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صنایع نوپا زیر پای واردات له می شوند

تحریم ها دو اثر مثبت و منفی داشت که موارد مثبت آن بسیار جلوتر از 
نکات منفی است.

این جمله به معنای طرفداری از تحریم نیست و من عالقمند هستم که 
رفاه جامعه روندی صعودی پیداکند و از گذشته بهتر شود اما بشر به گونه ای 
آفریده شــده است که در محدودیت استعداد خود را بهتر شکوفا می کند و 

می کوشد که توانایی هایی خود را به اجرا گذارد.
در حال حاضر می توان پیشرفت مناسبی را در برخی از صنایع داخلی که 
حتی زمانی عرصه برای رشد و شوفایی نداشتند مشاهده کرد. تجهیزات نظامی، 
دارو، نانو، ســلول های بنیادین، لوازم خانگی و غیره از جمله اقداماتی است 
که در دوران تحریم در کشور ما اتفاق افتاد و قدم های بلندی در این زمینه 
برداشته شد. در بسیاری از شاخص های توسعه انسانی، اقتصادی، بهداشتی، 
فرهنگی شاهد ارتقاء رتبه ایران در میان بسیاری از کشورهای جهان هستیم.

اثر منفی تحریم حدودا با محاسباتی که کارشناسان حوزه تحریم انجام 
دادند نزدیک به 10 درصد بر روی هزینه های مبادالتی ما اضافه شده است. 
با قطعیت می توان گفت که میزان توسعه و پیشرفت هایی که بر اثر تحریم 
به دست آمده از نکات منفی آن بیشتر است و این افزایش هزینه مبادالت 

نسبت به دستآوردهای کشور چشمگیر نیست.
ما هم اکنون تجربه بســیار خوبی از خروج تولیدکنندگان لوازم خانگی 
پس از خروج آمریکا از برجام به دست آوردیم و بی شک محکوم هستیم به 
اینکه از گذشته خود عبرت الزم را بگیریم. در زمان رژیم گذشته هیچ گونه 
تحریمی کشور را تهدید نمی کرد اما پیشرفتی بنیادین حاصل نشد پس این 
تجربه نشــان می دهد که برخی اظهارنظرها در خصوص اینکه همراهی با 
اروپا و آمریکا سبب پیشرفت می شود از پایه و اساس غلط به شمار می رود.

نزدیک به چهار سال است که تولیدکنندگان لوازم خانگی کره جنوبی از 
کشور خارج شدند و در این مدت صنعت لوازم خانگی داخلی رشد محسوسی 
را تجربه کرده و ما هم اکنون به خوداتکایی رسیدیم و توانسته ایم بخشی از 

بازارهای لوازم خانگی در خارج از مرزها را به دست بیاوریم.
متاســفانه به این دلیل که بخش نامولد اقتصاد به بخش مولد ان غلبه 
کرده است، سودجویان، قاچاقچیان، البی های واردات و از این دست افراد در 
تالش هستند که همانند سال های واردات بی رویه دوباره به این مسیر گرما و 
حرارتی ببخشند و برجام را هم بهانه ای برای اقدامات سودجویانه خود کردند 
تا سودهای فراوانی از واردات کاالهای بی کیفیت و مشابه تولید داخل کسب 
کنند. مذاکره کنندگان دولت سیزدهم هم به این نیات واقف شده اند و پیام 
خود را به تیم های خارجی رسانده اند که هرگز واردات بی رویه و خام فروشی در 
دستور کار ما نخواهد بود و تنها به صادرات کاالهای فرآوری شده می پردازیم.

برنامه دولت همچنان حمایت از تولیدملی است و مواضع شخص رئیس 
جمهور در محافل مختلف این نکته را برای همه اثبات می کند. به هرحال 
صنایع داخلی ما و سیاستگذاران اکراهی از رقابت ندارند اما رقابت به این معنا 
نیســت که صنایع نوپای کشور را زیر پای کاالهای وارداتی له کنیم. برنامه 
کشور باید به این نحو باشد که بازارهای داخلی محلی برایث رقابت کاالهای 
خارجی نباشد و در عوض شرایطی را فراهم کنیم که کاالهای داخلی کیفیت 

الزم را برای ورود به بازارهای جهانی پیداکنند.

وزیر صمت گفــت: به عنوان یک کارشــناس می گویم که چــرا نباید از 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی ایرانی استفاده کنیم؟ در همه زمینه ها 

به موفقیت رسیدیم و در این حوزه هم می توانیم به موفقیت برسیم.
 به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین، در مراسم اختتامیه فصل 
ســوم برنامه تلویزیونی »میدون« اظهار کرد: وقتی صحبت از کارآفرین 
می شود، معموالً به محصول آن توجه می کنیم در حالی که آن کسب وکاری 

که کارآفرین ایجاد کرده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وزیر صمت خروجی اصلی فعالیت کارآفرین را راه اندازی کسب وکار دانست 
و ادامه داد: برای اینکه دلیل این اهمیت را درک کنیم بهتر است بدانیم هر 
کشور ۴ نوع ثروت شامل دارایی های خارجی، ثروت طبیعی، دارایی های 
فیزیکی و دارایی های نامشهود و سازمانی دارد.فاطمی امین ادامه داد: در 
اقتصاد متعادل دارایی فیزیکی 1۴ درصد ثروت کشور را شامل می شود و ۸۵ 
درصد مرتبط به دارایی نامشهود می شود، به این صورت که اگر در کشوری 
دارایی طبیعی زیاد باشد اما دارایی نامشهود آن کم، آن کشور تبدیل به خام 
فروش می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون سرمایه نامشهود کشور حدود 
۳0 درصد است، گفت: این دارایی باید به حداقل ۷0 درصد برسد چراکه این 
سرمایه نامشهود می تواند سرمایه طبیعی را به ثروت تبدیل کند.فاطمی 
امین کسب وکارها را سرمایه نامشهود خواند و تاکید کرد: سرمایه سازمانی 
و نامشهود متخصصین را گرد هم می آورد و با تبدیل دیگر منابع به ثروت، 
به قدرت یک کشور اضافه می کند.وی در خصوص اقدامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در توسعه سرمایه نامشهود و سازمانی گفت: در این مسیر ۵ 

محور را در دستور کار داریم که اولین آن پایش کسب وکارهاست. 
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 رابرت دنیرو در مجموعه تلویزیونی »روز صفر« ساخته اریک 
نیومن و نوا اُپِن هایم و به تهیه کنندگی جاناتان گلیکمن در نقش 

یک رئیس جمهور سابق آمریکا ظاهر می شود.
 رابرت دنیرو در این مجموعه سیاسی که هم اینک در نتفلیکس 

در دست ساخت است، ایفای نقش می کند.
جزئیات دقیقی از داستان این ســریال که به صورت محدود 
ساخته می شود، فاش نشده است اما به گفته منابع، مجموعه روز 
صفر یک سریال هیجان انگیز سیاسی است که در آن دنیرو نقش 

رئیس جمهور سابق ایاالت متحده را بازی می کند.
نیومن و اُپِن هایم نویسندگان و تهیه کنندگان اجرایی سریال 
هستند.روز صفر بر اساس داستانی از اریک نیومن، نوا اوپن هایم 
و مایکل اشــمیت برنده جایزه پولیتزر تهیه می شود. جاناتان 
گلیکمن از رسانه پانورامیک نیز تهیه کننده اجرایی این مجموعه 

خواهد بود.
دنیرو در این مجموعه عالوه بر ایفای نقش رئیس جمهوری سابق 

آمریکا، تهیه کننده اجرایی هم خواهد بود.

نتفلیکس تریلری از معرفی ظاهری مستند زندگی هری و مگان 
مارکل منتشر کرد؛ مجموعه ای که به کارگردانی لیز گاربوس 

ساخته می شود.
 این مجموعه روایتی صمیمی از داستان خواستگاری و سال های 
پرفراز و نشیب زندگی آن ها به عنوان اعضای خانواده سلطنتی 

است.
پیشتر و در ماه اکتبر مگان به ورایتی درباره ساخت این مجموعه 
گفته بود.بازیگر سابق گفته دیدن شاهزاده هری به عنوان عضوی 

از یک تولید فیلم مناسب هیجان انگیز است.
مستند هری و مگان از طریق نتفلیکس در سراسر جهان پخش 

خواهد شد.

رابرت دنیرو در  نقش رئیس 
جمهوری سابق آمریکا 

 مستند مگان و هری 
ساخته می شود

 می توانیم موفق شویم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : خدمات مورد نياز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه معامالت شرکت،  از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی یک مرحله اي از بين پيمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پيشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنچ شنبه مورخ 1401/10/01 
در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنين اسناد فيزیکی) پاکت الف - ضمانت نامه( خود را به نشانی :  هرند - ميدان شهيد فهميده خيابان 22 بهمن -  امور برق شهرستان هرند 

-  دبيرخانه امور، تحویل نمایند . به پيشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir  : سایت اینترنتی معامالت توانير به نشانی

http://iets.mporg.ir  : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir  : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122953 -  031 اداره مالی  و اداری آقای امير حسين ابن یمين و جهت آگاهی بيشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 
این مناقصه با شماره تلفن : 34122941 - 031  اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائيد . 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائيد. 
نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است .

* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعاليت هاي خود، در سامانه برون سپاري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند .) 
در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن32241153 آقاي اميرانی تماس حاصل فرمایيد (

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغيير و اصالح در اسناد مناقصه  را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد .
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی 

اسناد مطلع گردند، در غير اینصورت مسئوليت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء کميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پيشنهاد دهندگان ) هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد .
* به مدارک ، پيشنهادات و نامه های فاقد امضاء ، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کليه پيشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

 در حالی دور جدید ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن آغاز شــده است که به نظر 
می رسد برخی متقاضیان از پیشرفت این طرح ناامید شده اند. دوباره بحث ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن داغ شده، طرحی که دولت از ابتدای شروع به فعالیت خود بسیار بر 
روی آن مانور داده است، اما بعد از سپری شدن هشت دوره ثبت نام تا شهریور ماه امسال، 
دیگر دولت هیچ خبر یا اطالعی برای ثبت نام دور جدید نداده است.براساس آمار های اعالمی 
در هشــت دوره ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کرده اند 
که برای ۴ میلیون نفر در صورت تامین زمین در شهر های مختلف، اقدام به ساخت واحد 

مسکونی خواهد شد.
پیش از این شــهریار افندی زاده سرپرســت وزارت راه وشهرسازی اعالم کرده است: 
در ظرف یک ســال و نیم گذشته اراضی بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی توسط 
وزارت راه و شهرسازی برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است.به گفته او، تمامی 
این اراضی با بررســی های مختلف از نظر عارضه های منابع طبیعی و شهرسازی و تامین 
زیرساخت ها در شورای عالی شهرسای و معماری و نشست های تخصصی وزارتخانه ابالغ 
شده است. هم اکنون وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی تمامی استان ها در خصوص 
اجرای نهضت ملی مسکن بسیج شده اند.در همین رابطه محمد رضا رضایی کوچی رئیس 
کمیســیون عمران مجلس اعالم کرده اســت: هم اکنون بانک ها در پرداخت تسهیالت 
نهضت ملی مســکن همکاری الزم را انجام نمی دهند و همین امر خود باعث شــده که 

روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با کندی روبرو شود.او گفت: یکی از مهم ترین نیاز ها 
در طرح نهضت ملی مســکن تامین زمین است که هنوز به گفته وزارت راه وشهرسازی، 
دستگاه های مختلف از جمله وزارت علوم و دانشگاه ها در ارائه اراضی خود همکاری الزم 
را ندارند.رضایی کوچی می گوید: هم اکنون تنها راهکار برای کنترل بازار مســکن تامین 
و تولید مسکن است که متاسفانه تا زمانی که اقدامات الزم برای این بازار صورت نگیرد، 
نمی توان امید داشت که بازار به ساماندهی الزم رسیده است.آخرین دور ثبت نام نهضت 
ملی مســکن از دو روز گذشته، در 1۶ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی، ایرانشهر 
)جنوب سیستان و بلوچستان(، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، 
خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، الرستان )فارس(، جنوب کرمان، 
گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان آغازشده است.متقاضیان برای ثبت نام به سامانه 
saman.mrud.ir مراجعه کنند. این ظرفیت های خالی در راســتای مرحله ی هشتم ثبت 
نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود. با توجه به رویکرد های 
اخیر وزارت راه و شهرسازی، مهلت زمانی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تعیین 
نمی شود و در واقع نام نویسی تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. این دوره از ثبت نام نهضت ملی 
مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه وشهرسازی اطالع رسانی نشده 
و حتی اعالم نشده است که متقاضیان در چه شهر هایی از استان های اعالم شده می توانند 

ثبت نام کنند و تا چه زمانی امکان ثبت نام دارند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/09/13

شماره : 1531

سعیده محمد  -   ایده روز  | سید محمد 
مرتضوی گفت: اگر تصور می کنیم رکود مسکن 
شاید در بازار معامالت تاثیر مثبت داشته باشد 
اشــتباه می کنیم. ممکن است در دوران رکود 
عده ای از ســازندگان و فروشــندگان به دلیل 
اینکــه ضرورت هایی برای تامیــن مالی دارند 
محصول خود را با قیمت پایین تر عرضه کنند 
ولی معامالت آنقدر کوچک و منقبض می شود 
که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و خریداران 

مصرفی نمی گذارد.
 رئیس کانــون انبوه ســازان گفت: رکود 
تاثیرات مخربی بر عدم تعادل در بازار مسکن 
خواهد داشت؛ زیرا فاصله ی بین عرضه و تقاضا 
را عمیق تر و جبران آن را بعضا ناممکن می کند 
که در آینده می تواند به افزایش قیمت بینجامد.

ســید محمد مرتضوی گفــت: اگر تصور 
می کنیم رکود مسکن شاید در بازار معامالت 
تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه می کنیم. ممکن 
اســت در دوران رکود عده ای از ســازندگان و 
فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت هایی برای 
تامیــن مالی دارند محصــول خود را با قیمت 
پایین تر عرضه کنند ولی معامالت آنقدر کوچک 
و منقبض می شود که اثر قابل توجهی بر جامعه 

هدف و خریداران مصرفی نمی گذارد.
وی افزود: عده بســیار کمی ممکن است از 

رکود منتفع شوند.
 اما افت ســاخت و ساز و کاهش معامالت، 
عدم تعادل در بازار مسکن را عمیق تر می کند. در 
رکود همیشه بی انگیزگی و خروج سرمایه گذاران 

از تولید مســکن به نحو قابل توجه و وسیعی 
اتفاق می افتد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و 
ساختمان تصریح کرد: اگر قرار باشد سالیانه۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کنیم که بیش 
از این دچار عقب ماندگی در پاسخگویی به تقاضا 
نشویم رکود باعث می شود از این هدف دورتر 
شویم. هر ساله تعداد واحدهای مسکونی مورد 
نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی اگر به 
یک بازار قابل قبول در آینده دسترســی پیدا 

کنیم خالءهایی که در شرایط رکود ایجاد شده 
بعضا غیر قابل جبران است و برنامه های آتی را 

هم مختل می کند.
مرتضوی با بیان اینکه رکود مسکن به این 
معنی نیست که قیمت افزایش پیدا نمی کند 
گفــت: در شــرایط فعلی قیمــت نهاده های 
ســاختمانی و خدمات مرتبط با بخش مسکن 
از جمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش 
مواجه شده اســت. بنابراین رکود را نمی توان 
عاملــی برای توقف یا کاهش قیمت مســکن 

تصور کنیم.

 سیمان به پاکتی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان 
رسیده است

وی وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب 
دانست و افزود: تولید مسکن هر ماهه در حال 
کاهش است. در هفته های اخیر هم با افزایش 
قیمت سیمان، یونولیت، دستمزد و غیره مواجه 
شده ایم که بی میلی سازندگان برای اجرای پروژه 
ها را در پی دارد. سیمان از پاکتی ۵۰ هزار تومان 

به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسیده و قیمت یونولیت 
هم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته اســت.رئیس کانون انبوه سازان 
تاکید کرد: برخالف پیش بینی برخی کارشناسان 
که چون در رکود هستیم نباید افزایش قیمت 
داشــته باشــیم ولی باز هم در بازار معامالت، 
قیمت های پیشنهادی مقداری باالتر رفته است.

 طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک 
طرح شکست خورده است

مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی 
حمایت الزم را از تولید مســکن توسط بخش 
خصوصی انجام نمی دهد گفت: طرح نهضت ملی 
مسکن نیز به یک طرح شکست خورده شبیه 
شده است. در این طرح با ناتوانی متقاضیان در 
پرداخت آورده و قفل شــدن تسهیالت بانکی 
مواجهیم که این مســاله انگیزه ســازندگان و 

پیمانکاران این طرح را کاهش داده است.
وی تاکید کرد: حتی بانک مسکن هم منابع 
مالی قابل توجهی برای حمایت از تولید مسکن 
ندارد و به نوعی سازندگان را جواب کرده است. 
طرح نهضت ملی، تناسبی با مقیاس ۴ میلیون 

واحد ندارد.
رئیس کانون انبوه سازان ابراز امیدواری کرد 
تا وزارت راه و شهرسازی بدنه تخصصی خود را 
در حوزه مسکن ترمیم کند و یک نگاه تخصصی 
و کارشناسانه مبتنی بر طرح های باالدستی و 
تعریف مجدد طرح جامع مســکن، جایگزین 

سیاست های دستوری و غیراجرایی شود.

پیش بینی درباره قیمت مسکن

به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر " سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان 
قیمت گذاری دستوری"  باالخره گروه صنعتی ایران خودرو به اظهارنظر در این 
رابطه رضایت داده و به تشــریح مهمترین نتایج حاصل از حذف قیمت گذاری 
دستوری و عرضه خودرو در بورس کاال و تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و 
تقاضا پرداخته و مهمترین آن را بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکالت 

صنعت خودرو اعالم کرده است.
 هفته گذشته، رئیس سازمان خصوصی سازی از حذف قیمت گذاری دستوری 
برای محصوالت دو خودروســاز بزرگ تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین 
به تازگی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن اشــاره به اینکه، طبق 
وعده های داده شــده، عرضه خودروهای پرتیراژ خودروســازان در بورس کاال 
صورت خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرده بود که با عرضه خودروهای تولیدی 
در بورس، به نقطه ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش های عجیب فروش 

خودرو جمع شود.
قیمت گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی بوده که طی سال های اخیر، 
خودروسازان، قطعه سازان، کارشناسان صنعت و فعاالن صنعت و بازار خودرو، آن 
را عامل اصلی زیان دهی خودروسازان، افزایش بدهی هایشان به زنجیره تامین، 

افزایش شدید قیمت ها در بازار آزاد و سایر مشکالت این صنعت دانسته اند.  
حال که صحبت از آزادسازی قیمت ها به میان است، خودروسازان و وزارت 
صمت از صحبت و اظهارنظر در این رابطه امتناع کرده و سکوت را بر اظهارنظر 
پیرامون این موضوع ترجیح دادند؛ اما باالخره ایران خودرو در پاســخ به ایسنا، 

موضع خود در رابطه با اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی سازی پیرامون آزادسازی 
قیمت محصوالت پرتیراژ خودروسازان تا پایان امسال را اعالم کرد.

  ایران خودرو: عرضه خودرو در بورس کاال و تعیین قیمت براساس 
عرضه و تقاضا، روش مناسب و صحیح قیمت گذاری است

محمد نیک فر- قائم مقــام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو- در 
این رابطه به ایسنا، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو طی سال های اخیر به دلیل 
زیان ده بودن تولید که به واسطه قیمت گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت نهایی 
محصوالت با بهای تمام شده تولید ایجاد شده است، به دنبال اصالح روش های 

قیمت گذاری و تعیین قیمت بصورت عادالنه و براساس عوامل تعیین کننده در 
بهای تمام شده بوده است.  وی افزود: در سال های اخیر با وجود افزایش چندین 
برابری قیمت نهاده  مواداولیه تولید خودرو، قیمت فروش محصوالت متناسب 
بــا آن افزایش  پیدا نکرده و همین امر، منجر به ایجاد زیادن چندین ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی ایران خودرو شده است.   در این میان تفاوت قیمت قابل توجه 
کارخانه و بازار، سبب شکل گیری سفته بازی و واسطه گری در بازار خودرو شده 
است. این در حالیست که در مقابل عرضه در بورس کاال با توجه به شفافیت و 
همچنین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، به عنوان روش مناسب و صحیح 

قیمت گذاری مورد تایید ایران خودرو است.  
نیک فر تاکید کرد: عرضه خودرو و کشف قیمت در بورس کاال، عالوه بر اینکه 
زمینه خرید مشتریان واقعی از طریق کارخانه را فراهم می کند، چرخه تامین 
نقدینگی در خودروسازی را هم به روال عادی بر می گرداند و از زیان دهی تولید 
جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس در مجموع می توان نتایج حاصل از عرضه 
خودرو در بورس کاال را حذف شــبکه داللی از چرخه فروش خودرو  به دنبال 
تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و سودآوری فعالیت شرکت های خودروساز 

و امکان پذیر شدن خروج از شمول ماده ۱۴۱ دانست.
این مقام مسوول، بهبود جریان نقدینگی در خودروسازی و به دنبال آن ایفای 
تعهدات خودروسازان و همچنین فراهم شدن توانایی سرمایه گذاری در پروژه های 
توسعه ای و به ویژه توسعه محصول در شرکت های خودروساز و قطعه ساز را در 

نتیجه بهبود جریان نقدینگی خودروسازان خواند.  

بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکالت صنعت خودرو

پیمان هوشمندیان 
کارشناس مسکن 

بازار مسکن منتظر »وزیر«

 بازار مسکن در شرایطی در یکی از حساس   ترین دوره   های خود قرار دارد که این بازار بعد 
از استعفای وزیر راه وشهرسازی، منتظر معرفی وزیر جدید است.

 در حالی که گفته شــده بود در هفته   ای که گذشت وزیر راه وشهرسازی جدید معرفی 
شــده و به منظور دریافت رای اعتماد از نمایندگان راهی مجلس خواهد شد اما عمال 
چنین رویدادی رخ نداد و هنوز مشخص نیست گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت راه 
وشهرسازی چه کسی است. این در حالی است که بازار مسکن هم   اکنون در شرایطی قرار 
دارد که باید هر چه سریع تر تکلیف مدیریت وزارت راه وشهرسازی مشخص شود و وزیر 

جدید در این وزارتخانه مستقر شود.
ادامه یافتن این برزخ فعلی در حوزه سیاستگذاری مسکن به واسطه مشخص نبودن وزیر 
جدید راه وشهرسازی می تواند در برهه حساس فعلی زیان   های قابل توجهی را متوجه 
بخش مسکن کند. این زیان   ها هم در حوزه ساخت و هم در حوزه معامالت خرید وفروش 
و به خصوص ساماندهی وضعیت نامطلوب بازار اجاره، قابل توجه خواهد بود. این در حالی 
است که هم   اکنون و از سال گذشته، وزارت راه وشهرسازی یک ماموریت مهم و اصلی در 
حوزه مسکن را دنبال می کند. این ماموریت، ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در 
سال مطابق با تکلیف تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ است. 
از سال گذشته، ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار دولت قرار گرفت. 
قرار شد در قالب این برنامه در نهایت در پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد مسکونی 

ساخته و برای تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن به بازار عرضه شود.
اما بررسی   ها نشان می دهد در شــرایطی که این ماموریت در دولت در دست اجرا قرار 
دارد ومجری آن وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار مسکن است، این 
وزارتخانه بدون وزیر باقی مانده است و هنوز وزیر جدید معرفی نشده است. در واقع وزارت 
راه وشهرسازی در شرایطی هم   اکنون بدون وزیر است و تکلیف مدیریت آن فعال نامشخص 
است که بررسی   ها نشان می دهد بسیاری از تکالیف و ضرورت   های بازار مسکن در شرایط 
فعلی روی زمین مانده است و نیاز است هر چه سریع تر سیاستگذار مسکن این موضوعات 
را تعیین تکلیف کند. این در حالی است که حتی موافقان دولت هم در ارزیابی کارنامه 
ساخت یک میلیون مسکن در سال، مواردی را مطرح می کنند و مورد انتقاد قرار می دهند 

که منتقدان آنها را مطرح کرده و نسبت به آنها نقد دارند.
از جمله این موارد می توان به سرعت کم پیشرفت این طرح و عدم تحقق برنامه به شکل 
کامل در سال اول اجرا و موانع موجود در این مسیر اشاره کرد. آمارهای اعالم شده از سوی 
دولت و شبکه بانکی نشان می دهد تاکنون تنها حدود ۳۰۰ هزار فقره وام به این پروژه   ها 
تزریق شده است ضمن اینکه تعداد متقاضیان موثر این پروژه که اقدام به افتتاح حساب در 
شبکه بانکی کرده   اند با فاصله از یک میلیون متقاضی کمتر است. از سوی دیگر این پروژه با 
مشکالتی مانند بحث قیمت تمام شده واحدها و نامشخص بودن آن رو به روست. تا االن 
نه خریداران و نه سازنده   ها دید مشخصی نسبت به قیمت تمام شده واحدها و قیمت نهایی 
فروش آن به خریداران ندارند. شکاف بین هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال با آنچه 
در یکسال گذشته در این حوزه رخ داده است، شکاف بین تیراژ ساخت و پیش   پرداخت 
متقاضیان، شکاف بین تیراژ ساخت و تعداد متقاضیان موثر و... از مهم ترین مباحث موجود 
در این زمینه است.نکته دیگر ضرورت اتخاذ هر چه سریع تر سیاست مهار تورم مسکن 
است. همچنین وضعیت نابسامان بازار اجاره وضرورت سیاستگذاری در این زمینه از دیگر 
تکالیف بر زمین مانده است که باید با استقرار وزیر جدید به آن رسیدگی شود. در شرایط 
فعلی، وضعیت بازار برای خانوارهای مستاجر در دشوارترین حالت ممکن قرار دارد و باید 
به فوریت وزیر جدید راه وشهرسازی در این وزارتخانه مستقر شود تا این موضوع در ریل 

درست سیاستگذاری قرار بگیرد.

