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زیان خودروسازان از 
قیمت گذاری دستوری؟

 وضع منابع ارزی 
مطلوب است

 ایران می تواند آمریکا
 را شکست بدهد
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پیمان هوشمندیان 
کارشناس مسکن

وزیر تازه نفس به خانه سازی رونق 
می دهد؟

طرح نهضت ملی مســکن در اولین ســال درگیر موضوعاتی همچون 
مکان یابی، تامین زمین، طراحی و هماهنگی با سایر دستگاه ها بود که انتظار 

می رود در سال دوم و آمدن وزیر جدید کارها مقداری روی غلتک بیفتد.
 اولین سال برای پروژه نهضت ملی مسکن با توفیق چندانی همراه نبود 
اما شاید در سال دوم به تدریج موانع از میان برداشته شود. آنطور که رییس 
بنیاد مســکن گفته است در سال نخست به دلیل مکان یابی، تامین زمین، 
طراحی و هماهنگی با ســایر دســتگاه ها روند پروژه ها به تاخیر افتاد اما در 
ســال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار را ادامه می دهیم و تالش داریم به 

تعهدات خود عمل کنیم.
تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان می دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست 
کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیالت بانکی، آورده 
متقاضیان و اشتباهات در برنامه ریزی مواجه بوده است. تورم مصالح ساختمانی 

نیز دائما برآوردها از قیمت تمام شده را تغییر می داد.
طی بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش پیمانکاری 
به خود گرفته بود؛ در حالی که بنا به گفته کارشناسان برای تسریع در اجرای 
پروژه ها باید کارها را به بخش خصوصی واگذار و بر نحوه فعالیت آنها نظارت 
می کرد. در آن صورت شاید تسریع در اجرای طرح ها بار تورمی آن را سبک تر 
می کرد. طبق آخرین محاسبات شورای عالی مسکن، میانگین قیمت ساخت 
هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده است.

اگرچه صحبت اکبر نیکزادـ  رییس بنیاد مســکن درخصوص مشکالت 
ســال اول پروژه مربوط به حوزه کاری بنیاد اســت اما می تواند بخشــی از 
چالشــهایی باشد که کل طرح نهضت ملی مسکن در یک سال اخیر با آن 
مواجه بود؛ چالشهایی که انتظار می رود وزیر آینده راه و شهرسازی در جهت 

رفع آنها تالش کند.
شوربختانه اصلی ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن درخصوص تامین 
منابع هنوز به قوت خود باقی اســت. این معضل از خشــکی منابع بانکی و 
عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده نشأت می گیرد؛ دو مشکلی که باعث 
رکود پروژه ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتا 
رییس جمهور با استعفای رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.

تســهیالت تکلیفــی طــرح نهضت ملی مســکن در ســال اول ۳۶۰ 
هــزار میلیارد تومــان بود که طبیعتا باید ۳۶۰ هــزار میلیارد تومان دیگر 
 نیــز در ســال دوم بــه آن افزوده می شــد. اما آنچه عمال طی یک ســال 
 گذشــته پرداخــت شــده کمتــر از ۶۰ هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
که فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانکها عملکردی در این 

خصوص نداشتند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازن استان تهران درباره چگونگی تامین 
منابع طرح نهضت ملی مسکن به ایسنا گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر 
می خواهد برای خانه دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم 
و مســتمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت 
ملی مســکن نیز باید بانک ها را به پرداخت تسهیالت تکلیفی موظف کرد، 
بخش مهمی از منابع هم می تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین شود.
راه وزارت  راس  در  اســت  قــرار  کــه  کســی  وی،  گفتــه   بــه 

 و شهرسازی قرار گیرد به نظرم اولین گام و مهم ترین گام او باید این باشد 
که برنامه اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ 
چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع این مجموعه می خواست 

هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند.
 نتیجه این شــد که پیشــرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به 

دست نیامد.
محتشم افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی 
قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می تواند مقداری به تحرک پروژه ها 
بینجامد؛ زیرا ســازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه ها 
می شوند و سعی می کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح ها را پیش ببرند.

همچنیــن ایــرج رهبرـ  رییس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران با 
اشــاره به رشــد قیمت نهاده های ســاختمانی یادآور شــد: طی حدود دو 
 ســال گذشــته که طرح مسکن ملی شــروع شــده و بعد با نهضت ملی

 مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده های ساختمانی دچار رشد 
قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان 
نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به باالی ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود 

۷۰ هزار تومان رسیده است.
وی بیــان کرد: قرار بود تعاملی بــا وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت 
مصالح ســاختمانی با یک ثبات نســبی معقول همراه باشد. موضوع کارت 
مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد 
که هیچ کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. 
ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش 

قیمت مواجه می شود.
به گفته رهبر، کارخانه های تولید نهاده های ساختمانی انرژی ارزان قیمت 
دریافت می کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش 
ســاخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می کنند برای همه مردم 

است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.

افزایش رکود در بازار لوازم خانگی افزایش رکود در بازار لوازم خانگی 

گزارش  میدانی از بازار لوازم خانگی حاکی از رکود در بازار و افزایش تقاضا برای تعمیرات 
است و حداقل قیمت یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی نیز به ترتیب 

۱۷، ۶ و ۱۲ میلیون تومان است.
مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی امین حضور حاکی از خلوت بودن این بازار است؛ 
موضوعی که فروشندگان نیز آن را تایید می کنند. یکی از فروشندگان با اشاره به افزایش 
نــرخ ارز در هفته های اخیر، می گوید: » قبال دالر  بــاال می رفت، بازار رونق می گرفت و 
مردم شروع به خرید می کردند، اما در حال حاضر پول ندارند و ترجیح می دهند با چیزی 
که دارند کنار بیایند یا سراغ تعمیرات بروند. مردم فقط اگر مجبور باشند خرید می کنند.

او همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کاالها می گوید: »وقتی دالر باال می 
رود، مغازه دار می گوید پس باالتر هم می رود. برای مثال دالر ۳۶ رو ۳۷ هزار تومان حساب 
می کند تا ضرر نکند. چون فروشنده ها تا حاال چندین بار ضرر کرده اند. البته در حال حاضر 

یک هفته است که نرخ ارز روی ۳۵ هزار تومان مانده.«
بررسی قیمت ها نیز نشان می دهد که در حال حاضر قیمت یخچال ساید بای ساید ایرانی 
در بازار ۲۷ تا  ۵۶ میلیون تومان و ساید خارجی حدود ۴۸ تا ۱۳۰ میلیون تومان است. 
محدوده قیمت یخچال و فریزر دوقلوی ایرانی نیز ۱۷ تا ۴۰ و خارجی ۵۲ تا بیش از ۱۰۰ 
میلیون تومان است.انواع لباسشویی ایرانی نیز شش میلیون  و ۵۰۰ تا ۱۷ میلیون تومان و 
انواع خارجی این محصول ۱۴ تا ۴۰ میلیون تومان فرخته می شود. انواع ماشین ظرفشویی 
ایرانی نیز ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان و انواع خارجی آن ۱۶ تا ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد.

در این میان قیمت انواع گاز با طرح فر دو تا هشت میلیون تومان است و گازهای فردار 
نیز پنج میلیون و ۷۰۰ تا ۱۷ میلیون تومان عرضه می شود. البته فروشنده تاکید می کند 

که ارزان ترین گاز فردار فقط یک مدل است و فراوانی زیادی در حداقل قیمت نیست.
همچنین انواع تلویزیون ۵۰ اینچ برندهای داخلی حدود ۱۰ تا ۱۳ و قیمت انواع خارجی 

این محصول ۱۴ تا ۲۴ میلیون در بازار عرضه می شود.
بررســی برخی از قیمت لوازم خانگی کوچک تر و ضروری نیز نشان می دهد که انواع 
جاروبرقی به قیمت دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان، اتو یک میلیون و 
۸۰۰ تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماکروفر سه میلیون و ۵۰۰ تا ۱۷ میلیون تومان 

فروخته می شود. فروشندگان می گویند که اکثر ماکروفرها و اتوهای بازار خارجی است.
فروشندگان درباره گارانتی هم اظهارات جالبی دارند. آن ها تاکید می کنند که شرکت های 
خصوصی که لوازم خانگی قاچاق را گارانتی می کنند، با تعهدات خود عمل می کنند. یکی از 
فروشندگان می گوید: این شرکت های خصوصی ۱۰ سال گارانتی موتور و ۱۸ ماه گارانتی 

قطعات دارند و تا حاال هیچ موردی نبوده که کاال برگشت بخورد یا دچار مشکل شود.
همچنین به گفته او این شرکت های خصوصی گارانتی، با تاجرها قرارداد می بندند و به 
مشتریان آن ها خدمات می دهند. این شرکت ها برای نصب هزینه دریافت می کنند، اما تا 

زمانی که در گارانتی ذکر شده باشد، برای تعمیر هزینه دریافت نمی کنند.
گفتنی اســت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده 
کاالهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی های تقلبی فروخته می شوند. 
تاکنون بارها بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. 
موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می گویند این قانون حقوق مصرف کننده را در نظر 
نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی 

ندارند که بتوانند با آن ها رقابت کنند.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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 انیمیشن » لوپتو« در کمتر از یک ماه اکران، توانست با جذب 
۱۸۵ هزار مخاطب کودک و نوجوان در سینماهای سراسر کشور 

به فروش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی دست یابد.
 لوپتو همزمان با شــروع ســال تحصیلی تمرکــز ویژه ای بر 
اکران های مدارس کرد و طبق آمار سهم دانش آموزان سراسر 
کشور از فروش این انیمیشن ۳۶ هزار مخاطب و هفت میلیارد و 
۶۰۰ میلیون ریال بوده که به عبارتی برابر با ۲۰درصد مخاطبان 
و ۱۶ این انیمیشن به کارگردانی عباس عسکری و تهیه کنندگی 
محمدحسین صادقی و احسان کاوه، تاکنون ۱۵۰۰ سانس اکران 
دانش آموزی در سراسر کشور داشته است. استان های تهران، 
مشهد، اصفهان و شهرکرد پیشتاز میزان استقبال مدارس از این 
انیمیشن بوده اند.انیمیشن لوپتو از ۱۱ آبان ماه با شعار »شادی 
ساختنی است« توسط پخش بهمن سبز روی پرده سینماهای 
کشور رفت و در طول مدت اکران خود توانست صدرنشین گیشه 

ماهانه سینماهای ایران شود.

 کارگردان »افسانه سلطان و شبان« گفت: بهرام بیضایی یک 
ویژگی خوبی دارد اینکه او سوال های نه زمان حال بلکه آینده 
را هم می داند و در حرفه خود یعنی سینما و تئاتر یک فیلسوف 
است. موزه ســینمای ایران در ادامه انتشار سلسله برنامه های 
تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز داریوش فرهنگ بازیگر 
پیشکسوت سینما ، تئاتر و تلویزیون بخش هایی از گفتگوی این 
هنرمند را منتشر کرده است که در زیر می خوانید.گاهی وقتی 
می گوییم شاید همه چیز از یک جرقه آغاز شد تصور می شود 
شاید اغراق باشد اما درباره سلطان و شبان واقعا همه چیز از یک 
جرقه بود. یادم می آید در حوزه تئاتر از نظر کاری و مالی آشفته 
بازاری بوجودآمده بود و یک بن بست مطلق جلوی روی ما بود 
به همین دلیل به فکرمان رسید که در تلویزیون فعالیت داشته 
باشیم و بهترین روش برای ما این بود که به شعار گروه تئاتر پیاده 
برگردیم و به شعار آن توجه داشته باشیم که باید کار تازه ای انجام 
بدهیم و کاری باشد که هیچ فردی آنرا تا بحال انجام نداده باشد.

۳۶ هزار دانش آموز به 
تماشای »  لوپتو« نشستند

بهرام بیضایی در حرفه خود 
یک فیلسوف است

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )IWPCO( در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، احداث ســد و نیروگاه کارون ۲ را از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی ) PPP( به روش 
ساخت، بهره برداری و واگذاری )BOT( به انجام رساند. 

لذا از کلیه متقاضیان اعم از نهادهای متولی امر سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگهای سرمایه گذاری داخلی و غیره دعوت می شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ۷ )هفت( 
روز پس از چاپ دومین نوبت آگهی به آدرس اینترنتی www.fa.iwpco.ir مراجعه نمایند .

گفتنی است که طرح سد و نیروگاه کارون۲، واقع در استان خوزستان- شهرستان ایذه و مشتمل بریک سد بتني دوقوسي به ارتفاع ۱۳۰ متر، یک نیروگاه اصلي با ظرفیت نصب ۶۴۸ 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/09/07

شماره : 1526

سعیده محمد  -   ایده روز  | دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان خشکبار با اشاره به غیررقابتی 
شــدن محصوالت باغی در بازارهای صادراتی 
گفت: صادرات امسال خشکبار کشور به کمتر 

از یک میلیارد دالر رسیده است.
طبــق اطالعــات ارائــه شــده از اتحادیه 
صادرکننــدگان خشــکبار، میــزان صادرات 
ســاالنه ایران در حــوزه خشــکبار حدود 3 
 میلیــارد دالر بوده که متاســفانه در ســال

 جــاری این رقم به کمتر از یک میلیارد دالر، 
کاهش یافته است.

اتحادیه  دبیــر  هاشــمی،  زین العابدیــن 
صادرکنندگان خشــکبار،  علت کاهش میزان 
صادرات را غیررقابتی بودن بهای تمام شــده 
خشکبار ایران در بازارهای صادراتی عنوان کرد.

آنچــه در این بین از ســوی فعاالن بخش 
کشــاروزی و تولیدکنندگان خشکبار کشور 
عنوان می شــود، دریافت نیــم درصد عوارض 
از صادرات آب مجازی اســت که طبق قانون 
بودجه سال 1401 باید هنگام صادرات از همه 
انواع محصوالت کشاروزی، دریافت شود. این نیم 
درصد عوارض موجب افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت شده و قدرت رقابت را از محصوالت 

ایرانی در بازارهای صادراتی گرفته است.
این موضوع از ابتدای سال توسط پسته کاران 
استان کرمان مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت 
و نامه نگاری هایی با تاکید بر لزوم توقف اجرای 
این بند قانونی انجام شد که متاسفانه به نتیجه 

نرسید.
به تازگی رســیدگی به انتقادهای ناشی از 
دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی 
از محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی موضوع 
بند )و( تبصره )8( قانون بودجه ســال 1401 
در نشست کارگروه شورای گفت وگو نیز انجام 
شد و شرایطی به وجود آمد تا اقدامات صورت 
گرفته در این حوزه توســط بخش خصوصی و 
رویکرد دولت نســبت به این موضوع مطرح و 

بررسی شود و نمایندگان دستگاه های اجرایی 
نیز نظر خود را درباره غیرکارشناسی بودن این 

بند قانونی عنوان کنند.  
نکتــه اساســی اینجاســت کــه موضوع 
مصــرف بهینــه آب و مدیریــت آن یــک 
بحــث کارشناســی و علمــی اســت که به 
 مطالعــات دقیق نیــاز دارد و نمی توان با یک

 بند قانونی و حکم یکســان درباره همه انواع 
محصوالت کشاروزی در مدیریت آب، موفق بود. 

دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی 
از همه محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و 
 حتی حوزه شیالت یک اقدام غیرکارشناسی است 
که به روند صادرات این نوع محصوالت آسیب 

زده است.
دیدگاه برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی 
و اقتصادی بر این است که دریافت نیم درصد 
عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی نادرست 

اســت، چون مصرف آب در تولید محصوالت 
متفــاوت بوده و در برخی بیشــتر و در برخی 

کمتر است.
از طرفی در این بند قانونی چون به صورت 
عام صحبت شده و از طرفی آئین نامه اجرایی 
برای آن تدوین نشده، نهادهای اجرایی آن را به 
تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیالت 
تعمیم داده اند در حالی که اســاس پرورش و 
تولید انواع ماهی، میگو و... در آب اســت و آب 
مصرفــی در این حوزه جاری بوده و به چرخه 

مصرف برمی گردد.
از نگاه فعاالن حوزه کشاورزی ابهامات زیادی 
در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر 
منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، 
خرما، انگور و دیگر محصوالتی که جزو کم آب 

برها هستند داشته است.
در همین ارتباط زین العابدین هاشمی، دبیر 
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، درباره بهره وری 
و کاهش آب بری بر لزوم تولید محصوالت دارای 
مزیت با توجه به بحران فعلی خشکسالی، تاکید 
و تولید خشکبار که هر دو ماه یکبار به آبیاری 

نیاز دارد را توصیه کرد.
به اعتقــاد او با وجــود مزیت های رقابتی 
خشکبار در حوزه صادرات سهم ایران در بازار 
جهانی در حال کاهش است و کشورهایی مانند 
آمریکا و ترکیه بازارهای خود را توسعه داده اند و 
متاسفانه محصوالت آنها در حال جایگزین شدن 

به جای تولیدات ایرانی است.

 صادرات خشکبار ایران به کمتر از یک میلیارد دالر کاهش یافت

در حال حاضر ناترازی تولید و مصرف گاز ۲00 میلیون مترمکعب تخمین 
زده می شــود و آن طور که وزیر نفت اعالم کرده، مذاکرات خوبی با کشورهایی 

مانند روسیه برای واردات گاز انجام شده است.
در حال حاضر ناترازی تولید و مصرف گاز ۲00 میلیون مترمکعب تخمین 
زده می شــود و آن طور که وزیر نفت اعالم کرده، مذاکرات خوبی با کشورهایی 
مانند روسیه برای واردات گاز انجام شده که امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی 

در این زمینه به مردم بدهیم.
بیش از ۷0 درصد انرژی کشور به وسیله گاز تامین می شود و از سوی دیگر 
روند شدت مصرف انرژی بیشتر از میانگین شدت مصرف انرژی در سطح جهانی 
است. این روند نیز با رشد اقتصادی همخوانی ندارد. در حوزه تامین امنیت انرژی 
کشور، تراز بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی یکی از مولفه های کلیدی به شمار 
مــی رود، در بحث تولیــد گاز بیش از ۷۵ درصد تولید گاز خام از میدان پارس 

جنوبی و نزدیک به ۲۵ درصد آن از میادین مستقل صورت می گیرد.
طبق آمار در فصل تابستان پیک مصرف در بخش خانگی 1۶0 تا 1۷0 میلیون 
متر مکعب بوده اما در فصل زمستان این رقم به ۶00 تا ۷00 میلیون متر مکعب 
می رسد یعنی چهار برابر مصرف در فصل گرم سال؛ از سوی دیگر بیش از 83 
درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز تامین می شود. در بخش خانگی شاهد 
رشد شش درصدی مصرف گاز هستیم و در حوزه صنایع ساالنه پنج درصد و در 
بخش نیروگاهی شش درصد رشد مصرف گاز داریم. رشد شدت مصرف انرژی 

نسبت به نرم جهانی آن نیز بیش از دو برابر است.
 با توجه به عرضه و تولید گاز در فصل ســرد سال حدود ۲00 میلیون متر 
مکعب ناترازی در حوزه گاز وجود دارد. آنطور که وزیر نفت اعالم کرده در سال 
1400 این ناترازی حدود ۲40 میلیون مترمکعب بود و به دلیل موضوعات پیش 
آمده واردات گاز از ترکمنستان نداشتیم. همچنین در شروع کار دولت سیزدهم 
حدود 4000 تانکر از چرخه حمل تانکر ســوخت برای نیروگاه ها خارج شده 
بود، در سال گذشته و در بدو شروع فعالیت وزارت نفت دولت جدید، توانستیم 
با تعمیرات و تامین تجهیزات موردنیاز پاالیشگاه ها، خطوط انتقال گاز، تولید 
حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه ای که حدود ۷0۵ میلیون مترمکعب گاز از 
میدان پارس جنوبی برای نخستین بار برداشت شد. در سال گذشته و با افزایش 
تولید گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد. در حوزه 
تقاضا نیز مدیریت و بهینه سازی را در دستورکار قرار دادیم، همچنین مبحث 
1۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکین پرمصرف در دولت تصویب و اجرا شد.

 مذاکره با روسیه برای واردات گاز
به گفته وی، از آنجا که در فصل سرد سال به دلیل تامین نیاز بخش خانگی 
ناچار به کاهش تامین سوخت نیروگاه ها و استفاده از سوخت مایع هستیم، در 
ماه های ابتدای شــروع کار دولت ظرفیت مخازن نیروگاهی را نسبت به سال 
گذشــته ۲0 تا 30 درصد افزایش دادیم. در ماه های ابتدایی دولت ســیزدهم 
مذاکراتی با ترکمنستان انجام گرفت و موفق شدیم سوآپ گاز را به میزان 1.۵ 
تا ۲ میلیون مترمکعب انجام داده و واردات گاز را از این کشور انجام دهیم. امسال 
نیز برنامه های کوتاه مدت مناسبی برای تامین گاز موردنیاز کشور در فصول سال 

داریم تا بتوانیم با کمک مردم از این فصل بدون قطعی عبور کنیم.
وزیر نفت تاکید کرد: مذاکرات خوبی با کشورهایی مانند روسیه برای واردات 
گاز انجام گرفته که امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی در این زمینه به مردم بدهیم. 
اگر حداقل 10 درصد از سقف صندوق توسعه ملی برای توسعه میدان های گازی 
تخصیص داده شود و همچنین 100 درصد منابع ماده 1۲ اختصاص یابد، می توان 

به رفع مشکالت این حوزه کمک چشمگیری کرد. طبق برنامه ششم توسعه باید 
میزان تولید گاز در برنامه ششم یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب باشد که 
امروز ۹۷0 میلیون مترمکعب آن رقم خورده که علت آن عدم سرمایه  گذاری 
برای افزایش تولید، توسعه معادن و پاالیشگاه ها است، به سمت استفاده از ظرفیت 
تامین منابع مالی براساس منابع کشور حرکت کرده ایم، از هلدینگ های بزرگ 
اقتصادی مثل خلیج فارس و بانک ها برای انجام پروژه های میادین نفتی و گازی 
و احداث پتروپاالیشگاه ها و استفاده از سرمایه  گذاری خارجی استفاده کردیم. 
سال گذشته هفت میلیارد دالر برای توسعه میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که 
برای آن از شش هلدینگ بزرگ اقتصادی و مشارکت شش بانک استفاده کردیم 
چون اولویت ما تامین انرژی کشور است.به گفته اوجی، 80 میلیارد دالر برای 
ســرمایه  گذاری و توسعه میادین و سایر میادین نیاز است. ما از پتانسیل های 
منابع مالی استفاده می کنیم، منتها درخواست ما این است که درصدی از سهم 
صندوق توسعه ملی به ناترازی گاز جهت توسعه میادین گازی باالدست میادین 
مشــترک و احداث خطوط ایستگاه های تقویت فشار و بهینه سازی مصرف گاز 
اختصاص داده شود. امیدواریم ۲۲ میلیارد دالر از طریق منابع داخلی و مشارکت 
بانک ها و هلدینگ ها جذب کنیم اما برای مابقی آنها به همکاری مجلس شورای 

اسالمی نیاز داریم.

 با ادامه این روند بازگشــت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی اجتناب 
ناپذیر است

آنطور که کمیســیون انرژی مجلس در گزارش خود اعالم کرده است، سال 
جاری علیرغم کاهش و بعضا قطع گاز بخش های مختلف صنعت و در مواقعی 
کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال 
خاموشی در صنایع و بخش های خانگی و تجاری محتمل است. این آمار نشان 
می دهد در صورت بی توجهی و عدم برنامه ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران 
جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی 
یا بازگشــت به دهه ماقبل ۷0 شمسی و خریدو توزیع وسایل گرمایشی نفتی 
و ذغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.طبق این گزارش، علی رغم آنکه 
ایران رتبه سوم بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان را دارد؛ اما با توجه 
به شروع افت فشــار  مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی 
مصــرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بســیار نزدیک وجود 
خواهد داشت. این موضوع در سالهای اخیر به خصوص در فصول سرد سال با 
افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشــدید شده است؛ به نحوی که 
تنها در سال 13۹8 حدود 1۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش 
از پنج میلیارد دالر برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است.

 افزایش ۶ درصدی مصرف گاز
آنطور که پیش بینی شــده امسال میزان مصرف گاز نسبت به سال گذشته 
نیز ۶ درصد افزایش می یابد، مسلم رحمان، سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به تازگی اعالم کرد: امسال هم شاهد ناترازی بین 
تولید و مصرف گاز هستیم، افزود: بی شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی 
بزرگ کشور به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی هم افزوده 
شــده که مجموعاً حدود 4 تا ۶ درصد افزایش مصرف گاز خواهیم داشــت، به 
همین دلیل تمهیدها و اقدام هایی برای کنترل این ناترازی پیش بینی شده است.

بــه گفتــه وی، همســو بــا ایــن موضــوع  نشســت هایی به منظــور 
 افزایــش بهینه ســازی و کنتــرل مدیریــت مصــرف گاز بــا شــرکت های

 تابع و نهادهای مربوطه برگزار و دستورعمل هایی را به شرکت های گاز استانی 
ابالغ کردیم و پیگیری ها همچنان تداوم دارد. همچنین از ذخیره سازی سوخت 
مایع در فصل تابستان برای تأمین مصرف بعضی صنایع و نیروگاه ها در ماه های 

سرد سال خبر داد.

