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تیمور رحمانی
اقتصاددان

هدف گذاری تورمی و لزوم بازنگری 
سیاستگذاری اقتصاد کالن

اقتصاد ایران در شرایط دشــواری است و با عدم اطمینان قابل توجه روبرو 
است و در معرض شوک های متعددی قرار دارد، اما اتفاقا وظیفه سیاستگذار 
پولی این اســت که اثر عدم اطمینان در شــکل گیری انتظارات تورمی را 

مدیریت کند.
برای بسیاری چنین به نظر می رســد که بانک مرکزی سیاست جدیدی 
در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها 
تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در 
اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است 
نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای 
هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است.

 برای بسیاری چنین به نظر می رســد که بانک مرکزی سیاست جدیدی 
در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها 
تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در 
اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است 
نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای 
هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است. 
پس می توان چنین بیان کرد که بانک مرکزی از قبل زمینه هدف گذاری 
تورمی را آغاز کرده و اکنون هدف تورمی خود را رسما اعالم کرده است تا 
به عامالن اقتصادی گفته باشد طی یک سال پیش رو چه چشم اندازی از 

تورم داشته باشند.
یکی از ایراداتی که البته غیرحرفه ای بیان شــده است، آن است که بانک 
مرکزی قصد دارد نرخ تورم را دســتوری تعیین نمایــد و به طور طبیعی 
نتیجه گرفته شده اســت که نرخ تورم را نمی توان دستوری تعیین نمود. 
آشکار است که این نقد کامال بی مورد است، چون اگر قرار بود که نرخ تورم 
دستوری تعیین شود)البته اساسا چنین چیزی ناممکن است( نیاز به مدت 
زمان طوالنی برای بسترسازی هدف گذاری تورم وجود نداشت و سالها قبل 
چنین تصمیمی اتخاذ می شد. تعیین نرخ تورم هدف بدان معنی است که 
بانک مرکزی به عامالن اقتصادی اعالم می کند سیاست پولی خود را برای 
دستیابی به چه نرخ تورمی تنظیم کرده است و چنانچه نرخ تورم واقعی از 
نرخ هدف فاصله بگیرد، با سیاست پولی و مشخصا تغییر نرخ سود سیاستی 

و داالن نرخ سود مانع از فاصله گرفتن معنی دار می شود.
باید اشــاره کرد که هدف گذاری تورمی و اعالم هدف تورمی در مجموع 
سیاستی مناسب است و اتفاقا برای خود بانک مرکزی قید سختی فراهم 
می نماید. درست است که اقتصاد ایران در شرایط دشواری است و با عدم 
اطمینان قابل توجه روبرو است و در معرض شوک های متعددی قرار دارد، 
اما اتفاقا وظیفه سیاستگذار پولی همین است که اثر عدم اطمینان در شکل 
گیری انتظارات تورمی را مدیریت کند و چشم انداز قابل پیش بینی تری 

فراروی عامالن اقتصادی قرار دهد.
گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به 
مدل سازی بانک مرکزی و بکارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک های 
وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار باال نباشد اما این موضوع 
نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.

اطالعات منتشر شده از شامخ فروردین ماه حاکی از این است که تحت تأثیر کاهش 
قدرت خرید تقاضا و افزایش هزینه های تولید، شــاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در 

فروردین 1401 تا 37.49 واحد سقوط کرده که کمترین رقم در 2 سال اخیر است.
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در فروردین 37.49 
به دســت آمده و شاخص کل به کمترین نرخ 24 ماهه اخیر از فروردین 1399 رسیده 
اســت. البته مقدار کاهشی شامخ در فروردین ماه هرسال به دلیل تعطیالت گسترده در 

نخستین ماه سال و رکود فعالیت ها دور از انتظار نبوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در فروردین 37.49 به دست آمده و شاخص کل به 
کمترین نرخ 24 ماهه اخیر از فروردین 1399 رسیده است. همان طور که انتظار می رفت 
شــاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین سال های گذشته به یکی از کمترین 
مقادیر خود رسیده و در مقایسه با فروردین 1400 )39.۶۵( نیز اندکی کمتر شده است. 
در این ماه به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه های اصلی زیر 
۵0 ثبت شده اند. این شاخص نیز علیرغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش 

خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در فروردین ماه )2۸.۵2( یکی از کمترین مقادیر 
را طی 24 ماه اخیر از فروردین 1399 داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل که پیک 

کرونا هم وجود داشت کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )29.34( در فروردین ماه به کمترین مقادیر 
24 ماه اخیر از فروردین 1399 رسیده است. عالوه بر تعطیالت فروردین ماه، کاهش قدرت 
خرید فعاالن اقتصادی به دنبال افزایش قیمت ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود 
روبرو باشد.شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )41.۶4( طی 17 ماه اخیر 
از آبان 1399 به کمترین میزان خود رسیده است. این شاخص به دنبال افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه در بخش صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش ها همراه 
بوده است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۸3.2۶( در فروردین ماه 
به بیشترین مقدار طی ۶ ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید هزینه های انجام فعالیت 
اقتصادی به ویژه در بخش صنعت باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصوالت تولید 

شده یا خدمات ارائه شده )۶3.13( نیز به بیشترین مقدار ۵ ماهه اخیر برسد.
شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات )3۸.۶۵( به کمترین مقدار 24 ماهه اخیر از 
اردیبهشــت 1399 رسیده است. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان را در میان 
ســایر رشته فعالیت ها داشته است. افزایش هزینه ها )مواد اولیه، حمل ونقل، انرژی و...( 

باعث شده تا شرکت ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند.
شاخص میزان فروش محصوالت )34.27( طی 12 ماه گذشته به کمترین مقدار خود 
رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارشات مشتریان باعث کاهش فروش 
شرکت ها شده است.به طورکلی در فروردین ماه مانند سال های قبل، اکثر فعاالن اقتصادی با 

داشتن 1۵ روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت روبرو بوده اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی 
و کاهش قدرت خرید میزان کاهش در فعالیت ها با شدت بیشتری نسبت به سال قبل 
است. از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، بسیاری از شرکت ها نیازمند تسهیالت بانکی 
هستند اما با مشکل عدم تخصیص تسهیالت توسط بانک ها روبرو هستند. درعین حال 
عواملی مانند بالتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت دالر، قیمت گذاری محصوالت، کاهش 
سفارشــات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه باعث سردرگمی کسب وکارها 
برای فعالیت و تولید شــده و به عقیده فعاالن اقتصادی امکان برنامه ریزی و پیش بینی 

چشم اندازی برای آینده وجود ندارد.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اســاس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید 
صنعت در فروردین ماه عدد 37.02 به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق 
انتظار در فروردین ماه کاهش داشته به کمترین مقدار 24 ماهه خود رسیده است و در 
مقایسه با فروردین سال 1400 )37.2۸( اندکی کمتر شده است. در فروردین ماه، همه 
مؤلفه های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵0 را به ثبت رسانده اند. همچنین شاخص کل 
نیز برای همه صنایع زیر ۵0 شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی 

بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در فروردین ماه )31.22( طی 12 ماه 
اخیر از فروردین سال قبل )تعطیالت عید و اوج گیری بیماری کووید 19( به کمترین مقدار 
خود رسیده است و عالوه بر تعطیالت فروردین ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این 
کاهش تولید تأثیر داشته است.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه 
)2۸.40( به کمترین مقدار 24 ماهه خود رســیده است. این شاخص به غیراز فروردین 
1399 که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی 43 دوره اجرای طرح 
به ثبت رسانده است و در فروردین ماه نیز کمترین عدد را در میان سایر مؤلفه های اصلی 
داشته است.شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین ماه )3۸.9۸( طی 1۸ ماه اخیر از آبان 
1399 به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعاالن اقتصادی کمبود نقدینگی و 

افزایش قیمت ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است.
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین ماه )۸۵.44( طی 1۸ ماه اخیر از آبان 
1399 به بیشترین مقدار خود رسیده است. بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران از 
شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین 1401 به 3.3 درصد رسیده که 

در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت محصوالت تولید شــده در فروردین ماه )70.97( مقدار طی 1۸ ماه 
اخیر از آبان 1399 به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده های تولید 
شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل ونقل و ... باعث شده تا 
قیمت محصوالت تولید شده به شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعاالن اقتصادی به 
دلیل سیاست قیمت گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت ها متناسب 

با هزینه های تولید افزایش نیافته است.

ترکش های تورم و کاهش قدرت خرید، به تولید رسیدترکش های تورم و کاهش قدرت خرید، به تولید رسید

ســخنگوی شــورای راهبردی اکران با اعالم اینکه از هفته 
آینده شورای صنفی جدید تشکیل می شود، اعالم کرد که 
فیلم »مجبوریم« ساخته رضا درمیشیان از 21 اردیبهشت در 

سینماها اکران می شود.
 به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی،جلسه 
شورای راهبردی اکران، دوشنبه 19 اردیبهشت ماه با حضور 
محمد خزاعی - رییس ســازمان ســینمایی - و کلیه اعضا 
در محل موسسه سینما شــهر برگزار شد و علی سرتیپی - 
سخنگوی شورای راهبردی اکران - درخصوص مصوبات این 
جلسه گفت: با توجه به پیشنهادهای ارایه شده توسط صنوف 
کارگردانان، تهیه کنندگان، پخش کنندگان و سینماداران، 
جمع بندی های الزم در رابطه با قراردادهای یکسان پخش 
کنندگان و سینماداران صورت گرفت و به تصویب رسید و 

این قرارداد از این پس مالک عمل خواهد بود.
وی افزود: نظام نامه اکران نیز پس از بررســی پیشنهادات 
صنوف به تصویب نهایی رســید و توســط رییس سازمان 
سینمایی ابالغ خواهد شــد و براین مبنا معین شد صنوف، 
نمایندگان خود برای حضور و تشکیل شورای صنفی را تا روز 
چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت به معاونت ارزشیابی و نظارت 
معرفی نمایند و انشاءاهلل اولین جلسه شورای صنفی در روز 
یکشنبه 2۵ اردیبهشت ماه در خانه سینما تشکیل خواهد 
شد.سخنگوی شورای راهبردی اکران اضافه کرد: با تشکیل 
شورای صنفی تعیین جدید کف فروش با عنایت به قیمت 
بلیت سینماها، نظارت بر تعویض فیلم های جدید براساس 

قرارداد یکسان ابالغ شده انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: در این مرحله خوشبختانه با تصویب 
نهایی قراردادهای یکسان) تیپ( و نظام نامه امور جاری اکران 
به شورای صنفی سپرده می شود و شورای راهبردی به وظایف 
اصلی خود یعنی برنامه ریزی های کالن نمایش همچون رصد 
فضاهای جدید نمایشــی، فضاهای تبلیغاتی، پیشگیری و 
ارایه راهکارهای قاچاق فیلم وتدوین شیوه های نوین تبلیغ و 
عرضه فیلم های سینمایی و ... خواهد پرداخت که قطعا این 
امور می تواند عرصه های جدیدی را برای شکوفایی اقتصاد 
سینما به ارمغان آورد.ســرتیپی یکی از ویژگی های شورای 
راهبردی اکران را حضور منظم رییس ســازمان سینمایی 
عنوان کرد و گفت: این حضور موجــب دلگرمی و انگیزه و 
مســولیت پذیری همه اعضا وکاربردی شدن این جلسات 
گشته است و ایشان امروز نیز این خبر مهم را دادند که مبالغ 
حمایتی مصوب مربوط به ســال 1400 سینماداران، دفاتر 
پخش و فیلم های مشمول این حمایت، نهایتا تا یکماه آینده 

پرداخت خواهد شد.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی همسو با بازارهای سهام آسیا 
تحت تاثیر نگرانی های ســرمایه گذاران از تاثیر رکود اقتصــادی بر تقاضا برای 
سوخت، کاهش پیدا کرد. بهای معامالت نفت برنت با 2۸ سنت معادل 0.3 درصد 
کاهش، به 112 دالر و 11 سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با 41 سنت معادل 0.4 درصد افزایش، به 109 دالر و 3۶ سنت 
در هر بشکه رسید.تینا تانگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره 
گفت: ریسک گریزی گسترده ناشی از واهمه نسبت به رکود بود و قرنطینه های 
کرونایی چین عامل مهمی بوده که قیمت نفت را تحت فشار قرار داده است. ادامه 
قرنطینه های چین روی قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
کاهش قیمت نفت از سوی عربستان سعودی هم منعکس کننده نگرانی ها نسبت 
به تقاضای جهانی برای نفت است.عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت 
جهان است، قیمت فروش نفت برای آسیا و اروپا را در ژوئن کاهش داد.بازارهای 
مالی جهانی همچنین از افزایش نرخ بهره و ادامه قرنطینه ای کرونا در چین که 
به دومین اقتصاد بزرگ جهان آسیب زده است، به وحشت افتاده اند.نفت برنت 
و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشــته در واکنش به چشم انداز تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه که نگرانی ها نسبت به وضعیت کمبود عرضه را 
تشدید کرد، برای دومین هفته متوالی رشد کردند.معاون نخست وزیر بلغارستان 
روز یکشــنبه گفت: اگر این کشــور مهلت برای اجرای تحریم ها دریافت نکند، 
تحریم های نفت اتحادیه اروپا علیه روسیه را وتو خواهد کرد. وی به شبکه تلویزیون 
ملی بی ان تی گفت: مذاکرات فردا ادامه خواهد داشت و دیدار سران کشورها برای 
به نتیجه رساندن آنها ضروری است. موضع ما کامال واضح است. اگر معافیت برای 

کشورهای دیگر وجود داشت، ما هم خواستار دریافت معافیت هستیم.