  خبرخبر
 مزد منطقه ای به منزله پرداخت دستمزد بیشتر به کارگر است

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: 
مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد 
منطقه ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید 

دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.
حمید نجف، درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد 
اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به 
کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود 
ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ 
جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا 
کارساز نیست.وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه 
جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و 
دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات 
خروجی کیفی هم داشته باشــد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به 
کیفی سازی جلسات هم توجه شود.این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، 
صاحبنظران اقتصادی، فعاالن کارگری و نخبگان در جلســات کارگروه دستمزد را 
خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعاالن حوزه کار و نمایندگان 
کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم 

و هم پایه های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم.
نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی 
کار پیش از پایان سال گذشــته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز 
جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

وی در پایان احتمال مطرح شــدن مزد منطقه ای در جلسات دستمزد امسال را بعید 
دانست و گفت: منظور از مزد منطقه ای این نیســت که حداقل مزد را حذف کنیم یا 
دستمزد کارگر را کاهش دهیم بلکه مزد منطقه ای مختص نواحی و مناطقی است که 
به دلیل شرایط آب و هوایی خاص یا دور افتاده بودن منطقه، دستمزد بیشتری برای 
نیروی کار درنظر گرفته می شود و این مساله فراتر از مزد حداقلی است ولی برخی تصور 
می کنند که مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد است در حالی که باید به کارگران 

در شهرستان های محروم و مناطق دارای آب و هوای بد مزد بیشتری پرداخت شود. 

  بهترین راه سرمایه گذاری در پروژه های حمل ونقل ریلی چیست؟
به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی، بهترین روش برای تکمیل 
کریدور بین المللی شمال-جنوب و سایر خطوط ریلی ترانزیتی کشور، این است که ایران 
به همراه کشورهای بهره مند از مسیر در سرمایه گذاری پروژه برای ساخت، بهره برداری 
و انتقال سهیم باشــند تا عبور بار کافی به نحو حداکثری تضمین شود و هیچ یک در 
هنگام بهره برداری عرصه را خالی نکند.سبحان نظری، درباره سرمایه گذاری در حوزه 
حمل ونقل ریلی بیان کرد: در بخش ناوگان نیز با توجه به ظرفیت محدود صنایع ریلی 
داخلی در مقایسه با تقاضای فراوان سال های پیش رو، الزم است زمینه سرمایه گذاری 
برای حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت حمل ونقل ریلی کشور فراهم شود.وی 
با بیان اینکه برای توسعه شبکه ریلی و به  ویژه رفع نواقص کریدورهای ریلی بین المللی 
باید به دنبال جذب سرمایه خارجی بود، گفت: یکی از مهم ترین خألها در کریدور ریلی 
بین المللی شمال-جنوب عدم تکمیل خط ریلی رشت-آستارا است؛ اگر چه در فاصله 
رشت به آستارا که هنوز مسیر ریلی ساخته نشده، امکان ترانزیت به شیوه ترکیبی وجود 
دارد اما با تکمیل خط آهن در این قطعه، دیگر نیازی به حمل ترکیبی نیست و با ریلی 
شدن ۱۰۰ درصدی فاصله بندرعباس تا آستارا، هزینه های ترانزیت کاهش خواهد یافت 

و این می تواند به جذب بار بیشتر کمک کند.

پس از این که اعضای اتحادیه اروپا موفق شدند حمایت لهستان را جلب کرده 
و به یک توافق سیاسی در خصوص سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت 
روسیه دست پیدا کنند، کشورهای گروه هفت و استرالیا روز جمعه اعالم کردند 

با این سقف قیمت موافق هستند.
 اتحادیه اروپا پس از اینکه لهستان سرانجام حمایت خود را اعالم و زمینه را 
برای تصویب نهایی مکانیزم سقف قیمت برای نفت روسیه در تعطیالت آخر هفته 

هموار کرد، با سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه موافقت کرد.
گروه هفت و اســترالیا در بیانیه ای اعالم کردند مکانیزم سقف قیمت، پنجم 

دسامبر یا مدت کوتاهی پس از آن اجرایی خواهد شد.
هدف گروه ۷ از اجرای مکانیزم سقف قیمت، کاهش درآمد روسیه از فروش 
نفت و همزمان جلوگیری از افزایش قیمت های جهانی نفت پس از اجرای تحریم 
اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه است که از پنجم دسامبر آغاز می شود. لهستان با 
سطح قیمت پیشنهاد شده مخالفت کرده و خواستار آن بود که سقف قیمت در 
پایین ترین حد ممکن تعیین شــود تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و توانایی 

مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین را محدود کند.
سفیر لهستان در اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرنگاران گفت: لهستان از توافق 
اتحادیه اروپا که شامل مکانیزمی برای نگه داشتن سقف قیمت پنج درصد پایین تر 
از نرخ بازار است، حمایت کرده است. مقامات آمریکایی اظهار کردند: این توافق 

کم سابقه بوده و نشان دهنده عزم ائتالف مخالف جنگ روسیه است.
سخنگوی جمهوری چک که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشته و 
بر مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا نظارت می کند، اعالم کرد یک رویه مکتوب 
برای تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز شده تا رسما موافقت خود را با این 

توافق اعالم کنند.جزئیات این توافق قرار اســت روز یکشنبه در ژورنال حقوقی 
اتحادیه اروپا منتشر شود.

اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار کرد: مکانیزم سقف قیمت، 
درآمدهای روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. وی در توییتر نوشت: 
مکانیزم سقف قیمت به ما کمک خواهد کرد قیمت های انرژی جهانی را تثبیت 
کنیم و به نفع اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان خواهد بود. سقف قیمت قابل 

تنظیم خواهد بود و به تحوالت وارد بازار واکنش نشان می دهد.
سقف قیمت گروه هفت، به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه می دهد نفت 
دریابرد روسیه را وارد کنند اما فراهم  کردن خدمات برای محموله های نفت روسیه 
در سراسر جهان را برای شرکت های کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی ممنوع می کند؛ 
مگر این که این محموله ها کمتر از سقف قیمت فروخته شوند. به دلیل این که اکثر 
شرکت های کشتیرانی و بیمه بزرگ جهان در کشورهای گروه هفت مستقر هستند 

سقف قیمت، فروش نفت به قیمت باالتر را برای مسکو بسیار دشوار خواهد کرد.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا اظهار کرد: سقف قیمت به نفع کشورهای 
دارای درآمد کم و متوسط خواهد بود که بیشترین آسیب را از قیمت های باالی 
انرژی و مواد غذایی متحمل شده اند. یلن در بیانیه ای گفت: با توجه به اینکه اقتصاد 
روسیه کوچک شده و درآمد  بودجه این کشور به میزان فزاینده ای محدود شده 

است، سقف قیمت مهمترین منبع درآمد پوتین را کاهش خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت: قیمت 
۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه، عرضه نفت به بازارهای جهانی را 
حفظ خواهد کرد و همزمان، تخفیفی که با این محدودیت ها ایجاد شــده بود را 
رسمی می کند.رئیس کمیته امور خارجی پارلمان روسیه به خبرگزاری تاس گفت: 

اتحادیه اروپا امنیت انرژی خود را به مخاطره می اندازد.
پیشنهاد اولیه گروه هفت که دو هفته پیش مطرح شده بود، تعیین سقف قیمت 
۶۵ تا ۷۰ دالر در هر بشکه بدون مکانیزم تنظیم بود اما به دلیل اینکه نفت اورال 
روسیه در قیمت پایین تری معامله می شود، کشورهای لهستان، لیتوانی و استونی 

خواستار تعیین قیمت پایین تری شده بودند.
نفت اورال روسیه روز جمعه حدود ۶۷ دالر در هر بشکه معامله شد.

سند اتحادیه اروپا که توسط رویترز مشاهده شد، نشان داد این سقف قیمت 
اواســط ژانویه و هر دو ماه یک بار مرور می شــود تا کارآمدی آن و پاسخ الزم به 
اختالالت احتمالی که در نتیجه اجرای این مکانیزم در بازار نفت روی می دهد، 
بررســی شود.بر اساس گزارش رویترز، طبق این ســند، یک مهلت ۴۵ روزه به 
کشتی های حامل نفت خام روسیه که پیش از پنجم دسامبر بارگیری شده و تا 

۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ محموله خود را تخلیه نکرده اند، در نظر گرفته می شود.

موافقت گروه هفت با سقف قیمت ۶۰ دالر برای نفت روسیه

در حالی بازار ارز امروز کار خود را آغاز کرده که روی لبه حساس قیمتی قرار 
دارد و هر تکانی احتماال قیمت دالر را وارد کانال جدید خواهد کرد.

 بازارساز تمام توان خود را به کار بسته تا بلکه بتواند جلوی رشد نرخ ارز را 
بگیرد. گفته می شود جدیدترین تصمیم ارزی بانک مرکزی امروز اجرایی خواهد 
شد، به نحوی که از امروز ۱۲ آذر ماه تجار می توانند برای خرید ارز تا سقف ۶ هزار 
یورو به بانک های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران مراجعه کنند.

براساس اعالم این بانک، برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف 
فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲ هزار 

یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافته است.
مصطفی قمری وفا، ســخنگوی بانک مرکزی ضمــن اعالم این خبر گفت: 
بازرگانان)اشخاص حقیقی( می توانند از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ با ارائه »کارت بازرگانی 
دارای حداقل یک ماه اعتبار« و »گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، حداقل به مدت یک سال« به متصدیان شعب منتخب بانک های 
یاد شده، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف ۶ هزار یورو یا معادل آن 

به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، این امکان به محض مهیا شدن امکان استعالم 
کارت های بازرگانی، فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی های مجاز نیز 
میسر خواهد شد.هفته گذشته نیز مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی 
در حســاب توئیتری خود نوشت: با هدف تسهیل خرید و فروش ارز به صورت 
اســکناس در شبکه صرافی های عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی ها برای 
دریافت روزانه ارز مورد نیاز از بانک، ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ هزار یورو 

به ۱۵۰ هزار یورو رسید.

بنا به این گزارش، بانک مرکزی از نیمه دوم امسال تاکنون برای مهار قیمت 
ارز و کنترل بازار، اقدام هایی چون راه اندازی ســامانه نوبت دهی اینترنتی برای 
دریافت ارز، فروش اوراق ارزی و... را اجرایی کرده اســت، اما کارشناسان اعتقاد 
دارند که باید شرایط به گونه ای پیش رود که نرخ تورم کاهش یابد تا بازار ارز 

نیز تغییر رفتار دهد.
تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که ریسک های بازار موجب شده که مردم 
برای حفظ سرمایه های خود به سمت خرید سکه و ارز بروند و به همین دلیل، 

این دو کاال در بازار در مسیر جهشی قرار گیرند.
گزارش نقدینگی کشور که در هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که سهم 
پول از نقدینگی  افزایش پیدا کرده اســت. این گزارش یک هشدار تورمی برای 
بازارهای موازی است.در این میان، خریدو فروش ارز در خیابان جرم تلقی می شود. 

در این ارتباط، افرادی که با حضور در کنار خیابان و … اقدام به خرید یا فروش 
ارز به شهروندان در خارج از این چرخه می کنند، مرتکب عملی مجرمانه شده اند.

در همین رابطه رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره ممنوعیت 
فروش ارز در کنار خیابان یا به عبارتی دستفروشــی ارز گفته اســت: هرگونه 
خریدوفروش ارز در خارج از شــبکه صرافی و بانکی داللی محســوب شــده و 
جرم اســت. بنابراین افرادی که با حضور در کنار خیابان و ... اقدام به خرید ارز 
از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان در خارج از این چرخه می کنند مرتکب 

عملی مجرمانه شده اند.
هدایــت بهرامــی با بیان این که الزم اســت شــهروندان نیز بــرای تهیه 
ارز موردنیــاز خــود یا حتی فــروش ارز خود به صرافی هــا و بانک های مجاز 
 مراجعــه کننــد، عنــوان کرده؛ معاملــه ارز حتمــا باید در شــبکه بانکی و 

صرافی های مجاز انجام شود.
او درباره اینکه برخــی از دالالن ارزی ادعا می کنند که فروش جزئی ارز یا 
اصطالحا خرده فروشی آن بالمانع است، متذکر شده؛ چنین مواردی صحیح نیست. 
برخی از این افراد ادعا دارند که فروش کمتر از ۱۰ هزار دالر، یا مثال ۱۰۰۰ دالر 
نیازی به صرافی و...ندارد. چنین مواردی اصال صحیح نیست و اگر ثابت شود که 
فردی داللی کرده در واقع مرتکب اقدام مجرمانه شده و با وی برخورد خواهد شد.

از ســوی دیگر، با توجه به نزدیکی قیمت دالر آزاد با سقف تاریخی قیمت 
خود به هم نظر می رســد بازارســاز نظارت را افزایش داده و با انتظامی کردن 
فضای حاکم بر بازار، به دنبال کنترل قیمت هاست. به همین دلیل تحلیلگران 
 معتقدند که انتظار رشــد نرخ ارز با سیاســت ســخت گیرانه بازارساز در اول

 هفته کم خواهد بود.

فشار به بازار ارز زیاد شد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/09/13

شماره : 1531

یک کارشــناس بازار کار اعتقاد دارد: دولت به جای تمرکز روی اجرای طرح 
کاالبرگ و کوپن، بهتر است روی رفع تحریم ها و مهار تورم برنامه ریزی داشته باشیم.

 در حالی اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ در استان هرمزگان آغاز شده است که 
به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت بهتر به جای تمرکز روی چنین طرح هایی، 

روی تورم و رفع تحریم ها تمرکز داشته باشد.
براساس اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح کاالبرگ الکترونیکی به 
صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد.

به گفته صولت مرتضوی، به محض اینکه بستر آن فراهم شود، طرح کاالبرگ 
الکترونیکی را به صورت آزمایشی اجرا می کنیم.

وی در عین حال اعالم کرد: استفاده از کاالبرگ اختیاری است یعنی کسانی 
که خواســتند می توانند از کاالبرگ و کسانی که مایل نبودند، می توانند از مبلغ 
نقدی آن استفاده کنند.گفتنی است سازوکار اجرای این طرح این است که کارت 
الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص 
مختار هستند با این کارت، پروتئین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب 

افراد واریز می شود، پول آن را برداشت کنند.

 اصل یارانه ها و کوپن محل تردید است
در همین رابطه، حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بازار کار در گفت وگو با 
خبرگــزاری خبرآنالین درباره طرح کاالبرگ گفــت: صحبت درباره تخصیص 

یارانه هاست. یارانه ها به طور معمول یا نقدی یا غیرنقدی است.
وی افزود: ما شاید کار کارشناسی دقیق و درستی را در خصوص یارانه ها در 
کشور انجام ندادیم و همیشه به دالیلی از دوران جنگ یاد می کنیم که ارائه کوپن 

روش موفقی بوده است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: درست است که آن زمان در شرایط سختی 
قرار داشتیم که کوپن ها توزیع ارزان عمومی مردم را به نسبتی که بتواند شرایط 
را برای مردم به لحاظ حداقل معیشت تامین کند، موفق بود. اما توجه کنید که 
شرایط متفاوت است.حاج اسماعیلی عنوان کرد: آن زمان نیازها و شرایط مردم و 
رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم کامال با این دوره یا حداقل دو 
دهه اخیر متفاوت بود.وی تاکید کرد: این که فکر کنیم اگر یارانه ها را در قالب کوپن 

به مردم ارائه کنیم ، حتما موفق تر خواهد بود، محل تردید است.
این کارشناس بازار کار با بیان این که من فکر می کنم اصل یارانه ها به دلیل 
شــرایط خاص اقتصادی محل تردید است، گفت: باید قبول کنیم که یارانه در 

کشور ما طی ۱۰، ۱۵ سالی که اجرا شده، ناموفق بوده است.
حاج اسماعیلی افزود: شرایط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی حاکم بر کشور 
که این روزها شاید خیلی نمود جدی تری در کشور دارد، نشان می دهد که مردم 

شرایط سختی دارند و این روش ها موفق نبوده است.

وی عنوان کرد: اگر ما خیلی دقیق بخواهیم به نگاه ها و نظرات کارشناسی از ابعاد 
مختلف در خصوص اعتراضات و انتقادات دو ماهه اخیر به خصوص توجه کنیم، 
می بینیم که عامل اصلی مشکالت کشور و نارضایتی مردم، جنبه های اقتصادی دارد.

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: این نشــان می دهد که حمایت ها و به 
خصوص پرداخت سوبســیدها و یارانه ها کامال ناموفق بوده و نتوانسته مشکالت 

مردم را حل کند.
حاج اسماعیلی: کوپن شرایط اقتصادی مردم را عوض نمی کند/ دولت به جای 

اجرای کوپن، روی تورم و رفع تحریم ها تمرکز کند

 روش های حمایتی تاکنون ناموفق بوده است
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: آنچه که می خواهم در این مساله توجه جدی 
داشته باشم، این است که اکثر جمعیت کشور حقوق بگیر هستند؛ حقوق بگیرانی 

که شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان می شوند.
عمده کســانی هم که امروز مشــکالت جدی اقتصادی دارند، همین طبقه 
حقوق بگیران و بازنشستگان هستند.زمانی که یارانه ها در ابتدا اجرا شد، بخش زیادی 
از حقوق بگیران جزو طبقه متوسط در کشور بودند و یارانه دریافت نمی کردند، اما 
براساس آمارهای رسمی کشور که جمعیت کشور را به ۱۰ دهک تقسیم بندی 
کرده، اکنون ۹ دهک کشور از ۱۰ دهک واجد شرایط حمایت های سوبسیدی و 
یارانه ای در حوزه اقتصاد هستند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان 
می دهد که اکثریت جمعیت کشور دچار فقر نسبی و نیازمند حمایت هستند و طی 
این ۱۵، ۱۶ سال گذشته روش هایی که در خصوص پرداخت یارانه و حمایت های 
اقتصادی از این گروه ها صورت گرفته، کامال ناموفق بوده است.حاج اسماعیلی متذکر 
شد: البته ما باید این دو گروهی که االن به طور مستقیم از دولت یارانه می گیرند 
را مرزبندی کنیم. افرادی که فاقد درآمد هستند و از گذشته تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی بودند را از بقیه مردم که االن دچار مشکالت اقتصادی و یارانه بگیر 
هستند، جدا کنیم.وی افزود: مدنظر ما این ها نیستند؛ چون فاقد درآمد بودند و 

به دلیل مشکالت خاص اقتصادی مورد حمایت های کمیته امداد و بهزیستی قرار 
گرفتند. گرچه االن هم همه حمایت ها و یارانه ها و سوبسیدهایی که برای آن ها 

پرداخت می شود، کفاف مشکالت آن ها را نمی کند.

 کوپن شرایط اقتصادی مردم را عوض نمی کند
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که موجب نگرانی و مشکالت عدیده برای 
کشور شده و به نظر من باید از آن به عنوان یک بحران اجتماعی یاد کنیم، جمعیت 
گسترده حقوق بگیر کشور هستند که حدود ۹ دهک از ۱۰ دهک واجد شرایط و 
مستحق دریافت یارانه هستند و این یارانه ها نتوانسته مشکالت آن ها را حل کند.

حاج اسماعیلی افزود: این که  دولت روش را عوض کند و تبدیل به کوپن کند، 
شرایط را عوض نمی کند. چون آنچه که ما از آن غفلت کردیم و کمتر در نظرات 
کارشناسی و بازنگری و حمایت های اقتصادی و اجتماعی در خصوص سوبسیدها و 
یارانه ها در نظر گرفتیم، نگاه ها و نیازهای جدیدی است که مردم متناسب با شرایط 
اجتماعی فعلی و شرایط جدید جهانی نیاز دارند و آن را باید برای آن ها تامین کنیم.

وی تصریح کرد: ما فکر می کنیم االن دوران جنگ هست و مردم همان کاالهای 
اساسی را نیاز دارند و اگر آن ها را تامین کنیم، مشکالت برطرف می شود. واقعا این 
نیست. اگر فکر کنیم ما مثل زمان جنگ می توانیم با کوپن مشکالت اقتصادی 

مردم را که معیشت ضرورت و پایه اصلی است، ساده انگارانه است.

 دولت به جای کوپن، روی تورم و رفع تحریم ها تمرکز کند
این کارشناس بازار کار گفت: به هرحال آنچه که االن اتفاق افتاده، این است که 
همین روش ها در کنار سوءمدیریت هایی که در حوزه های اقتصادی اتفاق افتاده، 
نقدینگی کشور را به رقم نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده که 
همین، عامل اصلی تورم در کشور است.حاج اسماعیلی افزود: در چنین شرایطی که 
ما تورم باالی ۴۰ درصد را در کشور چند سالی است تجربه می کنیم و تحت تاثیر 
آن هستیم، یارانه ها قطعا موفق نخواهد بود و هر روز افزایش قیمت ها، افزایش تورم 
و شرایط سخت اقتصادی، بی ارزش شدن مقدار و مبلغ سوبسید و یارانه ها را در 
پی دارد.وی عنوان کرد: در این شرایط باید بگوییم که یارانه ها اقدامی عوام گرایانه 
در ایران هست که متاسفانه همچنان دولت بر آن اصرار دارد و در حوزه مسائل 
مدیریتی واقعا از یک پشتوانه کارشناسی دقیق و محکم برخوردار نیست. چون این 
روش کامال ناموفق بوده و نتوانسته مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را رفع کند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: بر این اساس، من تاکید دارم که یارانه ها 
با همه گستردگی ای که در کشور دارد، اقدامی عوام گرایانه در اقتصاد ایران است 
و از همــان ابتــدا هم با همین رویکرد عوام گرایانه در ایران اجرا شــد. االن هم 
متاسفانه برخی از مدیران بر همین طبل و شیپور می دمند و این روش ناموفق 

را ادامه می دهند.

کوپنشرایطاقتصادیمردمراعوضنمیکند

بورسدرحالپوستاندازی
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  بازار ســهام 
در هفتــه دوم آذرماه روزهای تقریبا باثباتی را 
پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با دو روز 
منفی و سه روز مثبت در یک برآیند کلی تغییر 
آنچنانی نداشت و حضور در کانال ۴/ ۱ میلیون 
واحــد را برای دومین هفته متوالی تکرار کرد. 
وضعیت بازار سهام در حالی نسبتا آرام است که 
دالر در بازار آزاد از مرز ۳۶هزار تومان گذشته و 
سکه نیز به ۵/ ۱۷میلیون تومان نزدیک می شود. 
روند باثبات در بازار سهام بدون تاثیرپذیری از 
هیجانــات بازارهای رقیب خبر از آغاز اتفاقات 
بلندمدتــی در ایــن بازار می دهــد. برخی از 
کارشناســان معتقدند این ثبــات درحالی که 
بازار ســرمایه یکی دو ماه پر فراز و نشــیب را 
پشت سر گذاشته، به این معنی است که بازار 
سهام به سمت واقعی      تر شدن در حرکت است. 
در ایــن حالت بازار دیگر از اتفاقات هیجانی و 
غیر بنیادی تاثیر نپذیرفته و بیشــتر به دنبال 

عوامل بنیادی است.
آذرماه اســت، گزارش های عملکرد ماهانه 
شرکت ها در آبان نیز یکی پس از دیگری منتشر 
می شود و اگرچه گزارش های زیاد مثبتی نیست 
اما در یک برآینــد کلی عملکردی منطقی را 
از ســوی شرکت ها در ماه پر تنش آبان نشان       
می دهد. عالوه بر این بازار سهام با ریسک بودجه 
 مواجه اســت. به طور سنتی معموال بازار سهام 
در ماه های منتهی به بررسی و تصویب الیحه 
بودجه  در صحن علنی مجلس بسیار بی      ثبات 
و ملتهــب بود اما این حالت را در حال حاضر و 
احتماال به دلیل حکمفرمایی همان آرامشی که 
ذکرش رفت، در بازار شاهد نیستیم.  اما به هر 
حال بازار را ریسک های زیادی تهدید می کند 
که فاصله زیاد دالر نیما با دالر بازار آزاد به اعتقاد 

کارشناسان یکی از مهم ترین آنهاست.
ارز ترجیحی، آنچــه مدت ها زمان و هزینه 
بــرد و مردم را با دشــواری      های زیادی مواجه 
ســاخت تا در نهایت حذف شود اکنون انگار 
با دالر نیما در حال تکرار اســت. همان رانت و 
فسادی که در نتیجه ارز دو نرخی در آن زمان 
متوجه بخش های مختلف دولت و شرکت ها بود، 
اکنون با فاصله روزافزون دالر نیما و دالر بازار 
تکرار می شود و کارشناسان معتقدند با توجه 

به اینکه سایر ریسک ها از جمله بودجه، قیمت 
کامودیتی      ها و نرخ بهره آنچنان در کنترل بازار 
نبوده و از آن گریزی هم نیست، کاهش فاصله 
دالر نیما با دالر بازار آزاد می تواند تنها راه نجات 
شرکت های عمدتا صادرات      محور بورسی باشد.

