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محمود توالیی
رئیس اتاق کاشان

 بروکراسی اداری به تحریم ها
 کمک کرد

تحریم ها جایی موفق شد که صنعت گرفتار بروکراسی و پیچ و تاب های اداری 
بود و هر روز قانونی برای آن وضع شد؛ به گونه ای که اگر روزی تحریم ها نیز لغو 

شود، چند سال برای خروج از این بن بست وقت الزم است.
رهنمودهای مقام معظم رهبری اثرگذارتر از مطالبی است که بنده  بخواهم 
ارائه بدهم. هرچند که همه آن را شنیده اند ولی قطعاً یادآوری و تأکید بر آن 

ضروری و با اهمیت است.
نمره ما در حوزه صنعت و تولید قابل قبول نیست. آنچه مسلم است رهبری 
از این وضعیت راضی نیســت و حتی خودمان هم نمره خوبی به خودمان 
نمی دهیم. وقتی عملکرد کشور در حوزه صنعت و تولید را بررسی می کنیم 
نمی توانیم سرمان را باال گرفته و بگوییم  سنگی از جلوی پای تولید برداشته  ایم 
و جایگاه کشور را به جایگاه واقعی خود ارتقاء داده ایم. قرار بود به جایگاه اول 
منطقه دست پیدا کنیم. رتبه قبلی را نیز از دست داده ایم. دیگران هم بیکار 

ننشسته  اند.
ما که در میدان صنعت حضور داریم می بینیم تحریم ها جایی موفق شد که 
صنعت را پیچ و تاب های اداری گرفتار کرد که هر روز قانونی پشت قانون دیگر 
آمد و حتی اگر روزی تحریم های کشور برداشته شود چند سال وقت الزم است 
تا قوانینی که برای این شرایط وضع شده است رفع و رجوع شود. یعنی امروز 
هیچ یک از سازوکارهای اداری، بانکی، گمرکی و ... متناسب با ساز و کار تولید 
نیست. با وجودی که دولت و قوه قضاییه و مجلس عزم جدی دارد مسائل و 
مشکالت حوزه صنعت را به صورت ریشه ای حل کند ولی برای رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله بسیار است. اجازه بدهید با ذکر خاطره ای که در ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان که همه اعضا حضور داشتند بیان کرده و به 
صحبت های خاتمه بدهم. در آنجا گفتم؛ هرچه مانع برای تولید است در همین 
جلسه جمع شده  اند؛ خودمان تولید می کنیم و مجدد تالش می کنیم که آن 
را برطرف کنیم. انشاءاهلل به گونه ای عمل کنیم که اصالً مانعی تولید نشود که 

برای رفع آن به دنبال راهکار بگردیم.

بــا تصویب کلیات طرح آزادســازی واردات خودرو در مجمع تشــخیص مصلحت 
امیدواری ها به باز شدن گره واردات خودرو افزایش یافته است. اما فرید زاوه کارشناس 

خودرو معتقد است آزادسازی واردات هم نمی تواند خودرو را ارزان کند.
عزت اله اکبری تاالرپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تصویب کلیات ماده ۴ 

طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
براســاس ماده ۴ طرح ســاماندهی صنعت خودرو که در مجلس به تصویب رسید 
درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می توان خودرو وارد 
کرد. اما شــورای نگهبان در چندین مرحله به استناد نظر شورای عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به این ماده ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. با این 
حــال مجلس بر مصوبه خود اصــرار کرد و بنابراین برای تعیین تکلیف این مصوبه به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
حاال تاالرپشــتی خبر داده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ را 
تصویب کرده اما از آنجا که  برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد قرار اســت 
این ایرادات در کمیســیون های تخصصی مجمع برطرف شــود. به این ترتیب به نظر 

میرسد باید منتظر دستکاری مجمع در مصوبه مجلس باشیم.
امــا بهرحال این تصمیم مجمع گــره واردات خودرو را باز خواهد کرد. چه آنکه تا 
اینجا مجلس و دولت با آزادســازی مشروط واردات خودرو موافق بودند. حتی شورای 
نگهبان هم از موضع این شــورا ایرادی را متوجه مصوبه ندانســته بود. اما چون هیات 
عالی نظارت مجمع تشخیص آن را خالف سیاست های کلی نظام دانسته بود حاضر 
به تایید این مصوبه نشــده بود. بنابراین مجمع تشخیص به عنوان تنها نهاد مخالف با 
آزادســازی واردات خودرو حاال با کلیات آن موافقت کرده است و همین امیدواری ها 

برای بازشدن گره کور واردات خودرو را افزایش داده است.

 واردات خودرو به تولید داخل ضربه نخواهد زد
نکته مهم اینکه آیت اهلل آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وادار 
کردن مردم به خرید خودروی داخلی را ظلم به آنها توصیف کرده و در جلسه دیروز 
مجمع گفت: ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو 
را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی 
محدودیت ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث می شود حقوق مردم ضایع شود و در 

تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
او در ادامه این سواالت را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصوالت دو خودروساز 
داخلی راضی اند؟ آیا با قیمت های امروزی خودروهای داخلی به شرط آن که تعرفه های 
واردات باال نباشــد، مردم نمی توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت 

آیــا این ظلم به مردم نیســت؟ این که ما مردم را مجبــور کنیم که فقط محصوالت 
کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ و بعد پاسخ داد: به 
گفته کارشناسان می توان با قیمتی حدود پنج تا هفت هزار دالر خودروهای اقتصادی 
بروز وارد کرد. بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو 
بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که هفت میلیون خودرو 
هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم 
با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب 

قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.

 رفع مانع اجرای فرمان خودرویی رئیس جمهور
در همین حال شب گذشته هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سفر خود به قزوین 
تاکید کرد: صنعت خودروسازی ما در شرایطی قرار دارد که مردم از آن رضایت ندارند. 
او پیش از این در نیمه اسفند سال گذشته، به وزیر صنعت دستور داده بود، به منظور 
افزایش رقابت پذیری و رفع شــائبه انحصار، متناســب سازی قیمت خودرو و جبران 
کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در ســال 
۱۴۰۱، حداکثر ظرف ســه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، 

نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
اگرچه بســیاری با توجه به حذف بند مربوط به واردات خودرو ســواری از قانون 
بودجه و مخالفت مجمع تشــخیص با واردات خودرو، سرانجام این دستور رئیسی در 
اردیبهشــت ماه را ابهام آمیز می دیدند اما با تصمیم دیروز مجمع موانع اجرایی شدن 
دســتور رئیس جمهور برداشته شده و ظاهرا ارکان دیگر نظام برای اجرایی کردن این 

خواست رئیسی به کمک او خواهند آمد.

 آیا واردات خودرو قیمت ها را کاهش خواهد داد؟
با همه این ها اما به نظر می رســد با آزادسازی واردات خودرو نیز نمی توان به ارزان 
شدن خودرو خوش بین بود. پیش از این فرید زاوه کارشناس خودرو در گفت وگو با »اتاق 
ایران آنالین« گفته بود:» آزادسازی واردات خودرو ممکن است تا حدودی سرعت تورم 
بخشی را کاهش داده و بازار از خرید کردن دست بردارد و گرانی رود کندتری به خود 
بگیرد. ولی حتی آزادســازی واردات خودرو نیز نمی تواند جلوی گران شدن خودرو را 
بگیرد و ما باز هم امسال با تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در حوزه بازار خودرو مواجه خواهیم 
بود. چرا که دلیل اصلی این گرانی سیاســت های پولی و تورم عمومی کشور به اضافه 
تورم وارداتی است. ما در سال ۱۴۰۱ دست کم تورم وارداتی ۱۵ درصدی نیز خواهیم 

داشت که این امر بر قیمت ها اثرگذار است«.

با تصویب کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت

گرهوارداتخودروبازمیشود؟گرهوارداتخودروبازمیشود؟

سریال نمایش خانگی »قصه هزار افســون« به کارگردانی 
سعید عباســی با مضمون و ســاختاری متفاوت در حوزه 
کودک و نوجوان برای پخش از شبکه نمایش خانگی تولید 

شده است.
چهره های شــناخته شــده ای چون پژمان بازغی، شــبنم 
قلی خانــی، نــگار عابدی، ســیاوش مفیــدی، فخرالدین 
صدیق شریف، مختار ســائقی، سوسن پرور، شهرام عبدلی، 
وحید شــیخ زاده، آرش میراحمدی، آرش نــوذری، میثم 
رستگاری، مهران رجبی، اتابک نادری، مانی رحمانی، مونا 
غمخوار، ساناز سماواتی، شــهین تسلیمی، ساعد هدایتی، 
بهار نوحیان، خشایار راد، آتش تقی پور، بهروز قادری، پانته آ 
کیقبادی، ساشــار بابایی، مهری آل آقا، حســام خلیل نژاد، 
مهرداد نوری، علی حبیبی، محســن کاشــی زاده، مهدی 
جعفری، بهنوش بختیاری و محمدرضــا حیاتی نیز در این 

سریال حضور دارند.

» قصه هزار افسون«  سریالی 
متفاوت در حوزه کودک

همزمان با اولین اکران »المینور« علی نصیریان در ستایش 
مهرجویی و دوستی ها و همکاری هایشان صحبت کرد و آرزو 

کرد آخرین فیلمش هم فیلمی از داریوش مهرجویی باشد
علی نصیریان در این اکران در ستایش از داریوش مهرجویی 
گفــت:»کار کردن با آقــای مهرجویی برای من همیشــه 
فوق العاده جالب بوده. بعد از چهل ســال دوری  و جدایی از 
ایشان این همکاری شکل گرفت. فرهنگ غنی و درک و دانش 
پشتوانه کار یک سینماگر است. سینما فقط تکنیک نیست. 
سینما اندیشه و فکر است و ایشان صاحب فکر بودند. از همان 
موقع هم کار کردن با ایشان برای من بسیار جذاب بود و برای 
من این ارتباط بسیار جذاب بوده و ان شاهلل هم ایشان هم من 
عمرمان کفاف بدهد یک بار دیگر هم این اتفاق بیفتد و برای 
من خیلی جذاب خواهد بود که آخر عمــری با مهرجویی 

زندگی ام را تمام کنم«

رئیس سازمان توسعه تجارت در مسیر آزادســازی واردات خودرو، پیشنهادی 
جدید ارائه کرد. از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های امریکا 
علیه اقتصاد ایران، دولت وقت تصمیم گرفت واردات حدود ۱۲۰۰ قلم کاال به 
کشور را ممنوع کند که خودرو نیز یکی از این محصوالت بود. در واقع دولت اعالم 
کرد که جز مواد اولیه و واســطه ای، کاالهای اساسی، کاالهای موردنیاز مردم و 
محصوالتی که مشابه داخلی ندارند، واردات دیگر کاالها به کشور ممنوع است.در 
ماه های گذشته بحث های زیادی درباره امکان آزادسازی واردات خودرو مطرح 
شده که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. گروهی معتقدند 
تا زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی جدید ممکن نشود، عمال آزادسازی 
واردات ممکن نیست و در مقابل گروهی معتقدند با توجه به فضای شکل گرفته 

در بازار محصوالت داخلی، کشور به واردات خودرو نیاز دارد.
در آخرین تحول، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس برای 
آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد اما این واردات را منوط به صادرات خودرو، 
قطعه و خدمات نیروی محرکه دانست. به این ترتیب برای واردات خودرو، ابتدا 

باید صادرات خودرو یا محصوالت وابسته به آن در دستور کار قرار گیرد.
پیش از این محمدرضا نجفی منش"  عضو اتاق بازرگانی تهران "  گفته بود: اعتبار 
مورد نیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود دو تا سه میلیارد دالر تخمین 
می زنیم. وی با بیان اینکه فعاالن صنعت خودرو پیشنهاد واردات در ازای صادرات 
را مطرح کرده  بودند، توضیح داد: در این طرح ما اعالم کرده بودیم که با صادرات 
خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به 
منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات 
یک میلیارد دالری را دارد و در حوزه اجرا می توان گام های مثبتی در این زمینه 
برداشت.حاال رئیس سازمان توسعه تجارت، اعالم کرده که در شرایطی که بازار 
داخلی خودرو با مشکل مواجه است، بهتر است به صادرات دیگر محصوالت برای 
واردات خودرو فکر کرد. پیمان پاک در صفحه شخصی خود نوشته: در برهه ای 
که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر 
می رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصوالت مزیت دار همچون تولیدات 

دانش بنیان کارشناسی تر باشد.

 » المینور« 
با مهرجویی و نصیریان

چطور خودرو وارد کنیم؟
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سعیده محمد  -   ایده روز | با لغو معافیت 
حقوق ورودی واردات ماشین آالت و تجهیزات 
تولید، تمامی ۱۲ امتیازی که برای این واردات، 
توافق شده و در دستور کار قرار داشت، لغو شد 

و دیگر برای تولیدکنندگان اجرایی نمی شود.
قانــون بودجه ۱۴۰۱، معافیــت پرداخت 
حقوق ورودی ماشــین آالت و تجهیزات تولید 
را لغو کرده اســت، در حالی که تا پیش از این 
طبق ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ماشین آالت 
و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی 

از پرداخت حقوق ورودی معاف بود.
این در حالی اســت که در دو سال اخیر به 
ویژه با تاکیــدی که بر حمایت از تولید وجود 
داشت و نامگذاری ساالنه تحت عناوین حمایت 
از تولید، در حوزه واردات اقالم مرتبط با تولید 
تسهیالتی پیش بینی شد که از جمله آن توافق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و گمرک 
ایران در مورد  معافیت ماشین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید از پرداخــت حقوق  ورودی بود 
که پیش تر این معافیت اجرا می شــد ولی در 
چارچوبی با ضوابط مشخص  قرار گرفت. جریان 
این توافق از ســال ۱۳۹۸ آغاز و در نهایت در 
اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام و در تیرماه همان سال 

جهت اجرا ابالغ شد.
مســئوالن وقت تاکید داشــتند که توافق 
صورت گرفته، در راســتای ارائه تسهیالت به 
تولیدکنندگان بوده که به شفاف سازی موضوع 
معافیت های گمرکی تجهیزات تولیدی منتهی 
می شــود و واحدهای تولیدی مجاز می توانند 
بدون مانع و معطلی از معافیت حقوق ورودی 

با ضوابط مشــخص استفاده و در حداقل زمان 
نسبت به ترخیص ماشــین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید خــود از گمرک بدون پرداخت 
هرگونه وجهی اقدام کنند. تفاهم بین گمرک 
و وزارت صمت در ۱۲ بند تنظیم شده بود که 
اکنون با توجه به  لغو معافیت، قابلیت اجرا ندارد.

 طبق بخشنامه ای که در سال ۱۳۹۹ از سوی 
ارونقی-معاون وقــت گمرک- به گمرک های 
اجرایی ابالغ شــد از جمله موارد معاف شــده 
از پرداخت حقــوق ورودی، از این قرار بود که 
ماشین آالت خط تولید در مراحل بهره برداری 

و پس از آن معاف اند. ماشین آالت کمکی خط 
تولیــد که اکثرا حالت انحصاری داشــته و به 
همراه ماشین آالت خط تولید به تعداد متعارف 
وارد می شــوند، نیز معاف اعالم شد. همچنین 
تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، 
ابــزارآالت مخصوص و ملزومات ســرمایه ای 
خط تولید مشــمول  این معافیت شد و تنها 
اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی مشمول 
معافیت نبود.در سایر موارد، موضوع بیمه مورد 
توجه داشت و به گمرک ها اعالم شده بود  که 
چنانچه هزینه بیمــه و کرایه حمل در مجوز 

معافیت از پرداخت حقوق  ورودی صادره قید 
نشــده باشد، هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به 
تبــع ارزش بهای خرید کاال مشــمول اعمال 
معافیت صادره می شــود. از سویی تاکید شد 
که اگر برای ماشین آالت مستعمل خط تولید 
با قید عبارت »مستعمل«، مجوز معافیت صادر 
شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت 
صادره اقدام کند.همچنیــن معافیت صادره، 
مشــمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی 
به اضافه ســود بازرگانی به همراه وجوهی بود 
که طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن بود.

در تیرماه پارسال نیز نیارکی-معاون وقت امور 
صنایع وزارت صمت- بــه دنبال ابالغیه وزیر 
وقت صمت که بر مصوبه شــماره یک بهبود 
فضای کسب و کار - مانع زدایی و پشتیبانی از 
تولید" تاکید داشت، شیوه نامه -شرایط صدور 
معافیت از حقوق ورودی ماشین آالت مستعمل 
بند )غ( ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی- را ابالغ 
کرد و در دستور کار قرار گرفته بود که ۶۱ قلم 
ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مشمول صدور 

معافیت گمرکی شد.
اینکــه دلیل لغو معافیت حقــوق  ورودی 
ماشین آالت و تجهیزات تولیدی با وجود تاکید 
قانون امور گمرکی چیســت تا کنون توضیح 
شفافی از سوی مجلس و دولت به همراه نداشته 
است ولی به هر حال از یک جهت عاملی برای 
افزایش درآمد دولت از محل دریافت این حقوق  
ورودی که طبق قانون بودجه امســال نرخ ارز 
محاسباتی آن از ۴۲۰۰ تا  پنج برابر افزایش پیدا 
خواهد کرد، است.پیش از این البته نقدهایی از 
سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران 
مطرح بود مبنی بر اینکه  برخی شرکت ها، بدون 
پرداخت حقوق  ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، 
ماشــین آالتی که در داخل ساخته می شود را 
هم به کشــور وارد می کنند. با این حال وزارت 
صمت تاکید داشت که در اجرای این معافیت، 
بر واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از 
معافیت گمرکی ماشین آالت استفاده کرده اند 
نظارت داشته و  در صورت عدم استقرار ماشین 
آالتی که با اســتفاده از معافیت گمرکی وارد 

شده اند، قاچاق محسوب می شود.

۱۲ امتیاز واردات ماشین آالت و تجهیزات تولید لغو شد

صادرات فرش از ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با 7۲ میلیون 
دالر بوده که این رقم بیشترین صادرات در جهان بعد از 

صادرات ازهند بوده است.
رئیــس مرکز ملی فرش از پیگیری برای حذف تعهد 
ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف خبر داد و گفت: 
در سال ۲۰۲۰ کل صادرات فرش دستباف در جهان بیش 
از ۸7۰ میلیون دالر بوده که 7۲ میلیون دالر آن از ایران 
صادر شده و این رقم بیشترین صادرات در جهان بعد از 

صادرات کشور هند است.
فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش در نشســتی با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: به دلیل مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، صادرات فرش در سال ۲۰۲۰ در کل دنیا 
کاهش داشته و به بیش از ۸7۰ میلیون دالر رسیده است. 
یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دالر بوده است.قبل از آن بیش از یک میلیارد دالر و حتی در سال ۲۰۱۶ این در حالی است که صادرات فرش در جهان در سال های 

به گفته وی بر اساس آمارهای جهانی، در سال ۲۰۲۰ 
هنــد با ۲7۸ میلیون دالر صادرات فــرش در رتبه اول، 
ایران با 7۲ میلیون دالر در رتبه دوم و نپال با ۵۱ میلیون 
دالر در رتبه ســوم بوده است. صادرات پاکستان و چین 
هــم به ترتیب ۵۰ و ۳۱ میلیون دالر بوده و ترکیه هم با 
افت چشمگیر، رقم ناچیزی از صادرات فرش داشته است. 
این آمارها برخالف اظهارات برخی افراد است که اطالعات 
نادرســت در اختیار مردم قرار داده و می گویند ایران در 

صادرات فرش از سایر کشورها عقب افتاده است.
رافع همچنین معتقد اســت ایــران در حقیقت رتبه 
اول صادرات فرش در جهان را دارد. چرا که هند گلیم و 
فرش های دستباف بسیار ارزان که با ربات بافته می شود را 
به عنوان فرش دستباف صادر می کند، اما ایران فقط فرش 
دستباف و گبه را تحت عنوان فرش دستباف صادر می کند.

ایران، دومین صادرکننده فرش دستباف در سال ۲۰۲۰

محمد طبیبیان
کارشناس اقتصادی

بانیان وضع موجود اقتصاد کشور چه کسانی 
هستند؟

وضع موجود کشــور و روند ها از لحاظ مختلف، چه سطح زندگی، چه کیفیت 
زندگــی و چه مدیریت امور مختلف، وضعیــت نگران کننده ای دارد. باید عامالن و 
مسبب های وضع موجود شناخته  تا سیاست ها و روش های گذشته تغییر مسیر دهد.

تردید نداریم که وضع موجود کشور و روند ها از لحاظ مختلف، چه سطح زندگی، 
چه کیفیت زندگی و چه مدیریت امور مختلف، وضعیت نگران کننده ای دارد. حتما هم 
الزم هست که عامالن و مسبب های وضع موجود شناخته شوند نه ِمن باب مجازات و 
انتقام کشی و از این دست، بلکه ِمن باب تصحیح سیاست ها و روش ها و تغییر مسیر. 
به همین دلیل اینجانب صرفا سعی می کنم در این متن یک شیوه منطقی و شفاف 
به کار ببرم تا هر کس بتواند ایراد آن را بر اساس ضعف ساختار منطقی مطرح کند.