 اولویت تامین گاز بخش خانگی است
امسال با وجود کنترل های الزم، به دلیل نبود موازنه تولید و مصرف، احتمال 
افت فشار گاز طبیعی است، اکنون حدود ۹0 درصد گاز مصرفی از مناطق جنوبی 
کشور تأمین و از طریق خطوط انتقال قوی در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، 
بنابراین نداشتن اعتدال در مصرف، شهرهای شمالی کشور را با مشکل روبه رو 
خواهد کرد. جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره احتمال قطعی 
گاز در صورت افزایش مصرف اعالم کرد: درباره قطعی گاز نمی توان رقمی ارائه 
کرد؛ هر زمان که شبکه کشش نداشته باشد و در واقع هر وقت مصرف از تولید 
جلو بیفتد آن زمان دچار مشکل می شویم و باید با توجه به  اولویت تأمین گاز 
بخش خانگی، با مدیریت مصرف بخش صنایع برای تأمین پایدار بخش خانگی 
اقــدام کنیم.وی درباره اولویت تأمین گاز در بخش نیروگاهی نیز تصریح کرد: 
درباره مصرف بخش نیروگاهی نیز اگر نیروگاه ها را در مصرف محدود کنیم، باید 
فرآورده را برای خوراک جایگزین کرد بنابراین نمی توان مصرف گاز نیروگاه ها را 
به صفر رساند از این رو اگر مصرف از پیش بینی فراتر رود، ممکن است در نقاط 
انتهایی شــبکه دچار افت فشار و قطعی گاز شویم. مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران درباره تصمیم برای واردات گاز نیز گفت: برای واردات مذاکراتی 
در حال انجام و وزیر نفت با طرف های دیگر در حال مذاکره است که به محض 
نتیجه بخش بودن، اطالع رسانی می شود و با توجه به مذاکرات خوب امیدواریم 
اتفاق های خوبی برای واردات بیفتد.باید توجه داشــت که مصرف به شدت تابع 
بخش خانگی و تجاری است. برای نمونه سال گذشته در این بخش رکورد مصرف 
۷۲0 میلیون مترمکعب در روز هم ثبت شد. شاخص های مختلفی درباره بهینه 
مصرف وجود دارد، مهم ترین شاخص شدت مصرف انرژی است که مقدار انرژی 
برای تولید یک واحد ثروت را نشان می دهد. بررسی روند ۲0 ساله کشورها نشان 
می دهد این شاخص همواره نزولی بوده است، اما در کشور ما با توجه به اینکه 
همه نگاه ها به سمت افزایش عرضه بوده، همچنان به فکر افزایش تولید انرژی 
هستیم و بر همین اساس شدت مصرف انرژی باال رفته است که جز ایران تنها 

عربستان در این دسته قرار می گیرد.
هرچند در حال حاضر بیش از ۲00 پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور 
در حال اجراســت اما به دلیل شرایط ناترازی ۲00 میلیون مترمکعبی تولید و 
مصرف گاز کشــور در زمستان امسال، صرفه جویی در مصرف گاز یک ضرورت 

برای همه مشترکان به حساب می آید.

حل ناترازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز به کمک روس ها؟

 رفتار عجیب در بازار اجاره
یک کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار اجاره می گوید: با توجه به این که قیمت 
مسکن افزایش پیدا کرده، گروهی که قبال قصد خرید مسکن را داشتند، به سمت بازار 

اجاره رفته و به همین دلیل در فصل غیراجاره شاهد رشد اجاره بها هستیم.
 نرخ اجاره بها متاثر از تورم موجود در بازار مسکن روند رو به رشدی داشته است. آمارهای 
رسمی چنین شرایطی را تایید می کند؛ به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی که 
مربوط به مهرماه امسال است، نشان می دهد که در شــهر تهران اجاره بها رشد 40.۹ 
درصدی داشته اســت.این وضعیت در خصوص تمام مناطق شهری کشور نیز صدق 
می کند و رشد 4۶.8 درصدی نسبت به مهر سال گذشته داشته است. البته گزارش های 
بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشت 1.۹ درصد، خرداد ۲.۷ 
درصد، تیر 4.۵ درصد، مرداد 4.۶ درصد و شهریور 4.۶ درصد و مهر ۷ درصد بوده است.

منحنی کرایه خانه در شــرایطی رو به باال حرکت می کند که درآمد بسیاری از اقشار 
اجاره نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر، انتظار می رفت با ورود 
به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری 
از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با 
انتظارات را سپری کرد.فعاالن بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می گویند: به طور 
معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معامالت و قراردادهای اجاره کاهش پیدا 
می کند، قراردادها با همان قیمت های تابستان که پیک نقل و انتقاالت مسکن است، 
منعقد می شود، اما امسال شروع نیمه دوم ســال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین 

باعث افزایش نرخ اجاره شد.
بنا به گفته عبداله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران امالک، هم بازار خرید و فروش مسکن و 
هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با افزایش قیمت البته شیب مالیم صعودی آغاز کرده اند.

بیت اله ستاریان، کارشناس مســکن در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره به 
وضعیت بازار اجاره می گوید: زمانی که قیمت مســکن یک باره افزایش پیدا می کند، 
گروهی که قبال قصد خرید مسکن را داشتند، به سمت بازار اجاره می روند و به همین 
دلیل در فصل غیراجاره هم نرخ اجاره باال مــی رود.وی می افزاید: در واقع گروهی که 
قصد خرید مسکن داشتند و در برنامه ریزی خرید مسکن بودند، به دلیل افزایش شدید 
قیمت ملک، دیگر نمی توانند خانه بخرند و به سمت اجاره و رهن کامل هجوم می آورند.

این کارشناس مسکن تصریح با اشاره به این که تعداد خانوارهای اجاره نشین کشور در 
حدود ۷ میلیون و 800 هزار نفر تا 8 میلیون نفر است، تصریح می کند: تقریبا یک سوم 

خانوارهای کشور اجاره نشین هستند.
ستاریان با اشاره به سیاســت های دولت در بخش اجاره، عنوان می کند: هیچ یک از 
سیاست های کنترلی و پلیسی در بخش مســکن جواب نمی دهد. ما باید برای تولید 
برنامه ریزی کنیم؛ یعنی کاال به اندازه کافی در اختیار باشد تا قیمت ها کاهش پیدا کند.

وی با بیان این که ما هیچ سیاست و برنامه ای در دنیا نداریم که بشود به صورت دستوری 
در مسکن دخالت کرد، متذکر شد: مسکن کاالیی است که دست بخش خصوصی است، 
یعنی هم تولیدکننده اش و هم خریدار آن و هم تامین کننده مصالح و هم سازندگان و 
هم تامین منابع مالی اش، عموما در اختیار بخش خصوصی اســت. حاال چطور دولت 
می تواند در این بخش دخالت کند و بــرای آن برنامه ریزی کند؟ امکان چنین چیزی 
اصال وجود ندارد.این کارشناس بخش مسکن یادآور می شود: سیاست ها در حد چند 
روزه یا یکی دو ماهه امکان دارد که جواب دهد، ولی امکان ندارد به عنوان برنامه ریزی 
درازمدت بتوانیم روی آن حساب کنیم.ســتاریان با پیش بینی بازار اجاره در ماه های 
آینده می گوید: به طور قطع باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا می کند و این باعث می شود 
که شاهد کوچ اجاره نشینی از محالت باال به سمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین 
حال، حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.وی با اشاره به سیاست های تولید مسکن دولت، 
عنوان می کند: بخش دولتی نمی تواند خیلی در تولید مسکن دخالت کند، زیرا تولید 
مسکن دست بخش خصوصی است؛ مگر این که بسترسازی کند که متاسفانه در بخش 

بسترسازی حداقل کارها را انجام داده است. 

 زنگ خطر کمبود گازوئیل به صدا درآمد؟
از آنجا که عرضه گازوئیل در بازارهای دنیا کاهش یافته است، به نظر می رسد با خطر 

کمبود گازوئیل در تمام مناطق جهان مواجه باشیم.
به زودی یک طوفان کامل در بازارهای جهانی گازوئیل آغاز می شود. ظرفیت پاالیشگاهی 
در کل دنیا کاهش یافته و حجم ذخایر با آغاز فصل ســرما در نیمکره شمالی پایین 
آمده است. کاهش عرضه می تواند شــبکه های حساس حمل ونقل را به خطر بیندازد 
چون این سوخت صنعتی کشتی ها، کامیون ها و قطارها را به حرکت درمی آورد. از این 

سوخت همچنین برای گرمایش خانه ها و کسب وکارها و تولید برق استفاده می شود.
متخصصان هشدار داده اند تقریباً تمام مناطق دنیا طی چند ماه آینده با خطر کمبود 
گازوئیل مواجه می شوند، چون عرضه  آن تقریباً در تمام بازارهای دنیا کاهش یافته و 
قیمت را افزایش داده است. تأثیر اقتصادی باال رفتن قیمت گازوئیل و کمبود جهانی آن 
پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت که یکی از آنها تشدید تورم و افزایش فشار 
بر خانواده ها و کسب وکار هاست.قیمت بنزین و گازوئیل تا حد زیادی وابسته به قیمت 
نفت خام در بازار جهانی است و به خاطر محدودیت عرضه، قیمت گازوئیل هم در بسیاری 
از بازارها رو به افزایش است. تخمین زده می شود افزایش قیمت گازوئیل 100 میلیارد 
دالر برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته باشد.ذخایر گازوئیل در آمریکا به پایین ترین رقم 
از 1۹8۲ رسیده و عرضه آن در این زمان از سال تا پایین ترین رقم پایین آمده است. طبق 
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، این کشور تنها برای ۲۵ روز عرضه گازوئیل خواهد 
داشت که پایین ترین رقم از ۲008 را نشان می دهد.قیمت گازوئیل در بازار آمریکا بیش از 
۲۶۵ درصد از آغاز ریاســت جمهوری جو بایدن در ۲0۲1 افزایش یافته است. قیمت 
گازوئیل در بهار سال جاری میالدی در آمریکا به ۵ دالر و 3۷ سنت در هر گالن رسید و 
پس از آن تا 3 دالر و ۵1 سنت پایین آمد.عالوه بر آمریکا، شمال شرق اروپا هم با کمبود 
عرضه گازوئیل مواجه شده است. ذخایر اروپا با اجرایی شدن تحریم ها علیه واردات نفت 

و محصوالت نفتی روسیه در ماه های آینده بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
طبق گفته  تحلیلگران، دلیل کمبود جهانی گازوئیل مشخص است. به دنبال کاهش تقاضا 
برای سوخت طی قرنطینه های کرونایی، برخی بخش های پاالیشگاهی تعطیل شده اند. 
انتقال به سمت سوخت های پاک هم سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داده است. 
ظرفیت پاالیشگاهی آمریکا از ۲0۲۹ بیش از 1 میلیون بشکه در روز پایین آمده است. در 
اروپا هم اختالل در کشتیرانی و اعتصاب کارگران به تولید پاالیشگاهی آسیب رسانده 
است. در کنار همه این عوامل، اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه شرایط 

را وخیم تر خواهد کرد.

 آمار واحدهای مسکن مهر تحویل نشده اعالم شد
 معاون وزیر تعاون با اشاره به آمار واحدهای مسکن مهر تحویل نشده، از هدف گذاری 

ایجاد ۵0 هزار فرصت شغلی تا پایان سال 1401 خبر داد.
مهدی مسکنی، درباره آمار اشتغال ایجاد شــده در بخش تعاون اظهار کرد: در بخش 
اشتغال هدفگذاری ایجاد ۵0 هزار فرصت شغلی برای سال 1401 را پیش بینی کرده 

ایم که امیدواریم در یک کار جهشی این تعداد شغل محقق شود.
وی به فرایند ثبت نام مسکن کارگری در سایت وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: 
ثبت نام ها از طریق مراجعه به سایت وزارت راه و شهرسازی صورت می پذیرد که در حال 
حاضر ثبت نام ها انجام گرفته و اطالعات به معاونت رفاه وزارتخانه فرستاده شده تا دهک 

بندی و وضعیت فرم )ج( افراد مشخص شود.
وی افزود: آن دســته از کســانی که فرم )ج( آنها ســبز و  دهک بندی شده باشند به 
شرط تخصیص زمین کار آماده ســازی و ساخت و ساز انجام می شــود.معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تشــریح جزییات ســاخت و تحویل واحدهای 
مسکن مهر توسط تعاونی ها اظهار کرد: در دوره مســکن مهر دو میلیون و۲00 هزار 
 خانه ســاخته شــده اســت که از این تعداد، یک میلیون و 110 هزار واحد به شکل 
خودمالکی و یک میلیون و ۹0 هزار واحد به صورت گروهی سازی، انبوه سازی و تعاونی 

سازی بوده است.

بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می 
دهد که قیمت گذاری دستوری صرفا از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ 
هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند. صنعت خودروســازی کشور از 
مشکالت عدیده ای از جمله بهره وری پایین، ساختار معیوب، مدیریت نادرست 
و... رنج می برد اما عالوه بر اینها با قیمت گذاری دستوری نیز دست و پنجه نرم 
می کند؛ مسأله ای که به گفته متولیان یکی از عوامل اصلی در ایجاد زیان انباشته 
بین 1۲0 تا 1۵0 هزار میلیارد تومانی این صنعت بوده است.بر همین اساس، بررسی 
آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان 
می دهد که در این بازه زمانی، بهای تولید خودرو در سه خودروساز بزرگ کشور 
)ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو( بالغ بر 1۲0 هزار میلیارد تومان بوده در حالی 

که بهای فروش 114 هزار و ۵00 میلیارد تومان بوده است.
در واقع خودروســازان صرفاً از ناحیه قیمت گذاری دســتوری در ۶ ماه اول 
امسال بالغ بر ۵ هزار و ۵00 میلیارد تومان زیان دیده اند.به صورت جزئی تر، یعنی 
خودروســازان اگرچه برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود ۲۵۲ میلیون تومان 
هزینه کرده اند اما به دلیل قیمت گذاری دســتوری، هر خودرو را با 38 میلیون 

تومان زیر قیمت و به نرخ ۲14 میلیون تومان فروخته اند.

 جزئیات هزینه تولید و فروش سه خودروساز
 بررسی جزئیات مربوط به هزینه تولید و بهای فروش شرکت های خودروسازی 

به صورت مجزا نشــان می دهد که بهای تولید در شرکت ایران خودرو طی نیمه 
نخست امسال 8۲ هزار و ۵00 میلیارد تومان بوده است در حالی که بهای فروش 
۷8 هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی این شرکت محصوالت خود را حدود 
4 هزار و ۵00 میلیارد تومان زیر قیمت تمام شده، فروخته است.همچنین پیش 
بینی این شرکت از وضعیت هزینه و فروش در نیمه دوم سال جاری حکایت از زیان 
۶ هزار میلیاردی دارد، به شکلی که بهای تولید 10۲ هزار میلیارد تومان و بهای 
فروش ۹۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.این شرکت سال گذشته نیز 
11۵ هزار میلیارد تومان برای تولید خرج کرده اما بهای فروش 10۹ هزار میلیارد 
تومان ثبت شده است؛ یعنی سال گذشته تقریباً ۶ هزار میلیارد تومان از ناحیه 

قیمت گذاری دستوری ضرر دیده است.البته وضعیت شرکت سایپا بهتر از ایران 
خودرو اســت؛ این شرکت طی ۶ ماه نخست امسال برای تولید محصوالت خود 
هزینه ای بالغ بر ۲۵ هزار و ۷00 میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل حدود ۲۶ 
هزار و ۷00 میلیارد تومان از ناحیه فروش به دست آورده است؛ یعنی تقریباً یک 
هزار میلیارد تومان سود داشته است.همچنین پیش بینی این شرکت از وضعیت 
هزینه ها در نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر این است که بهای هزینه به 33 هزار 
و 100 میلیارد تومان و بهای فروش به 34 هزار و 300 میلیارد تومان برسد.این 
شرکت در سال گذشته نیز برای تولید، رقمی در حدود 4۷ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان هزینه کرده اما بهای فروش نزدیک به 44 هزار و 100 میلیارد تومان است؛ 
یعنی ســال گذشته حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان زیان دیده است.بررسی 
وضعیت شرکت پارس خودرو نیز در نیمه نخست سال جاری حکایت از آن دارد 
که بهای تولید در این شرکت 1۲ هزار میلیارد تومان و بهای فروش نزدیک به ۹ 
هزار و ۹00 میلیارد تومان بوده است.پیش بینی این شرکت برای نیمه دوم سال 
جاری نیز بیانگر آن اســت که هزینه تولید به 1۲ هزار و ۹00 میلیارد تومان و 
بهای فروش به 11 هزار و 300 میلیارد تومان برسد؛ در واقع زیان این شرکت تا 
پایان سال ادامه خواهد داشت و به حدود یک هزار و ۶00 میلیارد تومان خواهد 
رسید.وضعیت عملکرد این شرکت در سال گذشته نیز به این صورت بوده که برای 
تولید محصوالت 10 هزار و ۹00 میلیارد تومان هزینه کرده اما در مقابل از محل 

فروش 10 هزار و ۷00 میلیارد تومان کسب کرده است.

زیان خودروسازان از قیمت گذاری دستوری؟

   هند مبدأ صادرات خودروهای برقی ارزان می شود
مدیر اجرایی فیات، استالنتیس به خبرنگاران گفت که در حال حاضر نمی تواند خودروهای برقی مقرون به صرفه در اروپا بسازد و به دنبال تولید ارزان تر در بازارهایی مانند هند است.

کارلوس تاوارس، مدیر عامل گروهی شامل پژو و کرایسلر می گوید، اگر هند با پایگاه تامین کننده ارزان قیمت خود بتواند تا پایان سال ۲0۲3 به اهداف کیفیت و هزینه شرکت دست یابد، می تواند راه را برای صادرات خودروهای الکتریکی به بازارهای 
دیگر باز کند.تاوارس به خبرنگاران گفت: هنوز اروپا قادر به تولید خودروهای برقی مقرون به صرفه نیست. بنابراین فرصت بزرگ برای هند این است که بتواند خودروهای کوچک برقی را با قیمتی مقرون به صرفه بفروشد و سودآوری داشته باشد.
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چین نسبت ذخایر مورد نیاز بانک ها را کاهش داد تا بتواند به اقتصاد تزریق کند.
 به نقل از »مورنینگ استار«، بانک مرکزی چین روز جمعه اعالم کرد که میزان 
سپرده هایی که بانک ها باید کنار بگذارند را کاهش می دهد و ۵۰۰ میلیارد یوان 

)۶۹.۹۱ میلیارد دالر( نقدینگی را برای حمایت از اقتصاد آزاد کند.
بانک خلق چین اعالم کرد که نســبت ذخایر الزامی بانک ها را ۰.۲۵ درصد 
کاهش می دهد که میانگین موزون ذخایر بانکی را برای کل سیســتم بانکی به 
۷.۸ درصد می رساند. شورای دولتی، کابینه چین روز چهارشنبه متعهد شد که از 
ابزارهای پولی بیشتری از جمله کاهش به موقع ذخایر بانکی بانک ها استفاده کند 

تا نقدینگی را در حد معقولی حفظ کند.
بانک مرکزی گفت که کاهش ذخایر بانکی که از ۵ دسامبر اجرایی شد، می تواند 
به وام دهندگان کشور کمک کند تا ۵.۶ میلیارد یوان در هزینه های تأمین مالی 

ساالنه صرفه جویی کنند.
دومین اقتصاد بزرگ جهان با رکود گسترده ای دست و پنجه نرم می کند که 
ناشی از تالش های دولت برای از بین بردن شیوع گسترده کووید -۱۹، همراه با 
رکود عمیق امالک و کاهش تقاضای جهانی برای محصوالتش است. در اوایل ماه 
میالدی پکن برخی از محدودیت های همه گیر را کاهش داد و از یک طرح نجات 
برای بخش امالک تحت محاصره رونمایی کرد، اقداماتی که بسیاری از تحلیلگران 

گفتند که تأثیر محدودی در کمک به بهبود اقتصاد خواهد داشت.
به گفته برخی تحلیلگران، کاهش ذخایر بانکی و تزریق بر اقتصاد تأثیر مثبت 
محدودی نیز خواهد داشــت، زیرا اســتراتژی صفر کووید چین همچنان مانع 
واقعی اقتصاد اســت. موارد بی ســابقه ویروس کرونا در روزهای اخیر بسیاری از 
دولت های محلی را وادار کرده اســت کــه از کاهش کوتاه مدت محدودیت های 

کرونا جلوگیری کنند.
بانک مرکزی چین در سال جاری با کاهش نرخ تورم، سیاست سنجیده ای اتخاذ 

کرده است و از افزایش نرخ در سطح جهانی برای مبارزه با تورم باال فاصله گرفته و 
برای حمایت از اقتصاد به محرک های مالی متوسل شده است تا از سرمایه گذاری 

زیرساخت ها حمایت کند.
برخی از اقتصاددانان گفتند که پکن احتماالً در سال جاری از هرگونه حرکت 
کاهشی بزرگ خودداری خواهد کرد، زیرا یوان چین تحت فشار فزاینده کاهش 
ارزش قرار گرفته است و با تقویت دالر آمریکا مواجه شده است )دالر آمریکا در 
چند ماه اخیر و در پی سیاست های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نسبت به ارزهای 

مقابل مانند یورو و یوان به شدت تقویت شده است.(
بانک مرکزی روز دوشنبه نرخ وام های معیار خود را بدون تغییر نسبت به ماه 

قبل نگه داشت.
یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین در اوایل ماه میالدی جاری گفت: بانک 
مرکزی چین از سال ۲۰۱۸، منابع بانکی را ۱۳ بار کاهش داده است و میانگین 
نسبت ذخیره را از ۱۵ درصد به حدود ۸ درصد کاهش داده و حدود ۱۰.۸ تریلیون 

یوان نقدینگی به اقتصاد تزریق کرده است.
در جلسه هیئت دولت چین، سیاست گذاران همچنین از بانک ها خواستند تا 
هزینه های تأمین مالی شــرکت های کوچک و متوسط را کاهش داده و از انتشار 

اوراق قرضه توسط مشاغل خصوصی حمایت کنند.

چین منابع بانکی را بیشتر از قبل به اقتصاد تزریق خواهد کرد

وضع منابع ارزی مطلوب است
زهرا جعفری  -   ایده روز  | بانک مرکزی 
اعالم کرد که با توجه به سطح مطلوب ذخایر 
اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی 
بانک مرکزی با سررسید کوتاه مدت )سه ماهه( 
در دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید 
و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس 

آن به سهولت پرداخت می شود.
 درپی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت 
به سیاست های اتخاذ شده در قبال مدیریت 
بــازار ارز، بانک مرکزی اعــالم کرد که طی 
ســال های اخیر تحوالت نرخ ارز عمدتاً متاثر 
از عوامــل غیر اقتصادی و برون زا بوده که در 
عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب 
با بنیان های اقتصادی منجر شده است. با این 
حال در چنین شــرایطی سیاستگذار تالش 
کرده با بکارگیری ابزارهــای در اختیار و در 
عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، 
آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح 

کالن به حداقل برساند.

 اقدامات بانک مرکزی در راستای 
تعمیق بازار رسمی ارز

رویکرد سیاســتی متخذه از ســوی بانک 
مرکــزی در حال حاضر بر آن اســت ضمن 
توجه به ضــرورت صیانــت از ذخایر ارزی، 
زمینه متعادل سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن 

ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین به موجب مســئولیت محوله به 
ایــن بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با 
قوانین باالدستی و نیز حسب الزامات اجرای 
نظام ارزی شــناور مدیریت شــده )موضوع 
بنــد "ت" تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور(، توجه بانک 
مرکزی به این مســئله معطوف بوده اســت 
که به جــای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ 
ارز مشــخص، زمینه ای را فراهم سازد تا این 
مولفه در مســیر تعادلی و سازگار با تحوالت 

عوامل بنیادین اقتصاد کالن حرکت کند.البته 
می بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور 
مدیریت شــده، بانک  مرکزی با هدف کاهش 
نوســانات کوتاه مدت و با توجه به اقتضائات 
اقتصاد کالن می تواند در بازار ارز مداخله کند؛ 
از این رو برخی منتقدان الزم است به این نکته 
امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در 
بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی اســت 
و استفاده از این ابزار را نمی توان به ارزپاشی 

تعبیر و تفسیر کرد.
گفتنی اســت؛ در خرداد ماه سال جاری 
و در مواجهــه با نوســانات نــرخ ارز در بازار 
غیررســمی که تحت تاثیر عوامــل روانی و 
انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران 
قوا اختیارات ویــژه ای برای مدیریت بازار ارز 
به بانک مرکزی تفویــض کرد و متعاقباً این 
بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود 
قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابالغ 
بخشنامه ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به 

نرخ توافقی در صرافی ها را صادر نمود و همین 
اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ 
ارز در بــازار برجای گذارد. در ادامه این بانک 
خرید ارز تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
را توســط صرافی ها مجاز اعالم کرد و بدین 
ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد عالوه بر 
ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام 
کنند.با ایجاد سازوکار معامالت با نرخ توافقی، 
روند عرضه ارز توســط صادرکنندگان بهبود 
یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع 
در اختیار صرافی ها، زمینه مناســبی را برای 
پوشش و پاسخ دهی به تقاضای اسکناس گروه 
بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار 
فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می توانند با 
مراجعه به صرافی ها و شعب منتخب بانک ها ارز 
مورد نیاز خود را )در سرفصل خدماتی سایر( با 
نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود 
تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی 

و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

 مــازاد ۱۱.۱ میلیــارد دالری تراز 
پرداخت های خارجی کشور

درباره سیاست انتشــار اوراق ارزی بانک 
مرکزی و تبیین دالیل اجرای سیاست مذکور 
از ســوی بانک مرکزی الزم است به این نکته 
اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر 
روند حرکتی نــرخ ارز، وضعیت منابع ارزی 
کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ 
و ماه های سپری شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط 
مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در 
سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی 
به ترتیــب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دالر 
بود که در مقایســه با سال قبل از آن حدود 

۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
برآیند تحوالت تجارت خارجی کشور در 
ســال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز 
پرداخت های خارجی کشــور بــا مازاد ۱۱.۱ 

میلیارد دالری همراه شود.
این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و 
ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی 
را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث 
و نظر به وضعیت مطلوب مولفه های بنیادین 
موثر بر بازار ارز، در شــرایطی که بعضاً انتشار 
اخبار نادرست در خصوص تحوالت اقتصادی 
و سیاسی می تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز 
هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار 
ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی 
مبتنی بر آن بوده اســت که با بهره گیری از 
ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، 
از شکل گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید 
و زمینه های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

از  پاسخگوی بخشی  ارزی،  اوراق   
تقاضای موجود در بازار ارز

در همیــن ارتباط نیز ایــن بانک تصمیم 
گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید 
کوتاه مدت )سه ماهه(، بخشی از تقاضای موجود 
در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی 
در طراحی این سیاســت ناظر بر آن است که 
دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه گذاران 
قــرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشــور از 
عمق کافی برخوردار باشد؛ عالوه بر این، بانک 
مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس 
آن را در سررســید )در صورت درخواســت 
دارنــده اوراق( دارد.در همیــن خصــوص از 
آنجاکه کشــورهای مقصد صادرات کاالهای 
ایرانی عمدتاً مبادالت خود با صادرکنندگان 
ایرانی را از طریق دالر آمریکا تسویه می کنند 
و همچنین با توجه به " سطح مطلوب ذخایر 
اســکناس دالر در داخل کشور"، انتخاب این 
ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می شود 
در زمان سررســید و در صورت درخواســت 
دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین 

و پرداخت شود.