 اکران » مجبوریم«
 از 2۱ اردیبهشت

روند صعودی نفت معکوس شد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/02/20

شماره : 1363

سعیده محمد  -   ایده روز | کارشناسان 
اقتصادی می گویند افزایش دستمزد کارگران 
نه موجب تعدیل نیروی کار می شود و نه آن طور 
که ادعا می شــود به افزایش هزینه های تولید 

دامن می زند.
  حوالی روز کارگر ویدیویی از درددل یک 
کارگر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست 
به دســت شد؛ کارگری که از وزیر می خواست 
نگذارد لبخندی را که امسال با افزایش حقوق 
بر لبــان کارگران نقش بســته، خراب کنند. 
نگرانی او از زمزمه های کاهش دستمزد 1401 
کارگــران بود که البته وزیر به او اطمینان داد 
که چنین نخواهد شــد و اینها شــایعه است. 
تداوم این شایعات و به دنبال آن اظهارنظر یکی 
از نمایندگان مجلس مبنــی  بر اینکه تعدیل 
دستمزد در دستور کار دولت قرار دارد، موجب 
شد تا عالوه  بر رد این خبر از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ، شورای اطالع رسانی دولت 
هم با رد این خبر اعالم کند: تصمیم شورای عالی 
کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دســتمزد 
کارگران قطعی و گمانه زنی ها درباره احتمال 
تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست 
است. اما این شایعات از کجا شروع شد و چطور 
به آن دامن زده شد؛ همان شبی که بعد از یک 
گفت و گوی بی وقفه 14 ســاعته بین دولت و 
شرکای اجتماعی اش مصوبه دستمزد سال جاری 
کارگران به تصویب و امضای نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت رسید، حسین سالح ورزی، 
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران در توئیتی از 
احتمــال تعدیل کارگران با اجرای این مصوبه 
خبــر داد. این اتفاق در حالــی روی داد که او 
خود عضو شــورای عالی کار بود و در جلسات 
حضور پیدا نکــرد اما نمایندگان کارفرمایی با 
دولت و نمایندگان کارگران به توافق رســیده 
بودند. در هفته های اخیر باز هم اتاق بازرگانی 
ایران در گزارشی مدعی تبعات اجرای مصوبه 

دستمزد 1401 شد.

 تحرکات اتــاق بازرگانی برای عدم 
اجرای مصوبه دستمزد 1401

در گزارش اتاق بازرگانی این موضوع مطرح 
شده که نرخ های باالی حداقل دستمزد، می تواند 
کاهش تقاضای نیروی کار توســط بنگاه و به 
تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. 
همچنین، در بخش های کاربر، افزایش هزینه ها 
به واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، 
باعث افزایش قیمت تمام شده کاالها و خدمات 
خواهد شد.تورم ناشی از فشار هزینه در قالب 
فشار در افزایش دستمزد، کاهش حاشیه سود 
تولیدکنندگان و افزایش 11.4 درصدی شاخص 
قیمت تولید کننده از جمله مواردی است که در 

گزارش اتاق بازرگانی به آنها اشاره شده است.

 امید به پایان سرکوب مزدی
فرامــرز توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی با اشاره به چند 
دهه ســرکوب دستمزد و عدم اجرای ماده 41 

قانــون کار یادآوری می کند: با روی کار آمدن 
دولت دکتر رئیســی و مباحــث مطروحه در 
دکترین گفتمان شــان توسط شخص اول قوه 
مجریه در باب ارتقای سطح معیشت و افزایش 
اشتغال، امید آن می رود که این عقب افتادگی 
در وهلــه اول جبران و بعــد کاهش یابد. وی 
اضافه کرد: دولت قبلی کــه خود را با تورمی 
بسیار باال برخالف اعالم منابع رسمی می دید 
با جمع آوری پول های ســرگردان در جامعه با 
ترفندهای مختلف - بارزترین آنها افزایش سود 
بانکی بود- کاهش گردش نقدینگی و... سعی در 
مهار تورم کرد، غافل از اینکه این مهار اینگونه 
عواقبی چون افزایش رکود داشته و این رکود 
گریبانگیر بنگاه ها خواهد شــد. کاهش قدرت 
خریدی که سال ها بر جامعه تحمیل شده بود 
و خانوارها با از جیب خوردن )اتمام پس انداز(، 
استقراض، کاهش درخواست و کوچک کردن 
ســفره و...سعی در کنترل آن به امید روزهای 
بهتر داشتند اما دیگر رمقی و توانی برای خرید 
برایشان نمانده بود که این از بین رفتن قدرت 

خرید خود بر رکود افزود.

 فراموشی چند ساله قانون کار
نکته قابل توجه در اینجا فراموشی چند ساله 
قانون کار به خصوص مواد ۷ و 41 این قانون بود 
که شکاف روابط کار را بیش از پیش عمیق تر 
کرد. توفیقی، نماینــده کارگران در این مورد 
می گوید: فراموش کردن امنیت شغلی )با عدم 
اجرای ماده ۷(، غفلت از تعیین دستمزد واقعی 
)با غفلت از بند دو ماده 41 و حتی اجرایی شدن 
واقعی بند یک( توأمان بستر کار را دچار بیماری 
مهلکی کرده است که به صورت یک فرایند اگر 
بــه آن بنگریم از یک طــرف با کاهش قدرت 
خرید و امنیت شغلی باعث فروپاشی جسمی 
و روحی نیروی کار شــده، از طرف دیگر میل 
به جذب نیروی جوان و بالنده و تحصیلکرده را 
در مشاغل مولد از بین برده است.همچنین از 
طرف دیگر با عدم قدرت خرید به رکود دامن 

زده می شــود و این با شعار اشتغالزایی دولت 
منافات ایجاد می کند. از طرفی دیگر با خروج 
از مرحله جمع آوری پول های سرگردان و افزایش 
تورم این کاهش قدرت خرید مضاعف شــده و 
کانون و اساس خانواده دچار بحران خواهد شد.

 چرا افزایش دستمزد باعث تعدیل 
نمی شود؟

یکی از چالش برانگیزترین محور بحث های 
حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال 
در جوامع اســت. آنچنان که مخالفان حداقل 
دستمزد معتقدند اگر حداقل دستمزد، باالتر 
از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش 
می یابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل 
دســتمزد برای کمک به آنها اعمال می شود، 
ممکن است کار خود را از دست بدهند. فرامرز 
توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار در این مورد می گوید: 
تعدیل نیرو معنا ندارد چون اوالً، بنگاه های خرد و 
کوچک با تراکم نیرو مواجه نیستند که به راحتی 
در لوپ تعدیل ورود کنند و عالوه  بر این اکثر 
قریب به اتفاق بنگاه های کم تعداد پشتیبانی 
دهنده شرکت های بزرگ هستند. به طور مثال 
شرکت های خودروسازی خود باعث اشتغال در 

این کارگاه های کوچک می شوند. 
حــال که به دنبــال افزایش درصد رشــد 
اقتصادی هستیم و با علم بر اینکه این بنگاه ها 
تأثیر مستقیم در این افزایش درصد ندارند پس 
باید بتوانند سهم خود را در پشتیبانی و تأمین 
نیازهای بنگاه های بزرگ ایفا کنند لذا به دنبال 

تعدیل هرگز نخواهند رفت.
ایــن نماینده کارگری، عدم تقارن در رفتار 
هزینه حقوق و دستمزد را دلیل دیگری بر رد 
تعدیل نیــرو می داند و تأکید می کند: به دلیل 
رفتار نامنظم برخی هزینه ها، مدیران تصمیمات 
متفاوتی برای تغییر در منابع مربوط به آنها اتخاذ 
می کنند زیرا چنین منابعی را نمی توان به مقادیر 
کمی، افزایش  یا کاهش داد یا تغییرات منابع 

را با ســرعت کافی با تغییرات کوچک تقاضا 
هماهنــگ کرد. عدم تقارن در هزینه ها به این 
علت رخ می دهد کــه تفاوت در تعدیل منابع 
نامتقارن است و شرکت ها برای کنار گذاشتن 
منابــع و جایگزینی همان منابــع در صورت 
بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل 
هزینه های تعدیل هستند و این هزینه ها شامل 
مواردی چون پرداخت خســارت به کارکنان 
کنار گذاشــته شده و هزینه های جست و جو و 
آموزش کارکنان جدید است.وی ادامه می دهد: 
عالوه  بر این هزینه های سازمانی مانند تضعیف 
روحیه کارکنان باقی مانده به دلیل قطع ارتباط با 
همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل 
از هم گســیختگی گروه های کاری نیز بخشی 

ازهزینه های تعدیل منابع محسوب می شود.

 6 درصد افزایش قیمت ها با 50 درصد 
افزایش دستمزد

توفیقی می گوید: واقعیت امر این است که 
سهم هزینه های دستمزدی از کل هزینه ها در 
اقتصاد ایران، به دلیل پایین بودن دستمزدها، در 
حدود 12 درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت 
تمام شده، مرتبط با عوامل دیگر از جمله اجاره 
جا، معضالت مبادله و واسطه گری و مکان، مواد 
اولیه، وام و... است. 12 درصد به این معناست که 
اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت 
تمام شده از این محل 12 درصد بیشتر می شود. 
با ۵0 درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با 2۵ 
درصد افزایش، سه درصد بیشتر می شود. رقم 
1.8 درصدی که در نتیجه تحقیقات به دست 
آمده دال بر این است که میانگین سهم دستمزد 

در تولید ۷.2 درصد است.
وی در عیــن حــال توضیــح می دهد: در 
مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی 
در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد 
از هزینه تولید بسیار پایین تر است. نتیجه اینکه 
تــورم را از طریق کنترل دســتمزدها یا آنچه 
سیاســت درآمدی نامیده می شود، نمی توان 

کنترل کرد و اجزای دیگر را باید کنترل کرده 
و بهره وری را افزایش داد.

 مارپیچ دســتمزد - تورم نادرست 
است

توفیقی با بیان اینکه سیاســت درآمدی با 
دو نوع رویکرد در متون اقتصادی مطرح شده 
است، اضافه می کند: در جایی که کارگران حتی 
با افزایش های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر 
قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم 
نادرست اســت؛ اما بحث کاهش نابرابری های 
دستمزدی قطعاً بحث درستی است که مرتبط 
با همان حقوق های نجومی اســت. باید توجه 
داشت که برآورد از منظر تخمین تورم از محل 
این سیاست یک امر است و از منظر اقناع جامعه 
کارگری به پذیرش افزایش حداکثر هر درصدی 
امری دیگر. احتماالً هدف اولی است. ولی اگر 
هر کس یا هر نهادی هدف دوم را دنبال کند، 
طبعاً پاســخ الزم را نمی گیرد چرا که مطالبه 
برای افزایش حداقل دســتمزد، به نحوی که 
امکان حفظ قدرت خرید درآمد را بدهد، امری 

درست است.