  بورس منطقی می شود
مریم محبی      ، کارشــناس بازار ســهام در 
گفت      وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: بازار سهام در 
هفته گذشته کامال از حجم معامالت متاثر بود؛ 
این در حالی است که اگرچه حجم معامالت را 
همیشه در بازار سهام مهم می      دیدیم ولی بورس 
معموال بیشتر از سایر عوامل هیجانی خارج از 
بازار تاثیر می گرفت. اکنون هرقدر زمان می گذرد 
و با واقعی      تر شدن معامالت افرادی که سهامدار 
واقعی هستند، بیشــتر خود را در بازار نشان 
می دهند و قابل شناسایی می شوند. در وضعیت 
موجود افرادی که دیگر تمایلی به حضور در بازار 
سهام ندارند از آن خارج شده و آنها که مانده      اند 

سهامداران واقعی هستند.
وی ادامه داد: در هفته گذشــته یک روال 
تقریبا آرام در بازار ســهام داشــتیم و این در 
حالی است که شاهد انتشار اخباری بودیم که 
می توانست برای بازار منفی باشد، این موضوع 

نشان می دهد بازار سرمایه به بازاری باثبات      تر 
نســبت به قبل تبدیل می شــود و این ثبات 
می تواند باعث شــود که اثر اخبار بنیادی مثل 
افزایش قیمت کامودیتی      ها در سطح جهانی، 
سودآوری شرکت ها و... در چنین بازاری بیشتر 
شود. نشانه      هایی که در بازار وجود دارد نیز صحه 
بر این موضوع می گذارد که بازار بیش از اینکه 
تحت تاثیر عوامل هیجانی قرار بگیرد تحت تاثیر 
اخبار بنیادی است.  محبی می افزاید: اگر همه 
این عوامــل را کنار هم بگذاریم به این نتیجه 
می رسیم که بازار سهام به سمت واقعی      تر شدن 
پیش می رود و البته این واقعی شــدن به زودی 

اتفاق نمی      افتد و زمانبر است.
این زمانی است که بازار سهام برای تبدیل به 
بازاری واقعی نیاز دارد و در نهایت باعث می شود 
بازار روی قیمت های واقعی ثابت شود. البته این 
موضوع اتفاقی نیست که در کوتاه      مدت رخ دهد 
و ممکن است یک سال  به طول انجامد. در یک 
جمع      بندی می توان در این خصوص اینطور گفت 
که بازار در حال نشان دادن روال منطقی است 
و انتظار می رود روال معامالت بازار ســهام در 
هفته آینده نیز ادامه روال هفته گذشته باشد.  
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: وضعیت 
باثباتی که بازار سهام در آن قرار گرفته، مرحله 

پوست      اندازی بازار است و در نهایت بازار سهام 
از وضعیت تاثیرپذیری هیجانی از اخبار به یک 
بازار منطقی با عملکرد واقعی      تر تبدیل می  شود. 
محبــی ادامــه داد: اینکه بازار ســهام در 
حال حاضــر بــه اخبــار واقعــی و غیرواقعی 
واکنش هــای هیجانی نشــان نمی دهد اتفاق 
بســیار خوبی است؛ این در حالی است که در 
گذشــته زمانی که مدیرعامل شرکتی برکنار 
می شد آن شــرکت صف خرید می شد یا اگر 
قیمت دالر بــاال می رفت، بازار واکنش مثبت 
یا منفی نشــان مــی داد. در اینجا بحث اصال 
واکنــش منفی یــا مثبت به اخبــار منفی یا 
مثبت نیست؛ منظور واکنش سریع به اتفاقات 
مختلف اســت و ما اکنون دیگر این موضوع را 
در بازار مشاهده نمی کنیم. بازار به یک حالت 
بی      توجهی رسیده و این یعنی بازار سهام سمت 
و ســوی واقعی پیدا می کند. وی درخصوص 
وضعیت فعلی ارزش معامالت بازار ســهام نیز 
بیان کرد: در حال حاضــر ارزش معامالت در 
مجموع در محدوده چهار همت اســت و این 
نشان می دهد بازار سهام گنجایش این عدد را 
در پایین ترین سطوح خود دارد و اگر عدد تورم 
را نیز به این عدد اضافه کنیم، نشــان می دهد 
حجم نگه دارنده بازار سهام در بدترین شرایط 

می تواند  عددی بین ســه تا چهار همت باشد. 
حال هرقدر ایــن عدد باالتر برود و وارد کانال 
پنج همت شــویم، می تواند نشان از مطلوبیت 
بیشتر بازار سهام و آماده شدن برای رشدهای 
پایدارتر باشد.  محبی درخصوص گزارش های 
عملکرد ماهانه شــرکت های بورسی در آبان 
نیــز اظهار کرد: گزارش های آبان شــرکت ها، 
گزارش های نســبتا منطقی و خوبی هستند 
اما در مقایسه با گزارش ابتدای سال  آمارهای 
خیلی چشمگیرتری نیستند و بنابراین اگر بازار 
سهام در شرایط هیجانی بود، انتظار داشتیم با 
گزارش های نسبتا ضعیف      تر از ابتدای سال  شاهد 
خروج پول سهامداران باشیم و منفی      های زیادی 

را ببینیم ولی ما شاهد این اتفاق نبودیم.
این نشــان می دهد گزارش هایی که ارائه 
می شود؛ گزارش های منطقی در بازاری متمایل 
به منطقی      تر شدن است و می توان انتظار داشت 
در صورت ادامه      دار بودن روند گزارش ها حتی در 
حالت غیرچشمگیر با توجه به ارزش جایگزینی 
شــرکت ها، نرخ دالر، چــاپ بی      رویه پول و ... 
هم      راستا با تورم ارزش سهام در بازار رشد کند.

این کارشناس بازار سهام در ادامه فاصله بین 
دالر در بازار آزاد و دالر نیما را تنها فرصتی برای 
رانت      جویان خواند و گفت: باید اینطور به فاصله 
بیــن دالر آزاد و نیما نگاه کــرد که دالر نیما 
تقریبا دارد جای دالر ۴۲۰۰ تومانی را می گیرد 
و همــان رانت و قدرتی اســت که به هر حال 
دولت از روی اجبار یا تعمد در اختیار یک سری 
از بازیگران بــازار قرار می دهد. تازمانی که این 
اختالف قیمت وجود دارد، فرصت سوءاستفاده 
و بهره      برداری از رانت را برای یک سری از افراد 
حقیقی و حقوقی مهیا کرده اســت.وی اظهار 
کرد: به نظر من نزدیک شــدن دالر نیما به آزاد 
نمی تواند در عملکرد بازار تاثیر داشته باشد. من 
فکر می کنم نزدیک شدن این دو قیمت به هم 
می تواند واقعی      تر شدن اقتصاد ایران را به دنبال 
داشته باشد و وقتی اقتصاد ایران در یک فضای 
رقابتــی واقعی      تر کار کند، در آن زمان رانت و 
اطالعات از یک ســری از افراد گرفته می شود. 
کاهــش این دو نرخ منجر به واقعی      تر شــدن 
فضای اقتصاد، ازبین رفتن رانت      های غیرمنطقی 

و شدیدتر شدن فضای رقابتی می شود.

  برق در اروپا گران تر می شود
کاهش تولید نیروی بادی در شمال اروپا، قیمت برق در این منطقه را باالتر برده است.

 قیمت برق در اروپا هفته گذشته در پی کاهش تولید نیروی بادی در بخش های شمالی و 
عرضه کمتر نیروی هسته ای از سوی فرانسه، درست زمانی که هوای سرد سراسر این منطقه 

را فرا گرفت و تقاضا برای گاز و برق را افزایش داد، جهش پیدا کرد.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، آمار بورس انرژی اروپا نشان داد قیمت برق برای روز آتی 
در آلمان، در مقایسه با اواسط نوامبر، سه برابر شد و روز جمعه ۳۸۰ دالر معادل ۳۶۱ یورو 

به ازای هر مگاوات ساعت بود.
سیستم پرفشار در سراسر آلمان و فرانسه باعث شده است سرعت باد در روزهای اخیر بسیار 
کم شده و تقاضا برای تولید برق با استفاده از سوخت فسیلی را افزایش داده است. دمای هوا 

نیز پس از یک اکتبر گرم و شروع مالیم در نوامبر، کاهش پیدا کرده است.
اکنون که هوای سرد اکثر نقاط اروپا را در آغاز دسامبر فرا گرفته و پیش بینی های هواشناسی 
به شروع سردتر از حد معمول زمستان در قسمت شمالی اروپا و انگلیس اشاره دارد، توانایی 

اروپا برای حفظ روشنایی و گرمایش به محک گذاشته خواهد شد.
اداره هواشناســی انگلیس چهارشــنبه گذشــته اعالم کرد در نیمه دوم دسامبر، احتمال 
یخبندان و مه به همراه افت شــدیدتر از حد معمول دما و بارشهای زمستانی، باالتر از حد 
معمول است.در مجموع پیش بینی های هواشناسی اخیر نشان می دهد که زمستان امسال 

به خصوص در شمال اروپا ممکن است سردتر از حد معمول باشد.
قیمت برق هفته آینده که انتظار می رود تولید نیروی بادی در آلمان و فرانســه همچنان 
اندک باشــد، ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند. قیمت پایه گاز در قطب هلند، اوایل 
هفته گذشته با آغاز موج سرما در این منطقه، افزایش یافت و روز سه شنبه در باالترین حد 

شش هفته گذشته بسته شد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، موسسه مودیز در گزارشی اعالم کرد قیمت برق در اروپا به 
این زودی از رکورد تاریخی باال عقب نشینی نخواهد کرد زیرا عرضه تمامی منابع تولید برق 
محدود مانده است و احتماال در میان مدت به همین منوال خواهد ماند. تولید نیرو، زمستان 
امســال به خصوص در شمال غرب اروپا به دلیل به تولید کمتر نیروی هسته ای فرانسه و 

تولید کمتر برق آبی، محدود خواهد بود.

  طلسم رشد هفتگی قیمت نفت شکسته شد
قیمت نفت در معامالت پرنوســان روز جمعه در آســتانه دیدار وزیران اوپک پالس در روز 
یکشنبه و آغاز ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه از روز دوشنبه، ۱.۵ درصد سقوط 

کرد اما نخستین رشد هفتگی در چهار هفته گذشته را به ثبت رساند.
 بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۳۱ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۸۵ دالر 
و ۵۷ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر 
و ۲۴ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۷۹ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه بسته شد.

هر دو شــاخص در معامالت روز جمعه، بین کاهش و افزایش در نوســان بودند اما نهایتا 
نخستین رشد هفتگی خود پس از سه هفته کاهش متوالی را رقم زدند. نفت برنت حدود 

۲.۵ درصد و شاخص نفت آمریکا پنج درصد رشد هفتگی داشت.
فیلیــپ فالیــن، تحلیلگر گــروه پرایــس فیوچــرز در این بــاره گفــت: معامله گران 
 بــه دلیل صحبت هــای فزاینــده ای کــه دربــاره احتمال تــالش اوپک پــالس برای

 شوک و تکان بازار در دیدار آخر هفته این گروه وجود دارد، برای فروش در تعطیالت آخر 
هفته مردد بودند.

انتظار می رود وزیران اوپک پالس در دیدار روز یکشنبه هدف تولید اخیرشان که دو میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا کرده است را تغییر ندهند اما بعضی از تحلیلگران معتقدند که 
اگر این گروه کاهش تولید بیشتری انجام ندهد، قیمت های نفت ممکن است افت بیشتری 

پیدا کند.
به گفته ِکِرگ ارالم، تحلیلگر شرکت OANDA، قیمت نفت ریسک آخر هفته بیشتری داشته 

و ممکن است در زمان گشایش معامالت روز دوشنبه، فوق العاده نوسانی باشد.
دو منبــع آگاه در تولیدکنندگان بزرگ روســیه اعالم کردند تولید نفت روســیه به دلیل 
ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت کشور، ممکن است به میزان ۵۰۰ هزار تا 
یک میلیون بشکه در روز اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند. لهستان سرانجام با پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای ســقف قیمت ۶۰ در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه موافقت کرد و 

زمینه برای تصویب رسمی این مکانیزم هموار شد.
 اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا اظهار کرد: ســقف قیمت نفت روسیه قابل 
تنظیم خواهد بود تا بتواند به تحوالت بازار واکنش نشــان دهد.قیمت نفت اورال روســیه 
 بعد از ظهر پنج شــنبه حدود ۷۰ دالر در هر بشــکه معامله شــد. مکانیزم ســقف قیمت

 برای محدود کردن درآمد روسیه و همزمان جلوگیری از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی 
طراحی شده است.

عاملی که سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرد، چشم اندازه تسهیل محدودیتهای کرونایی در 
چین بود. منابع آگاه به رویترز گفتند: چین در روزهای آینده، تسهیل پروتکلهای قرنطینه 
کووید ۱۹ و کاهش تســت گروهی را اعالم خواهد کرد که تغییر مهمی در سیاســت این 
کشور پس از اعتراضات گسترده و خشم عمومی نسبت به  سختگیرانه ترین محدودیت های 

کرونایی جهان است.
در این بین، شــرکت خدمــات انرژی بیکر هیوز اعالم کرد شــمار دکل های حفاری نفت 
آمریکا که معیاری برای ســنجش تولید در ماه های آینده است، هفته گذشته بدون تغییر 
ماند. نگرانی ها از اینکه صنعت نفت شیل آمریکا دیگر نمی تواند تولید را در کوتاه مدت به 
سرعت افزایش دهد، شدت گرفته است.بر اساس گزارش رویترز آمار دولتی نشان داد شمار 
اســتخدام ها توســط کارفرمایان آمریکایی در نوامبر افزایش بیش از حد انتظاری داشت و 
درآمد ســاعتی نیز افزایش یافت. این آمار احتماال به بانک مرکزی آمریکا انگیزه بیشتری 

برای افزایش نرخ بهره می دهد.

  گزینه کاهش تولید روی میز مذاکرات اوپک پالس
در آســتانه دیدار روز یکشنبه اوپک پالس، دو منبع آگاه در این گروه اعالم کردند احتماال 
هدف تولید نفت تغییری نخواهد کرد اما بعضی دیگر می گویند با نگرانی نســبت به رشد 

اقتصادی و تقاضا، گزینه کاهش بیشتر تولید به طور کامل کنار گذاشته نشده است.
 اوپک و متحدانش شــامل روســیه که به گروه اوپک پالس معروف هستند، برنامه دیدار 
حضوری در وین در چهارم دسامبر را به دیدار مجازی تغییر دادند که به گفته برخی از منابع 

آگاه در این گروه، نشانه احتمال عدم تغییر سیاست تولید فعلی است.
یک منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفت: بعید است تغییری در سیاست تولید وجود 

داشته باشد. منبع دیگری که مایل نبود نامش فاش شود، اظهارات مشابهی داشت.
مذاکرات روز شنبه با دیدار مجازی وزیران اوپک در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران 
آغاز می شــود و سپس با مذاکرات روز یکشــنبه با برگزاری دیدار کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک پالس در زمان مشــابه، ادامه پیدا می کند و پس از دیدار این کمیته، جلسه 

وزیران گروه برگزار خواهد شد.
با ضعیف شدن دورنمای اقتصادی و قیمت نفت، اوپک پالس در اکتبر تصمیم گرفت هدف 

تولید را دو میلیون بشکه در روز از نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش دهد.
منابع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: این گروه اکنون می خواهد تاثیر مکانیزم سقف 
قیمت برای نفت روســیه روی بازار را ارزیابی کرده و تصویر روشــن تری از  تقاضا در چین 
که انتظار می رود محدودیت های کرونایی پس از اعتراضات کم سابقه در این کشور تسهیل 

شود، پیدا کند.
شــیخ نواف سعود الصباح، مدیرعامل شرکت نفت کویت روز جمعه گفت: به نظر می رسد 

بازار نفت به خوبی تامین شده و مشتریان متقاضی نفت بیشتری نیستند.
بعضی از نمایندگان و تحلیلگران اوپک پالس، احتمال شــگفتی در نشست روز یکشنبه را 

بعید نمی دانند.
بــر اســاس گــزارش رویترز، جی پــی مــورگان در گزارشــی اعالم کــرد اوپک پالس 
 احتمــاال در ایــن نشســت، عکــس العملی به شــرایط نشــان نمی دهــد و همزمان

 احتمال کاهش تولید به میزان بیش از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز را در صورت وخیم شدن 
وضعیت تقاضا، حفظ می کند.

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران با بیان اینکه آمار دو 
خودروساز نشان می دهد عرضه خودرو های پر تقاضای بازار با کاهش شدیدی 
روبرو شده است، گفت: به همین منظور عرضه تمامی خودرو ها در بورس کاال با 
سیگنال منفی مواجه شده و چون طی ماه های آینده عرضه خودرو در بازار به 

شدت کاهشی می شود قیمت ها نیز در بازار افزایشی خواهد شد.
 عرضه خودرو در بورس راهکار جدیدی است تا به قول دولت، دست دالالن از 
بازار خودرو کوتاه و سبب ایجاد شفافیت و واقعی سازی هرچه بیشتر قیمت ها شود.

خودرو پژو ۲۰۷ ایران خودرو پس از بررسی مدارک و مستندات در هیأت 
پذیــرش کاال و اوراق بهــادار در تاریخ اول آبان ماه در بازار اصلی بورس کاالی 
ایران پذیرش شــده و اولین عرضه این خودروساز روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه با 
عرضه هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید و دومین زمان عرضه و ثبت نام در 

تاریخ ۸ آذر و زمان تحویل آن، ۶ اسفند ۱۴۰۱ اعالم شد.
عرضه خودرو در بورس طرحی است که توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد 
شــد و ابتدا با خودرو های کم تیراژ شروع شد و طبق وعده دولت قرار است با 
شیب مالیم به سمت خودرو های پرتیراژتر حرکت کند که تمامی خودرو های 
تولید داخل با تیراژ بیش از ۵ هزار دستگاه را شامل شود. همچنین خودرو های 
وارداتی که در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ دســتگاه از آن ها وارد کشور شده نیز قرار 

است در بورس کاال به فروش رسد.
درحال حاضر عرضه خودرو در بورس محدود اســت، اما تاکنون نتوانسته 

تأثیری بر بازار تقاضا و قیمت خودرو بگذارد. در همین رابطه اسد کرمی، نایب 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: 
عرضه ناکافی خودرو ۲۰۷ به بورس کاال نتیجه مطلوبی بر بازار نداشته و تاکنون 

نتوانسته قیمت این محصول را در بازار آزاد بشکند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران با بیان اینکه عرضه کم 
و تقاضای باالی محصول در بازار نمی تواند با عرضه محدود تأمین شود و تنها 
چنــد میلیون تومان قیمت پژو ۲۰۷ را کاهش داد، تصریح کرد: این در حالی 
اســت که عرضه این محصول بر بازار خودرو تأثیرگذار نبوده است. تقاضا برای 
خرید پژو ۲۰۷ زیاد است، اما چنین عرضه هایی نقش تعیین کننده و تثبیت 

کننده قیمت در بازار ندارد.
به گفته کرمی، مشــتریان واقعی از این مدل عرضه خودرو رضایت ندارند 
چراکه مطمئن هستند هیچ تأثیری بر بازار نخواهد داشت و قطعاً در ادامه این 
روش بــه دلیل عرضه کم خــودرو در بورس کاال، قیمت محصوالت در بازار با 

تنش جدید روبرو خواهد شد.
وی با طرح این سوال که تفاوت دو درصدی قیمت پژو ۲۰۷ در بورس کاال 
با بازار آزاد چطور می تواند ثبات قیمت در بازار خودرو را به همراه داشته باشد؟ 

گفت: با این شرایط احتمال کاهش قیمت خودرو در بازار غیر ممکن است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران افزود: در حال حاضر پژو 
۲۰۷ دستی به ۴۴۵ میلیون و ۲۰۷ اتومات نیز به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده 
است که با این قیمت ها وضعیت خوبی برای بازار خودرو پیش بینی نمی شود.

این فعال بازار خودرو تأکید کرد: با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته 
کاهش و تثبیت قیمت ها دور از انتظار اســت و تا پایان آذر ماه افزایش قیمت 

محصوالت در بازار قطعی است.
بــه اعتقاد کرمی، البته آمار دو خودروســاز نشــان می دهــد عرضه کم 
خودرو هــای پر تقاضای بازار با کاهش شــدیدی روبرو می شــود، پس عرضه 
تمامی خودرو ها در بورس کاال ســیگنال منفی به بــازار داد که طی ماه های 
 آینــده عرضه خودرو در بازار به شــدت کاهشــی می شــود و باعث افزایش

 شدیدتر قیمت ها در بازار خواهد شد.

چراعرضهخودرودربورسمحکومبهشکستاست؟
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10151015
کارت ملــی و گواهینامــه و کارت هوشــمند رانندگــی بــه شــماره ملــی کارت ملــی و گواهینامــه و کارت هوشــمند رانندگــی بــه شــماره ملــی 06527351260652735126 متعلــق بــه احمــد   متعلــق بــه احمــد  

رضایی فرزند برقه در تاریخرضایی فرزند برقه در تاریخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

10661066
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45602949254560294925 متعلــق بــه فرنــوش یغمائــی فرزنــد فرهنــگ در تاریــخ  متعلــق بــه فرنــوش یغمائــی فرزنــد فرهنــگ در تاریــخ 

1400/11/011400/11/01 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 45698087944569808794 و کارت عابــر بانــک کشــاورزی متعلــق بــه طاهــره خــواری فرزنــد  و کارت عابــر بانــک کشــاورزی متعلــق بــه طاهــره خــواری فرزنــد 
غالمعلــی در تاریــخغالمعلــی در تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــدی فرزن ــاس حمی ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــدی فرزن ــاس حمی ــه عب ــق ب ــماره 45600703014560070301 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/08/151401/08/15 مفقــود گردی

14221422
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15316434851531643485 متعلــق بــه فاطمــه رئیســی فرزنــد غضنفــر در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه رئیســی فرزنــد غضنفــر در تاریــخ 

1401/09/081401/09/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

15061506
ــخ  ــی در تاری ــر قل ــد امی ــری  فرزن ــد جهانگی ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــر قل ــد امی ــری  فرزن ــد جهانگی ــه امی ــق ب ــماره 23601830952360183095 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/07/011401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــالک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــالک  و گواهینام ــماره پ ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 23906370862390637086 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
6363ایــرانایــران963963نن8484 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 00450860045086 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 408942408942و کارت ســوخت متعلــق بــه و کارت ســوخت متعلــق بــه 
ــد عــوض آقــا در تاریــخ 1401/08/06  1401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد عــوض آقــا در تاریــخاردالن جــاودان فرزن اردالن جــاودان فرزن

مــی باشــدمــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42301543994230154399 متعلــق بــه ســیده صدیقــه  شــرفی فرزنــد ســید هانــی در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده صدیقــه  شــرفی فرزنــد ســید هانــی در تاریــخ 
1401/08/061401/08/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22994151652299415165 متعلــق بــه فــرخ معصومــی ســعدی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ  متعلــق بــه فــرخ معصومــی ســعدی  فرزنــد علیرضــا  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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23011087162301108716 متعلــق بــه محمدرضــا  فرمانبــر نظــام  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه محمدرضــا  فرمانبــر نظــام  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09352362440935236244 و گذرنامــه بــه شــماره  و گذرنامــه بــه شــماره 09352362440935236244 متعلــق بــه زهــرا  متعلــق بــه زهــرا 
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 ــواد در تاری ــد ج ــدر فرزن ــودی نقن ــخ محم ــواد در تاری ــد ج ــدر فرزن ــودی نقن  محم

می باشد.می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدم فرزن ــازی مق ــزت نی ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد حس ــدم فرزن ــازی مق ــزت نی ــه ع ــق ب ــماره 06802083720680208372 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/101401/09/10 مفق

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــان بین ــه خدیجــه جه ــق ب ــد در  متعل ــد محم ــی فرزن ــان بین ــه خدیجــه جه ــق ب ــه شــماره 16986594661698659466 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07500508370750050837 متعلــق بــه زهــره  قربانــی فرزنــد تقــی در تاریــخ  متعلــق بــه زهــره  قربانــی فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/08/011401/08/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29913788082991378808 متعلــق بــه محمــد حســن محمــد تقــی زاده فرزنــد ماشــاهلل در  متعلــق بــه محمــد حســن محمــد تقــی زاده فرزنــد ماشــاهلل در 
تاریــختاریــخ 1399/01/01  1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 20920495422092049542 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 20920495422092049542 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ســروناز محمــدی فرزنــد منوچهــر در تاریــخســروناز محمــدی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــری یزن ــرا جعف ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــری یزن ــرا جعف ــه زه ــق ب ــماره 43915880484391588048 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/01/011401/01/01 مفقــود گردی

ــق  ــق  متعل ــماره 09249588980924958898 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09249588980924958898 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه ســید محســن   موســوی فرزنــد ســید احمــد در تاریــخبــه ســید محســن   موســوی فرزنــد ســید احمــد 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.

20142014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00538342910053834291 متعلــق بــه حمیدرضــا رضائــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه حمیدرضــا رضائــی فرزنــد مجیــد در تاریــخ 

1401/07/231401/07/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00679312860067931286 متعلــق بــه الهــام اوجقــازی فرزنــد عزیــز در تاریــخ  متعلــق بــه الهــام اوجقــازی فرزنــد عزیــز 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.

ــا شــماره شاســی NAACNAAC9191CCFAFCCFAF822786822786 و  و  ــا شــماره شاســی  ب ــران 2020 ب ــران  ای ــه شــماره 495495 م  م 7777 ای ــه شــماره کارت ماشــین ب کارت ماشــین ب
بــا بــا VINVIN::IRFCIRFC881881VV33GJGJ822786822786 و بــا شــماره موتــور  و بــا شــماره موتــور 1248820136812488201368 متعلــق بــه پــدرام هنرجــو  متعلــق بــه پــدرام هنرجــو 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــه مفق ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/10/01  1399/10/01 مفق ــخ در تاری ــی 46104010294610401029 در تاری ــماره مل ــا ش ــز ب ــد پروی ــی فرزن ــماره مل ــا ش ــز ب ــد پروی فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20272027
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00175794060017579406 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00175794060017579406 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
ــخ  ــد شــمس اهلل در تاری ــه محمــد مــردان شــاهی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد شــمس اهلل در تاری ــه محمــد مــردان شــاهی  فرزن ــق ب ــه شــماره 00175794060017579406 متعل ــه دو ب ــه شــماره پای ــه دو ب پای

1401/09/071401/09/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20652065
ــخ  ــی در تاری ــد  عل ــا فرزن ــری کی ــد باق ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد  عل ــا فرزن ــری کی ــد باق ــه محم ــق ب ــماره 65899284446589928444 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04106004740410600474 متعلــق بــه ایمــان ســهرابی فرزند مجیــد در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان ســهرابی فرزند مجیــد 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.

20842084
ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــوذر فرزن ــا اب ــا آذر نی ــه فریب ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــوذر فرزن ــا اب ــا آذر نی ــه فریب ــق ب ــماره 00601819900060181990 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/301401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد مهــدی در تاریــخ  ــی اردســتانی فرزن ــده مالئ ــه مائ ــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق ب ــی اردســتانی فرزن ــده مالئ ــه مائ ــه شــماره 12300405011230040501 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/04/011401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد حج ــدی فرزن ــرزا محم ــن می ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــد حج ــدی فرزن ــرزا محم ــن می ــه امی ــق ب ــماره 00102506700010250670 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00127261760012726176 متعلــق بــه عبدالرضــا حســین مــردی فرزنــد هــادی در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالرضــا حســین مــردی فرزنــد هــادی در تاریــخ 
1401/09/101401/09/10 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 04808963640480896364 متعلــق بــه مهــدی رســولی مهربانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی رســولی مهربانــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/09/061401/09/06 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 00234148200023414820 متعلــق بــه پریچهــر نقیئــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه پریچهــر نقیئــی فرزنــد منوچهــر 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 1401/09/041401/09/04 مفق

  
20872087

ــخ  ــه در تاری ــد رحمــت ال ــدرزاده  فرزن ــه حســن حی ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــد رحمــت ال ــدرزاده  فرزن ــه حســن حی ــق ب ــه شــماره 16028455911602845591 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/151401/08/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 23392339 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 14624387331462438733 و گذرنامــه متعلــق بــه نصیبــه  و گذرنامــه متعلــق بــه نصیبــه 
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــد محــرم در تاری ــالغ فرزن ــی آقب ــخعبدالله ــد محــرم در تاری ــالغ فرزن ــی آقب عبدالله

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40730656454073065645 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین 
ــر  ــر  و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین و قولنامــه ماشــین و کارت عاب ــه شــماره 2929دد527527ایــرانایــران3131 و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین و قولنامــه ماشــین و کارت عاب ــه شــماره ب ب
بانــک ســپه متعلــق بــه نورالــه مصطفــی نــژادی فرزنــد محمدحســین در تاریــخبانــک ســپه متعلــق بــه نورالــه مصطفــی نــژادی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود مفقــود 

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

21102110
ــانه  ــه افس ــق ب ــانه  متعل ــه افس ــق ب ــماره 00177422690017742269 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 00177422690017742269 و کارت مل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس

ذکری فرزند محمدرضا در تاریخذکری فرزند محمدرضا 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.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38744288773874428877 متعلــق بــه ســیدمهدی ســاداتی نــژاد فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه ســیدمهدی ســاداتی نــژاد فرزنــد احمــد 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.

