاســمعلی مقیمــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــه قاســمعلی مقیمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 53898866075389886607 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401401/07/1/07/0404 مفق

ــد   ــه امی ــق ب ــد   متعل ــه امی ــق ب ــماره 43800004784380000478 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 43800004784380000478 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
طاهرخانــی فرزنــد حــرم  در تاریــخ طاهرخانــی فرزنــد حــرم  در تاریــخ 11399/01/399/01/0101 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 43913299314391329931 متعلــق بــه مهــدی طاهرخانــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی طاهرخانــی فرزنــد عزیــز 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 141401/08/01/08/2626 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 43918393014391839301 متعلــق بــه احســان  رحمانــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ  متعلــق بــه احســان  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 11401/08/0401/08/088 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 55998257955599825795 متعلــق بــه حمیــده  احمــدی علیائــی فرزنــد جهفــر در تاریــخ  متعلــق بــه حمیــده  احمــدی علیائــی فرزنــد جهفــر در تاریــخ 
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــذری   ــه ع ــق ب ــذری   متعل ــه ع ــق ب ــماره 55997339635599733963 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 55997339635599733963 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
عاشــورخانی فرزنــد رمضــان در تاریــخ عاشــورخانی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70597059

ــیدمهدی  ــه س ــق ب ــک متعل ــر بان ــیدمهدی  و کارت عاب ــه س ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 3156013931560139 و کارت عاب ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــماره کارت اقام ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام
 حســینی فرزنــد ســیدرجب در تاریــخ  حســینی فرزنــد ســیدرجب در تاریــخ 1401/08/171401/08/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــود  ــود  مفق ــخ 1401/08/251401/08/25 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــت فرزن ــام دوس ــواد نظ ــه ج ــق ب ــزل متعل ــه من ــخ قولنام ــا در تاری ــد محمدرض ــت فرزن ــام دوس ــواد نظ ــه ج ــق ب ــزل متعل ــه من قولنام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07491650490749165049 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 5454قق577577ایــرانایــران1212  
متعلــق بــه حیــدر محمــودی قلعــه ســرخی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ متعلــق بــه حیــدر محمــودی قلعــه ســرخی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده  مفقــود گردیــده 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09224885760922488576 متعلــق بــه محمدمهــدی زارع فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه محمدمهــدی زارع 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 1401/02/101401/02/10 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/08/29

شماره : 1519

  برگزاری دوره آموزش اچ اس ای برای پرسنل مجاری عرضه و تاسیسات گاز 
مایع استان گلستان

محمدعلی شــربتدار : خبرنگار گلستان | با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی پرسنل 
مجاری عرضه و تاسیســات گاز مایع اســتان گلستان، دوره آموزشــی »اصول ایمنی و 
آتش نشــانی و آشــنایی با مفاهیم HSE« در شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلســتان برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلســتان ، در این دوره آموزشی شــرکت کنندگان با انواع حریق و طبقه 
بندی آن، انواع خامــوش کننده ها، اصول ایمنی به هنگام تخلیه نفتکش، اصول ایمنی 
ســوختگیری خودروها در جایگاههای عرضه ســوخت، شناسایی مخاطرات و مناطق پر 
خطر تاسیسات آشنا شدند. بر پایه این گزارش در این دوره، نحوه اطفای حریق و روش 
کار با انواع خاموش کننده های دســتی برای حاضرین تشــریح و بصورت عملی نیز به 
آنها آموزش داده شــد.گفتنی است این دوره آموزشــی در چهار روز و بصورت جداگانه 
برای پرســنل مجاری عرضه شرق و غرب استان در تاسیســات انبارهای نفت گرگان و 

گنبد برگزار گردید.

 معاون صنایع دســتی درگذشت استاد شــاه نظری پیشکسوت نمدمالی را 
تسلیت گفت

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور پیامی، در 
گذشت استاد یحیی شاه نظری از برترین تولیدکنندگان نمد در جهان و و از پیشکسوتان 
صنایع دستی در استان مازندران را تسلیت گفت. در پیام تسلیت مریم جاللی آمده است:

اســتاد  شاه نظری از برترین تولیدکنندگان نمد در جهان و  از پیشکسوتان صنایع دستی 
در اســتان مازندران است که درگذشت او غمی عظیم برای خانواده بزرگ صنایع دستی 
به حســاب می آید. او که متولد ســال ۱۳۱۵ در شهرســتان جواهرده رامسر، در استان 
مازندران اســت و نمدمالی را از سن ۱۰ سالگی آغاز کرده است در مدت عمر گرانبهای 
خود به افراد زیادی این هنر ارزشمند را آموز ش داده و  سال ها کاله و تن پوش چوپانی، 
خورجین، زیرانداز و بقچه نمدی می ساخت. استاد شاه نظری نشان ملی مرغوبیت کاال در 
سال های ۹۰ و ۹۱ و نشان بین المللی مهر اصالت یونسکو را در سال ۹۱ دریافت کرده و 
آثار گران بهای او تاکنون در بیش از ۵۰ نمایشــگاه داخلی و خارجی به نمایش گذاشته 
شــده اســت ضمن این که او با تجربه پنج نسل نمدمالی، صادرکننده نمد به کشورهای 
اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و همچنین قاره اقیانوســیه است که  تمام این ها نشان از 

خدمات ارزشمند این استاد گران مایه دارد.
اینجانب درگذشــت این استاد گران مایه و بزرگ را به خانواده آن مرحوم و تمام فعاالن 

حوزه صنایع دستی تسلیت می گویم.

 تعمیر و بازسازی پمپ های گریس اسپیندل رافینگ نورد گرم
تعمیر و بازسازی پمپ های اســپیندل رافینگ )شوارتز( ناحیه نورد گرم برای نخستین 

بار در کشور با تکیه بر توان کارشناسان فوالد مبارکه و شرکت های داخلی انجام شد.
روح اله قیصری ها، سرپرست تعمیرات هیدرولیک، رول ها و جوش تعمیرگاه مرکزی فوالد 
مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: پمپ های شــوارتز در قســمت رافینگ ناحیه نورد 
گرم به صورت دوتایی بر روی اســپیندل های اصلی نورد نصب می شــود و یک مکانیسم 
برای پمپاژ گریس و روان کاری اســپیندل ها محسوب می شود. با توجه به اهمیت دقت و 
حساسیت زیاد کاِر پمپ، همواره میزان تزریق گریس و روان کاری باید به صورت پیوسته 
و بدون وجود نشــتی باشد. وی در تشــریح چرایی تعمیر و بازسازی این پمپ ها اظهار 
داشــت: به دلیل مستهلک شدن پمپ و ایجاد نشتی در سیستم و همچنین پیچیدگی و 
خاص بودن سیســتم مکانیسم این نوع پمپ، منحصربه فرد بودن قطعات داخلی پمپ و 
نبود تأمین کننده قطعات و نداشــتن دانش فنی موردنیاز، با ایجاد تیم تحقیق و توسعه 
و تحلیل خرابی در تعمیرگاه مرکزی، با کمک پیمانکار داخلی اقدام به طراحی، ســاخت 
و بهینه ســازی قطعات داخلی پمپ های شــوارتز گردید و تمامی پمپ های اسقاطی به 

چرخه تولید بازگشت.
مســعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی در این  باره گفت: برآورد 
قیمت خرید هریک از پمپ های شوارتز حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و هزینه 
تعمیر هریک از آن ها حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که با انجام این پروژه، 
در ازای هر پمپ حدود ۱۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی برای شرکت حاصل شده 

و از خروج ارز از کشور جلوگیری به  عمل  آمده است.
در همین زمینه علیرضا ذوالفقاری تکنسین آماده ساز تعمیرگاه مرکزی نیز گفت: با توجه 
به محدودیت تأمین این نوع پمپ ها و نقش بسیار مهم آن ها در عملیات نورد، با همکاری 
ســایر واحدها مصمم شدیم تعمیرات آن ها را عملیاتی کنیم؛ ازاین رو تمامی امور مربوط 
به آماده سازی نظیر هماهنگی بین پیمانکار، ناحیه نورد گرم و تعمیرگاه مرکزی صورت 
گرفت و با سایر زحمات فنی که همکاران متحمل شدند، این پروژه در سریع ترین زمان 
ممکن انجام شد. سرپرست تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه در پایان 
از زحمات کلیه کارکنان شاغل در قسمت تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی و نورد 

گرم و شرکت پیمانکار تقدیر و تشکر نمود.

 رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خوزســتان 
گفت:شرایط و بستر الزم برای انجام و ثبت کشت 
قراردادی گندم در خوزستان به صورت الکترونیکی، 
به منظور رفاه کشــاورزان گندمکار و سرعت کار، 

فراهم شد.
سیدرحمت اله پریچهر افزود: کشاورزان گندمکار با 
مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی، اطالعات خود 
را در ســامانه »پهنه بندی« ثبت و ســپس حواله 

الکترونیکی برای آنان صادر می شود.
وی گفت: برای ســهولت کار ، یک برنامه کاربردی 
کشــاورزی قــراردادی در گوشــی تلفــن همراه 
کشاورزان نصب و ســپس پیش نویس قرارداد بر 
اساسی اطالعاتی که در سامانه پهنه بندی ثبت و 
ضبط شده نهایی شده، کد رهگیری برای کشاورزان 
ارســال و پس از آن امضای دیجیتال توسط اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی به عنوان طرف قرارداد 

درج می شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان ادامه داد: 
کشــاورزان پس از انجام این مرحله که به صورت 
الکترونیک انجام می شود به بانک کشاورزی مراجعه 
و پس از ارایه وثیقه و تضمین ، بیمه نامه صندوق 
محصوالت کشــاورزی را به صــورت الکترونیکی 

دریافت خواهند کرد.
پریچهــر ابراز امیدواری کرد کشــاورزان گندمکار 

خوزستانی با کشت قراردادی گندم ، شرایط را برای 
دریافت بهتر نهاده های کشاورزی و حمایت دولت از 

آنان فراهم کنند.
ســال زراعی گذشــته ۲۵۰ هزار هکتار گندم در 
خوزستان به صورت کشت قراردادی با اداره کل غله 

و خدمات بازرگانی استان منعقد شد.
پیش بینی شــده امسال کشــت قراردادی گندم 
با الکترونیکی شــدن قرارداد و سهولت در دریافت 