 معاوضه دستمزد با تورم
این نماینده کارگری می گوید: واقعیت بازار 
کار ما این اســت که بخش درخور توجهی از 
نیروی کار به دلیل بیکاری باال ناچار از پذیرش 
شرط و شروط کارفرمایان از جمله دریافت فقط 
حداقل دستمزد آن هم به ازای ساعات کار زیاد 
هستند؛ یعنی در بسیاری از موارد مزایای در نظر 
گرفته شــده پرداخت نمی شود. وی می گوید: 
جبهه گیری های چند هفته اخیر در برابر افزایش 
دستمزد 1401کارگران و ایجاد دلهره در میان 
خانواده های کارگران در مورد بیکاری آنها پس از 
اعمال افزایش، این برداشت را به وجود آورد که 
کارگران هم باید چوب گرانی ها را بخورند و هم 
اینکه حق کاهش و از دست دادن مزایای عرفی، 
بی قرارداد شــدن و در نهایت اخراج خود را از 
جانب کارفرمایان محفوظ بدانند. با این حساب، 
کارگران می توانند حقوق خود را درخواســت 
کنند.وی تأکید می کند: مروری بر آمارها در ۵ 
سال گذشته نشان می دهد همیشه رشد شتابانی 
در نــرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه ها 
داشتیم؛ ماهی که هنوز نه دستمزدی پرداخت 
شده و نه تورم تولیدکننده ای به دلیل دستمزد 
افزایش پیدا کرده است. رئیس کمیته دستمزد 
شوراهای اسالمی کار مدل ادعایی اتاق بازرگانی 
برای افزایش تورم ناشی از افزایش دستمزد را 
رد می کند و می گوید: در این مدل فرض شده 
است ضرایب ثابت هستند و تغییر در قیمت ها 
تنها تأثیر درآمدی دارد. وی در عین حال تأکید 
می کند: افزایش دستمزد می تواند گوشه ای از 
تقاضاهای اولیه خانوارها را تحریک کرده و ایجاد 
تقاضا، افزایش تیراژ و تحریک تقاضا ایجاد کند 
که خود سهم هزینه سربار را کاهش داده و باعث 
کاهش قیمت تمام شده کاال و سهم دستمزد 

در آن می شود.

تاثیرافزایشدستمزدبرقیمتها

 در حالــی که با ۵00 میلیون تومان می توان یکی از 
بهترین و به روزترین خودروهای خارجی را خریداری کرد 
در ایران با این مبلغ تنها امکان خرید دو خودروی داخلی 

دنا پالس دنده ای توربو و تارا اتومات از بازار وجود دارد.
خودروی ۵00 میلیون تومانی خارجی، خودروی روز 
بازار اســت و ضمن کیفیت باال، امکانات متعددی را در 
اختیار سرنشــینان قرار می دهد. این در حالی است که 
خودروی ۵00 میلیون تومانی که در بازار ایران دســت 
به دست می شود نمی تواند رضایت مشتری را جلب کند 
و از ســویی کیفیت آن با قیمتی که عرضه می شود هیچ 

همخوانی ندارد.
قیمت کارخانه ای تارا اتومات حدود 416 میلیون تومان 
و دنده ای آن 294 میلیون تومان است؛ با آنکه تفاوت قیمت 
تارا اتومات با بازار زیاد نیســت اما خودروساز اعتقاد دارد 
که قیمت کارخانه ای آن خیلی پایین است و حتی بخش 
قابل توجهی از خودروها با زیان تولید می شود. حال سؤال 
این است که خودروسازان جهانی چگونه با ۵00 میلیون 
تومان بهترین خودرو را تولید می کنند و خودروساز داخلی 
با 416 میلیون تومان نمی تواند خودرویی را تولید کند که 

رضایت صددرصدی مردم را جلب کند.
 البته خودروها و بخصوص آنهایی را که برند نیستند 
می توان با قیمت های بسیار کمتر و در حدود 2۵0 میلیون 
تومان تا 400 میلیون تومان خریداری کرد که اگر بخواهیم 
در ایــن بازه قیمتی خودروهای داخلی را قیاس کنیم به 

خودروهای شاهین، کوییک، رانا و... می رسیم.
 این خودروها نیز نتوانسته اند سلیقه و خواسته مشتریان 

را پوشش دهند.

 فساد در بدنه خودروسازان
به نظر می رســد یکی از مهم ترین مشکالت صنعت 
خودرو، باال بودن هزینه های تولید یک دســتگاه خودرو 
است، در حقیقت شرکت های خودروسازی در این حوزه 
نتوانسته اند مدیریت خوبی داشته باشند و عمالً مواد اولیه 
مورد نیاز خود را با قیمت های بسیار باال خریداری می کنند 
یا از زمانی که مواد اولیه به کارخانه برســد، واسطه هایی 
وجود دارند که سودهای کالن دریافت می کنند. از همین 
رو کارشناســان به مدیران خودروسازی هشدار دادند که 
مسیر ورود مواد اولیه به کارخانه و قطعات مورد بازبینی 
اساســی و جدی قرار گیرد. آنها اعتقاد دارند که اگر این 
مسیر مورد بازرسی قرار گیرد قیمت خودرو در کارخانه 
حداقل 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. چندی پیش 
نیز روزنامه ایران در گزارشی از دست های پنهانی نوشت 
که با دریافت پول یا هدایای خاص، قطعات خودرو را وارد 
زنجیره تأمین خودروسازان می کنند این در حالی است 

که اگر انتخاب قطعه مناسب باشد، ضمن افزایش کیفیت 
می تــوان به افزایش تیراژ تولید هم دســت یافت. لذا تا 
زمانی که فساد در بدنه خودروسازان باشد نمی توان قیمت 

خودرو را معقول کرد.

 لقب الکچری
بــه قیمت خودروهای خارجی توجه کنید که قیمت 
آنها بین 13 هزار تا 1۷ هزار دالر است، اما این خودروها 
در سایر کشورها چنین رقمی دارند و قطعاً اگر پایشان به 
ایران باز شــود تعرفه واردات خودرو، قیمت آنها را بسیار 
باال می برد، از همین رو در کنار خواســته مردمی نسبت 
بــه واردات خودرو، بازنگری در تعرفه واردات خودرو هم 
وجود دارد. بر این اساس باید گفت تعرفه های باالی واردات 
خودرو باعث می شود خودروها لوکس و الکچری شود در 
غیر این صورت خودروهایی که واردات می شوند تحت هیچ 

شرایطی نمی توان به آنها لقب الکچری داد.
آنگونه که اواخر سال گذشته عنوان شد تعرفه واردات 
خودرو در ســال جاری از 40 درصد تا مرز ۷۵ درصد بر 
اســاس حجم موتور خودرو اعمال می شود. بر این اساس 
خودروهای هیبریدی - برقی، حداقل تعرفه را دارند. اما 
سایر خودروها در چهار دسته 1000 سی  سی، 1000 تا 
1۵00 سی  ســی، 1۵00 تا 2000 سی  ســی و 2000 تا 
2۵00 سی  سی، تعرفه گذاری می شوند. در این میان برخی 
منابع مطلع اعالم کردند خودروهای هیبریدی و برقی با 
کمترین میزان تعرفه )40 درصد( وارد کشور خواهند شد و 
تعرفه خودروهای بنزینی نیز از 4۵ تا ۷0 درصد خواهد بود 
که این امر به معنای قیمت دوبرابری بسیاری از خودروهای 

وارداتی نسبت به قیمت جهانی است.

 منتظر تصویب نرخ تعرفه واردات هستیم
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره 

 SKD و CBU، CKD تعرفه واردات خــودرو، گفت: »تعرفه
هنوز مشــخص نشده اما شــنیده ها حکایت از آن دارد 
که مبنا در حال تغییر اســت، حــال باید دید که دولت 
ســیزدهم چه عددی را مصوب می کند. در این خصوص 
هنوز نمی توان اظهارنظر جدی کرد. احتمال دارد تعرفه 
واردات خودرو کاهش پیدا کند یا اینکه تعرفه های قبلی 

به قوت خود باقی بماند.«

 دولت تعیین کننده است
محمدرضــا نجفی منش، کارشــناس صنعت خودرو 
درباره بازنگری تعرفه واردات خودرو ، گفت: »دولت تعرفه 
واردات خودرو را نهایی می کند و بخشی از درآمد دولت 
از عوارض واردات است، لذا آن عددی که تاکنون وضع و 
تصویب شده بر اساس آن چیزی است که دولت استخراج 
کرده است، حال در این مقطع زمانی باید دید که دولت 
 سیزدهم چه سیاســتی را در قبال تعرفه واردات خودرو 

خواهد داشت.«

 تعرفه؛ قیمت خودرو را گران نکند
علی جدی، نایب رئیس کمیســیون صنایع مجلس 
شورای اسالمی درباره تعرفه واردات خودرو و اینکه دولت 
سیزدهم چه سیاستی را باید اتخاذ کند، گفت: »تنظیم 
تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، لذا امیدواریم 
تعرفه ای وضع شود که قیمت خودروهای خارجی خیلی 
گران تر نشود، اما قبل از پرداختن به تعرفه واردات خودرو، 

موضوع واردات خودرو مهم است. 
آنگونه که وزیر صمت در جلســه کمیسیون صنایع 
 مجلــس عنــوان کــرد از خردادماه دیگــر ممنوعیت
قــوا ســران  امضــای  بــه  خــودرو  واردات    

 نخواهد رسید.«
وی گفت: » از ســال 9۷ واردات خودرو به جهت تراز 

ارزی کشــور با امضای سران قوا، ممنوع شد؛ حال که به 
اذعان وزیر صمت با افزایش صادرات، درآمد ارزی کشور 
بهبود پیدا کرده است می توان واردات خودرو را دنبال کرد. 
البته باید تأکید کــرد که هیچ راهی بجز واردات خودرو 
وجود ندارد. خودروسازان خوشبینانه در حدود یک میلیون 
دستگاه خودرو می توانند تولید کنند و این در حالی است 
که کشور به یک میلیون و ۵00 هزار دستگاه خودرو نیاز 
دارد، از همین رو اگر واردات خودرو اتفاق نیفتد مشکالت 

بازار خودرو دوچندان خواهد شد.«

 واردات خودرو الزام است
جدی خاطرنشــان کرد: »قیمت بــاالی خودروهای 
داخلی، افزایش روز به روز خودروهای فرســوده)حداقل 
۵ میلیون خودروی فرســوده در خیابان های کشور تردد 
می کنند(، کیفیت پایین خودروهای داخلی و عدم توازن 
عرضه و تقاضا در تولید خودرو، عواملی هستند که واردات 

خودرو را به یک الزام تبدیل کرده است.«
وی تصریح کرد: »افزایش قیمت خودرو باعث شــده 
مردم نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران بدبین شوند، 
لذا دولت نباید وضعیت پیش آمده را نادیده بگیرد و اجازه 
دهد که خودروسازان روال قبلی را داشته باشند. از همین 
رو در گام اول بایــد واردات خودرو اتفاق بیفتد و در گام 
بعدی و در راستای تنظیم بازار تعرفه واردات خودرو مورد 
بازنگری قرار گیرد تا خودروهای خارجی با کیفیت با قیمت 
مناسب به دست مردم برسد. قطعاً این امر به نفع صنعت 
خودرو خواهد بود چرا که باعث می شــود خودروسازان 
از هســته و پوسته خود خارج شــوند و به فکر رقابت با 

خودروهای خارجی باشند.«

 خودروسازان در مرداب خودساخته
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه انحصار خودساخته خودروسازان باعث ایجاد 
مرداب برای آنها شده است، گفت: »باالترین تعرفه واردات 
خودرو 8۵ درصد است لذا بعد از واردات خودرو قطعاً دولت 
می تواند نرخ تعرفه را بازنگری کند تا بتوانیم ضمن کاهش 
قیمت خودرو در بازار، به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی 