ــران 3838  389389لل8181   ــه شــماره پــالک ای ــران  و بیمــه نامــه ماشــین ب ــه شــماره پــالک ای ــه شــماره 37700846913770084691 و بیمــه نامــه ماشــین ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
بــه شــماره پــالک  بــه شــماره پــالک  و کارت ســوخت  ایــران 3838  389389لل8181 و کارت ســوخت  بــه شــماره پــالک  ایــران  و کارت ماشــین  بــه شــماره پــالک   و کارت ماشــین 
ایــران ایــران 3838  389389لل8181 متعلــق بــه بهمــن بهــرام پــور فرزنــد جهانبخــش در تاریــخ متعلــق بــه بهمــن بهــرام پــور فرزنــد جهانبخــش در تاریــخ 1401/09/09  1401/09/09 مفقــود مفقــود 

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

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 02023259460202325946 متعلــق بــه محمدعبــاس نقــدی فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه محمدعبــاس نقــدی 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

23012301
بــرگ ســبز خــودرو و ســند ماشــین بــه شــماره ملــی بــرگ ســبز خــودرو و ســند ماشــین بــه شــماره ملــی 0779464907007794649070 سیســتم پرایــد ، رنــگ ســفید  سیســتم پرایــد ، رنــگ ســفید 
ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــور 138907138907 متعل ــماره موت ــور  ش ــماره موت ــی SS14122786176851412278617685 ش ــماره شاس ــی  ، ش ــماره شاس ــدل 13781378 ، ش ــیری ، م ــدل ش ــیری ، م ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/05/01  1400/05/01 مفق ــد در تاری ــان محم ــد ج ــی فرزن ــماعیل باغبان ــخاس ــد در تاری ــان محم ــد ج ــی فرزن ــماعیل باغبان اس

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

23022302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 06705083060670508306 و کارت ســوخت  پرایــد  و کارت ســوخت  پرایــد 111111  
متعلــق بــه زینــب اســعدی فرزنــد عبــاس در تاریــخمتعلــق بــه زینــب اســعدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/08  1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ملــی هوســمند بــه شــماره کارت ملــی هوســمند بــه شــماره 14641479221464147922 و شناســنامه بــه شــماره  و شناســنامه بــه شــماره 14141414 متعلــق بــه اســفندیار  متعلــق بــه اســفندیار 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/20  1401/04/20 مفقــود گردی ــد احمــد در تاری ــخ شــهباز زاده حصــار فرزن ــد احمــد در تاری  شــهباز زاده حصــار فرزن

می باشد.می باشد.

25012501
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــتانی فرزن ــی هرس ــرا کرم ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــتانی فرزن ــی هرس ــرا کرم ــه زه ــق ب ــماره 11408299631140829963 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/261401/05/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدون در تاری ــد فری ــرزاد فرزن ــر حســین مه ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــدون در تاری ــد فری ــرزاد فرزن ــر حســین مه ــه امی ــق ب ــه شــماره 12742045851274204585 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/261401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 423423 و کدملــی  و کدملــی 11299102101129910210متعلــق بــه ســیده زهــرا  صادقــی  فرزنــد ســید متعلــق بــه ســیده زهــرا  صادقــی  فرزنــد ســید 
حســین در تاریــخحســین در تاریــخ 1401/09/07  1401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 11401992011140199201 متعلــق بــه اســماعیل قنبــری اســفریزی فرزنــد نعمــت الــه در  متعلــق بــه اســماعیل قنبــری اســفریزی فرزنــد نعمــت الــه در 
تاریــختاریــخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18303875611830387561 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 18303875611830387561 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره ایــران بــه شــماره ایــران 5353  287287 م  م 7777 و کارت ماشــین بــه شــماره   موتــور   و کارت ماشــین بــه شــماره   موتــور  EE22MM66AA51085108 شاســی  شاســی 
NAGPNAGP22PCPC3131LALA517313517313 متعلــق بــه پژمــان باقــری فرزنــد عبدالکریــم در تاریــخ  متعلــق بــه پژمــان باقــری فرزنــد عبدالکریــم 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.
  

25042504
ــی  ــد مل ــا ک ــاز ب ــی ب ــد عل ــزی فرزن ــدی رونی ــه اس ــی ال ــه نب ــق ب ــت متعل ــت خدم ــی کارت معافی ــد مل ــا ک ــاز ب ــی ب ــد عل ــزی فرزن ــدی رونی ــه اس ــی ال ــه نب ــق ب ــت متعل ــت خدم کارت معافی

11710999591171099959 در تاریخ 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.
  

25072507
کارت ماشــین خــودرو ســواری پــژوکارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو206206 مــدل  مــدل 13951395 بــه شــماره  بــه شــماره 3232 ب  ب 572572 ایــران  ایــران 6767 متعلــق بــه لیــال  متعلــق بــه لیــال 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفق ــد رمضــان در تاری ــی فرزن ــری ولدان ــخ جعف ــد رمضــان در تاری ــی فرزن ــری ولدان  جعف

می باشد.می باشد.

ــه  ــن ب ــش و کارت واکس ــتگی ارت ــه  و کارت بازنشس ــن ب ــش و کارت واکس ــتگی ارت ــماره 63393201046339320104 و کارت بازنشس ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ 1401/05/011401/05/01   ــیدنوراله در تاری ــد س ــوی فرزن ــن موس ــه ابوالحس ــق ب ــخ  متعل ــیدنوراله در تاری ــد س ــوی فرزن ــن موس ــه ابوالحس ــق ب ــماره 63393201046339320104 متعل ــماره ش ش

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12818641101281864110 متعلــق بــه روح الــه  تبــر اصفهانــی فرزنــد علــی در  متعلــق بــه روح الــه  تبــر اصفهانــی فرزنــد علــی در 
تاریــختاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 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 12868016561286801656 و ســند مالکیــت منــزل مســکونی شــش دانــگ عرصــه  و ســند مالکیــت منــزل مســکونی شــش دانــگ عرصــه 
ــه شــماره ســریال 327159327159 ب/ ب/9696 و  و  ــه شــماره ســریال  و ب ــی 1509015090 و ب ــه شــماره اصل ــی  و ب ــه شــماره اصل ــه شــماره فرعــی 2929 و ب ــان ب ــه شــماره فرعــی و اعی ــان ب و اعی
ــه  ــق ب ــزل متعل ــه  و جــواز ســاخت من ــق ب ــزل متعل ــی 12868016561286801656 و جــواز ســاخت من ــه شــماره مل ــی  ب ــه شــماره مل ــه کــد پســتی 81498869318149886931 ب ــه کــد پســتی ب ب
رضــا بخشــنده امنیــه فرزنــد براتعلــی در تاریــخرضــا بخشــنده امنیــه فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 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 11501486831150148683 متعلــق بــه فریــده شــتابی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ  متعلــق بــه فریــده شــتابی فرزنــد صفرعلــی 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.

ــه شــماره 12701607961270160796   ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره  و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 12701607961270160796 و گواهینام ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه پیمــان بهمنــش فــر فرزنــد اکبــر در تاریــخمتعلــق بــه پیمــان بهمنــش فــر فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12730308181273030818 متعلــق بــه محدثــه رهبــران فرزنــد فالمــرز در تاریــخ  متعلــق بــه محدثــه رهبــران فرزنــد فالمــرز در تاریــخ 
1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  و ب ــه شــماره 3535 ل  ل 162162 ایــران  ایــران 5353 و ب ــه شــماره  ب بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل 13991399 ب
ــا  ــه حمیدرض ــق ب ــا  متعل ــه حمیدرض ــق ب ــی NAANNAAN0101CECE11LHLH254494254494 متعل ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس ــور 124124KK14704141470414 و ش ــور موت موت
معظــم فرزنــد مرتضــی در تاریــخمعظــم فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/02/10  1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــی اکب ــد عل ــدزاده فرزن ــم اس ــه کری ــق ب ــر در  متعل ــی اکب ــد عل ــدزاده فرزن ــم اس ــه کری ــق ب ــماره 13789397191378939719 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/11/01  1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 12911552521291155252   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 12911552521291155252 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه ســهیال ملکوتــی خــواه فرزنــد محمدتقــی در تاریــخمتعلــق بــه ســهیال ملکوتــی خــواه فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1401/08/26  1401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز .سندماشــین و کارت ماشــین خودروســواری پــژو بــرگ ســبز .سندماشــین و کارت ماشــین خودروســواری پــژو 16001600اردی مــدل اردی مــدل 13961396 بــه شــماره  بــه شــماره 3333 د  د 
766766 ایــران  ایــران 5353 و بــه شــماره موتــور  و بــه شــماره موتــور 1178503323611785033236 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 2342710023427100 متعلــق بــه حســن   متعلــق بــه حســن  
جعفــری فرزنــد عباســعلی در تاریــخجعفــری فرزنــد عباســعلی 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  ــش حــج متعل ــدد فی ــک ع ــق  و ی ــش حــج متعل ــدد فی ــک ع ــه شــماره 11988662681198866268 و ی ــه ب ــه شــماره  و گذرنام ــه ب ــه شــماره 616616 و گذرنام ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/08/12  1401/08/12 مفقــود گردی ــد احمــد در تاری ــی فرزن ــه اشــرف رجای ــخب ــد احمــد در تاری ــی فرزن ــه اشــرف رجای ب

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12823259651282325965 متعلــق بــه ســیدحمید مرتضــوی درچــه  فرزنــد ســید  متعلــق بــه ســیدحمید مرتضــوی درچــه  فرزنــد ســید 
مرتضــی در تاریــخمرتضــی در 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.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12090835821209083582 و کارت باشــگاه متعلــق بــه طیبــه محمــدی فرزنــد راه  و کارت باشــگاه متعلــق بــه طیبــه محمــدی فرزنــد راه 

خــدا در تاریــخخــدا 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.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12861158841286115884 متعلــق بــه یوســف مــرادی فرزنــد اســکندر در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف مــرادی فرزنــد اســکندر 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 ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12710551201271055120 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 12710551201271055120 و  و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 12710551201271055120 متعلــق بــه محمــد محمدشــریفی فرزنــد حســین در  متعلــق بــه محمــد محمدشــریفی فرزنــد حســین در 

تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 55594698155559469815 متعلــق بــه عبــداهلل سوســنی غریــب ونــد فرزنــد حاجــی بابــا در  متعلــق بــه عبــداهلل سوســنی غریــب ونــد فرزنــد حاجــی بابــا در 
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 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 12896302081289630208 و گواهینامه پایــه دو به شــماره  و گواهینامه پایــه دو به شــماره 12896302081289630208 و کارت  و کارت 
ــماره  ــماره وش ــماره شاسیJTDBWJTDBW923684011897923684011897وش ــماره شاسی وش ــران243243هه5353 وش ــرانای ــالک 1313ای ــماره پ ــه ش ــین )ب ــالک ماش ــماره پ ــه ش ــین )ب ماش
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره  کارت س ــه ش ــوخت ب ــال 20082008 کارت س ــدل س ــگ م ــره ای رن ــس نق ــا یاری ــال تویوت ــدل س ــگ م ــره ای رن ــس نق ــا یاری موتورموتور22NZNZ48782484878248تویوت
1313ایــرانایــران243243هه5353 و کارت پرســنلی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان  بــه شــماره  و کارت پرســنلی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان  بــه شــماره 9114591145 متعلــق بــه روح الــه  متعلــق بــه روح الــه 
هاشــمیان فرزنــد خســرو در تاریــخهاشــمیان فرزنــد خســرو در تاریــخ 1401/06/09  1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 12737854601273785460 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 12737854601273785460 و گواهینامــه پایــه ســه  و گواهینامــه پایــه ســه 
ــد مهــدی در تاریــخ 1396/05/041396/05/04   ــه امیرحســین ابراهیمــی فرزن ــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق ب ــه امیرحســین ابراهیمــی فرزن ــه شــماره 12737854601273785460 متعلــق ب ــه شــماره ب ب

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

»کارت ملی به شــماره »کارت ملی به شــماره 12900724851290072485 و کارت تاکســی )به شــماره  و کارت تاکســی )به شــماره 1313ایران-ایران-912912تت4141 وشــماره شاســی  وشــماره شاســی 
ش/ش/383383NAABNAAB3131AAAA33AHAH098634098634وشــماره موتوروشــماره موتور1168803165111688031651تاکســی زرد رنــگ -نوار نارنجی(تاکســی زرد رنــگ -نوار نارنجی(

)کارت ســوخت وانــت بــه شــماره )کارت ســوخت وانــت بــه شــماره 6767ایــران-ایــران-799799دد1919 و بیمه نامه ماشــین به شــماره  و بیمه نامه ماشــین به شــماره 1313ایــرانایــران912912تت4141 و  و 
 کارت شــهری تاکســی وکارت بازنشــتگی خانــه کارگروحوالــه گرفتــن گوســفندبه مبلــغ  کارت شــهری تاکســی وکارت بازنشــتگی خانــه کارگروحوالــه گرفتــن گوســفندبه مبلــغ 2323میلیــون تومانمیلیــون تومان

ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــیدعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــمی دهچ ــاس هاش ــه عب ــق ب ــخمتعل ــیدعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــمی دهچ ــاس هاش ــه عب ــق ب متعل
ــی باشــد.« ــار ســاقط م ــی باشــد.«درجــه اعتب ــار ســاقط م درجــه اعتب

پــالک  شــماره  )بــه  موتورســیکلت  کارت  و  پــالک   شــماره  )بــه  موتورســیکلت  کارت  و   12855170831285517083 شــماره  بــه  هوشــمد  ملــی  شــماره کارت  بــه  هوشــمد  ملــی  کارت 
ــه  ــه ب ــی 125125DD94362039436203ووVINVINب ــماره شاس ــی وش ــماره شاس ــماره موتور01250125NEENEE138135138135وش ــماره موتور وش ــران555555--7261172611 وش ــرانای ای
شــماره شــماره IRAERIRAER9413894138SS436203436203بــه نــام آقــای ابوالفضــل خســرویان متعلــق بــه آقــای عبــاس کوفی بــه نــام آقــای ابوالفضــل خســرویان متعلــق بــه آقــای عبــاس کوفی 
گرموتــور ســفیدرنگ مــدل ســال گرموتــور ســفیدرنگ مــدل ســال 13941394 تیــپ  تیــپ 125125CDICDI سیســتم لیــزر(و پــالک فلــزی موتورســیکلت  سیســتم لیــزر(و پــالک فلــزی موتورســیکلت 
بــه شــماره ایــرانبــه شــماره ایــران555555--7261172611 متعلــق بــه عبــاس کوفــی گــر فرزنــد اســد الــه در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس کوفــی گــر فرزنــد اســد الــه در تاریــخ 1401/07/011401/07/01  

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

کارت ملــی  هوشــمندبه شــماره کارت ملــی  هوشــمندبه شــماره 12829503711282950371 متعلــق بــه فاطمــه ســلطانی آفارانــی فرزنــد حیــدر در  متعلــق بــه فاطمــه ســلطانی آفارانــی فرزنــد حیــدر در 
تاریــختاریــخ 1401/09/10  1401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25712571
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22823412792282341279 متعلــق بــه زهــرا  رحیمــی  فرزنــد داریــوش در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  رحیمــی  فرزنــد داریــوش در تاریــخ 

1401/08/141401/08/14 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 31306584403130658440 متعلــق بــه فاطمــه کریمــی گوغــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمــه کریمــی گوغــری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
1401/09/021401/09/02 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 22912319952291231995 و کارت ماشــین پرایــد مــدل  و کارت ماشــین پرایــد مــدل 8282بــه شــماره بــه شــماره 6161وو995995 ایــران  ایــران 6363  
و ش ش و ش ش ss14122878741241412287874124و ش م و ش م 0036798000367980 متعلــق بــه امیدرضــا  شــهوه فرزنــد داود در تاریــخ  متعلــق بــه امیدرضــا  شــهوه فرزنــد داود در تاریــخ 

1401/06/071401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22951154502295115450 و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی عضویــت ه یئــت علمــی  و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی عضویــت ه یئــت علمــی 
دانشــگاه شــیراز  متعلــق بــه زهــره کارگــر فرزنــد مصطفــی در تاریــخدانشــگاه شــیراز  متعلــق بــه زهــره کارگــر فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــخ  ــی در تاری ــد غالمعل ــروش فرزن ــه کتابف ــه آمن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد غالمعل ــروش فرزن ــه کتابف ــه آمن ــق ب ــماره 22973852692297385269 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 1401/08/041401/08/04 مفق

ــخ 1400/06/151400/06/15   ــی در تاری ــد محمــد عل ــا ســنگری فرزن ــی وف ــه غالمعل ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــخ گواهینام ــی در تاری ــد محمــد عل ــا ســنگری فرزن ــی وف ــه غالمعل ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
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 22823081152282308115 متعلــق بــه پیــام  آریــا نــژاد فرزند علــی  در تاریــخ  متعلــق بــه پیــام  آریــا نــژاد فرزند علــی  در تاریــخ 1401/09/061401/09/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کپــی کارت ملــی بــه شــماره کپــی کارت ملــی بــه شــماره 18169977911816997791 متعلــق بــه بهمــن میمنــد پــور فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه بهمــن میمنــد پــور فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
1401/09/071401/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23018091292301809129 متعلــق بــه نرجــس فرمانــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ  متعلــق بــه نرجــس فرمانــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

ــخ 1401/08/251401/08/25   ــنگ در تاری ــد هوش ــانی فرزن ــه کاش ــه معصوم ــق ب ــخ  متعل ــنگ در تاری ــد هوش ــانی فرزن ــه کاش ــه معصوم ــق ب ــماره 4646 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــور در تاری ــد تیم ــی فرزن ــت اله ــی نعم ــه مجتب ــق ب ــخ  متعل ــور در تاری ــد تیم ــی فرزن ــت اله ــی نعم ــه مجتب ــق ب ــماره 22827826412282782641 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/301401/07/30 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23012170352301217035 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســاالر زراعتیــان نــژاد دوانــی  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســاالر زراعتیــان نــژاد دوانــی 
فرزنــد غالمرضــا در تاریــخفرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/09/06  1401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــف ال ــد لط ــدی  فرزن ــهیال  ول ــه س ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــف ال ــد لط ــدی  فرزن ــهیال  ول ــه س ــق ب ــماره 00492732560049273256 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 1401/06/101401/06/10 مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــودی فرزن ــه داود محم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــودی فرزن ــه داود محم ــق ب ــماره 23719790662371979066 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 1401/08/291401/08/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22806521022280652102 متعلــق بــه محمــد رضــا  زارع فرزنــد گــودرز در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رضــا  زارع فرزنــد گــودرز 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 1401/09/071401/09/07 مفق

ــد رحمــان  در  ــه محمــد مهــدی  زنجیــر ســاز  فرزن ــق ب ــد رحمــان  در  متعل ــه محمــد مهــدی  زنجیــر ســاز  فرزن ــق ب ــه شــماره 22955181722295518172 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
26032603

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  و کارت پرســنلی وکارت بازرســی بــه شــماره کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت  و کارت پرســنلی وکارت بازرســی بــه شــماره 65098411776509841177 متعلــق  متعلــق 
بــه حســن  ســاالری فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخبــه حســن  ســاالری فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخ 1401/08/26  1401/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09725044860972504486 متعلــق به هســتی زنــداف وکارت ملــی به شــماره  متعلــق به هســتی زنــداف وکارت ملــی به شــماره 52297947635229794763  
ــد اســماعیل  در تاریــخ 1401/02/01  1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــد اســماعیل  در تاریــخمتعلــق بــه حبیــب اهلل  زنــداف فرزن متعلــق بــه حبیــب اهلل  زنــداف فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 52288594545228859454 متعلــق بــه زهــرا  دادالخ فرزنــد حســن  در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  دادالخ فرزنــد حســن  در تاریــخ 
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــی پ ــد امیرعل ــه نوی ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــی پ ــد امیرعل ــه نوی ــق ب ــه شــماره 22100013742210001374 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

1401/06/121401/06/12 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 22799765872279976587 متعلــق بــه مجیــد کیا فرزنــد محمدولــی در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد کیا فرزنــد محمدولــی 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.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــور فرزن ــر داودی پ ــه محمدباق ــق ب ــخ  متعل ــدی در تاری ــد مه ــور فرزن ــر داودی پ ــه محمدباق ــق ب ــماره 22103579342210357934 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1400/03/011400/03/01 مفقــود گردی

29012901
کارت ملــی شناســنامه بــه شــماره کارت ملــی شناســنامه بــه شــماره 00220328430022032843 متعلــق بــه امیــد شــعبانعلی اســیابان فرزنــد احمــد  متعلــق بــه امیــد شــعبانعلی اســیابان فرزنــد احمــد 
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در تاریخدر تاریخ 1400/01/10  1400/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه ســندتک برگی قبالــه ازدواج دیپلم به شــماره ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه ســندتک برگی قبالــه ازدواج دیپلم به شــماره ملــی 13817729611381772961وکارت وکارت 
ماشــین وبــرگ ســبز بــه شــماره پــالک ایــرانماشــین وبــرگ ســبز بــه شــماره پــالک ایــران2222--697697عع8181  و شاســی   و شاســی EGEG710102710102و شــماره موتــور و شــماره موتــور 
118118PP012364012364 کارت ماشــین و بــرگ ســبز بــه شــماره پــالک ایــران  کارت ماشــین و بــرگ ســبز بــه شــماره پــالک ایــران 4040--959959ص ص 4545 و شــماره شاســی و شــماره شاســی
ــران 6666-- ــالک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــبز ماش ــرگ س ــران   و ب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــبز ماش ــرگ س ــور64626462  و ب ــماره موت ــور , وش ــماره موت UFYUFY00MM32145763214576 , وش

  FF44RBRB403403CC037662037662 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور VFVF11HSRCAHSRCA88EAEA508626508626 273273هه4545 بــه شــماره شاســی  بــه شــماره شاســی
متعلــق بــه شــهروز اصالنــی علیشــاه فرزنــد علیرضــا در تاریــخمتعلــق بــه شــهروز اصالنــی علیشــاه فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/09/08  1401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 2222--413413تت8686 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 6135581561355815 وشــماره  وشــماره  ــالک ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ــران ب ــالک ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
موتــور موتــور 1168604638311686046383بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی 00739452690073945269 متعلــق بــه علــی اکبــر میرابــی فرزنــد حســین  متعلــق بــه علــی اکبــر میرابــی فرزنــد حســین 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره کارت ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 00181997630018199763 متعلــق بــه علــی طاهــری فرزنــد  متعلــق بــه علــی طاهــری فرزنــد 
قاســم علــی در تاریــخقاســم علــی در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00790284890079028489 متعلــق بــه مجیــد فریــس ابــادی فرزنــد غالمعبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مجیــد فریــس ابــادی فرزنــد غالمعبــاس در تاریــخ 
1401/06/061401/06/06 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 00171041730017104173 متعلــق بــه علــی اکبــری فرزنــد حمیــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اکبــری فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/09/091401/09/09  
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 00603289320060328932 متعلــق بــه مجیــد نــادری خواهــان قمــی فرزنــد علــی اکبــر در  متعلــق بــه مجیــد نــادری خواهــان قمــی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــختاریــخ 1401/09/08  1401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمورضــا در  ــروش شــیراز فرزن ــه ایمــان شــال ف ــق ب ــد محمورضــا در  متعل ــروش شــیراز فرزن ــه ایمــان شــال ف ــق ب ــه شــماره 00206523210020652321 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  کارت ســوخت بــه شــماره کارت ملــی  کارت ســوخت بــه شــماره 00403111390040311139 متعلــق بــه رضــا ذولفقــاری فرزنــد عبدالخالــق  متعلــق بــه رضــا ذولفقــاری فرزنــد عبدالخالــق 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــوروز عل ــد ن ــری  فرزن ــام  قدی ــه بهن ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــوروز عل ــد ن ــری  فرزن ــام  قدی ــه بهن ــق ب ــماره 00111034850011103485 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1398/01/011398/01/01 مفق

ــد  ــی فرزن ــدی برزوی ــه مه ــق ب ــد  متعل ــی فرزن ــدی برزوی ــه مه ــق ب ــماره 00824596650082459665 متعل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــی  کارت نظ ــماره  کارت مل ــه ش ــه ب ــام وظیف ــی  کارت نظ  کارت مل
قدرت اهلل در تاریخقدرت اهلل در تاریخ 1401/09/09  1401/09/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی  گواهینامــه  کارت شناســایی اتــش نشــانی بــه شــماره ملــیکارت ملــی  گواهینامــه  کارت شناســایی اتــش نشــانی بــه شــماره ملــی00208345940020834594 بیمــه  بیمــه 
ــران  ــالک ای ــماره پ ــه ش ــران  کارت موتورب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــران 3333--956956نن8888 کارت موتورب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــوخت  ب ــه کارت س ــران نام ــالک ای ــماره پ ــه ش ــوخت  ب ــه کارت س نام
ــده و از  ــود گردی ــده و از مفق ــود گردی ــخ 1401/09/08  1401/09/08 مفق ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــین ربیع ــه حس ــق ب ــخمتعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــین ربیع ــه حس ــق ب 1396315713963157متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــی باشــد.درجــه اعتب ــار ســاقط م درجــه اعتب

29032903
بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و کارت بنیــاد جانبــازان بــه شــماره بیمــه نامــه ماشــین و معاینــه فنــی و کارت بنیــاد جانبــازان بــه شــماره 00524946590052494659 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــخ 1401/08/011401/08/01   ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــن امین ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــن امین ــه حس ــق ب ــران563563صص7878 متعل ــرانای ــماره 4444ای ــه ش ــماره ب ــه ش 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 00328027810032802781 متعلــق بــه احمــد گل محمــد طــاری فرزنــد حیــدر در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد گل محمــد طــاری فرزنــد حیــدر در تاریــخ 
1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00427616620042761662 متعلــق بــه زهــرا ذبحــی فرزنــد ابوطالــب در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا ذبحــی فرزنــد ابوطالــب 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.