نهاده های کشاورزی افزایش یابد.
کشت پاییزی گندم درسال زراعی جدید در سطح 
۵۶۷ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان نیمه 

نخست آبان شروع شد.
براساس اعالم سازمان جهادکشاورزی خوزستان از 
این میزان سطح کشــت ، ۴۴۰ هزار هکتار آبی و 
۱۲۷ هزار هکتار به صورت دیم خواهد بود.کشــت 
گندم در خوزستان تا نیمه نخست آذر ادامه خواهد 

داشت.
کشت گندم ابتدا در مناطق جنوبی خوزستان شروع 
و سپس به مناطق مرکزی و شمالی کشیده خواهد 
شد. خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی، یکی از 
قطب های تولید گندم در کشور محسوب می شود به 
طوری که هشت سال پیاپی است که رتبه نخست 

تولید این محصول را به خود اختصاص می دهد.
برداشــت گندم در خوزســتان از ۲۰ فروردین به 

تدریج ابتدا از مناطق جنوبی و ســپس مرکزی و 
غربی شروع می شود و سپس به مناطق سردسیر 
و کوهستانی شرق و شمال شرق خوزستان کشیده 

خواهد شد.
سال زراعی گذشــته با وجود خشکسالی شدید و 
تنش آبی ، حدود ۱.۶میلیون تن گندم در خوزستان 
تولید شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰هزار 
تن به صــورت تضمینی از کشــاورزان خریداری 
شد.شوش با خرید تضمینی ۲۲۰هزار تن گندم در 

خوزستان رتبه برتر را کسب کرد.
اســتان خوزستان با تولید حدود ۱۷.۵ میلیون تن 
محصــوالت زراعی ، باغی ، فرآورده دامی و لبنی و 
عسل به تنهایی ۱۴درصد کل محصوالت کشاورزی 
کشور را تولید کرده و از این حیث در جایگاه نخست 

کشوری قرار دارد.
خوزســتان یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زمین 
کشاورزی دارد ولی در صورت تامین آب ، زهکشی 
و تسطیح زمین ها و توسعه کشت گلخانه ای امکان 
افزایش سطح زیرکشت تا ۲.۲میلیون هکتار وجود 
دارد. نیشکر ، گندم ، برنج ، مرکبات سردسیری و 
گرمســیری ، خرما ، ذرت دانه ای و علوفه ای ، جو ، 
چغندرقند و محصوالت جالیزی ، سبزی و صیفی و 
انواع گل از مهمترین تولیدات کشاورزی خوزستان 

است.

انجام شیوه  کشت قراردادی گندم در خوزستان الکترونیکی شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران،گفت: پیمانکار کتابخانه مرکزی ساری قول داد 
که هشت ماه آینده این پروژه تکمیل و به بهره برداری می   رسد.

آرزو ولی پور در جمع خبرنگاران درباره پروژه کتابخانه مرکزی ســاری از سال ۸۹ در 
دستور کار مدیران و متولیان امر قرار گرفته است، اظهار کرد: در دولت قبل و در سفر 
معاون رئیس جمهور به مازندران ۲۰ میلیارد تومان اعتبار  برای این پروژه اختصاص 
داده شده و در دولت سیزدهم هم ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص 
داده شــده اســت.وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه همان سال آغاز شده 
است. براساس برنامه این پروژه قرار بود سه سال بعد به بهره برداری برسد،اضافه کرد: 
اعتبار این پروژه تامین شده و پیمانکار قول داده که هشت ماه آینده تحویل نهادهای 

کتابخانه های استان داده شود.
مدیــرکل کتابخانه های مازندران، اضافه کرد: بــرای تجهیز کتابخانه مرکزی هم ۴۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که نهاد کتابخانه های عمومی کشور مسؤولیت تجهیز 

را برعهده دارد.
وی درباره وضعیت کتابخانه های استان، اظهار کرد: ۱۱۹ باب کتابخانه در سطح استان 
مازندران فعال هســتند که برخی ها نهادی و ۱۳ باب مشارکتی و تنها یک کتابخانه 

مستقل در استان فعال است.
ولی پور با اعالم اینکه میزان امانت کتاب در سال جاری هشت برابر شده است، افزود: 
در سال جاری ۶۶۰ هزار نسخه کتاب امانت رفته و حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نسخه 
در کتابخانه موجود است.مدیرکل کتابخانه عمومی مازندران از افتتاح چهار کتابخانه در 
هفته جاری خبر داد و گفت: در استان مازندران ۳۳ پروژه در دست اقدام است که ۱۵ 
پروژه فعال داریم که اگر این پروژه به اتمام برسد حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر به فضای 

کتابخانه استان اضافه می شود.
وی در ادامه با اشاره به مشارکت خیران در توسعه کتابخانه های استان، گفت: بسیاری 
از پروژه ها به همت این افراد پیش برده و اعتماد خیران باعث شــده که بســیاری از 

پروژه ها پیشــرفت داشته باشند و در کنار پروژه زمینه تامین کتاب و زیرساخت های 
نرم افزاری را فراهم کردند.

ولی پور یادآور شــد: بیش از ۴۶ هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۴ میلیارد ریال توسط 
خیران هدیه شده و ۲۸۳ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی در اختیار کتابخانه های 

استان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفر ســه متر فضای کتابخانه ای نیاز اســت در حال 
حاضر فضای کتابخانه ای استان به ۵۷ هزار متر نمی رسد که برای جمعیت استان به 
یک فضای ۹۸ هزار متری احتیاج داریم و ۴۳ هزار متر فضای فیزیکی کتابخانه های 

استان کم است.
مدیرکل کتابخانه های مازندران خاطر نشان کرد: با ۱۶ باب کتابخانه ای که در طی ۶ 
سال اضافه شده حدود ۶ هزار متر به فضای کتابخانه  استان افزوده می شود و کتابخانه 

مرکزی پیمانکار قول داده که هشت ماه آینده به بهره برداری برسد.

پروژه کتابخانه مرکزی ساری هشت ماه آینده تکمیل می شود

خطیبی ایالم خبرنگار ایالم | فرمانده سپاه امیرالمومنین )ع( ایالم با بیان اینکه 
مشکل اصلی روستاهای ما کمبود آب است، گفت: سپاه با همکاری دستگاه های 
مختلف و با استفاده از توان و تخصص بسیج تحت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
جهاد آبرسانی در روستاهای استان را با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست 
اقدام دارد. ســردار جمال شاکرمی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب 
رسانه درآستانه هفته بسیج، اظهار داشت: هرچند زمان بندی برای جهاد آبرسانی 
سه سال در نظر گرفته شده است اما پروژه های آبرسانی روستایی با ۴۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی زودتر از زمان بندی برنامه و با کمک نیروهای متخصص به 
اتمام خواهد رســید. وی افزود: بسیج ســازندگی برنامه آبرسانی به روستاها را 
با توان و امکانات خود در ســریع ترین زمان ممکن و با کیفیت کامل، رعایت 
استانداردها و با نگاه جهادی انجام می دهد.  فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( ایالم 
یادآور شد: برای آبرسانی به روستاها همه تحقیقات، تجهیزات، نیروی انسانی و 
امکانات توسط سپاه تهیه و اعتبار این پروژه ها از طریق قرارگاه امام حسن )ع( 
تامین و با همکاری دستگاه های مختلف از جمله آبفا در اختیار پیمانکار پروژه 
ها قرار داده می شود. سردار شاکرمی ادامه داد: ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال آب در 
جهاد آبرسانی برای روستاهای فاقد آب انجام شده و شیوه مدیریت آبرسانی به 
روستاهای ایالم و شهرهای کوچک، در سطح کشور یک الگوی آبرسانی است.

وی اضافه کرد: در برخی از طرح های آبرسانی از تکنیک های جدیدی استفاده 
می شود که آب های حاصل از باران در سفره های زمین زمینی هدایت تا مشکل 
آبیاری اراضی کشاورزی تا حدودی مرتفع شود. سردارشاکرمی با بیان اینکه وظیفه 
بسیج خدمت گزاری بی منت و صادقانه به جامعه در بخش های مختلف است، 
تاکید کرد: بسیج اقشار از همان ابتدای شکل گیری همواره در کنار مردم بوده و 
سپاه با استفاده از ظرفیت گسترده بسیج اقشار با هدف خدمت رسانی به مردم 

اقدام می کند و در این راستا رفع نیازهای جامعه با حضور فعال خود، قدم های 
موثری را برداشته است. وی ادامه داد:  برای نمونه به مسووالن کمیته امداد امام 
خمینی  اعالم کرده ایم هر تعداد خانواده مددجوی تحت پوشش دارای زمین 
فاقد مسکن را معرفی کنند، سپاه با کمک نیروهای جهادی و بنیادهایی چون 
مستضعفان برای آنها خانه خواهد ساخت. شاکرمی ادامه داد: نگاه و تفکر بسیج 
و خدمات این قشــر به مردم باعث ماندگاری نظام شــده و این خدمات رسانی 
ها به مردم گره گشــا و مایه دلگرمی مردم می شــود چرا که نگاه بسیج بدون 
هیچ گرایش حزبی، سیاسی و صف و سطح بندی است. در هفته بسیج  هفت 
هزار و ۲۰۰ ریزبرنامه در بخش های مختلف نظیر خدماتی، عمرانی، زیربنایی، 
محرومیت زدایی، فرهنگی، اقتصاد مقاومتی در ۱۵ سرفصل برگزار خواهد شد . 
سردار شاکرمی ادامه داد: ارائه ۲۰ میلیارد ریال خدمات درمانی، اعزام ۱۰۰ گروه 
جهادی به مناطق محروم و دورافتاده، اعزام هشت هزار دانش آموز به اردوهای 
راهیان نور، پیاده روی خانوادگی، انجام اردوهای پیشرفت و آبادانی ویژه دانش 
آموزان و دانشــجویان برای بازدید از صنایع و واحدهای کالن تولیدی از جمله 
این برنامه هاست. وی تاکید کرد: یکی از مهمترین خدمات سپاه ایجاد مستمری 
برای رزمندگان فاقد مدارک بالینی دوران دفاع مقدس به تعداد هفت هزار و ۲۰۰ 

نفر است که این افراد اکنون مستمری دریافت می کنند.