هم دست پیدا کنیم.
متأســفانه اکنون قیمت خودروهای وارداتی حتی با 
تعرفــه 90 درصد 2 میلیارد تومان گران تر برای خریدار 
تمام می شــود؛ یعنی اگر خودرویــی با تعرفه 90 درصد 
یک میلیارد تومان است اکنون با قیمت 3 میلیارد تومان 
فروخته می شود، بدین جهت با کاهش قیمت خودروهای 
خارجی می توان شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی 

در بازار بود.«

خودروهایخارجیباتعرفههایجدیدالکچریمیشوند

فرزاد مهرانی
کارشناس تجارت بین الملل

مشکل اقتصاد ایران، راه حل اقتصادی ندارد

ریشه های حل مساله در اقتصاد کشور را باید در بیرون از علم اقتصاد کاوید. وقتی 
فرمول های حل مساله در اقتصاد ژاپن کار می کند، ولی در ایران کار نمی کند، معلوم 

می شود که مشکل، فرمول ها نیستند؛ مشکل ماییم.
یکی از چالش های کلیدی اقتصاد ایران، طی دست کم پنج دهه اخیر، مساله تورم 
است؛ چالشی که افراد بسیاری، منشأ آن را دچارشدن اقتصاد کشور به بیماری هلندی 
از دهه۵0 شمسی و نتیجه افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت 
می دانند. اما صرف نظر از اینکه این چالش از کجا شــروع شــد و چه عواملی منشأ 
شــکل گیری آن بوده است، باید دید که چرا این چالش ادامه پیدا کرد و به عنوان 
یک مساله حل نشده در اقتصاد ایران باقی ماند. در واقع، به رغم تالش های بسیاری 
که سیاستگذار طی ادوار مختلف برای رفع این چالش مصروف داشت، نه تنها شاهد 
حل شدن مساله یا فروکش کردن چالش نبوده ایم، بلکه در بازه های زمانی مختلف و به 
دالیل متعدد، در معرض زبانه کشیدن شعله های مهارنشدنی این آتش قرار داشته ایم.

امروزه، حتی بسیاری از مردم اقتصادنخوانده هم می دانند که تورم با گرانی فرق 
دارد؛ اما بروز اجتماعی این پدیده شوم، همانا گرانی های غیرقابل کنترلی است که 
مردم با همه وجود فشار آن را بر اقتصاد خانوار احساس می کنند. اما مانند هر مساله 
دیگر، شناخت عوامل و ریشه های بروز مساله، راه حل آن مساله است. در علوم طبیعی 
مانند فیزیک، شیمی یا علوم تجربی دیگر، وقتی عوامل بروز مساله شناسایی می شود، 
عمال مساله حل شده است؛ زیرا عوامل مسبب بروز مشکل را کنار می زنیم و خود 

به خود، دیگر مساله ای وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال، وقتی در زمان ساخت یک پل، علل منحنی شدن یا کج شدن پل را 
درمی یابیم، با بهره گیری از علم فیزیک و ریاضی، پل را به گونه ای طراحی می کنیم و 
می سازیم که دیگر منحنی نباشد و تحمل وزن معینی از بار را داشته باشد. اما در علوم 
انسانی، از جمله در علم اقتصاد، مولفه های بسیار دیگری در بروز مشکل وارد می شوند 
که عمال حل مساله را دشوار می کنند. علم اقتصاد، به رغم شباهت بسیاری که به 
علوم تجربی و فرمول های متقن و روشن آن دارد، در عمل و در بسیاری موارد، قطعی 
عمل نمی کند و پاسخ های روشن ارائه نمی دهد؛ زیرا عوامل انسانی بسیاری، مانند 
روان شناسی یا سیاست بر آن اثر می گذارند و عمال اجازه نمی دهند که فرمول های 
ریاضی کار خود را بکنند. شاید کمی مضحک به نظر برسد؛ اما حل نشدن یک مساله 

حل شدنی، درست مانند این است که سرماخوردگی را تبدیل به سرطان کنیم.
وقتی در یک جامعه یا کشــور، یک بیماری مانند آبله با واکسن محو یا کنترل 
می شود و در میان جامعه دیگری، همان بیماری با واکسن کنترل نمی شود، معلوم 
است که مشکل، جای دیگری است. مشکل در آبله نیست، در واکسن هم نیست، 
مشکل شاید در رفتار پزشکان یا در رفتار بیماران باشد. شاید مثال در زمان ساخت 
واکســن تقلب صورت می گیرد و مواد اولیه ساخت واکسن در بازار سیاه به فروش 
می رسد و بسیاری عوامل دیگر که از درست عمل کردن فرمول جلوگیری می کنند.

در اقتصاد، مســائل به مراتب پیچیده تر هســتند. اینکه گفته می شود، کمتر از 
10کشور دنیا با تورم افسارگسیخته دست به گریبانند، معلوم می شود که مشکل، 
تورم نیست؛ مشکل، فرمول های حل مساله تورم هم نیست؛ مشکل جای دیگری است. 
افزایش بی پشتوانه پایه پولی، تزریق ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، سیاست های 
پولی بانک مرکزی، چاپ پول و بســیاری از عوامل دیگر، عمال و به ظاهر ریشه های 
بروز تورم است، اما در پس این مولفه های اقتصادی، چالش های سیاستگذاری مانند 
سیاست های اقتصادی پوپولیستی و کسری بودجه را داریم و در پس این چالش ها، 
شعار های سیاسی، بحران های بین المللی، عوامل روانی اجتماعی و بسیاری مولفه های 
غیراقتصادی دیگر را داریم. اقتصاد هر کشور، درست مانند یک نظام یکپارچه عمل 
می کند.بسیاری از بیماری های اقتصادی، برخالف تصور عموم، ماهیت سرطانی دارد؛ 
یعنی اگر به موقع با تیغ جراحی، غده عفونی را خارج نکنیم، خیلی زود با متاستاز 
به ســایر اجزا بدن سرایت می کند و زمانی می رسد که دیگر با تیغ جراحی کاری 
نمی شود کرد. امروزه، کمتر کسی از جامعه اقتصاددانان یا سیاستمداران هست که 
نداند، ریشه های حل مساله در اقتصاد کشور را باید در بیرون از علم اقتصاد کاوید. 
وقتی فرمول های حل مساله در اقتصاد ژاپن کار می کند، ولی در ایران کار نمی کند، 

معلوم می شود که مشکل، فرمول ها نیستند؛ مشکل ماییم.
راه حل بسیاری از مشکالت اقتصادی ما در بیرون از علم اقتصاد است. مشکالت 
غیر اقتصادی که راه حل ها و فرمول های ریاضی ندارد و در افکار، فلســفه سیاسی، 
فرهنگ، تاریخ و حتی روان شناســی اجتماعی و فردی ریشه دارد. بنابراین، اینکه 
دولت ها در ادوار مختلف تالش می کنند، راه حل های موضعی و مسکنی و کوتاه مدت 
بیابند و با بهره گیری از علوم و فنون اقتصاد چاره اندیشی کنند، شاید در کوتاه مدت 
به خوابیدن اژدهای تورم منجر شود؛ اما این اژدها بیشتر شبیه همان اژدهای معروف 
بغداد در داستان موالناست و خیلی زود با روشن شدن روز و تابش آفتاب، جان خواهد 

گرفت و زندگی و آسایش مردم را به مخاطره خواهد انداخت.

  خبرخبر
 ممنوعیت ورود لنج ها و شناورهای سنتی ایران به بنادر قطر لغو شد

دهقانی سفیر ایران در دوحه از لغو ممنوعیت ورود شناورهای سنتی ایران به بنادر قطر 
خبر داد. شناورهای سنتی ایران از زمان شیوع کرونا حق تردد در بنادر قطر نداشتند.

حمیدرضا دهقانی، سفیر ایران در دوحه در توئیتی از لغو ممنوعیت ورود لنج های باری 
و شناورهای ســنتی ایران به بنادر قطر خبر داد.دهقانی نوشت: »در پی کاهش کرونا 
و همچنین ســفر اخیر رئیس جمهور به دوحه، پیگیری های به عمل آمده و مساعدت 
وزرای بهداشت و حمل ونقل قطر، ممنوعیت ورود لنج ها و شناورهای سنتی ایران به 
بنادر قطر لغو شــد. رعایت کامل مقررات و دستورالعمل های مقابله با کرونا، استمرار 
این لغو ممنوعیت را تضمین می کند.«همزمان با شیوع کرونا، بیشتر بنادر کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس از تخلیه و بارگیری لنج های باری سنتی جلوگیری کردند.

بیست وهشتم اسفندماه 1398 که سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران عنوان 
کرد که براساس دستورالعمل نوزدهم اسفندماه سازمان بنادر قطر، پهلوگیری و ورود 
کلیه لنج های چوبی به بنادر قطر ممنوع اعالم شده و صاحبان کاال تا بازگشت به وضعیت 
عادی از ارسال این نوع شناور به قطر خودداری کنند.حاال این شرایط با گذشت بیش از 
دو سال به حالت عادی برگشته و لنج ها و شناورهای سنتی ایران می توانند به بنادر قطر 
وارد شوند.خرداد 1399 ایران و امارات متحده عربی برای از سرگیری و آغاز مجدد تردد 

لنج های سنتی ایرانی به امارات توافق کرده بودند. 

 تولید کاغذ تحریر از سر گرفته شد
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا از آغاز تولید کاغذ تحریر در شرکت چوب و کاغذ مازندران 
خبر داد و گفت که قیمت گندم و آرد بر قیمــت کاغذ هم تاثیر دارد.ابوالفضل روغنی 
گلپایگانی درباره وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشــور گفت: با توجه به اصرار دولت 
سیزدهم بر تولید داخل، شرکت چوب و کاغذ مازندران به چرخه تولید برگشته و در حوزه 
کاغذ تحریر نیز فعال شده است. امسال هم برای تولید کاغذ تحریر برنامه ریزی کرده و در 
حال شروع عرضه کاغذ تحریر به بازار است. البته دولت برنامه ریزی های دیگری هم در 
این زمینه دارد که هنوز محقق نشده است.او درباره افزایش قیمت کاغذ در سال جاری 
نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت کاالهای مختلف، گرانی اجتناب ناپذیر است و قیمت 
کاغذ هم افزایش یافته، اما کاغذ در این مدت افزایش قیمت غیرمنتظره نداشته است.

روغنی گلپایگانی سال گذشته گفته بود که نیاز کشور به کاغذ تحریر حدود 380 هزار 
تن است و 180 هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز 

است، چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.
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شماره : 1363

 روند بازار سهام تا پایان سال ۱۴۰۱ چگونه است؟
زهرا جعفــری  -   ایــده روز  | یک 
کارشــناس بازار سرمایه گفت:  به نظر می رسد 
قیمت ســهام شرکت ها همچنان جا برای رشد 
دارد و بر اساس پیش بینی های انجام شده، بازار 
سهام می تواند تا پایان سال جاری با رشد حدود 
۳۰ درصدی مواجه شود، اما این رشد به صورت 

تدریجی و آهسته خواهد بود.
احمد اشتیاقی ،به رشــد شاخص بورس و 
نیز عوامل تاثیرگذار بر آن اشــاره کرد و افزود:  
اقبال ســهامداران به بازار سرمایه در طی چند 
وقت گذشــته ناشــی از ارزندگی قیمت سهام 

شرکت ها بوده است.
وی اظهار داشت:  همچنین گزارش ۱۲ ماه 
شرکت ها در سامانه کدال ازجمله گزارش های 
خوبی بود که منجر به تغییر نگاه سرمایه گذاران 
به این بازار و نیز تمایل آن ها برای سرمایه گذاری 
دوباره شد.اشــتیاقی با بیان اینکه گزارش های 
منتشرشــده نشان از آن داشــت که عملکرد 
اکثر شرکت ها در سه ماه زمستان ۱۴۰۰ بهتر 
از دیگــر فصل ها بوده اســت، گفت: این اتفاق 
تداعی کننده آن اســت که شرکت ها می توانند 
سود خوبی را برای سال ۱۴۰۰ شناسایی و در 

اختیار سهامداران قرار دهند.