 اوراق ارزی اصال جذابیت دارد؟
یک کارشــناس اقتصادی در پاســخ به این پرســش که خرید اوراق ارزی جذابیت دارد؟ 
می گوید: واقعیت این است که من احساس می کنم از اوراق ارزی استقبال چندانی نخواهد 

شد، یعنی مردم اگر دنبال این بحث باشند، می روند ارز را از بازار خریداری کنند.
وحید شقاقی شــهری می افزاید: مگر این که اوراق ارزی با یک نرخی مناسبی بتوانند عرضه 
کنند که جذابیت داشــته باشد. شاید اگر نرخ صرافی را مدنظر قرار می دهند، احتماال نرخ 
صرافی یک فاصله ای با نرخ بازار دارد. برای مثال نرخ صرافی ها ۲، ۳ هزار تومان زیر قیمت 

بازار است. شاید این فاصله یک جذابیتی را ایجاد کند.
وی تصریح می کند: ما یک بار این ابزار را استفاده کردیم، اما به خاطر دارم که به تعهدمان 

عمل نکردیم، بر این اساس، همه این ها می تواند شبهات را بیشتر کند.
این کارشــناس اقتصادی تاکید می کند: حتی اگر این ابزار هم مورد اســتقبال قرار گیرد، 
راهکار نیســت، فقط یک ترمزی خواهد بود که در شرایط کنونی جلوی التهاب بازار ارز را 
بگیریم، اما اگر تورم را کنترل نکنیم، همچنان با گرفتاری در کشور مواجه خواهیم بود.وی 
می افزاید: به طور طبیعی اگر مردم بخواهند این اوراق را بخرند، در سررسید سال بعد باید 

این ها را تحویل دهیم. 

 دورخیز بیت کوین و اتریوم برای جهش بی سابقه؟
بررسی بازار ارزهای دیجیتال حاکی از افت چشمگیر بیت کوین و اتریوم در روز جمعه است 

که به گفته کاشناسان می توانند دورخیزی برای جهش به پله های باالتر باشد.
 بیــت کوین در روز جمعه تقریبا بدون تغییر بود، زیــرا بازارهای ارزهای دیجیتال پس از 
تعطیالت شکرگزاری ایاالت متحده تثبیت شدند؛ به دنبال باالترین رقم ۱۶۶۴۱.۳۲ دالر 
در روز پنجشنبه در اوایل روز جمعه به پایین ترین حد روزانه ۱۶۳۸۸.۴۰ دالر سقوط کرد 
و امروز روند رشد را از سر گرفت و ۱۶ هزار و ۵۸۸ دالر و ۳۰ سنت قیمت خورده است که 

کماکان از رقم روز پنجشنبه پایین تر است.
پیش بینی جدید رییس اسبق اتحادیه طال و سکه از قیمت ها/ چرا حباب سکه بزرگ تر شد؟

کاهش روز جمعه موجب شــد تا بیت کوین به نقطه پشتیبانی اخیر ۱۶۲۰۰ دالر نزدیک 
شود.نگاهی به نمودار حاکی از آن است که شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه نتوانست از سقف 
۴۱.۰۰ خارج شــود؛ این شــاخص در حال حاضر روی ۴۰.۰۴ است و نه گاوها و نه خرس 
ها احساسات بازار را در دست ندارند. با این حال، اگر گاوها بتوانند از نقطه مقاومت ۴۱.۰۰ 

خارج شوند، احتماال می توانیم شاهد حرکت بیت کوین به سمت ۱۷۰۰۰ دالر باشیم.
اتریوم نیز در روز جمعه بار دیگر به زیر ۱۲۰۰ دالر رسید، زیرا دومین ارز دیجیتال بزرگ 
جهان نیز در روز جمعه تثبیت شد؛ اتریوم در اوایل روز به پایین ترین سطح ۱۱۷۴.۸۲ دالر 
سقوط کرد که کمتر از ۲۴ ســاعت پس از رسیدن به باالترین قیمت ۱۲۰۳.۹۸ دالر بود 
و اتریوم به رشــد خود ادامه داد و هزار و ۲۲۰ دالر و ۹۱ ســنت قیمت خورد.عالوه بر این، 
میانگین متحرک ۱۰ روزه در حال حاضر روندی جانبی دارد، که به نظر می رسد سیگنال 
مثبتی برای کاهش فشار نزولی اخیر باشد.اگر این خط روند شروع به تغییر کند، می توانیم 

شاهد بازگشت گاوهای بیشتر اتریوم به بازار، با پیش بینی روند صعودی باشیم.

  قیمت مس اندکی افزایش یافت
 قیمت مس در بورس فلزات لندن نسبت به روز معامالتی پیشین، ۰.۹ درصد افزایش یافت 

و به هشت هزار و ۷۰ دالر رسید.
قیمت مــس در روز حمعه چهارم آذر ماه در معامالت بورس فلزات لندن نســبت به روز 
پنج شنبه سوم آذر ماه، ۰.۹ درصد معادل ۷۹ دالر و ۵۰ سنت نسبت به روز معامالتی قبل 
از آن افزایش یافت و نسبت به هفته پیشین، ۰.۳ رشد را تجربه کرد و به هشت هزار و ۷۰ 
دالر رسید. قیمت مس در روز پنج شنبه سوم آذر ماه، هفت هزار و ۹۹۰ دالر و ۵۰ سنت بود.

قیمت سه ماهه مس در معامالت جمعه چهارم آذر ماه، یک درصد معادل ۷۹ دالر نسبت به 
روز معامالتی قبل، افزایش و نسبت به هفته پیشین، ۰.۲ درصد رشد داشته است.

موجودی مس در انبار های بورس فلزات لندن در روز جمعه چهارم آذر ماه، با افزایش ۶۰۰ 
تنی، از ۹۰ هزار و ۱۵۰ تن به ۹۰ هزار و ۷۵۰ تن رسیده است.

  سود صنعتی چین 3 درصد کاهش یافت
سود صنعتی چین در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش یافت.

 شرکت های صنعتی چین در دوره ژانویه تا اکتبر با شعله ور شدن شیوع کووید-۱۹ و اعمال 
محدودیت هــای ویروس جدید مانند قرنطینه های هدفمند که فعالیت اقتصادی را کاهش 
داده، شاهد کاهش بیشتر سود بودند. سود صنعتی در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به 

سال قبل ۳ درصد کاهش یافت.
داده های اداره ملی آمار چین در امروز یکشــنبه )۲۷ نوامبر( نشان داد که این در مقایسه 
با کاهش ۲.۳ درصدی برای ژانویه تا ســپتامبر اســت. این دفتر از ماه جوالی ارقام ماهانه 
مســتقلی را گزارش نکرده است. سود ۲۲ بخش از ۴۱ بخش عمده صنعتی چین کاهش 
یافــت. این دفتر در بیانیه ای اعالم کرد که شــیوع اخیر اپیدمی هــای داخلی خطر رکود 

اقتصادی جهانی را تشدید کرده و شرکت های صنعتی با فشار بیشتری روبرو هستند.
داده های بد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنین نشان دهنده بحران پرداخت بدهی در 
بخش امالک این کشور و کاهش شدید هزینه های مصرف کننده است. سود تولیدکنندگان 
در ۱۰ ماهه اول ۱۳.۴ درصد کاهش داشــت که اندکی کمتر از کاهش ۱۳.۲ درصدی در 

ژانویه تا سپتامبر بود.
ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین گفت: سود های صنعتی همچنان تحت فشار قرار 
گرفتند، زیرا قیمت ها به دلیل تقاضای ضعیف داخلی کلی کاهش یافت و هزینه های ورودی 
در برخی از بخش های تولیدی باال باقی ماند. بخش هایی که شــدیدترین کاهش را نشان 
می دهند شامل صنعت نفت، زغال سنگ و فرآوری سوخت می شد که سود آن ۷۰.۹ درصد 

کاهش یافت و این در مقایسه با کاهش ۶۷.۷ درصدی در ۹ ماه اول است.
برخی از بخش هایی که رشد ســود باالیی داشته اند، سرعت رشد را به میزان قابل توجهی 
کاهــش داده اند. برخی از تحلیلگران اکنون بر ایــن باورند که تولید ناخالص داخلی چین 
می تواند در ســه ماهه جاری نسبت به سه ماهه ســوم کاهش یابد و پیش بینی های خود 
در سال ۲۰۲۳ را کاهش داده اند و پیش بینی می کنند مسیر بازگشایی اقتصاد کند و پر از 

دست انداز خواهد بود.
تحلیلگران Nomura انتظار دارند تولید ناخالص داخلی ســه ماهه چهارم نسبت به سه ماه 
گذشته ۰.۳ درصد کاهش یابد. آن ها همچنین پیش بینی رشد سه ماهه چهارم خود را بر 
اساس سال به سال از ۲.۸ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داده اند. به همین ترتیب، تحلیلگران 
آکسفورد اکونومیکس پیش بینی های تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خود را کاهش 
دادند، زیرا معتقدند گسترش اقدامات قرنطینه ای انتظار می رود.تولید صنعتی چین در ماه 
اکتبر ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که انتظارات برای افزایش ۵.۲ درصدی 

در نظرسنجی رویترز را از دست داد و از رشد ۶.۳ درصدی سپتامبر، کاهش یافت.

  کاهش ۱3 درصدی تولید برگ سبز چای
رییس ســازمان چای کشور گفت:اگر عملیات به زراعی و افزایش سطح احیای باغات چای 

را نداشتیم، امسال با کاهش بیش از ۲۵ درصد تولید برگ سبز چای روبه رو می شدیم.
حبیب جهانســاز، رییس سازمان چای کشور با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون 
خرید برگ ســبز چای به بیش از ۱۱۶ هزار تن رسیده است، گفت: تاکنون افزون بر ۸۱۳ 

میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
وی افزود: از این میزان خرید ۷۶ درصد ســهم دولت بوده و ۲۴ درصد دیگر از سهم دولت 
باقــی مانده که برای پرداخت بــه موقع وجه چایکاران، مکاتبــات و اقدامات الزم را برای 
تخصیص پول از سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.رییس سازمان چای کشور، 
ســهم پرداختی کارخانجات دولت به چایکاران را تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد عنوان کرد.

جهانســاز تصریح کرد: خرید برگ سبز چای از چایکاران گیالن و مازندران به دلیل شرایط 
خاص و اقلیمی با موافقت و ابالغ وزیر جهاد کشاورزی تا دهم آبان امسال ادامه داشت.وی 
ادامه داد: با وجود تغییرات اقلیمی و خشکسالی شدید در سال جاری، تا دهم آبان افزون بر 
۱۱۶ هزار و ۳۱۶ تن برگ سبز چای به ارزش ۹۴۹ میلیارد تومان خریداری و بیش از ۲۶ 

هزار ۱۷۱ تن چای خشک تولید شده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: احتمال این که ما در میان مدت یا کوتاه مدت 
گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان 
حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این که 

گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.
 ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ این 
سوالی است که در نگاهی به شاخص های کالن اقتصادی، محل سوال بسیاری 
از مردم اســت. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی 
در مهرماه امســال به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به 
پایان ســال گذشته رشد ۳۴.۱۷.۵ درصدی را نشان می دهد. همچنین حجم 
پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که 
نسبت به پایان ســال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همین 
آمار به اعتقاد کارشناســان و تحلیلگران اقتصادی، نشان از موج تورمی جدید 

در بلندمدت خواهد بود.

 نقدینگی در بلندمدت نرخ تورم را چقدر باال می برد؟
در همین رابطه، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره به اثر متغیر نقدینگی روی نرخ تورم، 
می گوید: رشد نقدینگی یک عامل کلیدی در ایجاد تورم است، اما به این معنا 
نیســت که اگر در مهرماه ۱.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم، بالفاصله بخواهد 

روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.
وی می افزاید: رابطه بین نقدینگی و تورم، یک رابطه بلندمدت است. یعنی 
در بلندمدت نرخ تورم نمی تواند کمتر از نرخ رشد نقدینگی باشد. بنابراین نرخ 

رشد نقدینگی در بلندمدت یک عامل کلیدی است.
این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: در کوتاه مدت عوامل متعددی روی 
تورم اثر می گذارند و خیلی از این عوامل نیز قابل پیش بینی نیستند. برای مثال، 
دولــت تصمیم بگیرد قیمت حامل های انــرژی را تغییر دهد و اصالح کند. ما 
نمی دانیم دولت این تصمیم را می گیرد یا خیر، اما اگر این تصمیم را بگیرد که 
قیمت را تغییر دهد، می تواند روی تورم تاثیر معناداری در کوتاه مدت داشته باشد.

ندری تصریح می کند: به عبارتی، زمانی که دولت تصمیم می گیرد، ما اثر آن 
را روی قیمت ها با یک فاصله خیلی اندکی مشاهده می کنیم.

وی همچنین با اشاره به توافق احتمالی بین ایران و غرب در رابطه با برنامه 
هسته ای، متذکر می شود: ما نمی دانیم این اتفاق هم می افتد یا خیر، اما اگر این 

اتفاق بیفتد، در کوتاه مدت روی نرخ تورم تاثیر می گذارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: در کوتاه مدت عوامل تصادفی خیلی 

زیادی هســت که روی نرخ تورم تاثیر می گذارد و امکان دارد این تاثیر مثبت 
باشد و باعث افزایش نرخ تورم شود. همچنین ممکن است تاثیر منفی داشته 
باشد و نرخ تورم را کاهشی کند. این عوامل در کل قابل پیش بینی نیستند و 

این که به چه شکل بروز می کنند.
ندری با بیان این که نرخ رشد نقدینگی به طور قطع در بلندمدت یک عامل 
کلیدی و تعیین کننده روی نرخ تورم است، می گوید: اگر دولت نتواند نرخ رشد 
نقدینگی را کنترل و مهار کند، به این معناست که در بلندمدت تورمی برابر با 

میانگین نقدینگی در طی سال را خواهیم داشت.

 چرا مردم کاهش تورم را حس نمی کنند؟
ایــن اقتصاددان در عین حال در رابطــه با آمار مرکز آمار ایران در رابطه با 
کاهش ۰.۹ درصد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رســیدن این نرخ به ۲.۱ 
درصــد و این که این آمار چرا با آنچه مردم از بازار می بینند، متفاوت اســت، 
می گوید: نرخ تورمی که توســط مرکز آمار ایران اعالم می شود، افزایش قیمت 
یک سبدی از کاالهاست که الزاما ما آن را مصرف نمی کنیم. یعنی سبد کاالیی 
که من مصرف می کنم یا سبد کاالیی که شما مصرف می کنید یا سبد کاالیی 
که مرکز آمار در نظر می گیرد، متفاوت اســت. بر این اســاس، هر کدام از ماها 

درک متفاوتی از نرخ تورم داریم.
ندری می افزاید: حس مردم بستگی به سبد کاالیی دارد که در آن ماه مصرف 
می کنند. به همین خاطر، تورم را متفاوت از آن چیزی حس می کنند که مرکز 

آمار اندازه گیری می کند.
وی تصریح می کند: مرکز آمار ایران در واقع یک سبدی را اندازه گیری می کند 
که در آن بیش از ۴۰۰ قلم کاال وجود دارد که ممکن است ما آنها را مصرف نکنیم.

این کارشــناس درباره شفافیت آمارهای تورمی عنوان می کند: ما اگر روی 

تورم خوراکی ها تمرکز کنیم، مشاهده می کنیم که این تورم از تورم کل آن سبد 
بیشتر باشد. این ها مشکالت اندازه گیری است، یعنی اگر این که نرخ تورم دقیقا 
آن چیزی که ما حس می کنیم را نشان نمی دهد، یک امر طبیعی است و ناشی 
از مشکالتی است که در رابطه با اندازه گیری داریم. ولی تحلیل های اقتصادی 

برپایه نرخی انجام می شود که مرکز آمار اعالم می کند.
ندری در عین حال درباره نرخ تورم ماهانه متذکر می شود: درست است که 
نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش ۰.۹ درصدی داشته، اما باز هم نرخ ۲.۱ درصدی 
نشان می دهد که نرخ تورم در اقتصاد ما یک عدد خیلی باالیی است. ۲.۱ درصد 
ماهانه ما شاهد در برخی از کشورها شاید نرخ تورم ساالنه شان باشد. بنابراین 
۲.۱ درصد نرخ تورم ماهانه در واقع رقم خیلی بزرگی است و نشان دهنده این 

است که کل اقتصاد با یک تورم قابل مالحظه ای مواجه است.

 ابرتورم در راه است؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران با ابرتورم روبه رو 
خواهد شــد؟ می گوید: ابرتورم تعریف دارد. اگر همین شاخص هایی که به آن 
اشاره کردیم مثل تورم ماهانه، اگر در ماه بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، 

ابرتورم خواهیم داشت.
ندری می افزاید: ما تا عدد ۵۰ درصد خیلی فاصله داریم. باالترین نرخ تورم 
ماهانه ای که امسال داشتیم، مربوط به خردادماه بود که البته باالترین نرخ تورم 

ماهانه در کل تاریخ اقتصاد کشور بود که نزدیک به ۱۱.۵ درصد بود.
وی عنوان می کند: بر این اساس، احتمال این که ما در میان مدت یا کوتاه مدت 
گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان 
حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این که 

گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در یک کالم باید بگوییم این شیوه 
حکمرانی که در اقتصاد ما اعمال می شــود، مثل نحوه انتخاب مدیران و شیوه 

مدیریت نهادهای پولی و مالی باید تغییر کند که کار ساده و آسانی نیست.
ندری متذکر می شود: در اقتصاد ما سیاست گذاری پولی و مالی به درستی 
انجام نمی شــود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درســتی انتخاب نمی شوند. 
البتــه نه فقط در حوزه پولی و بانکی، بلکه در کل اقتصاد با این چالش مواجه 
هســتیم که کســانی که اهلیت بیشتری دارند، ایزوله شــدند و خارج از گود 
 قــرار گرفتنــد و آن هایی که اهلیت کمتری دارند، امور مملکت را به دســت 
گرفتند. نتیجه همه این ها چیزی شــده اســت که ما مشاهده می کنیم. نوع 

حکمرانی باید تغییر پیدا کند.

اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، گرفتار ابرتورم می شویم

 افزایش سرمایه گذاری در بنادر
سید علی حسینی با اشاره به اینکه زمان مناسب برای رفع نقاط ضعف و سرمایه گذاری در بنادر شمالی کشور فرارسیده است، گفت: ایران باید سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر افزایش دهد.

 به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید علی حسینی با اشاره به نقش کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه حمل و نقل دریایی کشور، اظهار داشت: این سازمان به طور مشخص نقش کلیدی در توسعه حمل و نقل دریای خزر دارد و 
همان طور که در جنوب شاهد توسعه حمل و نقل دریایی هستیم در شمال کشور نیز با توجه به ظرفیت های موجود باید تغییرات بسیاری شاهد باشیم و در مسیر توسعه گام برداریم.

وی ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم در توسعه حمل و نقل دریای خزر توجه به توسعه ترانزیت از مسیر کریدور شمال جنوب در مسیر ایران است و این اتفاق ترافیک کاال در بنادر شمالی کشور را افزایش خواهد داد و به این ترتیب می توانیم 
از فضای ایجاد شده به نحو مطلوب بهره مند شویم و سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر ارتقا بخشیم.رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اتصال بنادر شمالی به ریل، خط آهن 
رشت-آستارا و تأمین شناورهای رو-رو از جمله مسائلی است که در راستای توسعه حمل و نقل دریای خزر از سوی ایران باید در دستورکار قرار گیرد، عنوان کرد: متأسفانه در حمل و نقل دریای خزر سهم پایینی داریم و اگر واقعاً هدف کشور توسعه 

بنادر و حمل و نقل دریای خزر است باید هر چه سریع تر به موارد مختلفی که زمینه ساز این توسعه و رشد است، توجه کنیم.
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شــکارت ملــی بــه شــماره شــکارت ملــی بــه شــماره 45699683094569968309 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران  و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 8686  763763 د  د 1414 و ایــران  و ایــران 8686  
156156 ع  ع 3131 و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره  و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره 29160742916074 و گواهینامــه ویــژه و پایــه یــک و  و گواهینامــه ویــژه و پایــه یــک و 
ــه  بــرگ چــک بانکــی صــادرات بــه  ــر بانــک و 11 بــرگ چــک بانکــی صــادرات ب ــر بانــک و  کارت عاب ــه شــماره 93818537689381853768 و  و 44 کارت عاب ــه شــماره موتورســیکلت ب موتورســیکلت ب
ــخ 1401/09/031401/09/03   ــد رضــا در تاری ــادی فرزن ــه غــام رضــا مومــن آب ــق ب ــال متعل ــخ  ری ــد رضــا در تاری ــادی فرزن ــه غــام رضــا مومــن آب ــق ب ــال متعل ــغ 5250000052500000 ری ــغ مبل مبل

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 45695841014569584101 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 45695841014569584101 و کارت  و کارت 
ماشــین بــه شــماره ایــران ماشــین بــه شــماره ایــران 8686  637637 ج  ج 8383 متعلــق بــه محمــد شمســی خانــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد شمســی خانــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب  1401/08/23 1401/08/23مفقــود گردی

15021502

ــه  ــق ب ــا متعل ــن کرون ــه  وکارت واکس ــق ب ــا متعل ــن کرون ــماره 24330584222433058422 وکارت واکس ــه ش ــی ب ــماره  وکارت مل ــه ش ــی ب ــماره6262 وکارت مل ــنامه بش ــمارهشناس ــنامه بش شناس
محمدمهــدی فامــرزی  فرزندمختــار در تاریــخمحمدمهــدی فامــرزی  فرزندمختــار در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشدمی باشد

15041504

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22805408002280540800 متعلــق بــه ســحر فریدونــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه ســحر فریدونــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 
 1401/07/01 1401/07/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

15061506

ــماره  ــماره  و ش ــور 3594415335944153 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــران 589589جج2222 و ش ــران ای ــاک 6363ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــاک ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی شاســی 33793723379372 و ســند کمپانــی  متعلــق بــه عبــاس  زارع  فرزنــد شــهباز  در تاریــخ  و ســند کمپانــی  متعلــق بــه عبــاس  زارع  فرزنــد شــهباز  در تاریــخ 1401/08/201401/08/20  

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

ــخ  ــرج در تاری ــد ف ــور  فرزن ــی پ ــم  کریم ــه ابراهی ــق ب ــخ  متعل ــرج در تاری ــد ف ــور  فرزن ــی پ ــم  کریم ــه ابراهی ــق ب ــماره 23014479282301447928 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 باشــدمفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/08/01 1401/08/01مفق

ــخ  ــش در تاری ــد دروی ــی فرزن ــاز رزمجوئ ــرخ ن ــه ف ــق ب ــخ  متعل ــش در تاری ــد دروی ــی فرزن ــاز رزمجوئ ــرخ ن ــه ف ــق ب ــماره 23908206542390820654 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــدمفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/08/21 1401/08/21مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22999498442299949844 متعلــق بــه مریــم  زارع  فرزنــد امیــر آقــا در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  زارع  فرزنــد امیــر آقــا 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.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   1818 شــماره  بــه  شناســنامه  و  شــماره   بــه  شناســنامه  و   42319734664231973466 شــماره  بــه  ملــی  شــماره  کارت  بــه  ملــی   کارت 
ــد قلنــدر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــی فرزن ــد قلنــدر در تاریــخ طیبــه  رضایــی زرد خون ــی فرزن  طیبــه  رضایــی زرد خون

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

20142014

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره 00356646060035664606 متعلــق بــه شمســی زیردابــی آذر فرزنــد  متعلــق بــه شمســی زیردابــی آذر فرزنــد 
کریم در تاریخکریم در تاریخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نــارگ  پــور  ویســی  ابوالفضــل  بــه  متعلــق  نــارگ   پــور  ویســی  ابوالفضــل  بــه  متعلــق  بــه شــماره 42696265934269626593  ملــی هوشــمند  بــه شــماره کارت  ملــی هوشــمند  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفقــود  در  خــداوردی  فرزنــد  تاریــخ موســی  در  خــداوردی  فرزنــد   موســی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــد عبدالحســین در  ــن جــوکار فرزن ــه نازنی ــق ب ــد عبدالحســین در  متعل ــن جــوکار فرزن ــه نازنی ــق ب ــه شــماره 18199000101819900010 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــن معان ــه محس ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــن معان ــه محس ــق ب ــماره 00450533080045053308 متعل ــه ش ــی ب ــمند و کارت بانک ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــی ب ــمند و کارت بانک ــی هوش کارت مل
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00481023930048102393 متعلــق بــه محمــود فتحــی مهماندوســت ســفلی فرزنــد بابــا در  متعلــق بــه محمــود فتحــی مهماندوســت ســفلی فرزنــد بابــا در 
تاریــختاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد..مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد..