ــران6732167321   ــرانای ــماره 781781ای ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــماره  و گواهینام ــه ش ــور ب ــه و کارت موت ــماره 05919604430591960443 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه خداقلــی  دهــدار فرزنــد تویلــی در تاریــخمتعلــق بــه خداقلــی  دهــدار فرزنــد تویلــی در تاریــخ 1401/08/20  1401/08/20 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 49114184194911418419 متعلــق بــه زهــرا حســین پــور اصفهانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا حســین پــور اصفهانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/07/121401/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27217966742721796674 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 27217966742721796674 و کارت ماشــین  و کارت ماشــین 
ــد  ــرائی فرزن ــا س ــی کی ــعید حبیب ــه س ــق ب ــد  متعل ــرائی فرزن ــا س ــی کی ــعید حبیب ــه س ــق ب ــران 884884 ط  ط 1212 متعل ــران  ای ــماره 2020 ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب  و کارت س

حبیب اهلل در تاریخحبیب اهلل در تاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــینی فرزن ــین حس ــه سیدحس ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مرتض ــینی فرزن ــین حس ــه سیدحس ــق ب ــماره 05584077910558407791 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
1401/08/011401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــرا قربان ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــراهلل در تاری ــد خی ــی فرزن ــرا قربان ــه زه ــق ب ــماره 00676968210067696821 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1400/01/011400/01/01 مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 5555 ایــران  ایــران 394394 م  م 7979 متعلــق بــه حســین خنجــری هنــد چــوب فرزنــد محمــد  متعلــق بــه حســین خنجــری هنــد چــوب فرزنــد محمــد 
در تاریــخدر 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.

ــخ  ــن در تاری ــد غالمحس ــمی فرزن ــه چش ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد غالمحس ــمی فرزن ــه چش ــه فاطم ــق ب ــماره 49113201094911320109 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 1401/07/121401/07/12 مفق

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــر  باق ــه صف ــق ب ــخ  متعل ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــر  باق ــه صف ــق ب ــه شــماره 62299345666229934566 متعل ــک ب ــه ی ــه پای ــه شــماره گواهینام ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
1401/08/121401/08/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00701063810070106381 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00701063810070106381 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
متعلــق بــه مجیــد احمــدی ماهینــی فرزنــد جعفــر در تاریــخمتعلــق بــه مجیــد احمــدی ماهینــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــودی ن ــا محم ــه مین ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــودی ن ــا محم ــه مین ــق ب ــماره 33291693033329169303 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 1401/08/011401/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00779410390077941039 متعلــق بــه فرنــاز ســرور فرزنــد بهــروز در تاریــخ  متعلــق بــه فرنــاز ســرور فرزنــد بهــروز 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 بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 60388784166038878416 متعلــق بــه محمــد رســتمی فرزنــد خانــالر در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد رســتمی فرزنــد خانــالر 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 1401/09/061401/09/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 40723093214072309321 متعلــق بــه رضا جعفــرزاده فرزند رســول در تاریــخ  متعلــق بــه رضا جعفــرزاده فرزند رســول در تاریــخ 1399/09/121399/09/12  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 09256388700925638870 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09256388700925638870 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدجــواد تقدیســی محمــودی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخمحمدجــواد تقدیســی محمــودی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1400/05/01  1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــق  متعل ــماره 09202920380920292038 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 09202920380920292038 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفق ــد محمــد در تاری ــان فرزن ــه ســارا بکائی ــخ ب ــد محمــد در تاری ــان فرزن ــه ســارا بکائی  ب

می باشد.می باشد.

ــد محمدرضــا در تاریــخ  ــه فاطمــه میرابراهیمــی فرزن ــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق ب ــه فاطمــه میرابراهیمــی فرزن ــه شــماره 09262282420926228242 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/101401/07/10 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 09220549160922054916 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 96021726379602172637 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ســارا علــی زاده میرعلــی لــو  فرزنــد غــالم عســگر در تاریــخســارا علــی زاده میرعلــی لــو  فرزنــد غــالم عســگر در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــدی  فرزن ــم  اخلم ــه مری ــق ب ــخ  متعل ــعلی در تاری ــد عباس ــدی  فرزن ــم  اخلم ــه مری ــق ب ــماره 09321847580932184758 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 1401/04/151401/04/15 مفق

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00151739410015173941 متعلــق بــه محمــد نصیــری جوزانــی فرزنــد احمــد در  متعلــق بــه محمــد نصیــری جوزانــی فرزنــد احمــد در 

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

ــماره 00395289600039528960   ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 00395289600039528960 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــود  ــود مفق ــخ 1397/07/01  1397/07/01 مفق ــرث در تاری ــد کیوم ــی فرزن ــزدان پرســت خوی ــه محمــد حســین ی ــق ب ــخمتعل ــرث در تاری ــد کیوم ــی فرزن ــزدان پرســت خوی ــه محمــد حســین ی ــق ب متعل

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 04410258890441025889 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 04410258890441025889 و  و 
کارت دانشــجویی بــه شــماره کارت دانشــجویی بــه شــماره 400136062170089400136062170089 متعلــق بــه پارســا زارع ســهیلی  فرزنــد عبدالــه در  متعلــق بــه پارســا زارع ســهیلی  فرزنــد عبدالــه در 

تاریــختاریــخ 1401/09/02  1401/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور  ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی NAACNAAC9191CWCW11EFEF  675862675862 و ش ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی ب ــماره شاس ــماره ش ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
124124KK04954160495416  متعلــق بــه اعظــم خواجــوی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم خواجــوی فرزنــد علــی در تاریــخ 1398/10/01  1398/10/01 مفقــود گردیــده و مفقــود گردیــده و 

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

ــه ســمیه   ــق ب ــه ســمیه   متعل ــق ب ــه شــماره 18154366381815436638 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره  و کارت مل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 28042804 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
عابــد فرزنــد ســید حســن در تاریــخعابــد فرزنــد ســید حســن در تاریــخ 1401/09/04  1401/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 15339991981533999198 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 15339991981533999198 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردی ــد صمــد در تاریــخ 1401/02/20  1401/02/20 مفقــود گردی ــخپیمــان  طهماســبی فرزن ــد صمــد در تاری پیمــان  طهماســبی فرزن

مــی باشــد.مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره  و اســناد مالکیــت ب ــه شــماره 00628884470062888447 و اســناد مالکیــت ب ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 28112811 و کارت مل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
ــه  ــه شناس ــاری 139311156451000228139311156451000228شناس ــماره کارگاه تج ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــاری  و اس ــماره کارگاه تج ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــین 641641 د  د 5656 و اس ــین ماش ماش
  NAANNAAN0101CECE22LHLH348139348139 قطعــی غیــر منقــول و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی قطعــی غیــر منقــول و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره شاســی
ــیان 5097299500350972995003 و  و  ــماره پارس ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــیان  و دس ــماره پارس ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــی 124124KK15401201540120 و دس ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس و ش
ــورد  ــرق ن ــین ب ــد حس ــه محم ــق ب ــورد   متعل ــرق ن ــین ب ــد حس ــه محم ــق ب ــی 5097299505050972995050  متعل ــی  ال 5097299500250972995002 /  / 5097299504150972995041 ال

ــد یونــس در تاریــخ 1401/06/06  1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد یونــس در تاریــخفرزن فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 44310416054431041605 متعلــق بــه حبیــب الــه راغبــی فرزنــد عبدالحســین در  متعلــق بــه حبیــب الــه راغبــی فرزنــد عبدالحســین در 
تاریــختاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30243024
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51980420565198042056 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه فریــده  نــوروزی پیــره یوســفیان  و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه فریــده  نــوروزی پیــره یوســفیان 

فرزند قبعلی در تاریخفرزند قبعلی در تاریخ 1401/08/28  1401/08/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 18900711890071 متعلــق بــه ســعید حســینی نســب فرزنــد عبدالحســین   متعلــق بــه ســعید حســینی نســب فرزنــد عبدالحســین  
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.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 56994482185699448218 متعلــق بــه صــادق نقــی نــژاد ماســوله فرزنــد عبــاد  متعلــق بــه صــادق نقــی نــژاد ماســوله فرزنــد عبــاد 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 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 51980686165198068616 متعلــق بــه بایــرام  پاینــده چایکنــدی فرزنــد جبرائیــل در تاریــخ  متعلــق بــه بایــرام  پاینــده چایکنــدی فرزنــد جبرائیــل در تاریــخ 
1399/03/011399/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه محمدرضــا کریمــی  فرزن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه محمدرضــا کریمــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 65806551866580655186 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
1401/07/171401/07/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/01/011401/01/01   ــادر  در تاری ــد ن ــینی فرزن ــن حس ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــادر  در تاری ــد ن ــینی فرزن ــن حس ــه امی ــق ب ــماره 12648701264870 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 شناســنامه بــه شــماره  شناســنامه بــه شــماره 02003042830200304283 متعلــق بــه زینــب ســادات  ســید اســماعیلی  فرزنــد  متعلــق بــه زینــب ســادات  ســید اســماعیلی  فرزنــد 
سید روح اهلل  در تاریخسید روح اهلل  در تاریخ 1396/07/01  1396/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16381681481638168148 متعلــق بــه مهــدی ســلیمی  فرزنــد اســالم  در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی ســلیمی  فرزنــد اســالم  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/151401/08/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00526976810052697681 متعلــق بــه مریــم  رحیمــی  فرزنــد براتعلــی  در تاریــخ  متعلــق بــه مریــم  رحیمــی  فرزنــد براتعلــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/011401/04/01 مفق

گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه منیــژه  صیــاد متحیــر  فرزنــد عبــاس در تاریــخگواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه منیــژه  صیــاد متحیــر  فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقــود مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 16004752991600475299 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین 
بــه شــماره بــه شــماره 7676لل764764ایــران ایــران 7878 متعلــق بــه رضــا  شــمس فرزنــد موســی در تاریــخ متعلــق بــه رضــا  شــمس فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/09/07  1401/09/07 مفقــود مفقــود 

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

ــام  ــه ن ــنامه ب ــن وشناس ــد رحم ــی فرزن ــر کریم ــی اکب ــه عل ــق ب ــام  متعل ــه ن ــنامه ب ــن وشناس ــد رحم ــی فرزن ــر کریم ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 733733 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
مرضیــه میرشــکاری ب کدملــی مرضیــه میرشــکاری ب کدملــی 20202567462020256746و شناســنامه بــه نــام فاطمــه زهــرا کریمــی بــه کدملــی و شناســنامه بــه نــام فاطمــه زهــرا کریمــی بــه کدملــی 
20215469422021546942و شناســنامه بــه نــام محمــد جــواد کریمــی ب شــماره و شناســنامه بــه نــام محمــد جــواد کریمــی ب شــماره 65807510716580751071 در تاریــخ  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 1401/07/171401/07/17 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 9696طط622622ایــران ایــران 3030 متعلــق بــه اعظــم ســقایی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ  متعلــق بــه اعظــم ســقایی فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30413041
ــرد  ــا گ ــه عصمــت دنی ــق ب ــرد  متعل ــا گ ــه عصمــت دنی ــق ب ــی 07034911480703491148 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند و شناســنامه ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند و شناســنامه ب کارت مل

منظری فرزند کردو در تاریخمنظری فرزند کردو در تاریخ 1401/08/07  1401/08/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

30443044
اســناد مالکیــت بــه شــماره ســند کمپانــی خــودرو بشــماره پــالک اســناد مالکیــت بــه شــماره ســند کمپانــی خــودرو بشــماره پــالک 4848 و  و 676676 ایــران ایــران3030 متعلــق بــه علــی  متعلــق بــه علــی 

نصیری فرزند یوسف در تاریخنصیری فرزند یوسف در تاریخ 1400/12/01  1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

40114011
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 1818ایــران ایــران 649649بب9898 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره موتــور

ــماره  ــماره و ش ــورMM88EE0039800398و ش ــماره موت ــه ش ــی ب ــند کمپان ــور وس ــماره موت ــه ش ــی ب ــند کمپان ــی 770401770401 وس ــماره شاس ــی و ش ــماره شاس MM88EE0039800398و ش
ــود  ــود مفق ــخ 1399/09/03  1399/09/03 مفق ــه  در تاری ــوان ال ــد رض ــون فرزن ــر مفت ــه اصغ ــق ب ــخ  متعل ــه  در تاری ــوان ال ــد رض ــون فرزن ــر مفت ــه اصغ ــق ب ــی 770401770401  متعل ــی شاس شاس

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37207242123720724212 متعلــق بــه متیــن ذوالفقــاری فرزنــد حســن در  متعلــق بــه متیــن ذوالفقــاری فرزنــد حســن در 
تاریــختاریــخ 1401/08/08  1401/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 37817863583781786358 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــوخت متعل ــه  وکارت س ــق ب ــوخت متعل ــران 476476صص6969 وکارت س ــران ای ــالک 5151ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــالک  و کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب 37817863583781786358 و کارت ماش
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفق ــد حســین در تاری ــد محم ــور فرزن ــروز احمدپ ــخپی ــد حســین در تاری ــد محم ــور فرزن ــروز احمدپ پی

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37307760373730776037 متعلــق بــه نبــی حبیبــی کیلــک فرزنــد حســین  متعلــق بــه نبــی حبیبــی کیلــک فرزنــد حســین 
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.

  
51115111

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 49801304374980130437 متعلــق بــه بهــاره حبیــب پــور عزیــزی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ  متعلــق بــه بهــاره حبیــب پــور عزیــزی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ 
1401/09/071401/09/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد عیســی در تاریــخ  ــه حســن آشــتیانی عراقــی فرزن ــخ  متعلــق ب ــد عیســی در تاری ــه حســن آشــتیانی عراقــی فرزن ــه شــماره 00523986840052398684 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/09/091401/09/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
55025502

ــرد   ــه محمدرضــا  رحیمــی ف ــق ب ــرد   متعل ــه محمدرضــا  رحیمــی ف ــق ب ــه شــماره 25947138802594713880 متعل ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره کارت مل ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
فرزند رمضان در تاریخفرزند رمضان در تاریخ 1401/09/01  1401/09/01 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 25904715992590471599 متعلــق بــه مرتضــی صــادق جیردهــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مرتضــی صــادق جیردهــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1401/02/011401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدرضــا  در  ــور وطــن دوســت  فرزن ــه ســارا  پ ــق ب ــد محمدرضــا  در  متعل ــور وطــن دوســت  فرزن ــه ســارا  پ ــق ب ــه شــماره 25945767192594576719 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

تاریــختاریــخ 1401/09/08  1401/09/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره »کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 00659612340065961234 و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره پــالک  و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره پــالک 
579/61279579/61279و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 4646ایــران ایــران 355355ص ص 2525 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــران 355355ص ص 2525   ــران  ای ــالک 4646 ای ــماره پ ــالک  و ش ــماره پ ــور 0006378800063788 و ش ــماره موت ــور  و ش ــماره موت ــی ss14122775499601412277549960 و ش ــی  شاس  شاس
و کارت موتــور بــه شــماره تنــه و کارت موتــور بــه شــماره تنــه 85033078503307 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 3903216339032163 و شــماره پــالک  و شــماره پــالک 579/61279579/61279  
و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره پــالک و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره پــالک 4646 ایــران  ایــران 355355 ص  ص 2525متعلــق بــه محمــد  روشــن قیــاس  متعلــق بــه محمــد  روشــن قیــاس  

فرزنــد فریــدون  در تاریــخفرزنــد فریــدون  در تاریــخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

کارت ملــی و رســید کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت ملــی و رســید کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 26593633072659363307و شناســنامه و شناســنامه 
بــه شــماره بــه شــماره 655655 و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی و  و دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی و 22 عــدد دســته چــک بانــک صــادرات و انصــاری   عــدد دســته چــک بانــک صــادرات و انصــاری  
ــه  ــه و فــرم خــام شــرکت کار آفریــن شــادیار و دفتــر وکالــت موسســه حقوقــی و کارت بســیج متعلــق ب و فــرم خــام شــرکت کار آفریــن شــادیار و دفتــر وکالــت موسســه حقوقــی و کارت بســیج متعلــق ب
ــد  ــام محم ــه ن ــدد ب ــه ع ــه س ــت خان ــند مالکی ــد و س ــد محم ــتانی  فرزن ــادمان شهرس ــی  ش ــد مصطف ــام محم ــه ن ــدد ب ــه ع ــه س ــت خان ــند مالکی ــد و س ــد محم ــتانی  فرزن ــادمان شهرس ــی  ش مصطف
ــه محمــودی  ــام معصوم ــه ن ــه ب ــه محمــودی  و ســند خان ــام معصوم ــه ن ــه ب ــی 00203842380020384238 و ســند خان ــه کــد مل ــی رضــا شــادمان شهرســتانی ب ــه کــد مل رضــا شــادمان شهرســتانی ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/09/09  1401/09/09 مفق ــخ در تاری ــی 00599172450059917245 در تاری ــه شــماره مل ــی  ب ــه شــماره مل  ب

می باشد.می باشد.

ــه شــماره 26797805582679780558   ــي ب ــراث فرهنگ ــایی می ــه ســوم و کارت شناس ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره کارت مل ــي ب ــراث فرهنگ ــایی می ــه ســوم و کارت شناس ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
متعلــق بــه حســین  احمــدی لیفشــاگرد فرزنــد محمــد  در تاریــخمتعلــق بــه حســین  احمــدی لیفشــاگرد فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/08/23  1401/08/23 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

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

70067006
ــخ  ــد  در تاری ــد احم ــل  فرزن ــریفی اص ــا  ش ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــد احم ــل  فرزن ــریفی اص ــا  ش ــه رض ــق ب ــماره 61696437576169643757 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/08/241401/08/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه  و بیم ــماره 44903531974490353197 و بیم ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــی ب ــماره 44903531974490353197 و کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
نامــه ماشــین بــه شــماره نامــه ماشــین بــه شــماره 1919  162162مم6969 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 1919  162162مم6969 و کارت پایــان خدمــت  و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره بــه شــماره 44903531974490353197 متعلــق بــه امیررضــا امیــدی فرزنــد حیــدر در تاریــخ متعلــق بــه امیررضــا امیــدی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/08/26  1401/08/26 مفقــود مفقــود 

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

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45006739114500673911 متعلــق بــه عبدالجبــار  غیاثــی  فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه عبدالجبــار  غیاثــی  فرزنــد عبدالحســین 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.

  
70147014

کارت ملــی بــه شــماره ملی: کارت ملــی بــه شــماره ملی: 46109486644610948664 و کارت دانشــجویی به شــماره دانشــجویی:  و کارت دانشــجویی به شــماره دانشــجویی: 4011321214840113212148  
ــری  ــه نصی ــیده فاطم ــه س ــق ب ــراه اول و ایرانســل متعل ــدد ســیمکارت هم ــری  ع ــه نصی ــیده فاطم ــه س ــق ب ــراه اول و ایرانســل متعل ــدد ســیمکارت هم ــی و 22 ع ــک مل ــی و و کارت بان ــک مل و کارت بان
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/09  1401/09/09 مفق ــیدمحمود در تاری ــد س ــردی فرزن ــخ دهک ــیدمحمود در تاری ــد س ــردی فرزن  دهک

می باشد.می باشد.

ــتانی  ــی جوزس ــیدعلی درگاه ــه س ــق ب ــتانی  متعل ــی جوزس ــیدعلی درگاه ــه س ــق ب ــی: 46802851924680285192 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی: گواهینام ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
فرزنــد ســیدحمزه علــی در تاریــخفرزنــد ســیدحمزه علــی در تاریــخ 1401/08/30  1401/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی:00773071910077307191   ــماره شاس ــه ش ــی: و ب ــماره شاس ــه ش ــران 458458 ص ص1818 و ب ــران  ای ــالک: 7171 ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــالک: ب ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــه یحیــی عباســی بافطــرت فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ  ــه یحیــی عباســی بافطــرت فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــه شــماره موتــور:2252770849322527708493 متعلــق ب ــه شــماره موتــور:و ب و ب

1401/01/151401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

70257025
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 5353 متعلــق بــه جــواد فــروزان احســن فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ  متعلــق بــه جــواد فــروزان احســن فرزنــد هوشــنگ 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.
  

70317031
کارت ســوخت بــه شــماره کارت ســوخت بــه شــماره 55900457545590045754 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 55900457545590045754 متعلــق  متعلــق 
ــده و از درجــه  ــده و از درجــه مفقــود گردی ــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفقــود گردی ــد ســید افضــل در تاری ــه ســید ســعید  موســوی  فرزن ــخب ــد ســید افضــل در تاری ــه ســید ســعید  موســوی  فرزن ب

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــه شــماره 43800750524380075052 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل ــی ب ــه شــماره 43800750524380075052 و کارت مل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفق ــب در تاری ــد طی ــا فرزن ــا طاهرخانیه ــخمین ــب در تاری ــد طی ــا فرزن ــا طاهرخانیه مین

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 43802770214380277021 متعلــق بــه میثــم میرانلــو  فرزنــد محمــود  در تاریــخ  متعلــق بــه میثــم میرانلــو  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
1401/01/041401/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 55900762345590076234 متعلــق بــه علــی اصــل محمــدی  فرزنــد ایمــان قلــی در تاریــخ  متعلــق بــه علــی اصــل محمــدی  فرزنــد ایمــان قلــی 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.

  
70517051

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره موتــور: بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره موتــور: cc124297124297 و شــماره پــالک :  و شــماره پــالک : 5353  129129 ل  ل 7979 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/08/25  1401/08/25 مفق ــد اســمعیل  در تاری ــخ ســعید  نظــری فرزن ــد اســمعیل  در تاری  ســعید  نظــری فرزن

می باشد.می باشد.
  

70617061
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44206756674420675667 و کارت ســوخت متعلــق بــه عــارف میرجلیلــی فرزنــد محمدرضــا   و کارت ســوخت متعلــق بــه عــارف میرجلیلــی فرزنــد محمدرضــا  

در تاریخدر تاریخ 1401/07/10  1401/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44207284504420728450 متعلــق بــه مهدیــه دهقــان دهنــوی فرزنــد محمــد حســین  در  متعلــق بــه مهدیــه دهقــان دهنــوی فرزنــد محمــد حســین  در 
تاریــختاریــخ 1401/08/10  1401/08/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــران  ای ــالک 5454 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه دو و کارت ماش ــه پای ــازی و گواهینام ــالک کارت جانب ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه دو و کارت ماش ــه پای ــازی و گواهینام کارت جانب
949949 ل  ل 3131 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 44594215424459421542 متعلــق بــه محمدکاظــم اقبالــی شــاه آبــادی فرزنــد  متعلــق بــه محمدکاظــم اقبالــی شــاه آبــادی فرزنــد 

علیرضــا در تاریــخعلیرضــا 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.
  

70627062
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 36603577823660357782وکارت عابــر بانک ملت بــه شــماره کارت وکارت عابــر بانک ملت بــه شــماره کارت 61043389407896766104338940789676  
متعلــق بــه مرضیــه پودینــه پــور فرزنــد عالمرضــا در تاریــخمتعلــق بــه مرضیــه پودینــه پــور فرزنــد عالمرضــا در تاریــخ 1401/09/11  1401/09/11 مفقــود گردیــده و از درجــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــهانق فرزن ــر زاده ش ــدا جعف ــه ن ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــد اصغ ــهانق فرزن ــر زاده ش ــدا جعف ــه ن ــق ب ــماره 49115957524911595752 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/08/051401/08/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــدا پرس ــد خ ــی فرزن ــه حق ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــت در تاری ــدا پرس ــد خ ــی فرزن ــه حق ــه فاطم ــق ب ــماره 56600582725660058272 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 1401/09/101401/09/10 مفق

  
70637063

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 24401145882440114588 متعلــق بــه علیرضــا بهــی پــور فرزنــد فرامــرز در تاریــخ  متعلــق بــه علیرضــا بهــی پــور فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 
1401/09/091401/09/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
70667066

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد رحم ــدی فرزن ــام اس ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد رحم ــدی فرزن ــام اس ــه اله ــق ب ــماره 37825550153782555015 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/10/011400/10/01 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 00743040620074304062 متعلــق بــه ســمیه پورهــادی فرزنــد کریــم در تاریــخ  متعلــق بــه ســمیه پورهــادی فرزنــد کریــم 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 1401/08/081401/08/08 مفق

  
70727072

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51399022145139902214 متعلــق بــه زینــب  یزدانــی فرزند اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب  یزدانــی فرزند اســداله در تاریــخ 1401/08/191401/08/19  
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 24204730002420473000 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 24204730002420473000 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
محمدهــادی  لطفــی فرزنــد محمــد در تاریــخمحمدهــادی  لطفــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/09/03  1401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/09/13

شماره : 1531

 هیات اندیشه ورز بسیج جامعه پزشــکی استان هسته محرکه بسیج جامعه 
پزشکی است

اولین نشست هیات اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی استان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
برگزار شد. در این نشست سرهنگ خرسند مسئول بسیج جامعه پزشکی، اعضای جدید هیات 
را معرفی کرده و اضافه کرد : ریاست هیات به عهده جناب آقای دکتر حسینی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه است .حجت االسالم دکتر حسینی رئیس هیات 
اندیشه ورزان استان گفت:هیات اندیشه ورز موتور محرکه مجموعه بسیج جامعه پزشکی است 
این گروه باید فکر کنند ، برنامه ریزی کنند . ایشان اضافه کردند:  اعضای این هیات در ۵ زمینه  
باید کارها  را دنبال کند: ۱- برنامه ریزی در جهت توانمند سازی بسیج جامعه پزشکی در ابعاد 
مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و... ۲-کمک به باال بردن و ارتقا نظام اداری و سالمت 
اداری ۳- تبیین گفتمان و اندیشه های مقام معظم رهبری  ۴- برنامه ریزی در زمینه جهاد 
تبیین ۵- فرهنگ سازی جریان مقاومت اسالمی. در ادامه این جلسه اعضای حاضر نظرات و 

پیشنهادات خود را ارائه کردند.