لیبرالیســم چیست؟ این نخستین پرسشی است که منتشرکنندگان اطالعات 
گمراه کننــده و مغلوط )یا آنچه در این متن تحت عنوان پدآگاهی یا ضدآگاهی از 
آن نام می بریم( در کشور ما هرگز حاضر به ارائه پاسخ به آن نبوده اند. از نظر سابقه 
تاریخی، لیبرالیسم، اصوال به حیطه اقتصاد علمی مربوط نمی شود و اگر در کتاب های 
اقتصاد به آن اشــاره شود به تحوالت فلسفه سیاسی قرن هجدهم و نوزدهم اشاره 
دارد )پذیرش اصل برابری انسان ها و آزادی فردی و برخورداری افراد از حقوق برابر، 
حکومت قانون و حق تعیین سرنوشت و پذیرش آزادی مبادله و احترام به حقوق 
مالکیت، اجزای این منش فکری بود(. عبارت لیبرالیسم امروزه هم مربوط به حیطه 
فلسفه سیاسی است و به همین دلیل نیز در دو طرف اقیانوس اطلس کامال مفاهیم 
متفاوتی را می رساند. در آمریکا لیبرال به افرادی که سیاست های چپ گرانه دارند 
)طرفدار توســعه خدمات رفاهی فزاینده( اطالق می شود؛ ولی در اروپا کسانی که 

میانه رو متمایل به راست هستند، لیبرال خوانده می شوند.
اما در کشور ما استفاده از واژه لیبرال و لیبرالیسم توسط حزب توده رایج شد آن 
هم دقیقا در چارچوب جعبه ابزار مهندسی روانشناختی حزب کمونیست شوروی. به 
این معنی که هرکس را که به هر درجه طرفدار آزادی و مخالف سلطه نظام کمونیستی 
بود، لیبرال می خواندند و بر همین مبنا طرفدار غرب یا عامل غرب و دشمن جامعه 
و حکومت برمی شمردند. حزب توده این واژه را به یک صفت خطرناک که باید از 
آن بیم داشت و نشان از استکبار و استعمار است تبدیل کرد و حتی معنی فارسی 
تحت اللفظی کلمه را که آزادگی است به کار نبرد، بلکه همان کلمه التین را که برای 
عموم معنای روشنی نداشت، مناسب یافت سپس سرشار از بار منفی کرد و به ذهن 
بسیاری تزریق کرد. در مقطع بعد از انقالب هم از هر طرفدار حزب توده یا طرفدار 
گروهک های وابسته که در گفتمان خود مرتب این واژه را تکرار می کردند معنی آن 
پرسیده می شد، بی اطالع بودند. مصداق آن را مهندس بازرگان و دولت او می دانستند 
که اتفاقا آن مرحوم و دولتش بر حسب سابقه عملکرد درست عکس مفهوم لیبرال 
بودند.در سال های اخیر، از زمان دولت آقای روحانی )و بر اساس برداشت اینجانب 
به اشــاره و حمایت افرادی از همان دولت( هجمه به لیبرال ها مجددا شــروع شد. 
گرچه این هجمه در سازمان ها و گروه های دیگر نیز ده ها سال در جریان بود. وجه 
تمایز هجمه جدید استفاده بیشتر از واژه نئولیبرال بود؛ چون شیوه قدیم هجوم به 
لیبرال را آبروباخته می یافتند. این گروه قصورهای دولت را که نتیجه تصمیم های خود 
دولت بود، متوجه گروه مرموز و موهومی معرفی می کردند که هیچ کاره بودند؛ اما از 
مقامات اقتصادی که تصمیم های نامناسب را انتخاب می کردند، موثر تر القا می شدند. 
به این ترتیب با روش غیراخالقی ســعی می شد انگشت سرزنش از تصمیم گیران 
واقعی به سوی دیگران متوجه شود.در دولت جدید هم با ظهور ناکامی ها، رو شدن 
دست شعارسرایان و ضعف های مختلف مدیران جدید، مجددا آتش حمله به طرف 
لیبرال ها شعله ور شده و افرادی از مجاری مختلف خبری، فضای مجازی و نشریات 

به تزریق پدآگاهی مشغول شده اند.
اینجانب لیبرال هستم؟ در همین سیل پدآگاهی که در جریان است گاهی اینجانب 
را نیز لیبرال خوانده اند و در این سلک قرار داده اند. اینجانب اعتقادی به برچسب ندارم 
و خود را تحت هیچ برچسبی قرار نمی دهم. اگر در این حیطه بخواهم خود را معرفی 
کنم باید بگویم طرفدار اقتصاد علمی بوده ام و حدود نیم قرن در این زمینه به مطالعه، 
پژوهش و تدریس و آموزش مشغول بوده و تجربه کرده ام؛ اما اجازه دهید مصداقی 
صحبت کنیم. اگر اینجانب لیبرال هستم ده ها سال است که اصل اندیشه اقتصادی 
خود را به روشنی و شفافیت تمام بیان کرده و نوشته ام؛ که نه نتیجه منافع یا عالئق 
ایدئولوژیک و مسلکی بلکه مبتنی بر برداشت علمی و تجربه کاربردی اینجانب و 
دیدن سیستم های مختلف اقتصادی سرمایه داری، کمونیستی و رفاهی از نزدیک 
است. این مبانی عبارتند از: اعتقاد به مکانیزم رقابت به عنوان  سازوکار عمده تخصیص 
منابع در نظام اقتصادی، اعتقاد به لزوم حفظ حرمت مالکیت خصوصی مردم اعم از 
مالکیت مادی و مالکیت معنوی، اعتقاد به آزادی فعالیت اقتصادی برای همه و امکان 
راحت ورود و خروج مردم به فعالیت اقتصادی، اعتقاد به آزادی انتخاب برای مردم 
در حیطه اقتصاد و ســایر حیطه ها، اعتقاد به تجارت بین الملل و لزوم حفظ روابط 
مسالمت آمیز با کشورهای مختلف با قید حفظ و ارتقای منافع ملت ایران، اعتقاد به 
جدایی فعالیت های حاکمیتی از امور سودآوری، اعتقاد به محدودیت نقش اقتصادی 
دولت به حفظ قواعد کارکرد اقتصاد، اعمال سیاست پولی و مالی برای توسعه کشور 
و ثبات قیمت ها، ارائه خدمات رفاهی و حفاظت از فروافتادگان جامعه، ارائه کاالهای 
عمومی، حفظ محیط زیست و کنترل برون ریزهای منفی و در مقابل دریافت مالیات 
منصفانه و قیمت گذاری اقتصادی برخی خدمت و رعایت تقوا در هزینه کردن منابع 
عمومی و در نتیجه لزوم جمع آوری تمام منابع عمومی در چارچوب بودجه که توسط 
نمایندگان واقعی مردم تنظیم و بر اجرای آن نظارت شود. حال هرجا این سیاست ها 
اعمال و اجرایی شده اینجانب اگر حضور هم نداشته و دستی در کار هم نداشته ام 
نتیجه آن را با کمال افتخار می پذیرم؛ چون تجارب متعدد بشری نشان می دهد در 

کشور ها و مناطق مختلف ثمرات شگفت انگیزی به بار آورده است.
و اما در باب بانیان وضع موجود: روزنامه نگاران میدانی وقتی به دنبال پیگیری فساد 
هستند اصطالحی دارند به این شکل که »مسیر پول را پیگیری کن.« ساده ترین راه 
برای پاسخ به این پرسش که بانیان وضع موجود چه کسانی هستند این است که 
مسیر جریان پول و ثروت در جامعه را پیگیری و رصد کنیم. چه کسانی در ابتدای 
انقالب آه نداشتند با ناله سودا کنند و اکنون سرمایه و دارایی آنان سر به صد ها و 
هزاران میلیارد تومان می زند و نه نوآور، نه کارآفرین و نه تاجر رقابتی بوده اند؟ کدام 
قوانین، مقررات، دســتور العمل ها و سهمیه های رانت ساز، کدام امضاهای طالیی، 
کدام سفارش های پشت پرده و روی پرده، کدام واگذاری های زمین، جنگل، معدن، 
شــرکت، حق انحصاری واردات و صادرات، اعتبارات کالن بانکی و ســهمیه ارزی 
موجب این انباشت ها شده است؟ ثروت های جامعه چگونه و با چه  سازوکارهایی در 
تملک یا زیرکلید چه افرادی قرار گرفته است؟ چه کسانی حامی این سیاست ها و 
روش ها بوده اند؟ چه نیروهایی، کارشناسان مستقل  را که با این شیوه ها سر سازش 
نداشته اند، چنان از صحنه رانده اند که دیگر نیروی انسانی چندانی در صحنه باقی 
نمانده است؟ چه مدیرانی کار ساز و مجری این شیوه و روش هایی بوده اند که چنین 
زمینه هایی را مهیا کرده است؟ چه گروه هایی از نظر فکری، در ایجاد گرد و خاک و 
جنجال و شعار در حیطه اندیشه، فرآیند برخورد منطقی با مسائل را منحرف کرده اند؟

این گروه ها منطقا و عقال بانی وضع موجود بوده اند. حال پیدا کنید پرتقال فروش 
را! لطفا اثرگذاران بر انتخاب این مسیر ها و جریانات را که بر شمرده شد، مشخص 
کنید تا به عنوان بانیان وضع موجود شــناخته شوند.شاید افرادی که سر وصدای 
این زمینه را زیاد کرده اند از همان گروهی باشــند که به دولت موجود قول ایجاد 
دستاوردهای شگفت انگیز از طریق روش های بدیع را داده اند و اکنون دستشان رو 

شده و به نظر کال خالی می رسد. 

 قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به فروردین ۱۴۰۰، معادل ۱۶.۹ 
درصد افزایش داشته است. این عدد در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین ماه 
سال۱۴۰۰ )معادل ۹۱.7 درصد(، نشان می دهد آهنگ رشد قیمت مسکن حدود 
7۵ درصد کاهش دارد.آمار و معامالت، از کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن 
خبر می دهد. البته چندین جهش قیمت مسکن از سال ۹7 تا نیمه سال۱۴۰۰ 
باعث شده که قیمت مسکن همچنان از قدرت مالی متقاضیان بیشتر باشد اما 
فعاالن بازار مسکن می گویند ادامه ثبات در این بازار، این امیدواری در بین مردم 
ایجاد کرده که بازار مسکن پس از چند سال، دیگر جهش قیمت ندارد. افزایش 
تعداد معامالت مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، گواه 
این است که ثبات قیمتی در چند ماه تأثیرگذاری خود را بر بازگشت تعدادی 
از متقاضیان به بازار مسکن گذاشته اســت.در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، تعداد 
آپارتمان های مســکونی معامله شده در شــهر تهران ۳.۴ هزار واحد است که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.7 درصد افزایش دارد.اطالعات بانک مرکزی 
از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه نشان می دهد، قیمت مسکن در این 
ماه نسبت به اسفند سال قبل، ۲.۴ درصد افت دارد. در فروردین، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر آپارتمان، ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که حاکی 
از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه 
به نقطه فروردین ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۹۱.7 درصد( کمتر بوده و مبین کند 
شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۱ است. به 
این ترتیب رشد یک ساله قیمت مسکن از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱، 
نسبت به رشد یک ساله در دولت قبل )فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۹۹( 
7۵ واحد درصد کمتر شده است.از نیمه دوم سال قبل، در بازار مسکن، قیمت ها 
نســبت به ماه های گذشته، رشد کمتری داشــت در حالی که پیش از آن آمار 
ماهانه نشان می داد قیمت مسکن هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد بیشتری 
داشت. به این ترتیب درصد رشد ساالنه قیمت مسکن از مهرماه سال گذشته تا 
فروردین امسال، روندی کندتر نسبت به رشد ساالنه قیمت در ماه های پیش را 
دارد. به عنوان مثال، درصد رشد ساالنه قیمت مسکن در آبان سال ۹۹ معادل 
۱۱۸ درصد است اما در آبان ۱۴۰۰، این عدد ۱۸ درصد است یعنی رشد قیمت 
مســکن در یک سال از آبان ۹۹ تا آبان سال قبل ۱۰۰ درصد کمتر شده است. 

قیمت مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و در چندماه پایانی دولت قبل همچنان 
رشــد را تجربه کرده است. رشد ساالنه قیمت مسکن در اردیبهشت سال ۹۹ 
معادل۳۴ درصد بود اما در اردیبهشــت ۱۴۰۰ به 7۰ درصد رسید یعنی رشد 

ساالنه در این ماه حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است.

  قیمت مسکن مناطق مختلف
در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران،  بیشترین متوسط قیمت با 7۵ میلیون 
و ۱۶۰ هزار تومان برای منطقه یک و کمترین با ۱۵ میلیون و 77۰ هزار تومان 
متعلق به منطقه ۱۸ بوده است.همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده در شهر تهران طی فروردین امسال نشان می دهد به لحاظ مساحت، 
واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع سهمی معادل ۵۶.۳ 
درصد از معامالت انجام شــده را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه ۵۹.۳ 
درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی 
۳۲ میلیون و ۲7۰ هزار تومان معامله شــده است. ۴۵.۳ درصد از معامالت نیز 

مربوط به واحدهایی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است.

  جهش های قیمتی
بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، در دهه ۹۰، در نیمه   دوم 
ســال ۱۳۹۹ بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴۴.7 درصد 

افزایش داشــته است. هر چه قیمت مسکن افزایش داشته در مقابل توان مالی 
مردم کم و تعداد معامالت مســکن کاهشی بوده است. تعداد معامالت فروش 
مســکن در شهرهای کشور از نیمه  اول ســال ۱۳۹۱ تا نیمه  اول سال ۱۳۹۹ 
دارای روندی کاهشــی بوده است. قیمت فروش یک متر آپارتمان در نیمه اول 
ســال ۹7 معادل ۲۰ درصد، ۳۳.۱ درصد در نیمه دوم سال ۹7 و ۴۲.۳ درصد 
در نیمه اول سال ۹۹ و ۴۴.7 درصد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. 
مقایسه این قیمت ها با قیمت رشد مسکن از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، 

نشان از ثبات قیمت ها از نیمه دوم سال قبل دارد.

  عوامل تأثیرگذار
کاهش ساخت و ساز و بی توجهی به طرح های جامع مسکن، مانند تکمیل 
مسکن مهر یا ساخت مسکن برای اقشار ضعیف، مهم ترین عامل رشد بی رویه 

قیمت مسکن در دولت قبل بوده است.
بیشترین پروانه ساختمانی در سال ۹۰ به تعداد ۲۱۲ هزار توسط شهرداری های 
کشور صادر شد. در سال های ۹۱ و ۹۲ صدور پروانه های صادراتی کاهش زیادی 
دارد. بر اساس داده های مرکز آمار صدور پروانه ساختمان در سال ۹۲ نسبت به 
سال ۹۱ معادل ۴۲ درصد افت دارد. کاهش صدور پروانه های ساختمانی تا سال 
۹۶ همچنان ادامه دارد. از این سال با رشد قیمت مسکن سازندگان به ساخت و 
ساز ترغیب شدند. با این حال در سال ۹۹ در کل کشور ۱7۴ هزار پروانه ساختمانی 
صادر شده است که نسبت به سال ۹۰ )۲۱۲ هزار عدد( کاهش قابل توجهی دارد.

برنامه دولت برای افزایش ساخت مسکن و عرضه آن به متقاضیان، ثبات را به 
بازار مسکن بازگردانده و از التهاب قیمتی چند سال اخیر در بازار مسکن کاسته 
شده است. روندی که در ماه های اخیر شاهد آن هستیم و پیش بینی فعاالن بازار 
ادامه این روند در بازار مسکن است و کارشناسان این بازار با مشاهدات آمارهای 
چند ماهه و مشاهدات میدانی به این نتیجه رسیده اند که قیمت مسکن امسال 

نسبت به تورم عمومی رشد کمتری خواهد داشت.
در برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن تا ۱۴۰۴، حمایت هایی از سازندگان دیده 
شده که تأمین زمین، پرداخت تسهیالت، تأمین مصالح با قیمت مناسب از جمله 
این حمایت هاست که هدف آن افزایش ساخت و ساز و کاهش هزینه تمام شده 

قیمت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن است.

کاهش 75 درصدی سرعت رشد قیمت مسکن

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: طبق مقررات ابالغی 
بانک مرکزی که الزم االجرا اســت ورود ارز تا ســقف ۱۰ هزار یوور و معادل 
ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ 

هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید 
ورود ارز به کشور گفت: طبق مقررات ابالغی بانک مرکزی که الزم االجرا است 
ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود 
آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته 
بدون هیچ محدودیتی مجاز است.مرتضی ستاک در برنامه میز اقتصادی خبر 
۱۴ سیما با موضوع دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در خصوص 
میزان مجاز خروج ارز از کشــور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای 
هوایــی حداکثر تــا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن 
بدون اظهار هنگام ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام 
ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه باالی ۱۰ 

هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.

 معامالت فردایی ارز قاچاق تلقی می شود
او در پاســخ به این ســوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث 
معامالت آینده است آیا در اصالح قانون مبارزه با قاچاق با کاال و ارز معامالت 
آتی ارزی مشــروعیت دارد یا خیر؟ توضیــح داد: در بند ت ماده ۲ مصادیق 
قاچاق کاال و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و 

۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی 
بانک مرکزی ادامه داد: در این بند به صراحت معامالت فردایی که هیچگونه 
ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق 
تلقی شــده است.قسمت جدید برنامه چهارراه را با این موضوع ببینید: قانون 

جدیدی که نگهداری ارز را غیرقانونی کرد

 سقف نگهداری ارز چقدر است؟
ســتاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز هم یادآورشد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بالمانع است ولی بیش از 
این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات 
اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شــش ماه از اظهارنامه گمرکی 
منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای 

بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف 
فردی که در داخل کشــور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها 
دالر یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای الف 
و ب دســتورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره شده است که ورود 
ارز به کشــور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق 
ارز تلقی می شود.ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز 
اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه 
اعتباری و یا صرافی نباشــد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح 

مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون 
وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که 
بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول 
این بند نمی شوند.او اظهار کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات 
حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران 
و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل 
کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.به گفته ستاک، در قانون جدید مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز ضوابط متنوعی برای کاال و خدمات، حواله واردات کاال، 

شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

 بانک مرکزی فهرست صرافی های مجاز را منتشر می کند
مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از 
ســایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی 
بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطالع عموم برساند.ستاک افزود: 
در مورد تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند 
عالوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف 
را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از 
صــدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به باالترین نرخ در زمان صدور 

حکم جریمه پرداخت کنند.

مقررات جدید خرید و فروش دالر اعالم شد
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سنگینی سه ریسک مهم برپیکره امروز بازار سرمایه
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | بعد از 
اتفاقاتی که دوســال پیــش در بورس رخ داد، 
یک رشــد بشدت هیجانی به وجود آمد که در 
آن روزهــا معامله گران هر ســهم و صنعتی را 
اگر خریداری می  کردند، سودده بود که بعد از 
ترکیدن حباب بزرگ، در عمل هر ســهمی هم 
که خریداری می  شد توأم با ضرر بود اما اکنون 
و در سال 1401 بازار به دوره ای رسیده که به 
جــای صحبت در مورد کلیت بازار، صحبت در 
مورد بازدهی سهام و صنایع خاص موضوعیت 

یافته است.
در شرایط فعلی هم نمی توان به صورت کلی 
گفــت که بورس روند صعودی یا نزولی خواهد 
داشت اما می  توان گفت که صنایع ارزنده ای در 
بازار وجود دارند و در این نوع بازارهاســت که 
نقش تحلیلگران و ســرمایه گذاران حرفه ای تر 

معلوم می  شود.
در ایــن بازار، بین افرادی کــه با تحلیل و 
دانش فنی وارد بازار شده اند با افرادی که صرفاً 
براساس شایعه سهم خریداری می  کنند تفاوت 
در بازدهی سهام وجود دارد. اکنون بازار سهام 
وارد دوره ای شــده که باید با تحلیل و تخصص 

در مورد سهم ها صحبت کرد.
واقعیت این اســت که در بازارسرمایه فعلی 
چندین ریسک مهم وجود دارد که در اینجا به 

ریسک مهم اشاره می  شود.
یکی از ریســک ها و ابهامــات موجود بازار، 
روند برجام بوده که شدن یا نشدن برجام روی 
سیاست کالن اقتصادی تأثیر دارد.این ابهام روی 
سودآوری شــرکت های بورسی تأثیرگذاراست 

چون به صورت مســتقیم نرخ دالر و سوددهی 
شرکت ها از آن تأثیر می  گیرد.

ریســک دوم، بحث قیمت کامودیتی ها در 
بازارهای جهانی بوده که به دلیل جنگ اوکراین 
این امــر رخ داد و باال بودن قیمت های جهانی 
معلوم نیست که کوتاه مدت یا بلندمدت خواهد 
بود.این رشد قیمت ها باعث شده که شرکت های 
کامودیتی پایه در کشور هم از آن منتفع شوند 
اما چون این امر مرتبط با یک موضوع سیاسی 
یعنی جنــگ اوکراین بوده معلوم نیســت که 

عاقبت این موضوع سیاســی چه می  شود. این 
ابهام بزرگ در بازار جهانی همچنان وجود دارد 
و در سودآوری شرکت های کامودیتی پایه کشور 

هم تأثیرگذار است.
ریسک سوم هم بحث سیاست داخلی است 
که به مواردی چون قانــون بودجه، نرخ بهره، 
چــاپ پول و عوارض صادراتی مرتبط شــده و 
این موارد می  توانند به صورت مســتقیم روی 
نقدینگــی و نرخ تورم تأثیر بگذارند. به تبع آن 
روی سودآروی شــرکت های بورسی تأثیرگذار 

خواهند بود.در حال حاضر با وجود شــفافیت 
بیشتر، اما تغییر این مقررات به صورت هفتگی 
یا ماهانه باعث می  شــود به عنوان یک ریسک 
بر  سر بازار سرمایه خودنمایی کند و هنوز هم 
معلوم نیست تا چقدر تصمیمات دولت بر روند 

سودآوری شرکت ها تأثیرگذار است.
در شــرایط فعلی، پیش بینی بازار سرمایه 
به صورت کلی ســخت اســت و بــا توجه به 
ریســک های باال از جمله در شرایط بین المللی 
و قیمت کامودیتی جهانی، معتقدم باید به سراغ 

سهم هایی رفت که به قیمت رسیده باشند، در 
این مدت کاهش قیمت خوبی داشته و ارزنده 
شــده اند. شــرکت های مصرفی که بیشــتر با 
صنایع مصرفی داخلی در ارتباط بوده و از بازار 
داخلی ایران منفعت می  برند وســودده هستد. 
شرکت هایی که چندان با نرخ ارز مرتبط نیستند 
و بعد از ســال 99 دچار افت قیمت شده اند و 

کمتر تحت ریسک های کالن بازار قرار دارند.
در شــرایط فعلی و با توجه بــه روند بازار، 
چندان به گزاره آشتی بین معامله گران با بازار 
اعتقــادی ندارم چون اتفاقی که در دو ســال 
گذشته افتاده این است که تعداد ذینفعان بازار 
سرمایه از چند صد هزار نفر به چند میلیون نفر 
افزایش یافت و بیش از 10 برابر رشد داشت. این 
ذینفعان، بازار ســرمایه را دائماً رصد می  کنند، 
هر چند که برخی از آنها از بازار سرمایه دلسرد 

شده و به صورت کلی از بازار خارج شده اند.
برخی دیگر از این ذینفعان بازار ســرمایه، 
فعاالنه و به صورت روزانه بازار را رصد می  کنند 
ولــی اکثریت آنها نیم نگاهــی به بازار دارند و 
هر موقع که بازار بورس در مقابل ســایر بازارها 
جذابیت بیشتری دارد، به آن ورود پیدا خواهند 
کرد.برخی دیگر از ذینفعان بازار کماکان از دو 
سال قبل سهامدار بوده و به صورت کامل از بازار 
خارج نشده اند، به همین دلیل تعداد ذینفعان 
بازار بیشتر شده و این امر باعث شده هر موقع 
بازار جذاب باشــد از نظر سرمایه گذاری تعداد 
بیشــتری وارد بازار شوند و هر موقع که قیمت 
ســهم ها گران باشــد تعداد بیشتری فروشنده 

می  شوند.