20652065

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 2626 ع  ع 845845 ایــران  ایــران 5555 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 3309311003363333093110033633 و  و 
شــماره شاســی شــماره شاســی 3720731000634037207310006340 متعلــق بــه حمیدرضــا محمــودی فرزنــد خالــد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا محمــودی فرزنــد خالــد در تاریــخ 

1401/07/021401/07/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد علــی اصغــر در تاریــخ  ــادی فرزن ــه معصومــه کرداب ــد علــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق ب ــادی فرزن ــه معصومــه کرداب ــه شــماره 07593632850759363285 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43236732134323673213 متعلــق بــه مهناز غیاثونــد فرزند عزیزالــه در تاریــخ  متعلــق بــه مهناز غیاثونــد فرزند عزیزالــه در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشــجویی و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره کارت دانشــجویی و گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 00643293310064329331  
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــار مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردی ــد ناصــر در تاری ــان فرزن ــه عــادل عابدی ــق ب ــخمتعل ــد ناصــر در تاری ــان فرزن ــه عــادل عابدی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 563563 متعلــق بــه ســیدحافظ هاشــمی فرزنــد میرغــام در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدحافظ هاشــمی فرزنــد میرغــام در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 37702556073770255607 متعلــق بــه فاطمــه حســنی فرزند ســعید در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه حســنی فرزند ســعید در تاریــخ 1401/09/031401/09/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 00363718820036371882   ــد مل ــه شــماره ک ــه ب ــه رانندگــی و گذرنام ــی  و گواهینام ــد مل ــه شــماره ک ــه ب ــه رانندگــی و گذرنام ــه شــماره 876876 و گواهینام ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــد غامحســین در تاریــخ 1401/08/06  1401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــود عــرب گل فرزن ــه مول ــد غامحســین در تاریــخمتعلــق ب ــود عــرب گل فرزن ــه مول متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20872087

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66604458626660445862 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت دانشــجویی بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
40013030734001303073 و کارت عابــر بانــک آینــده متعلــق بــه آیــدا وصــال فرزنــد علــی در تاریــخ  و کارت عابــر بانــک آینــده متعلــق بــه آیــدا وصــال فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/09/021401/09/02  

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

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09412289160941228916 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 35803580 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــد  روک ــه حمی ــق ب ــد  متعل ــژاد فرزن ــی ن ــد  روک ــه حمی ــق ب ــماره 09412289160941228916 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گذرنام ــه ش ــه ب ــران728728مم2525 و گذرنام ــرانای 7474ای

محمدعلی در تاریخمحمدعلی در تاریخ 1401/09/02  1401/09/02 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 32591956963259195696 متعلــق بــه مریــم  ســهرابی کریزاغــه فرزنــد کرمعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  ســهرابی کریزاغــه فرزنــد کرمعلــی  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.

»یــک برگــه چــک بانکــی بــه شــماره »یــک برگــه چــک بانکــی بــه شــماره 66602633816660263381 و یــک قــراداد احــداث و واگــذاری واحــد بــه نــام  و یــک قــراداد احــداث و واگــذاری واحــد بــه نــام 
نیمــا نویــدی اذر بــه شــماره قــرادادنیمــا نویــدی اذر بــه شــماره قــراداد 12/1207001/01  12/1207001/01 متعلــق بــه علــی دهقانــی فرزنــد قربــان در تاریــخ متعلــق بــه علــی دهقانــی فرزنــد قربــان در تاریــخ 

1401/04/021401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

23012301

ــد محمــد در  ــژاد فرزن ــه آرزو کــده ن ــد محمــد در  و عقدنامــه متعلــق ب ــژاد فرزن ــه آرزو کــده ن ــه شــماره ملــی 48804130974880413097 و عقدنامــه متعلــق ب ــه شــماره ملــی شناســنامه ب شناســنامه ب
تاریختاریخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
25012501

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11303331321130333132 متعلــق بــه محمــد مهــدی شــفیعی فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد مهــدی شــفیعی فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ 
1401/08/121401/08/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11305452371130545237 و کارت عابــر بانــک  بانــک شــهر متعلــق بــه حســین  و کارت عابــر بانــک  بانــک شــهر متعلــق بــه حســین 

 محمــدی خوزانــی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ محمــدی خوزانــی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــد عبدال ــدی فرزن ــب محم ــه لهراس ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد عبدال ــدی فرزن ــب محم ــه لهراس ــق ب ــماره 57594087475759408747 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/271401/08/27 مفق

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 11408799281140879928 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 11408799281140879928 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/27  1401/08/27 مفق ــد در تاری ــد احم ــتگردی فرزن ــادی دس ــا ه ــد رض ــخحمی ــد در تاری ــد احم ــتگردی فرزن ــادی دس ــا ه ــد رض حمی

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 2497624976و کدملــی و کدملــی 11402414001140241400 متعلــق بــه فضــل الــه  امیــر پــور فرزنــد رحیــم  متعلــق بــه فضــل الــه  امیــر پــور فرزنــد رحیــم 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/06/25  1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11410949081141094908 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 791791 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 
11410949081141094908 متعلــق بــه علیرضــا امینــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ متعلــق بــه علیرضــا امینــی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

25042504

رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی رســید کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 12737384701273738470 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ایلیــا  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ایلیــا 
ذاکــر حبیــب آبــادی فرزنــد فرهــادی در تاریــخذاکــر حبیــب آبــادی فرزنــد فرهــادی در تاریــخ 1401/01/01  1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــد  ــه فرزن ــی گل ــه حمــزه علــی جمال ــد  متعلــق ب ــه فرزن ــی گل ــه حمــزه علــی جمال ــه شــماره ملــی 55597794745559779474 متعلــق ب ــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
پرویــز در تاریــخپرویــز در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ســحر ســلطان پــور فرزنــد امــام بخــش بــا کدملــی گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ســحر ســلطان پــور فرزنــد امــام بخــش بــا کدملــی 18304755411830475541 در  در 
تاریــختاریــخ 1401/06/01  1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 11109000231110900023 متعلــق بــه علــی اکبــر سلحشــور فرزنــد رضاقلــی  متعلــق بــه علــی اکبــر سلحشــور فرزنــد رضاقلــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه کرمعل ــق ب ــت متعل ــان خدم ــی  و کارت پای ــه کرمعل ــق ب ــت متعل ــان خدم ــی 62098909036209890903 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
اســماعیلیان صــادق آبــادی فرزنــد خدایــار در تاریــخاســماعیلیان صــادق آبــادی فرزنــد خدایــار در تاریــخ 1401/08/21  1401/08/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

25082508

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12909059241290905924 متعلــق بــه زهــرا موجــودی رنانــی  فرزنــد عبــاس علــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا موجــودی رنانــی  فرزنــد عبــاس علــی در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25712571

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 26702670 وکــد ملــی  وکــد ملــی 22980306182298030618متعلــق بــه علیرضــا  زارعــی  فرزنــد امــان الــه  متعلــق بــه علیرضــا  زارعــی  فرزنــد امــان الــه  
در تاریخدر تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18298070801829807080 متعلــق بــه علــی ســرورپور فرزنــد ناصــر در تاریــخ  متعلــق بــه علــی ســرورپور فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/07/151401/07/15  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22827279752282727975 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد  گشتاســب حقیقــت   و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد  گشتاســب حقیقــت  
فرزنــد علــی در تاریــخفرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/10  1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22820573762282057376 متعلــق بــه فاطمــه زارع فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه زارع فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/05/011401/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مهــرزاد  بــه  متعلــق  مهــرزاد   بــه  متعلــق   kk5268026052680260 شــماره  بــه  گذرنامــه  و  شــماره   بــه  گذرنامــه  و   427427 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود  در  لطفعلــی  فرزنــد  نــژاد  تاریــخ رحمــان  در  لطفعلــی  فرزنــد  نــژاد   رحمــان 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 30563056 متعلــق بــه آســیه جرکانــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه آســیه جرکانــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــد محم ــاد  زارع  فرزن ــه مهش ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــد محم ــاد  زارع  فرزن ــه مهش ــق ب ــماره 22816683982281668398 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/151401/07/15 مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22821953022282195302 متعلــق بــه محمــد  یــدی  فرزند حســین در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد  یــدی  فرزند حســین در تاریــخ 1401/09/051401/09/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمــد عل ــوش عســکری فرزن ــه پری ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمــد عل ــوش عســکری فرزن ــه پری ــق ب ــه شــماره 22955140452295514045 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/01/121401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 37893789 وکــد ملــی  وکــد ملــی 23006565412300656541متعلــق بــه راحلــه  کرمــی پــور  فرزنــد علــی  متعلــق بــه راحلــه  کرمــی پــور  فرزنــد علــی  
در تاریــخدر تاریــخ 1400/01/01  1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عبدالحســین  در تاری ــرزاد  محمــدی  فرزن ــه ف ــق ب ــخ  متعل ــد عبدالحســین  در تاری ــرزاد  محمــدی  فرزن ــه ف ــق ب ــه شــماره 24330151972433015197 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/01/301401/01/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــرد  فرزن ــرا گ ــدی  صح ــد مه ــه محم ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــرد  فرزن ــرا گ ــدی  صح ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 48904084114890408411 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22825488332282548833 متعلــق بــه علــی  جلــو دار فرزنــد رحمــن  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  جلــو دار فرزنــد رحمــن  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/011400/01/01 مفق

ــخ  ــا  در تاری ــد علیرض ــور فرزن ــادی پ ــم  ه ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــا  در تاری ــد علیرض ــور فرزن ــادی پ ــم  ه ــه مری ــق ب ــماره 22814484602281448460 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 1401/07/101401/07/10 مفق

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 22915987322291598732 متعلــق بــه اصغــر  دهقانــی  فرزنــد میــر عبــاس   متعلــق بــه اصغــر  دهقانــی  فرزنــد میــر عبــاس  
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه   ب ــران 9393  ب ــران  ای ــماره 5656 ج  ج 455455 ای ــه ش ــی ب ــرگ کمپان ــین وب ــند ماش ــماره  وس ــه ش ــی ب ــرگ کمپان ــین وب ــند ماش ــدل 8484 وس ــدل م ــبز 405405م ــرگ س ــبز ب ــرگ س ب
ــخ  ــد  در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــری ن ــه زری  اکب ــق ب ــخ متعل ــد  در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــری ن ــه زری  اکب ــق ب ش ش ش ش 1320121513201215 و ش م  و ش م 1248401443312484014433متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/011401/02/01 مفق

کارت ماشــین نیســان آبــی مــدل کارت ماشــین نیســان آبــی مــدل 8181  بــه شــماره   بــه شــماره 3636ن ن 713713 ایــران  ایــران 6363 و بــرگ ســبز  و کارت ســوخت  و بــرگ ســبز  و کارت ســوخت 
و ســند ماشــین بــه ش ش و ســند ماشــین بــه ش ش 0000cc7193571935وش م  وش م  0017303500173035تعلــق بــه محمــد حســن  شــمس  فرزنــد تعلــق بــه محمــد حســن  شــمس  فرزنــد 

جهــان ریــز  در تاریــخجهــان ریــز  در تاریــخ 1396/06/09  1396/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22816985212281698521 متعلــق بــه ســید محمــد رضــا  رســتگار  فرزنــد ســید منوچهــر   متعلــق بــه ســید محمــد رضــا  رســتگار  فرزنــد ســید منوچهــر  
در تاریــخدر تاریــخ 1400/12/15  1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
کارت ملــی و گواهینامــه شــماره کارت ملــی و گواهینامــه شــماره 22195130412219513041 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 512512 د  د 3636  
ایــران ایــران 7272 شــماره موتــور  شــماره موتــور FEAFEA0682906829 شــماره شاســی  شــماره شاســی NAGPXPENAGPXPE1111BB20720072072007 متعلــق بــه مهرزاد  متعلــق بــه مهرزاد 

مرشدی فرزند حسن  در تاریخمرشدی فرزند حسن  در تاریخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

29012901
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00670507000067050700 متعلــق بــه نجمــه مزینانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ  متعلــق بــه نجمــه مزینانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 

1401/08/301401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه موتورســیکلت و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه موتورســیکلت و کارت ملــی بــه شــماره 00141632330014163233 و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه  و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه 
شــماره شاســی شــماره شاســی 125125GG9411427694114276******NENE11 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 01240124NENE11412271141227 و بــه شــماره  و بــه شــماره 
  NN33YDCZCFPLKBYDCZCFPLKB8422984229 انتظامــی انتظامــی 6765867658ایــران ایــران 127127 و کارت موتــور بــه شــماره شاســی  و کارت موتــور بــه شــماره شاســی
ایــران 133133متعلــق متعلــق  ایــران   انتظامــی 5852658526  شــماره  بــه  و  انتظامــی   شــماره  بــه  و   JDJD211211EE084229084229 موتــور شــماره  بــه  موتــور و  شــماره  بــه  و 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد در تاری ــد محم ــری  فرزن ــن اکب ــه محس ــخ ب ــد در تاری ــد محم ــری  فرزن ــن اکب ــه محس  ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 66499482336649948233 متعلــق بــه علیرضــا رمضانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا رمضانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.= مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/101401/08/10 مفق

ــی   ــماره مل ــه ش ــی ب ــکی  و کارت مل ــام پزش ــجویی و کارت نظ ــی  و کارت دانش ــه رانندگ ــی  گواهینام ــماره مل ــه ش ــی ب ــکی  و کارت مل ــام پزش ــجویی و کارت نظ ــی  و کارت دانش ــه رانندگ گواهینام
ــخ 1401/08/101401/08/10   ــا در تاری ــد محمدرض ــحاکوش فرزن ــوزاده س ــره عم ــه مطه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد محمدرض ــحاکوش فرزن ــوزاده س ــره عم ــه مطه ــق ب 20502020752050202075 متعل

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

گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره 17281035091728103509 متعلــق بــه عیوضعلــی کاظمــی نعمتــی  متعلــق بــه عیوضعلــی کاظمــی نعمتــی 
فرزنــد ابراهیــم در تاریــخفرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 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 00756246800075624680 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره  و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 00756246800075624680 و  و 
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00756246800075624680 و کارت موتور به شــماره شاســی  و کارت موتور به شــماره شاســی NRQNRQ180180AA871823871823و و 
بــه شــماره موتــور بــه شــماره موتــور DJGBPGDJGBPG1651416514و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 2338323383ایــران ایــران 122122متعلــق متعلــق 
بــه فرامــرز اســتادرضا فرزنــد ناصــر در تاریــخبــه فرامــرز اســتادرضا فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی جعف ــد عل ــی فرزن ــوران  قات ــه پ ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی جعف ــد عل ــی فرزن ــوران  قات ــه پ ــق ب ــماره 39602193773960219377 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20205656252020565625 متعلــق بــه هــادی درجنی فرزنــد ابدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه هــادی درجنی فرزنــد ابدیــن در تاریــخ 1401/09/011401/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی  ــروی انتظام ــایی  نی ــی  و کارت شناس ــروی انتظام ــایی  نی ــماره 49601701744960170174 و کارت شناس ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ ــماره گواهینام ــه ش ــی ب ــی  و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفق ــرث در تاری ــد کیوم ــردهلقی فرزن ــی خدادس ــه عل ــق ب ــت کارت متعل ــخو حکم ــرث در تاری ــد کیوم ــردهلقی فرزن ــی خدادس ــه عل ــق ب ــت کارت متعل و حکم

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

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 00243507450024350745 متعلــق بــه فاطمــه بیــدی  فرزنــد غامحســین در  متعلــق بــه فاطمــه بیــدی  فرزنــد غامحســین در 
تاریــختاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
29032903

ــخ  ــنگ در تاری ــد هوش ــژاد فرزن ــر ن ــاراد جعف ــه کی ــق ب ــخ  متعل ــنگ در تاری ــد هوش ــژاد فرزن ــر ن ــاراد جعف ــه کی ــق ب ــماره 48303710314830371031 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/011401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور 553144553144   ــور  و شــماره موت ــران 8298582985 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 6348163481 و شــماره موت ــران  ای ــه شــماره 144144 ای ــی ب ــرگ کمپان ــه شــماره ب ــی ب ــرگ کمپان ب
متعلــق بــه امیــد التفاتــی بجنــدی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخمتعلــق بــه امیــد التفاتــی بجنــدی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00322665450032266545 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 00322665450032266545 متعلــق ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/06  1401/07/06 مفق ــا در تاری ــد رض ــلطان زاده فرزن ــین س ــخمحمدحس ــا در تاری ــد رض ــلطان زاده فرزن ــین س محمدحس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00413005990041300599 متعلــق بــه محمدرضــا توفیقیــان فرزنــد حســن قلــی  متعلــق بــه محمدرضــا توفیقیــان فرزنــد حســن قلــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/02  1401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــری مزداب ــا عام ــه محمدرض ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــری مزداب ــا عام ــه محمدرض ــق ب ــماره 11898149861189814986 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت 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 ــخبهمــن در تاریــخ 1401/08/06  1401/08/06 مفقــود گردی بهمــن در تاری

ــر در  ــد اکب ــن فرزن ــن العابدی ــه مهــدی زی ــق ب ــر در  متعل ــد اکب ــن فرزن ــن العابدی ــه مهــدی زی ــق ب ــه شــماره 29919109092991910909 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ1401/08/18 1401/08/18  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــه  و کارت ماش ــه ب ــه نام ــوخت و بیم ــین و کارت س ــماره 09420793290942079329 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
شــماره شــماره 7474 ایــران  ایــران 397397 ن  ن 3535 متعلــق بــه حبیبــه اســفندیاری فرزنــد صفرمــراد در تاریــخ  متعلــق بــه حبیبــه اســفندیاری فرزنــد صفرمــراد در تاریــخ 1400/09/051400/09/05  

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

کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 6363 ایــران  ایــران 683683ق ق 7373 متعلــق بــه عبــاس نیرویــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه عبــاس نیرویــی فرزنــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/06  1401/08/06 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 40706949194070694919 متعلــق بــه مریــم دینــاری فرزنــد مظاهــر در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم دینــاری فرزنــد مظاهــر در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه ســیده مریــم موســوی فرزنــد  بــه ســیده مریــم موســوی فرزنــد  متعلــق  بــه شــماره 20617986242061798624 متعلــق  بــه شــماره  کارت ملــی هوشــمند   کارت ملــی هوشــمند 
سید مرتضی در تاریخسید مرتضی در تاریخ 1398/09/05  1398/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

و شــماره  و شــماره   موتــور 452545452545  موتــور و شــماره  ایــران 251251 ب  ب 8585و شــماره  ایــران   بــه شــماره 8888  بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو  بــرگ ســبز خــودرو 
مینــا  بــه  متعلــق  مینــا   بــه  متعلــق   VINVIN==IRPCIRPC821821VV102918106102918106 شــماره  شــماره و  SS14122829181061412282918106و  شاســی شاســی 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1397/09/05  1397/09/05 مفقــود  در  منوچهــر  فرزنــد  الکــه  تاریــخ مینوئــی  در  منوچهــر  فرزنــد  الکــه   مینوئــی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00208989320020898932 متعلــق بــه امیررضــا شــفاعت فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه امیررضــا شــفاعت فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/08/291401/08/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه امیررض ــق ب ــا  متعل ــه امیررض ــق ب ــماره 02019625510201962551 متعل ــه ش ــه ب ــماره  و گذرنام ــه ش ــه ب ــماره 02019625510201962551 و گذرنام ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/30  1401/08/30 مفق ــین در تاری ــد حس ــرد فرزن ــادی ف ــخ فره ــین در تاری ــد حس ــرد فرزن ــادی ف  فره

می باشد.می باشد.

  MVMMVM477477FJAGFJAG050984050984 ــور ــور  و شــماره موت ــران 434434 ج  ج 2828 و شــماره موت ــران  ای ــه شــماره 6666 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره ب ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ــد محمدباقــر در تاریــخ  ــه اکبــر کریمــی فرزن ــد محمدباقــر در تاریــخ  متعلــق ب ــه اکبــر کریمــی فرزن و شــماره شاســی و شــماره شاســی NATFBAMDNATFBAMD10395551039555 متعلــق ب

1401/06/061401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00696738450069673845   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00696738450069673845 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــور در تاری ــد منص ــه فرزن ــدی غزال ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد منص ــه فرزن ــدی غزال ــه مه ــق ب ــران 2857328573 متعل ــران  ای ــماره 118118 ای ــه ش ــور ب ــماره و کارت موت ــه ش ــور ب و کارت موت

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/251401/08/25 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00479149710047914971 متعلــق بــه اســماعیل محبــی فرزنــد حســین و کارت  متعلــق بــه اســماعیل محبــی فرزنــد حســین و کارت 
ــماره  ــه ش ــهدی ب ــه محمدمش ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــهدی ب ــه محمدمش ــق ب ــران 224224 ق  ق 2727 متعل ــران  ای ــماره 1010 ای ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــماره ماش ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ماش

00654238360065423836 مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30213021

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00723954860072395486 متعلــق بــه اقــدس ســمنبری فرزنــد علــی حســین در  متعلــق بــه اقــدس ســمنبری فرزنــد علــی حســین در 
تاریختاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30243024
کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه اکبــر حمامیــان بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه اکبــر حمامیــان بــه شــماره ملــی 52094365865209436586  

فرزند حسن در تاریخفرزند حسن در تاریخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04811131420481113142 متعلــق بــه آقــای مهــدی لطفــی نخطلــو فرزنــد صالــح در تاریــخ  متعلــق بــه آقــای مهــدی لطفــی نخطلــو فرزنــد صالــح در تاریــخ 
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ملــیکارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ملــی06905968120690596812  
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــد در تاری ــید محم ــد س ــی فرزن ــید مرتضــی عرب ــه س ــق ب ــخمتعل ــد در تاری ــید محم ــد س ــی فرزن ــید مرتضــی عرب ــه س ــق ب متعل

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

30433043
ــماره 12710296931271029693 و کارت  و کارت  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره  و کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 12710296931271029693 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی بــه شــماره 961545005961545005 متعلــق بــه الهــام اســدی فرزنــد حســن در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام اســدی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  

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

ــد  ــه ک ــد  و ب ــه ک ــی 12867476431286747643 و ب ــماره مل ــه ش ــگ ب ــش دان ــکونی ش ــزل مس ــت من ــند مالکی ــدد س ــی دو ع ــماره مل ــه ش ــگ ب ــش دان ــکونی ش ــزل مس ــت من ــند مالکی ــدد س دو ع
ــخ  ــی در تاری ــد تق ــد محم ــی فرزن ــزت تذهیب ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد تق ــد محم ــی فرزن ــزت تذهیب ــه ع ــق ب ــتی 81997568168199756816 و  و 83156847178315684717 متعل ــتی پس پس

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 1401/08/281401/08/28 مفق

ــه شــماره 12879560761287956076 و  و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12879560761287956076 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
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ــران 1313 و  و  ــران  ای ــه شــماره 7878 م  م 212212 ای ــه شــماره  ب ــدل 13981398 ب ــزدا م ــت م ــدل کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو وان ــزدا م ــت م کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو وان
ســیم کارت رایتــل متعلــق بــه حمیــد مســائلی فرزنــد اکبــر در تاریــخســیم کارت رایتــل متعلــق بــه حمیــد مســائلی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 17521752 و بــه شــماره ملــی  و بــه شــماره ملــی 12878085571287808557 متعلــق بــه محمدرضــا بهــارزاده فرزنــد  متعلــق بــه محمدرضــا بهــارزاده فرزنــد 
عبــاس در تاریــخعبــاس در تاریــخ 1401/07/25  1401/07/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک فلــزی موتورســیکلت طرنــا پــاک فلــزی موتورســیکلت طرنــا CDICDI125125 مــدل  مــدل 13871387 بــه شــماره  بــه شــماره 6476264762 ایــران  ایــران 624624 و بــه شــماره  و بــه شــماره 
موتــور موتــور 29550652955065 و بــه شــماره شاســی  و بــه شــماره شاســی 125125BB87040398704039******NIDNID متعلــق بــه علیرضــا پاشــایی فرزنــد  متعلــق بــه علیرضــا پاشــایی فرزنــد 

شــوفراقا در تاریــخشــوفراقا در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــق  و کارت پرســنلی بهداشــت و کارت واکســن متعل ــه شــماره 62998473016299847301 و کارت پرســنلی بهداشــت و کارت واکســن متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
بــه مهرانگیــز خلیلــی فرزنــد محمــد در تاریــخبــه مهرانگیــز خلیلــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/08/30  1401/08/30 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 42847677554284767755 متعلــق بــه لیــا راهــی فرزنــد مقصودعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه لیــا راهــی فرزنــد مقصودعلــی در تاریــخ 
1398/01/011398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــد ناص ــدره فرزن ــی گل ــواد دماب ــه ج ــق ب ــر در  متعل ــد ناص ــدره فرزن ــی گل ــواد دماب ــه ج ــق ب ــماره 12721617911272161791 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11898771981189877198 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11898771981189877198 و  و 
کارت ســوخت خــودرو متعلــق بــه سیدحســن  مرتضــوی  فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ کارت ســوخت خــودرو متعلــق بــه سیدحســن  مرتضــوی  فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ 1401/08/151401/08/15  

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 11993876811199387681 متعلــق بــه فــروزان مصفــا فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه فــروزان مصفــا فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1400/12/011400/12/01 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 18183608371818360837 متعلــق بــه اکــرم دهکانــی فرزنــد افراســیاب  در تاریــخ  متعلــق بــه اکــرم دهکانــی فرزنــد افراســیاب  در تاریــخ 
1399/01/011399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه  ب ــدل 13961396 ب ــد م ــواری پرای ــین س ــدل  و کارت ماش ــد م ــواری پرای ــین س ــماره 12713804811271380481 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
شــماره شــماره 9999 ب  ب 875875 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه علــی گلــی فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ متعلــق بــه علــی گلــی فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 66097075886609707588 متعلــق بــه محتــرم غفــوری فرزنــد حــاج علــی غفــور  متعلــق بــه محتــرم غفــوری فرزنــد حــاج علــی غفــور 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــف  ــه یوس ــق ب ــوری متعل ــی کش ــف  و کارت هواپیمائ ــه یوس ــق ب ــوری متعل ــی کش ــماره 22179907312217990731 و کارت هواپیمائ ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
موســی پســند  فرزنــد محمدحســین در تاریــخموســی پســند  فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/08/02  1401/08/02 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 63393684336339368433 متعلــق بــه خــاور محمــدی قلعــه تکــی فرزنــد بیــک  متعلــق بــه خــاور محمــدی قلعــه تکــی فرزنــد بیــک 
محمــد در تاریــخمحمــد در تاریــخ 1401/09/03  1401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12736788421273678842 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12736788421273678842 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/12  1401/06/12 مفقــود گردی ــد حســینعلی در تاری ــخنازنیــن رجبــی فرزن ــد حســینعلی در تاری نازنیــن رجبــی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12709250911270925091 و کارت معلولیــت بهزیســتی بــه شــماره ملــی  و کارت معلولیــت بهزیســتی بــه شــماره ملــی 
12709250911270925091 متعلــق بــه جــال  وکیلــی خوراســگانی فرزنــد محمــد رضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه جــال  وکیلــی خوراســگانی فرزنــد محمــد رضــا  در تاریــخ 1401/08/281401/08/28  

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

40114011
  VINVIN::IRACOIRACO901076033189901076033189 کارت ســوخت موتور ســیکلت ســپند مدل کارت ســوخت موتور ســیکلت ســپند مدل 13901390 بنزینی بــه شــماره  بنزینی بــه شــماره
ــی  ــه باق ــق ب ــی  متعل ــه باق ــق ب ــه 125125SS90331899033189******NBNB55 متعل ــماره تن ــه  وش ــماره تن ــور156156FMIFMI9200199292001992 وش ــماره موت ــوروش ــماره موت وش