 به همت اتاق بازرگانی اصفهان تشــریح شد؛حقایق ســرمایه گذاری از زبان 
استراتژیست بازارهای مالی

نشست انتقال تجربه با موضوع »حقایق سرمایه گذاری که نمی خواهند شما بدانید« با شعار 
حاصل عمر من، توشــه راه تو؛ با حضور محمد سعید علیدوستی، استراتژیست و فعال حوزه 
سرمایه گذاری و بازارهای مالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در 
این نشست محمد سعید علیدوستی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بازارهای مالی، عالوه بر 
پتانسیل باال برای رشد سرمایه، دارای حقایق تلخی نیز هست که نمی خواهند شما بدانید افزود: 
به طور کلی بیشتر ما از لحاظ روانشناسی به دروغ های شیرین بیشتر تمایل داریم تا حقایق 
تلخ، یکی از این حقایق تلخ این اســت که بسیاری از افرادی که امروز میلیاردرهای بازارهای 
مالی هستند بارها سرمایه خود را از دست داده اند و دوباره از ابتدا شروع کردند، بنابر این رمز 
موفقیت در این بازارها این است که ریسک پذیر باشیم و بتوانیم ریسک و تلخی از دست دادن 
پول خود را تحمل کنیم. وی تاکید کرد: برای ورود به بازارهای مالی به هیچ وجه وام نگیرید، 
اموال اساســی خود را نفروشــید و پول هایی که در روزمره زندگی به آن احتیاج دارید را وارد 
این بازارها نکنید، سرمایه گذار موفق کسی است که در درجه اول بتواند سرمایه خود را حفظ 
کند و در درجه دوم آن را افزایش دهد. این استراتژیست تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد 
می شود پول های اضافه که به آن احتیاج ندارید را چند قسمت کنید؛ ۵0% آن را وارد سرمایه 
گذاری امن کنید ۳0% آن را وارد بازارهای مالی کنید و فراز و نشــیب های بازارهای مالی را 
بوسیله آن تجربه کنید، ۲0% باقیمانده را نیز پول نقد داشته باشید و بگذارید برای زمان هایی 
که فرصت های استثنایی پدید می آید و شما با این پول نقد خود می توانید برگ برنده بازار را 
داشته باشید؛ به عنوان مثال امروز یک نفر قصد دارد خودروی خود را به قیمت پایین بفروشد، 
پول نقد شما در این موقعیت به کار خواهد آمد و معامله شیرینی را برای شما رقم خواهد زد. 
علیدوستی در خصوص بازارهای مالی گفت: بسیاری از این بازارها، اصالح پذیر هستند و فصل 
اصالح آنها تکرار شونده است؛ فقط کافی است شما فصل اصالح را به خوبی تحلیل کنید و به 
موقع آن ۳0% پول خود را وارد بازار و به موقع خارج کنید. دقت کنید که بازار خودرو، مسکن، 
دالر و طال هیچ وقت اصالح پذیر نبوده و نیســت،این بازارها اغلب یا درگیر رکود هستند یا 
درگیر افزایش، به همین دلیل در این بازارها ما با یک بازار اصالح ناپذیر مواجه هستیم، در این 
بازارها باید مراقب market maker ها باشــیم،اینها افرادی هستند که ما را تحریک می 
کنند در زمان افزایش قیمت خرید کنیم و همینها هستند که صف فروش و صف خرید را در 
بازار ایجاد می کنند. در ابتدای این رویداد نیز حمید منتظرالقائم سرپرست سرای نوآوری اتاق 
بازرگانی و دانشگاه، به تشریح طرح ها و رویدادهای سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه به 

ویژه طرح پویش اشتغال همزمان با تحصیل پرداخت.

 معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان مطرح 
کرد؛مطالعه ۳۱۰ کیلومتر راهسازی استان اصفهان

معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر این 
اداره کل در سطح استان ۳0 قرارداد مشاوره منعقد کرده است که ۱۲ مورد آن صرفاً مطالعه 

راهها بوده و براین اساس ۳۱0 کیلومتر راه در دست مطالعه است.
بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(، اظهار داشت: این اداره کل 
هرســاله براساس عملکرد ســاالنه، احداث راه در سال پیش رو را پیش بینی میکند و مطابق 
با پیش بینی صورت گرفته صفر تا صد ســاخت آن محورها را در دســتور کار قرار می دهد. 
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه پروژه های 
احداث راه با مشکالتی از جمله منابع مالی مواجه است، اذعان داشت: با توجه به برآوردها هم 
اکنون ساخت یک کیلومتر بزرگراه به صورت چهار خطه با عرض هفت متر و ۴0 سانتیمتر 
آســفالت، حدود ۶.۵ تا ۷ میلیارد تومان بسته به موقعیت مکانی آن در سطح استان هزینه 
دارد. شاهســوندی با بیان اینکه معموال فرآیند راهسازی از مطالعات آن آغاز می شود عنوان 
کرد: براساس فراخواِن این اداره کل، انتخاب مهندس مشاور مجرب از میان مهندسان مشاوری 
که ارزیابی های فنی و کیفی آن ها صورت گرفته و در فرآیند مناقصه شــرکت کردند انجام و 
کار مطالعات آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه در مطالعات راهسازی پارامترهای اقتصادی، 
خدمات دهی، محل عبور، الزامات زیســت محیطی و پدافند غیر عامل در نظر گرفته می شود 
گفت: در حال حاضر این اداره کل  در سطح استان ۳0 قرارداد مشاوره منعقد کرده است که 
۱۲ مورد آن صرفاً مطالعه راه ها بوده و بر این اساس ۳۱0 کیلومتر راه در دست مطالعه است. 
شاهسوندی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مطالعات یک پروژه، بررسی های الزم توسط اداره کل 
راه و شهرسازی استان انجام می شود و در صورت تصویب طرح، اعتبارات و اخذ مجوز ماده ۲۳ 
از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود و نهایتاً فرآیند انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایی 

محور آغاز می شود.  

  مدیرکل شیالت گلستان گفت: بیش از 2۰ سال است که صنعت میگو در گلستان 
راه اندازي شده است

محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان| مهندس اسماعیل جباری در آیین شکرگزاری وجشن 
برداشت میگو درگمیشان گفت :  بیش از ۲0 سال است که صنعت میگو در گلستان راه اندازي 
شده است و در نتیجه زحمات مدیران پیشین شیالت استان است که امروز شاهد کسب رتبه 
سوم گلستان در صنعت میگو کشور هستیم. به گزارش روابط عمومي اداره کل شیالت گلستان 
مهندس اســماعیل جباري در آیین شکرگزاري و جشن برداشت میگوي پرورشي گمیشان 
خاطر نشان کرد: تولید میگو از استخرهاي پرورش مجتمع گمیشان با برداشت ۳ هزار و ۱00 
تُن محصول نسبت به سال زراعي قبل ۱00 درصد رشد دارد. وي افزود: برنامه ریزي براي راه 
اندازي و تکمیل دوفاز ۱0هزار هکتاري مجتمع پرورش میگو گمیشان و رسیدن به تولید ۲0 
هزار تن در حال انجام است. وي تصریح کرد: پرورش خانگي در سواحل از مهم ترین اهداف 
شیالت گلستان است. چرا که ایجاد اشتغال به صورت پایدار و موقت را از مهم ترین وظایف 
خود مي دانیم. مدیر کل شــیالت گلستان اظهار داشت: یکي از برنامه هاي ما در سال آینده 
هوشمند سازي مزارع میگو با کمک تولید کنندگان و شرکت هاي دانش بنیان و رشد تولید 
در واحد ســطح است. مهندس جباري با اشــاره میزان اشتغال صنعت میگوي استان گفت: 
تولید میگوي گلســتان ۲ هزار و ۷00 فرصت شغلي مستقیم و غیرمستقیم به وجود آورده 
است. بیش از ۸0 درصد میگوهاي برداشت شده در گلستان پس از عمل آوري و بسته بندي 
قابلیت صادرات به کشورهاي دیگر را دارد. گفتني است برداشت میگو از اواخر هفته نخست 
شهریورماه سال جاري از سطح هزار و ۵۴۲ هکتار در قالب ۱00 استخر و با پرورش میانگین 
تراکم ۱۷0 هزار قطعه در هکتار در مجتمع گمیشان واقع در شمال غربي استان گلستان آغاز 
و تا ابتداي دهه سوم مهرماه ادامه داشت. الزم به ذکر است جشن برداشت میگو گمیشان با 
حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، مدیر کل دفتر امور میگو و سایر آبزیان آب 
شور سازمان شیالت ایران، نماینده مردم غرب استان در مجلس شوراي اسالمي و جمعي از 
مدیران کشوري و استاني و جمعي از تولید کنندگان و فعاالن صنعت میگو استان برگزار شد. 
از برنامه هاي جانبي این مراسم، برگزاري جشنواره طبخ آبزیان، اجراي برنامه هاي فرهنگي و 
هنري و همچنین تقدیر از تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت میگو استان بوده است.  

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: 
منطقه ویــژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 
به توسعه تولید و صادرات محصوالت کشاورزی و 

باغی این استان رونق بخشیده است.
عبدالرضا بــازدار در بازدیدی که به همراه رییس 
سازمان حفظ نباتات کشور از منطقه ویژه اقتصادی 
پیام داشت، بر توسعه همکاری های مشترک سه 
جانبه بین ســازمان جهاد کشاورزی استان البرز، 
سازمان حفظ نباتات کشور و منطقه ویژه اقتصادی 
پیام در خصوص بررســی زمینه های ایجاد مرکز 
صادرات محصوالت کشاورزی در استان تاکید کرد.

وی در نشستی که به صورت مشترک با مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شــد، با اشاره به 
محدودیت منابع آبی استان، تصریح کرد: تولید در 
محیط های کنترل شده از جمله تولید محصوالت 
گلخانه ای به ویژه محصول سالم و حتی ارگانیک 
در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان است 
و در این راستا نقش مجموعه منطقه ویژه اقتصادی 
پیام در بحث تولید و صادرات محصوالت کشاورزی 

در این حوزه می تواند بسیار مؤثر باشد.
بازدار با اشــاره به ظرفیت های منطقه ویژه برای 
تولیــد و صادرات محصوالت کشــاورزی، از اعالم 
آمادگی این ســازمان برای در اختیار گذاشــتن 
توان کارشناســی و تخصصــی در خصوص ایجاد 
ظرفیت هــای تولیــدی و اســتقرار امکانات الزم 
در مجموعــه منطقه ویژه در خصــوص صادرات 

محصوالت کشاورزی خبر داد.
وی با بیان اینکه مقدمات الزم برای ساخت پست 
قرنطینه مســتقر در فرودگاه با مساعدت سازمان 
حفظ نباتات کشور فراهم و تأمین اعتبار شده است؛ 
افزود: در صورت احداث پست قرنطینه، الزامات و 
اســتانداردهای مربــوط به صــادرات محصوالت 

کشاورزی در استان البرز فراهم می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: 
منطقــه ویژه اقتصادی پیام اســتعداد بی نظیری 
برای توســعه بخش کشاورزی استان البرز است و 
انتظار می رود حوزه منطقــه ویژه اقتصادی پیام 

کمک کند ظرفیت های الزم عالوه بر افزایش حجم 
تولید محصوالت کشاورزی برای تسریع در احداث 
زیرساخت ها و دستیابی بازرگانان و تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی به مقاصد صادراتی تسهیل 

شود.

 استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی 
پیام برای صادرات

مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی پیام نیز در این 
نشست ضمن تشریح استعدادهای منطقه ویژه از 
اعالم آمادگی مجموعه پیــام برای همکاری های 
مشــترک در خصوص اســتفاده از ظرفیت های 
منطقه برای تولید و توســعه صادرات محصوالت 

کشاورزی در استان البرز خبر داد.
اکبر قنبرپور با اشاره به اینکه احداث فرودگاه پیام 
در مساحتی ۱0 هزار هکتاری پیش بینی و تملک 
اراضی با هدف ایجاد قطب پســتی و یک فرودگاه 
بین المللی تخصصی حوزه کارگو ایجاد شده است؛ 
افزود: در زمان حاضر از ســه هــزار و ۶00 هکتار 
اراضی که به صورت عملیاتــی در اختیار منطقه 

اســت، یک هزار هکتار فضــای فرودگاهی وجود 
دارد کــه برای بخش حمــل و نقل هوایی در نظر 
گرفته شده است و ۲ هزار و ۶00 هکتار از این فضا 
برای منطقه ویژه با دو مأموریت تولید و موضوعات 
صنعتی و دیگری ترانزیت کاال و خدمات لجستیک 

که در منطقه ویژه ارائه می شود.
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی پیام، ظرفیت 
ها و برنامه های منطقه ویژه در حوزه کشــاورزی 
را بســیار حائز اهمیت دانســت و گفت: پیام یک 
فرودگاه بزرگ به نسبت خلوت است که با یک باند 
چهــار هزار و ۲00متری به صورت تخصصی برای 

پروازهای باری در نظر گرفته شده است.
قنبرپور با بیــان اینکه این بانــد فرودگاهی جزء 
طوالنی ترین باند های کشــور است و عرض ۶0 
متری این باند اهمیت ویــژه ای به خصوص برای 
هواپیماهای پهن پیکر دارد،گفت: مقاومت بسیار 
خوب این بانــد، پارامتر مهمی برای نشســتن و 
برخاســتن هواپیماهای باری که امکان پذیرایی از 
پهن پیکرترین و غول پیکرترین هواپیمای دنیا در 
داخل این مجموعه وجــود دارد و به صورت ویژه 

برای حمل بار کشاورزی پیش بینی شده است و از 
سال های گذشته نیز رونق داشته است.

مدیــر عامل منطقه ویژه اقتصــادی پیام از اعالم 
آمادگی برای اســتفاده از ظرفیت های قانونی در 
خصوص اســتفاده از یارانه سوخت برای حمل بار 
در زمینه صادرات کلیه محصوالت کشاورزی خبر 
داد و افزود: در قانون بودجه ۱۴00 و۱۴0۱ دو سال 
متوالی این موضوع پیش بینی و امکان استفاده از 

این ظرفیت قانونی در مجموعه فراهم است.

به کشاورزی  پیام  اقتصادی   منطقه ویژه 
البرز رونق بخشیده است

قنبرپور با اشاره به اینکه در بخش تولید منطقه ویژه 
۳00 شرکت در حوزه های مختلف سرمایه گذاری 
کرده اند گفت: نحوه کار به صورت اجاره بلند مدت 
زمین )۲۵ ساله( است که در قالب قرارداد اجاره در 
اختیار شرکت ها قرار می گیرد، رقم بسیار ناچیزی 
است و تا سه سال رقم اجاره ثابت و از سال چهارم 
۱۵ درصد افزایش پیش بینی شده است که در این 

صورت سرمایه شرکت ها درگیر زمین نمی شود.

وی با بیان اینکه این ۳00 شــرکت در یک پهنه 
۲۶0 هکتــاری در حال حاضر مشــغول فعالیت 
هستند و به عبارتی۱0 درصد از اراضی منطقه ویژه 
اقتصادی آماده ســازی و واگذار شده است؛ افزود: 
اتفاق خوبی که در این مجموعه صورت گرفته این 
اســت که از امسال موضوع تملک و فروش اراضی 
برای بخش خصوصی فعال شده است و به صورت 
پایلوت واگذاری اراضی به اولین شرکت را در دست 
اقدام داریــم بنابراین یک مدل ترکیبی از اجاره و 

فروش خواهیم داشت.
مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی پیــام با بیان 
اینکه اســتان البرز قطب کشاورزی است و شاهد 
تولید محصوالت یونیک و در تراز صادرات در این 
استان هستیم، تصریح کرد: بخش زیادی از کسب 
و کارها در حوزه کشــاورزی فعالیت می کنند که 
برای صادرات محصوالتشــان از مسیرهای زمینی 
و امکانات اســتان های دیگر استفاده می کنند، در 
حالی که این امکان در استان البرز به خوبی فراهم 

شده است.
مدیــر عامل فرودگاه بین المللی پیام با اشــاره به 
اســتقرارگمرک اســتان در محدوده منطقه ویژه 
و ســهولت عملیات ترخیص بار گمرکی اســتان، 
موضوع احداث پســت قرنطینه کشــاورزی را از 
نیازهای جــدی منطقه ویژه دانســت و از اعالم 
آمادگی برای مساعدت در تأمین زیرساخت های 
الزم در ایــن مجموعــه خبــر داد و تصریح کرد: 
اســتقرار چنین امکانات و زیرساخت هایی امکان 
جذب ثروت و سرمایه گذار برای احداث زیرساخت 
هایی نظیر ایجاد سردخانه و راه اندازی گلخانه های 
هوشــمند تولید محصوالت کشاورزی را در داخل 
منطقه ویژه فراهم می کند، لذا این آمادگی وجود 
دارد ظرفیت هــای الزم برای احداث گلخانه های 
هوشــمند در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی پیام 

اختصاص یابد.
استان البرز دارای ۶۸ هزار هکتار اراضی حاصلخیز 
کشاورزی و باغی است که بخش عمده محصوالت 

این استان صادرات می شود.

منطقه ویژه اقتصادی پیام به کشاورزی البرز رونق بخشیده است

 سرپرســت مخابرات منطقه خراسان شمالی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ تلفن ثابت 
در این استان ۲۶ درصد است گفت: این میزان نسبت به سایر استان های کشور بسیار 
ناچیز است. رســول علی اصغر پور روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲۵0 
هزار مشترک تلفن ثابت در بیش از ۷00 روستای خراسان شمالی از خدمات و امکانات 
تلفن ثابت شــرکت مخابرات بهره مند هستند. وی درباره وضعیت بهره مندی مردم 
اســتان از خدمات ارتباطات سیار افزود: ۳۷0 ســایت همراه اول در استان راه اندازی 
شده است و بیش از ۶00 هزار مشترک از این خدمات بهره مندند. اصغرپور خاطرنشان 
کرد: متاسفانه میزان پوشش اینترنت خانگی در روستاهای استان ناچیز است به طوری 
که ساکنان کمتر از ۲00 روستای استان از اینترنت خانگی بهره مند هستند درصدد 
ارتقای این رقم هســتیم. وی گفت: امســال قرار است زمینه بهره مندی ساکنان در 
۶0 روســتا از اینترنت خانگی فراهم شود که اقدامات الزم در این باره با لحاظ اولویت 
های مختلف از جمله شــمار مشترکان تلفن ثابت، جمعیت روستا و وجود زیرساخت 
فیبر نوری انجام می شود. سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
تاکنون راه اندازی شرایط برای دسترسی به اینترنت خانگی در ۲0 روستا فراهم شده و 
برنامه ها در ۴0 روستای دیگر در دست اجراست و با برنامه ریزی انجام شده ساکنان 
تمامی این ۶0 روستا تا پایان امسال از اینترنت خانگی بهره مند می شوند.وی اظهار 
داشت: پوشش تلفن همراه در روستاهای بزرگ استان مناسب است و در ۲ سال قبل، 

۱0 روستای جدید از اینترنت ۴G بهره مند شدند.
اصغرپور افزود: تا پایان امسال نیز ۱0 سایت مهم در مناطق پرجمعیت روستایی استان 

راه اندازی می شود.

 بهره مندی ۱6۰ روستا از اینترنت خانگی در سال آینده
وی یادآور شــد: سال آینده هم قرار است تا ساکنان ۱۶0 روستای خراسان شمالی از 
مزیت اینترنت خانگی بهره مند شوند که در این صورت شاخص توسعه استان در این 
باره تا حدی ارتقا می یابد. سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی درباره افزایش 
تعرفه تلفن ثابت گفت: در ۱۳ سال گذشته تعرفه  تلفن ثابت افزایشی نداشته، این در 

حالی اســت که هزینه های نگهداری و سایر هزینه های مربوط به خدمات رسانی به 
مشترکان تلفن ثابت بسیار باال رفته است. اصغرپور افزود: شرکت مخابرات در این سال 
ها بارها برای افزایش تعرفه ها درخواســت داده بود اما این امر محقق نشــد، اخیرا بر 
اســاس دستورالعملی که از طرف ستاد تنظیم بازار که با پیشنهاد کمیسیون تنظیم 
مقررات و تایید شورای عالی رقابت ابالغ شده، تغییراتی در هزینه های تلفن ثابت ایجاد 
شــد. وی اظهار داشت: زیرساخت های ایجاد شده در تلفن ثابت، به نوعی زیرساخت 
برای خدمات رســانی سایر اپراتورها و شرکت ها است، بر این اساس خلل در خدمات 

رسانی در زمینه تلفن ثابت، صدمه و خسارت برای سایر شرکت ها است.
وی تصریح کرد: برای تداوم خدمات رسانی اپراتورها نیاز است تا زیرساخت ها در زمینه 

تلفن ثابت پایدار باقی بماند که در این زمینه باید بخشی از هزینه ها جبران شود.
سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی افزود: بر اساس این مصوبه، به منظور جبران 
برخــی هزینه های نگهداری خط تلفن ثابت، هزینــه ماهانه مکالمه صوتی برای این 
مشترکان در نظر گرفته شده است که در این مصوبه، مشترکان روستایی تلفن ثابت، از 

افزایش تعرفه مستثنی هستند و شامل این افزایش هزینه ها نمی شوند.
وی با بیان اینکه شــهروندان نباید نگران افزایش هزینه ها در تغییرات ایجاد شده در 
تعرفه تلفن ثابت باشند تصریح کرد: شهروندان بابت مکالمه با اپراتورهای مختلف هزینه 
ثابتی را می پردازند که این رقم در مرکز استان ماهانه ۱۵ هزار تومان و در سایر شهرها 
تا سقف ۱0 هزار تومان است و در صورت باال رفتن هزینه های مکالمه از این میزان، 

رقم بیشتری در قبوض لحاظ می شود.
وی افزود: یکی از رویکردها در این اقدام، تغییر ذائقه مردم و مشــترکان از اســتفاده 

از تلفن همراه به تلفن ثابت است و البته مزایای این طرح نصیب استان خواهد شد.
اصغرپور تصریح کرد: تمامی هزینه هایی که مشترکان تلفن همراه پرداخت می کنند، 
در تهران متمرکز شده و ریالی نصیب استان نمی شود اما هزینه هایی که بابت خدمات 
رسانی به مشترکان تلفن ثابت دریافت می شود در این استان و برای توسعه این خطه 

از کشور صرف می شود.

 افزایش سرقت تجهیزات مخابرات
سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود درباره سرقت 
تجهیزات شرکت مخابرات گفت: سرقت تجهیزات شرکت مخابرات شامل دستبرد به 
سایت های موبایل، سرقت کابل های فیبر نوری که به صورت هوایی اجرا شده و نیز 
ســرقت کابل های مسی است. وی اظهار داشت: برای جلوگیری از سرقت کابل های 
فیبر نوری، اجرای این شــبکه به صورت زمینی در دســتور کار است، تاکنون ۴00 
کیلومتر کابل زمینی در اســتان اجرا شــده و اجرای ۷00 کیلومتر دردست پیگیری 
و دریافت مجوزهای الزم است. اصغرپور خاطرنشان کرد: متاسفانه سرقت کابل های 
مسی که بر روی دیوارهای منازل و ادارات اجرا شده، بسیار افزایش یافته است و این 
کابل ها در معرض سرقت قرار دارند. وی بدون ذکر میزان خسارت های سارقان به این 
شرکت و میزان تجهیزات سرقت شده گفت: برای تامین کابل های مسی، این تجهیزات 
به ارزش یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان خریداری شــده است که البته این میزان 

کابل پاسخگوی بخشی از نیازها است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در خراسان شمالی ۲۶ درصد است

 رییس اداره توســعه نوغانداری خراسان رضوی وابســته به وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: پرورش کرم ابریشم در این استان طی سالهای اخیر رشد ۲۴0 
درصدی را داشته است که انتظار می رود با ادامه این روند، رکود دوره های قبل 
جبران شود. عبدالعظیم نصیری افزود: در این راستا توزیع تخم نوغان در خراسان 
رضوی طی سالهای اخیر از حدود پنج هزار به ۱۲ هزار جعبه افزایش یافته است 
که با حمایت های صورت گرفته از سوی دستگاههای مربوطه و همکاری سایر 

نهادهای دولتی، این میزان در حال افزایش است.
وی در پاســخ به پرسش ایرنا که ثبت جهانی پرورش کرم ابریشم و تولید 
سنتی ابریشم به  عنوان بیست و یکمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس کشورمان 
در هفدهمین نشست کمیته بین الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس 
یونسکو چه میزان می تواند در رشد این صنعت اثرگذار باشد، گفت: این رویداد 
در توســعه و تعمیم نوغانداری و ابریشم کشی اثر مثبت دارد ولی می توان با 

سلسله اقدامات دیگری اثرگذاری آن را بصورت جهشی افزایش داد.
نصیری تصریح کرد: اکنون صنعت ابریشــم کشورمان وابستگی زیادی به 
صادرات فرش دارد و تنوع بخشی به تولیدات صنایع دستی و فرآوری ابریشم 
می تواند به ارزش افزوده و اشتغال بیشتر انجامد که اثر آن رشد بیش از پیش 

صنعت نوغانداری و ابریشم کشی است.
وی بیان داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی از سوی دستگاههای ذیربط 
همچون اداره توسعه نوغانداری و رفتن به سوی تولید علمی در رشد این صنعت 
طی ســالهای اخیر اثرگذار بوده است که توجه به تولید دانش بنیان می تواند 

شرایط رو به بهبود را بازهم تقویت کند.

  طرحهای پژوهشی در زمینه پرورش کرم ابریشم
رییس اداره توســعه نوغانداری خراسان رضوی گفت: هم اکنون طرحهای 
پژوهشی مختلفی در دست انجام داریم که از جمله آن بررسی انواع هیبریدهای 
)نوع کرم ابریشــم( داخلی و خارجی برای رسیدن به گونه های سازگار با آب 

و هوای منطقه است که نتیجه این کار افزایش عملکرد در هر جعبه است.
نصیری با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی تولید کرم ابریشم با رویکردهای 

علمی و دانش بنیان و آموزش آن به بهره برداران مورد توجه بیشتری قرار گرفته 
است، افزود: مرمت، بهسازی و بازسازی کارگاههای تولید پرورش کرم ابریشم 
می تواند به رشد و افزایش تولید منجر شود و هم اکنون با همین هدف؛ دولت 
پرداخت تسهیالت بلند مدت ۵ تا ۷ ساله با بهره کم چهار درصد به بهره برداران 
را اجرایی کرده است. وی اضافه کرد: توزیع نهال توت یارانه ای به قیمت ناچیز 
هر نهال ۵00 تومان از دیگر اقدامات سازمان توسعه نوغانداری برای حمایت از 
بهره برداران است، ضمن اینکه پرداخت وام های اشتغال زایی و دیگر رویکردهای 
حمایتی دولت از صنعت نوغانداری چشم انداز این صنعت را روشن کرده است.

رییس اداره توسعه نوغانداری خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون این 
استان با تولید حدود ۴۶۸ هزار کیلو پیله تر پس از گیالن باالترین میزان تولید 
این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است، گفت: البته مزیت نسبی 
و وجه تمایز خراسان رضوی با دیگر استانهای پیشرو صنعت نوغانداری همچون 
گیالن و مازندران ؛ وجود صنایع تبدیلی با هنرمندان چیره دست در این استان 
است، به گونه ای که هم اکنون ۸0 تا ۹0 درصد ابریشم ایران فقط در شهرستان 

تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی تولید می شود.
وی تصریح کرد: البته کارگاههای ابریشم کشی تربت حیدریه باید از روش 
سنتی خارج شده و به روز باشند، ضمن اینکه نباید تک محصولی باشد بلکه 
می توان با رفتن به ســوی دیگر تولیدات همچون پارچه ابریشــمی، روسری 

ابریشمی، مبل ابریشمی و دیگر صنایع مرتبط ارزش افزوده بیشتری را نصیب 
بهره برداران و تولیدکنندگان کرد.