اثرگذار  عاملی  جهانی،  قیمت های   
در بورس

این کارشــناس بازار سرمایه به دیگر عامل 
تاثیرگذار در صعود شاخص بورس اشاره کرد و 
ادامه داد: قیمت های جهانی بعد از حمله روسیه 
به اوکراین با رشــد چشمگیری مواجه شدند و 
قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دالر رسید که این 
اتفاق بی تاثیر در عملکرد برخی از شــرکت ها 

نبوده است.
وی با بیان اینکه در کنار آن سایر محصوالت 
پتروشیمی، فلزی، مس، روی و نیز دیگر کاالها 
با رشد قیمتی مواجه شدند، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بورس کامودیتی محور است؛ بنابراین 
این قیمت ها با فرض احیای برجام، رفع موانع 
تولید و فروش شــرکت ها و نیــز عدم کاهش 
قیمــت دالر به کمتر از ۲۳ هزار تومان با روند 

صعودی همراه شد.
اشتیاقی به روند مثبت نرخ اوراق بدهی و نیز 
نرخ سود سپرده بانکی اشاره کرد و افزود: نرخ 
اوراق اســناد خزانه که بازدهی یک ساله آن  به 

۲۶ درصد رسیده بود تا ۲۲ درصد کاهش پیدا 
کــرد و بازار این انتظار را دارد که دیگر خطر و 
ریســکی از سمت نرخ اوراق و نیز سود سپرده 

تهدیدکننده معامالت بازار نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:  
مجموعه این عوامل باعث شد تا سود شرکت ها 
برای سال ۱۴۰۱ بیش از سال ۱۴۰۰ پیش بینی 
شــود و همچنین سود ســپرده های بانکی که 
رقیب پرقدرت بازار ســرمایه است و سود ۲۰ 
درصد را پیش بینی شــده، از سر راه بازار سهام 
برداشــته شد؛ بنابراین این اتفاقات باعث اقبال 

سهامداران به بازار سرمایه شده است.

وی اظهــار داشــت: در کنار این مســایل 
واگذاری شــرکت های خودروسازی  نیز بحث 
ایران خودرو و ســایپا مطرح شــد که این امر 
کمک کننده رشــد صنعت خودروسازی بود و 
توانست محرکی برای رشد بازار سرمایه باشد.

 پیش بینــی روند معامالت بورس تا 
پایان سال ۱۴۰۱

اشــتیاقی روند معامالت بورس برای سال 
۱۴۰۱ را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: به نظر 
می رسد قیمت سهام شرکت ها همچنان جا برای 
رشد دارند و بر اساس پیش بینی های انجام شده 

بازار سهام می تواند تا پایان سال با رشد حدود 
۳۰ درصدی مواجه شود اما این رشد به صورت 

تدریجی و آهسته خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه 
هر چــه به فصل مجامع نزدیک تر می شــویم؛ 
شاخص بورس با افزایش تدریجی همراه خواهد 
شد، گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده 
به نظر می رسد که شاخص بورس تا پایان سال 
۱۴۰۱ بــه محدوده یک میلیــون و ۸۰۰ هزار 
واحد دســت پیدا کند و روند افزایشــی آن تا 

فصل مجامع ادامه دار خواهد بود.
 بــه گفته وی، عمده رشــد بــازار تا پایان 
تیرماه امســال رخ خواهد داد و به رشد حدود 

۲۰ درصدی دست پیدا می کند.
اشتیاقی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های 
انجام شده شرکت ها ســود خوبی را برای سال 
۱۴۰۰ شناســایی کردند و تقسیم خوبی را در 
فصل مجامع دارند که این اتفاق باعث افزایش 

اقبال سهامداران به بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشــناس بازار سرمایه تاکید کرد:  در 
صورت احیای برجام شــاهد روزهای خوش در 
بازار سرمایه خواهیم بود و دیگر بازارهای موازی 
از اقبال چندانی برای سرمایه گذاری برخوردار 
نخواهند بود.وی با بیان اینکه بازار سرمایه مقصد 
اصلی پول های متوقف شده  خواهد بود، گفت: 
این بازار بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر 
بازارهای موازی در اختیار ســرمایه گذاران قرار 
خواهد داد.اشتیاقی خاطرنشان کرد: در صورت 
مدیریت درســت متغیرهای کالن اقتصادی به 
نظر می رسد که معامالت بورس روزهای بهتری 
را پیش روی خود داشــته باشد.ه های مرتبط 

مدیریت و برنامه ریزی شود.«

  آخرین جزئیات از زمان عملیاتی شدن رمزپول ملی
۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل مکلفند 
اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به 
صورت الکترونیکی تســلیم کرده و در صورت رعایت شرایط، از ۳۶ میلیون تومان 
معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ برخوردار شوند. به گزارش ایبنا، محمد برزگری، رئیس 
مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور 
با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس 
اطالعات و دیتاهای واصله از جمله اطالعات مجوزها، اطالعات حساب های بانکی، 
بارنامه ها و بیمه نامه ها اجرا کند، گفت: مؤدیان می توانند با تسلیم اظهارنامه شفاف و 
واقعی، از فرصت پذیرش خود اظهاری مالیاتی برخوردار شده و از حسابرسی پرونده 

مالیاتی توسط مأموران مالیاتی جلوگیری کنند.
وی افزود: مؤدیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی، می بایست 
در نظام مالیاتی ثبت نام داشــته باشــند، لذا صاحبان مشاغل فاقد ثبت نام، الزم 
اســت در اسرع وقت با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام در نظام 

مالیاتی اقدام کنند.

 گسترش روابط بانکی و اقتصادی ایران و قطر
ســفیر قطر در تهران با حضور در ســاختمان میرداماد با رئیس کل بانک 
مرکــزی دیدار و گفت و گو کرد. به گــزارش بانک مرکزی، در دیدار محمد بن 
حمد الهاجری ســفیر قطر در تهران بــا دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه بانکی و 

همکاری های بین المللی تأکید شد.

درعلم اقتصاد مبتنی بر بازار توجه به میزان عرضه و تقاضا امری بسیار حیاتی و 
مبنای بسیاری از تئوری های مطرح شده است. به بیان ساده اگر بازاری به صورت 
کارا عمل کند، این عرضه و تقاضا است که قیمت ها را تعیین می کند و ما می توانیم 
با این نگاه بسیاری از پدیده های اقتصادی )ازجمله بحث افزایش قیمت مواد غذایی 

در جهان بخصوص قیمت آرد و گندم( را مورد سنجش و بررسی قرار دهیم.
در ســمت عرضه، به علت وقوع جنگ بین روســیه و اوکراین )دو کشوری که 
حدود ۳۰درصد غالت دنیا را تأمین می کنند(، عرضه گندم در بازارهای جهانی با 

افت شدیدی روبه رو شده است.
در سمت تقاضا نیز دولت چین )یکی از بزرگ ترین متقاضیان گندم در جهان( 
از حدود یک ســال گذشته تاکنون شروع به انباشت غالت در انبارهای خود کرده 
است و طبیعتاً افزایش تقاضای محصول توسط دولت چین منجر به افزایش بیشتر 

قیمت های جهانی گندم و غالت شده است.
لذا برآیند این دو عامل یعنی کاهش عرضه ها به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و 
افزایش تقاضای دولت چین، منجر به افزایش قیمت های جهانی گندم از حدود هر 
تن ۶۰۰دالر تا حدود ۱۳۰۰دالر طی یک سال اخیر شده است. )البته طی دو هفته 
اخیر گندم با حدود ۱۵درصد کاهش به محدوده ۱۱۰۰دالر رسیده است.( بر این 
اساس علت اول افزایش قیمت گندم و آرد از یک بحران جهانی و همه گیر نشأت 
گرفته که طبیعتاً کشور ما نیز از آن مستثنی نخواهد بود اما موضوع در داخل کشور 
کمی متفاوت است. دولت قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و در قالب تبصره 
۱۴ چیزی بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه آرد و نان تعبیه کرده بود 
که باید از منابع ماده ۲۸قانون بودجه و از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد. 
اعطای یارانه بدین شکل با مشکالت عدیده ای همراه بود. اول اینکه عده ای سودجو 
و دالل مسلک، آرد یارانه ای را دریافت و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت به فروش 
می رساندند. بنا به اظهارات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، هر کیسه ۴۰کیلویی 
آرد یارانه ای به قیمت ۳۶۰۰۰تومان به دست تولید کنندگان می رسید ولی همین 
آرد یارانه ای که می بایست به صورت نان و بیسکویت و شیرینی با قیمت یارانه ای 
به دست مصرف کننده داخلی برسد، در بازار آزاد تا کیسه ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار 

تومان نیز به  فروش رسیده است.
دوم اینکه بســیاری از شرکت های تولیدی مانند شرکت های تولید ماکارونی، 
بیسکویت، شیرینی و... که مواد اولیه آنها آرد و گندم است، محصوالت تولیدی خود 
را که با استفاده از همان آرد یارانه ای تولید و به بازارهای خارجی صادر می کردند، 
عماًل به دست مصرف کننده داخلی نمی رسید و راهی به سفره مردم پیدا نمی کرد 

و باعث هدررفت یارانه ها می شد.
سوم اینکه به دلیل اختالف قیمت گندم و آرد یارانه ای با قیمت این محصوالت 
در کشورهای همسایه، بسیاری از افراد سودجو و سوء استفاده گر، رو به قاچاق آرد 
و گندم آورده به نحوی که طی سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر ۲۵۰هزار تن آرد قاچاق 
کشــف و ضبط شده است. آرد کیســه ای ۳۶۰۰۰تومان در کشورهای همجوار تا 

۸۰۰هزار تومان هم به فروش رسیده است.
لذا به زعم کارشناســان اقتصادی دولت جدید، یارانه گندم و آرد کارکرد اصلی 
خود را از دست داده و به جای اینکه راهی به سفره عامه مردم پیدا کند، فقط به 
جیب عده ای سودجو و فرصت طلب راه یافته است. از این رو دولت تصمیم به حذف 
یارانــه آرد و نان گرفت که این موضوع طی نامه شــماره ۴۸۲۹/۴۰۱/۳۷۰ مورخ 
۱۱/۲/۱۴۰۱ توسط معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان به معاون صنایع عمومی ابالغ شد.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه به رغم مصاحبه های متعدد رئیس 
ســازمان حمایت مصرف  کننده و تولید کننده مبنی بر عدم افزایش قیمت آرد و 
ماکارونی، عده ای از تولیدکنندگان از افزایش قیمت ها از قبل اطالع داشته اند و بر 
اساس این رانت اطالعاتی، سودهای سرشاری را طی همین مدت نصیب خودشان 
کرده اند. با نگاهی گذرا به صورت های مالی یکی از شرکت های تولید ماکارونی این 

نکته کاماًل قابل اثبات خواهد بود.
شــرکت زر ماکارون طی ماه های دی، بهمن و اســفند به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۹ و 
۱۹۰میلیارد تومان فروش داشته است اما در فروردین ماه فروش شرکت به یکباره 
با کاهش ۸۰درصدی نسبت به اسفندماه به رقم ۳۶ میلیارد تومان می رسد. حتی 
شــرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶میلیارد تومان فروش داشته که بازهم 
۶۶درصد کاهش را نشان می دهد. در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۱ شرکت، افشای اطالعات با 
اهمیت گروه الف خود را روانه کدال می کند و افزایش قیمت ها را به شرح ماکارونی 
ســاده ۵۰۰گرمی با ۱۷۰درصد افزایش قیمت از ۶۳۰۰تومان به ۱۷۰۰۰تومان، 
ماکارونــی ۷۰۰گرمی با ۱۷۹درصد افزایش از ۸۶۰۰تومــان به ۲۴۰۰۰تومان و 
ماکارونی یک کیلوگرمی با ۱۷۲درصد افزایش از ۱۲۵۰۰تومان به ۳۴۰۰۰تومان 
به اطالع می رساند.با اطالعات اخذ شده از سامانه کدال و کاهش فروش ماکارونی 
در فروردین ماه نســبت به سال گذشته، اینگونه محتمل است که کاهش فروش 
۸۰درصدی شــرکت مذکور نسبت به اسفندماه، با علم کامل به افزایش قیمت ها 
در اردیبهشــت ماه صورت گرفته است و دلیلی جز فروش محصوالت تولید شده 
با نرخ جدید را نداشــته است که خود می تواند سود سرشاری را نصیب شرکت و 

شرکت های مشابه نماید.