میرزایی فرزند احمد در تاریخمیرزایی فرزند احمد در تاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40304030
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40611581474061158147 و گواهینامــه و پایــان خدمــت  و عابربانــک متعلــق بــه ســینا فتــح  و گواهینامــه و پایــان خدمــت  و عابربانــک متعلــق بــه ســینا فتــح 

الهی فرزند فرزاد در تاریخالهی فرزند فرزاد در تاریخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــان فرزن ــه حمیدرضــا فرهادی ــد  و گواهینامــه  وچــک متعلــق ب ــان فرزن ــه حمیدرضــا فرهادی ــه شــماره 40706799014070679901 و گواهینامــه  وچــک متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
شــکراله کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره شــکراله کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 845845سس6868ایــرانایــران3131 بــه اســم علــی رضافرهادیــان در  بــه اســم علــی رضافرهادیــان در 

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

 »شناســنامه به شــماره  »شناســنامه به شــماره 16071607 و کارت ملی به شــماره  و کارت ملی به شــماره 48595426224859542622 و کارت پایان خدمت  و گواهینامه  و کارت پایان خدمت  و گواهینامه 
و بیمــه نامــه  متعلــق بــه مظفــر محمودونــد فرزنــد رضــا و شناســنامه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه و بیمــه نامــه  متعلــق بــه مظفــر محمودونــد فرزنــد رضــا و شناســنامه وکارت ســوخت وکارت ماشــین بــه 
شــماره شــماره 193193سس5252ایــرانایــران3131 محمدرضامحمودونــد و شناســنامه و کارت ملــی بــه اســم فرشــته عباســی و  محمدرضامحمودونــد و شناســنامه و کارت ملــی بــه اســم فرشــته عباســی و 
شناســنامه بــه اســم امیرحســین محمودونــددر تاریــخشناســنامه بــه اســم امیرحســین محمودونــددر تاریــخ 1401/08/14  1401/08/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.«ســاقط مــی باشــد.«

گواهینامــه و کارت دانشــجویی و کارت تــردد پتروشــیمی متعلــق بــه ســجاد نــادری فرزنــد محمــد در گواهینامــه و کارت دانشــجویی و کارت تــردد پتروشــیمی متعلــق بــه ســجاد نــادری فرزنــد محمــد در 
تاریــختاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40736809434073680943 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه وحیــد جابــری فرزنــد ابراهیــم  و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه وحیــد جابــری فرزنــد ابراهیــم 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــخدر تاری ــماره 40712952524071295252در تاری ــه ش ــادی ب ــون نج ــم خات ــه اس ــی ب ــماره و کارت مل ــه ش ــادی ب ــون نج ــم خات ــه اس ــی ب و کارت مل

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

ــخ  ــززا در تاری ــد می ــیرخانی فرزن ــت  ش ــاج دول ــه ت ــق ب ــخ  متعل ــززا در تاری ــد می ــیرخانی فرزن ــت  ش ــاج دول ــه ت ــق ب ــماره 40703322514070332251 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفقــود گردی

ــماره  ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه نام ــی و بیم ــارت فن ــه و کارت مه ــت و گواهینام ــان خدم ــماره کارت پای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه نام ــی و بیم ــارت فن ــه و کارت مه ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
397397سس1616ایــرانایــران3131 متعلــق بــه ســیدمصطفی خلفــی فرزنــد ســیدداوود در تاریــخ متعلــق بــه ســیدمصطفی خلفــی فرزنــد ســیدداوود در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود مفقــود 

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

51095109
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41601457954160145795 متعلــق بــه ایمــان صادقــی  فرزنــد یدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان صادقــی  فرزنــد یدالــه در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41333096424133309642 متعلــق بــه زهــرا لشــنی فرزنــد غامحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا لشــنی فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/201401/07/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 33501848043350184804 متعلــق بــه علــی رشــیدیان فرزنــد مجتبــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی رشــیدیان فرزنــد مجتبــی 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 1401/08/191401/08/19 مفق

ــخ 1401/09/051401/09/05   ــر در تاری ــد باق ــم بیشــه فرزن ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد باق ــم بیشــه فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 00564338160056433816 متعل ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــیر ول ــد ش ــی  فرزن ــزدان  کماس ــه ی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــیر ول ــد ش ــی  فرزن ــزدان  کماس ــه ی ــق ب ــماره 33502818933350281893 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 1401/08/121401/08/12 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00120476350012047635 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 22 و کارت عابــر بانــک  و کارت عابــر بانــک 
ــه   ــه فاطم ــق ب ــی متعل ــرگ چــک بانک ــه ب ــه شــماره ی ــی ب ــواع چــک بانک ــک دی و ان ــه شــماره بان ــه  ب ــه فاطم ــق ب ــی متعل ــرگ چــک بانک ــه ب ــه شــماره ی ــی ب ــواع چــک بانک ــک دی و ان ــه شــماره بان ب
 نصــراهلل بیگــی فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ نصــراهلل بیگــی فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41904870234190487023 و گواهینامــه متعلــق بــه محمــد عباســی پــور فرزنــد یارالــه در  و گواهینامــه متعلــق بــه محمــد عباســی پــور فرزنــد یارالــه در 
تاریــختاریــخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه   ــه مرضی ــق ب ــه   متعل ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 22 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 12502769771250276977 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود  در  محمدحســن   فرزنــد  تاریــخ توالیــی  در  محمدحســن   فرزنــد   توالیــی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

متعلــق  بانــک  عابــر  کارت  و  ماشــین  گواهینامــه  و  متعلــق   بانــک  عابــر  کارت  و  ماشــین  گواهینامــه  و   00248980660024898066 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 

درجــه  از  و  گردیــده  درجــه مفقــود  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود  در  کریــم  فرزنــد  ســاعدی  علــی  تاریــخ بــه  در  کریــم  فرزنــد  ســاعدی  علــی   بــه 
اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00205600360020560036 متعلــق بــه رضــا بســاطی نیــا فرزنــد بســاط در تاریــخ  متعلــق بــه رضــا بســاطی نیــا فرزنــد بســاط در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/031401/06/03 مفق

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــدی زاده  فرزن ــا مه ــه پارس ــق ب ــخ  متعل ــد محمدرضــا در تاری ــدی زاده  فرزن ــا مه ــه پارس ــق ب ــه شــماره 00233749420023374942 متعل ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/10/051400/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــت و کارت ماش ــان خدم ــاک  و کارت پای ــماره پ ــه ش ــین ب ــت و کارت ماش ــان خدم ــماره 00189637300018963730 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
3939سس285285 ایــران ایــران2020 متعلــق بــه حســین اســماعیلی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ متعلــق بــه حســین اســماعیلی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود مفقــود 

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

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــتانی زاده فرزن ــین خزس ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد حمی ــتانی زاده فرزن ــین خزس ــه حس ــق ب ــماره 00414630640041463064 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/07/171401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00482547110048254711 متعلــق بــه ســعید مــددی فرزنــد تیمــور در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید مــددی فرزنــد تیمــور در تاریــخ 1401/08/101401/08/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــاک  و گواهینام ــماره پ ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــماره 04809495910480949591 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــادی در تاری ــد ه ــی فرزن ــین  رضوان ــد حس ــه محم ــق ب ــوخت متعل ــخ  و کارت س ــادی در تاری ــد ه ــی فرزن ــین  رضوان ــد حس ــه محم ــق ب ــوخت متعل ــران 1010 و کارت س ــران  ای 7777لل673673 ای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1398/04/281398/04/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 14675725611467572561 متعلــق بــه اعظــم صــادق فرزنــد بایــرام در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم صــادق فرزنــد بایــرام در تاریــخ 1401/08/051401/08/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــه حســین خادمــی فرزن ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــن العابدی ــد زی ــه حســین خادمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 06025293440602529344 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب اهلل در تاری ــد حبی ــی فرزن ــه مالک ــه نفیس ــق ب ــخ  متعل ــب اهلل در تاری ــد حبی ــی فرزن ــه مالک ــه نفیس ــق ب ــماره 00223171120022317112 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/031401/09/03 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــکندری  فرزن ــات اس ــه التف ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــکندری  فرزن ــات اس ــه التف ــق ب ــماره 17183026221718302622 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 1401/08/151401/08/15 مفق

ــخ  ــاهلل در تاری ــد ماش ــاری فرزن ــه  ذوالفق ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــاهلل در تاری ــد ماش ــاری فرزن ــه  ذوالفق ــه معصوم ــق ب ــماره 11500745901150074590 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/05/041401/05/04 مفقــود گردی

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــورش  احمدی ــه ک ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــورش  احمدی ــه ک ــق ب ــماره 04927527880492752788 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــتانی فرزن ــه کوشکس ــه عادل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مجتب ــتانی فرزن ــه کوشکس ــه عادل ــق ب ــماره 00750360530075036053 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 1400/04/021400/04/02 مفق

ــی  ــه محمــد غمیلوئ ــق ب ــی  متعل ــه محمــد غمیلوئ ــق ب ــه شــماره 00671355360067135536 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 90979097 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
فرزنــد میرجبرائیــل در تاریــخفرزنــد میرجبرائیــل در تاریــخ 1390/02/02  1390/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13759524551375952455 متعلــق بــه امیــد  لطفــی زاده  فرزنــد داود  در تاریــخ  متعلــق بــه امیــد  لطفــی زاده  فرزنــد داود  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/011401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00589309910058930991 متعلــق بــه یوســف ملکــی فرزنــد داوود  در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف ملکــی فرزنــد داوود  در تاریــخ 1401/08/161401/08/16  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 41997449404199744940 و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه ســیروس غامیــان فرزنــد پاپــی  و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه ســیروس غامیــان فرزنــد پاپــی 
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/07/28  1401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــان مقــدم فرزن ــه فاطمــه حیدری ــد محمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــان مقــدم فرزن ــه فاطمــه حیدری ــه شــماره 12622618561262261856 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/08/101401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00161487110016148711 متعلــق بــه پژمــان  آذری فرزنــد منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه پژمــان  آذری فرزنــد منصــور 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  ــین در تاری ــد حس ــلیمانی فرزن ــن س ــه محس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــلیمانی فرزن ــن س ــه محس ــق ب ــماره 00589849840058984984 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/301401/07/30 مفق

ــخ  ــا در تاری ــید رض ــد س ــادر فرزن ــه میرق ــه محبوب ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــید رض ــد س ــادر فرزن ــه میرق ــه محبوب ــق ب ــماره 39914762153991476215 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/231401/08/23 مفق

ــین  ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــین و بیم ــه ماش ــین  و گواهینام ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــین و بیم ــه ماش ــماره 00801737130080173713 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه جمــال رحیمــی  فرزنــد بهمــن در تاریــخمتعلــق بــه جمــال رحیمــی  فرزنــد بهمــن در تاریــخ 1400/07/14  1400/07/14 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 52099595705209959570 متعلــق بــه محمــد عباســی فرزند حســن در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد عباســی فرزند حســن 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.

ــه  ــق ب ــه موتورســیکلت متعل ــه ماشــین و گواهینام ــه  و گواهینام ــق ب ــه موتورســیکلت متعل ــه ماشــین و گواهینام ــه شــماره 00207250780020725078 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
نیمــا خدائــی فرزنــد ایــرج در تاریــخنیمــا خدائــی فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1401/08/19  1401/08/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56493682875649368287 متعلــق بــه نســرین اکبــری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ  متعلــق بــه نســرین اکبــری فرزنــد اســمعیل 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 1401/08/231401/08/23 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00452898400045289840 و گواهینامــه ماشــین و کارت ســوخت و کارت منزلــت متعلــق  و گواهینامــه ماشــین و کارت ســوخت و کارت منزلــت متعلــق 
بــه حســن مجلســی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخبــه حســن مجلســی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 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 00350346960035034696 متعلــق بــه مصطفــی رئیســی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی رئیســی 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 1399/06/101399/06/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04919085390491908539 متعلــق بــه ســعید رفیعــی فرزند خــداداد در تاریــخ  متعلــق بــه ســعید رفیعــی فرزند خــداداد در تاریــخ 1400/05/101400/05/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   22 شــماره  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  دو  پایــه  گواهینامــه  و   00192149950019214995 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
 زهــرا  اقبالیــان فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ زهــرا  اقبالیــان فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــی طرق ــا برات ــه پوی ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اکب ــی  فرزن ــی طرق ــا برات ــه پوی ــق ب ــماره 00214877150021487715 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/301401/06/30 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــه احمــد اســماعیل زاده فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غامعل ــه احمــد اســماعیل زاده فرزن ــق ب ــه شــماره 00307755900030775590 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
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 00185868640018586864 متعلــق بــه حســین ربیعــی فرزند صفــدر در تاریــخ  متعلــق بــه حســین ربیعــی فرزند صفــدر در تاریــخ 1401/08/081401/08/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00454514510045451451 متعلــق بــه ســیدمهدی  زرگــر الهــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمهدی  زرگــر الهــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/05/051401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00225851920022585192 متعلــق بــه علیرضــا فرشــچی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا فرشــچی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 05577558910557755891 و گواهینامــه ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه و کارت ماشــین  و گواهینامــه ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه و کارت ماشــین 
ــد حســن در  ــان فرزن ــه غامرضــا آب ــق ب ــد حســن در  و کارت ســوخت متعل ــان فرزن ــه غامرضــا آب ــق ب ــران7777 و کارت ســوخت متعل ــران ای ــه شــماره پــاک 2323بب941941 ای ــه شــماره پــاک ب ب

تاریــختاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 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 ــت صادق ــه مرحم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــت صادق ــه مرحم ــق ب ــماره 00821711300082171130 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/081401/08/08 مفق

ــر در تاریــخ 1401/08/071401/08/07   ــد ازب ــه لیــا  کرمــی فرزن ــر در تاریــخ  متعلــق ب ــد ازب ــه لیــا  کرمــی فرزن ــه شــماره 00755865680075586568 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00669824210066982421 و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه لیــا ســادگی فرزنــد محســن  و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه لیــا ســادگی فرزنــد محســن 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 20507169662050716966 و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه امیــر محمــد رحیمــی فرزنــد  و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه امیــر محمــد رحیمــی فرزنــد 
یــاور در تاریــخیــاور در تاریــخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39344736793934473679 متعلــق بــه گلدیــس خانیــان فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه گلدیــس خانیــان فرزنــد ولــی اهلل 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

متعلــق  متعلــق    00232412410023241241 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   00232412410023241241 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
درجــه  از  و  گردیــده  درجــه مفقــود  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/22  1401/08/22 مفقــود  در  حســن  فرزنــد  جدیــدی  زهــرا   تاریــخ بــه  در  حســن  فرزنــد  جدیــدی  زهــرا    بــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

51115111
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04399436120439943612 متعلــق بــه امیــر محمــد زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر محمــد زاده فرزنــد احمــد در تاریــخ 

1401/08/301401/08/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 39346565363934656536 متعلــق بــه مریــم احمدونــد فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم احمدونــد فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55025502
»کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره »کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 25802592872580259287 متعلــق بــه یاســر   متعلــق بــه یاســر  
حاجــی زاده ســنواتی  فرزنــد عبدالــه و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی حاجــی زاده ســنواتی  فرزنــد عبدالــه و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی PNVPNV3535PP522986522986 و شــماره  و شــماره 
ــرگ  ــک ب ــی درگاه و ی ــام ربیع ــام پی ــه ن ــرگ  ب ــک ب ــی درگاه و ی ــام ربیع ــام پی ــه ن ــران 468468 س  س 7575 ب ــران  ای ــاک 4646 ای ــماره پ ــاک  و ش ــماره پ ــور 018787018787 و ش ــور موت موت
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــخ  در تاری ــی 00116285100011628510 در تاری ــد مل ــه ک ــی درگاه ب ــام ربیع ــام پی ــی  بن ــی  میلیون ــد مل ــه ک ــی درگاه ب ــام ربیع ــام پی ــی  بن ــفته55 میلیون ــفتهس س

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

70147014
شناســنامه بــه شــماره ملــی: شناســنامه بــه شــماره ملــی: 46218231834621823183 متعلــق بــه اعظــم یــادگاری فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم یــادگاری فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 

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

ــرز در  ــد فریب ــی فرزن ــدی امیرخان ــه محمدمه ــق ب ــرز در  متعل ــد فریب ــی فرزن ــدی امیرخان ــه محمدمه ــق ب ــی: 46235217454623521745 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــی: کارت مل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جهانگی ــاری فرزن ــه آرزو غف ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد جهانگی ــاری فرزن ــه آرزو غف ــق ب ــی: 46234100484623410048 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی: کارت مل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــی در  ــد یحی ــتنایی فرزن ــی دس ــه بابای ــه آمن ــق ب ــی در  متعل ــد یحی ــتنایی فرزن ــی دس ــه بابای ــه آمن ــق ب ــی: 63396457126339645712 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــی: کارت مل ــماره 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 ــختاریــخ 1401/08/05  1401/08/05 مفقــود گردی تاری

70257025
ــد  ــور فرزن ــع پ ــی ارف ــه همائ ــه حدیق ــق ب ــد  متعل ــور فرزن ــع پ ــی ارف ــه همائ ــه حدیق ــق ب ــماره 38713834573871383457 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

محمدعلی در تاریخمحمدعلی در تاریخ 1401/09/02  1401/09/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 گواهینامــه پایــه دو و پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره  گواهینامــه پایــه دو و پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره 1313لل654654__1818 و کارت ســوخت بــه  و کارت ســوخت بــه 
ــد  ــولی فرزن ــان رس ــه احس ــق ب ــین متعل ــث ماش ــخص ثال ــه و ش ــه بدن ــد  و بیم ــولی فرزن ــان رس ــه احس ــق ب ــین متعل ــث ماش ــخص ثال ــه و ش ــه بدن ــماره 1313لل654654__1818 و بیم ــماره ش ش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/22  1401/08/22 مفق ــعی در تاری ــخعباس ــعی در تاری عباس
  

70317031
ــخ  ــی  در تاری ــد محمــد تق ــه احمــد  طاهــری  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد محمــد تق ــه احمــد  طاهــری  فرزن ــق ب ــه شــماره 55991556255599155625 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/08/081401/08/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43919731464391973146 متعلــق به حســن  حیــدری  فرزند یــاور  در تاریــخ  متعلــق به حســن  حیــدری  فرزند یــاور  در تاریــخ 1401/08/251401/08/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد ول ــی فرزن ــی  معرف ــد عل ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد ول ــی فرزن ــی  معرف ــد عل ــه محم ــق ب ــماره 55998205995599820599 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/201401/06/20 مفق

ــد  ــب  فرزن ــری نس ــل طاه ــه ابوالفض ــق ب ــد  متعل ــب  فرزن ــری نس ــل طاه ــه ابوالفض ــق ب ــماره 43913533424391353342 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای  گواهینام
حمد اله در تاریخحمد اله در تاریخ 1401/08/15  1401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   43804408774380440877 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   43804408774380440877 شــماره  بــه  شــماره شناســنامه  بــه  شناســنامه 
 عرفــان  محمــدی فخــر  فرزنــد قنبــر  در تاریــخ عرفــان  محمــدی فخــر  فرزنــد قنبــر  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

ــخ  ــال در تاری ــد ج ــی فرزن ــته  طاهرخان ــه فرش ــق ب ــخ  متعل ــال در تاری ــد ج ــی فرزن ــته  طاهرخان ــه فرش ــق ب ــماره 43917961394391796139 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/251401/08/25 مفق

  
70447044

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 8181/ / 456456بب2828 متعلــق به شــهرداری سفیددشــت در تاریــخ  متعلــق به شــهرداری سفیددشــت در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44201035154420103515 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ســمانه خوانیــن زاده فرزنــد  و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ســمانه خوانیــن زاده فرزنــد 
علی در تاریخعلی در تاریخ 1401/04/05  1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عاطفــه  بــه  متعلــق  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  عاطفــه   بــه  متعلــق  ســه  پایــه  گواهینامــه  و   44206085954420608595 شــماره  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود  در  ابوالفضــل   فرزنــد  تاریــخ میرتقــی  در  ابوالفضــل   فرزنــد   میرتقــی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

بــه  زاده  کرمــی  بابــک  بــه  متعلــق  بــه   زاده  کرمــی  بابــک  بــه  متعلــق  2828جج259259ایــرانایــران4949  پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  پــاک کارت  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
رحیــم  بــه  متعلــق  رحیــم   بــه  متعلــق   42317731494231773149 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  شــماره   بــه  ملــی  کارت  و   42304687254230468725 ملــی  ملــی شــماره  شــماره 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/08/18  1401/08/18 مفقــود  در  فتــح  علــی  فرزنــد  زاده  تاریــخ کرمــی  در  فتــح  علــی  فرزنــد  زاده   کرمــی 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
  

70627062

ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــرا  ارزان ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــرا  ارزان ــه زه ــق ب ــماره 00734628450073462845 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/101401/08/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70637063

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 10502836191050283619 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 10502836191050283619 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
موتورســیکلت بــه شــماره موتورســیکلت بــه شــماره 97029191369702919136 متعلــق بــه مصطفــی  امــام وردی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی  امــام وردی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 

1401/09/011401/09/01 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 12927679791292767979 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت بانکــی پاســارگاد و ســپه متعلــق  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت بانکــی پاســارگاد و ســپه متعلــق 
بــه پویــان عطائــی عطاآبــادی فرزنــد محمدحســن در تاریــخبــه پویــان عطائــی عطاآبــادی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00611788880061178888 متعلــق بــه داود زینعلــی فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ  متعلــق بــه داود زینعلــی فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/04/201400/04/20 مفق

  
70747074

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 9028920990289209 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 39610392403961039240 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره  کارت مل ــه ش ــی ب  کارت مل
علی یار مالمیر فرزند علی در تاریخعلی یار مالمیر فرزند علی در تاریخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/09/07

شماره : 1526

برداشتفوالدمبارکهازحوضهآبریززایندهرودبهصفرمیرسد
برداشــت آب فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود از سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲ درصد 
رسیده است؛ بااین حال این شرکت با مشارکت در پروژه انتقال آب دریای عمان به فالت 
مرکزی، نه تنها گام بلندی برای به صفر رســاندن برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود 
برای فرایند تولید برداشته، بلکه با این اقدام برای کاهش بحران آب در استان نیز نقش 
 انکارناپذیری ایفا خواهد کرد. مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه، بابیان 
مطلب فوق گفت: پس از ســرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه برای ایجاد شبکه فاضالب 
در ۹ شهر هم جوار شرکت و جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری و صنعتی 
در چرخه تولید شــرکت، از سال گذشته به میزان ۵۰ درصد مصرف آب صنعتی خطوط 
تولید از محل استفاده از پساب های مذکور فراهم  شده است.محمدکاظم صباغی هرندی 
ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه ضمن برنامه ریزی مدون و بلندمدت، سیاست های خود را 
بر مبنای کاهش حجم مصرف آب تنظیم کرده تا سهم برداشت از حوضه آبریز زاینده رود 
را به طور مستمر کاهش دهد.صباغی هرندی با اشاره به سایر اقدامات فوالد مبارکه برای 
کاهش هرچه بیشتر برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود تصریح کرد: با رویکرد کاهش 
وابســتگی به آب خام و در راستای بهینه ســازی مصرف آب، پروژه های توسعه دیگری 
ازجمله تبدیل برج های خنک کننده تر به هیبریدی و تکمیل و بهره برداری از پروژه های 
جمع آوری و انتقال پســاب های شــهری و چندین پروژه دیگر تعریف شــده که مصرف 

شرکت را در آینده نزدیک به حداقل ممکن و صفر خواهد رساند.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از اهداف دیگر شرکت 
در جهت کاهش مصرف آب، افزایش کیفیت پســاب های صنعتی و شهری تصفیه  شده 
اســت که با راه اندازی سیستم پیش تصفیه واحدهای اُســُمز معکوس اولترافیلتراسیون 
)UF( و اســمز معکوس ثانویــه این امر محقق می گردد. در این پــروژه آب ورودی به 
اُسُمزمعکوس اولیه و سپس آب ریجکت به اُسُمز معکوس ثانویه ارسال می گردد که این 
اقدام راندمان تصفیه پســاب را از ۷۰ به ۹۱ درصد می رســاند.صباغی هرندی در بخش 
دیگری از سخنان خود از دیگر اقدامات مؤثر درزمینه مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه 
خبر داد و در این  باره گفت: عالوه بر اجرای پروژه های در حال انجام، با تبدیل برج های 
تر مدول A&B احیا مســتقیم ۱ به هیبرید، بهینه سازی برج های خنک کن تر، استفاده 
از بلودان واحدهای اکســیژن و فوالدســازی در واحدهای دیگــر به عنوان آب جبرانی و 
همچنین پروژه های آتی تبدیل برج های تر مدول C&D&E&F احیا مســتقیم ۱ به 
هیبریــد، تبدیل برج های تر مگامدول A&B احیامســتقیم ۲ به هیبرید، جایگزینی دو 
واحد بخار نیروگاه قدیم با نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان باال، تبدیل برج تر ریخته گری 
بــه هیبرید و چندین پروژه دیگر تا ســال ۱۴۰۴ حدود ۵ میلیون مترمکعب در ســال 

مصرف آب صنعتی در شرکت کاهش می یابد.
سهمبرداشتآبصنعتدراستانکمتراز۵درصداست

وی با اشــاره به وضعیت مصارف آب دنیا در حوزه های کشاورزی، صنعت و شرب گفت: 
در حال حاضر مصرف آب در دنیا در بخش کشــاورزی، صنعت و شــرب به ترتیب ۷۰، 
۱۸ و ۱۲ درصــد اســت و در ایران این میزان به ترتیب ۹۲، ۲ و ۶ درصد اســت که با 
توجه به ســهم ۷۰ درصدی مصرف در بخش کشــاورزی الزم است با اصالح روش های 
کشــاورزی، اقدامات جدی برای کاهش و مصرف بهینه آب در این بخش انجام شــود.به 
گفته مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه، بر اساس اطالعات شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، در حوزه کشــاورزی استان سهم برداشت آب از زاینده رود ۷۵ درصد 
و ســهم صنعت کمتر از ۵ درصد اســت. وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: 
با اجرای پروژه های توســعه آتی در فوالد مبارکه هیچ بارگذاری جدیدی در مصرف آب 