نصیری گفت: اکنون تربت حیدریه نه تنها قطب تولید پرورش کرم ابریشم 
محســوب می شود، بلکه بیشترین تعداد کارگاههای ابریشم کشی در بخش 
بایگ این شهرستان سهم عمده نخ ابریشم ایران معادل ۸0 تا ۹0 درصد تولید 
کشــور را از آن خود کرده اســت که با رویداد اخیر )ثبت جهانی پرورش کرم 
ابریشم و تولید سنتی ابریشم( جا دارد بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار 
گیرد.شعبه استانی شرکت توسعه نوغانداری خراسان رضوی به مرکزیت رشت 
در تربت حیدریه مســتقر است که به استانهای خراسان شمالی و جنوبی هم 
خدمات می دهد. پرورش کرم ابریشم و فراوری آن به ابریشم و پارچه یا فرش 
شامل مجموعه ای از شیوه های دانش سنتی، مهارت ها و صنایع دستی مربوط به 
کاشت و پرورش درختان توت، پرورش کرم ابریشم، تولید نخ های ابریشم برای 
بافندگی و صنایع مرتبط دیگر است. داشت یا نگهداری درختان توت در وضعیت 
مطلوب )تأمین نور کافی، عناصر غذایی خاک، تهویه، رطوبت( بر حسب شرایط 
اقلیمی هر منطقه پایه و اســاس تولید کمی و کیفی برگ و به تبع آن تولید 
پیله مرغوب است. کرم  ابریشم از برگ  درخت توت تغذیه می کند، سپس تخم 
کرم ابریشم تولید شده و در مرحله بعد کرم های ابریشم نیاز به مراقبت دارند 
تا اتمام پیله )تبدیل کرم های ابریشم بالغ به پیله( انجام می شود و در مرحله 
بعد، بهره برداران از ریسیدن رشته های پیله ابریشم، نخ ابریشم تولید می کنند.

بخش بایگ از توابع تربت حیدریه قطب اصلی تولید کرم ابریشم و ابریشم 
در ایران اســت بطوریکه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
ثبت روســتای »بسک« تربت حیدریه به عنوان روستای ملی ابریشم ایران و 
شهر »بایگ« به عنوان شهر ملی ابریشم ایران جایگاه این منطقه را به جهانیان 
معرفی کرد. دست کم حدود ۴00 کارگاه خانگی تولید ابریشم در بخش بایگ 
تربت حیدریه فعال اســت. شهرستان تربت حیدریه در جنوب مشهد مقدس 
قطب تولید کشاورزی و معدنی هم محسوب می شود، هرچند با وجود تالش 
های صورت گرفته هنوز در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت تولیدی 

به رشد و توسعه الزم دست نیافته است.

پرورش کرم ابریشم در خراسان رضوی رشد ۲۴۰ درصدی را تجربه کرد

  پیام تبریک رییس دانشگاه گلستان  به مناسبت روز پرستار
دکتر ســعید گل فیروزی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان همزمان با سالروز والدت با ســعادت تجسم ایثار زینب کبری )س( و مصادف با روز پرستار ، در پیامی این روز را به پرســتاران تبریک گفت. به گزارش پایگاه خبری وب دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان، »همـــکاران محترم و سخت کوش پرســـتار«میالد باسعادت حضرت زینـــب کبری)س( و روز پرســـتار را به شما همکاران گرامی که با تحمل رنج و دغدعه های فراوان و مشکالت و کاستی ها همواره با رویی گشاده در خدمتگزاری 
بیماران و ارائه خدمات ســالمت به آنان گام بر می دارید تبریک و تهنیت عرض می کنم.براســتی جز شــما همکاران جامعه پرســتاری چه کسی سزاوار پیروی از حضرت زینب)ســالم ا... علیها(در رفتار و عمل می باشد که در اوج سختی ها و بحرانها 
ایثار و فداکاری و تیمارداری را عاشــقانه و با باور قلبی بجا آورد. اینجانب برخود الزم میدانم از تمامی تالشــهای بی شــائبه شما عزیزان بویژه در راستای طرح تحول نظام سالمت سپاسگزاری نمایم. از خداوند متعال خواهانم که توفیقی عنایت فرماید 

تا جامعه پرســتاری در مســیر اجرای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت و در راه اعتالی سالمت بیماران موفق باشند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
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شماره : 1531

افکارکیروشبهدردنمیخورد

 کارت اعتباری و سیم کارت مربیان خارجی استقالل باطل شد!
در اتفاقی عجیب، کارت اعتباری ســرمربی و دستیاران 
خارجی باشگاه اســتقالل باطل و سیم کارت های آنها قطع 

شده است!
در حالی که لیگ برتر ایران تعطیل است و تیم ها خودشان 
را آماده حضور در هفته دوازدهم لیگ بعد از پایان جام جهانی 
می کنند، مربیان خارجی باشگاه استقالل با مشکل عجیبی 

مواجه شده اند.
ماجرا از این قرار اســت که کارتهای بانکی و سیم کارتهای »ریکاردو ساپینتو« 

سرمربی و دیگر مربیان خارجی استقالل باطل شده است!
علی فتح اهلل زاده مدیرعامل باشــگاه استقالل با اعالم این خبر، گفت: یکسری 
مسائل خاله زنکی انجام می شود که مرا اذیت می کند. روز گذشته کارت اعتباری 
سرمربی و مربیان ما را باطل کرده اند.فتح اهلل زاده در توضیح بیشتر این ماجرا تاکید 
کرد: یک آقایی کنار تیم بوده که اینها را داده اســت. مگر باشــگاه صاحب نداشته 
اســت؟ سیم کارتهایشان را هم قطع کرده اند. معلوم است دیگر. کمکی که نکرده 
اند… اگر تمام بدهی ها را بگویم این ســقف روی سر ما می ریزد. صبر کردم جام 
جهانی تمام شود تا با وزیر ورزش جلسه بگذارم. این از عهده یک نفر خارج است. 

۳۰۰ میلیارد پول داشتن کجا؛ ۶۰۰ میلیارد آوار روی سر کجا؟! 

 باشگاه روسی به دنبال مهاجم ایران
در حالی که بعضی از رسانه های روسی مدعی شدند سردار 
آزمون مهاجم تیم ملی ایران قصد دارد به باشگاه سوچی برود، 

مدیر برنامه سردار این خبر را تکذیب کرد.
 سردار آزمون که از نقل و انتقاالت زمستانی فصل گذشته 
در باشــگاه بایر لورکوزن آلمان حضور دارد، این روزها مورد 
توجه بعضی از باشگاه های روسی قرار گرفته است. این بازیکن 
با سابقه بازی در تیم های روبین کازان، روستوف و زنیت در 
روسیه راهی آلمان شد اما در باشگاه بایر به دلیل مصدومیت و دور بودن از شرایط 

ایده آل، نتوانست آمار خوب گذشته اش در روسیه را تکرار کند.
به همین دلیل گفته می شود آزمون و بایر به دنبال انتقال این بازیکن به باشگاه 
دیگری هستند و بازگشت به روسیه هم یکی از گزینه هاست. در این ارتباط یکی 
از برنامه های ورزشی در روسیه خبر داد بعد از اینکه »قربان بردیف« سرمربی سابق 
تراکتور هدایت تیم سوچی را بر عهده گرفت، سردار آزمون می خواهد به این تیم 

روسی برود.
این خبر از طرف »دنیس بویارینتسف« دستیار سابق بردیف اعالم شد و بازتاب 
زیادی در روســیه داشت. به گفته دنیس، سن آزمون باالست و انتقال او می تواند 
به سوچی اتفاق بیافتد. وی همچنین مدعی شد بردیف نه تنها روابط فوتبالی بلکه 
روابط شخصی خوبی هم با آزمون دارد و این موضوع می تواند انتقال او به سوچی 

را تسهیل کند.
قربان بردیف یکی از مربیان مورد عالقه آزمون اســت که به او در روســیه و در 
تیم های روســتوف و روبین کازان کمک زیادی کرد تا به عنوان مهاجم توانمند، 
خودش را مطرح کند. از بردیف به عنوان »پدر فوتبالی« آزمون هم یاد می شود و 
این مربی زمانی که قصد داشت هدایت تراکتور ایران را بر عهده بگیرد، با آزمون هم 
مشورت کرده بود.در عین حال، بازتاب احتمال انتقال آزمون به سوچی باعث شد تا 

»آرماند دورن« مدیر برنامه سردار به این خبر واکنش نشان بدهد.
دورن گفت: »اگر سوچی واقعاً به سردار عالقه مند است، می توانند مستقیماً با 
ما تماس بگیرند و پیشنهاد بدهند. مشکلی نیست اما اکنون سردار بازیکن بایر است 

و قرار نیست باشگاه را ترک کند.«
آزمون به تازگی با تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حذف شــده است. 
این مهاجم در جریان مســابقات جام جهانی و بعد از بازی مقابل ولز، در گفتگو با 
شبکه TRT ترکیه اعالم کرد که عاشق تیم فنرباغچه است و دوست دارد در آینده 

برای این تیم بازی کند.
همین مسئله باعث شد تا فنرباغچه هم انتقال قرضی آزمون را در نیم فصل در 
دستور کار قرار بدهد اما هنوز مشخص نیست که آیا بایر با جدایی مهاجم ایرانی 

خود موافقت می کند یا نه.

 مسی شاه ماهی جدید عربستان!
باشــگاه الهالل عربستان برای جذب ابرستاره پاری سن 

ژرمن وارد عمل شد.
در ایام جام جهانی یکی از بمب های خبری عالقه مندی 
باشگاه النصر عربستان برای جذب کریستیانو رونالدو کاپیتان 

پرتغال بود.
اما مدیربرنامه این بازیکن اعالم کرد ابرســتاره پرتغالی 
تمایلی برای رفتن به فوتبال آسیا ندارد و می خواهد بار دیگر 

در لیگ قهرمانان اروپا به میادین برود.
بعد از دســت رد رونالدو این بار اخباری در زمینه عالقه مندی باشــگاه الهالل 

عربستان برای جذب لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی خبر داد.
نشریه سبق عربستان خبر داد باشگاه الهالل برای تقویت خط حمله اش به دنبال 

جذب لیونل مسی اسطوره آرژانتینی پاری سن ژرمن است.
باشگاه الهالل رقیب سنتی النصر به شمار می آید. این دو باشگاه متمول سعودی 

توانایی جذب بازیکنان سرشناس با مبلغ های نجومی را دارند.

 جدایی کاپیتان تیم ملی در زمستان
جهانبخش امیدوار بود با درخشش در جام جهانی بتواند 
در باشگاهش هم موقعیت بهتری پیدا کند اما در عمل این 

اتفاق رخ نداد.
 علیرضا جهانبخش، وینگر ایرانی فاینورد به همراه تیم ملی 
در جام جهانی نتوانست چندان مثمرثمر باشد و پس از اینکه 
برابر انگلیس فقط یک نیمه بازی کرد، در دقایق پایانی بازی 
با ولز هم از ســوی کی روش راهی میدان شد اما در همین 
زمان کم دو کارت زرد گرفت تا فرصت حضور در بازی حســاس سوم برابر آمریکا 

را از دست بدهد.
او امیدوار بود با درخشش در جام جهانی بتواند در باشگاهش هم موقعیت بهتری 
پیدا کند اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا حاال رسانه های هلندی از احتمال حضورش 
در لیگ یونان خبر بدهند. سایت »۱۹۰۸« هلند در این باره نوشته است: »علیرضا 
جهانبخش ممکن است طی هفته های آینده مذاکراتش را برای حضور در یونان و 

تیم پاناتینایکوس آغاز کند.
 اگرچــه دو باشــگاه هنوز مذاکــرات جدی خــود را در این خصــوص آغاز 
 نکرده انــد اما ظاهرا پاناتینایکــوس به صورت جدی به دنبال انتقــال این بازیکن

 ملی پوش است.
البته هنوز خبری درمورد اینکه این جابه جایی قرضی یا قطعی خواهد بود، منتشر 
نشده، اما به نظر می رسد پس از بازگشت جهانبخش به هلند مذاکرات در این خصوص 
آغاز خواهد شد تا مشخص شود که او در ژانویه راهی آتن خواهد شد یا همچنان در 

روتردام به فوتبالش ادامه می دهد.
 این وینگر راست پای ایرانی تا سال ۲۰۲۴ با تیمش قرارداد دارد و البته این آپشن 

در قراردادش گنجانده شده که برای یک سال دیگر هم تمدید شود.
 جهانبخش تاکنــون ۵۷ بار برای فاینورد طی دوفصل اخیر به میدان رفته که 

حاصل آن ۱۰ گل و ۷ پاس گل بوده است.«

محمود رضایی  -   ایده روز  |کارشناس 
فوتبال با بیان اینکه تیم ملی در جام جهانی 
مقابــل آمریکا و انگلیس ترســو بازی کرد و 
نتوانســت نتیجه بگیرد، گفت: تفکرات کی 
روش دیگر به درد نمی خورد و تیم ایران نیاز 

به بازسازی دارد.
پرویز مظلومی به عملکرد تیم ملی فوتبال 
ایــران در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر و دالیل 
حذف این تیم اشــاره کرد و گفت: نیمه اول 
دیدار برابر آمریکا را همچون بازی با انگلیس 
ترسو بودیم و نتوانستیم بازی قابل قبولی از 

خود ارائه دهیم.
وی افــزود: تاکتیک دفاعــی آن هم در 
بازی ای که نیاز به یک مساوی داشتیم کارساز 
نشــد. کاماًل تدافعی بودیم. بازی تهاجمی را 
فراموش کردیم. دست به ترکیب برنده زدیم 
و همه اینها باعث شــد تا نتوانیم برای اولین 

بار به مرحله بعد صعود کنیم.
مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: در نیمه 
دوم هم فوتبال ما چندان چنگی به دل نزد. 
طارمــی و آزمون در نیمه اول ضعیف بودند. 
البتــه با تغییرات اجباری که آمریکا در نیمه 
دوم داد، کمی بهتر شــدیم اما مدافعان آنها 
آنقدر خوب بودند که اجازه ندادند بازیکنان 
مــا از موقعیت هایی که به دســت می آورند، 

استفاده کنند. دو دفاع سرزن و آماده که نفوذ 
ما را بسته بودند و عجیب بود که ما اصرار به 
ضربات بلند داشتیم و این کار تیم ملی ما به 

سود آمریکا تمام شد.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش 

که آیا زمان آن نرســیده است کارلوس کی 
روش برای همیشــه از فوتبــال ایران برود، 
گفت: صادقانه بگویم افکار کی روش دیگر به 
درد فوتبال ایران نمی خورد. او خالقیت را از 
دست داده و کاماًل به بازی های تدافعی روی 

آورده اســت و این می تواند در آینده با بودن 
کی روش به ما ضربه بزند.

وی تأکیــد کــرد: فوتبال مــا مثل یک 
ســاختمان می ماند که نیاز به بازسازی دارد. 
همین تیم آمریکا چند سال برنامه ریزی کرد 

تا توانســت به جام جهانی آمده و به مرحله 
بعد صعود کند. بنابراین نیاز است تیم ملی ما 
هم از کادر فنی تا بازیکنان تغییرات اساسی 
صورت بگیرد. ســرمایه گذاری مهمی انجام 
شــود و خون تازه ای به فوتبال ما وارد شده 
تا بتوانیم هم در آســیا و هم در جام جهانی 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مظلومی در پاسخ به این پرسش که اصلی 
تریــن عامل حذف حذف تیــم ملی از جام 
جهانی چیست، اظهار داشت: ترسو بودن ما 
باعث حذف ما شد. تیمی که شجاعانه بازی 
نکند ســزاوار حذف شدن اســت. مردم ما، 
رسانه ها، تلویزیون همه تالش زیادی کردند 
تــا انتقاد نکرده و تنها حمایت کنند اما کادر 
فنی و ملی پوشــان ما قدر این حمایت ها را 

ندانسته و حذف شدند.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: تا جام 
ملت های آســیا یک ســال دیگر باقی مانده 
است. از همین امروز باید به فکر این مسابقات 
باشــیم. بهتر است تغییرات اساسی به وجود 
آورده، بــه مربیــان داخلی اعتمــاد کنیم و 
بازیکنانــی که قابلیت های فنی دارند از االن 
زیر نظر داشته باشیم تا برای ملت های آسیا 
یک تیم پرقدرت را راهی این تورنمنت بزرگ 

آسیایی کنیم.

مسابقات قهرمانی جهان در حالی با سه مدال برنز برای تیم ملی 
تکواندو ایران پایان یافت که در صورت ایجاد تمهیدات الزم، این 
رقابتها می تواند نقطه شروعی برای موفقیت دوباره تکواندو باشد.

بیســت و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان با 
حضور تکواندوکارانی از ۱۲۰ کشور جهان به مدت هفت روز به 
میزبانی مکزیک در شهر »گوادالخارا« برگزار شد. رقابت هایی 
که با سازماندهی خوب مکزیکی ها و حضور بهترین های دنیا در 
سطح کمی و کیفی مطلوبی برگزار شد. در واقع هدف فدراسیون 
جهانی که در نظر داشــت بعد از دوری دو ساله تکواندوکاران 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا، رقابت های سطح باالیی برگزار 
کند، تأمین شد.تالش های کمیته برگزاری ستودنی بود و غیر از 
چند مورد، در مجموع می توان برگزاری را مطلوب توصیف کرد. 
ولی این دوره از مســابقات را باید به لحاظ داوری و قضاوت ها 
یکی از ضعیف ترین ها در چند دوره اخیر بخصوص بعد از زمان 
ورود سیســتم بازبینی فیلم به بخش داوری، توصیف کرد. به 
نوعی که صدای برنده و بازنده را درآورد و باعث شــد، مربیان 
بیش از ۵۰ کشــور با تجمع در سالن تمرین، خواستار برخورد 
و اقدام جدی مســئوالن فدراسیون جهانی شوند. پاک کردن 
امتیازات و یا بازبینی ضربات بعد از اعتراض مربیان دچار تناقض 
آشکار بود و از سوی داوران در اغلب موارد با تصمیمات متفاوتی 
مواجه می شــد. مواردی که باعث تغییر رنگ حداقل دو مدال 
و از دست رفتن شــانس کسب مدال توسط دو نماینده دیگر 

کشورمان شد.
مشــکالتی که اغلب مربیان کشــورهای مختلف به آن اذعان 
داشــتند و حتی به جد پیگیر موضوع بودند، بیشــتر به سود 
میزبان جریان داشــت و البتــه که اعتراض مربیــان و بیان 
مشکالت، هیچ بازخوردی از سوی مسئوالن برگزاری نداشت تا 
در نهایت تداوم اعتراض مربیان که بیشتر به برخورد سلیقه ای 
تصمیم گیرندگان WT ارتباط داشت، به برگزاری جلسه فوری 
با حضور مربیان و مســئوالن رده باالی فدراســیون جهانی از 
جمله »سئو جئونگ کانگ« دبیرکل، رؤسای کمیته مسابقات و 
کمیته داوران فدراسیون جهانی انجامید و در نهایت عنوان شد 

در آینده جهت رفع مشکالت اقدام خواهد شد.
از سوی دیگر بررسی عملکرد تیم ملی از دو جنبه کسب مدال 
)نتیجه گرایی( و فنی می تواند نقشه راه روشنی را برای رسیدن 
به روزهای خوب پیش روی متولیان تکواندو قرار دهد. در واقع 
تیم ملی تکواندو ایران بعد از یک دوران طوالنی رکود که حتی 
در انتخاب یک تیم کامل دچار تردید بود، با سازماندهی، کادر 

فنی و ترکیب جدید بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان را تجربه کرد. تجربه ای که حتی رئیس جوان فدراسیون 

نیز به آن نیاز داشت.
البته که نتایج و مدال ها و عنوان تیمی کســب شده خوشایند 
نیست و جای نقد و بررسی بیشــتر دارد، اما بررسی عملکرد 
فنی ملــی پوشــان می تواند بــرای کادر فنــی و بخصوص 
مســئوالن فدراســیون که خود از نزدیک شــاهد مسابقات 
بودند، راه گشــا باشــد. باید اذعان داشت که تیم ملی تکواندو 
در حال تغییر نســل و به نوعی پوست اندازی است و استفاده 
از چنــد نوجوان در تیمی که قرار بود به مســابقات قهرمانی 
 جهان با آن ســطح فنی و رقبا برود، ریســک باالیی داشــت

 و بدون شک تبعاتی هم داشت.
در این بین باید یک موضوع مهم را مد نظر قرار داد. تکواندو در 
سراسر دنیا پیشرفت بسیار خوبی داشته است. دیگر نمی توان 
از یک کشور به عنوان قطب اصلی تکواندو دنیا نامبرد و با چند 
مدال طال به دنبال سکوی جهانی بود. وقتی هشت مدال طال را 
هفت کشور مختلف کسب می کنند، این بدان معناست که هیچ 

تکواندوکاری را نمی توان در هیچ تورنمنتی دست کم گرفت.
در همین مسابقات مکزیک، بســیاری از عنوان داران جهانی 
و المپیــک مقهور قدرت جوانان با آتیه شــدند. نمونه بارز آن 
پیــروزی متین رضایی برابر »هاکان رچپر« عنوان دار و دارنده 
مدال برنز المپیک از ترکیه و یا برتری عباسی برابر »گارسیا« 
برزیلی با رنکینگ یک دنیا و. … بود. ضمن اینکه کشورهایی 
صاحب نامی چون اردن، ترکیه، ازبکستان، آذربایجان و.... دست 

خالی و یا با کمترین مدال راهی کشورهای خود شدند.
بر همین اســاس اســت که معتقدیم باید نگاه نتیجه گرایی 

از تکوانــدو ایران دور شــده و متولیان امر با نگاهی منطقی به 
عملکردی که در مکزیک شــاهد آن بودند برای تورنمنت های 
مهم پیش رو برنامه ریزی کنند. در واقع اگر قرار است تکواندو 
ایران آینده ای روشــن داشــته باشــد، باید از میدان دادن به 
نوجوانان و جوانان با آتیه بیم نداشــت و پای شکست های آن 
ایســتاد.اما در مجموع بررسی شرایط تیم ملی ایران در بخش 
مردان نشــان می دهد این تیم اگر نبود مشکالت ذکر شده و 
البته تجربه بیشــتر اعضای تیم به خصوص نوجوانان با آتیه ، 
می توانست بهتر نتیجه بگیرد. هفت نماینده ایران در کل ۲۵ 
بار به روی »شــیء هاپ چانگ« رفتند که در ۳۸ راند پیروز و 
۱۹ راند را بازنده شدند. ۳۴۲ امتیاز کسب کرده و ۲۳۱ امتیاز 
به رقبا واگذار کردند. غیر از یک مورد، شــش تکواندوکار دیگر 
مبارزات بســیار خوب و ســطح باالیی را به نمایش گذاشته و 
چیــزی از رقبای خود حتی عنوان داران جهانی و المپیک کم 
نداشتند.کسب مدال توسط ســجاد مردانی بعد از چهار دوره 
که با ارائــه مبارزات متفاوت از ســوی وی همراه بود و حتی 
می توانســت فینال باشــد، نمایش خوب و کم اشتباه مهران 
برخورداری که تکواندوی خوبی که هرگز در طول چند ســال 
گذشــته از او ندیده بودیم، به تصویر کشید و البته نمایش در 
خور تحســینی که از جوانان با آتیه چون کلهر، رضایی، لطفی 
و حتی عباســی شــاهد بودیم، از نکات بارز تیم خوبی بود که 
مقانلو و همکارانش ساخته بودند و به جرأت می توان از »شیء 
هاپ چانگ« گوادالخارا به عنوان میدانی امیدوار کننده برای 
آغاز شکوفایی مجدد تکواندو ایران یاد کرد. البته که این مهم 
 به موارد متعددی بستگی دارد.کادر فنی تیم ملی در این دوره 
زحمات زیادی کشید و انصافاً هم تیم خوبی را راهی مسابقات 

کــرده بود که نفــرات آن مبارزه به مبارزه بهتر می شــدند و 
تحســین کارشناسان حاضر در رقابتها را در پی داشت، اما اگر 
می خواهیم آن تکواندویی که همه از شــکوفایی مجدد آن در 
آینده ای نزدیک ســخن می گفتند، به ثمر بنشیند، این کادر 
فنی نیازمند حمایت و البته تقویت است. رقابت های مکزیک 
به کادر فنی ثابت کرد که کجایی این تکواندو قرار دارند و برای 
کسب مدال های خوشرنگ چه مسیری را باید طی کنند. شاید 
تدارک یک تیم آنالیز پرقدرت در کنار کادر فنی، اضافه شدن 
چند مربی ســازنده و البته با تجربــه، در کنار حضور در چند 
تورنمنت ســطح باال پیش از مسابقات جهانی، باکو را میدانی 
متفاوت برای تکواندو ایران رقم خواهد زد.مسئوالن فدراسیون 
تکواندو می بایست با بهره گیری از برخی نقطه نظرات منتقدان 
دلسوز، راه را برای ساختن تیمی در خور نام ایران در آینده ای 
نزدیک باز کنند. انتقادپذیر بودن، خود نکته مثبتی اســت که 
حداقل در همین چند ماه از هادی ساعی شاهد بودیم و بدون 
توجه به اینکه چه کسی انتقاد کرده، از نقدهای سازنده و البته 
به دور از حاشیه بهره الزم را برده است.در بخش بانوان اما تیم 
ملی نتیجه ای که اهالی تکواندو و کارشناســان انتظار داشتند 
به دست نیامد. شــش بانوی تکواندو ایران علی رغم اینکه در 
راندهای نخســت، مبارزات خوبی به نمایش می گذاشتند، در 
راندهای بعدی حتی مبارزه دوم با مشکل بدنی مواجه شده و 
نمی توانستند از توانایی خود به خوبی بهره ببرند. در خصوص 
تیم بانوان نیز تقویت کادر فنی و حضور بیشتر در تورنمنت های 
ســطح یک دنیا می تواند به تجربــه و باال رفتن توان فنی آنها 
کمک کنند. در خصوص ترکیب این تیم هم باید عنوان کنیم 
که مهال مؤمن زاده تکواندوکار خوبی اســت که توانایی اش را 
در پس کم کردن وزن زیاد از دست می دهد، او اگر می خواهد 
مدال های بیشتری در مسابقات پیش رو کسب کند، شاید بهتر 

باشد به یک وزن باالتر بیاید.
در پایان باید عنوان کنیم ســال ۲۰۲۳ بــرای تکواندو ایران 
اهمیــت فوق العــاده ای دارد. مســابقات قهرمانــی جهان، 
چهــار مرحله رقابتهای گرندپری، بازی های آســیایی و ســه 
تورنمنت بین المللی تهران، نزدیک به ۶۰۰ امتیاز را پیش رو 
تکواندوکاران ایران برای کسب سهمیه المپیک قرار داده است. 
فدراسیون تکواندو می بایست از هم اکنون برای حضور در همه 
این رقابتها که هر کدام اهمیت خاص خود را دارد برنامه ریزی 
کند. فرصتی برای پرداختن به موضوعاتی چون صادر نشــدن 

روادید و مشکالتی از این دست نیست.