  عوارض واردات همچنان علی الحساب محاسبه می شود
نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج از تعلل دولت در تعیین عوارض واردات 
گمرک انتقاد کرد و گفت: عوارض واردات همچنان علی الحساب محاسبه می شود.

بر اساس اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با وجود اینکه 40 روز از 
آغاز سال گذشته همچنان عوارض واردات به صورت علی الحساب محاسبه می شود.

محمد مختاریانی، نایــب رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: در حالی که 
براساس تصمیم مجلس نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی 
)ETS( قرار گرفته اما هنوز عوارض واردات به صورت علی الحساب محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 40 روز از آغاز سال گذشته و تکلیف عوارض واردات 
مشخص نیست، از سیاست های دولت در این زمینه به شدت انتقاد کرد و افزود: در 
حال حاضر این کار بر اساس ارز 4٢00 تومانی انجام می شود اما از از واردکنندگان 

تعهد می گیرند که علی الحساب است.
مختاریانی اضافه کرد: این مسأله منجر به بالتکلیفی واردکنندگان و کاهش انگیزه 

آنان برای واردات شده و این حجم نابسامانی بسیار تعجب آور است.
وی افزود: در حالی که بســیاری از مسئوالن دالیل نابسامانی ها را تحریم های 
آمریکا عنوان می کنند اما سیاست گذاری ها و اقدامات خود آنان ضربه بیشتری به 

اقتصاد و کشور وارد می کند.
به گفته مختاریانی از ابتدای سال جاری میلیاردها دالر کاال وارد شده که تکلیف 
عوارض آن مشــخص نبوده و معلوم نیســت که چرا مسئوالن تا این اندازه در این 
زمینه تعلل می کنند.مختاریانی با بیان اینکه تاکنون چنین اتفاقی سابقه نداشته 
است، توضیح داد: اگر واردکنندگان در شرایط کنونی کاال به صورت علی الحساب 
وارد کننــد نمی دانند که بعدها چقدر باید زیان بدهند اگر هم وارد نکنند تأمین 
امنیت غذایی کشور با مشکل مواجه می شود آن هم در شرایطی که جنگ روسیه 
و اوکراین نیز منجر به افزایش شدید قیمت های جهانی مواد غذایی شده و تأمین 

کاال بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است.

 سود با کیفیت، سود بی کیفیت در بورس
یکی از مواردی که معموال تحلیلگران و کارشناسان به سرمایه گذاران در خصوص 
خرید سهام گوشزد می کنند کیفیت سود شرکت ها است. شرکت هایی زیان ده هستند 
و با این حال مورد توجه قرار می گیرند گرچه چشــم اندازی برای بهبود عملیات 
شرکت نیز مشاهده نمی شود که مورد بحث این گزارش نیستند. با این حال برخی 
از شرکت ها حتی با وجود شناسایی سود از کیفیت سود پایینی برخوردار هستند.

برای مثال ممکن است سود یک شرکت در یک سال به صورت قابل توجهی باال 
برود و اما این سود قابلیت تکرار نداشته باشد. یا این که بابت سود شناسایی شده در 
یک شرکت جریان نقدی مشاهده نشود. برای مثال شرکت های ساختمانی سالیان 
درازی اســت که جریان نقدی بابت عملیات خود را در گزارش جریان وجوه نقد 

ندارند و البته اگر در کل درآمد و سودی توسط این گروه شناسایی شده باشد.
یا در برخی صنایع فروش نسیه و غیرنقد زیادی را شاهد هستیم. در بسیاری از 
مواقع که دولت طرف حساب شرکت ها می شود احتمال افزایش دوره وصول مطالبات 
و کاهش ورودی نقد به شرکت ها بیشتر خواهد شد. همچنین وقتی بحث فروش یک 
دارایی به گوش می رسد اهمیت کیفیت سود دو چندان می شود. نخست این که باید 
سرمایه گذاران سهام توجه داشته باشند که اگر شرکتی قصد فروش دارایی خود را 

دارد سود شناسایی شده دیگر قابلیت تکرار ندارد.
نکته دوم در خصوص فروش دارایی ها عدم ورود جریان نقد به میزان مبلغ فروش 
در کوتاه مدت است. در مطلب گذشته با عنوان »بازار داغ فروش دارایی ها در بورس 
تهران« به اخباری که از فروش دارایی خودروســازان، شرکت های سرمایه گذاری 
خودرویی، بانکی ها و شــرکت های ســرمایه گذاری بانکی اشاره شده بود. اما نکته 
جالب توجه این که در عموم این موارد برای فروشــنده دارایی ســود با کیفیت را 
شاهد نیستیم. برای مثال یک شرکت که قصد فروش دارایی چند ده هزار میلیارد 
تومانی خود را دارد معموال تنها تا ۳0 درصد ثمن معامله به صورت نقد پرداخت 
می شود و باقیمانده قرارداد طی اقساط بلندمدت پرداخت می شود. این موضوع باید 

در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.
به صورت کلی می توان گفت اگر ســود شناسایی شده توسط شرکت ها قابلیت 
تقسیم را در مجامع داشته باشند از کیفیت باالیی برخوردار هستند. بر این اساس 
شــاید سودهای شناسایی شده بانک ها با توجه به رویه شناسایی درآمد چندان با 
کیفیت نباشند. یا این موضوع برای فروش یک دارایی از سمت دولت نیز مطرح است. 

 ردیابی سرنوشت برجام از قیمت دالر
قیمت دالر پس از رفت و برگشــت کوتاهی که دیروز به کانال ٢۸ هزار تومان 
داشت، امروز به باالی این محدوده برگشت و ماندگار شد. اگرچه اظهارات دیشب 
وزیر خارجه آمریکا حذف سپاه پاسداران از لیست ادعایی سازمان های تروریستی را 
ممکن نشان می داد، اما ادامه صعود دالر می تواند حاکی از عدم خوشبینی فعاالن 

این بازار نسبت به حل گره برجام باشد.
نرمش آمریکا برای حذف نامگذاری تروریستی سپاه

دیروز آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی سنا 
اذعان کرد که قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی از آغاز اشتباه بود چون فایده آن از هزینه  اش کمتر است. او گفت 
که نتیجه اصلی آن ممنوعیت سفر اعضای اصلی سپاه به آمریکا بوده در حالی که 
این فرماندهان خود اصال قصد چنین سفری ندارند. در حالی که میلیون ها سرباز 
وظیفه ]که دوران سربازی خود را در سپاه گذرانده اند[ از ورود به آمریکا منع شده اند.

او همچنین در پاسخ به سناتور یانگ که گفت اگر که نامگذاری تروریستی سپاه 
بخواهد لغو شود »آیا موافقید که نامگذاری تروریستی سپاه صرفاً در پای میز مذاکره 
لغو نخواهد شــد به این معنی که نه فقط امتیازاتی که پای میز مذاکره داده شود 
بلکه باید که در پروسه ای از رفتار سازنده در طی مدت زمانی انجام شود؟« موافقت 
کرد و گفت این کار نیازمند آن است که ایران اقدامات معینی را برای پایدار ماندن 
آن انجام دهد. او تصریح کرد: »تکرار می کنم عماًل موضوع لیست گذاری برای شما 
دســتاورد زیادی نخواهد داشت زیرا تحریم های بسیار زیادی علیه سپاه پاسداران 
وجود دارد« و همچنین افزود هر تحریم رفع شــده ای در صورت تغییر رفتار ایران 

می تواند دوباره اعمال شود.
واشنگتن همچنان توافق با ایران را بهترین راه می داند

وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر دو دیروز تایید کردند که 
تا زمانی که منافع منع اشاعه ای که بازگشت متقابل به برجام همراه دارد بهتر از 

آنچه اکنون دارند باشد، احتماالً توافق به نفع آن ها خواهد بود.
با وجود این، آن ها بار دیگر ادعا کردند زمان گریز هسته ای ایران دیگر چند ماه 
نیست و در مقیاس چند هفته است. این در حالی است که آن ها ماه هاست چنین 

ادعایی می کنند.
واکنش معکوس دالر

با وجود سیگنالی که بلینکن از امکان خروج سپاه از فهرست گروه های تروریستی 
داد، قیمت دالر امروز با رشد 1۶0 تومانی به ٢۸100 تومان رسید. به عقیده بسیاری 
از کارشناسان، فشار داخلی زیادی در ارتباط با رفع تحریم سپاه مواجه دولت بایدن 
است و همین مسأله موجب شده تا به جای تمرکز آن ها بر منافع عدم اشاعه ای، مسأله 
سپاه سرنوشت برجام را تعیین کند. معامله گران بازار ارز نیز با تردید نسبت به قبول 
این فشار توسط دولت بایدن، همچنین به واسطه سیگنال های تورمی جدید، دوباره 
به خرید ارز روی آورده اند.کلسی دیون پورت، کارشناس سازمان کنترل تسلیحات 
تحلیل می کند »اگر بایدن تصمیم غیرمسئوالنه ترامپ برای خراب کردن توافقی را 
که مؤثر و قابل راستی آزمایی بود ادامه دهد، بهای سیاسی بسیار باالتری را نسبت 

به لغو تحریم های خاص سپاه خواهد پرداخت«.

رئیــس  کل بانک مرکزی در نشســت رؤســای کل بانک های مرکزی 
کشــورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شده، روند کاهشــی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در 
بازار ارز، شتاب گیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب در فعالیت های 

اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی، »علی صالح آبادی« در این جلســه با برشمردن 
آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال 
گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً بواسطه شیوع و 
گســترش ویروس کرونا با چالش هایی مواجه شد. همچنین اقتصاد ایران با 
چالش های دیگری نظیر تشدید تحریم های غیرقانونی دولت امریکا از زمان 
خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی 

توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را به طور موقت متأثر سازد.
اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در 
مقابله با ویروس کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور به طور خاص بخش خدمات 

در حال بازگشت به روند عادی خود است.

  آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی 
اقتصاد اظهارداشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه های 

پایانی ســال ٢0٢1 و ســه ماهه ابتدایی سال ٢0٢٢، حاکی از بهبود نسبی 
وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کالن اقتصادی می باشــند. 
برای مثال نرخ تورم دوازده  ماهه و نقطه به نقطه که از ســال ٢0٢0 متأثر 
از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم های بین المللی 
مســیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ٢0٢1 وارد روند نزولی 
شــدند و در مارس ٢0٢٢ نســبت به مقطع مذکور به ترتیب 1۳.1 و ٢۵.4 

واحد درصد کاهش یافته  اند.

 رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: براساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه  

ماهه پایانی ســال ٢0٢1 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، 
حســاب جاری تراز پرداخت های خارجی کشور با مازاد ۸.٢ میلیارد دالری 
همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کاال )فوب( به ترتیب معادل 
۵۶.0 و 44.٢ میلیارد دالر بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 

۶۳.۷ و ۳4.٢ درصد افزایش نشان می دهند.

 لزوم اتخاذ سیاست های پولی با هدف کنترل تورم
صالح آبادی اخالل در زنجیره تولید و افزایش قیمت های جهانی کاالهای 
اساسی )بواسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش های منطقه  ای و بین  المللی( 
در کنار سیاست های پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را از عوامل 
مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد 
ایران را نیز با توجه به وابســتگی آن به واردات کاالهای اساسی متأثر کرده 
است. از این رو شرایط به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تحوالت آتی متغیرهای 
کالن اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.

صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده 
در مدیریت فضای اقتصاد کالن ایران و تمهیدات و سیاســت های اندیشیده 
شده و بهبود شرایط بین المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه 
یابد و شــاهد ثبات در بازار ارز، شتاب گیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 

مناسب در فعالیت های اقتصادی باشیم.

رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹  ماهه پایانی سال ۲۰۲۱

در حالی که شــاخص کل بورس تهران با رشد همراه شده است اما شاخص 
کل هم وزن )با اثرگذاری یکسان نمادها در محاسبه شاخص بدون لحاظ ارزش 
بازار( رشد نزدیک به 0.۶ درصدی را تجربه کرد. استقبال از سهام کوچک تر مانند 
گروه های غذایی، زراعت و دارویی ها را شاهد هستیم. پس از اشاره رییس جمهور 
به حذف دالر 4٢00 و شفاف سازی در این خصوص از سمت خود رییس جمهور 
برای مردم استقبال از این نمادها افزایش یافته است.همچنین در سایر گروه ها 
مانند سهام تولیدکننده مواد شوینده و الستیک نیز در لیست نمادهایی هستند 
که امروز با استقبال بازار مواجه شده اند. به نظر می رسد انتظار برای افزایش نرخ 
در تمامی گروه ها پس از پایان ماه رمضان وجود دارد و باید منتظر ماند که آیا 
انتظارات از افزایش نرخ برآورده می شود یا خیر.خودرویی ها همچنان بیشترین 
ارزش معامالت امروز بازار سهام کشور را در اختیار دارند و نگرانی از ادامه مسیر 

قیمت این نمادها پس از رشدهای سنگین یک ماه اخیر وجود دارد.

 سطوح باالی قیمت انرژی با ادامه بحران اروپا
پاالیشــی ها پس از خودرویی ها ارزش معامالت باالیی را به خود اختصاص 
داده اند. وضعیت بحرانی اروپا قیمت انرژی را باال نگه داشته است. قیمت گازوییل 

به سطوح باورنکردنی در بازار اروپا رسیده است. نفت و گاز نیز همچنان موضوع 
تحریم روسیه سطوح قیمت را باال نگه داشته است. کرک ها همچنان در سطوح 
رویایی قرار دارند و اگر ریسک خارجی متوجه این گروه نباشد با حفظ کرک ها 

در سطوح فعلی سودآوری بهار 1401 پاالیشی ها قابل توجه خواهد بود.

 افت ۴۰ دالری قیمت متانول
در گروه شیمیایی امروز معامالت آرام تری را شاهد هستیم و اما استقبال از 
سهام اوره ای جالب توجه است. جهش قیمت اوره صادراتی را در گزارش فروردین 
شرکت ها شاهد بودیم اما همچنان با انتظارات فاصله داشت. در این میان موضوع 
مالیات بر صادرات و عوارض صادراتی نیز باید مدنظر قرارگیرد. طی هفته های 
گذشته نیز قیمت اوره از سقف خود اندکی فاصله گرفته است و باید منتظر رویه 
آتی قیمت اوره بود محاسبه سودآوری این گروه نیز با لحاظ مفروضات باال به نظر 
می تواند راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران باشد. افت 40 دالر قیمت متانول 
CFR چین از نکات عجیب است که باید سرمایه گذاران بازار سهام به آن توجه 
کنند. با وجود قیمت 100 دالری هر بشکه نفت و پرواز قیمت زغال سنگ در 
هفته های اخیر و همچنین سطوح باالی قیمت گاز در بازار جهانی ریزش قیمت 

متانول جالب توجه اســت که طبیعتا می تواند بر سودآوری این سهام متانولی 
مانند زاگرس فشــار وارد کند. زاگرس عالوه بر قیمت متانول با ریسک افزایش 
محسوس هزینه های یوتیلیتی و همچنین مالیات بر صادرات نیز مواجه است و 

باید این موارد مورد نظر سرمایه گذاران قرار گیرد.

 رونق معامالت سهام
در اولین ســاعت از معامــالت امروز و این هفته بــورس اگر چه تغییرات 
شــاخص کل محدود بوده، با بازار پررونقی مواجه هستیم.ارزش دادوستدهای 
خرد ســهام در این یک ســاعت بــه ٢٢00 میلیارد تومان رســیده اســت. 
همزمــان ٢۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد قســمت ســهامی بازار شــده 
و در مقابــل صندوق هــای درآمــد ثابــت خــروج 10۳ میلیــارد تومانی را 
 ثبــت کرده اند.بــه رغم تغییرات کامــال محدود شــاخص کل، نماگر هم وزن

 همچنان به پیشــروی در مســیر صعــودی خود ادامه می دهد و رشــد 0.۶ 
درصدی را در این بازه ثبت کرده اســت. پیچیدگی های وضعیت بازار جهانی و 
سیاست گذاری های داخلی معامله گران را به سمت سهام کوچکتر با چشم انداز 

تغییر در آینده نزدیک سوق داده است.

استقبال بورس از سهام کوچک تر

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: مراحل افزایش سرمایه استقالل در اداره 
ثبت شرکت ها به پایان رسیده، اما افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس کماکان 
در جریان است.میثم فدایی با اشاره به عملکرد پارسال بازارهای فرابورس ایران 
گفت: عرضه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در کنار تالش های این بورس 
برای افزایش نقدشــوندگی بازار سرمایه از جمله اقدامات قابل ذکر فرابورس 
طی سال گذشته بوده است.مدیرعامل فرابورس ایران افزود: با توجه به رفع 
ابهامات بازار ســرمایه از جمله مــوارد مرتبط با بودجه و همچنین ثبات در 
تصمیم گیری حوزه های مختلف، از ابتدای امسال شاهد ثبات در بازار سرمایه 
بودیم، به طوری که تاکنون شاخص فرابورس بیش از 1٢ درصد رشد کرده 
اســت و در صورت عدم تغییر متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه شاهد تداوم 

روند فعلی خواهیم بود.

 نتیجه افزایش دامنه نوسان
وی اذعان داشت: در دیماه سال گذشته جلسات مرتبط با افزایش دامنه 
نوسان نمادها برگزار و تصمیم گیری های اولیه ای آغاز شد تا به تدریج دامنه 
نوسان افزایش پیدا کند و البته شرط اصلی اعمال افزایش دامنه نوسان هم 
رســیدن بازار سرمایه به شرایط متعادل تعیین شد؛ که خوشبختانه با رفع 
ابهامات بورس و رسیدن به شرایط متعادل در امسال، جلسات تخصصی در 
این زمینه برگزار و در نهایت مقرر شــد دامنه نوسان بازارهای اول بورس و 
فرابورس به ۶ درصد افزایش پیدا کند.فدایی افزود: این در حالی است که چون 
دامنه نوسان تقریبا دو دهه هست که در بازار اعمال می شود، پیشنهاد شد یک 
درصد به بازارهای اول بورس و فرابورس افزوده و پس از ۳ ماه تجربه و دریافت 

و بررسی گزارشات کارشناسی در مورد ادامه این روند تصمیم گیری شود.
مدیرعامل فرابــورس ایران اظهارکرد: تجربه یــک هفته افزایش اعمال 
دامنه نوســان در بازارهای بورس و فرابورس نشــان می دهد در بسیاری از 
ساعات معامالتی در نمادهایی که دامنه نوسان آنها افزایش پیدا کرده است، 
صف هــای خرید و فروش قابل اعتنایی دیده نشــده و پیش بینی می کنیم 
کــه با افزایش یــک یا دو پله ای دامنه نوســان در بــازار اول طی ماه های 
 آینده تقریبا هیچ صف خرید و یا فروش جدی در این بازارها ایجاد نشــود 

و شاهد بازاری نقدشونده باشیم.

 زمان بازگشایی نماد سرخابی ها فعال مشخص نیست
وی در ادامه با اشاره به پذیره نویسی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در 
اســفند سال گذشته گفت: این اتفاق، تجربه جدیدی برای بازار سرمایه بود 
که نتیجه کار از این جهت که منابع پذیره نویسی به داخل باشگاه ها رفته تا 
از این طریق اقدام به اصالح ساختار کنند، و همچنین برآورده شدن الزامات 

AFC و شفافیت مالی این دو باشگاه، مناسب بوده است.
فدایی ضمن موفق خواندن پذیره نویسی سرخابی ها، با اشاره به این که تمام 
تالش خود را کردیم تا ســرمایه گذاران با چشمان باز اقدام به حضور در این 
پذیره نویسی کنند، در خصوص زمان بازگشایی نماد سرخابی ها در فرابورس 
اذعان داشت: مراحل افزایش سرمایه استقالل در اداره ثبت شرکت ها به پایان 
رسیده، اما افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس کماکان در جریان است. بر این 
اساس در خصوص گشایش نماد این دو باشگاه نباید عجله کرد و باید تالش 
کنیم شفافیت بیشتری از آنها به بازار سرمایه مخابره کنیم. ضمن این که باید 
این باشگاه ها متقاضی بازگشایی نماد باشند و موضوعاتی چون تامین منابع 
بازارگردانی آنها اتفاق بیفتد تا مطابق این موارد، نماد دو باشــگاه استقالل و 

پرسپولیس در بازار سرمایه بازگشایی شود.