خام صورت نمی گیرد

تراکمســازهامیهمانشــرکتتوزیعبرقاصفهانبودند:آییننامههای
اجراییوزارتنیروبازبانیسادهبرایتراکمسازهاتشریحشد

 رییس هیات مدیره و سرپرســت شرکت توزیع برق اصفهان به همراه معاونین ،مدیران 
اجرا و مدیر روابط عمومی در نشســت هم اندیشی که در پارک فن آوری های نوین و با 
حضور رییس انجمن انبوه سازان استان اصفهان و شرکت های بزرگ تراکم سازی برگزار 
شــد مطالب فنی و کلیدی در خصوص آیین نامه های اجرایی وزارت نیرو را عنوان کرد 
و دغدغه های مجریان این صنعت را جویا شــد. در این نشست مهندس علیرضا کشانی 
به وضعیت عمومی شــرکت اشــاره کرد و گفت :برای پایداری و اطمینان بیشتر شبکه 
های برق بیش از ۱۵ هزار کیلومتر شــبکه فشــار متوسط هوایی و زمینی و شبکه فشار 
ضعیــف هوایی و زمینی احداث و ۲۴3۸۲ انشــعاب در تعرفه های مختلف را در اختیار 

شهروندان قرار داده است . 
وی خاطر نشان کرد :از آنجا که قسمت قابل توجهی از تحرک اقتصادی مشاغل مختلف 
به صورت مســتقیم و غیر مستقیم با ساختمان و انبوه سازی گره خورده است توجه به 

درخواست ها و مشکالت آنها از رسالت های شرکت توزیع برق اصفهان می باشد 
کشانی تصریح کرد : به حمد اله با ایجاد زیر ساخت هایی که در این سالها توسط شرکت 
توزیع برق اصفهان ایجاد شــده سرمایه گذاری در ساخت و ساز تمام بافت های شهری 

امکان پذیرشده است . 
مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق اصفهان دراین 
زمینه گفت :فرایندهای دریافت انشــعاب در سالهای اخیر توسط شرکت بسیار تسهیل 
شده است به طوری که تنها با شماره ۱۵۲۱ که از ساعت ۷ صبح تا ۲۱ شب در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است ،کاربران پاسخگوی تمام خدمات این شرکت به مشترکین و 
متقاضیان می باشــند به طوری که در ارائه انشعاب زیر 3۰ کیلووات 3 تا ۸ روزه کنتور 
متقاضی نصب می شــود و در صورتی که انشعاب عمومی قدرتش به ولتاژ اولیه نرسیده 
باشــد تمام فرایندها به عهده شــرکت توزیع برق اصفهان است و بعد از تکمیل مسائل 
فنی ادامه آن به عهده متقاضی اســت . وی گفــت با غیر حضوری کردن فرایندها ۶۰۰ 
هزار تردد شــهری حذف شده است به طوری که درکاهش سوخت وعدم آالیندگی هوا 

بسیار موثر بوده است 
مهندس مهرداد دادخواه معاون نظارت و مهندســی شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه 
نشســت گفت : ما برای تسهیل فرایندهای برق رسانی در تراکم سازی ها هر چه که در 
توان داشته باشیم دریغ نمی کنیم و سعی می کنیم مساعدت های الزم را داشته باشیم 
چرا که پیشــرفت اقتصــادی و گردش مالی زندگی هموطنانمان مــا با این نوع صنعت 
ارتباط زیادی دارد .مهدی شیخ سجادیه رییس انجمن انبوه سازان استان اصفهان تداوم 
این نشست ها را در تسهیل فرایندهای ساخت و ساز بسیار مهم عنوان کرد و بیان نمود 
کــه این ارتباطات رو در رو ذهنیت ها را بــه هم نزدیک می کند. وی عنوان کرد : عدم 
خاموشــی های تابستان سال جاری نشان از تدبیر و مدیریت شرکت توزیع برق اصفهان 
داشت که آسودگی ذهنی و کاری را برای صنعت ساختمان سازی رقم زد و موجب شد 
تا زمان تحویل پروژه ها و ساختمان ها به مردم زودتر و سریع تر انجام شود که در نهایت 
رضایتمندی مردم را به همراه داشت . در این نشست انبوه سازان پس از تشکر و قدردانی 
از زحمات رییس هیات مدیره شرکت و معاونین و مدیران شرکت توزیع برق اصفهان به 

خصوص در سالهای اخیر، پیشنهادات خود را عنوان کردند 

فرهنگسرایارغوانایالمو2۵سالانتظار
خطیبــی ایالم  خبرنگار ایده روز /-در میدان ارغوان   شــهرایالم  ســاختمانی با عنوان 
فرهنگسرای ارغوان دیده می شود که بیش از  ۲۵ سال است به حال خود رها شده است 
.این ساختمان که قرار است به عنوان فرهنگسرا مورد استفاده شهروندان قرارگیرد پس 
از ۲۵ ســال انتظار درحال تخریب ، وبه محلی مناســب برای تجمع و استعمال معتادان 
مبدل شده است . کلنگ این مکان فرهنگی در سال  ۷۶   با هدف ارتقای امور فرهنگی 
و توجه به زیبا شــناختی شــهری به زمین زده شد .تعدادی از شــهروندان ،با گالیه از 
متولیان این بنای نیمه تکمیل  می پرســند ۲۵ ســال انتظار  بــرای تکمیل این مکان 

فرهنگی کافی نیست ؟
اگر کنکاشــی صورت پذیرد شاید این مکان بیشترین اتالف وقت و وقفه در ساخت را به 

خود اختصاص  داده باشد که در جای خود بی نظیر وقابل توجه است  .

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اعالم کرد: بر 
اساس بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
مهم ترین کارکرد مناطق آزاد صادرات اســت اما 
این کارکرد در ســال های گذشته در حد مطلوب 

عملیاتی نشده است. 
»حجــت اهلل عبدالملکــی« در جریان ســفر به 
منطقه آزاد ارس و در حاشــیۀ بازدید از مجتمع 
عظیم کشت و صنعت خداآفرین، در گفت وگو با 
خبرنگاران با اشاره به اینکه چهارمین سفر وی به 
مناطق آزاد با هدف بررســی ظرفیت های مناطق 
آزاد و طرح های توســعۀ انجام شده است، اظهار 
کــرد: در دورۀ جدید، تاکید داریم مناطق آزاد به 

قطب های صادراتی تبدیل شوند.
وی ادامــه داد: این راهبرد بــا افزایش تولیدات 
صادرات محور دنبال می شود ضمن اینکه تعقیب 
می کنیــم تا مناطق آزاد به مراکــز جذب کاال از 
ســرزمین اصلی برای صادرات به خارج از کشور 
تبدیل شوند تا از این رهگذر فعالیت های اقتصادِی 

سرزمین اصلی نیز رونق بیشتری بگیرد. 
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: الزم نیســت همۀ ایران به 
منطقه آزاد تبدیل شود اما همۀ ایران می تواند از 

ظرقیت مناطق آزاد بهره مند شود.
وی اظهار کرد: با تقویت دیپلماســی اقتصادی و 
توسعۀ زیرساخت های اقتصاد بین الملل در مناطق 
آزاد، می تــوان بســتری فراهم کرد تــا هر فعال 
اقتصادی که در ســرزمین اصلی کاالی صادراتی 
تولیــد می کند بتواند از مناطق آزاد براحتی اقدام 

به صادرات کند.

شهرســتانخداآفریندرمسیرتبدیل
بهقطبکشــاورزیصادراتمحور شدن

کشوراست
عبدالملکی اظهار کــرد: خداآفرین به عنوان یکی 

از زون هــای منفصل منطقــه آزاد ارس به لحاظ 
کشــاورزی و برخــورداری از منابع آبی، وضعیت 
مطلوبــی دارد بــه طــوری کــه می تواند قطب 

کشاورزی با رویکرد صادرات باشد. 
وی عنوان کرد: تاکنون ســرمایه گذاری های قابل 
مالحظه ای در بخش های باغی، تولید محصوالت 
دامــی و شــیالت رخ داده اســت و ظرفیت های 
فراوانی در منطقــه آزاد ارس وجود دارد و زمینه 

توسعه فعالیت ها فراهم است.
وی خاطرنشــان کــرد: از متولیــان این مجتمع 
و همچنین شــرکت های فعــاِل در این مجموعه 
درخواســت کرده ایم تا طرح های توســعۀ خود 
را به ســرعت اجرایــی کننــد و در صــورت نیاز 
سرمایه گذاران جدیدی ملحق شوند تا طرح های 

بیشتری در منطقه به اجرا درآید.
عبدالملکــی با بیان اینکه منطقــه آزاد ارس ۲۴ 
هــزار هکتار فرصــت برای کشــاورزی و صنایع 
وابسته با هدف تامین نیازهای داخلی و صادرات و 

ارزآوری دارد، یادآور شد: با تکمیل زیرساخت های 
حوزۀ آب و برق که در دســت اجراســت، میزان 

سرمایه گذاری و تولید افزایش خواهد یافت. 
وی به مســایل اجتماعِی حاکم در اراضِی اجرای 
این پروژۀ عظیم هم اشــاره و اظهار کرد: مسایلی 
مانند حقــوق عرفِی مــردم ســاکن در مناطق 
روســتایی منطقه وجود دارد که تاکید شده مورد 
رســیدگی کامل قرار گیرد تا مردم، به حقوقشان 

برسند.
 عبدالملکی مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد کشــور در ادامه سفر به ارس از 
مجتمع کشت و صنعت شهید حاج قاسم سلیمانی 
و پروژه های آبزی پروری، باغات مدرن و گاوداری، 
از مگاپروژه گاوداری ۲۲ هزار راســی و مگاپروژه 
پرورش ماهی ۱۵۰۰ تنی شهید سلیمانی شرکت 

کشت و صنعت خوشه صبا بازدید کرد.
مگاپروژه گاوداری ۲۲ هزار راسی شهید سلیمانی 
شرکت کشــت و صنعت خوشه صبا، بزرگ ترین 

مجموعه گاوداری شــیری کشور می باشد که در 
زمینی به مساحت ۷۰ هکتار در حال آماده سازی 
و احداث اســت و ساالنه ظرفیت تولید ۱۱۰ هزار 
تن شیر را دارد. همچنین در کنار تولید شیر مقرر 

است صنایع تبدیلی آن نیز راه اندازی شود.
مگاپــروژه پرورش ماهــی ۱۵۰۰ تنی شــهید 
سلیمانی شــرکت کشــت و صنعت خوشه صبا 
بزرگترین مجتمع پرورش ماهی های سردابی)قزل 
آال( کشــور با کیفیت اســتاندارد کشور روسیه 
می باشــد که در ۱۰ فاز در محــدوده خداآفرین 

منطقه آزاد ارس اجرا می شود.
مجتمع کشت و صنعت شهید حاج قاسم سلیمانی 
بزرگ ترین مجتمع کشت و صنعِت بعد ازپیروزی 
انقالب اســالمی ایران اســت که عالوه بر زراعت 
و تولیــد محصوالت باغــی، بزرگ ترین مگاپروژۀ 
دامپروری کشــور با ۱۰ هزار رأس گاو دوشا و ۲۲ 
هزار راس گاو به عنوان کّل گلّه، در حال راه اندازی 
است. ضمن اینکه بزرگ ترین مزرعۀ آبزی پروری 

و پــرورش ماهی قزل آالی ســردآبی با ظرفیت 
۱۵۰۰ تُن نیز در حال احداث است.

مدیر پروژه مجتمع کشــت و صنعت شهید حاج 
قاســم سلیمانی در این بازدید با بیان اینکه چهار 
فاز این مجموعه آمادۀ بهره برداری اســت، افزود: 
کّل پروژه تا خرداد ســال ۱۴۰۲ مورد افتتاح قرار 

خواهد گرفت.
وی با بیان اینکــه در حوزۀ آبزی پروری عالوه بر 
مزرعۀ پرورش ماهی، شاهد ایجاد صنایع تبدیلِی 
این حوزه مانند مرکز تولید خــوراک آبزیان نیز 
هســتیم، گفت: تمامی محصوالت باغی و آبزی 
پروری این مجتمع با هدف صادرات محور تولید 
می شــود. همچنین مجموعه های این کشــت و 
صنعت طوری طراحی شده اند که صنایع تبدیلی 
را نیز داشته باشند تا این قابلیت به وجود بیاید که 
بتوان امکان رقابت بیشتری در بازارهای هدف که 
بیشتر روسیه است را به دست آورد و تولیِد پایدار، 

استمرار داشته باشد. 
بــه گفتــه مدیرعامل کشــت و صنعت شــهید 
ســلیمانی، میزان سرمایه گذاری در این مجتمع، 

3۰۰۰ میلیارد تومان است.
در این کشت و صنعت، ایجاد ۱۰۰۰ هکتار باغات 
مدرن تعریف شــده است که ۱۰۰ هکتار آن را تا 

پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
همچنیــن در زمان حاضــر 3۰۰ نفر در مجتمع 
کشت و صنعت شــهید سلیمانی اشتغال دارند و 
تا پایان ســالجاری این تعداد به ۵۰۰ نفر خواهد 
رسید و پس از راه اندازی کامل این کشت و صنعت 
شاهد اشــتغال 3 هزار نفر در محدوه خداآفرین 

منطقه آزاد ارس خواهیم بود.
براساس آمار اعالمی گمرک ایران، ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ 
حدود ۵۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دالر بوده است 
که در حــدود ۲ درصد آن مربوط به مناطق آزاد 

است.

کارکرد صادراتی مناطق آزاد در حد مطلوب عملیاتی نشده است

 اســتاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش بازدیدهای میدانی و سفرهای شهرستانی 
در توسعه منطقه، گفت: طی یکسال گذشته یک هزار و 3۱۰ مصوبه برای این منظور 
به تصویب رســیده که یک هــزار و ۹۶ مصوبه آن عمرانی و مابقی اقتصادی اســت. 
محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به 
۱۸ ســفر شهرستانی خود و مدیران اجرایی استان در یکسال گذشته، افزود: طی این 
مدت به ۱۵ شهرستان اذربایجان غربی سفر و از نزدیک در جریان مشکالت آنان قرار 
گرفتیم و تصمیمات مناسبی نیز برای توسعه منطقه گرفته شد. وی با تاکید بر ضرورت 
بازدیدهای میدانی مدیران از مناطق و تداوم دیدارهای مردمی، اضافه کرد: باید قبول 
کنیم بخشی از مشکالت موجود اعتباری نیست و به بروکراسی اداری مربوط می شود.

اســتاندار آذربایجان غربی از دفتر بازرسی استانداری خواست تا تداوم و خروجی بهتر 
دیدارهای مردمی مدیران را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: دشمنان در شرایط فعلی به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند که 
دیدارهای میدانی مدیران و تسریع در حل مشکالت مردم می تواند سد در برابر توطئه 
آنان شــود. معتمدیان همچنین از تشکیل کمیته پایش نارضایتی در شورای تامین 
آذربایجان غربی خبر داد و مدعی شــد که دولت در تالش برای جلوگیری از انباشت 

مشکالت مردم است.

آذربایجانغربییکیازامنتریناستانهایکشوراست
معتمدیان با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از امن ترین اســتان های کشــور است، 
گفت: آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان ها و نهادهای کشوری حاکی از آن است که 
آذربایجان غربی از استان های امن است و مشکالت دهه گذشته که در این استان وجود 

داشت با تالش شبانه روزی مرزبانان و همکاری مردم، دیگر وجود ندارد.
وی با اشــاره به کســب رتبه نخســت کشــوری بهبود فضای کســب و کار توسط 
آذربایجان غربی، یادآور شــد: برای هموار کردن مســیر توسعه استان مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری آذربایجان غربی راه اندازی شــده که به طور مستمر شرایط سرمایه 

گذاری را تامین می کند.

افزایش۳۰برابریارزشپروژههادرهفتهدولت
اســتاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ارزش طرح های افتتاحی در هفته دولت سال 
جاری به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید، تاکید کرد: این میزان نسبت به 
سال گذشته و دوره قبلی بیش از 3۰ برابر افزایش را نشان می دهد.معتمدیان با تاکید 
بر اینکه مدیران باید تمامی تالش خود را برای بهره مندی از بودجه اختصاصی به کار 
گیرند، افزود: جذب اعتبارات ملی نقش بسزایی در توسعه استان دارد که در این راستا 
مسووالن هم افزایی و هماهنگی قابل قبولی دارند که جا دارد از قوه قضاییه و نهادهای 

بازرسی در این رابطه تشکر کنیم.
وی ادامه داد: در هفته دولت ســال جاری مقرر شد تا بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در آذربایجان غربی انجام شود.
معتمدیان با تاکید بر اینکه نیازمند سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی در آذربایجان غربی 
هســتیم، اظهار کرد: در همین راستا خبرهای خوبی در رابطه با سرمایه گذاری برای 

احداث مگا پروژه ها در استان به اطالع مردم خواهد رسید.

تغییرروسایاداراتشهرستانهادردستورکارقرارگیرد
استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از تغییر نیافتن روسای ادارات در شهرستان ها، گفت: 

این تغییر زیر نظر مدیران کل و فرمانداران در اسرع وقت صورت گیرد.
وی با قدردانی از دســتگاه های اجرایی در انجام طرح مطالعاتی جامع شهری ارومیه، 
اضافه کرد: خوشبختانه این طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده که بسیاری 

از مشکالت شهروندان را برطرف خواهد کرد.
معتمدیان با بیان اینکه طرح جامع شهری ارومیه سبب حل مشکل تعاونی های مسکن 
در این شهر خواهد شــد، یادآور شد: طرح جامع شهری پس از چهار دهه در ارومیه 

اجرا و مشکل ۱۰۰ هزار نفر درگیر در تعاونی های مسکن این شهر برطرف می شود.
وی با بیان اینکه اعضای برخی از تعاونی های مســکن ارومیه حدود 3۵ ســال درگیر 
مشکالت پیش آمده هستند، تاکید کرد: ۸۰۰ هکتار زمین در طرح جامع شهری به 

ارومیه الحاق شده است.
اســتاندار آذربایجان غربی با تاکید بــر اینکه باید از این پس مانــع تولید قارچ گونه 
تعاونی های مســکن در اســتان شــد، افزود: در این راســتا برای جلوگیری از سوء 

استفاده های مجدد احتمالی برخوردهای قانونی قاطعی اعمال می شود.
وی با بیان اینکه رفع مشــکل تعاونی های مســکن در ارومیه نقش بسزایی در ایجاد 
رضایت مندی دارد، اضافه کرد: یکی از اولویت های اصلی کشور رسیدگی به مشکالت 

مردم است.

تفکربسیجیعاملپیشرفتکشوراست
استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیشرفت امروز 
کشور مدیون تفکر بســیجی و جهادی است، گفت: بسیج صرفا یک سازمان نظامی 
نیســت و تفکر بسیجی در تمامی حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز نقش 

آفرینی می کند.
وی با قدردانی از همکاری بسیج با دستگاه های اجرایی در محرومت زدایی، اظهار کرد: 

برای رهایی از عقب ماندگی نیازمندیم تا همه جهادی وار پای کار باشند.

۱۳۱۰ مصوبه برای توسعه شهرستان های آذربایجان غربی

 ِگِل خورک ها میراث مشــترک زندگی دریا و خشکی هستند که متاسفانه این ارثیه 
ارزشــمند طبیعی،با توسعه روز افزون جمعیت انسانی که با روند رو به رشد اقتصادی 
جهانی تشکیل می شود،در معرض تهدید قرار گرفته و برخی کشورها به طور منظم در 
حال تخریب زیســتگاه این گونه ها)پهنه  های ِگلی جزر و مدی و جنگل های مانگرو( 
هســتند..در پهناب و گستره جغرافیایی جنوب کشور بیش از هزار و 3۰۰ گونه ماهی 
شناسایی شده است که به واسطه شرایط خاص خلیج فارس از قبیل دما، شوری و نیمه 
بســته بودن محیط آن و در نتیجه اشــتقاق برخی از گونه ها در مسیر تکاملی، شاید 
موجودات زیادی از جمله ِگِل خورک ماهیانی وجود داشــته باشند که همچنان برای 
ما ناشناخته بوده و به عنوان گونه ای جدید در محدوده خلیج فارس زندگی می کنند.

ِگِلخورک یا ِگل چراغ یکی از این گونه ماهی هاست که از نظر مطالعات زیست شناسی 
دارای اهمیت هستند و قابلیت معرفی به عنوان نشانگر زیستی برای پایش محیط زیست 
و بررسی اکوسیستم های ِگلی و مانگرو در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری را دارند.

ِگِل خورک ها ماهی هایی هســتند که در پهنه های ِگلی خورها، مصب ها و آب های 
ساحلی در هنگام جزر دیده می شوند. آنها فعالیت هایی در محیط نیمه خشکی دارند 
که شامل تغذیه )جستجوی غذا( رفتارهای جفت یابی، خانه سازی، حرکات متناسب 
با وضعیت جزر و مد و رفتارهای قلمرو طلبی اســت. ِگل خورک ها درجه سازگاری با 
محیط خشکی و زندگی دوگانه تعدادی از این گونه ها در بین تمامی مهره داران آبزی 
بی نظیر است. همیشه فاصله بین آب و خشکی، یکی از مهمترین موانع اکولوژیک برای 
مهره داران بوده است و این ماهی ها مثال های عالی هستند از اینکه چطور مهره داران 
توانسته اند مسیر تکامل به سوی زندگی نیمه خشکی زی را با اکوسیستم های انتقالی 
آبی )محیط جزر و مدی( ادامه دهند. با وجود اینکه گونه های ِگِل خورک ها در ایران 
در طول ســواحل جنوبی از خوزســتان تا چابهار پراکنده اند ولی مطالعه ای روی این 
گونه ها صورت نگرفته است که از دالیل این امر شاید بتوان به این ۲ مورد اشاره کرد 
که با وجود جذابیت مطالعه این گونه، اهمیت اقتصادی مستقیمی برای این ماهی ها 
در ایران وجود ندارد و با وجود اینکه ِگل خورک ها در محیط در دسترس به نظر می 
رســند، نمونه گیری بسیار دشوار است. امروزه این میراث ارزشمند طبیعی، با توسعه 
روز افزون جمعیت انسانی که با روند رو به رشد اقتصادی جهانی تشکیل می شود، در 
معرض تهدید قرار گرفته است و کشورهای مانند نیجریه، ایران، هند، مالزی، اندونزی و 
چین به طور منظم در حال تخریب زیستگاه این گونه ها )پهنه  های ِگلی جزر و مدی 
و جنگل های مانگرو( هستند. ماهی ِگل خورک )Mudskipper( که با نام اشلمبو 
نیز شناخته می شود از لحاظ رده بندی علمی، جزو زیر خانواده Oxudercinae و 
خانواده Gobiida یا گوبی ماهیان است.آنها را ماهیان دوزیست هم می نامند چرا که 
قادر به تنفس از هوا نیز هستند و همچنین توسط باله های سینه ای تغییر شکل یافته 
خود می توانند بر روی خشــکی نیز حرکت کنند.ِگل خورک ها با زندگی در زیستگاه 
های بین جزر و مدی سازگاری یافته اند و بر خالف اکثر ماهیان که با پایین آمدن آب 
)جزر( به طرف دریا رهسپار می شوند، با پنهان شدن در میان علف های دریایی یا درون 

آبگیرها و حفره هایی که خود ایجاد می کنند در محل بین جزر و مدی باقی می مانند.
ِگل خورک ها هنگامی که در خارج از آب هستند بسیار فعال هستند و فعالیت هایی 
همچون باال رفتن از درختان مانگرو، تغذیه، ارتباط با یکدیگر و دفاع از قلمرو در خارج 

از آب صورت را انجام می دهند.
این ماهیان، در مناطق بین جزر و مدی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می 
شوند و جنگل های مانگرو به ویژه در جزیره قشم از زیستگاه های اصلی آنها به شمار 
مــی روند. ِگل خورک ها در طی روند تکامل، ســازگاری های جالبی برای زندگی در 
خشکی دریافت کرده اند. برای مثال در زیر جشم آنها اندامی پیاله مانندی وجود دارد 
که در حقیقت چین خوردگی پوستی اســت. این بخش کاسه ای شکل، آب را درون 
خود ذخیره می کند. هنگامی که ماهی بیرون از آب قرار می گیرد احتمال خشک شدن 
چشــم زیاد می شود، از این رو ِگل خورک در مواقع الزم چشم خود را درون این پیاله 

فرو برده و مرطوب نگه می دارد.
خود چشــم ِگل خورک نیز از سازگاری های آن با محیط خشکی محسوب می شود. 
چشم های برجسته و بزرگ آن برای دیدن در خشکی سازگاری یافته اند و بینایی آنها 
درون آب محدودتر شده است. یک سازگار سازی )آداپتاسیون( بسیار مهم این ماهی، 
وجود اتاقک های تنفسی در بدن آن است که این اتاقک های تنفسی در حقیقت محل 
ذخیره اکسیژن دریافت شده در زیر آب هستند و هنگامی که ِگل خورک در خشکی 
دچار کمبود اکسیژن می شــود، از اتاقک های تنفسی خود برای رساندن اکسیژن به 
آبشش ها استفاده می کند. این ماهیان همچنین در ِگل و الی بستر حفره هایی را ایجاد 
می کنند که به نوبه خود دارای ساختار جالبی هستند. آنها برای تخم گذاری و فرار از 

شکارچیان از این النه ها استفاده می کنند.
ِگل خورک از نوزادهای خــود درون النه مراقبت می کند. آنها معموال حباب هایی را 
درون اتاقک النه ذخیره کرده و به هنگامی که ســطح اکسیژن در دسترس درون النه 

پایین می آید، از این حباب ها استفاده می کنند.
در جزیره قشــم نام محلی ِگل خورک برای چند گونه ماهی از خانواده گاو ماهیان به 

کار برده می شود که رفتارهای دو زیستی )سازش به زندگی در خشکی( آنها به عنوان 
ویژگی اصلی آنها شناخته می شود.