 فرمانده سپاه امیرالمومنین )ع( استان ایالم :
 29 آبان تا پنجم آذرماه هفته گرامیداشت بسیج با شعار بسیج خدمتگزار ملت ایران است 

  اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، بین روابط عمومی مناطق مخابراتی،حائز رتبه برتر شد
خانم اســتارمی رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان ضمن اعالم این خبر افزود : در ارزیابی انجام شــده بین روابط عمومی های مناطق مخابراتی و بررســی شاخص های در نظر گرفته شده ، اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان با 

کسب امتیاز کامل توانست رتبه برتر را کسب نماید. 
وی شــاخص های تولید محتوی ،بازنشــر محتوی ،اجرای برنامه های مســئولیت اجتماعی ،خالقیت ونوآوری ،مدیریت تبلیغات،مدیریت اینستاگرام وهزینه آگهی های رســانه ای ،اجرای رویدادها وارسال اطالعات استژیک همچنین امتیاز مدیریتی را از 

جمله شــاخص های مورد ارزیابی روابط عمومی های مناطق دانســت و گفت : پس از بررســی مستندات ارسالی ، روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان حائز رتبه برتر شده است .
الزم به ذکر اســت این ارزیابی بصورت فصلی وهر ۳ ماه یکبار انجام شــده و عملکرد روابط عمومی مناطق مخابراتی مورد پایش،سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
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ــر  ــر  و کارت عاب ــماره 97230010359723001035 و کارت عاب ــه ش ــجویی ب ــماره  و کارت دانش ــه ش ــجویی ب ــماره 09244911080924491108 و کارت دانش ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بانــک متعلــق بــه مســعود داوطلــب فرزنــد محمــود در تاریــخ بانــک متعلــق بــه مســعود داوطلــب فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/08/151401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 14751475 متعلــق بــه ســعید نظیــف کاران فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید نظیــف کاران فرزنــد حســین در تاریــخ 141401/08/01/08/1919  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 08730199970873019997 و کارت عابــر بانــک  و کارت عابــر بانــک 
متعلــق بــه محســن محمداقلــی فرزنــد قربــان قلــی در تاریــخ متعلــق بــه محســن محمداقلــی فرزنــد قربــان قلــی در تاریــخ 1401/07/1401/07/1515 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 06406993750640699375 متعلــق بــه جــواد دهقانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد دهقانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 11401/06/401/06/0101  
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 08298324590829832459 و کارت موتــور بــه شــماره  و کارت موتــور بــه شــماره 7782322277823222 متعلــق بــه ســیدحمید  متعلــق بــه ســیدحمید 
کاظمــی یــزدی فرزنــد ســیدابراهیم در تاریــخ کاظمــی یــزدی فرزنــد ســیدابراهیم در تاریــخ  1401/08/15 1401/08/15مفقــود 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 09260211810926021181 متعلــق بــه محمــد مرتضــوی رزق آبــادی فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مرتضــوی رزق آبــادی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/08/181401/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07203414260720341426 متعلــق بــه تکتــم غالمــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه تکتــم غالمــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 11400/01/400/01/0101 مفق

ــه شــماره  ــه شــماره  و کارت شناســایی نظامــی ب ــه شــماره 09244150710924415071 و کارت شناســایی نظامــی ب ــه ســه ب ــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه پای ــه ســه ب کارت ملــی و گواهینامــه پای
404649541404649541 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حامــد غفــوری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه حامــد غفــوری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 11401/08/401/08/2222  

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 09329466900932946690 متعلــق بــه علیرضــا ضرغامــی یــزد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا ضرغامــی یــزد فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
141401/08/01/08/1616 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70607060

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09237638560923763856 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 09237638560923763856 و  و 

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 09237638560923763856 متعلــق بــه ســینا زنجانــی اســمعیل پــور فرزنــد  متعلــق بــه ســینا زنجانــی اســمعیل پــور فرزنــد 
رضــا در تاریــخ رضــا در تاریــخ 11401/08/401/08/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09010730670901073067 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 357357 متعلــق  متعلــق 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود  در  رضــا  فرزنــد  قرائــی  زهــرا  تاریــخ بــه  در  رضــا  فرزنــد  قرائــی  زهــرا   بــه 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــید  ــد س ــع فرزن ــخی طب ــه س ــیده فاطم ــه س ــق ب ــید  متعل ــد س ــع فرزن ــخی طب ــه س ــیده فاطم ــه س ــق ب ــی 20920097022092009702 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/06/1400/06/1212 مفقــود گردی ــخ محمــد در تاری محمــد در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09346714430934671443 متعلــق بــه زهــرا دانشــور زارع فرزنــد محمــد در  متعلــق بــه زهــرا دانشــور زارع فرزنــد محمــد در 
تاریــخ تاریــخ 11400/11/400/11/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 80947838094783   ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــالک  7474 /  / 228228 ه  ه 5151 و ش ــماره پ ــه ش ــالک   ب ــماره پ ــه ش ــدل 13921392 ب ــا م ــین تیب ــدل کارت ماش ــا م ــین تیب کارت ماش
ــی  ــه شــماره مل ــزدی ب ــه رســتمی ب ــه مرضی ــق ب ــی  متعل ــه شــماره مل ــزدی ب ــه رســتمی ب ــه مرضی ــق ب وشــماره شاســی وشــماره شاســی NASNAS811100811100DD57501075750107 متعل
07318776830731877683 فرزنــد تــاج محمــد در تاریــخ  فرزنــد تــاج محمــد در تاریــخ 141401/04/01/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21202361432120236143 متعلــق بــه گل انــدام علــی جمعــه زاده  متعلــق بــه گل انــدام علــی جمعــه زاده 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده  از درجــه  و  تاریــخ  401/08/10 11401/08/10مفقــود گردیــده  فرزنــد محمــد در  تاریــخ  حصــاری  فرزنــد محمــد در   حصــاری 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09214484300921448430 متعلــق بــه ســمیه اســماعیلی دوغ آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه ســمیه اســماعیلی دوغ آبــادی فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ محمدرضــا در تاریــخ  401/08/01 11401/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 09404576870940457687 و کارت ماشــین لیفــان مــدل  و کارت ماشــین لیفــان مــدل 13881388 بــه  بــه 
شــماره پــالک شــماره پــالک 4242 /  / 284284 ج  ج 6464 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAKNNAKN55MM4128700108641287001086 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 
ــخ  ــاس در تاری ــید عب ــد س ــدر فرزن ــی ص ــول طوس ــه سیدرس ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــید عب ــد س ــدر فرزن ــی ص ــول طوس ــه سیدرس ــق ب LFLF481481QQ33YY081100158081100158 متعل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/29 1401/07/29مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09265543280926554328 متعلــق بــه امیرحســین بلــوچ شــیروانی فرزنــد  متعلــق بــه امیرحســین بلــوچ شــیروانی فرزنــد 
احمــد در تاریــخ احمــد در تاریــخ 11401/08/401/08/0404 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 07202427620720242762 متعلــق بــه شــیوا شــیرین بهــادر فرزنــد احمــد در  متعلــق بــه شــیوا شــیرین بهــادر فرزنــد احمــد در 

تاریــخ تاریــخ 1401/04/1401/04/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 08724155970872415597 و شناســنامه بــه شــماره ملــی  و شناســنامه بــه شــماره ملــی 08724155970872415597  
متعلــق بــه صالحــه محــرب فرزنــد براتعلــی در تاریــخ متعلــق بــه صالحــه محــرب فرزنــد براتعلــی در تاریــخ  1401/08/14 1401/08/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70617061

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــنام فرزن ــعید  خوش ــه س ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــی محم ــد عل ــنام فرزن ــعید  خوش ــه س ــق ب ــماره 44200264994420026499 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401401/08/1/08/1515 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70627062

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 64696566336469656633 و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه فــرزاد عبدالــه فرزنــد محمــد  و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه فــرزاد عبدالــه فرزنــد محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/08/1401/08/2626 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70637063

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00808731460080873146 متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی اغــوز بنــی فرزنــد  متعلــق بــه ســید مهــدی  حســینی اغــوز بنــی فرزنــد 
سید رحمان در تاریخ سید رحمان در تاریخ 11401/08/401/08/2323 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70667066

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37204503253720450325 متعلــق بــه مهــرام خدارحمــی اکبرآبــاد فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرام خدارحمــی اکبرآبــاد فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401401/08/1/08/2020 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 39623124203962312420 متعلــق بــه ســمیه میرزائــی فرزنــد فتــاح در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه میرزائــی فرزنــد فتــاح در تاریــخ 11401/08/25401/08/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــالل در تاری ــد ج ــی فرزن ــف نکوئ ــه صی ــه ریحان ــق ب ــخ  متعل ــالل در تاری ــد ج ــی فرزن ــف نکوئ ــه صی ــه ریحان ــق ب ــماره 44206814544420681454 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 1399/12/01399/12/055 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 17395343111739534311 متعلــق بــه محمــد جعفــری فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد جعفــری فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/11401/08/100 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/08/29

شماره : 1519

 از سازنده اول و طراح جدید تا ارزش نجومی کاپ قهرمانی!

 قطر-اکوادور؛ نبردی برای حفظ آبرو و نمایش شایســتگی قبل از 
جدالی ترسناک

قطر و اکوادور می دانند که بازی افتتاحیه بهترین فرصت 
آنها برای موفقیت در گروه A قبل از رویارویی با هلند و سنگال 

به عنوان دو رقیب بسیار ترسناک است.
 رویترز در مطلبی نوشت، قطر و اکوادور هر دو می دانند 
که بازی افتتاحیه یکشنبه بهترین فرصت آنها برای موفقیت 

در گروه A قبل از رویارویی با رقبای بسیار ترسناک است.
قطر و اکوادور که به ترتیب در رتبه های   پایین 50 و 44 
جهان قرار دارند، برای صعود به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه خود به پیروزی نیاز 
دارند.چشم انداز بازی های دلهره آورتر برای این دو تیم  رویارویی با سنگال، قهرمان 
آفریقا و هلند حریف سرسخت اروپایی است.در این بین، قطر طوالنی تر از بسیاری از 
تیم ها در طول اردوهای اروپایی، چندین تیم آمریکای مرکزی را در بازی های دوستانه 
اخیر شکست داد و بعد  از قهرمانی در جام ملت های آسیا 2019 به خودباوری رسید.