مرتضی قدیمی  
کارشناس اقتصادی 

تولیدکنندگان ماکارونی با علم به گرانی 
تولید و فروششان را کم کردند!

  خبرخبر

چراصنعت حمل ونقل ریلی در بازارسرمایه به عنوان 
صنعتی جذاب شــناخته نمی شود؟ برای پاسخ به این 
سؤال مهم باید در ابتدا کلیات این موضوع مورد بررسی 
قرار گیرد. صنعــت حمل ونقل ریلی به صورت عمده، 
دارای دو بخش مهم اســت، یــک بخش )قطارهای( 

مسافری و بخش دیگر، )قطارهای( باری است.
به نظرمی رســد که ایــن دو بخش ازیکدیگر جدا 
باشــند، اما این نظریه صحیح نبوده و وضعیت این دو 

بخش درعمل به یکدیگر گره خورده است.
در حال حاضر، درحوزه حمل ونقل باری و مسافری، 

ذینفعان متعددی وجود دارند.
شــرکت های دارنــده واگن های باری یــا کریرها، 
شرکت های فوروارد که مالک واگن ها نبوده و واگن ها 
را اجاره می کنند، شرکت راه آ هن جمهوری اسالمی 
و دســت آخر صاحبان بار. درخصوص شــرکت های 
حمل ونقل مســافری ریلی، ذینفعان تعدد بیشــتری 
دارند؛ شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی، مسافران، 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

و ستاد تظیم بازار.
در رابطه با ســودآوری شــرکت های ریلی در بازار 
سرمایه، اول باید اقتصاد حمل ونقل ریلی و فرصت ها 
و تهدیدهای ایــن صنعت مد نظر قرار گیرد. واقعیت 
این اســت که در صنعت حمل ونقل ریلی مشــکالت 
جدی  وجود دارد که باعث شــده اقتصاد این صنعت 
جذاب و پررونق نباشــد. در بخــش هزینه در زمینه 
صنعــت حمل ونقل ریلی، دو فاکتور مهم وجود دارد؛ 
هزینه های تعمیــرات و تأمین قطعات برای نگهداری 

واگن ها و دستمزد نیروی انسانی.
تــورم فزاینده در ســال های اخیــر، به عنوان یک 
شاخص به شدت برصنعت حمل ونقل ریلی تأثیرگذار 
بوده، به نحوی که میزان تورم ســاالنه از سال ۹۸ تا 
۱۴۰۰ منجــر به افزایش ۳ برابــری قیمت ۱۵۰ قلم 
کاالی پرمصرف در ناوگان ریلی مســافری شــده که 
بخشــی از این هزینه ها، با توجه به نوسان قیمت ارز، 
بابت تأمین این قطعات از خارج بوده است. ناگفته نماند 
که درقطارهای مسافری، تعداد افراد شاغل به مراتب 
بیشتر از افراد شاغل در حوزه باری است. در این بخش، 
شرکت های حمل ونقل ریلی حمایت مستقیمی از ناحیه 
دولت یا نماینده دولت یعنی راه آهن جمهوری اسالمی 
دریافت نمی کنند. در زمینه درآمد نیز، مشکالت زیادی 
بر سر راه صنعت حمل نقل ریلی خود نمایی می کند که 
یکــی از این موارد، تعرفه حمل بار در حوزه قطارهای 
باری و قیمت بلیت در حوزه قطارهای مسافری است.

افزایــش قیمت بلیت قطار عــالوه بر اخذ مجوز از 
دســتگاه حاکمیت بخش ریلــی )راه آهن جمهوری 
اسالمی( نیاز به  اخذ مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار 
و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان را نیز دارد که 
این امر در این حوزه، رقابت قیمتی را برای شرکت ها 

بی معنا می سازد.
عدم موافقت دســتگاه های اعطــا کننده مجوز در 
بخش افزایش قیمت بلیت قطار در سال های گذشته و 
همچنین عدم حمایت دولت از بخش خصوصی در این 

صنعت، باعث شده که سقف درآمد دراین بخش محدود 
شده، در حالی که سقف افزایش هزینه ها نامحدود بوده 
و درآمدها هم متناســب با افزایش هزینه ها نیســت. 
بنابراین در اقتصاد حمل ونقل ریلی، افزایش هزینه ها 

به مراتب بیشتر از درآمدها است.
موضوع دیگر که شــرکت های مســافری ریلی را 
به شدت متأثر کرده شیوع ویروس کرونا بوده که میزان 
جابه جایی ها را دردوسال گذشته به شدت کاهش داده 
اســت. آمارها نشــان می دهند که درسال ۹۸ حدود 
۲۸ میلیون ۶۰۰ هزار مســافر در شبکه ریلی جابه جا 
شــده، در ۹۹ این رقم به ۱۱ میلیون و صد هزار نفر 
رسیده و در سال ۱۴۰۰ که اوضاع کمی بهتر شد، رقم 
جابه جایی مســافران در شبکه ریلی به ۲۰ میلیون و 

۶۰۰ هزار نفر رسید.
با این حساب، حتی اگر شاهد بازگشت مسافران به 
قطارها و افزایش سفرها باشیم، با توجه به ایجاد سقف 
درآمدی و نداشــتن سقف درهزینه ها، تعادل درآمد و 
هزینه تناسبی با یکدیگر نداشته و وضعیت صنعت ریلی 
را دچار مشــکل می کند. یکی دیگر ازمحدودیت های 
موجود برســرراه این صنعت، مشــکالت کشــنده یا 
لکوموتیو اســت. در حال حاضر، نگهداری کشنده ها 
توسط بخش خصوصی انجام می شود و راه آهن موظف 
به پرداخت هزینه تعمیرات ونگهداری کشــنده ها به 
بخش خصوصی اســت. اما بخش عمده ای از پرداخت 
تعهدات در این زمینه و ازســوی دولت، دچار تأخیر 
شــده که این تأخیرها باعث خارج شــدن تعدادی از 

لکوموتیوها از سرویس شده است.
بنابرایــن گردش چرخ اقتصادی شــرکت ها بدون 
گــردش چرخ لکوموتیو، امکانپذیر نیســت، پس این 

موضوع برای شرکت ها مشکل ساز شده است.
موضوع بعدی، خرید لکوموتیو و ناوگان )مسافری 
و بــاری( جدید بوده که بــا توجه به محدودیت ها در 
زمینه واردات، شــرکت ها مجبور شده اند که به سراغ 
تولیدکنندگان داخلی بروند که قیمت تمام شده آنها 
هم به دلیل مشکالت ذکر شده، بیش ازسرمایه گذاری 
عرف در این صنعت بوده وجذابیتی برای سرمایه گذار 

ایجاد نمی کند. واقعیت این اســت که باالرفتن ســن 
ناوگان مسافری به علت عدم صدور مجوز برای واردات 
واگن و باال بودن قیمت تولیدات داخلی است که این 
امر باعث شده تا در کل جذابیتی در این صنعت وجود 
نداشته باشد و سرمایه گذاران هم تمایلی برای حضور 
در این صنعت نداشته باشند. محدودیت دیگر در بخش 
بهره برداری، محدودیت در ترافیک شــبکه است که 
امکان حمل بار و مسافر را به صورت همزمان نمی دهد.

با توجه به انتفاع راه آهن جمهوری اسالمی از حوزه 
بار، این شــرکت نگاه خود را بیشتر معطوف به بخش 
بار کرده و سهم شرکت های مسافری از این بخش در 
مرحله دوم قرار دارد. به همین دلیل، اولویت راه آهن 

حمل بار و تأمین درآمد خود از بخش بار است.
با توجه به این مهم، اجازه سیر قطارهای مسافری 
در شبکه با محدودیت مواجه و متأثر از انتقال بار است 
که با توجه به این موضوع، ســرمایه گذاری در حوزه 
مسافری، جذابیتی برای سرمایه گذاران ایجاد نمی کند.

بــا توجه بــه نکات ذکر شــده، شــرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی، نمی تواند تعادل مناسبی بین این 
جابه جایی بار و مســافر ایجــاد و صنعت حمل ونقل 
ریلــی نیازمند بــه یک نهاد رگوالتــوری بیطرف در 
 بخش تخصیص مســیر و سهم بهره برداری بین بار و 

مسافر را ایجاد کند. 
هــر چند که بــا تأکید اخیر رهبــر معظم انقالب 
درخصوص اهمیت بخش ریلی در اقتصاد کشور و لزوم 
تخصیص اعتبارات آینده به این بخش، قرار شــده تا 
خطوط جدیدی در راستای تکمیل شبکه ریلی کشور 
احداث شــود که این امر، نوید بخش گشایش در این 
صنعت است. نهادهای تأمین سرمایه، از جمله بانک ها 
بــه طور معمول، همکاری خوبی با فعاالن این صنعت 
ندارند و اعطای تسهیالت با توجه به عدم توجیه پذیری 
طرح های اقتصادی با توجه به مشکالت مطروحه، نیز 
با مشکل جدی مواجه شده اند. نیروی انسانی، حقوق 
و دستمزد ایشان و ایجاد تسهیالت رفاهی برای ایشان 
نیز یکی ازموارد بسیار مهم هزینه ای است که درحوزه 
شرکت های مسافری و سازندگان واگن وجود دارد. در 

حال حاضر در حدود ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در این بخش فعال هستند. به عبارتی، با 
ضرب و تقسیم این تعداد شاغل با یک هزار و چهارصد 
واگن فعال درحوزه مســافری، به ازای هرواگن ۸ نفر 
ایجاد اشــتغال شده که در صورت عدم حمایت از این 
صنعت، خطری جدی متوجه نیروی کار فعال در این 

صنعت خواهد شد.
در حال حاضر، ۱۱ درصد از حمل ونقل بار کشــور 
توسط شبکه ریلی انجام می شود و در حوزه مسافری 
هم سهم بخش ریلی درحدود همین ۱۱ درصد است. 
به جز ســهم اندک شبکه هوایی، مابقی جابه جایی ها 

سهم شبکه جاده ای است.
با این اوصــاف، حال صنعت حمل ونقل ریلی اصاًل 

خوب نیست و باید به آن توجه ویژه ای شود.
عدم اقبال از ســهم شــرکت های حمل ونقل ریلی 
به دلیل مشکالت از پیش گفته بود، مشکالتی که باعث 
شده تا تعادلی بین درآمد و هزینه در این صنعت وجود 

نداشته و شرکت ها نتوانند سودآور باشند.
واقعیتی که می توان در این حوزه بدان اشاره کرد، 
این است که عمده شرکت هایی که در حوزه مسافری 
ریلی فعال هستند دارای زیان انباشته بوده و هر ساله 

هم میزان زیان انباشته آنها، افزایش می یابد.
بر این اســاس همه شــرکت ها نمی توانند در بازار 
ســرمایه حضــور پیدا کننــد. هر چند که شــرایط 
شرکت های باری نسبت به مسافری مناسب تر بوده و 

امکان فعالیت آنها در بازار سرمایه وجود دارد.
بحث مهم دیگر ترانزیت کاال بوده که کشور عزیزمان 
ایران در موقعیت مناســبی ازکریدورهای منطقه ای و 
بویژه مســیر جاده ابر یشــم قرار دارد و نباید از این 

مزیت غافل شد.
در حال حاضر کشــورهای همسایه ایران به شدت 
در این زمینه فعال بوده و بســیاری از قطارهای حمل 
بــار ایــران را دور می زنند و درصورت کامل نشــدن 
خطوط شــبکه ترانزیت، نه تنها بازار های بین المللی 
را از دســت خواهیم داد بلکه درآمد هنگفتی هم وارد 
اقتصاد کشــور نخواهد شد.  اهمیت حوزه حمل ونقل 
ریلی در جابه جایی بارو مسافر بر هیچ کسی پوشیده 
نیست چون هزینه تمام شده را به شدت کاهش داده 
و از خطــرات در حوزه حمل ونقل تا حد قابل توجهی 

می کاهد.
شرط حضور شرکت های فعال این صنعت در بازار 
ســرمایه، سودآوری مناســب و جذاب بودن آن برای 
سرمایه گذاران است که با تحلیل متغیرهای موجود و 
اعمال سیاســت های صحیح توسط دولت و همچنین 
تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور رسیدن به شرایط 
مطلوب دور از انتظار نیست. پرداختن به ریسک های 
موجــود و کاهــش احتمال رخداد آنهــا می تواند به 
حضور فعال تر ســرمایه گذاران منجر شود. با مثبت تر 
شــدن فصای کســب و کار در صنعــت حمل ونقل 
 ریلی کشــور بی شــک امکان حضور اکثر شرکت های 
حمل و نقلی )مسافری و باری( در بازار سرمایه فراهم 

خواهد شد.