گِل خورک ها ماهیانی هســتند که بیشتر زمانشان را در خشکی می گذرانند، آنها از 
طریق خزیدن به کمک باله های سینه ای و یا حرکت پرشی متوالی، قادر به حرکت بر 
روی خشکی هستند. این ماهیان برای زندگی در محیط خشکی و بستر گلی، سازش 
های ویژه ای کســب کرده اند که تنفس از طریق هوا یکی از ســازش های مورد نیاز 
برای زندگی در خشکی است و این ماهی ها می توانند از طریق پوست یا مویرگ های 

دهانی تنفس کنند.
ِگل خورک  ها، که ماهیان خزنده نیز نامیده می  شــوند، از گونه  های آشــنا و دائمی 

زیستگاه  های مانگرو )حرا( در جزیره قشم به شمار می  روند.
ِگل خورک  ها با ایحاد حفره در بستر جنگل  های حرا موجب رسیدن اکسیژن به ریشه  

های فرو رفته در گل و الی محل رویش حرا و ادامه حیات آنها می  شوند.
ِگل خورک  ها از حشرات، سخت  پوستان ریز، کرم ها، یا بقایای گیاهی و آبزیان کوچک 
تغذیه می  کنند و خود نیز در چرخه حیات غذای بسیاری از پرندگان آبزی، انواع ماهیان 

جنگل های حرا در جزیره قشم هستند.
وجود ِگل خورک  ها در کنار دهها نوع پرنده و ماهیان ریز و درشت باعث ایجاد نظمی 
دلپذیر در چرخه زنجیره غذایی موجودات جنگل  های حرا در جزیره قشم شده و عالقه  
مندان بسیاری را برای تماشای اعجاز طبیعت در جنگل  های دریایی حرا به سوی خود 
می  خوانند. دو خانواده Blenniidae و Gobiidae ساکنان اصلی مناطق بین جزر 

و مدی خلیج فارس و دریای عمان هستند.
سواحل بین جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان را می توان به سه نوع عمده ماسه 
ای، ِگلی )پهنه های ِگلی، جنگل های حرا( و صخره ای تقسیم کرد که ِگل خورک ها 
بر اساس رده بندی های مبتنی بر صفات ریختی )استخوان شناختی( جز زیر خانواده 
Oxudercinae می باشند و از ساکنین اصلی منطقه بین جزر و مدی سواحل ِگلی 
محسوب می شوند. زیستگاه های مانگرو )جنگل های حرا( یکی از شگفتی ها و زیبایی 
های طبیعت خلیج فارس از چشم اندازهای زیبای جزیره قشم است که همه ساله تعداد 

زیادی از جهانگردان خارجی و گردشگران داخلی را به خود جلب می کند.
خلیج فارس با گستره نزدیک به ۲3۷ هزار و ۴۷3 کیلومتر مربع بین ۲۴ تا 3۰ درجه 
و 3۰ دقیقه عرض شــمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شــرقی از نصف النهار 
گرینویچ واقع شده است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه آب های نیلگون 

آن می درخشد.
اســتان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی از سواحل شرق استان 
)جاسک( در دریای عمان تا سواحل نیلگون خلیج فارس در شرق استان )پارسیان( و 
برخورداری از جزایر ۱۴ گانه خلیج فارس، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین اســتان 
های ایران است که از جاذبه های منحصر به فردی چون جنگل های بی همتای حرا و 

مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است.

ِگل خورک ها میراث مشترک زندگی دریا و خشکی در قشم
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/09/07

شماره : 1526

ایران می تواند آمریکا را شکست بدهد

  ایران، ژاپن و کره جنوبی قوی هستند
سرمربی آبی اناری ها تاکید کرد که پیشنهاد دستیاری تیته 

در نیمکت تیم ملی فوتبال برزیل را رد کرده است.
به نقل از عالم الموندیال، ژاوی که سابقه مربیگری در قطر 
را دارد عملکرد تیم ملی فوتبال قطر در جام جهانی را ناامید 

کننده توصیف کرد.
او گفــت: به نظــرم قطر ناامید کننــده نتیجه گرفت و 
می توانست بهتر از این باشد. در آسیا ژاپن تیم بسیار خوب 
و رقابتی است و هم چنین کره جنوبی و ایران. سطح تیم ها بسیار نزدیک شده است 

و تیم های آسیایی توان شکست دادن تیم های اروپایی و آمریکای جنوبی را دارند.
ژاوی تاکید کرد که پیشنهاد رییس فدراسیون فوتبال برزیل را رد کرده است.

او گفت: رییس فدراسیون فوتبال برزیل درخواست دستیاری تیته در جام جهانی 
را به من داد اما من رد کردم چرا که من یک ســرمربی هســتم و نمی خواهم که 
دستیار باشم.ژاوی درباره مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی گفت: فرانسه، برزیل 
و آرژانتین سه مدعی اصلی قهرمانی هستند. البته اسپانیا هم تیم بسیار خوبی دارد 
و از مدعیان قهرمانی است. من به مسی ایمان دارم و براین باور هستم که او در جام 

جهانی خواهد درخشید. 

 شانس سوت زدن فینال
تیم داوری کشورمان در دومین قضاوت خود در جام جهانی، 
برای یاران ستاره فوتبال جهان سوت خواهند زد. علیرضا فغانی 
به همراه دو کمک ایرانی اش برای قضاوت دیدار تیم های پرتغال 

و اروگوئه انتخاب شد.
فغانی پیش از این در دور نخست مسابقات جام جهانی قطر 
نیز قضاوت دیدار برزیل و صربستان را برعهده داشت که این 

بازی با برتری ۲ بر صفر سلسائو به پایان رسیده بود.
تیم های پرتغال و اروگوئه از ساعت ۲۲:۳۰ روز دوشنبه ۷ آذر ماه به مصاف هم 
خواهند رفت و علیرضا فغانی به عنوان داور وســط همراه با محمدرضا ابولفضلی و 

محمدرضا منصوری قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.
طبق پیشی بینی کارشناسان این احتمال وجود دارد که تیم داوری ایران یکی از 

گزینه های قضاوت در دیدار فینال جام بیست و دوم باشند. 

 حمایت نویسنده آمریکایی از ممنوعیت مشروبات الکلی در قطر
»اســتیون کینگ« نویســنده مطرح آمریکایی از قانون 
ممنوعیت مصرف مشــروبات الکلی در جــام جهانی قطر 

حمایت کرد.
 کینگ در خصوص انتقادات مطرح شده به اجرای قانون 
ممنوعیت استفاده از نوشیدنی های الکلی نوشت: اگر نمی 
توانید بدون نوشیدن مشروب تماشاگر یک مسابقه فوتبال 

باشید حتما شما دچار مشکل هستید!
توئیت نویسنده آمریکایی بازتاب گسترده اید در فضای مجازی داشته و در توییتر 

بیش از ۱۲۰ هزار کاربر این نوشته را مورد تایید قرار دادند.
برخی از کاربران در توضیح توییت کینگ نوشــتند: »این مسابقات فوتبال جام 
جهانی است و نه مسابقه خوردن شراب، پس بهتر است به فرهنگ کشورهای دیگر 

احترام بگذاریم.«
یکی از کاربران همچنین در خصوص توییت کینگ نوشت: غربی ها از همان ابتدای 
انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی انتقاد از یک کشــور کوچک اسالمی در 
منطقه خاورمیانه را به دالیل مختلف آغاز کردند چرا که رسیدن یک کشور کوچک 

مسلمان به چنین رویایی برای اروپایی ها قابل پذیرش نیست.

 کی روش قرار بود آمریکا را قهرمان جام جهانی کند
یک روزنامه انگلیسی نوشت، کارلوس کی روش در سال 
۱۹۹۸ توسط فدراسیون فوتبال آمریکا استخدام شد تا یک 
برنامه اقدام بــرای تبدیل کردن تیم ملی فوتبال آمریکا به 
یک مدعی جام جهانی تا زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۱۰ 

تهیه کند.
روزنامه دیلی میل نوشــت، این طرح فدراسیون فوتبال 
آمریکا »پروژه ۲۰۱۰« نام داشت و بیش از ۲۴ سال پیش، 
رونمایی شد. این  طرح قرار بود یک برنامه ۱۲ ساله گسترده با هزینه ۵۰ میلیون 
دالر باشــد با این هدف که تیم ملی فوتبال ایاالت متحده آمریکا را تا سال ۲۰۱۰ 

برنده جام جهانی کند.
طبق این گزارش طرح اولیه کی روش برای تغییر در تیم آمریکا شامل نوسازی 
در بخش مربیگری و برنامه پیشرفت بازیکنان جوان، ایجاد دپارتمان فنی به همراه 
یک شبکه با استفاده از ۹۹ مربی در سطح ملی، منطقه ای و ایالتی، ارتقای مربیان و 

ایجاد لیگ زیر ۱۹ سال در سطح ملی بود. 

 تدابیر ویژه ساپینتو برای بازی با پرسپولیس
ســرمربی تیم فوتبال استقالل برای آماده سازی تیمش 
جهــت دیدار با رقیب ســنتی تدابیر ویــژه ای را در غیاب 

ملی پوشانش در نظر گرفته است.
 تیــم فوتبال اســتقالل تهــران که ایــن روزها بدون 
ملــی پوشــانش تمرینات خود را پشــت ســر می گذارد. 
 جهــت آمادگــی بازیکنان و انجــام کارهــای تاکتیکی و 
هماهنگی تیمی، چند بازی تدارکاتی را در دستور کار خود 

قرار داده است.
آبی پوشــان قرار است بعدازظهر روز چهارشنبه و پشت درهای بسته به مصاف 
تیم هوادار بروند تا ساپینتو با این دیدار آمادگی بازیکنانش را محک بزند. آبی ها قرار 
است بجز این دیدار، دو دیدار تدارکاتی دیگر را هم تا شروع دوباره لیگ انجام دهد.

تیم فوتبال استقالل تهران بعد از پایان جام جهانی و از هفته دوازدهم لیگ برتر 
به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. 

 جریمه برای کاپیتان پرسپولیس
کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس کمال کامیابی نیا را به 

دلیل حواشی رخ داده به جریمه تعلیقی محکوم کرد.
پس از خودداری چند بازیکن پرســپولیس از حضور در 
تمرینات در هفته گذشته، باشگاه پرسپولیس کمال کامیابی نیا 
و امید عالیشــاه را روز سه شنبه هفته قبل )یکم آذرماه( به 
کمیته انضباطی باشگاه فراخواند و سپس نیز این دو بازیکن 

را از حضور در تمرینات منع کرد.
پس از این اتفاق، عالیشاه و کامیابی نیا با وساطت یحیی گل محمدی از روز پنجشنبه 
به تمرینات سرخپوشان بازگشتند و قرار بود حکم نهایی کمیته انضباطی پرسپولیس 

درباره این دو بازیکن نیز روز گذشته صادر شود.
در همین راستا شنیده می شود تصمیم کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس برای 
کمال کامیابی نیا جریمه و کسر از قرارداد تعلیقی است و در صورت تکرار تخلف از 

سوی بازیکن، جریمه کامیابی نیا به حالت اجرا خواهد شد.
همچنیــن فعــاًل کمیتــه انضباطی باشــگاه پرســپولیس تصمیمــی درباره 
 امیــد عالیشــاه نگرفتــه و قــرار اســت پــس از اســتعالم های الزم حکم این 

بازیکن نیز صادر شود.

محمود رضایی  -   ایــده روز  | مربی 
اسپانیایی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سطح 
واقعی فوتبالیست های ایران را در بازی مقابل ولز 
دیدیم و با این برد، مسیر صعود تیم ملی ایران 

به مرحله حذفی هموار شد. 
»پپه« لوســادا مربی بدنساز اسپانیایی تیم 
فوتبال پرسپولیس که این فصل در کادر فنی 
یحیــی گل محمدی حضور دارد، در تازه ترین 
گفتگوی خود به ارزیابی عملکرد تیم ملی ایران 
در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر پرداخت و تاکید 
کرد که ایــران چهره واقعی خود را در بازی با 

ولز نشان داده است.
  پپه حالت چطوره؟ زندگی در تهران 

چگونه می گذرد؟
- خب این ســومین تجربــه کاری من در 
ایران است. االن تقریباً در یک دوره پیش فصل 
هســتیم چون چهار بازیکن در تیم ملی ایران 
داریم و دو هفته است که تیم تمرین می کند، 
پانزده روز تعطیلی داشــتیم و اکنون تمرینات 
خود را از ســر گرفته ایم تا مســابقات را از ۲۰ 

دسامبر از سر بگیریم.

 پپه، پیروزی ایران مقابل ولز در آنجا 
چگونه بود؟

- تیم نسبت به بازی گذشته مقابل انگلیس 
تصویر بســیار خوبی ارائه کــرد. برابر ولز فکر 
می کنم سطح واقعی فوتبالیست ایرانی را دیدیم، 
این چیزی اســت که من می گویم. به افرادی 
که از دوستانم و امثال من می پرسند می گویم 
سطح فوتبال ایران همان چیزی است که مقابل 

نشان داده شد.

 آیا واقعاً معتقدیــد که می توان با 

کسب اولین صعود در جام جهانی تاریخ 
سازی کرد؟

-خــب، از بــازی با ولز بله، چون شــک و 
تردیدهای زیادی وجود داشــت. خوشبختانه 
به عنــوان کمک مربی و مربی بدنســازی در 
پرسپولیس، نزدیک به دو ماه است که مستقیماً 
با کادر فنی کارلوس کی روش و مربی بدنساز 
تیم ملی در تماس هســتم. مــا ارتباط زیادی 
داریــم، چندی پیش با او صحبت کردم و باید 
به او تبریک بگویم. بازی مقابل انگلیس شبهات 
زیادی به جا گذاشت، اما در بازی با ولز به شما 
می گویم، تصویر تیم ملی ایران خوب بود. من در 
هتل با تعدادی از بازیکنانم که در اینجا زندگی 

می کنند و همکارانم آن بازی را تماشا می کردم. 
آنها مستحق برد بودند.

 این دو گل خیلی دیر به ثمر رسید، اما در 
نهایت دروازه ولز باز شد. این کمی اکسیژن به 
ایران می دهد تا بتواند از این مرحله عبور کند، 
که همانطور که گفتید، اتفاقی تاریخی خواهد بود 
زیرا هرگز به مرحله یک شانزدهم نرسیده اند.

 باتوجه بــه اتفاقات اخیر در ایران، 
جام جهانی در آنجا چگونه پیش می رود؟

- ایران کشــوری بســیار فوتبال دوســت 
اســت، به همــان اندازه که اســپانیا می تواند 
فوتبال دوست باشد، مردم منتظر جام جهانی 

بودند تا مشــکالتی که شــما گفتیــد را هم 
فراموش کنند. مشــکالت اجتماعی که وجود 
 دارد بنابراین، من به شــما می گویم، دوست

 داشتم مردم را در خیابان ها ببینم که در حال 
جشن گرفتن هستند.

 پس از غلبه بر ولز و داشــتن بازی 
پیش رو مقابل آمریــکا در آخرین بازی 
مرحله گروهی، صدای خیابان های تهران 
با صدای  تهــران  )خیابان های  اینگونه 
شیپور( بود. پپه، ایران باید چه کار کند که 
آمریکا را شکست دهد و بتواند در مرحله 

یک هشتم نهایی قرار بگیرد؟

- وقتــی صــدای ترومپــت )از صــدای 
بــه  می توانــد  ایــن  گذاشــتید  را  قبــل( 
 شــما بگویــد کــه وقتــی آن را در خانــه

 به صدا در می آوریم می تواند کر کننده باشد. 
این شــیپور دیوانه کننده اســت و نمی توانی 

چیزی بشنوی.

 این ما را به یاد ووووزالهای معروف 
جام جهانی ۲۰۱۰ می انــدازد که چنین 

سردردی را به ما دادند.
- بله، چیزی شبیه به بازی آخر پرسپولیس 
که با حضور تماشاگران برگزار شد. در آن مسابقه 
خانگی، ۶۰ هزار نفر در ورزشگاه )آزادی( بودند 
و صداهــا دیوانه کننده و کــر کننده بود. من 
فکر می کنم اکنون ایران مسیر صعود را تا حد 
زیادی هموار کرده اســت، شاید با یک تساوی 

صعود قطعی شود.

 جــدای از ورزش، مهمترین پیام 
 بــازی با آمریــکا به نظر می رســد که

 سیاسی است.
- بله، واضح اســت. فکــر می کنم این یک 
انگیزه بیشــتر برای بازیکنان باشد. آنها اقوام و 
خویشاوندانی دارند، همینطور فدراسیون؛ همه 
می خواهند برنده شــوند. اولین بار نیست که 
ایران در جام جهانی آمریکا را شکست می دهد؛ 
این طور که یادم می آیــد آنها در جام جهانی 
۱۹۹۴ آمریکا را شکست دادند )لوسادا در این 
مورد سال را اشتباه ذکر می کند چون این اتفاق 
در سال ۱۹۹۸ در فرانسه رخ داد( یعنی اولین 
بار نیست که این اتفاق می افتد و همینطور در 
بازی با ولز دیدید، آنها در حد شکســت دادن 

آمریکا هستند.

یورگن کلینزمن در صحبت هایی بحث برانگیز عنوان کرد که بازیکنان ایرانی روی داور 
بازی با ولز تاثیر گذاشــتند. او گفت: کارلوس )کی روش( واقعاً به خوبی با تیم ملی و 
فرهنگ ایران ســازگار است، او در آمریکای جنوبی با کلمبیا شکست خورد و سپس 
نتوانســت با مصر به جام جهانی صعود کند و درســت قبل از جام جهانی با ایران به 
میدان آمد؛ جایی که قبال مدت زیادی با این تیم کار کرده بود. این تصادفی نیست، 
این بخشــی از فرهنگ آنهاست. آنها مدام روی گوش داوران خط و و داور چهارم کار 
کردند و روی قضاوت آنها تاثیر گذاشتند. صحنه های زیادی وجود داشت که در تصاویر 

تلویزیونی ندیدیم. این فرهنگ آنهاست، آنها شما را از بازی خود خارج می کنند.
بــر همین اســاس، کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران در جواب 
بی احترامی یورگن کلینزمن به بازیکنان و تیم ملی ایران در صفحه شخصی اش نوشت: 
»یورگن عزیز! تو همیشه من را کارلوس صدا می کردی بنابراین فکر می کنم بهتر باشد 
من هم تو را یورگن صدا کنم. حتی با وجود این که من را نمی شناسی، شخصیت من 
را با یک پیش داوری زیر سوال بردی.«او ادامه داد: »مهم نیست چقدر به تو بابت آنچه 
در زمین فوتبال انجام داده ای احترام می گذارم ولی آن صحبت ها درباره فرهنگ ایران، 
تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنانم، مایه شرمساری در فوتبال است. هیچکس نمی تواند 
اتحاد ما را خدشه دار کند چرا که این مسائل در سطح ما نیست، حتی اگر هم باشد 
دوســت داریم تو را به عنوان مهمان به کمپ تیم های ملی دعوت کنیم؛ با بازیکنان 
ایران آشنا شوی و از آنها درباره ایران، مردم ایران، شاعران و هنرمندان، جبر )ریاضی( 
و تمام فرهنگ هزاران ساله ایران یاد بگیری و از بازیکنان ما بشنوی که چقدر آنها به 

فوتبال عشق می ورزند.«
کی روش در ادامه نوشت: » به عنوان یک آمریکایی-آلمانی ما می فهمیم که تو از ما 
حمایت نمی کنی و مشــکلی هم نداریم و با وجود اظهارات توهین آمیز تو در بی.بی.

سی که تالش کردی زحمت، فداکاری و توانمندی ما را زیر سوال ببری، ما به تو قول 
می دهیم که هیچ قضاوتی درباره فرهنگ،  ریشه و سابقه تو نداشته باشیم و همیشه از 

تو در بین خودمان استقبال می کنیم.«

فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه ای اظهارت یورگن کلینزمن را محکوم کرد و خواستار 
عذرخواهی و استعفای او از گروه مطالعات فنی فیفا شد.

به نقل از ســایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی اظهارات سرمربی پیشین تیم ملی 
آمریکا علیه فرهنگ مردم ایران و توهین به تیم ملی ایران، فدراسیون فوتبال ایران، فیفا 
را مورد خطاب قرار داد و با محکوم کردن اظهارات مغرضانه یورگن کلینزمن علیه ایران 

خواستار استعفای کلینزمن از گروه مطالعات فنی فیفا شد.
آقای کلینزمن، عضو گروه مطالعات فنی فیفا، گفته اســت کــه در بازی ایران و ولز، 
بازیکنان تیم ملی و کادرفنی »روی داورکار کردند« و »این تصادفی نیست، این بخشی 

از فرهنگ آن هاست که چگونه بازی می کنند«.
فدراسیون فوتبال ایران پیش از این خواستار شفاف سازی فوری فیفا در این مورد شده 
و خواســتار عذرخواهی آقای کلینزمن و اســتعفا از وظایف خود به عنوان عضو گروه 

مطالعات فنی فیفا شده است.
در همین حال فدراســیون فوتبال ایران از آقــای کلینزمن دعوت می کند تا از کمپ 
تیم ملــی در دوحه برای یادگیری در مورد فرهنگ غنی ایرانی و ارزش های فوتبال و 

ورزش بازدید کند.
 از آنجایی که کلینزمن یک آلمانی است، به او قول داده می شود که برای شرم آورترین 
قسمت تاریخ جام جهانی، »ننگ گیخون ۸۲«، زمانی که آلمان غربی و اتریش نتیجه 
را رقم زدند، مورد قضاوت قرار نگیرد و او به عنوان یک بازیکن پیشین، با شیرجه های 

دراماتیک معروفش قضاوت نخواهد شد.
 مطمئنــاً او به عنــوان یک بازیکن حرفــه ای فوتبال برای هیچ موضوع سیاســی و 
تاریخی دیگری که مربوط به کشورش باشد مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. در این 
بازدید، به آقای کلینزمن پیشــنهاد می شــود که ۹۹ دقیقه آخرین بازی ایران مقابل 
 ولز را مرور کند، حتی اگر این بازی قباًل در سراســر جهان پخش شــده باشد و برای 
بسیاری به عنوان یکی از عادالنه ترین و زیباترین بازی های تاریخ جام جهانی شناخته 

می شود.

تیم ملی هندبال زنان ایران در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی، مقابل استرالیا 
به برتری رســید. ملی پوشان هندبال ایران در سومین دیدار خود از رقابت های قهرمانی 
زنان آسیا کره جنوبی، مقابل استرالیا به میدان رفتند. شاگردان اکبرآبادی در این دیدار 
با نتیجه پر گل ۴۳ بر ۱۵ به برتری رســیدند.تیم ملی هندبال ایران پیش از این مقابل 
هند و ازبکســتان نیز به برتری رســیده بود و با این برد و با داشتن ۶ امتیاز در رده اول 
گروه خود قرار گرفت. هنوز چهار بازی دیگر از مرحله گروهی باقی مانده است. فدراسیون 
هندبال ایران، از کسب سهمیه قهرمانی جهان و صعود ایران به جمع چهار تیم برتر این 
رقابت ها خبر داد.ملی پوشان ایران باید در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی این رقابت ها 

چهارشنبه ۹ آذر ساعت ۱۲:۳۰ مقابل کره جنوبی به میدان بروند.
*رده بندی گروه A مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا تاکنون:

ایران ۳ بازی، ۶ امتیاز - کره جنوبی ۲ بازی، ۴ امتیاز - هند ۳ بازی، ۲ امتیاز
ازبکستان ۲ بازی، صفر امتیاز - استرالیا ۲ بازی، صفر امتیاز

*برنامه مسابقات باقی مانده از مرحله گروهی گروه A قهرمانی آسیا:
دوشنبه ۷ آذر:

استرالیا - هند ساعت ۶:۳۰ - ازبکستان - کره جنوبی ساعت ۱۲:۳۰
چهارشنبه ۹ آذر:

استرالیا - ازبکستان ساعت ۸:۳۰ -  کره جنوبی - ایران ساعت ۱۲:۳۰
مینا وطن پرســت، هانیه لک، فاطمه مریخ، ملیحه یغمایی پور، نوریه عباســی، عطیه 
شهسواری، مبینا حسن نژاد، الناز یحیوی پور، راحله اعتمادی پور، محدثه شبانی، مائده 
عشــاقی، حدیثه نوروزی، حانیه کریمی، آرزو کیانی آرا، شهرزاد نصوحی، زهرا فقیهی، 
ستاره رحمانیان، الناز قاسمی و آرزو محمدی ۱۹ ملی پوش ایران در این مسابقات هستند.

خدیجــه قانع و مریم فخری به عنوان مربی، غالمعلــی اکبرآبادی به عنوان مدیر فنی، 
محبوبه دهقان به عنوان سرپرســت و اکرم حبیب لو به عنوان فیزیوتراپ تیم ملی را در 
مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می کنند.نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان 
آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از ۳ تا ۱۳ آذر به میزبانی اینچئون کره جنوبی است. 

سرمربی تیم ملی جواب بی احترامی اسطوره 
آلمان به بازیکنان ایران را داد

فدراسیون فوتبال ایران استعفای کلینزمن از 
سمتش در فیفا را خواستار شد

 برد پرگل تیم ملی هندبال زنان
 مقابل استرالیا

قهرمان وزنه برداری جهان گفت: عمل جراحی دستم سه 
شنبه انجام می شود و باید بازتوانی بعد از عمل به بهترین 

نحو باشد تا بتوانم پرقدرت به وزنه برداری برگردم.
رسول معتمدی در مورد آخرین وضعیت درمان دستش 
پــس از مصدومیت در لیــگ برتر بیان کرد: تکلیف عمل 
جراحی دســت من مشخص شد. طبق نظر دکتر کامرانی 
پزشک معالجم که فوق تخصص دست است و بقیه پزشکان، 
باید جراحی انجام دهم. قرار اســت این جراحی روز ســه 
شنبه هفته جاری انجام شود. البته به گفته پزشک معالجم 
عمل ســبکی است و جای نگرانی ندارد. با توجه به اینکه 
جراحی دستم سنگین نیست، نیاز نیست که بستری شوم 
و همان سه شنبه به بیمارستان می روم و بعد از عمل هم 

از بیمارستان مرخص می شوم.
او ادامه داد: طبق آنچه با چندین پزشک صحبت کردم، 
عمل جراحی قســمت کوچک کار است و مهم این است 
که بعد از عمل جراحی بازتوانی و ریکاوری به نحو احسن 
انجام شود و در این صورت حتی دست من می تواند نسبت 
به قبل قوی تر هم شود. امیدوارم بعد از عمل، روند بازتوانی 
به خوبی دنبال شود. مدت زمان طوالنی هم برای بازگشت 
نمی خواهم و نهایتا یک ماه و نیم تا دو ماه زمان می خواهم 

تا دوباره به تمرینات برگردم.