 بازگشایی نماد بانک دی به کجا رسید؟
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین اذعان داشــت: پیگیری های زیادی 
در خصوص بازگشــایی نماد دو بانک دی و آینده و ســایر نمادهای متوقف 
در فرابورس داشــتیم که در برخی از این نمادها از جمله »وملل« موفق به 

بازگشایی نماد شدیم. در خصوص بانک دی هم بحث تایید صورت های مالی 
این بانک است، که به دلیل اهمیت این موضوع سعی کردیم حداکثر همکاری 
را برای دریافت صورت های مالی و بازگشــایی این نماد داشته ایم؛ به طوری 
که در ابتدای همین هفته جلســه ای با معاون نظارت بانک مرکزی داشتیم 
تا مشکالت بازگشایی نماد بانک دی برطرف شود.وی با اشاره به این که به 
تازگی نظر پیشنهادی فرابورس به سازمان بورس برای بازگشایی این نماد داده 
شده است، تصریح کرد: هم سازمان بورس، هم بانک مرکزی و هم فرابورس 
تمام تالش خود را برای بازگشایی مناسب نماد دی انجام می دهند، اما فعال 
نمی توان زمان دقیقی برای بازگشایی نماد بانک های دی و آینده اعالم کرد.

 مصوبه مربوط به مشاوران سرمایه گذاری روی میز کمیته تدوین 
سازمان بورس

فدایی در مورد انتخاب شرکت های مشاور سرمایه گذاری در مجامع شرکت ها 
برای اعــالم نظر در مورد صورت های مالی شــرکت ها و در پی آن افزایش 
سطح تحلیل در بازار سرمایه نیز گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع با 
جزییاتی از جمله این که چه نمادهایی با چه تواتری و با چه اطالعات مالی 
مورد تحلیل قرار بگیرند، آماده شده است و حتی کارمزد دریافتی و جزییاتی 
این چنینی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به کمیته تدوین سازمان 

بورس ارجاع شده است.

 جدیدترین خبر از عرضه های اولیه فرابورس
این مقام مسئول با بیان این که عرضه های اولیه باید متناسب با شرایط بازار 
سرمایه انجام شود، چرا که این عرضه ها اثرات و تبعات خاص خود را دارند، 
گفت: سال 99 بعد از رشد چشمگیر بازار سرمایه، یکی از بحث های قابل طرح 
این بود که بازار ثانویه رشد کرده و باید بازار اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد. 
بر این اســاس در آن سال انبوهی از شرکت ها در بورس و فرابورس پذیرش 
شدند. البته پس از آن، ریزش شدید بازار را شاهد بودیم که عرضه اولیه این 
شرکت ها با وقفه مواجه شد. در این راستا در دو ماه گذشته به انتهای دوره 
تمدیدها رسیده ایم و حاال بیشتر مصوبات ما طی دو ماه گذشته به موضوعات 

مرتبط با تمدید درج و عرضه نمادهای ختم شده است.

استقالل در بورس از پرسپولیس جلو زد
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1056
ــه مهــدی  ــه شــماره ملــی  0923340203 متعلــق ب ــر بانــک  ب کارت ملــی یــک عــدد ســیم کارت عاب
میرزائــی خواجــه ایــم فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــک   ــر بان ــه ســه کارت ســوخت بیمــه نامــه خــودرو عاب کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه پای
ــخ  ــد میرزااســماعیل در تاری ــی فرزن ــد میرزائ ــید محم ــه س ــق ب ــی0829406506 متعل ــماره مل ــه ش ب

1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره O2760589 متعلــق بــه حامــد صادقــی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ1401/02/06  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــودرو ب ــه خ ــه نام ــی بیم ــه فن ــک ماعین ــر بان ــوخت عاب ــه کارت س ــام وظیف ــی و کارت نظ کارت مل
شــماره پــاک 74ق845ایــران74 بــه شــمارهملی  0943127841 متعلــق بــه ناصــر آشــنا فرزنــد علــی 

در تاریــخ 1401/02/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدلرســول در تاریــخ  ــه ســجاد شــادی فرزن ــه شــماره  ملــی 0760416036 متعلــق ب شناســنامه ب
 1400/12/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
کارت آژانــس و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 896 ج 77 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
ــه شــماره  ــران 86 896 ج 77 و کارت ماشــین ب ــماره ای ــه ش ــران 86 621 ب 22 و کارت ماشــین ب ای
ایــران 86 621 ب 22 متعلــق بــه پرویــن نعمــت الهــی فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 779 ج 23 بــه کدملــی 4569754589 متعلــق بــه جــواد باقیــان 
فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 4260224549 و گواهینامــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره 4260224549 و کارت پای کارت ملــی ب
پایــه ســه بــه شــماره 4260224549 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 49 348 ب 62 متعلــق بــه بهــروز 

بهــروزی فرزنــد حاجــی در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150585022 متعلــق بــه علــی خــوش گفتــار کفشــگر کاه فرزنــد هــادی در 
تاریــخ 1401/01/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد خــان عل ــه ســلطان خــاوری فرزن ــق ب ــه شــماره f033695838 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــودرزی فرزن ــه گ ــه حدیث ــق ب ــماره 4579886259 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/03/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4570078168 متعلــق بــه مجتبــی فوادیــان فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/09/01مفق

ــران 86 764 ج 59  ــماره ای ــه ش ــین ب ــماره 4560276536 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/05 مفق ــد سیدحســین در تاری ــادی فرزن ــه سیدحســن میرعم ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

1150
ــه دو و کارت  ــران 536 م 87 و گواهینامــه پای ــه شــماره پــاک 54 ای کارت ســوخت و کارت ماشــین ب
ــد محمدعلــی در تاریــخ  ــه حســین دهقــان طزرجانــی فرزن ــه شــماره 4433295159 متعلــق ب ملــی ب

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

1502
کارت ملــی بــه شــماره 2300935384وکارت پایــان خدمــت وگواهینامــه پایــه ســه وکارت ماشــین بــه 
شــماره 93ایران632و61شــماره شاسیS1442287195448شــماره موتور2499447مــدل1387کارت 
ســوخت متعلــق بــه شــهرام طحانــی ســعدی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/01/27 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــور در تاری ــد منص ــف زاده فرزن ــد یوس ــه صم ــق ب ــماره 2392273227 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/10/05مفق

 
1506

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 241/63 ل65 و شــماره موتــور 8300937و شــماره شاســی 1053614 
متعلــق بــه حــورا کاراندیــش فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــد ابراهیــم در تاریــخ  ــه فاطمــه آزادی میمنــدی فرزن ــه شــماره 2297031742 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/12/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1866

ــخ  ــعلی در تاری ــد شمس ــی فرزن ــه   نورعلی ــه فاطم ــق ب ــماره 3978279657 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/11/08مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0872998495 متعلــق بــه محســن 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/07 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــان دوغای  وردی

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0921486960 متعلــق بــه محســن حیــدری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/30مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0946239258 متعلــق بــه نویــد  رهــدار  فرزنــد احمــد در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0720837359 متعلــق بــه محمــد ســواری کشــککی فرزنــد بیــداهلل در 
تاریــخ 1400/12/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران458ط65 باشــماره موتور13085043428وشــماره شاســی ــاک 88ای ــه شــماره پ کارت ماشــین ب
ــود  ــخ 1401/01/15 مفق ــد داود در تاری ــی فرزن ــی یحیای ــه عل ــق ب IRFC101V10O863590 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4870228807 متعلــق بــه هــادی  شــهرکی 
فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0062339591 و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 0062339591 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 0062339591 متعل ــه ش ــامت ب ــماره 0062339591  و کارت س ــه ش ــت ب ــان خدم پای
عــارف بــرزکار فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/01/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0901175595 متعلــق بــه نســرین ســاالری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0890122768 متعلــق بــه ابوالفضــل شــکاری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/01مفق

2014
ــخ  ــان در تاری ــد قهرم ــد فرزن ــهیا پورمحم ــه س ــق ب ــماره 0083929045 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1400/09/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4911675624 متعلــق بــه فاطمــه محمــدی شــعبانی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــماعیل در تاری محمداس

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه بــه شــماره 2050588151 متعلــق بــه اســماعیل کریمــی فیروزجائــی 
فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3733105761 متعلــق بــه عابــد منصــوری فرزنــد لطیــف در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــا VIN:IRFC10R21SL832623 و ب ــران 10 و ب ــماره 235 ق 42 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شــماره شاســی  10832623 و بــا شــماره موتــور 13085028519  متعلــق بــه گلنــوش شــهیدی فرزنــد 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/11/18 مفق ــی 0016958772 در تاری ــا شــماره مل ــد ب محم

ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــی S1482285165793 و ب ــماره شاس ــا ش ــران 11 و ب ــماره 723 ب 28 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
VIN:IRPC851V03C165793 و بــا شــماره موتــور 1635679 متعلــق بــه مســعود پاکــزاد فرزنــد 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1397/11/01 مفق ــی 1229534865 در تاری ــا شــماره مل ــد ب محم

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــا ادراک ــه آری ــق ب ــماره 0053045718 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/04 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0063006618 متعلــق بــه انیســه  طاهــری بنچنــاری فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــات فرزن ــر بی ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 0781005892 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/08/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0051489015 متعلــق بــه محمدجعفــر جنیــدی جعفــری فرزنــد محمدجــواد 
در تاریــخ 1400/11/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3874532526 متعلــق بــه محمــد عبدلــی فرزنــد مــراد در تاریــخ1400/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــب  در  ــد حبی ــرود فرزن ــی زاده قه ــی  ابراهیم ــه عل ــق ب ــماره 0011050489 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدرضــا در  ــوری پورازگمــی  فرزن ــون  ن ــه هام ــق ب ــه شــماره 2670055486 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه کتایــون  رحیمــی مقــدم فرزنــد محمــد در تاریــخ  ــه شــماره 0452836255 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0041268989 متعلــق بــه الــه یــار حســین زاده  فرزنــد علــی آقــا  در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــخ  ــی جــان در تاری ــد عل ــاری فرزن ــی  اعتب ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 0043647383 متعل ــی ب کارت مل

1401/01/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــق  فرزن ــک خل ــوان  نی ــه رض ــق ب ــماره 1861356552 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/01/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــهباز فرزن ــی ش ــن  کفائ ــه معی ــق ب ــماره 0081893965 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 3732571122 متعلــق بــه گالــه خســروی فرزنــد شــریف در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/08 مفق

2065
ــد  ــری فرزن ــید جعف ــه عبدالرش ــق ب ــماره 147031479016 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب کارت اقام

خادم حسین در تاریخ 1401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت اقامــت اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712567812 متعلــق بــه حمیدالــه حســینی فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ 1401/01/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 3258601331 متعلــق بــه مریــم فیــض کرمیــان فرزنــد احمــد در 

تاریخ 1400/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد مصطفــی در تاری ــکاری فرزن ــوروز م ــه احمــد ن ــق ب ــه شــماره 0037141597 متعل ــی ب کارت مل
1400/08/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی شــراهی فرزن ــه رضــا جیریائ ــق ب ــه شــماره 0521215250 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مهــدی در  ــان فرزن ــان اخــوان خرازی ــروغ الزم ــه ف ــق ب ــه شــماره 1286462304 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 4432078847 و کارت نظــام پزشــکی بــه شــماره 22436 متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/07 مفق ــیدجال در تاری ــد س ــجادی فرزن ــین س ــید حس ــه س ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی تهران ــین امین ــه امیرحس ــق ب ــماره 5499900248 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
حمیــد در تاریــخ1401/01/29  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــران 30  ــماره 41 ج269 ای ــه ش ــین ب ــماره 1639651871 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
وشــماره شاســی 4356817 وشــماره موتــور 071082 متعلــق بــه جمــال مهــری فرزنــد اهلل ویــردی در 

تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 1718455305  ــک ب ــر بان ــه شــماره 1718455305 و کارت عاب گواهینامــه موتورســیکلت ب
متعلــق بــه مهــدی غامــی فرزنــد روح اهلل در تاریــخ 1400/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

وکالتنامــه/ قولنامــه بــه شــماره 6159820941 متعلــق بــه فاطمــه ســرداری فرزنــد جمشــید در تاریــخ 
 1401/01/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت نظــام مهندســی بــه شــماره 1463414803 و گذرنامــه بــه شــماره 1463414803 متعلــق بــه بابک 
رســتگار فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

دفترچــه بیمــه بــه شــماره 6038856161 متعلــق بــه جــواد لطفــی فرزنــد قــادر در تاریــخ1401/01/22  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1718708361 متعلــق بــه رقیــه رمضانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ1400/12/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110170913 ، تاریــخ تولــد 1369/03/12 متعلــق بــه مرتضــی 

کنده فرزند حسین در تاریخ 1400/10/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501

کارت ملــی بــه شــماره 4723143718 متعلــق بــه رســول  رئوفــی اصفهانــی فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ 
 1400/07/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــماره 1130531171 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1130531171 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه جــواد محمــود صالحــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدری فرزن ــاج حی ــن ح ــه مهی ــق ب ــماره 1141027445 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/31مفق

2503
شناســنامه بــه شــماره 138 و کارت ملــی قدیمــی متعلــق بــه محمــد رضــا شــیخی در تاریــخ 

 1400/12/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1818454335 و کارت بازنشســتگی و کارت هــای بانکــی و کارت متــرو متعلــق 
بــه ســیما قدیــری خورزوقــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272193004 و گواهینامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت و دو عــدد کارت 
مســکن متعلــق بــه شــکیب گلشــنی فــرد فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــه شــماره 11م 368-53 متعل ــه دو و کارت ســوخت ب ــه پای ــه شــماره 522 و گواهینام شناســنامه ب
بــه امیــن جعفــری فرزنــد فتــح الــه در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 178 متعلــق بــه فریــد شــینی علینقــی فرزنــد علینقــی در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1290388741 و گواهینامــه متعلــق بــه ارزو رفعــت نــژاد فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1401/01/01 مفق ــلمان در تاری ــد س ــعید فرزن ــن س ــه ب ــه عزیزال ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1971318574 متعلــق بــه ســعید بتونــدی فرزنــد اســفندیار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1950551253 متعلــق بــه محمدرضــا آبــادی فرزنــد عزیــز در 

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

2506
ــا در  ــد رض ــد احم ــان  فرزن ــا  منصوری ــد رض ــه محم ــق ب ــماره 1273022246 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــزاد در  ــد به ــر حســین رســائی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 1743356862 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/01/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292618851 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1292618851 و 
ــران 67  ــماره 61 و 933 ای ــه ش ــدل 1383 ب ــد م ــواری پرای ــوخت خودروس ــین و کارت س کارت ماش
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/03 مفق ــا در تاری ــد غامرض ــاری فرزن ــی مهی ــد کاظم ــه احم ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــه لطف ــه صدیق ــق ب ــماره 1220008461 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/28مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1287849784 متعلــق بــه مهــدی ناصحــان فرزنــد الــه یــار در تاریــخ 
 1401/01/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین.بیمه نامــه و معاینــه فنــی خــودرو ســواری پــژو 405 مــدل 1390 بــه شــماره 11 ه 133 
ــد علــی در  ــه رضــا لطفــی فرزن ــق ب ــه شــماره ملــی 1159454655 متعل ــران 43 و کارت واکســن ب ای

تاریــخ 1401/01/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حیــدر در تاری ــه ســهیل امینــی فرزن ــق ب ــه شــماره 3130845984 متعل کارت ملــی هوشــمند ب
 1400/12/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــر فرزن ــی مه ــم همای ــه مری ــق ب ــماره 1273530020 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/10مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1292582601 متعلــق بــه منصــور محمــدی فرزنــد مســعود در تاریــخ 
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 1090961510 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت خــودرو 
ــد  ــه حســین لطفــی فرزن ــق ب ــران 13 متعل ــه شــماره 83 ص 146 ای ــژو405 مــدل 1387 ب ســواری پ

عزیزالــه در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1272955079 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت   و کارت ماشــین 
و کارت ســوخت   ســواری  پرایــد  132 مــدل ســال 1388 رنــگ ســفید _روغنــی  بــه شــماره پــاک   
67ایــران 221ل59  وبــه شــماره شاســی  S1422288090656 وبــه شــماره موتــور  3003977 متعلــق 
ــه محمــد  صادقــی فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ب

می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی آفاران ــی  رفیع ــه مجتب ــق ب ــه شــماره 1270391925 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد غامرض ــلطانیان  فرزن ــه  س ــه فاطم ــق ب ــماره 1273201469 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/07/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم زاده   ــدا  ابراهی ــه ن ــق ب ــماره 1142446336 متعل ــه ش ــی ب ــماره 14 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/01/01 مفقــود گردی ــد مهــدی در تاری فرزن

شناســنامه بــه شــماره 1273485351 متعلــق بــه علیرضــا  مارانــی   برزانــی   فرزنــد عبــداهلل  در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 2281982467 متعلــق بــه نازنیــن نوبخــت  فرزنــد محســن در تاریــخ 

1401/01/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 71ل 173  ــه دو و کارت ســوخت ب ــه پای ــه شــماره 2471653741 و گواهینام ــی ب کارت مل
ایــران 63 متعلــق بــه وحیــد زارعــی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت اهلل  در تاری ــد کرام ــاری  فرزن ــم  افش ــه مری ــق ب ــماره 2371967671 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/20مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 2640 وکدملــی 2293332144 متعلــق بــه حکمــت الــه افتخــاری کاظــم ابــادی  
فرزنــد نعمــت الــه  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6839686892 متعلــق بــه ســکینه  کرمــی مظفــری فرزنــد عیــدی  در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9603532817 متعلــق بــه هــادی نامــداد فرزنــد بــرات محمــد با شــماره 

ملی 5220111401 در تاریخ1400/12/12  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــنامه 2027  ــماره شناس ــه ش ــنامه ب ــی 0938128043 و شناس ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ  1401/02/01مفق ــی در تاری ــد تق ــد محم ــراب فرزن ــی س ــادی حقیق ــیوا  اعتم ــه ش ــق ب متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــد موســی در  ــرا فاطمــی فرزن ــه زه ــق ب ــی 0934840377 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــه  ــادات مســعودی قلع ــه س ــه فاطم ــق ب ــی 0944261752 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
نــوی فرزنــد ســید موســی در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 6519679607 متعلــق بــه ســید حســین موســوی فرزنــد محمــد 
حســن در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0690490038 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9901554101 متعلــق بــه 
خانــم محبوبــه مالــدار گشــنی فرزنــد تــاج محمــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2603
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5229790301 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9801685982 و 
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 56ط159 ایــران 42 و کارت ماشــین بــه شــماره 56ط159 ایــران 74 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 5229790301 متعلــق بــه ام لیلــی گلمکانــی فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 

1401/01/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0946215308 متعلــق بــه ســمیرا عــرب زاده یــزدی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0938435574 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0938435574 و 
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 19 ص 517 ایــران 74 و کارت ماشــین بــه شــماره 19 ص517 ایــران 74 
و کارت ســوخت بــه شــماره 0938435574 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 19ص517 
ایــران 74 متعلــق بــه علــی اکبــر جهانــی فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 1401/02/04 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5749427021 متعلــق بــه علــی اصغــر بیگــی فرزنــد صفــدر در تاریــخ 
 1400/11/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2807

شناســنامه بــه شــماره 2162611856 متعلــق بــه مهســا ســاالر فــر فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
 1400/12/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 2161276891 متعلــق بــه عظمــت موســی زاده فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 1399/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــا فرزن ــادی پاش ــین ق ــه افش ــق ب ــماره 2150713160 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/07 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره 78 ن 593 ایــران 82 بــه شــماره ملــی 2161341650 متعلــق بــه حجــت اهلل 
کمیجانــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2250087768 متعلــق بــه معصومــه دســتوارکرمتی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 61 ن 458 ایــران 82 و کارت ماشــین بــه شــماره 
61 ن 458 ایــران 82 و کارت ملــی بــه شــماره 2162043701 متعلــق بــه ســید جمــال مختــاری ریگنــده 

فرزنــد  میــر صاحــب در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 2150503972 متعلــق بــه رســول  کاردگــر فرزنــد باقــر 
در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2161481401 متعلــق بــه حســین ربیعــی جمنانــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 
 1401/02/08مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
کارت ملــی بــه شــماره 1531126723 متعلــق بــه شــعبان  کریمــی اوینــی  فرزنــد ســیفعلی  در تاریــخ 

 1400/01/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

ــخ  ــر  در تاری ــد جهانگی ــکری فرزن ــد  عس ــه محم ــق ب ــماره 6349937783 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/05مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4132679081 متعلــق بــه علیرضــا  گــودرزی  فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخ 
 1401/02/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه   ــه فاطم ــق ب ــی0022455523 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام شناســنامه و کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/08 مفق ــن  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــق مدن ــدی خل محم

ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0083024395 متعلــق بــه فاطمــه  اســامی  فرزنــد کاظــم  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/28مفق

ــادق  ــد ص ــی محم ــن  حاج ــه محس ــق ب ــی 0082637636متعل ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
ــد علــی  در تاریــخ 1401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 0082530394 متعلــق بــه اشــکان  بــدری فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6130047436 متعلــق بــه عابدیــن  زکــی پــور پیــری  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــور  فرزن ــدی پ ــا  مه ــه علیرض ــق ب ــماره 6130087640 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/27 مفق

اســناد و مــدارک تحصیلــی دانشــگاه و کارت دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی 982089192متعلــق 
بــه یاســین  ابدالــی فیلــی بــه شــماره ملــی 4180241943 فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد قــدرت اهلل  در تاریــخ  ــه عــزت اهلل  عســکری  فرزن ــه شــماره 0035040378 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی  و کارت هوشــمند راننــده ب ــی و کارت پای شناســنامه و کارت مل
شــماره ملــی 0075737167 متعلــق بــه علــی  ســرباز  فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1400/05/06 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه فرزنــد  متعلــق بــه نازنیــن زهــرا نجفــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 0062706152متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/14 مفق ــداهلل  در تاری ــد عب ــی  فرزن ــوره  صامت ــه منص ب

ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــی ب ــگاه خوارزم ــازمانی دانش ــایی س ــماره 1262279453 و کارت شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از  ــخ 1400/11/01 مفقــود گردی ــه  در تاری ــن ال ــد عی ــه حســین  قاســمی  فرزن ــق ب 2114 متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــی  ب ــر مال ــه غی ــرار نام ــند اق ــماره 4490113382 و س ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
139691251572000094متعلــق بــه علــی  عباســی فــر  فرزنــد قبــاد در تاریــخ 1400/10/08 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0074927000 متعلــق بــه دنیــا  عضائــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ1400/04/24  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 5889673017 متعلــق بــه صــادق  اشــتری ماهینــی  فرزنــد مســلم در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــماره  ــه ش ــران ب ــامی ای ــوری اس ــدام جمه ــرورش ان ــازی و پ ــدن س ــیون ب ــری فدراس کارت مربیگ
ــه آرمیــن نظــری  ــه شــماره انتظامــی 99ایــران922د37 متعلــق ب 3/96/07/02937 و کارت ســوخت ب
فرزنــد یوســفعلی بــه شــماره ملــی 0016287509 در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5151 و کارت ملــی بــه شــماره 0066560268 متعلــق بــه زهــرا  ایــزدی  فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1401/01/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1461420989 متعلــق بــه گلــی دبیــری میرحســینلو فرزنــد الــه شــکر در تاریــخ 
 1401/01/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــید در تاری ــد جمش ــت فرزن ــه نکودس ــه مرضی ــق ب ــماره 0079772447 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/23مفق

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــوا فرزن ــرلک چی ــا س ــه مبین ــق ب ــماره 0200006517 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/01مفق

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــدی فرزن ــد مجی ــه وحی ــق ب ــماره 0075167883 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1398/01/01مفق

گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه یونــس قاســمیان فرزنــد ســعید بــه شــماره ملــی 3861316684  در 
تاریــخ 1401/01/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0480709297 متعلــق بــه فاطمــه اکبــرزاده یکتافومنــی فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــش خضــری فرزن ــه ناصــر دروی ــق ب ــه شــماره 6599540708 متعل ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــم ب ــد ابراهی ــری فرزن ــی وزی ــر حاج ــی اصغ ــه عل ــق ب ــت متعل ــان خدم کارت پای
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1396/01/01 مفق 0072521058 در تاری

ــه  ــه شــماره تن ــران92989 ب ــی 114ای ــه شــماره انتظام ــی موتورســیکلت ب ــرگ ســبز و ســند کمپان ب
125G9524580***NBJ بــه شــماره موتــور 0124NBJ422182 متعلــق بــه مهــدی رزاقــی مقــدم 
فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره ملــی 0060848332 در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــژاد فرزن ــا محمدن ــه علیرض ــق ب ــماره 0082554171 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/05مفق

ــخ  ــی 0200112481 در تاری ــماره مل ــه ش ــا ب ــد غامرض ــده فرزن ــی  تابن ــه عل ــق ب ــنامه متعل شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/24 مفق

ــی  ــماره مل ــه ش ــا ب ــد محمدرض ــادی فرزن ــم آب ــکینه ابراهی ــه س ــق ب ــی متعل ــنامه و کارت مل شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/01/01 مفق 5739141354 در تاری

ــخ  ــه در تاری ــح ال ــد فت ــدی فرزن ــوره اس ــه منص ــق ب ــماره 1533374473 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

ــدی در  ــد مه ــدم فرزن ــامبولچی مق ــی  اس ــه مرتض ــق ب ــماره 0039244717 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0011004088 و کارت موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 143ایــران49864 
ــد احمــد در تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه محمــد احتشــام صــدر فرزن متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه احمــد بیــدی فرزنــد اصغــر بــه شــماره ملــی 0081450761در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/01 مفق

شناســنامه و کارت ملــی متعلــق بــه ابوالفضــل ســوفیان فرزنــد اســماعیل به شــماره ملــی 0011016035 
در تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــه فرزن ــدی ابیان ــی عاب ــد حاج ــه ناهی ــق ب ــماره 1239796994 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0610263803 متعلــق بــه فاطمــه حمــزهء فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/18مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3931444643 متعلــق بــه محمدتقــی کمــری فرزنــد زیــن العابدیــن در تاریــخ 
 1400/10/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4284251317 متعلــق بــه اکــرم چوبــداری فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/25 مفق

ــی  ــم کیان ــه مری ــق ب ــران915س59 متعل ــی 88ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س کارت ماش
ــده و از درجــه  ــه شــماره ملــی 0490138055 در تاریــخ1400/11/15  مفقــود گردی ــد عبــداهلل ب فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد گل اق ــزاد یونســی اســبوئی فرزن ــه به ــق ب ــه شــماره 1639646991 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره 533ایــران47777 متعلــق بــه محمدرضــا عباســیان فرزنــد احمــد بــه شــماره 
ملــی 0531629902 در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ــر در  ــی اکب ــد عل ــی حســن زاده فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 2802569309 متعل ــان خدمــت ب کارت پای

تاریخ 1399/09/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــه رحمــت  برومنــد بنکــده فرزن ــق ب ــه شــماره 6539435673 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1688826572 متعلــق بــه ذاکــره آقاپورامیــن فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/07/01مفق

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه شــماره 3501547145 و شناســنامه و گواهینام ــی ب کارت مل
ــد مصطفــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  خشــایار معصــوم فرزن

مــی باشــد.

ــد حســین در  ــی فرزن ــه امیررضــا پناه ــق ب ــه متعل ــه شــماره 0015471136 و گواهینام ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2790376530 و گواهینامــه متعلــق بــه عطــا هوشــمند فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1400/11/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 20ایــران812ط13 متعلــق بــه خســرو زاهدامرالــه فرزنــد فرمــان بــا کــد ملــی 
1373879221 در تاریــخ 1401/01/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد موس ــه فرزن ــاری قی ــی س ــاز نریمان ــه فرحن ــق ب ــماره 0056565224 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داوود در تاری ــام فرزن ــور ام ــم پ ــوگند قاس ــه س ــق ب ــماره 0026096994 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــک محم ــد مل ــاهی فرزن ــق ش ــه خال ــق ب ــماره 6369248231 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/06/01مفق

ــخ  ــلطانعلی در تاری ــد س ــه فرزن ــوره کردبچ ــه منص ــق ب ــماره 0490139086 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/11/05مفقــود گردی

ــه اکبــر پــاک  کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی بــه شــماره 22ایــران199ب72 متعلــق ب
مهــر فرزنــد مصطفــی بــا کــد ملــی 1719231907 در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 2595992562 متعلــق بــه محمــد صفــری فرزنــد قنبــر در تاریــخ1400/11/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0015105598 و گواهینامــه و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 
141ایــران93653 متعلــق بــه مجیــد حســینی فرزنــد کریــم در تاریــخ 1399/10/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 2580396292 متعلــق بــه یاســمن اخــوان فرزند مصطفــی در تاریــخ 1400/11/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   0067491103 شــماره  بــه  گواهینامــه 
ــه لیــا آهــی فرزنــد محــرم در تاریــخ 1401/01/28 مفقــود گردیــده و از  40ایــران468ق41 متعلــق ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب درج

کارت ماشــین بــه شــماره 40ایــران468ق41 متعلــق بــه لیــا آهــی فرزنــد محــرم بــا کــد 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/01/28 مفقــود  در   0067491103  ملــی 

می باشد.

ــخ  ــت در تاری ــد نعم ــورادل فرزن ــی گ ــره کوه ــه منی ــق ب ــماره 1467385042 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0013868977 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه بابــک فرمایــش 
فرزنــد بهــزاد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره 55ایــران614ج27 متعلــق بــه حســین محمــدی فرزنــد عیســی بــا کــد ملــی 
1670659755 در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــر در  ــد جعف ــش فرزن ــن درف ــد زری ــه نوی ــق ب ــماره 0070744671 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردی

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــد فرزن ــد ماج ــن فرهمن ــه حس ــق ب ــماره 0062531530 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  1400/12/10مفقــود گردی

ــه در  ــد یدال ــادی فرزن ــه زهــرا ابراهیــم آب ــه شــماره 0534739407 و گذرنامــه متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0020655363 متعلــق بــه علیرضــا شــیرخانلو فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/10/15مفق

2903
کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0452327113 متعلــق بــه اللــه صحرائــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

 1401/02/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محســن در  ــا خــرد کریمــی فرزن ــه لی ــق ب ــه شــماره 0067836518 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  در  ــمس ال ــد ش ــزی فرزن ــه داود گمی ــق ب ــماره 0530779285 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی   بــه شــماره 6470058612 و کارت ماشــین بــه 
ــور  ــماره موت ــی NAAM01CE1HK136306 وش ــماره شاس ــه ش ــران 925 ی 51 ب ــماره 10 ای ش
124K1163724 متعلــق بــه داود حاجــی لــو فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

ــن  ــه حس ــق ب ــی( متعل ــد پرین ــام حام ــه ن ــران 132 س 94)کارت ب ــماره 55 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ســیفی زینــاب فرزنــد اقامعلــی وکارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه طیبــه ســیفی در تاریــخ1401/01/20  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــزدی اونج ــدی ای ــید مه ــه س ــق ب ــماره 1189101378 متعل ــه ش ــمند ب ــی  هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ســیدعلی در تاریــخ1401/01/16  مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره 77 ایــران 931 ی 62 شــماره موتــور 4903503 و شــماره شاســی 
ــخ 1401/01/01 مفقــود  ــی در تاری ــد عل ــه فاطمــه ســیف فرزن ــق ب NAS411100D3607010 متعل

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

ــد  ــش دره فرزن ــی کی ــی نصرت ــه مرتض ــق ب ــماره 2669969186 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/05/01 مفق ــی در تاری غامعل

ــماره 0054029457  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0054029457 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــن انارکــی فرزن ــه مرتضــی امی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــه  ــین ب ــوخت ماش ــی 0081671814  و کارت س ــماره مل ــه ش ــین ب ــیکلت و  ماش ــه موتورس گواهینام
شــماره 89 ه 875 ایــران 44 و کارت ســوخت موتــور ســیکلت بــه شــماره 84864 ایــران  131  و کارت 
عابــر بانکهــای صــادرات )2 عدد(بانــک شــهر و رفــاه  متعلــق بــه محمــد حســین زیــد شــفیعی فرزنــد 

ابراهیم  در تاریخ 1401/01/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــه قل ــد ال ــدری  فرزن ــی  حی ــه عل ــق ب ــماره 1651060355 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/20مفق

ــخ  ــی  در تاری ــدر عل ــد حی ــی فرزن ــا کیان ــه رض ــق ب ــماره 1282861263 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/10مفق

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی زاده  فرزن ــین  نب ــر حس ــه امی ــق ب ــماره 0024332712 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
 1401/02/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019865937 متعلــق بــه محمــد جــواد  هدایتــی رود پیشــی فرزنــد فریــدون 
در تاریــخ 1400/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــود در  ــادی  فرزن ــه نصیــر  صادقــی رحیــم اب ــه شــماره 0064159833 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0043230334  و پایــان کار ســاختمان و تقســیم نامــه هــای واحــد هــا متعلــق 
بــه حســین  الماســیان فرزنــد هــادی در تاریــخ  1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

»گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0020360908 و کارت موتــور بــه شــماره 73664 ایــران 
 JLZCHE85175 موتــور  شــماره  و   N5PACAJHTGAF16118 شاســی  شــماره  و   138 
 و مجــوز حمــل  وســایل دفــاع شــخصی متعلــق بــه محمــد  زحمتکــش کنــی  فرزنــد ســعید  در تاریــخ 

1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

3024

کارت ملــی بــه شــماره 4132673693 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت 
بــه شــماره پــاک  ایــران 78 797 ل 69 متعلــق بــه جنــاب آقــای  حمیــد  افتخــاری فرزنــد حســن در 

تاریخ 1401/02/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1229933395 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 30 916 ط 26 متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــرقت گردی ــخ1399/06/10  س ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــین  می ــای  حس ــه آق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 30 473 ط 49 متعلــق بــه خانــم  فاطمــه  شــها قــره شــیران فرزنــد 
جمشــید در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه خانــم مریــم  نصیــری فرزنــد گل محمــد و ســند  ــه شــماره 5230015012  متعلــق ب کارت ملــی ب
ملــک بــا کــد ملــی صاحــب ســند بــه شــماره 0872328211 در تاریــخ 1400/12/19 ســرقت گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4859886410 متعلــق بــه مانیــا خادمــی فرزنــد ولــی اهلل  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/01مفق

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 66 571 ط 58 متعلــق بــه خانــم  لیــا  نظــری 
فرزنــد محمــد طاهــر در تاریــخ 1400/11/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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3044
کارت ملــی بــه شــماره 0020565569 متعلــق بــه پیمــان ســاالری توســه ســرا فرزنــد حجــت الــه  در 

تاریخ 1401/01/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
ــی  ــه محســن علیائ ــه شــماره ملــی 0310180971  و کارت ســوخت متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

فرزند رحیم در تاریخ 1401/01/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720267938 متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد محمــد صدیــق 
در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3830020201 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــزاد احمــدی  ــه به ــق ب ــی 3830020201 متعل ــه شــماره مل ــت ب ــان خدم 3830020201 و کارت پای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/11 مفق ــد در تاری ــد عبدالحمی فرزن

4030
ــه احمدرضــا آریــن فــر فرزنــد صیدعبــاس در تاریــخ  ــه شــماره 1110821131 متعلــق ب کارت ملــی ب

1398/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد وکارت ماشــین  ــی فرزن ــه قائدرحمت ــه نعمــت ال ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــه و گواهینام بیمــه نام
بــه شــماره 412س24ایــران31 ، مــدل : 90 ، شــماره شاســی : S5420090050830، شــماره موتــور : 
4155256 متعلــق بــه الهــام فــاح در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــنوند فرزن ــل اهلل حس ــه فض ــق ب ــماره 4859510232 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 4071425016 متعل ــه ش ــی ب ــماره 1849 و کارت مل ــه ش ــنامه ب 01/09/1400 و شناس

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1400/11/01 مفق ــنوندی در تاری ــه حس فرزان

5111
شناســنامه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 2240246243 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و 
کارت ماشــین بــه شــماره 21ایــران 136ی97 متعلــق بــه محمــد امیــن شــهاب فرزنــد رحیــم در تاریــخ 

 1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــد ســید علــی در  ــه ســید محمــد جــواد میــری فرزن ــه شــماره 0440578612 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 1467007080 و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــخ1401/01/22   ــه در تاری ــت ال ــد حج ــامی دودران فرزن ــت س ــه کرام ــق ب ــران 795ج58 متعل 40ای

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــاح  ــم  ف ــه ابراهی ــق ب ــه متعل ــوزه علمی ــایی ح ــماره 5188829381و کارت شناس ــه ش ــی ب کارت مل

زیردهی  فرزند عباس  در تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد  در تاری ــد مجی ــه یاســین  محبــت خــواه  فرزن ــق ب ــه شــماره 2580829271 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2889848930 متعلــق بــه شــاهو  محمــودی  فرزنــد کریــم  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/18مفق

ــه شــماره 2514  ــه شــماره 0071792341و شناســنامه ب کارت ملــی و کارت معافیــت نظــام وظیفــه ب
متعلــق بــه عبدالمجیــد  مختــاری  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2594653799 متعلــق بــه حســن  ابراهیمــی حشــکوائی فرزنــد رضــا  در تاریــخ 
 1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــه شــماره 46ای ــه شــماره 3500405428 و کارت ســوخت ب ــه دوم ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
937 ط55 متعلــق بــه ســید مهــدی  موســی زاده  فرزنــد ســید احمــد  در تاریــخ 1401/02/04 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0690735634  متعلــق بــه رضــا  عیــدی  فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 

1401/01/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0920053408 متعلــق بــه عادلــه  حیدرپــور نوغانــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
 1401/01/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی شــماره  بــه  و  12-199ی97  پــاک  شــماره  بــه  مــدل1389  ســمند  خــودرو  کارت 
NAACC1CF8BF432921 و بــه شــماره موتــور 12489209643 متعلــق بــه محمدباقــر  بــرادران 
کاشــانی  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ1400/12/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0935344871 متعلــق بــه محمــد جهاندیــده فرزنــد 
غامعلــی  در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0924720077 متعلــق بــه احســان  ســلیمی  فرزنــد اســداهلل  در 
تاریــخ 1401/02/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــازیان  ــت س ــا چی ــه مهس ــق ب ــی 0943348838 متعل ــماره مل ــه ش ــماره 1840 و ب ــه ش ــنامه ب شناس
ــد علــی  در تاریــخ 1400/11/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. یــزدی  فرزن

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0653075154 و کارت خــودرو و کارت ســوخت خــودرو ال 90 
 NAALSRALDHA277382ســفید مدل1396 به شــماره پــاک 74-887د17 و به شــماره شاســی
و بــه شــماره موتــور 100014021RR209845 متعلــق بــه محمدحســین  خزاعــی  فرزنــد نظرعلــی  در 

تاریــخ 1401/01/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــه هانیــه  زکنــی  فرزن ــه شــماره ملــی 0819897256 متعلــق ب ــی ب کارت مل
 1400/11/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــخ  ــد حســین  در تاری ــای مســعود الماســی فرزن ــه اق ــه شــماره 0370008588 متعلــق ب کارت ملــی ب

 1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــی فرزن ــی  کرم ــای مرتض ــه اق ــق ب ــماره 0068476434 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/31مفق

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 40ایــران 512 س74 متعلــق بــه ســینا  صمدپــور فرزنــد کــوروش در 
تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0054954347 متعلــق بــه اقــای ســیدعلیرضا  شــجاعی طهــران فرزنــد جــواد در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0064478300 متعلــق بــه اقــای  رومیــک  تارویــان  فرزنــد روبیــن  در تاریــخ 
 1401/02/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7013
کارت ملــی بــه شــماره 4501042941 متعلــق بــه حمــزه درویشــی فرزنــد عبدعلــی در تاریــخ 

1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 3255851769 متعلــق بــه فاطمــه ویســی زاملــه فرزنــد محمدعلــی در 

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

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــس عقیل ــه نرگ ــق ب ــماره 3874697037 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3861064553 متعلــق بــه علــی معصومــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/11/15مفق

7031
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره و مــدرک دیپلــم و کارت ملــی بــه شــماره 4380289346 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1397/02/01 مفق ــد ســردار  در تاری  حســین  یوســفی فرزن

می باشد

ــدی   ــم  محم ــه مری ــق ب ــماره 5590054321 متعل ــه ش ــی ب ــماره  و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1400/10/29 مفقــود  در  حســین    فرزنــد 

می باشد

7032
شناســنامه بــه شــماره 1630285528 و گذرنامــه بــه شــماره ملــی 1630285528 متعلــق بــه عبــاس  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/29 مفق ــد  در تاری ــد محم ــرد  فرزن ــی ل  فرصت

می باشد.

ــران38  ــماره 56ق725ای ــه ش ــین ب ــران38 و کارت ماش ــماره 56ق725ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/30 مفقــود گردی ــی  در تاری ــد ول ــور  فرزن ــه زهــرا  آزادپ ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.
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مردم درمانده و پسماند وامانده

 مدیریت صحیح مصرف برق، راهکار توسعه کشور
قزوین-انرژی بعنوان عامل حرکت ،جایگاه ویژه در چشم 
انداز رشــد و توسعه کشورها دارد و در این میان برق بدلیل 
تاثیر آن بر توســعه همه جانبه در زندگی جایگاه باالیی در 
هرم تقاضای مردم به مصرف انرژی دارد. البته بهره گیری از 
این انرژی پاک با توجه به وابستگی آن برای تولید به سوخت 

های فسیلی، تبعاتی هم دارد.
آمارها نشان می دهد، نزدیک به ۹۰ درصد برق مورد نیاز 
دوره اوج بار تابستان سال گذشته را نیروگاه های حرارتی تامین کردند، نیروگاه هایی 

که سوخت مصرفی آن ها، گاز طبیعی، مازوت و گازوییل بوده است.
از سویی رشد جمعیت، تقاضای مصرف و مقبولیت استفاده از انرژی الکتریکی، 
توجه سیاســت گزاران این صنعت را همواره در جهت توسعه زیرساخت های آن 
سوق داده است. اما روشن است ساخت نیروگاه ها، هزینه های هنگفتی بر دوش 

دولت می گذارد که این موضوع از ۲ منظر قابل توجه است.
نخست، هزینه های زیست محیطی که با مصرف منابع فسیلی برای تبدیل به 
انرژی الکتریکی، بر محیط زیست اثر می گذارد و دیگر هزینه های مالی که موثر 
از مصرف انواع ســوخت های فسیلی و اجرای طرح های توسعه ای صنعت تولید 

برق است.
با توجه به این موضوع، ساخت واحدهای نیروگاهی، نیازمند منابع مالی عظیمی 
است و بر اساس آمار موجود هزینه ساخت نیروگاه در سال ۱۴۰۰ به ازای هر یک 
کیلووات ســاعت انرژی الکتریکی، حدود ۶۰۰ یورو بود که این مقدار برای ساخت 
یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات حدود ۳۰۰ میلیون یورو هزینه 
در برداشت که به طور حتم در سال جاری با توجه به آثار تورم و شرایط اقتصادی 
این رقم افزایش قابل مالحظه ای خواهد یافت البته این رقم تنها هزینه های احداث 
را شامل می شود و هزینه های مرتبط با استهالک واحدها ناشی از مصرف سوخت 

مایع در آن لحاظ نشده است.
نکته دیگر آن که ساخت نیروگاه های جدید، مصرف سوخت را در کشور افزایش 
می دهد که عالوه بر هزینه های تولید سوخت، هزینه های زیست محیطی را هم 

می باید مورد توجه قرار داد.
موضوع مهم دیگری که در حوزه تولید و مصرف برق مورد توجه قرار می گیرد، 
مصرف مضاعف برق در ماه های گرم سال است. در واقع مصرف برق رابطه مستقیم 
با دمای هوا دارد. سال گذشته، گرما زودتر از انتظار، نمایان شد و تبعات آن افزایش 
تقاضــای مصرف برق خانگی بود که نگرانی زیادی در حوزه سیاســت گزاری این 

صنعت ایجاد کرد.
پیش بینی ها حاکی از افزایش زودهنگام دمای هوا در سال جاری است که برای 
برون رفت از وضعیت عدم توازن تولید و مصرف، متولیان حوزه صنعت برق اقدام به 

اجرای طرح های توسعه در صنعت تولید برق نموده اند.
اما با توجه به دالیل مختلف و مهم تر هزینه های بسیاری که باید صرف ساخت 
نیروگاه ها شود، شاهد ناهمترازی تولید و مصرف در ماه های گرم سال هستیم که 

موجب نگرانی مسئوالن این صنعت شده است.
هرچند نوسازی واحدهای فرسوده و ساخت نیروگاه های جدید از اولویت های 
سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و راهکاری برای پاسخ به نیاز روزافزون انرژی 

الکتریکی است اما بی تردید، تنها راه پاسخ به نیاز مصرف در کشور نخواهد بود. 
مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژی، سرانه مصرف برق خانگی 
در ایران معادل ۱۰۵۸ کیلووات ســاعت برای هر نفر برآورد می شود، این در حالی 
است که متوسط جهانی این آمار معادل ۱۸۲ کیلووات ساعت است به عبارت دیگر 

میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است.
این سخن بدان معناست که با رعایت الگوی صحیح مصرف، می توان از مصرف 
بی رویه و هدررفت انرژی الکتریکی و سوخت های فسیلی به مقادیر زیادی پیشگیری 
کرد که حاصل آن، کاهش هزینه های مربوط به طرح های توســعه نیروگاهی و 

کاهش قابل توجه آثار نامطلوب ناشی از مصرف سوخت های فسیلی خواهد بود. 