زیان انباشته سنگین سدی برای ورود شرکت های ریلی به بورس

 عبدالناصر همتی درحالی  ریشــه مشکالت اقتصادی کشور به طور خاص 
پشــت پرده گرانی ها را رشد پایه پولی و نقدینگی می داند که فراموش کرده 
است رکوردهای تاریخی ساالنه رشد نقدینگی پس از انقالب در دوره مسئولیت 

او رخ داد.
 اخیراً آقای همتی رئیس اسبق بانک مرکزی اظهاراتی را در خصوص تحوالت 
پایه پولی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیان کرده که نشان می دهد ایشان 
چنان غرق در مباحث سیاسی و پوپولیستی شده که رعایت اصول علمی اقتصاد 

را هم در تحلیل و بررسی متغیرهای اقتصادی کنار گذاشته است. 
آقای همتی درحالی که ریشه مشکالت اقتصادی کشور به طور خاص پشت 
پرده گرانی ها را رشــد پایه پولی و نقدینگی می داند و در مقام یک پیشگوی 
سرمست! از تحقق پیش بینی های خود هست که فراموش می کند، رکوردهای 
تاریخی ساالنه رشد نقدینگی پس از انقالب در دولت گذشته و به طور خاص 
در دوره مسئولیت ایشــان در بانک مرکزی ایجاد شده )رشد ۴۰.۶ درصدی 
نقدینگی در سال ۱۳۹۹( و ازاین حیث لقب سلطان رشد نقدینگی برازنده ایشان 
است. بر این اساس چنانچه رشد پایه پولی را مورد توجه قرار دهیم مالحظه 

می گردد که تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم رشد پایه پولی ساالنه در 
مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۴۲.۱ درصد تحقق یافته بود که رشد مذکور در انتهای 

سال به رقم ۳۱.۴ درصد کاهش یافته است.
اما نکته مهم دیگر آن اســت که ایشان به سیاق گذشته به هرگونه ابزاری 
برای سیاه نمایی اقدامات دولت سیزدهم متوسل می شود و در مورد اخیر نیز 
هنگام بررســی تورم بر خالف اصول علمی به جای اینکه رشــد »متغیرهای 
پولــی« را موردتوجه قرار دهد به مقایســه ارقام تغییر در »مانده پایه پولی« 
می پــردازد و صحبت از تغییر نجومی در مانده پایه پولی به میزان ۱۴۲ هزار 
 میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۰ می کند؛ درحالی که این چنین مقایســه هایی

 از اساس اشتباه است. 
دانشــجویان رشــته اقتصاد هم می داننــد که تغییرات پایــه پولی صرفاً 
نشان دهنده ارقام ریالی است و با این منطق، تغییر در »مانده پایه پولی« هر 
سالی در هنگام مقایسه با سال یا سال های قبل آن، نجومی خواهد بود، چرا که 
اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می برد و نیازهای پولی هرساله افزایش می یابد. 
اما نکته مهم دیگر در خصوص تحوالت تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی 

طی سال های اخیر که در ادبیات اقتصادی همواره به آن توجه می شود، اینکه 
ریشــه تورم در مواقعی صرفاً تحوالت پایه پولی و نقدینگی نیست، همان طور 
که هم اکنون بســیاری از کشورها تورم های باالی تاریخی را تجربه می کنند 
که ناشــی از تحوالت سمت عرضه در اقتصاد و به طور خاص افزایش قیمت 
انرژی و قیمت کاالهای پایه اســت که مستقل از تحوالت نقدینگی کشورها 

تحقق یافته است. 
در همین ارتباط، بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران طی سال های اخیر 
ریشه مشابهی دارد که عمدتاً به بی ثباتی های بازار ارز ناشی از تشدید تحریم و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در بازارهای جهانی ارتباط می یابد، البته طبیعی 
است که در چنین شرایطی به دلیل نیازهای پولی بیشتر اقتصادها، رشد پایه 
پولی و نقدینگی با افزایش همراه باشد و در حوزه سیاستگذاری اقتصادی این 

موضوع امری مذموم تلقی نمی شود. 
قاعدتاً پیروی از نظریه های متناقض آقای همتی در شرایط بروز شوک های 
سمت عرضه اقتصاد، می تواند اقتصادها را هر چه سریع تر در مسیر فروپاشی 

قرار دهد!.

رکورددار رشد نقدینگی چه کسی است؟
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گواهینامــه پایــه ســه و کارت وســیله نقلیــه بــه نــام ســیاوش امیــری بــه شــماره پــاک 81د889ایــران 
63و کارت معافیــت بــه شــماره ملــی 0923339116 متعلــق بــه رضــا فاختــه فرزنــد محمــد ابراهیــم در 

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

کارت ملــی گواهینامــه پایــه ســه کارت موتــور آپاچــی ســبز مشــگی کارت پایــان خدمــت عابــر بانــک  
بــه شــماره ملــی5530117457 متعلــق بــه هــادی کمالــی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ1401/02/18  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  گواهینامــه عابــر بانــک بــه شــماره ملــی 0925849200 متعلــق بــه علــی شــهامتی فرزنــد 
جــواد در تاریــخ 1401/02/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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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.

کارت ملــی بــه شــماره 4260224549 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4260224549 و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــران 49 348 ب 62 متعل ــه شــماره ای ــه شــماره 4260224549 و کارت ســوخت ب ــه ســه ب پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/10 مفق ــی در تاری ــد حاج ــروزی فرزن ــروز به  به

می باشد.

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.

ــخ  ــش در تاری ــد خدابخ ــی فرزن ــدی رحمت ــه مه ــق ب ــماره 6240054240 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

1401

ــماره 2141988411 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2141988411 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره 82ایــران 811ق25 متعلــق بــه عباســعلی جهــان دیــده فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/02/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ــد عیســی در  ــی ســرخنکاته فرزن ــه فاطمــه  جرجان ــق ب ــه شــماره 2121915605 متعل ــی ب کارت مل
تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»پــاک فلــزی خــودرو بــه شــماره 23 ایــران 982 ه 33 متعلــق بــه محمــد لطفــی زازرونــی 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/25 مفق ــم در تاری ــد ابوالقاس  فرزن

 0125NC5125.شــماره موتورD9540281×××Nc5 کارت موتورهنداپیشــرورنگ مشــکی  به شــماره تنه
064302  شــماره گلــو H _ 88  _ ی  1395شــماره پــاک632  پــاک ملــی 793 32 متعلــق بــه بهــروز 

جعفــری فرزنداکبردرتاریــخ1396/06/01 گــم کــردن واز درجــه اعتبار ســاقط هســت«

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــجاعی فرزن ــه ش ــه عالی ــق ب ــماره 6549465389 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/03مفق

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.

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 
 1400/12/01مفقــود 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
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0023937610 متعلــق بــه ســیدمرتضی باســتان فرزنــد ســیدمحمد در 
تاریــخ 1400/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و کارت واکســن بــه شــماره 0038201143 متعلــق بــه منیرالســادات 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــد سیدمحســن در تاری ــداران فرزن تحصیل

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0053687851 متعلــق بــه لیــا اردســتانی فرهابــادی جــوادی فرزنــد 
علــی در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــرزاده فرزن ــرا اصغ ــه زه ــق ب ــماره 4890139672 متعل ــه ش ــی ب ــمند و کارت بانک ــی هوش کارت مل
بیرامعلــی در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــری  ــوران پی ــه ت ــق ب ــماره 1380601411 متعل ــه ش ــیان( ب ــمند و کارت بانکی)پارس ــی هوش کارت مل

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

ــه  ــه فاطم ــق ب ــماره 0033352021 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت بانک ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
مغــاری فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/02/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0023663286 متعلــق بــه عرفــان کیانی فرزنــد رحمــان در تاریــخ1401/02/11  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــری فرزن ــارا طاه ــه س ــق ب ــه شــماره 2301094723 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1400/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد یحی ــور فرزن ــی پ ــه اشــرف نقدعل ــق ب ــه شــماره 0043448348 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــه حمیدرضــا هوشــمند فرزن ــق ب ــه شــماره 0047504781 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ1401/02/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــد محم ــی فرزن ــل رحمان ــه ابوالفض ــق ب ــماره 0022945016 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4132354611 متعلــق بــه مهــدی  روســتائی درمیانــه  فرزنــد غــام  در تاریــخ 
 1400/09/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569735185 متعلــق بــه ربابــه حمــزه  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1397/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0064228061 متعلــق بــه لیــا پائیــزی  فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2065

کارت ملــی بــه شــماره 0639859496 متعلــق بــه عصمــت نظیفــی فرزنــد رســول در تاریــخ 
 1399/09/09مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0422132047 متعلــق بــه حســن بوربــور فرزنــد محمــد در تاریــخ1400/09/07  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0420412395 متعلــق بــه هــورا شــیبانی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــری فرزن ــه کاظــم برب ــق ب ــه شــماره 712336649 متعل ــاع خارجــی ب ــش اتب کارت امای
تاریــخ 1401/02/06 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 تاریــخ 1401/01/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد امامعل ــی فرزن ــاس حیدرعل ــه عب ــق ب ــماره 4380204308 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

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0067286828 متعلــق بــه ســعید ابراهیــم پورطلوعــی فرزنــد علــی 
حســین  در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0059039965 متعلــق بــه ماهــرخ ضیاپــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0017021162 متعلــق بــه محمــد حســین  قدیریــان فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0790450720 متعلــق بــه مجیــد بینائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/02/18  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1819925803 متعلــق بــه پروانــه افتخــاری فرزنــد شمشــاد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/15مفق

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.

ــه  ــق ب ــه شــماره 1463414803 متعل ــه شــماره 1463414803 و گذرنامــه ب کارت نظــام مهندســی ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/02 مفق ــین در تاری ــد حس ــتگار فرزن ــک رس  باب

می باشد.

دفترچــه بیمــه بــه شــماره 6038856161 متعلــق بــه جــواد لطفــی فرزنــد قــادر در تاریــخ 1401/01/22 
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.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه کاظــم دارایــی فرزن ــه شــماره 5849385398 متعلــق ب گواهینامــه پایــه ســه ب
 1401/02/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 6660564780 متعلــق بــه جمــال فاحتــی فرزنــد صمــد در تاریــخ1400/10/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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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

ــخ  ــن در تاری ــی ضام ــد عل ــی فرزن ــدی کرتای ــاس مهم ــه الی ــق ب ــماره 335 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/03/01مفق

2504

ــد حســن در  ــی فرزن ــرا کاظم ــه زه ــق ب ــی 1100398562 متعل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریخ 1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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.