اکوادور نیز از سخت ترین رقابت های مقدماتی به جام جهانی صعود کرده است. آنها 
نسبت به قطری ها نام های شناخته شده تری دارند، از جمله »مویزس کایسدو،«هافبک 
لیگ برتر و »انر والنسیا«  مهاجم کهنه کار خود.والنسیا گفت: »به ما ایمان داشته 
باشید! ما تا جایی که می توانیم سخت کار می کنیم تا به کل ملت شادی بخشیم«.

قطر، حتی در صورت شکست، دستکم می خواهد از تحقیر دور شود و ثابت کند 
که شایسته  یک جایگاه است. 

 سکوت مطلق به احترام نماز در جام جهانی
دولت قطر اقدامی شایسته برای حفظ حرمت نماز در ایام 
جام جهانی 2022 انجام داد. جام جهانی 2022 از یکشنبه 
با برگزاری بازی قطر با اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز 
می شود.در همین رابطه دولت قطر پیش از این اعالم کرده 
بود تماشاگران مسابقات جام جهانی 2022 باید طبق قوانین 
اســالمی در این ایام حضور پیدا کنند.پیش از این، قطر از 
ممنوعیت اســتعمال و فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه 
های جام جهانی و اطرف استادیوم ها خبر داده بود که صدای یکی از اسپانسرهای 
اصلی جام جهانی را درآورده بود.در جدیدترین خبر در این زمینه شــبکه »مرسال 
قطر« اعالم کرد تمام شعارهای هم جنس بازی در ایام مسابقات جام جهانی 2022 
در دوحه ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی می شود.همچنین نکته جالب دیگر 
دولت قطر مقرر کرده در اوقات پنجگانه نماز تمام موسیقی های مربوط به مسابقات 
جام جهانی در فضای عمومی شهر قطع می شود تا نمازگزاران نمازشان به پایان برسد.

 کی روش ریسک می کند؟
ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازی با 

انگلیس مشخص شد.
تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 16:30 دوشنبه هفته 
آینده در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2022 قطر به 

میزبانی ورزشگاه خلیفه دوحه به مصاف انگلیس می رود.
شاگردان کارلوس کی روش در آخرین بازی دوستانه خود 
پیش از این مسابقات مقابل تونس دو بر صفر شکست خوردند.

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سید مجید حسینی، صادق محرمی، میالد 
محمدی، روزبه چشمی، سعید عزت اللهی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی، 
وحید امیری و مهدی طارمی 11 بازیکنی بودند که در بازی مقابل تونس در ترکیب 

اصلی ایران به زمین رفتند.
در نیمه دوم نیز ســید حسین حسینی، محمدحســین کنعانی زادگان، شجاع 
خلیل زاده، رامین رضاییان، ابوالفضل جاللی، علی کریمی، احمد نوراللهی، ســامان 

قدوس، مهدی ترابی، علی قلی زاده و کریم انصاری فرد به کار گرفته شدند.
ســردار آزمون، پیام نیازمند و امیر عابدزاده نیز سه بازیکنی بودند که کی روش 

ترجیح داد از آن ها در بازی با حریف آفریقایی استفاده نکند.
هرچند کی روش همواره سورپرایزهای برای معرفی ترکیب اصلی اش دارد اما برخی 
نفرات شانس بیشتری برای بازی کردن مقابل انگلیس دارند و برهمین اساس باید 

حضور بیرانوند درون دروازه  تیم ملی را قطعی دانست.
در ســمت راســت خط دفاعی، صادق محرمی که در این فصل حضور مثبت و 
تاثیرگذاری در تیم دیناموزاگرب در لیگ کرواســی و لیگ قهرمانان اروپا داشته به 

نسبت رامین رضاییان، شانس بیشتری برای بازی کردن مقابل انگلیس دارد.
استفاده از کنعانی زادگان و مجید حسینی در مرکز خط دفاعی هم محتمل تر از 
خلیل زاده و پورعلی گنجی است. در سمت چپ دفاع نیز احسان حاج صفی، کاپیتان 
تیم ملی در قیاس با ابوالفضل جاللی و میالد محمدی شانس باالتری برای قرار گرفتن 
در ترکیب اصلی دارد.در پســت هافبک دفاعی کی روش به احتمال فراوان از پست  
نوراللهی و عزت اللهی استفاده خواهد کرد. شانس علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده 
نیز برای بازی کردن در وینگر چپ و راســت تیم ملی در بازی با سه شیرها بیشتر 
از نفراتی مثل وحید امیری و مهدی ترابی است.هرچند این احتمال می رفت سردار 
آزمون  به جای قرار گرفتن در ترکیب به عنوان یک مهاجم راس، پشت مهدی طارمی 
به کار گرفته شود اما دوری طوالنی مدت او از میادین و بازی نکردنش مقابل تونس، 
ریسک استفاده از بازیکن بایرلورکوزن در ترکیب اصلی را به کمترین حد رسانده است. 
به همین دلیل سامان قدوس، گزینه اصلی کادرفنی برای پست پشت مهاجم است.

ستاره ایرانی پورتو پرتغال نیز قطعا گزینه اول کی روش برای پست مهاجم هدف 
در جام جهانی است.

 کولینا: داوران زن می توانند بازی های همه تیم ها را قضاوت کنند
مســئول کمیته داوران فیفا اعالم کرد محدودیتی برای 
داوران زن در جام جهانی نیســت.امروز نشست خبری پیر 
لوئیجی کولینا مسئول بخش داوری در فیفا بود.از پیرلوئیجی 
کولینا پرسیده شد که آیا به شش داور زن اجازه داده می شود 
در بازی هایی که ممکن است مسائل فرهنگی وجود داشته 
باشــد، مثاًل بازی هایی که مربوط به عربستان، ایران و قطر 
باشــد قضاوت کنند؟ که او گفت: این چیز جدیدی است. 
برای ما آنها داور و مسئول مسابقات هستند و این پیامی است که ما به آنها هنگام 
حضور در سمینار داوران گفتیم. به این داوران گفتیم شما اینجا هستید نه به این 
دلیل که زن هستید، بلکه به این دلیل که داوران فیفا هستید. بنابراین به عنوان داور 
بازی برای همه مســابقات در دسترس هستند و اگر محدودیتی وجود داشته باشد 
فقط محدودیت ملیت داور است که نباید با تیم هایی که سوت می زنند یکسان باشد.

 تمرین استقالل به خاطر مشکالت مالی تعطیل شد!
تمرین تیم فوتبال استقالل که قرار بود از امروز آغاز بشود، 
به خاطر مشکالت مالی تعطیل شد. تیم فوتبال استقالل بعد 
از قهرمانی در جام حذفی و پیروزی مقابل نساجی به خاطر 

تعطیلی مسابقات لیگ حدود دو هفته تعطیل شد.
قرار بود تمرینات این تیم از امروز جمعه مجدداً از ســر 
گرفته بشود اما با اعالم رسمی باشگاه استقالل، این تمرین 
لغو شده است.باشگاه استقالل در این خصوص به انتشار یک 
خط خبر بسنده کرد: »به دلیل عدم دریافت مطالبات پیشین بازیکنان استقالل و 
پرداخت نشدن مبالغی که باید تا این مقطع از فصل به آن ها پرداخت می شد، تمرین 

امروز استقالل برگزار نشد.«

محمود رضایی  -   ایده روز  |در آســتانه 
آغاز مســابقات جام جهانی فوتبال 2022 به 

معرفی تاریخچه این جام پرداخته شد.
 اکثر کارشناسان فوتبال معتقدند جام جهانی 
بزرگترین رقابت ورزشی دنیا است، زیرا اغلب 
با ســازماندهی خوب، رقابت شدید و هیجان 

همراه بوده است.
مسابقات جام جهانی قبل از اینکه به شکل و 
سیستم کنونی خود تبدیل شود، شاهد مراحل 
مهمــی در تاریخ خود بوده که با چرخش های 
متمایز و تصمیمات مشخص همراه بوده است. 
از ســال 1930 تا 1970، تیم برنده »جام ژول 

ریمه« را دریافت می کرد.
در بازه زمانی 1974 تا 2022، برنده یک جام 

طالیی به نام »جام جهانی« دریافت می کند.

 شکل جام جهانی قدیم
جام قدیم »جام ژول ریمه« نام داشــت و 
نام دیگر آن "جام پیروزی" بود. جامی اســت 
که از نقره ساخته شده با طال روکش شده بود 
که توسط مجسمه ســاز فرانسوی آبل الفلور 
طراحی شــده بود. اروگوئه اولیــن دوره را در 

سال 1930 برد.
در خــالل وقفــه هــای جــام جهانی در 
ســال های 1942 و 1946 به دلیل شــروع 
جنگ جهانــی دوم، اوتورینو باراســی، نایب 
رئیس فیفا و رئیس فدراســیون فوتبال ایتالیا، 
 نماد جــام جهانی را با مخفی کــردن آن در 
جعبه کفش زیر تخت خود برای این کشــور 

محافظت کرد.

 اولین جام جهانی »قدیمی« در تاریخ 
چقدر وزن داشت؟

ارتفاع جام در اولین دوره آن 35 سانتی متر 
و وزن آن 3.8 کیلوگرم بود و در مورد شــکل 
جام جهانی اول می توان به "نایک" نماد پیروزی 
یونانی ها با گلدان طالیی اشــاره کرد.  پس از 
قهرمانی تیم ملی برزیل در جام جهانی 1970، 
طبق قوانین مقرر شــد که برزیل جام را برای 
همیشــه نگه کرد. این جام قبل از سرقت در 
سال 1983 در مقر فدراسیون فوتبال برزیل در 

یک محفظه شیشه ای ضد گلوله بود.

 چرا جام جهانی به این نام خوانده  
شد؟

جام جهانی در ابتدا به عنوان "جام پیروزی" 
شــناخته می شــد و نام آن بعداً به نام »ژول 
ریمه« موسس و رئیس فدراسیون بین المللی 
فوتبال "فیفا" تغییر یافت. به افتخار او به عنوان 
پدر معنوی مسابقات و عامل تحقق ایده این نام 
روی جام گذاشــته شد. "جام پیروزی"  یا ژول 
ریمه از نقره ســاخته شده بود و با طال روکش 
شده بود، با پایه آبی از الجورد، و شبیه خدای 

برد یونانی ها، معروف به "Nike" بود.