 چه دنیایی داریم! پر از زباله)پسماند یا آشغال 
و اصال هر چه که اســمش را می گذارید( و از 
همه بیشتر اینکه این دنیا مملو از پالستیک شده 
اســت؛ طبیعت را به ستوه آورده ایم. اقیانوس، 
دریا، رودخانه، دشــت، بیابان و جنگل از گزند 

پسماندها درامان نمانده است.
واقعا ما ایرانی ها را چه شده است؟ چه بالیی 
سر ما آمده است که بی احترامی به طبیعت را 
پیشه خود کرده ایم ؟! گفته می شود ایرانیان 
باستان تا حدی از بیماری های مسری جوامع 
دیگر در امان بودند و دلیلش این بود که همیشه 
تالش می کردنــد به طبیعت احترام بگذارند، 
مثال  آب ها را تمیز نگاه می داشتند و کثافات 

در کشتزارها نمی ریختند .
اصال گیتی از دید ایرانیان باستان چه بود؟ 
گیتــی ، همانند انســان، دارای روان و جان و 
خواهان رسیدن به شادی و آسایش بود و این 
شادمانی با زدوده شدن از آلودگی ها و ناپاکی ها 
امکان پذیر بود. این یعنی اینکه نیاکان ما می 
دانستند همه چیز برای انسان خلق نشده است 
و از این رو انســان اجازه ندارد هرگونه دخل و 

تصرفی در طبیعت را حق خود بداند.
اما حاال چه؟ با این پیشــینه با شکوهی که 
داشتیم با طبیعت چه کردیم؟ راه دور نمی رویم 
از تهران شــروع می کنیم که در این خصوص 
معــاون امــور اجتماعی و فرهنگی ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران آمار داده 
است، تهرانی ها هر ۲۴ روز حدود ۵۸ هزار تن 
و به اندازه وزن برج میالد زباله تولید می کنند. 
حتی کویر هم از دست اشرف مخلوقات در 
امان نمانده و پر از زباله شده است؛ مثل وقتی 
که برای کمک به پاکسازی بیابان جهانی لوت 
در شهداد کرمان، فراخوان دادند. این یعنی اینکه 

کویر پر از آشغال شده است.
اصال گیتی از دید ایرانیان باستان چه بود؟ 
گیتــی ، همانند انســان، دارای روان و جان و 
خواهان رسیدن به شادی و آسایش بود و این 

شادمانی با زدوده شدن از آلودگی ها و ناپاکی ها 
امکان پذیر بود. این یعنی اینکه نیاکان ما می 
دانستند همه چیز برای انسان خلق نشده و از 
این رو انسان اجازه ندارد هرگونه دخل و تصرفی 

در طبیعت را حق خود بداند.
بســیاری از هموطنان را  نمی دانم چه می 
شود وقتی از بنایی یا محوطه ای تاریخی بازدید 
می کنند آن مکان ها را نیز مملو از پسماند می 
کنند! مثل آشغال ریختن در ارگ تاریخی بم 
یا محوطه تاریخی اشــنویه که هر ۲ محوطه 
چندی پیش پاکسازی شدند. واقعا یک نفر این 
پرســش را پاسخ دهد؛ چه می شود اگر بسته 
خالی بیسکویت یا اسنک یا هر خوراکی مصرف 
شده دیگری را داخل جیب یا کیفمان بگذاریم 

تا به اولین سطل آشغالی برسیم!؟
چگونه دلمان می آید به عنوان نمونه طبیعت 
زیبای شمال کشور را اینقدر نازیبا کنیم. آنجا 
هم از پسماندها مستفیض شده است. وقتی از 
جاده های شمالی می گذریم محال است پسماند 
نبینیم. حاشیه جاده های مازندران در محاصره 

زباله، یکی از همین مناظر زشت است .
گاهی پسماندها آنقدر زیاد می شوند که انگار 
یک منطقه یا شــهری را پسماند، احاطه کرده 
است و بوی تعفن ، ساکنانش را آزار می دهد. 
پخش بوی تعفن زباله در محمودآباد و گله مردم 

از وعده ها نمونه این مناطق است.
یا مثال شــهر خلخال که در محاصره زباله 
است و اسفند گذشته دادستان عمومی و انقالب 
خلخال در جریان بازدید از محل دفن زباله های 
این شهر گفت : وضعیت دفن زباله های این شهر 

غیر بهداشتی و خطر آفرین است.
این، یعنی اینکه دیگر، جا برای پسماند اضافه 
نداریم و با پسماندهای از قبل دپو شده هم نمی 
دانیم چه کنیم . شاهد این ادعا جمعی از اهالی 
سراوان رشت هستند که طی روزهای اخیر در 
اعتراض به وضعیت نامناسب محل دفن زباله 
از ورود خودروهــای حمل زباله به این منطقه 
جلوگیری کرده و خواســتار تعیین تکلیف و 

رسیدگی به مشکالتشان شده اند. 
شاید سوال این باشد که مگر در سراوان رشت 

چه خبر است؟ هیچ ! فقط این منطقه ، چند دهه 
است که میزبان اصلی زباله سراسر استان گیالن 
به خصوص شهرستان رشت به شمار می آید و 
ساکنان بومی این منطقه ، دیگر ، ذله شده اند 
که حق هم دارند. وزن زباله های دپو شــده در 
این محل آنقدر زیاد است که زمین رانش می 
کند! فیلم سراوان را می توانید در پایین ببینید.
 محل دفن زباله در منطقه ســراوان رشت، 
کوهســتانی از زباله به ارتفاع حدود ۱۰۰ متر 
است که طبق آخرین براوردهای رسمی و غیر 
رسمی یک میلیون تن زباله از گذشته انباشته 
است و روزانه نیز نزدیک یکهزار تن زباله وارد 
این منطقه می شود.مردم منطقه سراوان رشت به 
ایرنا گفته اند: مسئوالن مربوطه برای رفع مشکل 
در محل دفن زباله در سراوان رشت از سالهای 
گذشــته هر بار وعده هایی داده اند اما تاکنون 
محقق نشده  و از این رو، صبر مردم و ساکنان 
منطقه تمام شده است و دیگر اجازه دفن زباله 

در این منطقه را نمی دهند.
محل دفن زباله در منطقه ســراوان رشت، 

کوهستانی از زباله به ارتفاع حدود ۱۰۰ است 
که طبق آخرین براوردهای رسمی و غیر رسمی 
یک میلیون تن زباله از گذشــته انباشته است 
و روزانه نیز نزدیــک یکهزار تن زباله وارد این 

منطقه می شود.
اهالی و ســاکنان منطقه در زمان حاضر از 
بوی تعفن و هوای غیر قابل تنفس، بیماریهای 
مسری و همچنین سرریز شیرابه های سمی به 
مناطق مســکونی خود گالیه کرده و خواستار 
حل دائمی این مشــکل، خــارج از وعده های 

تحقق ناپذیر شده اند.
گفتیم که اهالی ســراوان از سر ریز شدن 
شیرابه های زباله ها به مناطق مسکونی گالیه 
کــرده اند؛ علت گالیه آنان خارج از بوی تعفن 
شــیرابه ها چیســت؟ به عبارت دیگر بیایید 
ببینیم شیرابه زباله چه بالیی بر سر ما، طبیعت 

و موجودات اطراف ما می آورد؟!
گزارش تصویــری از حال و روز محل دفن 
زباله در جنگل ســراوان رشت   را می توانید در 

اینجا ببینید.
زباله وقتی یکجا می ماند شــیرابه ، بیرون 
می دهد یعنی دفن غیــر اصولی زباله مقادیر 
زیادی شیرابه بســیار بسیار خطرناک، حاوی 
ســموم و فلزات ســنگین تولید می کند و در 
محل دفن زباله یا به طور مســتقیم بر اثر فعل 
و انفعال بیوشیمیایی )شــیرابه اولیه ( و یا به 
هنــگام بارندگی )شــیرابه ثانویه( به آب های 
سطحی یا به سفره های زیر زمینی نفوذ و آب 

را آلوده می کند.
فرزانه کریمیان مدیر تولید بیوکمپوســت 
شرکت باکوزیم که در زمینه پسماندها فعالیت 
می کند از سگ های ولگردی می گوید که گاهی 
به کارخانه تولید کمپوست وارد می شوند و می 
گوید: سگ، وقتی در شیرابه های ناشی از زباله 
ها قرار می گیرد به خاطر غلظت باالی عناصر 
داخل شیرابه، تمام پوست بدنش کنده می شود 

و یک هفته بعد هم می میرد.

فعاالن اقتصادی امیدوار به اجرای طرح ملی راه آهن اینچه برون- شاهرود
 طرح ملی راه آهن »اینچه برون - گنبد- آزادشــهر- 
شاهرود« نقش موثری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات 
غیرنفتی گلستان به کشورهای شرق و مرکز آسیا دارد که 
فعــاالن اقتصادی امیدوار به اجرای آن در دولت جهادی 
سیزدهم هستند. ایجاد حمل و نقل ریلی در حوزه بار و 
مسافر از مهمترین زیرساخت های توسعه  است که عالوه بر 
مزیت  اقتصادی و اشتغال زایی، در صورت داشتن موقعیت 
جغرافیایی و مرزی به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای 
همسایه و همچنین ترانزیت، صادرات و واردات از طریق 
خطوط ریلی کمک زیادی می کند.استان گلستان به دلیل 
برخورداری از ۴۳۸ کیلومتر مرز خشکی و ۹۰ کیلومتر مرز 
آبی با ترکمنستان، استقرار گمرک اینچه برون به عنوان 
دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه و تنها محل تردد 
زمینی استان گلستان به ترکمنستان، دارای ظرفیت مهم 
توسعه روابط اقتصادی با همسایگان شمالی دریای خزر 
است که توسعه خطوط حمل و نقل ریلی از جمله اتصال 
به کریدور شمال - جنوب رسیدن به این هدف را آسان تر 

خواهد کرد.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی گلستان، اجرای 
خط ریلی اینچه برون - شاهرود می تواند تاثیر بیشتری در 
توسعه  استان بگذارد و گره کمبود زیرساخت های توسعه ای 
این منطقه شــمالی را باز کنــد، نکته ای که رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی گرگان بر ضرورت 
تســریع در احداث و بهره برداری این خط ریلی به عنوان 
یک ظرفیت مناسب برای رونق صادرات و جابه جایی کاال 
از گلستان تاکید دارد.علی محمد چوپانی معتقد است با 
بهره برداری از خط ریلی اینچه برون - شــاهرود به طول 
تقریبی ۱۸۶ کیلومتر، مسیر صادراتی گمرک اینچه برون 
به جنوب کشور کاهش یافته و جابجایی کاال و صادرات 
محصوالت گلستان افزایش خواهد یافت.وی با تاکید بر 
اقتصادی و به صرفه بودن اجــرای طرح راه آهن اینچه 
برون - شــاهرود یادآور شــد: با اجرایی شدن این طرح 
در مرحله نخست حداقل ۵۰۰ کیلومتر مسیر اتصال به 
کریدور شمال - جنوب )بافق - بندرعباس( و در گام دوم 
اتصال راه آهن شاهرود به این کریدور ۵۰۰ کیلومتر دیگر 

کوتاهتر می شود.چوپانی افزود: با اجرای این طرح تولید 
ثروت برای کشور و گلستان به ارمغان خواهد آمد و از این 
طریق می توان ساالنه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تن بار بویژه غالت 
را از کشورهای آسیای میانه به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس یا دیگر کشورهای هدف ترانزیت کرد.
رییس اتاق بازرگانی گرگان، کوتاه شدن افزون بر هزار 
کیلومتر مسیر کریدور شــمال - جنوب از مسیر اینچه 
برون - شاهرود، نصف شدن هزینه ترانسفر کاال به جنوب، 
پرهیــز از پرداخت هزینه  اضافی برای خرید لوکوموتیو و 
صرفه جویی ارزی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی برای 
کشور را از دیگر مزایای اجرای این خط ریلی برشمرد و 
از آمادگی بخش خصوصی گلســتان برای مشارکت در 
ســاخت این طرح خبر داد.وی گفت: با اجرای  این خط 
ریلی، مازندران و گلســتان به خراسان رضوی و مشهد 
مقــدس متصل می شــوند و آرزوی دیرینه مردم این ۲ 
استان برای استفاده از خط ریلی برای رفتن به زیارت ثامن 
االئمه حضرت امام رضا )ع( را برآورده خواهد شد.استاندار 

گلســتان بیست و هشتم بهمن سال گذشته با تاکید بر 
اهمیت اجرای خط ریلی اینچه برون - شــاهرود به ایرنا 
گفت: اتصال راه آهن اینچه برون- شاهرود عالوه بر کاهش 
مسافت کریدور شمال - جنوب به  پویاتر شدن اقتصاد این 
استان شمالی شتاب می بخشد.علی محمد زنگانه افزود: 
فارغ از ظرفیت های ذاتی گلستان در زمینه صادرات به ویژه 
تولید حدود ۵.۵ میلیون تن انواع محصول و فرآورده های 
کشاورزی، برخی ویژگی های جغرافیایی این استان، آن را 
به یک مرکز اثرگذار در حوزه صادرات تبدیل کرده است.

وی اضافه کرد: بنادر واقع در سواحل جنوبی دریای خزر 
ظرفیت پذیرش بار تا ۳۰ میلیون تن در سال را دارد که 
اصالح مسیر ریلی و توسعه مسیرهای جدید از جمله اینچه 
برون - شاهرود، کریدور اقتصادی شمال - جنوب را صدها 
کیلومتر کاهش می دهد ضمن اینکه کمتر شدن مسافت، 
قیمت تمام شــده جابجایی کاالها را کمتر خواهد کرد و 
این امر به بیشتر رغبت تجار و بازرگانان برای استفاده از 
مسیر ریلی ایمن و کم هزینه راه آهن منجر خواهد شد.
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دایی یا نکونام سرمربی ایران در جام جهانی باشند

 لورکوزن می تواند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود
مهاجم ایرانی بایر لورکوزن رویای بزرگی را با تیم جدیدش 

در سر دارد و آن هم قهرمانی در لیگ قهرمانان است.
 به نقل از کیکر، سردار آزمون توانست در دیدار برابر گروتر 
فروت اولین گل خود را در این فصل بوندسلیگا به ثمر رساند. او 
درباره عملکرد خود در بایر لورکوزن گفت:  وقتی به اینجا آمدم، 
یک ماه مصدوم بودم و به کرونا مبتال شدم سپس دو عفونت 
باکتریایی شدیدتر از کرونا برای من وجود داشت. این برای من 
واقعاً سخت بود. در نهایت توانستم به شرایط بازی برسم و برای تیم به میدان بروم.

آزمون مهاجمی که جراردو سیوان، سرمربی تیم اخیراً در مورد او گفته است به 
آمادگی کامل نیاز دارد تا تمام پتانسیل های خود را نشان دهد. مهاجم ایرانی در بخش 
دیگری از صحبت هایش گفت: من آماده هستم. از نظر خودم، تا بهترین شرایط بدنی 
خود فاصله زیادی ندارم. وقتی گل زدم خوشحال بودم. اما وقتی به این جا آمدم به 
این فکر نمی کردم که چه تعداد گل خواهم زد. به این جا آمدم تا بازی ها را همراه 

تیم ببرم. این مهمترین چیز برای من است. اگر سخت کار کنی، گل خواهی زد.
هدف او برای این فصل مشخص است. او درباره اهداف خود با بایر لورکوزن گفت: 
ما هنوز سه بازی مهم برای صعود به لیگ قهرمانان اروپا داریم. لیگ قهرمانان چیز 
متفاوتی است. اگر در آن جا اشتباه کنید، شکست می خورید. این رقابت ها سطح باالیی 
دارد. ما در این فصل می توانیم ســهمیه لیگ قهرمانان را به دست بیاوریم و سپس 
می توانیم عنوان قهرمانی را کسب می کنیم. این رویای ماست! این چیزی است که 
باشگاه برای آن تالش می کند. ما می توانیم این کار را انجام دهیم.او در ادامه درباره 
این اظهارنظر خود نیز گفت: چرا که نه؟ ما می توانیم این کار را انجام دهیم. ما باید 
به خودمان ایمان داشته باشیم. بازیکنان جوان بزرگی داریم، با استعدادترین بازیکنان 

را در آلمان داریم. پس چرا نباید قادر باشیم لیگ قهرمانان را ببریم. 

 پنجره پرسپولیس از سه شنبه بسته می شود
با عدم پرداخت مطالبات آنتونی استوکس از سوی باشگاه 
پرسپولیس، پنجره نقل وانتقاالتی سرخپوشان از روز دوشنبه 
سه شنبه خواهد شد. باشگاه پرسپولیس هفته گذشته برای 
پرداخت مطالبات آنتونی استوکس، دست به دامن AFC شد 
و با ارســال نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست 
کرد تا مطالبات ۸۶ هزار دالری این بازیکن ایرلندی از محل 
درآمدهای سرخپوشــان در AFC پرداخت شــود اما تاکنون 
کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخی به نامه پرسپولیس نداده است.باشگاه پرسپولیس 
پیش از این نیز چندین بار برای پرداخت مطالبات برخی از بازیکنان و مربیان سابقش به 
AFC نامه زده بود که هر بار کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست سرخپوشان را رد کرده 
بود.فرصت سرخپوشان برای پرداخت مطالبات استوکس روز دوشنبه )۱۲اردیبهشت( 
به پایان خواهد رســید و پس از آن وکیل این بازیکن باید در نامه ای به فیفا عدم 
وصول مطالبات او را اعالم کند. طبق حکم ارسالی فیفا به باشگاه پرسپولس، پنجره 
نقل وانتقاالتی سرخپوشان نیز پس از پایان روز ۱۲ اردیبهشت ماه به طور موقت تا 

زمان پرداخت مطالبات کامل این بازیکن بسته خواهد شد. 

 ستاره مغضوب یحیی دو پیشنهاد اروپایی دارد
مهدی مهاجم پرسپولیس که در روزهای اخیر مورد غضب 
یحیی گل محمدی قرار گرفته، با چند پیشنهاد خارجی مواجه 

شده است.
 مهدی عبدی مهاجم شمالی پرسپولیس بعد از یک نیمه 
حضور در دیدار دوستانه تیمش مقابل نیروی زمینی، ورزشگاه 
شهید کاظمی را ترک کرد و خودش را به ورزشگاه آزادی رساند 
تا در جشن قهرمانی نساجی مازندران در جام حذفی شرکت 
کند. همین موضوع باعث ایجاد حاشیه و جنجال شد و یحیی گل محمدی مهاجم 

جوان تیمش را از حضور در تمرین پنجشنبه تیمش منع کرد.
عبدی در چند فصل اخیر گل های بسیار مهمی را برای این تیم به ثمر رسانده 
است. گلزنی در دربی و حساس ترین مسابقات آسیایی، تجربه بزرگی برای مهدی 
عبدی بوده و این بازیکن را به یک مهاجم گلزن و مطرح در فوتبال ایران تبدیل کرد. 
او همین حاال هم بهترین گلزن پرســپولیس در این فصل محسوب می شود، با این 
حال در چند وقت اخیر این بازیکن افت محسوسی کرده و بعد از پیوستن شیرزود 

تمیروف هم به یک بازیکن نیمکت نشین در اکثر بازی ها تبدیل شده است.
خیلی ها منتظر بودند، با توجه به مهاجمانی که در ترکیب پرســپولیس حضور 
دارند، عبدی هم فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کند و هم عملکرد بهتری از 
خودش به نمایش بگذارد. اتفاقی که تا اینجا رخ نداده و عبدی انتظارات را بر آورده 
نکرده است. حواشی به وجود آمده برای عبدی و همچنین عملکرد نه چندان خوب 

او در چند بازی گذشته یک موضوع را به خوبی ثابت می کند.
عبدی طی چند وقت گذشته تمرکز خوبی روی تمرینات و بازی های پرسپولیس 
نداشته و یکی از دالیل عدم تمرکز این بازیکن به هجوم ایجنت ها برای ترانسفر این 
بازیکن برمی گردد. شنیده های ما حاکی از آن است که ظهر پنجشنبه و چند ساعت 
قبل از دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل نیروی زمینی، جلسه ای بین عبدی و چند 
ایجنت برگزار شد و در خصوص ترانسفر مهاجم پرسپولیسی ها، پیشنهادی به این 
بازیکن ارائه شد.آنطور که شنیدیم، عبدی دو پیشنهاد از لیگ پرتغال دریافت کرد 
که هر دو پیشنهاد را به دلیل پایین بودن مبلغ آن ها رد کرد. گفتنی است مهاجم 
پرسپولیس با وجود اینکه چند فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد، بندی در قراردادش 
وجود دارد که به راحتی و با پرداخت ۱۰۰ هزار دالر می تواند از پرسپولیس جدا شود 
و به یک تیم خارجی بپیوندد. خود عبدی در صورت رســیدن یک پیشنهاد خوب 
خارجی که از نظر مالی مورد تاییدش باشــد، دوســت دارد که حضور در یک لیگ 
دیگر را تجربه کند. اگر چنین پیشنهادی برای عبدی نرسد، فصل آینده هم او را با 

پیراهن پرسپولیس خواهیم دید. 