 حســرت از دست دادن قهرمانی جهان با من 
است

معتمدی در مورد اینکه شانس مدال طال بود اما مسابقات 
قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا را از دســت داد، گفت: هر 
مسابقه ای رفتیم برای آماده شدن جهت حضور در قهرمانی 
جهان بود. حسرت از دست دادن آن با من است. البته نمی 

خواهم راجع به آن خیلی صحبت کنم. دلم می خواســت 
حضور داشته باشم اما به عنوان یک اتفاق در مسیر زندگی 
ورزشــی ام پذیرفته ام و امیدوارم زودتر خوب شــوم و در 

مسابقات بعدی شرکت کنم.
او افزود:  هدف اولم این است دست من به نحو احسن 
درمان شــود و پرقدرت به ورزش قهرمانی برگردم. از همه 
مهمتر باید از این اتفاق درس بگیرم تا دیگر شاهد چنین 
مصدومیت هایی نباشــم. سعی می کنم در اولین مسابقه 
پیش رو شرکت کنم و در رنکینگ سهمیه المپیک پاریس 

قرار بگیرم.

  نمی خواهم به عقــب برگردم چون ذهنم را 
بهم می ریزد

قهرمان آسیا در پاسخ به این پرسش که از وزنه زدن در 

لیگ پشیمان نیست و بهتر نبود رقابت با رضا دهدار را برای 
قهرمانی جهان می گذاشت؟ تاکید کرد: اتفاقی است که برای 
من افتاده و اینکه بخواهم به عقب برگردم و بخواهم کنکاش 
کنم، شرایط را تغییر نمی دهد و فقط ذهنم را بهم می ریزد. 
اکنون این مهم است که بتوانم پرقدرت برگردم. مصدومیت 
و درد جزئی از ورزش است و به نوعی رفیق ما ورزشکاران 

محسوب می شود. باید با آن کنار آمد و با انگیزه برگشت.

 خیلی اتفاقــات افتاد تا این مصدومیت برایم 
پیش آمد

معتمدی در پاسخ به این پرسش که وزنه ۱۷۷ کیلوگرم 
را بارها زده بود و چه اتفاقی در لیگ افتاد که زیر این وزنه 
مصدوم شد؟ تصریح کرد: وزنه ۱۷۷ کیلوگرم، وزنه زیادی 
نبود و در قهرمانی آسیا بیشتر از آن زده بودم. در لیگ هم 

زورم به این وزنه می رســید اما در صدم ثانیه ناهماهنگی 
پیش آمد و تکنیکم درســت اجرا نشد. به نظر خودم این 
وزنه رسول معتمدی را مصدوم نکرد و خیلی اتفاقات افتاد 

تا این جریان مصدومیت برایم پیش آمد.

 هر نقدی هم بزرگان وزنه برداری کنند باعث 
نمی شود دستم خوب شود

قهرمــان جهان در ســال ۲۰۲۱ در مورد اینکه بعد از 
مصدومیــت او برخــی افراد این اتفــاق را گردن یکدیگر 
انداختنــد و بهتــر نیســت اکنون بجــای اختالف همه 
 کمــک کنند تــا امکانات بــرای مــداوای مصدومیتش

 فراهم شــود؟ گفت: بعد از آســیب دیدگی دســتم در 
رســانه ها دیدم، بزرگان و پیشکســوتان این رشــته که 
هــر کدام عزیز هســتند و مــا در کنارشــان درس پس 
 می دهیم، اظهار نظرهایی در مورد مصدومیت من داشتند، 
که قابل احترام اســت اما این اتفاق برای دست من افتاده 
است و هر صحبت و نقدی انجام شود، باعث نمی شود که 
مصدومیت من خوب شود.  االن وقت این است همه یکدل 
شــویم. تمام اظهار نظر ها را خواندم و سعی کردم سکوت 
کنم. همه برای من قابل احترام هستند اما در این برهه زمانی 
همه باید همدلی کنند تا وزنه برداری به روزهای اوج خود 
برسد. وظیفه من هم به عنوان یک ورزشکار این است که 
زودتر برگردم و دینی که در قبال مردم بر گردنم است را به 
خوبی ادا کنم.وزنه بردار دسته ۱۰۲ کیلوگرم ایران در پایان 
گفت: از همه مردم عزیز و ورزشــکارانی که جویای احوال 
من شدند، تشکر می کنم و  امیدوارم جبران کنم. از رسانه 
ها، آقای انوشیروانی سرپرست فدراسیون و همه دوستانی 

که پیگیر درمان هستند، نیز تشکر می کنم.

حسرت قهرمانی جهان با من است
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نفت خام در شرایطی، هفته را با 2 درصد کاهش به پایان رساند که نگرانی ها در 
مورد تقاضا و تعیین سقف قیمت بر سر نفت روسیه ادامه داشت.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه به دلیل 
نقدینگی ناچیز بازار، 2 درصد کاهش یافت و هفته ای را به پایان رساند که نگرانی ها 
در مورد تقاضای چین و چانه زنی بر ســر سقف قیمتی غرب برای نفت روسیه، از 

رویدادهای برجسته ی آن بود.
بهای معامالت آتی نفت برنت 1.71 دالر یا 2 درصد کاهش یافت و به 83.63 
دالر در هر بشکه مبادله شد و بدین ترتیب، برخی از رشدهای قبلی را کاهش داد.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( 1.66 دالر یا 2.1 درصد 
کاهش یافت و به 76.28 دالر در هر بشکه رسید. روز پنج شنبه به دلیل تعطیالت 
روز شــکرگزاری ایاالت متحده واریزی برای WTI وجود نداشت و حجم معامالت 

همچنان پایین بود.
هر دو قرارداد پس از رسیدن به پایین ترین سطح 10 ماهه این هفته، سومین 
کاهــش هفتگی متوالی خود را ثبت کردند. برنت هفته را با افت 4.6 درصدی به 

پایان رساند، در حالی که نفت خام نفت آمریکا 4.7 درصد کاهش یافت.
فیــل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز اظهار داشــت: »از آنجایی که پس 
از تعطیــالت حجم کمــی از معامالت وجود دارد، ما از برخی ســودها در اینجا 

چشم پوشی می کنیم.«
ساختار بازار برنت و وست تگزاس اینترمیدیت نشان می دهد که تقاضای کنونی 
در حال کاهش است، به عالوه عقب نشینی که توسط معامالت قیمت های ماه اول 
باالتر از قراردادها برای تحویل بعدی تعریف می شــود، در جلســات اخیر به طور 

قابل توجهی ضعیف شده است.
برای اسپردهای دو ماهه، ساختارهای برنت و WTI حتی در این هفته در کانتانگو 
فــرو رفتند که به معنای عرضه ی مازاد با قراردادهای تحویل کوتاه مدت با قیمت 

کمتر از تحویل های بعدی است.
نفت برنت

چیــن، بزرگ ترین واردکننده نفت جهان، روز جمعــه از ثبت رکورد روزانه ی 
جدیدی برای ابتال به کووید-19 خبر داد، و از قرار معلوم، شهرهای سراسر کشور 
به اجرای اقدامات جابه جایی و سایر محدودیت ها به منظور کنترل شیوع ادامه دادند.

یادداشت ANZ نشان داد که با وجود کاهش ترافیک و تقاضا برای نفت تا حدود 
1 میلیون بشــکه در روز که کمتر از میانگین است، به تقاضای نفت خام آسیب 

وارد می شود.
در همین حال، دیپلمات های گروه 7 و اتحادیه اروپا در مورد سقف قیمت نفت 
روسیه بین 65 تا 70 دالر در هر بشکه بحث می کنند، اما هنوز توافقی حاصل نشده 
است. طبق اظهارات دیپلمات های اتحادیه اروپا، نشست نمایندگان دولت اتحادیه 

اروپا که قرار بود عصر روز جمعه برای بررسی این پیشنهاد برگزار شود، لغو شد.
هدف از این اقدام، محدودکردن درآمد روسیه بدون ایجاد اختالل در بازارهای 
جهانی نفت است؛ اما سطح پیشنهادی با آنچه خریداران آسیایی پرداخت می کنند، 
کامأل مطابقت دارد.به گفته ی دو منبع آگاه، لهستان به دنبال حمایت آلمان برای 
اعمال تحریم های اتحادیه اروپا بر بخش لهستان-آلمان خط لوله دروژبا است تا ورشو 
بتواند بدون پرداخت جریمه از معامله خرید نفت روسیه در سال آینده صرف نظر کند.

بــا تمام این ها، انتظار می رود معامالت، پیش از دو رویداد مهم محتاطانه باقی 
بمانند: 1( قبل از توافق بر سر سقف قیمت که در موعد 5 دسامبر و با ممنوعیت 
اتحادیه ی اروپا بر نفت روســیه آغاز می شود و 2( پیش از نشست بعدی سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت و متحدان در 4 دسامبر.

با وجود بادهای مخالف در مسیر حرکت طال، به عقیده ی کارشناسان، فلز زرد امن 
همچنان به عنوان تنوع دهنده ی سبد سهام و دارایی بسیار ارزشمند تلقی می شود.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از کیتکو نیوز، بازار طال در روند قبلی خود، 
حفظ شده است؛ زیرا قیمت ها هفته را کمی باالتر از 1750 دالر در هر اونس به 
پایان رساندند. گفتنی است پس از آن که صورتجلسه نشست سیاست پولی نوامبر 
با شیب منفی در نظر گرفته شد، فدرال رزرو بار دیگر، دست طال را برای گذر از 

این برحه گرفت.
با توجه به این صورتجلسه، اکثریت شرکت کنندگان قضاوت کردند که کاهش 
تشدید سیاست، احتماالً به زودی متناسب خواهد بود. این پیام به تقویت انتظارات 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایاالت متحده در ماه آینده نرخ بهره را 50 واحد پایه 

افزایش خواهد داد، کمک می کند.
اگرچه بازار طال در موقعیت کنونی، سطوح حمایتی بحرانی را حفظ کرده است، 
اما به نظر می رسد سرمایه گذاران هنوز تمایلی به شرط بندی صعودی مهم ندارند. 
البته تعجب آور نیست که ایده ی متقاعدکننده ای موجود نباشد، زیرا سایر شایعات 

محوری در طول تابستان، سرمایه گذاران را نقره داغ کرده است.
گرچه فدرال رزرو در حال آماده شــدن برای کاهش سرعت افزایش نرخ خود 

است، بسیاری از تحلیلگران بازار بر این باورند که این نمی تواند یک نقطه ی اتکاء 
باشد. بازارها همچنان دورنمای نرخ پایانی صندوق های فدرال رزرو را باالی 5 درصد 

می بینند و هیچ کس نمی داند که نرخ ها تا چه مدت در این سطح باقی می مانند.
افزایش نرخ بهره

ناگفته نماند که این بستر، همچنان محیط سختی برای طال خواهد بود. با این 
حال، حتی اگر قیمت ها در حدود 1800 دالر محدود شود، باز هم توجه به این نکته 
مهم است که علیرغم بادهای مخالف قوی، طال همچنان عملکرد بهتری نسبت به 
بازار گسترده تر دارد و به عنوان سرگل تنوع دهنده ی مهم سبد سهام باقی می ماند.

بانک فرانسوی Société Générale احتماالً سالم ترین چشم انداز را در مورد طال 
دارد. این بانک در آستانه ی سال جدید، تغییرات قابل توجهی را در سبد دارایی های 
چندگانه ی خود اعمال کرد. در حال حاضر، این بانک به شدت اوراق قرضه ی خود 
را سنگین کرده است، اما در عین حال در تخصیص طالی خود، تنها تعدیل جزئی 

ایجاد کرده است.
اگرچه این بانک پیش بینی می کند که قیمت طال در سال آینده کاهش یابد، 

اما همچنان نگهداری این فلز گرانبها را ارزشمند می بیند.
خطرات سیستم برای اقتصاد فقط به رشد خود ادامه می دهند. این هفته تاوی 
کاســتا، مدیر پورتفوی Crescat Capital، با تأکید بر اینکه 70 درصد کل منحنی 
بازدهی ایاالت متحده اکنون معکوس شده است، افزود: هر بار که این آستانه  شکسته 

شده، رکود قریب الوقوع اجتناب ناپذیر بوده است.
اما به طور اخص، بازدهی اسکناس دو ساله اکنون 71 واحد پایه باالتر از بازدهی 
10 ساله است؛ می توان به جرأت گفت که در بیش از 40 سال گذشته، این بزرگترین 

شکاف در منحنی بازده معکوس تلقی می شود.
تاوی خاطرنشــان کرد که حتی اگر قیمت طال کاهش یابد، ارزش و پتانسیل 
محکمی در این فلز گرانبها وجود دارد که سرمایه گذاران نمی توانند از آن چشم پوشی 

کنند.
با وجود ابهامات زیاد در بازار، برخی از تحلیلگران گفته اند که تبدیل شدن انقباضات 

آهسته تر فدرال رزرو به کاهش های آشکار، فقط مستلزم زمان است.

آسمان نفت، ابری بود

طال، گل سرسبد سهام!

خیال خام !خیال خام !
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  نحوه خواباندن کودکان بر رفتارشان تاثیر می گذارد

محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند رشد 
رفتاری کودکان با نحوه کمک والدین به خواباندن آنها مرتبط است.

 به نقل از تی ان، گروهی از محققان روش های والدین در 14 فرهنگ مختلف 
را برای خواباندن کودکان نوپا بررسی کردند و دریافتند که این روش ها با رشد 

مزاج کودک مرتبط است.
اهمیت خواب خوب در دوران رشد کودکی به طور گسترده مورد بررسی 
قرار گرفته است. کیفیت خواب پایین و رفتارهای بد به عملکرد عصبی رفتاری 
و واکنش عاطفی بد در کودک می انجامد و می تواند خطری برای بروز آسیب 

روانی در آینده باشد.
»کریستی فام«نویســنده این مطالعه از دانشگاه ایالتی واشنگتن گفت: 
تکنیک های خواب والدین با کیفیت خواب کودکان مرتبط اســت و اهمیت 
زمینه های فرهنگی در رشد کودک مدت هاست که به رسمیت شناخته شده 
است. ما در این مطالعه می خواستیم بررسی کنیم که آیا تفاوت های بین فرهنگی 
والدین در خواباندن کودکان، باعث تفاوت در مزاج کودکان نوپا می شود یا خیر.

در مطالعه ای که در مجله »Frontiers in Psychology« منتشر شد، فام و 
همکارانش تأثیر تکنیک های مختلف والدین در خواباندن کودکان را بر خلق 
و خــوی کودکان در 14 فرهنگ مطالعه کردند. آنها دریافتند که روش های 
غیرفعــال در خواباندن کودکان)مانند در آغوش گرفتن، آواز خواندن و کتاب 
خواندن( برخالف روش های فعال)مانند پیاده روی، ماشین سواری و بازی( ارتباط 

مثبتی با خلق و خوی کودک دارد.
مزاج کودک روشی است که در آن کودکان رفتار خود را تنظیم می کنند و 
احساسات خود را مدیریت می کنند. مزاج مختلف کودک می تواند بر سالمت 
روانی و جسمی کودک تأثیر بگذارد و خطری برای اختالالت بعدی ایجاد کند. 
مزاج در روانشناسی اصطالحا به حاالت شخصیتی انسان به مانند درونگرایی و 
برونگرایی گفته می شود. محققان قبال مزاج را با سه دسته کلی تقسیم کرده اند:

شادخویی)SUR(، منعکس کننده تأثیرات مثبتی مانند لبخند زدن و خنده، 
تمایل به رویکرد، فعالیت و اشتیاق است.

هیجان پذیری منفی)NE(، پریشانی کلی از جمله موقعیت هایی که ترس، 
خشم، غم و ناراحتی را برمی انگیزند را نشان می دهد.

کنترل تالشگر)EC(، شامل مهارت های نظارتی مبتنی بر توجه و لذت بردن 
از فعالیت های آرام است.

هــر یک از عوامل باال به طور مســتقل در پیش بینی پیامدهای رفتاری، 
پیشــرفت و نتایج بین فردی مانند مشکالت رفتاری، شایستگی اجتماعی و 

عملکرد تحصیلی نقش دارند.
گروه بین المللی محققان از 841 والدین کودکان در 14 فرهنگ)بلژیک، 
برزیل، شیلی، چین، فنالند، ایتالیا، مکزیک، هلند، رومانی، روسیه، اسپانیا، کره 
جنوبی، ترکیه و ایاالت متحده( خواستند تا پرسشنامه رفتار دوران کودکی و 

پرسشنامه فعالیت های روزانه را تکمیل کنند. از آنها خواسته شد که به ترتیب 
در مورد مزاج کودک نوپا)بین 17 تا 40 ماهگی، 52 درصد مرد( و تکنیک های 

که آنها برای خواباندن کودک استفاده می کردند را گزارش دهند.
فام گفت: با استفاده از مدل های رگرسیون چندسطحی خطی و روش های 
متمرکزسازی میانگین گروهی، ما نقش واریانس بین و درون فرهنگی را در 

شیوه های حمایت از خواب در رابطه با مزاج ارزیابی کردیم.

 تماشاچیان بر تصمیمات داوران فوتبال اثر می گذارند

تحقیقات نشــان می دهد که حضور تماشاچیان فوتبال در ورزشگاه بر 
تصمیمات داور تاثیر جدی می گذارد.

به نقل از وبسایت دانشگاه ولورهمپتون، گروهی از محققان دریافته اند 
کــه جمعیت تماشــاگران فوتبال بر رفتــار داوران در چهــار لیگ برتر 
 Global Sport« حرفه ای انگلیس تأثیر می گذارد. این مطالعه که در مجله
Management« منتشــر شــده، تایید می کند که بدون حضور جمعیت، 
هیچ امتیاز میزبانی در طول فصل 2020-2021 فوتبال که با همه گیری 
کووید-19 همزمان شد، وجود نداشته است.دکتر تام وب و آلستر پیرسون، 
کارشناسان رسمی ورزشــی در دانشگاه پورتسموث، به همراه آلن نویل، 
سرپرست این پروژه، از دانشگاه ولورهمپتون، روی این مطالعه کار کردند.

همه گیری کووید-19 فرصتی منحصر به فرد برای ارزیابی تاثیر جمعیت 
یا به طور دقیق تر غیبت آنها بر امتیاز میزبانی فراهم کرد. کارشناســان در 
طول تحقیقات خود، عملکرد داوران را در بازی های دارای تماشاچی و بدون 
تماشــاچی مقایسه کردند.تعداد کارت های قرمز و زردی که به چهار لیگ 
برتر انگلیس هنگام میزبانی و خارج از خانه در فصل 2020–2021)بدون 
حضور جمعیت( اعطا شــده بــود با کارت های 10 فصــل قبل با حضور 

تماشاچیان از فصل 2010-2011 تا 2019-2020 مقایسه شد.
نتایج نشــان داد که در طول فصلی که با همه گیری کووید-19 همراه 
شــده بود، هیچ امتیاز میزبانی در اعطای کارت های قرمز و زرد توســط 
داوران در چهار لیگ انگلیســی دخیل نبوده اســت. در مقابل، داوران در 
فصل های 11-2010 تا 2020-2019 هنگام قضاوت در حضور جمعیت، 
کارت های بیشتری به بازیکنان تیم میهمان اهدا کرده بودند.با این حال، 
در فصول اخیر که با حضور تماشــاچیان همراه بــوده، داوران لیگ برتر 
کمتر تاثیر پذیر بوده اند و اختالف میان کارت های زرد اهدایی به میزبان 
و میهمان کاهش یافته که نشان می دهد آماده سازی، مدیریت و آموزش، 
باعث مصونیت آن ها در برابر اثرات ناشــی از جمعیت شده است.نتیجه ی 
یافته های این گروه تحقیقاتی نشان داد که تماشاگران تیم میزبان در واقع 
می توانند بر رفتار همه ی داوران به جز برترین داورها، اثر بگذارند.سرپرست 
پروژه، آلن نویل، استاد پژوهشی در دانشکده بهداشت و سالمت دانشگاه 
ولورهمپتون می گوید: مطالعه ما شــواهد قابل توجهی از تاثیر جمعیت بر 
نظر داوران حرفه ای ارائه می کند و نشان می دهد که جمعیت ممکن است 
باعث شــوند داور کارت های قرمز و زرد بیشتری به بازیکنان تیم میهمان 

بدهد و این تاثیری است که با حذف جمعیت از بین می رود.

پیامبر اکرم )ص( :

النَّصیَحُة ِمَن الَعُدوِّ ُمحاٌل .

سوی  از  خیرخواهی 
دشمن، محال است.

معدن الجواهر : 49.

یک پژوهش جدید از دانشمندان چینی نشان می دهد که سرامیک ها را می توان 
مانند فلز خم کرد و این یافته می تواند به مواد و موتورهای ســبک تر و کارآمدتر 
منجر شود. به نقل از آی ای، پژوهشگران چینی اولین ماده سرامیکی در جهان را 
ساخته اند که می تواند مانند فلز خم شود. این پیشرفت می تواند عملکرد مفاصل 

مصنوعی و موتورها را بهبود بخشد.
قبل از این کشف اعتقاد بر این بود که انعطاف پذیری با استحکام سرامیک در 

تضاد است و اگر یکی بهبود یابد، دیگری مختل می شود.
چن ککسین، دانشمند علوم مواد که این پژوهش را رهبری می کند، در مورد 
این ماده جدید می گوید این اولین باری است که دانشمندان سرامیک را همزمان 
هم قوی تر و هم ســبک تر می کنند. ماده جدید ما دارای ســختی ســرامیکی و 
انعطاف پذیری فلز اســت.چن ککسین که استاد بخش مهندسی و علوم مواد در 

بنیاد ملی علوم طبیعی چین اســت، افزود: این ســرامیک می تواند در بسیاری از 
صنایع، انقالب ایجاد کند.

چن و همکارانش از دانشگاه تسینگهوا)Tsinghua( یافته های خود را در مجله 
»ساینس«)Science( منتشر کرده اند.

ارکا فرانکبرگ از دانشگاه تامپر در فنالند در مقاله ای در همان شماره از این مجله 
گفت که این کشف می تواند به موادی منجر شود که سبک تر و قوی تر از بهترین 
آلیاژهای فلزی امروزی هستند.وی افزود: از زمانی که 30 سال پیش کارم را شروع 
کردم، تحقیقاتی در مورد پالستیسیته سرامیک در سرتاسر جهان انجام شده است 

و می توان گفت که امروز باالخره در این زمینه به یک پیشرفت دست یافته ایم.
دانشــمندان با استفاده از سیلیکون نیترید، نانوستون هایی با دو شکل بلوری 
متفاوت ایجاد کردند. هنگامی که نیروی خارجی بر یک ساختار بلوری وارد می شود، 
می تواند به نوع دیگری تبدیل شود. این کار اجازه می دهد تا مواد قبل از بازگشت 
به شکل اولیه خود خم شوند.این ماده ممکن است به ویژه برای ایجاد موتورهای 
هوانوردی مفید باشد، چرا که مواد سرامیکی، بادوام، سبک وزن و در برابر حرارت 
مقاوم هستند. موتورهای سرامیکِی انعطاف پذیر می توانند در دماهای بسیار باالتر 

و با بازدهی سوخت بسیار بهتر نسبت به موتورهای آلیاژی معمولی کار کنند.
یک موتور سرامیکی می تواند بسیار سریع تر از یک موتور آلیاژی حرکت کند، زیرا 
بسیار سبک تر است و با سبک شدن موتور، فشار وارده به سایر اجزا کاهش می یابد.

این ماده ممکن اســت برای موتورهای خودرو نیز اســتفاده شود. یک موتور 
سرامیکی به دلیل مقاومت حرارتی برتر مواد سرامیکی نسبت به آلیاژها می تواند 
مخزن خنک کننده کوچک تری داشته باشد. دمای احتراق باالتر موتور سرامیکی 

نیز می تواند نیروی رانش بیشتر و آلودگی کمتری تولید کند.

چینی ها برای اولین بار سرامیک منعطف ساختند

از بطری سس  الهام  با   ســاخت ربات 
گوجه فرنگی

پژوهشــگران هلندی با الهــام از عملکرد بطری 
سس گوجه فرنگی، به طراحی و ساخت ربات های نرم 
پرداخته اند. به نقل از نیو اطلس، بطری های پالستیکی 
سس گوجه فرنگی دارای دریچه  کوچکی روی در خود 
هستند که باز می شود تا سس بیرون بیاید و اگر بطری 
خیلی محکم فشــار داده شــود، گاهی اوقات سس 
پاشیده می شود. دانشمندان هلندی، از این مکانیسم 
برای ایجاد محرکی تقلید کرده اند که می توان از آن 
در دستگاه های رباتیک نرم خودکار استفاده کرد.این 
فناوری که توســط گروهی از پژوهشگران »دانشگاه 
فناوری آیندهوون«)TU/e( طراحی شــده است، به 
 )hysteretic valve(»عنــوان »دریچه هیســترتیک
شــناخته می شود. این دریچه هیســترتیک، تمایل 
دریچه بطری سس گوجه فرنگی برای باز و بسته شدن 
سریع و مکرر را شبیه سازی می کند؛ حتی زمانی که 
بطری به آرامی و به طور یکنواخت فشرده می شود.

ایده این اســت که در یک ربات، اگر هوا از طریق 
چنیــن دریچه ای به طــرف یک پا یا انگشــت نرم 
پنوماتیک پمپاژ شــود، پا یا انگشــت به طور مکرر 
منبســط و منقبض می گردد و در همان حال به جلو 
و عقب حرکت می کند.برخالف تجهیزات الکترونیکی 
پیچیده تر و پرقدرت تر، این حرکت با یک مکانیســم 
آنالوگ ســاده آغاز می شــود. حتی ممکن است که 
پمــپ هوا با تغییرات در محیط ربات فعال شــود و 
نیاز به کنترل خارجی را از بین ببرد.به بیان ســاده، 
دریچه هیســترتیک از یک پایه سیلیکونی مسطح با 
شکاف هایی روی آن تشکیل شده است. شکاف ها تا 
زمانی که فشــار هوای پشت آنها به آستانه مشخصی 
برسد، بســته می مانند و در این مرحله باز می شوند 
و هوا را آزاد می کنند. ســپس، شکاف ها دوباره بسته 

می شوند و این چرخه بارها و بارها تکرار می شود.
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