 ســاختار جام جهانی فعلی چگونه 
است و قیمت آن چقدر است؟

پــس از اینکه برزیل جام جهانی ژول ریمه 
را حفــظ کرد، فدراســیون بین المللی فوتبال 
)فیفا( تصمیم گرفت یک جام جایگزین بسازد 
به همین خاطر 53 پیشــنهاد از هنرمندان و 
مجسمه سازان از 7 کشور مختلف دریافت کند 
و سپس مجسمه ساز ایتالیایی سیلویو گازانیاگا 
را که برای "برتونی" شــرکت تولید مدال کار 

می کرد، انتخاب شد. 
مجسمه ساز ایتالیایی سیلویو گازانیگا موفق 

شد شکل فعلی جام جهانی را طراحی کند، زیرا 
در سال 1973 دو نوع جام برای فیفا ارائه کرد 
که یکی از آنها پذیرفته شد که شکل فعلی جام 
جهانی است که از طالی 18 عیار ساخته شده 
بود. وزن جام جهانی 6.142 کیلوگرم و ارتفاعش 

36.8 سانتی متر است.
ســاخت جام جهانی از نظــر ارزش مالی 
مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته، به طوری 
که هزینه اولین نســخه ســاخته شده توسط 
Gazzaniga حدود 50 هزار دالر آمریکا شد در 
حالی که هزینه و ارزش جام جهانی 2022 قطر 

بیش از 10 میلیون دالر است.

 جام جهانی چه ویژگی هایی دارد؟
این جام از پایه ای به قطر 13 ســانتی متر 
)5.1 اینچ( تشکیل شده است که روی آن جام 
جهانی فوتبال نوشته شده است و شامل دو الیه 

آالباستر است.
کارشناسان می گویند جام توخالی اما بادوام 
است، زیرا اگر جامد و توپُر بود، وزن آن 70 تا 
80 کیلوگرم می شد و حمل آن بسیار سخت 
می شد.فرانتس بکن باوئر اولین نفری بود که 
در سال 1974 به عنوان کاپیتان تیم ملی آلمان 
غربی جام جدید را باال سر برد که در فینال مقابل 
هلند با دو گل به برتری رسید و ژرمن ها به مدت 

4 سال جام را در اختیار خود داشتند.
اما از ســال 2010، فدراسیون بین المللی 
فوتبال تصمیم گرفت یک ماکت به تیم برنده 
بدهد و نسخه اصلی آن در موزه فیفا در زوریخ 

سوئیس نگه دارد. 

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خطاب به خبرنگار انگلیسی که دوباره درصدد حاشیه 
سازی بود، گفت: هر جوابی بدهم، شما آنطور که دوست داری می نویسی.

 کریم انصاری فرد در نشســت خبری پیش از تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان 
در کمپ الریان قطر، اظهار داشت: از خبرنگارانی که به محل تمرین ما آمدند تا شرایط 
تیم ما را بدانند، تشکر می کنم. بعد از اینکه صعود مقتدرانه ای به جام جهانی داشتیم، 
شروع به آماده سازی برای این رقابت ها کردیم . در دو دوره قبلی هم حضور داشتیم و 

می دانیم شرایط جام جهانی به چه شکلی است.
وی افزود: همانگونه که گفتم همیشــه بهترین تیم هــای دنیا در جام جهانی حاضر 
می شوند  و همیشــه بهترین بازیکنان دنیا در جام جهانی هستند. بهترین تورنمنتی 
است که یک فوتبالیست می تواند در آن برای کشورش بازی کند. باید از جام جهانی 

لذت برد.
مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان عنوان کرد: قطعا ما هم مثل سایر تیم ها با تمام قوا و 
توان خود در این مسابقات شرکت می کنیم تا بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم. قطعا 
برای تاریخ سازی اینجا هستیم. همه بازیکنان هم قسم شده اند تا تمام تمرکزشان روی 

بازی ها باشد و بتوانیم بهترین نتایج را برای کشورمان به ارمغان آوریم.
انصاری فــرد درخصوص اینکه با توجه به تجربه حضــورش در جام جهانی و فوتبال 
انگلیس، دیدار با این تیم را چگونه می بیند، گفت: از طرح این ســوال ممنون هستم . 
سومین دوره ای اســت که در جام جهانی افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را کسب 

می کنم. 
کریم انصاری فرد گفت: همیشــه نسبت به تعهدم پایبند بودم و همیشه سعی کردم 
بهترین تــالش و عملکرد را در زمین به اجرا بگــذارم. دو دوره در جام جهانی بازی 
کــرده ام و تجربه های زیادی به لحاظ تیمــی و انفرادی مقابل تیم های بزرگ در جام 

جهانی 2014 و 2018 به دست آورده ام.
وی افزود: قطعا ســعی می کنم این تجارب را در اختیار جوان هایی که اکنون به تیم 
ملی آمده و کنار ما هستند، بگذارم. ان شاءاهلل من و همه هم تیمی های عزیزم تا آخرین 
لحظه و ثانیه ای که بازی سوم تمام شود، دست از تالش برنمی داریم تا اتفاق بزرگ و 

تاریخی را رقم بزنیم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشــان کرد: یک ســال در فوتبال انگلیس و تیم 
ناتینگهام فارست بازی کرده ام و نسبت به فوتبال انگلیس، شرایط حاکم بر این کشور 
و اینکه مردم چه قدر مردم در زندگی روزمره شــان درگیر هســتند،  آشنایی نسبی 
دارم. از حساســیت فوتبال برای انگلیسی ها خبر دارم  و همه شرایط و اتفاقات فوتبال 
انگلیس را در یک سال درک کردم . سعی کردم شرایطی که خودم درک کردم به هم 

تیمی هایم منتقل کنم.
انصاری فرد ادامه داد: همانگونه که همه می دانند انگلیس یکی از بهترین لیگ های دنیا 
را دارد که بهترین بازیکنان دنیا در آن بازی می کنند. در آن یک سال تمام شرایط را 

درک کردم  و سعی کردم این مسائل را به هم تیمی هایم منتقل کنم تا اگر کسی نیاز 
داشت از تجربیات من استفاده کند.

وی درواکنش به ادامه حاشیه سازی خبرنگاران انگلیسی با طرح این سوال که با توجه 
به اتفاقات اخیر کشورمان آیا با مردم کشورتان ابراز همدردی می کنید و شرایط تیم 
در حال حاضر با توجه به این اتفاقات چگونه اســت، گفت: قبل از جواب دادن به این 
سوال می خواهم یک مطلب را واضح بگویم. اتفاقی که روز گذشته در نشست خبری 
افتاد، این بود همانگونه که گفتیم تیم ما همیشه به تیم بودن زبانزد همه بوده و نشان 

داده ایم یک تیم هستیم.
مهاجم تیم ملی کشــورمان افزود: به همین خاطر من و سایر بازیکنان همیشه سعی 
کرده ایــم از همدیگــر دفاع کرده و واقعیــات را بگوییم. اینکه هر روز یک ســوال را 
می پرســید، هیچ مشکلی نیست. به این موضوع احترام می گذاریم . همانگونه که االن 
اینجا حضور داریم ، روز گذشــته هم بچه ها آمدند و روزهای قبل هم آمدیم و پاســخ 
دادیم، وظیفه مان است که پاســخ بدهیم. همانگونه که وظیفه من است برای بازی 
کردن به جام جهانی بیایم، قطعا وظیفه شــغلی شما هم ایجاب می کند اینجا باشید 
و سوال بپرســید.انصاری فرد ادامه داد: ولی همه باید کار خود را در حرفه مان درست 
انجام بدهیم. قطعا از علیرضا جهانبخش که اینجا نیست، دفاع می  کنم. به این خاطر 
که سوالی از او پرسیده شده که تقریبا شبیه به سوالی بود که از من پرسیدید. نمی دانم 
خود این خبرنگار بوده یا خیر اما ســوال همین است. نکته اینجا است. جوابی که ما 
می دهیم آن نیست که شما بعد از نشست می روید و در موردش می نویسید یا حرف 
می زنید. ما جوابی می دهیم اما شــما آنگونه که دوست دارید درموردش می نویسید و 
بیان می کنید.وی خاطرنشــان کرد: برای شــخص من قابل احترام هستید که امروز 
آمدم تا پاســخگو باشم. ولی به خاطر اتفاقی که روز گذشته افتاد، هرچه بگویم قطعا 
جور دیگری نوشته می شود. جواب تان را در یک جمله کوتاه می گویم . من برای کشور 
دیگری نیســتم . همانگونه که بچه بودم، آرزو داشتم فوتبالیست شوم . مثل خیلی از 

اسطوره های کشورهای دیگر در جام جهانی بازی کنم مانند اسطوره های بزرگ کشور 
خودمان که همه آن ها را می شناســید. آرزوی من بود در جام جهانی باشم و از بازی 

کردن در آن لذت ببرم تا مردم کشورم را خوشحال کنم.
کاپیتــان تیم ملی ایران تصریح کرد: این قــول را می دهم همه کار می کنیم تا مردم 
خوشحال شــوند   همانگونه که در جام جهانی 2014 و 2018 این اتفاق افتاد و همه 
بازیکنانی که پیراهن تیم ملی را می پوشیدند تا آخرین لحظه برای کشورمان دویدند، 

جنگیدند و در زمین زحمت کشیدند. در نهایت هم مردم خوشحال و راضی بودند.
انصاری فرد درباره تغییر ســرمربی تیم ملی پس از صعــود به جام جهانی و اینکه با 
کی روش که سابقه مربیگری در انگلیس را دارد و از شرایط فوتبال این کشور آگاه است 
هم می توانند روند پیشرفت خود را ادامه بدهند، توضیح داد: نیازی نیست درباره رزومه 
کی روش من و سایر بازیکنان حرف بزنیم زیرا شاید این موضوع مقداری خنده دار باشد 
زیرا او مربی باکالس و یک چهره سرشناس و شناخته شده در فوتبال دنیا و آسیا است.