 چرا ایران بازی دوستانه ندارد؟
مدیر تیم ملی فوتبال با منطقی دانســتن نگرانی ها برای 
وضعیت آماده سازی این تیم، گفت که اتهام زنی ها به شاگردان 

اسکوچیچ کمکی نمی کند.
 حمید استیلی در خصوص روند پیگیری برگزاری دیدارهای 
دوستانه تیم ملی ایران پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ 
گفــت: پس از دیدار با لبنان، رایزنی های اولیه برای برگزاری 
بازی های دوستانه در دستور کار فدراسیون قرار گرفت. با این 
وجود و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها پیش از این اقدامات الزم در این خصوص 
را آغاز کرده بودند، این امکان وجود داشت که در سال گذشته، مذاکرات و مکاتباتی 
در این بخش انجام شود که این کار صورت نگرفته بود.وی ادامه داد: به هر ترتیب 
بعد از قرعه کشی جام جهانی، در دوحه مذاکرات و مالقات های خوبی در همین راستا 
صورت گرفت و می توانم بگویم با هماهنگی امور بین الملل فدراسیون، برخی از اعضای 
هیئت رئیسه، کادر اجرایی و هماهنگی کادر فنی، این روند به صورت مستمر دنبال 
شده و مذاکرات و مکاتبات با کشورهای متعدد از قاره های مختلف انجام شده است. 
در واقع همه در تالش هستند که بتوانیم در این شرایط ویژه، بهترین تصمیم و انتخاب 
ممکن را داشته باشیم.مدیر تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: ما می توانستیم دو شیوه 
را انتخاب کنیم؛ انجام بازی های مورد نظر در کشورهای منطقه از جمله قطر، یا سفر 
به مقصد سایر کشورها و مناطق که هر کدام از این شیوه ها، معایب و فوایدی داشت. 
در نهایت با توجه به مجموعه شرایط این دو تصمیم و گزینه های موجود، برای انجام 

بازی های تدارکاتی در حال رایزنی هستیم.

بحث تغییرات در کادرفنی تیم ملی بسکتبال، از جمله مسائل مهمی است 
که به نظر فدراسیون باید هر چه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

 تیم ملی بسکتبال ایران در فصل جاری دو رویداد مهم بین المللی یعنی 
کاپ آسیا ۲۰۲۲ اندونزی و بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو را پیش رو دارد 
که کســب نتیجه در این مسابقات، می تواند از مهم ترین اهداف تیم ملی به 
شــمار برود. البته به واســطه نتایج ضعیف تیم ملی در پنجره دوم انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۳، نگرانی های خانواده بســکتبال برای کسب موفقیت در 

این رقابت ها بیش از پیش شده است.
در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳، تیم ملی ایران در دو 
دیدار خانگی خود به مصاف قزاقستان و سوریه رفت که نتوانست انتظارات 
را آنطور که باید و شاید برآورده کند. شاگردان مصطفی هاشمی با یک باخت 
عجیب مقابل قراقستان و برد خفیف مقابل سوریه نگرانی هایی زیادی را برای 
هواداران این رشته بر جای گذاشتند تا بار دیگر بحث نزول بسکتبال ایران 

بعد از نسل طالیی بیش از پیش خودنمایی کند.

پس از باخت مقابل قزاقستان بسیاری معتقدند که نقطه ضعف اصلی تیم 
ملی ایران بحث کوچینگ و عملکرد کادرفنی در دو دیدار مهم خانگی بود 
که برای صعود به جام جهانی، پیروزی در آن ها از اهمیت بســیار زیادی نیز 
برخوردار بود؛ اتفاقی که حتی در انتخابات فدراسیون بسکتبال نیز از جمله 

نقطه نظرات جواد داوری رئیس جوان فدراسیون بود.

پس از مجمع انتخاباتی بسکتبال بود که جواد داوری در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد کادرفنی تیم ملی را برای مسابقات مهم پیش رو تقویت خواهد کرد. 
این موضوع باعث شد تا بسیاری گمانه زنی کنند که عمر حضور هاشمی روی 
نیمکت تیم ملی طوالنی نخواهد بود، اما تا این لحظه هیچ گونه تغییراتی در 
تیم ملی قطعی نشده است که از نکات قابل توجه دوران ریاست داوری است.

طبق اخبار شنیده شده، گزینه مد نظر فدراسیون برای هدایت تیم ملی 
یک مربی خارجی اســت که تنها مانع این اتفاق هم ظاهرا مسائل مالی به 
شــمار می رود، مشکلی که ریشــه در قرارداد فدراسیون زمان طباطبایی با 
اسپانسر فعلی دارد که مانع جذب اسپانسر جدید توسط فدراسیون می شود.

همچنین نام برخی گزینه های داخلی هم در میان افراد مد نظر فدراسیون 
به گوش می رســد، هرچند که به نظر نمی رســد تا پیش از برگزاری پنجره 
ســوم انتخابی جام جهانی در تیر ماه، تغییراتی در راس کادرفنی تیم ملی 
رخ دهد. با وجود ســال مهم پیش رو باید دید فدراسیون بسکتبال چگونه 

این مسئله را مدیریت خواهد کرد.

تیم ملی بسکتبال و نیمکتی لرزان!

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
بازیکن سابق تیم ملی می گوید مربیان ایرانی 
مثل علی دایی یا جواد نکونام می توانند در جام 

جهانی به تیم ملی کمک کنند.
ابراهیم تقی پور درباره قهرمانی نساجی در 
جام حذفی اظهار کرد: بعد از مدت ها شــور و 
هیجان خاصی وارد استان مازندران شد و جا 

دارد به تیم نساجی تبریک بگویم.
 آن ها واقعا کار بزرگی انجام دادند. نساجی 
در ۴ سال اخیر عملکرد خیلی خوبی داشته و 
بــا وجود این که تعدادی از بازیکنان مازندران 
از این تیم دور هســتند اما باز هم موفق عمل 
کرده اند. نساجی می تواند از بازیکنان مازندرانی 
بیشتر در تیم استفاده کند چون پتانسیل این 

استان بسیار باالست.
او ادامه داد: نســاجی سال گذشته شرایط 
مثل ذوب آهن داشت. ســاکت الهامی آمد و 
توانســت تیم را در لیگ حفظ کند و امسال 
نیز نتایج بسیار خوبی کسب کردند. در بازی 
فینال آلومینیوم بازی بســیار خوبی ارائه کرد 
اما نســاجی خداراشکر توانســت از موقعیت 

گلزنی اش استفاده کند.
 ساکت الهامی آینده بســیار خوبی دارد. 
مربیان جوانی مثــل فرهاد مجیدی، مجتبی 
حسینی، مهدی رحمتی، جواد نکونام و ساکت 
الهامی توانستند فوق العاده کار کنند. من به 

آینده فوتبال ایران خوشبینم.
پیشکسوت فوتبال مازندران با بیان این که 
استعداد فوتبال مازندران بسیار باالست، عنوان 
کرد: ۱۳، ۱۴ بازیکن لیگ برتری اهل شــهر 

ساری هستند.
 این نشان می دهد پتانسیل در این استان 
در ســطح ایده آل اســت. چرا مسئوالن به 

فوتبال این اســتان نمی رســند؟ مازندران به 
تنهایــی می تواند در المپیک شــرکت کند. 
امیدوارم مســئوالن به خودشان بیایند و در 
راســتای پیشــرفت ورزش و فوتبال کمک 
بیشــتری انجام دهد. نســاجی در سه سال 
گذشــته در تهــران تمرین کرده و امســال 
 هم در خانه بازی نکرده اســت. این در شان 

و شخصیت مازندران نیست.
بازیکن ســابق اســتقالل درباره وضعیت 
اســتقاللی ها گفت: اکنون همه چیز دســت 

استقالل است.
 درست اســت بازی های سختی پیش رو 
دارند اما قهرمان لیگ به دست آن ها مشخص 
می شود. نباید هیچ کدام یک از تیم ها را دست 

کم بگیرند. فرهاد مجیدی در دو، ســه سال 
گذشته تجربه خوبی به دست آورده و امسال 
هم با نظر خودش بازیکنان جذب شده اند. به 
نظر من احتمال قهرمانی استقالل بسیار زیاد 
است. البته این وقفه ای که به وجود آمد باعث 
لغزش اســتقالل می شــود اما با این حال باز 
هم احتمال قهرمانی اســتقالل از پرسپولیس 

بیشتر است.
تقی پــور در رابطه بــا وضعیت تیم ملی 
بــرای حضور در جام جهانی بیان کرد: من به 
انگلیس و آمریکا نگاه نمی کنم. اگر برنامه ما 
درست باشد، صد درصد می توانیم از گروهمان 
باال بیاییم. هیچ کس فکر نمی کرد که در دوره 
قبــل بتوانیم مراکش را شکســت دهیم و با 
پرتغال مســاوی کنیم اما این اتفاق افتاد. اگر 
برنامه ریزی خوبی داشته باشیم و ساختار تیم 
را درست کنیم، از مرحله گروهی جام جهانی 

صعود می کنیم.
مدافع سابق تیم ملی ایران درباره عملکرد 
اسکوچیچ گفت: به او خیلی بها دادند اما به هر 
حال توانست تیم ملی را به جام جهانی ببرد. 
نظر شخصی من این است که مربی ایرانی در 
جام جهانی روی نیمکت تیم ملی باشد. حضور 
مربیانی مثل علی دایی و جواد نکونام می تواند 
به تیم ملی کمک کند. آن ها پتانسیل حضور 

روی نیمکت تیم ملی را دارند.

به جز مهــدی طارمی، می توان بــه جرات گفت که 
عملکرد ســایر لژیونرهای ایرانی در اروپا و منطقه خلیج 
فارس در فصلی که گذشت چندان قابل توجه نبود و این 
مســاله در فاصله کوتاه باقی مانــده تا جام جهانی قطعا 

خوشایند سرمربی تیم ملی نیست.
موفقیت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تاحدودی 
بسیار زیادی وابسته به عملکرد بازیکنان لژیونر در هنگام 
برگزاری این رقابت ها اســت. عالوه بر برگزاری اردوها و 
دیدارهــای تدارکاتی به منظور افزایش تجربه و آمادگی 
بازیکنان، دراگان اسکوچیچ یک دل مشغولی دیگر مبنی 
بر شرایط بازیکنان در آستانه این رقابت ها خواهد داشت.

در حالی که این روزها صحبت های بســیاری درباره 
عملکرد مهدی طارمی وجود دارد و در کنار او هم سردار 
آزمون رفته رفته در حال رســیدن به شــرایط مسابقه 
و درخشــیدن در ترکیب بایر لورکوزن اســت، از ســایر 

لژیونرهای ایرانی در اروپا خبرچندانی وجود ندارد.
حتــی لژیونرهــای ایرانی در کشــورهای عربی هم 
عملکرد چندان خوبی را در ســالی که گذشت نداشتند 
 و ایــن موضوع زنگ خطــر را برای تیم ملــی ایران به 

صدا در آورده است.

 نوراللهی و قایدی در امارات
درباره وضعیت نامناسب این دو بازیکن حرف زیادی 
نمی توان گفت. پر واضح است که هر دو بعد از انتقال به 
شــباب االهلی امارات افت کرده اند و این روزها صحبت 
از جدایی آن هــا از این تیم عربی وجود دارد چرا که دو 
طرف تمایلی بــه ادامه این همکاری ندارند.قطعا االهلی 
نیازمند لژیونرهایی اســت که به این تیم کمک کنند و 
این دو بازیکن هــم می خواهند با حضور موفق خود در 
بازی های باشــگاهی، دعوت شدن به تیم ملی را تضمین 
کنند اما فعال قایدی تیم ملی را از دست داده و نوراللهی 

هم شرایط مناسبی ندارد.

 لژیونرهای شاغل در قطر
اگر چه شمار لژیونرهای ایرانی در قطر کم نبوده اما در 
حال حاضر شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی زادگان دو 
مدافع اصلی تیم ملی و سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی 
در فصــل جاری در تیم های الریان، االهلی و الغرافه قطر 
توپ می زنند. با این حال رسانه های قطری از تمدید نشدن 
قــرارداد این دو مدافع با اتمام فصل جاری خبر داده اند و 
عزت اللهی هم چندان درخشان نبود.به نظر می رسد این 

دو دفاع تیم ملی بعد از حدود یکی، دو ســال حضور در 
قطر، به ایران برگردند و باید دید می توانند تا جام جهانی 

وضعیت مناسبی را داشته باشند یا خیر.

 عملکرد متزلزل دروازه بان ها
امیــر عابدزاده، علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند، ســه 
دروازه بان لژیونر ایران در اروپا هستند که مطلب چندان 
زیادی درباره این بازیکنــان نمی تواند گفت جز این که 
عملکردشان معمولی و یا رو به پایین بوده است. عابدزاده 
بعد از شــروع خوب با تیمش، ایــن روزها متزلزل عمل 
می کند و گاهی روی اشــتباهات فــردی او تیمش گل 
خورده است اما در مجموع عملکردش در سطح دوم فوتبال 
اسپانیا معمولی بوده است.علیرضا بیرانوند در اولین فصل 
حضورش در بواویشتا پرتغال ناامید کننده بود و حاال آماده 
بازگشت به ایران می شود تا سرو سامانی به اوضاع نامناسب 
خودش بدهد. پیام نیازمند هم بعد از هفته های دوری از 
ترکیب اصلی پورتیموننزه، مقابل پورتو به میدان رفت و 
تیمش با هفت گل شکست خورد تا نتیجه مسابقه برای 
او فاجعه بار باشد.در شرایط فعلی، اسکوچیچ نیم نگاهی 
به دروازه بان های شاغل در ایران دارد و در اردوی اخیر تیم 

ملی سیدحسین حسینی را از استقالل دعوت کرده بود.

 لژیونرهای کم فروغ
کاوه رضایــی در ادوهورلی بلژیک، صادق محرمی در 
دینامو زاگرب کرواســی، علی کریمی در کایسری اسپور 
ترکیه سال بســیار ضعیفی را بعضا به دلیل مصدومیت 
پشت سر گذاشتند و عملکردشان چندان قابل تعریف نبود.

در کنار این بازیکنان، علی قلی زاده در شارلوای بلژیک، 
علیرضا جهانبخش در فاینورد هلند، کریم انصاری فرد و 
احسان حاج صفی در آاک یونان و حتی سامان قدوس در 
برنتفورد انگلیس چندان درخشــان نبودند و نتوانستند 
آن طور که باید و شاید ظاهر شوند.در شرایط فعلی فقط 
می توان به عملکرد درخشــان مهدی طارمی در پورتو و 
شــاید سردار آزمون اشــاره کرد که در نیم فصل اول در 
زنیت خوب بود و حاال رفته رفته در لورکوزن هم در حال 
احیا شدن است و مصدومیت را پشت سر گذاشته است.

با این شرایط لژیونرها که اکثر آن ها از شرایط ایده آل دور 
شــده اند، باید دید تیم ملی ایران تا هفت ماه آینده، چه 
بازیکنانی را در بهترین شــرایط آمادگی خود در قطر، به 

همراه خواهد داشت.

لژیونرهای کم فروغ، زنگ خطری برای تیم ملی!

اختالف بین مســئوالن قبلی فدراســیون دوچرخه سواری و سرپرست 
فعلی باال گرفته اســت و هاشم کندی گفت: آنها نمی توانند برای نبود من 

تعیین تکلیف کنند.
 اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری نسبت به اجرای طرح سالمت توسط 
فدراسیون دوچرخه سواری ایران واکنش شدید نشان داد و خواستار این شد 
که ایران ضمانت دهد اتفاقات گذشته تکرار نخواهد شد. سرپرست فدراسیون 
هم اعالم کرد که تضمین داده اند افراد مرتبط با این طرح دیگر در فدراسیون 
نیستند. پس از آن از سوی نفرات قبلی فدراسیون اعالم شد که رسول هاشم 
کندی هم در جلسه کمیته فنی حضور داشت و او هم جزو تصمیم گیرندگان 
انجام تست سالمت بوده است، بنابراین اکنون او هم باید کنار برود. دستور 

جلسه کمیته فنی فدراسیون هم در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفت.
 رســول هاشــم کندی در واکنش به این مسئله که او هم جزو تصمیم 
گیرندگان اجرای طرح سالمت بوده است، به ایسنا گفت: خود طرح سالمت، 
طرح بدی نبود زمانی مشکل ساز شد که نتایج آن را به نادو نفرستادند. آنها 
طرح را از مسیر اصلی خارج کردند و با آزمایشگاه نیروی هوایی قرارداد بستند 
و خودشان ورزشــکار را محروم کردند. وقتی این اتفاق افتاد همه اعتراض 

کردیم. کمیته فنی خیلی مسائل را امضا کرد اما نگفت راه را اشتباه بروند. 
کمیته فنی گفت که حسین عسگری مربی نباشد اما چرا توجه نکردند و او 

را به عنوان مربی گذاشتند.
او افزود: آقای قمری در مورد مسئله ای در کمیته فنی حرف می زد و امضا 
می گرفت اما در نهایت کاری که خودش دوست داشت را انجام می داد. این 
کار را در مورد  ســاختمان فدراسیون هم انجام داد و در مجمع عنوان کرد 

که زمین رایگان می گیرد اما بعدا مشخص شد که زمین استیجاری است.

هاشم کندی در مورد اینکه می گویند اگر قرار است افراد مرتبط با طرح 
سالمت نباشــند پس او هم به عنوان عضو کمیته فنی نباید حضور داشته 
باشد، تصریح کرد: آنها نمی توانند تعیین تکلیف کنند و اتحادیه جهانی باید 

بگوید. فعال اتحادیه جهانی برای آنها حکم صادر کرده است.
 او در مورد اینکه  گفته می شــود اگر قــرار بود ضمانت بدهد که افراد 
مرتبط با طرح ســالمت نیستند خودش هم نباید باشــد، تاکید کرد: آنها 
که دســت به ایمیل زدنشان خوب اســت. همان کسانی که برای انتخابات 
فدراســیون ایمیل زدند االن هم ایمیل بزنند و نام من و هر کســی دیگر 
 را می خواهنــد به اتحادیه جهانی بدهند. اگر هــم ایمیل اتحادیه جهانی

 را ندارند، آدرس ایمیل را بدهم!
سرپرست فدراسیون همچنین گفت: البته من این سوال را دارم افرادی که 
از فدراسیون می روند باید هر چه هست را هم با خود ببرند؟ چگونه می شود 
که هیچ گونه اســناد و صورت جلسات کمیته فنی در فدراسیون نیست اما 
آنها این صورت جلسه ها را دارند؟ همچنین می گویند ایمیل ها پاک شده 
چون فضای کامپیوتر پر شــده بود، واقعا مگر چنین چیزی می شود؟ اصال 

بک آپ ایمیل ها کجا است؟

  نویدکیا بیش از حد خون سرد است!
بازیکن پیشین سپاهان می گوید تیم به بیماری دچار شده  و انگار نرمال نیست.فرشید طالبی درباره شکست پر گل سپاهان مقابل الدحیل اظهار کرد: سپاهان را یک تیم بیمار دیدم. انگار این تیم نرمال نیست و نمی شود از نظر فنی درباره 
این تیم صحبت کرد. در اوایل بازی الدحیل انگار به سپاهان گفته بود بیایید و به ما گل بزنید. بعد به خودشان گفتند که چرا سپاهانی ها گل نمی زنند! روند این تیم بسیار غیرعادی است. من در ۸ دوره لیگ قهرمانان آسیا شرکت کردم و 
تجربه خوبی دارم.او ادامه داد: وقتی مسابقات را با عملکرد بسیار خوبی شروع می کنید، قاعدتا با روحیه مضاعف این عملکرد را ادامه می دهید اما واقعا نمی شود درباره این تیم صحبت کرد. پس از پیروزی درخشان مقابل پاختاکور، بازی بعد 

گل نمی زند و شکست می خورد. همه دارند به تک بازیکنان سپاهان و ساختار دفاعی گیر می دهند اما دیگر از این مشکالت گذشته است و انگار که تیم بیمار است.
مدافع پیشین سپاهان با بیان این که همیشه از این تیم حمایت کردم و اکنون هم حمایت می کنم، گفت: اما باید بگویم نویدکیا بیش از حد خون سرد است. بازیکن باید بفهمد که خوب بازی نمی کند. مربی به بازیکن مسئولیت می دهد 
و بازیکن باید تا پای جان کار کند. یک بار ندیدم نویدکیا از بازیکنانش انتقاد کند. من هنوز هم از نویدکیا حمایت می کنم چون دوست دارم بازیکنانی که در یک باشگاه ریشه دارند موفق شوند. موفق شدن فرهاد مجیدی در استقالل، یحیی 
گل محمدی در پرسپولیس و نویدکیا در سپاهان اتفاق خوشایندی است.او ادامه داد: این باعث می شود نقش دالالن کم رنگ شود و کسانی که خاک یک تیم را می خورند موفق شود اما با همه احترامی که برای سپاهان قائل هستم، برخی 
اوقات مسائلی پیش می آید که دیگر نمی توان از عملکرد تیم دفاع کرد. امید نورافکن و دانیال اسماعیلی فر بهترین بازیکنان سپاهان هستند اما ببینید در این مسابقات چه عملکردی داشتند. به نظر من مشکالت روحی و روانی دارند.طالبی 
اضافه کرد: در سیستم ۳-۳-۴ مدرن دفاع تکی نداریم و هر بازیکنی که توپ از دست می دهد باید توپ را پس بگیرد. بزرگ ترین ضعف سپاهان این است که وقتی توپ در اختیارشان نیست به بدترین شکل ممکن در زمین قرار می گیرند. 