نقاطضعفتیمملیبایدبرطرفشود

ملی پوش واترپلوی ایران از مســئوالن ورزش دلخور اســت و می گوید که صدای این 
ورزش هیچ گاه به گوش مسئوالن نرسیده است.امیرحسین رهبر ملی پوش واترپلو ایران، 
در خصوص رقابت های قهرمانی آسیا تایلند که با چهارمی ایران در این مسابقات به پایان 
رسید گفت: تیم ایران در مسابقات آسیایی بسیار خوب پیش  می رفت. اگر نتایج تیم ملی 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تایلند را مقابل نتایج واترپلو در مسابقات آسیایی جاکارتا 
قرار دهید متوجه خواهید شد چه قدر نتایج بهتر از ۴ سال گذشته شده است. نتایج نشان 

می دهد که واترپلوی ایران چه مقدار پیشرفت داشته است.

 تجربه چین باعث شکست ما بود
ملی پوش واترپلوی ایران درباره شکست مقابل چین که باعث شد ایران به فینال صعود 
نکند، گفت: متاسفانه در بازی با چین سه گل جلو بودیم اما موفق نشدیم این اختالف 
را حفظ کنیم و به دلیل تجربه بازیکنان حریف با اختالف یک گل شکست خوردیم. در 
بازی با چین تمام تالش خود را انجام دادیم. در طرف دیگر قزاقستان می دانست که از 
ژاپن خواهد باخت؛ برای همین قزاقستان به بازیکنان اصلی خود استراحت داد تا در دیدار 

رده بندی مقابل ایران با تمام قوا ظاهر شود.

  از سال ۲۰۱۸ رنگ مسابقات جهانی را ندیده ایم!
او ادامه داد: در رده بندی تا وسط کوارتر سوم تیم ایران خوب پیش می رفت اما ناگهان 
بازی از دســت ما در رفت و باختیم تا در نهایت چهارم شویم. متاسفانه پس از ۴ سال 
اولین بازی رســمی خود را در رقابت های آسیایی تایلند انجام دادیم. تا جایی که خبر 
دارم چین قبل از حضور در تایلند، در لیگ اسپانیا شرکت کرده بود و به عنوان یک تیم 
در آن لیگ مســابقه می داد. تیم واترپلوی قزاقستان هم در این چهار سال، در  ۲ یا ۳ 
مسابقه قهرمانی جهان حضور داشت. متاسفانه ایران از سال ۲۰۱۸ رنگ مسابقات جهانی 
را ندیده است. همچنین قزاقستان و ژاپن در المپیک ۲۰۲۰ نماینده آسیا بودند و بازی 

داشتند. برای همین تیم ها واقعا آماده بودند. 

  اردوی تدارکاتی با مسابقات رسمی تفاوت دارد
رهبر درباره بازی های تدارکاتی ایران گفت: ایران در این چهار ســال تنها ۵ یا ۶ اردوی 
تدارکاتی داشت که دوتا از اردوها در کره جنوبی، یکی در سنگاپور، یکی در ترکیه و دو 
تا در یونان بود. اردوهای برگزار شده با مسابقات رسمی بسیار تفاوت دارند و به نظر من 

این اردوها ها قابل قیاس با مسابقات گفته شده نیستند.

 واترپلوی ایران مدیون چیریچ است/چیریچ باید بماند

هدایت تیم ملی واترپلوی ایران در مسابقات آسیایی برعهده الکساندر چیریچ صربستانی 
بود. پس از این مسابقات قرارداد این سرمربی با فدراسیون شنا به پایان رسید. ملی پوش 
واترپلوی ایران در واکنش به این موضوع گفت: باید بگویم که واترپلوی ایران واقعا مدیون 
چیریچ است چرا که این سرمربی سبک واترپلو را در ایران تغییر داده است. به نظر من 
شــاید زمانی خیلی ها این موضوع را درک می کنند که این سرمربی با تیمی قهرمان 
المپیک شــود. خیلی ها قدر چیریچ را می دانند و خیلی ها هم از او انقاد کردند و قدر 

این مربی را ندانستند.
او گفت: چیریچ باید بماند تا در آینده نتایج خوبی برای واترپلوی ایران بگیریم. در همین 
مسابقات آسیایی نتایج خوبی را به دست آورده ایم. فاصله ایران با واترپلوی آسیا بسیار 
نزدیک شــده است. در گذشته می گفتند که چین، قراقستان و ژاپن حریفان اصلی در 
آســیا هســتند اما جدیدا ایران هم یک نماینده جدی است که تیم های دیگر برایش 
سکو متصور هستند. در بازی های آسیایی، تیم های دیگر ایران را یکی از قدرت ها می 
دانستند که می تواند در سکو بایستد و این باعث خوشحالی است. اگر بخواهیم این راه را 
ادامه دهیم باید چیریچ را نگه داریم یا یک مربی بیاوریم که در حد و اندازه او باشد. نمی 
شود یک مربی خوب را گنار گذاشته و مربی متوسط آورده و توقع مدال داشته باشیم. 
متاســفانه رقابت های قهرمانی جهان را از دســت دادیم اما با سفرهای تدارکاتی خوب 
می توانیم مدال کســب کنیم. ترکیه، سنگاپور و کره جنوبی سفرهای تدارکاتی خوبی 
نیستند و باید تیم سفر های اروپایی داشته باشد تا باتیم های بزرگ اروپا بازی کند. در 

این صورت قادر خواهیم بود با حریفان آسیایی به خوبی بجنگیم.

 همه روی واترپلوی ایران حساب باز کرده اند
او درخصوص بازی های آسیایی که پیش روی تیم ملی واترپلوی ایران است، اظهار کرد: با 

توجه به تجربه کم در مسابقات قهرمانی آسیایی تایلند خوب ظاهر شدیم. باید بگویم که 
با بدشانسی در رتبه چهارم  قرار گرفتیم. فیلم های بازی موجود است و می توانید آنها را 
مشاهده کنید. پس از مشاهده فیلم ها قطعا اظهار خواهید داشت که ایران ۱۰ پله نسبت 
به گذشــته خود صعود داشته اســت. صحبتی های من احساسی نیست و واقعا سبک 

واترپلوی ایران تغییر کرده است. همه آسیا روی واترپلوی ایران حساب باز کرده اند.
رهبر ادامه داد: تیم ملی به دلیل مسابقات لیگ برتر فعال تعطیل است و بازیکنان با تیم 
ها تمرین می کنند. باید تکلیف ســرمربی تیم ملی مشخص شود و همگی قلبا دوست 
داریم که چیریچ بماند چرا که او مربی خیلی خوبی است. ایران با سبک این مربی عادت 
کرده و جلو می رود. در بازی های آســیایی پیش رو مدافع عنوان سومی خواهیم بود و 
باید ابتدا از جابگاه خود دفاع کنیم. در رقابت های گروهی احتماال به چین خواهیم خورد 
و این بازی سخت خواهد بود. امید داریم چین را در کشور خودش شکست دهیم و باید 

منتظر برنامه فدراسیون باشیم.

 ورزش های آبی از ورزش بانوان هم مظلوم تر است
ملی پوش واترپلوی ایران با انتقاد از از مسئولین  گفت: ورزش واترپلو و ورزش های آبی 
حتی از ورزش بانوان هم مظلوم تر است. شاید مِن امیرحسین رهبر را یک بار در سال هم 
در تلویزیون مشاهده نکنید؛ این موضوع تنها مختص به من نیست و همه ملی پوشان 
واترپلو این گونه هستند. حتی لیگ واترپلو کال یک یا دو بار حق پخش می گیرد. زمانی 
که به شدت در تمرینات سختی می کشیم توقع داریم اما مسئولین توجهی به رشته ما 
ندارند. حتی خبرنگاران روز آخر و تنها یک بار به تمرینات ما می آیند. در ورزش ما نه 
پولی است، نه شهرتی نه محبوبیتی. باکمترین هزینه هم می توان به بازیکنان تیم ملی 
انرژی داد که این هم اتفاق نمی افتد. دوست دارم صدای این ورزش را به گوش مسئولین 

برسانم که متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است.
 نمی گوییم اندازه فوتبال یا والیبال به ورزش ما توجه کنید اما ما هم در روز ۸ ســاعت 

تمرین می کنیم و توقع ما باال است.

 فوتبال در جام جهانی می بازد اما بازهم پاداش می گیرد
او در پایان گفت: تیم ملی فوتبال در جام جهانی شکست خورد و بازهم پاداش میگیرد. 
هرچند پاداش از ســوی فیفا اســت اما بازیکنان دیگر دغدغه مالی ندارند. ملی پوشان 
واترپلو با کمترین حقوق پای این ورزش ایستاده اند. سقف قرارداد لیگ برتر واترپلو ۱۰۰ 
میلیون اســت. این حقوق بازیکن درجه ۱۰ فوتبال هم نیست! تازه این ۱۰۰ میلیون را 
کامل به بازیکنان نمی دهند. اگر از نظر مالی نمی توانید کمک کنید حداقل انتظارات 

حداقلی را برآورده کرده تا باعث دلگرمی ما شوید.

واترپلویایرانمدیونچیریچاست
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قیمــت نفــت در معامالت امروز آســیا با کاهش روبرو شــد؛ البته با کاهش 
محدودیت های کوویدی چین، این کاهش قیمت ادامه نیافت.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامالت آسیایی 
روز پنج شنبه کاهش یافت؛ و این در حالی بود که بالتکلیفی پیش از نشست روز 
یکشنبه اوپک پالس ادامه داشت، اگرچه در این بین، تعدیل سخت گیری های کووید 

در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، کاهش قیمت ها را محدود کرد.
معامالت آتی نفت برنت تا ســاعت GMT 04:30، با 0.3 درصد کاهش یا 25 
سنت به 86.72 دالر در هر بشکه رسید، در حالی که معامالت آتی نفت خام وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.2 درصد کاهش یا 17 سنت، به 80.38 دالر رسید.

در بحبوحه ی کاهش ارزش دالر و خوش بینی نسبت به بهبود تقاضای چین، 
قراردادهای نفتی معیار روز چهارشنبه بیش از 2 دالر افزایش یافت.

تحلیلگران تحقیقاتی ANZ روز پنج شنبه در یادداشتی ذکر کردند: »بازار درباره ی 
تصمیم اوپک نامطمئن است؛ برخی انتظار کاهش دارند، در حالی که برخی دیگر، 

بیشتر احتمال لغو توافق فعلی را می دهند.«
تحلیلگران افزودند که بازار همچنین خود را برای تأثیر تحریم های اروپا بر نفت 

روسیه آماده می کند.سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، 
موسوم به اوپک پالس، قرار است در 4 دسامبر، مالقاتی مجازی داشته باشند.

بنا بر گفته ی منابع به رویترز، تصمیم برای برگزاری نشست عمالً احتمال کمی 
برای تغییر سیاست را نشان می دهد، چرا که تمرکز اصلی این گروه، ارزیابی تأثیر 

افزایش سقف قیمت نفت روسیه بر بازار است.
نفت روسیه

در همین حال، تغییر در استراتژی کووید صفر در چین که خوش بینی را نسبت 
به بهبود تقاضای نفت چین افزایش می دهد، احساسات را برانگیخت.

درحالی که شیوع های جدید در چین می تواند در کوتاه مدت بر فعالیت ها تاثیر 
بگذارد، صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه اعالم کرد که زمینه برای بازسنجی 
مجدد ایمنی سیاســت های کووید وجود دارد که می تواند مسیر رشد اقتصادی را 

در سال 2023 هموار کند.
شــهرهای گوانگژو و چونگ کینگ چین روز چهارشــنبه، در میان رشته ای 
از تظاهرات علیه شــدیدترین محدودیت های ویروس کرونــا در جهان، کاهش 

محدودیت های کووید را اعالم کردند.
با این حال، داده های رسمی PMI در روز چهارشنبه نشان داد، فعالیت های تجاری 
چین در ماه نوامبر بیشتر کاهش یافته و این امر، نگرانی ها را در مورد سال آینده 
افزایش داد.در این بین، ذخایر نفت خام نیز کاهش قیمت را در روز پنج شنبه محدود 
کرد.طبق گزارش اداره ی اطالعات انرژی، ذخایر نفت خام در هفته ی منتهی به 25 
نوامبر، 12.6 میلیون بشکه کاهش یافت که در مقایسه با انتظارات قبلی تحلیلگران 

برای کاهش 2.8 میلیون بشکه ای، مقدار بیشتری بود.
با این وجود، موجودی بنزین و مواد تقطیری بیش از حد انتظار افزایش یافت 

که نشانگر کاهش تقاضا است.
اداره  اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد تولید نفت خام آمریکا نیز از 12 میلیون 
بشکه در روز فراتر رفت که باالترین میزان از قبل شروع همه گیری ویروس کرونا 

است.

با توجه به نوسانات زیاد در بازارها و افزایش تمایالت ریسک، و در بحبوحه ی 
افت رشد جهانی، بسیاری بر این باورند که طال در سال 2023 صعود خواهد کرد.

به گزارش تجریش آنالین ، سایت »فور ایکس الیو« در یادداشتی کوتاه با بررسی 
برخی عوامل و رویدادهای جاری در سال 2022، با تاکید بر اینکه در اواخر سال 
می تواند دیدگاه روشن تری را ارائه دهد، چشم انداز آتی برای طال را در سال 2023 

اینگونه پیش بینی کرد:
دفتر تحلیل اقتصادی ایاالت متحده روز چهارشنبه گزارش داد که اقتصاد ایاالت 

متحده در سه ماهه سوم بیش از حد انتظار رشد کرده است.
پس از آن، گزارش دوم نشان داد که تولید ناخالص داخلی سه ماهه ی سوم ایاالت 
متحــده در مقابل انتظارات بازارها برای افزایش 2.7 درصدی، 2.9 درصد افزایش 
یافت. این گزارش به دنبال دو قرائت منفی به ترتیب 1.6-درصد و 0.6-درصد در 

سه ماهه ی اول و دوم است.
گزارش دوم عمدتاً اصالحات صعودی در هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری 
ثابت غیرمسکونی را منعکس می کرد که تا حدی با اصالح نزولی در سرمایه گذاری 
موجودی خصوصی جبران شــد؛ این گزارش ها حاکی از آن است که واردات که 
در محاســبه ی تولید ناخالص داخلی کسر می شود، بیش از برآورد قبلی کاهش 

یافته است.
در چشم انداز محیطی که رشد جهانی به پایین ترین حد خود می رسد، نوسانات 
نرخ به سمت اوج می رود و تمایالت ریسک افزایش می یابد، احتماالً دالر در سال 
2023 تضعیف خواهد شد؛ بدیهی است که دالر ضعیف تر باید برای طال مثبت باشد.

تضعیف دالر
اگرچه برخی کاهش فشارهای تورمی در ایاالت متحده، سرعت افزایش نرخ توسط 
فدرال رزرو را زیر سوال برده است، اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، تشدید بیشتر 
را تایید می کنند. اکثر تحلیلگران بر این باورند که انقباضات فدرال رزرو می تواند در 
حکم یک حرکت منفی مهم حداقل در سه ماهه اول سال 23، برای طال باقی بماند.

از سوی دیگر، انتظار می رود که چشم انداز تقاضای فیزیکی اساسی برای شمش 
و سکه طال، به دلیل نگرانی های جاری تورم و ریسک های ژئوپلیتیکی و بازارهای 
مالی، قوی باقی بماند. تقاضای جواهرات نیز باید ثابت باشد. عالوه بر آن، پس از 
افزایش شدید تقاضای بانک مرکزی برای طال در سه ماهه ی سوم 22، چشم انداز 
تقاضای بخش رسمی برای طال نیز ممکن است در سال 2023 انعطاف پذیر باشد.

با در نظر گرفتن همه ی فاکتورها، انتظار می رود که طال در اوایل سال 2023 
در حالت دفاعی باقی بماند و سپس با سپری شدن بخش بیشتری از سال، احتمال 

صعود افزایش یابد.

کاهش محدودیت، کاهش را محدود کرد!

پیش بینی قیمت طال تا ماه آینده

واکسن  های آلوده آمریکایی و حقانیت تذکری که روشن شد!واکسن  های آلوده آمریکایی و حقانیت تذکری که روشن شد!
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  ماموریت ماه به زمین بازمی گردد

ناسا اعالم کرده که ماموریت »آرتمیس1« پس از انجام دادن آخرین مرحله 
از سفر خود، مدار ماه را ترک می کند و در مسیر بازگشت به زمین قرار می گیرد.

 به نقل از نیو اطلس، ماموریت ماه »آرتمیسArtemis( »1 1( ناسا پس از 
آخرین گذر از کنار ماه، سفر بازگشت خود به زمین را آغاز می کند. کپسول 
بدون سرنشین »اوریون« )Orion( روز گذشته اول دسامبر در ساعت 16:53 
به وقت منطقه زمانی شــرقی، موتور اصلی خود را به مدت یک دقیقه و 45 
ثانیه روشــن کرد و در مسیری قرار گرفت که از نزدیک سطح ماه عبور کند 
و در راه بازگشــت به خانه قرار بگیرد.  آخرین اصالح مسیر، در شانزدهمین 
روز از ماموریت آرتمیس1 انجام شد که برای آزمایش سیستم کپسول اوریون 
در شرایط اعماق فضا پیش از قرار گرفتن فضانوردان در آن برای پرواز بعدی 
ماه طراحی شــده است. روشن شدن موتور اصلی، سرعت کپسول اوریون را 
حدود 498 کیلومتر در ساعت تغییر داد.مهندسان ناسا، آزمایش های حرارتی 
ردیاب ها را انجام می دهند که برای محاسبه موقعیت و جهت کپسول استفاده 
می شــوند. این کار مهم است زیرا ردیاب ها باید بتوانند در برابر دمای شدید 

فضای عمیق مقاومت کنند.
اوریون به زودی سفر خود را به سوی خانه آغاز می کند. این کپسول فضایی 
در روز پنجم دســامبر، در ساعت 11:43 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی، 
به فاصله 128 کیلومتری از سطح ماه خواهد رسید و از کنار ماه عبور خواهد 
کرد. این کار، اوریون را در مسیر فرود در اقیانوس آرام برای روز 11 دسامبر 
قرار می دهد.اوریون در 16 نوامبر برفراز موشک بزرگ »سامانه پرتاب فضایی« 
)SLS( ناســا پرتاب شد و ماموریت مورد انتظار این آژانس فضایی را به سوی 
ماه آغاز کرد.آرتمیس1، نخستین ماموریت از پروژه آرتمیس ناسا است که با 
هدف ایجاد یک پایگاه قمری دائمی در نزدیکی قطب جنوبی ماه تا پایان این 
دهه انجام می شود.نخستین ماموریت پروژه آرتمیس، به عنوان آزمایشی برای 
سامانه پرتاب فضایی و کپسول اوریون در نظر گرفته شد تا اطمینان حاصل 
شود که هر دو وسیله، قابلیت پرواز و ایمنی کامل را برای بردن خدمه انسانی 
به اعماق فضا دارند. اگر آرتمیس1 طبق برنامه پیش برود، ماموریت آرتمیس2، 
فضانوردان را در سال 2024 به مدار ماه خواهد فرستاد. سپس، ناسا فضانوردان 

را در سال 2025 یا 2026 در ماموریت آرتمیس3 به ماه باز خواهد گرداند.

به گفته ناســا، آرتمیس1 تاکنون به معیارهای خود رسیده است. مدیران 
ماموریت روز چهارشنبه 30 نوامبر اعالم کردند که پرتاب سامانه پرتاب فضایی 
در 16 نوامبر نشان داد که این وسیله نقلیه دقیقا همان طور که در نظر گرفته 
شده بود، عمل می کند.»مایک ســارافین« )Mike Sarafin(، مدیر ماموریت 
آرتمیس گفت: نخستین پرتاب موشک سامانه پرتاب فضایی، بسیار چشم نواز 
بود. اگرچه ماموریت ما با اوریون در حال انجام شــدن اســت اما ما در طول 
پرواز همچنان به یادگیری ادامه می دهیم. سیستم های موشک همان طور که 

طراحی شده  و مورد انتظار بودند، عمل کردند. 

 روش جدیدی برای کشف راز انتقال آب از فضا به زمین
پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با استفاده از یک روش جدید بفهمند که 

آیا واقعا شهاب سنگ ها آب را از فضا به زمین آورده اند.
 به نقل از اســپیس، ســنگ های فضایی که به زمیــن می افتند، مانند 
کپسول های باستانی هستند و دانشمندانی که دو روش تصویربرداری را با هم 
ادغام کرده اند، ممکن است بتوانند به ما بگویند که آیا و چگونه این سنگ ها، 
آب را به زمین آورده اند.شهاب سنگ ها، خرده سنگ هایی هستند که از اجرام 
بزرگتری مانند دنباله دارها یا سیارک ها جدا شده اند. گمان می رود سیارک ها 
و دنباله دارهایی که از قســمت های بیرونی منظومه شمسی آمده اند، ممکن 

است پس از برخورد، آب را روی زمین در حال تولد به جا گذاشته باشند.
یک گروه پژوهشی از »مؤسسه ملی فناوری و استانداردها« )NIST( برای 
این که بفهمند آیا واقعا شهاب ســنگ ها آب را از ماورای سیاره ما آورده اند یا 
خیر، روشی را برای استفاده هم زمان از اشعه ایکس و تصویربرداری نوترونی 
ارائه کرده اند تا به مشاهده اجمالی درون یک شهاب سنگ بپردازند و مشخص 

کنند که چه رازی ممکن است برای میلیاردها سال پنهان شده باشد.
این گروه پژوهشــی گزارش داده اند که روش جدید آنها می تواند حضور 
و توزیع مواد حامل هیدروژن را در شهاب ســنگ ها آشکار کند و در نتیجه، 
حضور و عملکرد آب در منظومه شمسی اولیه را آشکار سازد.این روش جدید 
که به عنوان »NXCT« شــناخته می شود، اساسا یک سی تی اسکن ارتقایافته 
اســت. درست همان طور که سی تی اسکن های تشخیصی به پزشکان کمک 
می کنند تا بدون عمل جراحی ببینند که در بدن چه می گذرد، اشعه ایکس 
و پرتوهای نوترونی که به قطعه شهاب ســنگ شلیک می شوند، به طور ایمن 
نشان می دهند که شهاب ســنگ چه انواعی از مواد معدنی و سایر عناصر یا 
ترکیبات را در خود جای داده اســت. هیدروژن موجود در یک شهاب سنگ 
احتماال به این معنی اســت که شهاب سنگ زمانی حاوی یخ آب بوده است.

چیزی که پژوهشگران مؤسسه ملی فناوری و استانداردها به دنبال آن بودند، 
یکی از دو شکل آب بود. هیدروژن و اکسیژن برای ایجاد آب معمولی با هم 
ترکیب می شوند اما یک نوع آب سنگین نیز وجود دارد که هر اتم هیدروژن 
 )Deuterium( »آن دارای یک نوترون اضافی اســت که آنها را بــه »دوتریوم
 تبدیل می کند. مقدار هر نوع آب در یک شهاب سنگ را می توان با سطوح هر

 دو نوع آب روی زمین مقایسه کرد.

پیامبر اکرم )ص( :

أهَل  یَُعلَِّم  أن  اإِلماِم  َعَلی 
ِم  سال إِل ا َد  و ُحد یَِتِه  ال ِو

واإِلیماِن .
بر پیشواست که به مردمان 
حدود  حکومتش،  تحت 

اسالم و ایمان را بیاموزد .
غرر الحکم : ح 6199

اینفوگرافیاینفوگرافی

   10 آقای گل  جام  جهانی
سایت ترانسفر مارکت، 10 آقای گل جام جهانی از سال 1982 تا 2018 را اعالم کرده است که در آن، آلمان و ایتالیا هر کدام دو نماینده دارند. 
در لیســتی که سایت ترانسفر مارکت اعالم کرده، نام های بزرگی مانند »هری کین«، »خامس رودریگز«، »رونالدو« و »توماس مولر« به چشم 

می خورد که در این اینفوگرافیک به آن ها اشاره شده است.

 بررسی سالمتی گاوها با ساعت هوشمند
پژوهشگران چین، نوعی ساعت هوشمند ابداع کرده اند 

که می تواند سالمتی گاوها را مورد بررسی قرار دهد.
 به نقل از دیلی میل، طیف گســترده ای از فناوری های 
پوشیدنی عجیب و شگفت انگیز، از شلوارهای ارتعاشی یوگا 
گرفته تا خالکوبی های هوشمند موقت، سرفصل اخبار را در 
سال های اخیر به خود اختصاص داده اند. اکنون، یک پژوهش 
جدید ادعا کرده است که گاوها نیز می توانند از فناوری های 

پوشیدنی در مزارع آینده استفاده کنند.
پژوهگران »دانشگاه جیائوتونگ جنوب غربی«، ساعت 
هوشــمندی ســاخته اند که می توان از آن برای نظارت بر 

سالمت، باروری و محل سکونت گاوها استفاده کرد.
»زوتائو ژانگ«، از پژوهشگران این پروژه گفت: نظارت 
بر اطالعات محیطی و بهداشتی گاو می تواند به پیشگیری 
از بیماری هــا و بهبود کارآیی در پرورش و مدیریت مراتع 

کمک کند.
در این پژوهش، پژوهشگران تصمیم گرفتند یک دستگاه 
پوشیدنی را توسعه دهند که می توان از آن برای جمع آوری 
اطالعات حیاتی در مورد گاوها استفاده کرد. ژانگ توضیح 
داد: این اطالعات می توانند شــامل غلظت اکسیژن، دما و 
رطوبت هوا، میزان فعالیت، چرخه های تولید مثل، بیماری 
و تولید شیر باشند.دستگاه های هوشمند در اطراف گردن 
و مچ پای گاوها قرار می گیرند. آنها حاوی یک مکانیســم 
منحصربه فرد تقویت حرکت هستند که از چند آهن ربا و یک 
آونگ برای تقویت حرکات کوچک گاوها استفاده می کند.

انرژی جنبشی حاصل از حرکات گاو پس از جذب شدن، 
در یک باتری لیتیومی ذخیره می شود و برای تامین انرژی 
دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معناست که 
دستگاه برخالف یک ساعت هوشمند سنتی نیازی به شارژ 
ندارد. »یاجیا پان«، از پژوهشگران این پروژه گفت: مقدار 
زیادی از انرژی جنبشــی وجود دارد که آن را می توان در 
حرکات روزانه گاو، از جمله راه رفتن، دویدن و حتی حرکت 

گردن برداشت کرد.
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