وی عنــوان کرد: درباره نتایج او هم همه واقف هســتند و نتایج و شــرایط تیم های 
کی روش در اروپا و فوتبال ما مشخص است. نیازی نیست من حرف بزنم . همانگونه که 
مرتضــی گفت و همه هم تیمی های من می دانند زمانی که کی روش هدایت تیم ملی 
را برعهده داشت، در دو جام جهانی قبلی و جام ملت های آسیا تا آخرین لحظه برای 
کشورمان جنگید و تالش کرد  تا مردم خوشحال شوند. سعی کردیم همیشه بهترین 
نتایج را کســب کنیم و قطعا شــرایط اکنون خیلی بهتر شده است. همه همدل تر و 
یک صدا منتظر شروع جام جهانی هستیم تا مانند جام جهانی قبلی با تمام وجود و 

جان مان بازی کنیم و بهترین نتایج را برای کشورمان رقم بزنیم.
مهاجــم تیم ملی کشــورمان درمورد ســوال خبرنگاری که با تبریــک گفتن بابت 
دســت آوردهای بازیکنان ایران از او درخصوص حضور بانوان هوادار تیم ملی در بازی 
روز دوشنبه با انگلیس پرسید، گفت: سبب افتخار من، کشورم، بازیکنان و همه ما است . 
همانگونه که مردان، برادران پدران ما به استادیوم می آیند، بانوانی هم که در استادیوم 
حضور دارند خواهران و مادران ما هســتند. این جام جهانی برای کل دنیا است . چه 
تیم  هایی که در این مسابقات حضور دارند و  آن هایی که حضور ندارند. باید همه بتوانند 
بازی ها را ببینند و از آن  لذت ببرند . انصاری فرد افزود: هیچ استثنایی بین بانوان و آقایان 
نیست. برای ما به عنوان بازیکن باعث افتخار است که همیشه برای مردم بازی کردیم و 
هیچ قشری از این موضوع مستثنی نیست. از شما به خاطر این سوال تشکر می کنم. در 
جمله آخر باید بگویم با احترام به تمام هواداران در کل کشورهای دنیا، می دانیم ایران 
یکی از بهترین هواداران، مردم و تماشاگران را دارد. اگر در رسانه ها جست و جو کنید 
 می بینید همیشه تیم ملی ایران و تیم های باشگاهی ایرانی نقطه قوت خیلی خوبی دارند

 که آن هم هواداران شان هستند. همیشه همه در این مورد صحبت کرده و این موضوع 
را در جام جهانی  و جام ملت های قبلی هم دیدید. فقط هم متعلق به فوتبال نیست 

بلکه در تمام رشته ها آن را می بینید.

واکنش انصاری فرد به حاشیه سازی دوباره خبرنگار انگلیسی؛ 
هر جوابی بدهم، آنطور که دوست داری می نویسی

علی فتح اهلل زاده، در خصوص برگزار نشــدن تمرین امروز استقالل به دلیل 
پرداخت نشــدن مطالبات شان، اظهار داشت: چون قبال به آن ها برای پرداخت 
پول هایشان قول داده بودند اما انجام ندادند، این اتفاق افتاده است. حاال قرار است 

با آن ها صحبت کنم و ببینم موضوع چیست و امور را پیگیری کنم.
وی در خصوص اینکه چه زمانی قرار است با اعضای تیم صحبت کند، گفت: 
ان شاءاهلل فردا یا پس فردا.مدیرعامل باشگاه استقالل در مورد اینکه با این حساب 
ممکن است تحریم تمرین فردا هم ادامه داشته باشد، گفت: به هرحال بازیکن 
هستند و باید ببینم هر یک چقدر گرفته اند. چه کسی کم گرفته یا زیاد گرفته، 
هنوز اطالعی از موضوع ندارم. باید بررسی کنم تا تصمیم گیری و در مورد آن 
صحبت کنم.فتح اهلل زاده در خصوص مشــکالت مالی اســتقالل مانند پرونده 
استراماچونی، عنوان کرد: مشکالت مالی زیادی وجود دارد. همه منابع هزینه و 
خرج شده، یک ریال در باشگاه نیست. 300 میلیارد هم باید فورس ماژور پول 

تزریق کنیم. این کار سختی است و در حال پیگیری آن هستیم.
وی در خصوص درخواست وام 200 میلیارد تومانی باشگاه استقالل، گفت: 
خیلی تعجب می کنم در مورد آن هایی که 150 میلیارد را گرفتند و خرج کردند، 
هیچ خبری نیست. چگونه کسی متوجه نشد؟ 150 میلیارد خرج کردند و یک 

آب هم روی آن نوشیدند! هیچ خبری نشد. ما تا تقاضای خودمان را مطرح کردیم 
خبرش منتشر شد. هنوز معلوم نیست بدهند یا ندهند، خبرش منتشر شد. این 
خوب نیســت.فتح اهلل زاده گفت: اگر خبرنگاری زرنگ است، باید در مورد آن ها 
هم زرنگی می کرد. بله، وقتی تیمی پول ندارد باید وام بگیرد. چکارباید بکند؟ 
فضا و موضوعات فرا تر از این حرف ها اســت. در یک موقعیت خوب ان شــااهلل 
حرف هایم را می زنم. آدمی که تازه مشغول به کار شده باید ببیند چه خبر است 
و به موضوعات اشراف پیدا کند. ان شاءاهلل در هفته آینده کامل صحبت می کنم.

مدیرعامل باشگاه استقالل در پاسخ به این سوال که آیا تایید پرداخت کامل 

پول انتقال محمد محبی به این باشگاه رسیده، اظهار داشت: بخشی از این پول 
تایید شده اما بخش دیگری که پرداخت کردیم را می گویند نرسیده اما ما 230 

هزار یورو را پردخت کرده ایم و منتظر تاییدیه اش هستیم.
وی در خصوص تهیه منبع مالی برای پرداخت پول استراماچونی، گفت: باشگاه 
کامال خالی است. یکی از دوستان هم جایی گفته بود آدمی که می آید باید بداند. 
آدم چگونه باید بداند؟ از کسی که مسئول است می پرسد. ما پرسیدیم گفتند 
300  )میلیارد( در حســاب است. ما آمدیم دیدیم 300 تا در حساب نیست و 
300 تا دیگر هم قرض گرفته شده است. یعنی 300 میلیارد هم تعهد داریم و 

باید انجام بدهیم. شما ببینید که چقدر ماجرا فرق می کند.
فتــح اهلل زاده در مــورد پرداخــت پــاداش ســوپرجام، عنوان کــرد: باید 
دو پولــی  بــی  ایــن  در  کنیــم.  پرداخــت  بتوانــی  تــا  بیایــد   پــول 

 پاداش قبلی که پرداخت نشده بود را پرداخت کردم. تالش می کنیم به کمک خدا 
مشکالت را برطرف کنیم.مدیرعامل استقالل در خصوص شرایط تیم ملی و اینکه 
آیا امیدوار به صعود از مرحله گروهی است، گفت: تیم و بازیکنان خوبی داریم. 
مربی خیلی خوبی هم داریم. امیدواریم با دعای خیر مردم کشور تیم ملی بتواند 
رقیبان بزرگ خودش را شکست بدهد. من فکر می کنم امسال شانس صعود داریم.

 تیمی که پول ندارد باید وام بگیرد

نایب قهرمانی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در جام جهانی الجزایر اگرچه 
حکم »اولین« در کارنامه این تیم ندارد اما نقطه آغازی به حساب می آید برای 
دورخیز به سمت اولویت های تعیین شده. شمشیربازی ایران زمانی رشته ای 
گوشــه گیر در ورزش ایران بود اما طی یک دهه گذشته از تن به تن شدن با 
مدعیان جهانی و مورد آزمون و خطا قرار گرفتن مداوم، چنان آبدیده شــده 
که روی ِ ُکندی شمشــیرها را بُرندگی و برشی به میزان الزم برای »شکست 
 طلســم« ورود به المپیک بعد از 37 سال )بازی های 2012 لندن(، »افزایش 
سهمیه های« حضور در المپیک )بازی های 2016 ریو( و در ادامه دستیابی به 

»اولین سهمیه تیمی« )بازی های 2020 توکیو( پوشش داد.
اینگونه شمشــیربازان ایرانی که حضــور در جمع 16 تیم برتر دنیا رویای 
همین 12 - 10 سال اخیرشان بودند به مرحله »آقایی« در میان آنها رسیدند 
و همین یک سال پیش هم با سینه سپر شده و برای سومین دوره متوالی در 

جمع بزرگان المپیکی حاضر شدند اما تراژدی تلخی که در توکیو به پای شان 
نوشته شــد، در کل آنها را از مسیرشان خارج کرد.خروج از المپیک با دست 
خالی و بدون مدال برای شمشــیربازی که به قول اهالی این رشته بوی مدال 
می داد، شکست دور از انتظاری بود. تیم ایران با بردهای تاریخی و به زمین زدن 
بزرگان راه المپیک اخیر را برای خود باز کرد اما شکست برابر ایتالیا در روز شوم 

و سیاه، این تیم را به طور کامل از مسیر مدال خارج کرد.
این خروج از مســیر امــا فقط محدود به المپیک و بــرد و باخت هایش 
نشــد، بعد از المپیک هم تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر با حضور 
در رویدادهــای مختلــف نشــان داد که آن تیم قبل از توکیو نیســت و این 
موضوع با حضورِ تقریباً بی رونق در رویدادهای مجارســتان، گرجستان، کره 
 جنوبــی، مصر و اســپانیا عیان بود.البته کناره گیری پیمــان فخری از راس 
کادر فنی تیم ملی شمشــیربازی بی تاثیر در این عقب گرد شمشــیربازان 

اســلحه سابر نبود. به هر حال سیر صعودی این اسلحه برای رسیدن به تمام 
موفقیت های تاریخی سال های گذشــته درست از زمانی آغاز شد که پیمان 
فخری هدایت شــان را بر عهده گرفت یعنی ســال 2012؛ تدابیر و پشــتکار 
این مربی بود که باعث شــد خیلی ها بر سِر تیم و شاگردانش قسم بخوردند 
بنابراین جدا شدنش شوک بزرگی بود برای تیمی که نام فخری یک وزنه کناِر 
آن بود.کنــار رفتن مجتبی عابدینی و جوانگرایی تدریجی که امین قربانی به 
عنوان سرمربی جدید در ترکیب تیم شمشیربازی اسلحه سابر ایجاد کرد هم 
 دلیل دیگری بود برای رکود یک ســال اخیر این تیم؛ البته همچون همیشه

 علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی در ترکیب تیم قرار داشــتند 
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قدیمی ترها بابت حضور دائم در ترکیب اصلی هم از دالیلی بود که تزلزل های 

اخیر را به دنبال داشت.
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»مایکل بری« سرمایه گذار و پیش بینی کننده مشهور، به دنبال سقوط صرافی 
FTX و متزلزل شدن کریپتو، سرمایه گذاری در طال را به عنوان یک دارایی مترقی 

توصیه کرد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کیتکو نیوز، مایکل بری، ســرمایه گذار 
مشهور »The Big Short« در اظهارنظری نادر، طال را ارزیابی کرد و اظهار داشت 
که اکنون پس از ماجرای سقوط FTX و تزلزل کریپتو، زمان صعود فلز زرد گرانبها 

فرا رسیده است.
بری که صندوق تامینی Scion Asset Management را اداره می کند، پیشــتر 
به خاطر تشخیص زودهنگام بحران وام مسکن و ثروتمند شدن در برابر حباب مسکن 
ایاالت متحده به شهرت رسیده است. به عالوه در سال 2019، این سرمایه گذار با 
خرید سهام گیم استاپ )GameStop( میلیون ها دالر به دست آورد که البته بسیار 

قبل از آن، سهام Reddit را نیز تحت کنترل خود گرفت.
جالب است که بری به ندرت در مورد طال اظهار نظر می کند، و این امر باعث 
شده تا بیانات اخیر برای معامله گران بسیار منحصر به فرد باشد. به گفته بری، هرج 
و مرج کریپتو ناشی از حماسه ی اخیر FTX، زمینه ساز حرکات مثبت برای طال است.