باال گرفتن دعوای داخلی در دوچرخه سواری



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران ، میدان انقالب ،  ابتدای 
خیابان آزادی، كوچه جنتی، پالك 7  

 | كد پستی 14189-43753
 |  تلفن و  نمابر : 66593409

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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امام كاظم  علیه السالم :
لب  طا بی  ا بن  ا علی 
»این،  فرمود:  علیه السالم 
كه  می سازد  شادمان  مرا 
سال،  طول  در  شخص  هر 
 [ در چهار شب  را  خودش 
برای عبادت ،[ فارغ سازد: 
عید  شب  فطر،  عید  شب 
نیمه شعبان و  قربان، شب 

شب اّول ماه رجب«.
مصباح المتهّجد : ص 852

قدرت گرفتن دالر به تقاضا برای طال آسیب زد و طبق روال معمول با افزایش 
دالر، طال امروز کاهش یافت.

 به نقل از اینوستینگ قیمت طال در آسیا کاهش یافت و به پایین ترین حد 
در دو ماه گذشــته رسید. قوی تر شــدن دالر به تقاضا برای فلز زرد لطمه زد و 
افزایش قریب الوقوع نرخ بهره آمریکا نیز احساسات برای دارایی امن را کاهش داد.

معامالت آتی طال تا ســاعت 12:57 بامداد به وقت شــرقی )4:57 بامداد به 
وقــت گرینویچ( با 0.56 درصد افزایش به 1878.10 دالر رســید که کمترین 
میزان از 24 فوریه در اوایل جلســه محســوب می شود. دالر که به طور معمول 
معکوس به طال حرکت می کند، روز پنج شنبه افزایش یافت و به باالترین سطح 

پنج ساله خود یعنی 103.28 رسید. افزایش بیشتر به باالی 103.82 آن را به 
سطوحی می رساند که از اواخر سال 2002 مشاهده نشده بود.برایان الن، مدیر 
عامل گلدسیلور سنترال )GoldSilver Central( به رویترز گفت: طال مدت زیادی 
باالی 1900 دالر نگه داشته شده است، اما تحت فشار دالر قرار گرفته و انتظار 
مــی رود فدرال رزرو آمریکا در هفته آینــده نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد.

بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایاالت متحده نیز تثبیت شد و سرمایه گذاران 
منتظر شفافیت بیشتر در مورد سیاست »محدود کننده« فدرال رزرو برای مبارزه 
با تورم هستند. بانک مرکزی ژاپن در حالی که تصمیم سیاست خود را در اوایل 
روز اعالم کرد، نرخ بهره خود را در 0.10- درصد ثابت نگه داشت و بانک مرکزی 

اروپا نیز اعالمیه رسمی اقتصادی خود را منتشر کرد.
الن گفت که با شروع بحران روسیه و اوکراین در 24 فوریه و تورم سریع، قیمت 
طال نتوانسته باالتر رود، سرمایه گذاران احتماالً تصمیم گرفته اند به جای دیگری 
نگاه کنند و افزود که قرنطینه در چین در پاسخ به آخرین شیوع کووید-19 بر 

تقاضای این کشور به عنوان مصرف کننده برتر تاثیر گذاشته است.
براساس گزارش شورای جهانی طال، تقاضای جهانی برای طال در سه ماهه اول 
سال 2022 افزایش یافت و به باالترین میزان در طی سه سال گذشته رسید، زیرا 

سرمایه گذاران نگران بحران در اوکراین و فشارهای تورمی هستند.
در سایر فلزات گرانبها، نقره با 0.1 درصد کاهش و پالتین با 0.4 درصد کاهش 

به 914.17 دالر رسید، در حالی که پاالدیوم 1.2 درصد جهش کرد.

معلوم شد یکی از شش بنیانگذار زی کش یا زدکش که با نام مستعار جان دابرتین 
فعالیت می کرد، همان ادوارد اسنودن معروف بوده است.

 به نقل از کوین تلگراف، ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا و فردی که به خاطر افشاگری های اش علیه دولت آمریکا و سایر دولت های 
بزرگ بسیار مشهور شده است، نقش مهمی در ایجاد پرایوسی کوین زی کش یا 

زدکش )ZEC( نیز داشته است.
ویدئویی از یک مصاحبه  با اسنودن نشان می دهد، وی خود را به عنوان یکی از 
شش فردی معرفی کرده است که بخشی از کلید خصوصی چند امضایی زی کش 
را برای راه اندازی این پروژه در 23 اکتبر 2016 در اختیار داشــتند. در این ویدئو، 
اسنودن اظهار داشت:»اسم من ادوارد اسنودن است. من در مراسم اصلی زی کش 

با نام مستعار جان دابرتین شرکت کردم.«
ادوارد اسنودن افشاگری است که روش های جاسوسی دولت ایاالت متحده را 

فاش کرد و در سال 2013 مخفی شد.
زی کش یک بالک چین غیرمتمرکز اســت که در تراکنش های خود از روش 
اثبات با دانش صفر استفاده می کند. تراکنش های زی کش )ZEC(، بر خالف بیت 
کوین )BTC( که نسبتا شفاف هستند، قابل ردیابی نیستند و نمی توان به مقادیر 

ارسال شده در آن ها پی برد.
در مراسم زی کش، اسنودن و پنج نفر دیگر، با ترکیب کلیدهای خصوصی خود، 
پروژه  ی زی کش را راه اندازی کردند. نکته ی جالب این بود که هیچ کدام از آن ها از 
هویت دیگری باخبر نبودند؛ ناشناس ماندن یکی از ویژگی های مهم این پروژه است.

بــرای جلوگیری از جعل کوین یا تقلب در تراکنش ها، هر یکی از این کلیدها 
باید از بین می رفت.

ادوارد اســنودن در مصاحبه با زی کش مدیا، از اشتیاق خود برای این پروژه و 
آرزوی خود برای حفظ حریم خصوصی گفت. وی گفت: »مشکل ]بیت کوین[ این 
اســت که شما نمی توانید تجارت آزاد واقعی داشته باشید مگر این که بخواهید به 

صورت خصوصی تجارت کنید«.
»من واقعا خوشحالم که می بینم پروژه ی زی کش ما را به سمت دنیای ایده آل، 

یعنی یک ارز آزاد که یک ارز خصوصی نیز هست، نزدیک تر می کند.«
اخبار مربوط به مشارکت اسنودن در این پروژه، تأثیر چندانی بر قیمت این توکن 
نداشت؛ البته، بر اساس داده های کوین تلگراف، قیمت زی کش )ZEC( طی 24 ساعت 

گذشته 1.7درصد افزایش یافته و این توکن با قیمت 148 دالر معامله می شود.

ایالن ماسک، مدیر اجرایی تسال 8.5 میلیارد دالر از سهام این شرکت سازنده 
خودروهای الکتریکی را با هدف کمک به تامین مالی خرید شرکت توییتر فروخته 

است.
 به نقل از رویترز، ماســک در توییتی گفت که »هیچ مورد فروش دیگری از 

سهام تسال برنامه ریزی نشده است«. او در این هفته حدود 9.6 میلیون سهم تسال 
را فروخت که معادل 5.6 درصد از سهام او در شرکت است.

مشخص نیست آیا کل سهم های فروخته شده ماسک در شرکت تسال گزارش 
شده یا خیر. این فروش پس از آن صورت گرفت که ماسک روز دوشنبه قراردادی 
را برای خرید توییتر به مبلغ 44 میلیارد دالر به صورت نقدی منعقد کرد که کنترل 
این پلتفرم با میلیون ها کاربر را به وی می دهد. بر اساس گزارش فوربس، دارایی 

خالص ماسک 268 میلیارد دالر است و لذا وی ثروتمندترین فرد جهان است.
ماسک قصد دارد 21 میلیارد دالر از هزینه این خرید را در قالب سهام بپردازد. 
هنوز مشــخص نیست که وی چگونه 12.5 میلیارد دالر باقی مانده از هزینه این 
خرید را در قالب ســهام تامین خواهد کرد. ماسک 43.61 درصد از سهام شرکت 
فضایی اســپیس ایکس را هم در اختیار دارد که طبق گزارش ها ارزش آن 100 

میلیارد دالر است.
ارزش سهام تسال در معامالت صبح روز جمعه حدود 5 درصد افزایش یافت. اما 
ارزش این سهام از زمان افشای فروش بیش از 9 درصد سهام توییتر توسط ماسک 

در 4 آوریل، حدود 20 درصد سقوط کرده است.

یک عینک جدید که برای استفاده ناشنوایان طراحی شده است، می تواند متن 
صحبت های گوینده را به کاربر خود نشان دهد.

 بــه نقل از نیو اطلس، ما پیش از این عینک های مجهز به دوربین را دیده ایم 
که به نابینایان می گویند به چه چیزی نگاه می کنند. عینک جدیدی موســوم به 
»Voicee« کمی با عینک های پیشین متفاوت است زیرا عینکی مجهز به میکروفن 

است که متن صحبت های دیگران را نشان می دهد.
این عینک های طراحی  شــده در اســلوونی، فعال به عنوان نمونه ابتدایی ارائه 
شــده اند. این عینک ها که یک میکروفن حذف نویز در قسمت جلو دارند، به یک 

صفحه نمایش شبیه به عینک گوگل، یک ریزپردازنده مبتنی بر اندروید، یک صفحه 
لمسی برای کنترل عملکرد آنها و یک باتری لیتیوم-پلیمری مجهز هستند. آنها به 

صورت پیش فرض همراه با لنزهای شفاف عرضه می شوند.
به گفته طراحان، فناوری Voicee می تواند گفتار شخصی را که با کاربر صحبت 

می کند، به صورت متن ارائه دهد.
این عینک بدون هیچ وســیله پشتیبانی دیگری کار می کند، می توان آن را به 
یکی از پنج زبانی که تاکنون در نظر گرفته شــده اند، تنظیم کرد و گفته می شود 
که وزن آن کمتر از 100 گرم است. گزارش ها حاکی از این است که یک بار شارژ 

باتری می تواند برای بیش از 24 ساعت استفاده کافی باشد.
کــه چنیــن  نیســت  نخســتین شــرکتی   ،Voicee شــرکت ســازنده
محصولــی را ارائــه می دهــد. ســایر نمونه ها شــامل صفحه نمایــش واقعیت 
 افــزوده »LTCCS« هســتند کــه نتوانســت بــه هــدف تأمیــن مالــی خود

 دست یابد. نمونه دیگر، »ترنسکرایب گلس«)TranscribeGlass( است که در حال 
حاضر در مرحله توســعه به ســر می برد. نمونه سوم، اپلیکیشنی است که توسط 
»گوگل گلس«)Google Glass( ارائه شــد؛ اگرچــه الزم بود که گوینده با تلفن 

هوشمند اندروید صحبت کند.
عینــک Voicee با در نظر گرفتن ایــن موضوع که هنوز یک محصول تجاری 
کامل شده نیست، با قیمت حدود 540 دالر قابل تهیه کردن است. اگر این عینک 

به مرحله تولید برسد، با قیمت 675 دالر عرضه خواهد شد.

نگاه دوستداران طال به کجاست؟

ادوارد اسنودن فاش کرد، یکی از بنیانگذاران زی کش است

عالئم ابتال به امیکرون در کودکان

عینکی که به جای ناشنوایان می شنود!

 پوتین چطوری اروپا رو گروگان گرفته! پوتین چطوری اروپا رو گروگان گرفته!
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علمیعلمی

تکنولوژیتکنولوژی

 افزایش خطر ابتال به چاقی در مبتالیان به آسم
مطالعه ای با بیش از 8700 شــرکت کننده از 11 کشور اروپایی و استرالیا 
نشان می دهد که احتمال ابتال به چاقی در افراد بزرگسالی که به آسم مبتال 

هستند نسبت به سایر افراد بیشتر است.
 به نقل از مدیکال اکسپرس، این تحقیق که توسط موسسه بهداشت جهانی 
بارسلونا)ISGlobal(، هدایت می شود، نشان داده که این خطر در میان بیماران 
مبتال به آسم غیر آلرژیک، کسانی که مدت طوالنی تری به این بیماری مبتال 

بوده اند و کسانی که تحت درمان با کورتون هستند، نیز بیشتر است.
چندین مطالعه نشان داده اند که برخی از عوامل خطر از جمله عوامل محیطی، 
اقتصاد اجتماعی و رفتاری در آسم و چاقی مشترک هستند. این موضوع می تواند 

منجر به ایجاد هر دوی این بیماری ها شود.
»ســابهابراتا مویترا«)Subhabrata Moitra(، که این تحقیق را در موسسه 
بهداشت جهانی بارسلونا انجام داده و اکنون محقق دانشگاه آلبرتا است، می گوید: 
برخی از تحقیقات قبلی روی مکانیسم هایی متمرکز بوده اند که چاقی بوسیله  
آنها می تواند منجر به ایجاد آســم شود، اما این رابطه معکوس تا همین اواخر 

مورد توجه قرار نگرفته بود.
محققان از داده های مطالعه ای موسوم به »بررسی سالمت تنفسی جامعه 
اروپا«)ECRHS( اســتفاده کردند که در طول سه موج بین سال های 1990 تا 
2014 و با بررســی های مجدد طی فواصل زمانی حدودا 10 ساله جمع آوری 
شده بودند.بین اولین و دومین بررسی، 14.6 درصد از شرکت کنندگانی که به 
آسم مبتال نبودند، دچار چاقی شدند، در حالی که این درصد در میان شرکت 
کنندگان مبتال به آسم تا 16.9 درصد افزایش یافت. تفاوت بین دو گروه زمانی 
 )relative risk(آشکارتر شد که تیم تحقیقاتی آن را به صورت یک خطر نسبی
در نظر گرفت که در آن نقش عوامل دیگری مانند آسم و سیگار لحاظ شد. در 
این حالت خطر ابتال به چاقی در افراد مبتال به آسم تا 21 درصد افزایش یافت.

خطر ابتال به چاقی در شرکت کنندگان مبتال به آسم با طول مدت بیماری 

طوالنی تر، 32 درصد بیشتر از افرادی که دوره بیماری کوتاه تری داشتند بود و 
همچنین در افرادی که آسم غیر آلرژیک داشتند این میزان 47 درصد نسبت 

به افراد مبتال به آسم آلرژیک بیشتر بود.
 شرکت کنندگان مبتال به بیماری تنفسی که تحت درمان با کورتون بودند 
نیز در مقایسه با افرادی که از این درمان استفاده نمی کردند، 99 درصد بیشتر 

در معرض خطر ابتال چاقی بودند.
»جودیــت گارســیا-آیمریچ«)Judith Garcia-Aymerich(، رئیس برنامه 
بیماری های غیرواگیر و محیط زیست در موسسه بهداشت جهانی بارسلونا و 
نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: یک توضیح بالقوه برای افزایش وزن مرتبط 
با آسم می تواند کاهش فعالیت بدنی در بیماران مبتال به آسم باشد. با این حال، 
نتایج ما این فرضیه را تایید نمی کند، زیرا سطوح فعالیت بدنی در مطالعه ما بر 

ارتباط مشاهده  شده تاثیری نداشت.
برخالف مطالعه قبلی که ارتباط بین آسم و افزایش وزن را فقط در زنان نشان 
داده بود، در این مورد هیچ تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداشــت. می توان 
گفت این اولین مطالعه ای است که ارتباط میان چاقی و آسم را در بزرگساالن 

بدون توجه به جنسیت آن ها نشان می دهد.

شخصی به  نام اوتاکارا ویدئویی در کانال یوتیوب خود منتشر کرده که در 
آن سازگاری قاب های سری آیفون 13 را با مدل های ساختگی از سری آیفون 

14 بررسی کرده است.
کمتر از 6 ماه تا معرفی سری آیفون 14 اپل باقی مانده است و تاکنون شاهد 
انتشار گزارش های مختلف درمورد این سری از گوشی های شرکت مستقر در 
کوپرتینو بوده ایم. با نزدیک تر شدن به تاریخ معرفی سری بعدی آیفون، اکنون 
قاب های ساختگی این گوش ها از منابع تأمین کننده اپل دردسترس قرار گرفته 
اســت. جدیدترین طرح های این سری از گوشی های اپل توسط مک اوتاکارا 
منتشر شد تا متوجه شویم آیا قاب های آیفون 13 با سری جدید آیفون 14 

مطابقت خواهد داشت یا خیر.
انتظار می رود ســری آیفون 14 در چهار مدل معرفی شود. ابعاد نمایشگر 
این چهار مدل نیز 6.1 و 6.7 اینچی خواهد بود. در واقع انتظار می رود سری 
بعدی آیفون در مدل های آیفون 14، آیفون 14 مکس، آیفون 14 پرو و آیفون 

14 پرومکس روانه ی بازار شود.
همان طور که 9to5Mac اشاره می کند، واحدهای ساختگی جدید و مدل های 
منتشرشده توسط اوتاکارا انتظارت ما از آیفون های بعدی اپل را تأیید می کند 
و نگاه دقیق تری به تغییرات احتمالی نسل بعدی این دستگاه ارائه می دهند. 
جالب ترین نکته این است که برای اولین بار آزمایشی درمورد مناسب بودن یا 

نبودن قاب های آیفون 13 با آیفون 14 می بینیم.
با توجه به این  که ابعاد صفحه نمایش 6.1 اینچی آیفون 14 و آیفون 14 پرو 
با آیفون 13 و آیفون 13 پرو یکسان است، می توان انتظار داشت که قاب های 
این دو ســری گوشــی با یکدیگر سازگار باشــد، اما ظاهراً وضعیت این گونه 
نیست. ویدئوی منتشرشده توسط اوتاکارا نشان می دهد برآمدگی دوربین در 
نســل بعدی آیفون باعث عدم سازگاری قاب ها آیفون 13 با مدل بعدی این 

محصول خواهد شد.
همان طور که در ویدئو زیر مشاهده می کنید، قاب های طراحی شده برای 
آیفون 13 برای دستگاه های جدید اپل مناسب نخواهد بود. عالوه براین به نظر 
می رسد اپل ضخامت کلی آیفون های بعدی خود را افزایش داده است تا بخشی 
از برآمدگی اضافه ی دوربین را جبران کند. این یعنی حتی درصورتی که بتوانید 
از مشکل بخش برآمدگی دوربین چشم پوشی کنید، به دلیل افزایش ضخامت 
سری آیفون 14، بازهم نمی توانید از قاب های سری آیفون 13 استفاده کنید.

ازطرف دیگر، به نظر می رسد قاب های آیفون 13 پرو مکس تقریباً با مدل های 
ساختگی آیفون 14 مکس و آیفون 14 پرومکس سازگاری خواهد داشت و تنها 
مشکل در اینجا برآمدگی بیشتر دوربین است. این گزارش توضیح می دهد که 
می توان قاب آیفون 13 پرومکس را روی آیفون 14 مکس و  14 پرومکس قرار 

داد اما برآمدگی دوربین کمی با آن تداخل خواهد داشت.

بات رســمی جدید تلگرام به کاربران امکان می دهد تون کوین را ازطریق 
صفحه ی چت بدون پرداخت کارمزد برای یکدیگر ارسال کنند.

 )Telegram( گزارش می دهد، پیام رسان تلگرام Cointelegraph آن طور که
پرداخت ازطریق تون کوین )Toncoin( را ممکن کرده اســت. کاربران برای 
دسترسی به قابلیت جدید تلگرام باید سراغ بات کیف  پول )Wallet Bot( بروند.

این بات رســمی امکان خرید رمزارز ازطریق کارت بانکی، انجام معامله و 
انتقال رمزارز به دیگر کیف های پول دیجیتالی را ارائه می دهد. به گفته ی تلگرام، 
کاربران می توانند با کلیک روی آیکون Wallet در بخش پیام های خصوصی بیت 

کوین یا تون کوین برای کاربران دیگر ارسال کنند.
حساب کاربری تون کوین در توییتر می نویسد به لطف قابلیت جدید می توانید 
تون کوین را بدون کارمزد معامله برای کاربران بفرستید. بدین ترتیب کاربر 
مجبور نخواهد بود آدرس طوالنی کیف پول دیجیتالی را وارد کند و منتظر 

تأییدیه بماند.
TON مخفف Telegram Open Network به معنی شبکه ی باز تلگرام است که 
در سال 2017 توسط این پیام رسان برای ارائه ی خدمات غیرمتمرکز طراحی 
شد. تلگرام در سال 2020 پس از دعوای حقوقی طوالنی مدت با کمیسیون 

بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده، این پروژه رها کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در آن زمان مدعی شد تلگرام اوراق بهادار 
ثبت نشده به کاربران فروخته است. یک قاضی آمریکایی در حکمی اعالم کرد 

که تلگرام اجازه ی توزیع توکن Gram )وابسته به شبکه ی TON( را ندارد.

تلگرام ارسال   تلگرام ارسال   ToncoinToncoin   در صفحه چت را ممکن کرد   در صفحه چت را ممکن کرد

  ماکت های جدید  ماکت های جدید

 تفاوت خانواده آیفون  تفاوت خانواده آیفون ۱۴۱۴    
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