بری در توییتی که از آن زمان حذف شده است، نوشت: مدت ها فکر می کردم 

که آن زمان که فروپاشی ارزهای دیجیتال به یکدیگر سرایت کند، نوبت طال فرا 
می رسد. البته ناگفته نماند اینطور معروف است که بری توییت های خود را بالفاصله 

پس از ارسال آن ها حذف می کند.
توئیت بری

اظهارنظر روز سه شنبه او با بذل توجه سرمایه گذاران به طال پس از رشد چشمگیر 
ماه نوامبر - نزدیک به 8 - همزمان شده است. گفتنی است که این حرکت صعودی 
پس از هفت ماه زیان متوالی صورت می گیرد. تحلیلگران داده های تورم پایین تر، 
کاهش دالر آمریکا، ریسک کریپتو و کاهش بالقوه فدرال رزرو را به عنوان برخی از 

دالیل اصلی افزایش قیمت ذکر می کنند.
این ســرمایه گذار مشــهور همچنین، در توییت دیگری حاوی محتوای متنی 
»نمی دانید من تا چه میزان در پوزیشــن شــورت هستم«، فاش کرد که در حال 

حاضر پوزیشن شورت قابل توجهی دارد. 
شــایان ذکر است که در سه ماهه ی دوم، بری بیشتر دارایی های مهم خود از 
جمله متا و آلفابت را فروخت. با این حال، این گزارش های فصلی پوزیشــن های 

شورت او را منعکس نمی کنند.
در این میان، فضای کریپتو پس از یکی از پر هرج و مرج ترین هفته های ثبت شده 
در حال چرخشی بی سابقه است. عامل اصلی این تالطم، سقوط FTX در هفته ی 
گذشته بود که منجر به تشکیل پرونده ی صرافی کریپتو برای حمایت از ورشکستگی 

فصل 11 در روز جمعه و استعفای مدیر عامل آن سم بنکمن-فراید شد.
تصویری از سم بنکن فراید

پس از فروپاشی FTX، تنظیم کنندگان مقررات، مسیرهای بررسی مختلفی را 
آغاز کرده اند. رویترز این هفته گزارش داد که تحقیقات در حال انجام توسط وزارت 
دادگستری ایاالت متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معامالت 
آتی کاال در حال انجام است.عالوه بر این ها، مدیر عامل سابق FTX همچنین با یک 
شکایت دسته جمعی مواجه شده است که ادعا می کند بنکمن-فراید و سایر افراد 
سرشــناس، از جمله تام بردی، بازیکن NFL و استفان کوری، ستاره NBA، قانون 

فلوریدا را زیر پا گذاشته و بیش از 11 میلیارد دالر خسارت وارد کرده اند.

با اعالم احتمال پرتاب موشک توسط اوکراین در لهستان و کاهش نگرانی ها در 
مورد درگیری روسیه و اوکراین، قیمت نفت امروز با کاهش روبرو شد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از رویترز، قیمت نفت روز با کاهش نگرانی ها 
نسبت به تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یافت، در حالی که افزایش تعداد موارد کووید 
19 در چین به نگرانی های تقاضا در بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان افزود.

بهــای معامالت آتی نفت برنت در ســاعت GMT 0430، با 1.04 دالر یا 1.1 
درصد کاهش به 91.82 دالر در هر بشکه  رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت آمریــکا )WTI( نیز با 1.17 دالر یا 1.4 درصد کاهش، به 84.42 دالر 

در هر بشکه رسید.
با شروع مجدد حمل و نقل نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا به مجارستان 

روز چهارشنبه، برنت 1.1 درصد و WTI 1.5 درصد کاهش یافت.
تینا تنگ، تحلیلگر در CMC Markets خاطرنشــان کرد: »پس از اینکه ناتو در 
مورد انفجار موشکی لهستان شفاف سازی کرد، نفت خام کاهش یافت، در حالی 
که در بحبوحه ی محدودیت های مداوم چین برای کووید و چشم اندازهای تاریک 

اقتصاد جهانی، تمرکز معامله گران بر نگرانی های تقاضا است..
لهستان و ائتالف نظامی ناتو روز چهارشنبه اعالم کردند که موشکی که در داخل 

لهستان سقوط کرده است، به احتمال قوی توسط پدافند هوایی اوکراین شلیک 
شده است و نه از سوی روسیه، و این خبر باعث کاهش ترس از تشدید درگیری 

بین روسیه و اوکراین شد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA با تأکید بر کاهش نگرانی ها در مورد 
ازدیاد درگیری بین دو کشور، اظهار داشت: »به نظر می رسد که ما شاهد تشدید 
تنش فوری از سوی روس ها نیستیم و این امر به طور آزمایشی برخی از ریسک های 

عرضه کوتاه مدت را از بین برده است.«
ریسک های عرضه

وی افزود که جهت گیری قیمت ها بعد از انتشــار گزارش موجودی مختلط از 
سوی اداره اطالعات انرژی، دچار مشکل شد.

اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA( روز چهارشنبه اعالم کرد که ذخایر نفت خام 
در ایاالت متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، با 5.4 میلیون بشکه کاهش 
در هفته ی منتهی به 11 نوامبر به 435.4 میلیون بشکه رسید که روند آن، بسیار 
تندتر از پیش بینی کاهش 440000 بشکه ای در نظرسنجی رویترز بود. با این حال، 

موجودی بنزین و سوخت تقطیر هر دو بیش از حد انتظار افزایش یافت.
استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI، با اشاره به اقدامات سختگیرانه چین 
برای مهار کووید ابراز داشت: نگرانی های پایدار در مورد تقاضای ضعیف در چین 

نیز بازارها را ثابت نگه می دارد«.
وی افــزود: »با ادامه ی افزایش موارد ابتال به کووید در چین، به ویژه با حرکت 
به سمت فصل آنفوالنزا، معامله گران گزینه ی کمی برای تنظیم مجدد موقعیت ها 
خواهند داشت که منعکس کننده ی احتمال قرنطینه های بیشتر در مراکز پرجمعیت 
است که به تقاضای نفت به طور تصاعدی بیش از سایر بخش های اقتصاد آسیب 
می زند.«کمیسیون ملی بهداشت چین روز پنج شنبه، 2327۶ مورد جدید ابتال به 

کووید-19 در روز را گزارش کرد.
گرچه تعداد موارد کووید در چین در مقایسه با سایر نقاط جهان کم است، اما 
این کشور قبل از گسترش بیشتر، سیاست های سختگیرانه ای را برای از بین بردن 

موارد حفظ می کند.

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید طالست؟

عقبگرد نفت در آینه ی شفافیت

بیست  و دومین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشوربیست  و دومین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور
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  دلیل یادگیری سریع تر کودکان از بزرگساالن

دانشمندان دلیل یادگیری سریع تر کودکان از بزرگساالن را تشریح کردند
آیا تا به حال این احســاس را داشــته اید که فرزندانتان باهوش تر از شما 
هستند؟ یک مطالعه جدید تایید می کند که کودکان واقعا سریع تر از بزرگساالن 

یاد می گیرند.
 به نقل از دیلی میل، دانشمندان در دانشگاه براون)Brown( در ایاالت متحده 
می خواستند بفهمند که آیا کودکان هنگام انتخاب یک چیز جدید از مزیت 

عصبی برخوردار هستند یا خیر.
آنها از مغز کودکان بین سنین 8 تا 11 سال، قبل، در حین و بعد از یادگیری 
نحوه ی انجام یک کار تصویربرداری کردند و مشــخص شد که آنها در حین 
آموزش، افزایش سریع »گاما آمینو بوتیریک اسید«)گابا-GABA( - یک انتقال 
دهنده عصبی که در مواد تازه آموخته شده یافت می شود - دریافت می کنند.

سپس مشاهده شد که گابا برای چند دقیقه پس از آن در مغز کودکان باقی 
می ماند، در حالی که سطح آن در بزرگساالن ثابت می ماند.

دکتر تاکئو واتانابه نویسنده این مطالعه می گوید: اغلب تصور می شود که 
کودکان در یادگیری کارآمدتر از بزرگساالن هستند. اگرچه پشتوانه علمی این 
فرض، ضعیف بوده اســت. اما اگر درست باشد، مکانیسم های عصبی مسئول 

یادگیری کارآمدتر در کودکان نامشخص هستند.
پژوهش های قبلی نشان داده است که گابا نقش مهمی در حافظه و یادگیری 

در کودکان و بزرگساالن دارد.
 Current Biology پژوهشــگران برای این مطالعه که به تازگــی در مجله
منتشر شده است، می خواستند بررسی کنند که چگونه غلظت گابا در مغز ما 
در طول فرآیند یادگیری تغییر می کند و این تفاوت در بزرگساالن و کودکان 

چگونه است.
دکتر واتانابه می گوید: اگرچه مغز کودکان هنوز به بلوغ کامل نرسیده است 
و بسیاری از عملکردهای رفتاری و شناختی آنها به اندازه بزرگساالن کارآمد 
نیســت و کودکان به طور کلی از نظر توانایی های خود نسبت به بزرگساالن 
بهتر عمل نمی کنند،  اما کودکان حداقل در برخی از حوزه ها مانند یادگیری 

بصری نسبت به بزرگساالن برتری دارند.
14 بزرگســال 18 تا 35 ســاله و 13 کودک برای انجام کاری که شامل 
یادگیری ادراکی بصری بود، آموزش دیدند. از آنها خواسته شد تا به یک نقطه 
مرکزی در نمایشــگر خیره شوند، سپس دو تصویر به مدت 50 میلی ثانیه با 

فاصله خالی 300 میلی ثانیه بین شان به آنها نمایش داده شد.
یکی از تصاویر دارای یک »الگوی گابور« بود که شبیه یک سری نوارهای 
سیاه و سفید است که توسط یک الگوی نویز پوشانده شده است، در حالی که 

تصویر دیگر فقط حاوی الگوی نویز بود.

 هوش مصنوعی از شما وایکینگ می سازد

آیــا تاکنون به این فکر کرده اید که اگــر در عصر وایکینگ ها زندگی 
 AI ‹Time(می کردید، چه ظاهری داشــتید؟ ماشین زمان هوش مصنوعی

Machine›( عکس های شما را به تصاویر تاریخی تبدیل می کند.
 بــه نقــل از دیلی میل، اگر تا به حال به این فکر کرده اید که به عنوان 
یک وایکینگ، یک جنگجوی رومی یا یک شوالیه قرون وسطا چه ظاهری 

خواهید داشت، هوش مصنوعی به کمک شما خواهد آمد.
وب ســایت »Genealogy MyHeritage« ابزاری آنالین به نام ماشــین 
زمان هوش مصنوعی )AI Time Machine( منتشر کرده است که می تواند 
ظاهر شــما را طوری تغییر دهد که گویــی از یک دوره تاریخی دیگر در 

زمان، آمده اید.
این ابزار جدید در مرورگر دسکتاپ و تلفن همراه موجود است و تصاویر 
شــخصی موجود در تلفن همراه یا رایانه شــما را به تصاویر »بیش از حد 

واقعی« تبدیل می کند.
هر کســی می تواند خود را به عنوان یک جنگجوی یونان باستان، یک 
فرعون مصر، یک شــوالیه قرون وســطایی، یک بانوی ویکتوریایی یا یک 

هیپی متعلق به دهه 19۶0 مشاهده کند.
»MyHeritage« در آن چه ما به عنوان فناوری دیپ فیک می شناسیم، 
تخصص دارد. دیپ فیک نوعی رسانه مصنوعی است که در آن شخصی در 
یک تصویر یا ویدیو تغییر داده می شود یا جایگزین شخص دیگری می شود.

دیپ فیک هــا از بحث و جدل به دور نیســتند. یکی از دالیل افزایش 
نگرانــی در مورد آنهــا، کمک این فناوری به انتشــار اخبار جعلی، جعل 

هویت و کالهبرداری است.
 ،»MyHeritage« بنیانگذار و مدیر عامل ،)Gilad Japhet(گیالد جافت
که خود این ابزار را امتحان کرده می گوید: ماشــین زمان هوش مصنوعی 
یک روش جدید و جالب برای اتصال افراد به تاریخچه خانوادگی شــان از 

طریق شبیه  کردن آنها به اجدادشان است.
او می گوید: در طول سه سال گذشته ما ابزارهای موفق بسیاری را ارائه 
کردیم که از قدرت هوش مصنوعی برای جان بخشی به عکس های تاریخی 
اســتفاده می کردند.ماشین زمان هوش مصنوعی یک تغییر جدید در این 
موضوع است که از شما دعوت می کند به گذشته سفر کنید و خودتان را 

همانطور که در زمان اجدادتان بوده اید، ببینید.
برای اســتفاده از ماشــین زمان هوش مصنوعی، بایــد به صفحه این 
ابــزار بروید و 10 تــا 25 عکس از خودتان را کــه در روزهای مختلف و 
در وضعیت های مختلف با ژشــت ها و در زوایای مختلف ثبت شــده اند، 

بارگذاری کنید.

امام سجاد علیه السالم :

از دعای ایشان برای مرزداران  ـ 
ـ : اگر زندگی  اش را به نیك بختی 
پایان دادی و شهادت را بر او مقّدر 
فرمودی، این ]شهادتش[ پس از آن 
باشد که دشمنت رانابود کرده، و پس 
از آن که دشمنانت به رنج اسارت 
در بیفتند، و پس از آن که مرزهای 
مسلمانان، امنّیت یابد و پس از آن 

که دشمنت پشت کرده، بگریزد.
الصحیفة السّجادیة: الدعاء 27.

دانشــمندان می گویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق متوقف 
شده است.

 به نقل از آی ای، به نظر می رســد القای شــوک الکتریکی به مغز، دو زن را از 
پرخوری باز داشته است.

دکتر کیسی هالپرن، جراح مغز و اعصاب در دانشگاه پنسیلوانیا می گوید که او 
و همکارانش تصمیم گرفتند تا تحریک عمیق مغز را روی بیمارانی که این اختالل 

شایع اما کمتر گزارش شده را داشتند، امتحان کنند.
همانطور که در مقاله ای در مجله Nature Medicine منتشر شده، توضیح داده 
شــده است، این کارآزمایی، دو بیمار به نام رابین بالدوین 58 ساله و لنا تولی 48 
ساله را به مدت شش ماه دنبال کرد که در این مدت دستگاه کاشته شده در مغز 
آنها فعالیت در ناحیه ای از مغز به نام هسته اکومبنس)nucleus accumbens( را 

که در اعتیاد دخیل است، تحت نظر داشت.

هر زمان که این دستگاه، سیگنال هایی را حس می کرد که میل به غذا را پیش بینی 
می کردند، آن ناحیه از مغز را تحریک می کرد و سیگنال ها را مختل می کرد.

اکنون پرخوری آنها چیزی نیست که معموالً به عنوان پرخوری در نظر گرفته 
می شــود. گزارش ها می گویند وضعیت این بیماران شامل پرخوری چندین بار در 

هفته و به دنبال آن احساس از دست دادن کنترل و احساس انزجار بوده است.
پژوهشگران قبالً از تحریک عمیق مغز برای آرام کردن نورون های هسته اکومبنس 
در موش ها استفاده کرده بودند و توانسته بودند از پرخوری این حیوانات جلوگیری 

کنند، اما می خواستند بدانند آیا این در انسان ها نیز کار می کند؟
این دستگاه ناحیه مربوطه مغز را تحریک می کرد و سیگنال های مربوط به ولع 
و پرخوری را مختل می کرد.برای هر یک از این دو زن یک ضیافت 5000 کالری 
از غذاهای مورد عالقه وی در زمانی که گرسنه نبودند، فراهم شد. این دو زن که 
محرک های عاطفی خاص خود را که می تواند باعث پرخوری آنها شود، برای گروه 
پژوهشــی توصیف کرده بودند، به آنها اجازه دادند تا آنها را ترغیب کنند تا با این 

محرک ها آنها را در راستای هدف مطالعه تحریک کنند.
دستگاهی که برای ضبط سیگنال ها و تحریک مغز در موش ها استفاده می شود، 
به صورت تجاری در دســترس است و برای درمان صرع مقاوم به دارو تأیید شده 
است. این دستگاه با جراحی در زیر پوست سر کاشته می شود و سیم هایی از میان 

جمجمه به هسته اکومبنس در هر نیم کره مغز متصل می شود.
هنگامــی که این دو زن غذا می خوردند، پژوهشــگران تکانه های الکتریکی را 
در هســته اکومبنس آنها ثبت کردند. بر اســاس این انتشار، هر زمان که دستگاه 
سیگنال های هسته اکومبنس را که در مطالعات قبلی برای پیش بینی میل به غذا 
یافت می شد، حس می کرد، آن ناحیه مغز را تحریک می کرد و سیگنال های مرتبط 

با ولع به غذا را مختل می کرد.

توقف پُرخوری با شوک برقی به مغز

 دارورسانی مستقیم به مغز با یك پمپ 
قابل کاشت

یک پمپ قابل کاشت، داروهای مربوط به شیمی 
درمانی را به طور مســتقیم بــه تومورهای مغزی 
می رساند.به نقل نیواطلس، محققان دانشگاه کلمبیا 
و پرســبیتریان)Presbyterian( نیویورک یک پمپ 
قابل کاشــت ابداع کرده اند کــه می تواند داروهای 
شــیمی درمانی را به طور مداوم و مســتقیم به مغز 
برســاند و به مبارزه با ســرطان که به سختی قابل 
 ،1b درمان است، کمک کند. در یک کارآزمایی فاز
بیماران توانستند در حین انجام فعالیت های روزانه 
خود تحت درمان قرار بگیرند.رگ های خونی که مغز 
را تغذیه می کنند در برابر مولکول هایی که از آن عبور 
می کنند بسیار انتخابی عمل می کنند. اگرچه این سد 
خونی-مغزی برای دور نگه داشتن میکروب ها و مواد 
خارجی از مغز اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه بیشتر 
داروها را نیز دور از مغز نگه می دارد. این موارد شامل 
داروهای شیمی درمانی برای سرطان مغز می شود که 
به صورت خوراکی یا داخل وریدی تجویز می شوند 
و تنها در غلظت های پایین به مغز نفوذ می کنند.دور 
زدن ایــن مانع یکی از بخش های کلیدی تحقیقات 
است و یافته های دانشمندان نتایج امیدوار کننده ای 
داشته است که نشــان می دهد این سد را می توان 
به طور موقت با اســتفاده از نانوذرات مغناطیسی یا 
پالس هــای فراصوت یا حامل های دارویی جدید که 
می توانند از این ســد دفاعی عبور کنند، باز کرد.در 
این مطالعه جدید، محققان یک پمپ قابل کاشت را 
آزمایش کردند که می تواند داروهای شیمی درمانی 
را مستقیماً به مغز برساند. ابتدا یک پمپ کوچک از 
طریق جراحی در شکم بیمار قرار داده می شود، سپس 
یک لوله نازک و انعطاف پذیر)کاتتر:Catheter( از زیر 
پوســت به قسمتی از مغز که تومور در آن قرار دارد 
می رود.ایده این اســت که این پمپ انتقال داروها را 

کم و بیش به طور نامحدود ادامه دهد. 
این پمپ را می توان به صورت بی سیم روشن یا 
خاموش کرد و در صورت نیاز با یک ســوزن دوباره 

آن را از دارو پر کرد. 
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