ــد رضــا در  ــه مســعود صاحــب خــرد فرزن ــق ب ــه شــماره 1273082559 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــر فرزن ــدا زادمه ــه ن ــق ب ــماره 1292909277 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/18مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 5659360262 متعلــق بــه مصطفــی نظــری کوپائــی فرزنــد محمــود و 
کارت ماشــین خودروســواری ام وی ام مــدل 1399 بــه شــماره 12 و 116 ایــران 53 متعلــق بــه زهــرا 

عابــدی در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1272392181  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1272392181 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــده و از  ــد سیدحســین در تاریــخ 1401/02/11 مفقــود گردی ــی فرزن ــه ســیدمحمدامین خدائ متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1754454666  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1754454666 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
و کارت نظــام مهندســی بــه شــماره 1754454666 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 177950336595 
متعلــق بــه ســارا زنگنــه بهــزادی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/01/08 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272572501 متعلــق بــه متیــن ســازنده فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/01/13مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508

کارت ملــی بــه شــماره 1281765333 متعلــق بــه اصغــر  میرزائــی فرزنــد علــی در تاریــخ1400/11/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه  در تاری ــمت ال ــد حش ــی فرزن ــینا دهقان ــه س ــق ب ــماره 1273351231 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/11/01مفق

ــخ  ــی  در تاری ــف عل ــد لط ــی فرزن ــی مائ ــه موس ــق ب ــماره 4680082577 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/01مفق

2603

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0933441754 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0933441754 و 
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 33س174 ایــران 74 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 33س174 ایــران 
74 و کارت ماشــین بــه شــماره 33س174 ایــران 74 و کارت ســوخت بــه شــماره 33س174 ایــران 74 
متعلــق بــه حســن دلیــر فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد..

2807

شناســنامه بــه شــماره 2162611856 متعلــق بــه مهســا ســاالر فــر فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
 1400/12/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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
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ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/07مفق

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 
 1401/01/10مفقــود 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 
ــاری  ــال مخت ــید جم ــه س ــق ب ــماره 2162043701 متعل ــه ش ــی ب ــران 82 و کارت مل 61 ن 458 ای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/05 مفق ــب در تاری ــر صاح ــد  می ــده فرزن  ریگن

می باشد.

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.

ــت ــی کترح ــند کمپان ــی NAAGJIJW7GF306324 و س ــماره شاس ــه ش ــین ب ــبز ماش ــرگ س ب
ملــی  شــماره  بــه   72 ایــران   536 ل   92 پــاک  شــماره  بــه   NAAGJIJW7GF306324
2063983223 متعلــق بــه مهنــاز محمــدی نــام پــدر قربانعلــی در تاریــخ 1400/08/20 مفقــود گردیــده 

ــی باشــد. ــار ســاقط م و از درجــه اعتب

2901

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 

اعتبار ساقط می باشد.

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 
1401/01/27 مفقــود 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 1401/01/23 مفق

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 1400/11/01 مفق

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.

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  1400/12/25مفق

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 تاریــخ 1400/11/15 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.

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  1401/01/24مفق

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  1399/01/01مفق

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 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.

ــه  در  ــدرت ال ــد ق ــادری فرزن ــه ســهیا  افشــاری  ن ــق ب ــه شــماره 6599655459 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 0014588773  و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین  و 

کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 395 د 54 متعلــق بــه علیرضــا  ســتوده  فرزنــد محمــد 
ابراهیــم  در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد عباســعلی  در تاری ــه محمــد زارعــی نیــک فرزن ــه شــماره 0780906780 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی   ــه حســین  برزنون ــق ب ــه شــماره 1050499735  و کارت ســوخت متعل ــی و شناســنامه  ب کارت مل
فرزنــد محمدرضــا  در تاریــخ 1400/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 5639980291 متعلــق بــه ســمیه  عزیــزی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/01/01مفق

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــار فرزن ــدان تب ــه  وح ــه فاطم ــق ب ــماره 0042945623 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب  1401/01/01مفقــود گردی

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0019976501 متعلــق بــه ســجاد  اکبــری  فرزنــد 
منصــور در تاریــخ 1395/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــر  ــه رضــا  باق ــه شــماره 0022076743  متعلــق ب شناســنامه  و کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  ب
دوالبــی  فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1400/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــتو فرزن ــن خس ــه حس ــق ب ــماره 0082578028 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/11مفق

ــد رحیــم در  ــه مســعود ثابتــی کلخــوران فرزن ــق ب ــه شــماره 1379308951 متعل ــم ب کارت ملــی قدی
تاریــخ 1401/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد نصرال ــعبانی فرزن ــا ش ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0052293416 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/08مفق

ــی  ــه شــماره مل ــی 20ایران116ج67ب ــه شــماره انتظام ــی و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/01/20 مفق ــد رضــا در تاری ــوه چــی فرزن ــه حســن اصغــری گی ــق ب 0012392340 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

انتظامــی  شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  کارت  و  رانندگــی  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
99ایــران219ط73 بــه شــماره 0055392636 متعلــق بــه مهــدی  باقــری  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/15مفق

ــخ  ــری فرزنــد محمدرضــا در تاری ــه ســحر طاه ــق ب ــه شــماره 0014130882 متعل ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/10مفق

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت 
بــه شــماره انتظامــی 33ایــران562ل51 بــه شــماره ملــی 0056154909 متعلــق بــه مهــدی ســیاه وش 

فرزنــد رحمــان در تاریــخ 1401/02/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره پــاک ثبتــی 5751 فرعــی از 188 اصلــی بــه نشــانی تهــران تهرانپــارس خ 
شــهید حســینی خ شــهید داوری ک 126 غربــی پــاک 151 مــورد ثبــت 37755 صفحــه 111 دفتــر 
ــه شــماره ملــی 0039759296 در تاریــخ  ــد علــی اکبــر ب ــه محمــد شــهر برخــواه فرزن 125 متعلــق ب

 1398/02/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــی 0022487786 متعل ــماره مل ــه ش ــایی ب ــی و کارت شناس ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
 رضــا زاهــدی کاشــانی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1400/11/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــیدیعقوب ب ــد س ــن فرزن ــید داود ارمی ــه س ــق ب ــماره 743 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/24 مفق 2229316291 در تاری

شناســنامه بــه شــماره 0013893742 متعلــق بــه محمدعلــی ســیدرضا دوالبــی فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ 1400/09/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0075001780 متعلــق بــه مریــم چشــمه فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/10مفق

ــد محبــت در تاریــخ  ــه اســداله حشــماک فرزن ــه شــماره 0068283784 متعلــق ب کارت ملــی قدیــم ب
 1399/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــر میرزای ــه منظ ــق ب ــماره 0074761617 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/25مفق

شناســنامه و کارت ملــی و کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 0021181578 متعلــق بــه حســن عابدینــی 
فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــکرخدا در تاری ــد ش ــاری فرزن ــه ی ــم ال ــه مری ــق ب ــماره 0622237152 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0579869751 متعلــق بــه محمدرضــا طاهــری فرزنــد ایــوب در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/09 مفق
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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
 1401/02/01مفقــود 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 
 1400/11/28مفقــود 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
 1400/12/01مفقــود 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 تاریــخ1400/11/05  
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
1400/11/01 مفقــود 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

کارت ملــی بــه شــماره 0015069893 و شناســنامه بــه و گواهینامــه متعلــق بــه نویــد ســهرابی فرزنــد 
محمدجعفــر در تاریــخ  1400/12/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0589922785 و گواهینامــه متعلــق بــه ولــی الــه راوش فرزنــد حبیــب الــه در 
تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 88ایــران496ب61 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 
0589922785 متعلــق بــه ولــی الــه راوش فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــران164ط44 و بیم ــماره 40ای ــه ش ــین ب کارت ماش
0589922785 متعلــق بــه ولــی الــه راوش فرزنــد حبیــب الــه در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــدی فرزن ــه محم ــب ال ــه حبی ــق ب ــماره 0035650052 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/17مفقــود گردی

ــی  ــد مل ــا ک ــزت ب ــد ع ــی فرزن ــم  بابای ــه رحی ــق ب ــران178ه65 متعل ــماره 22ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق 0073507504 در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2708876503 متعلــق بــه فرزانــه فکــوری ســالکویه فرزنــد رمضعلــی در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالرضــا  در تاریــخ  ــی فرزن ــه اشــکان صفــی خان ــه شــماره 0079626955 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/12مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد جانعل ــی فرزن ــادق یزدان ــه ص ــق ب ــنامه متعل ــماره 0066266238 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ1400/06/20  مفقــود گردی
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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 تاریــخ 1401/01/16 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.

شناســنامه بــه شــماره 0250777509 متعلــق بــه ابوالفضــل زارع فرزنــد غامحســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

ــی در  ــد ول ــی فرزن ــین نجف ــه محمدحس ــق ب ــماره 0533078301 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره   ــور M15/8320787    وش ــماره موت ــران 151 ج 28  وش ــماره 11ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
VIN....NAS811100G5704538 متعلــق بــه شــهناز دهقانــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ1399/01/01  
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مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد قنب ــی فرزن ــد یاغان ــه احم ــق ب ــماره 0045802025 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/12/01مفقــود گردی

VIN... ــماره ــی 164FML1002569 وش ــماره شاس ــران 75654 وش ــماره 125ای ــه ش ــور ب کارت موت
IRADN9110UA110231 متعلــق بــه مرتضــی غفــاری مقــدم فرزنــد محمدولــی در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1394/01/01مفق

گواهینامــه پایــه دو وکارت پایــان خدمــت  بــه شــماره 0069230226 و کارت ماشــین وکارت 
ــق  ــور وبیمــه وکارت ســوخت متعل ــران 634 م 95 وکارت موت ــه شــماره 11ای ــه ب ســوخت  وبیمــه نام
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/20 مفق ــا در تاری ــد غامرض ــی فرزن ــین کاویان ــه افش  ب

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 5459487803 متعلــق بــه معصومــه نــوروزی ورنکــش فرزنــد اســد 
در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 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
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/06مفقــود گردی

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 1401/01/15 مفقــود 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 

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

ــه  ــور ب ــه  و کارت موت ــه س ــور پای ــه ماشــین و موت ــه شــماره 2031605119 و گواهینام ــی ب کارت مل
شــماره 23421 ایــران 111 بــه شــماره شاســی *125AB905550***NCV* شــماره موتــور 
156FMINCV2010109714متعلــق بــه علیرضــا  کبیــری  فرزنــد داریــوش در تاریــخ1400/06/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1260369110 متعلــق بــه احســان  کاشــانی ملکــی  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2670251196 متعلــق بــه رضــا  کاظمیــان فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/18مفق

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــد محم ــری فرزن ــد  اخت ــه احم ــق ب ــماره 0074168142 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/01مفقــود گردی

ــخ  ــم  در تاری ــد قاس ــت  فرزن ــارف  خدادوس ــه ع ــق ب ــماره 4310532411 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/10/01مفق

گواهینامــه ماشــین و موتــور  پایــه یــک بــه شــماره 0066040701 متعلــق بــه ســید مجتبــی  موســوی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــید ابوالقاســم  در تاری ــد س اعتصــام فرزن

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0022355243 متعلــق بــه ســحر  اقابابائــی  فرزنــد نــادر  در تاریــخ 
 1400/08/03مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 0082577609 و گواهینام ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
شــماره 58 ج 458 ایــران 99 بــه شــماره شاســی NVAW01HHFJE112605وبــه شــماره 
موتــور 147H0445749و کارت ماشــین بــه شــماره 17 ص 887 ایــران 88 بــه شــماره شاســی 
S141228845169 و شــماره موتــور 3117694 متعلــق بــه امیــر  علــی نظــری  فرزنــد محمــد رضــا  

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/17 مفق در تاری

ــه  ــران 146 ب ــماره 33522 ای ــه ش ــور ب ــماره 0491360533 و کارت موت ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــه  ــق ب ــی 125C9435699***N2P متعل ــماره شاس ــه ش ــور 0125N2P202300 و ب ــماره موت ش
رضــا  زمانــی  فرزنــد زیــن العابدیــن  در تاریــخ 1401/01/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0081950268 متعلــق بــه ریحانــه  عباســی ابیانــه فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909

کارت ملــی بــه شــماره 0022377735 متعلــق بــه محمد  محمــدی فرزند علــی در تاریــخ1400/11/30  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 NAALSRALDSAO 93495بــرگ ســبز خــودرو به شــماره ایــران 68 53و923 بــه شــماره شاســی
ــادر در تاریــخ 1399/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد ن ــه اقبــال محمــودی فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره 13ب 30695 متعلــق بــه قربانعلــی رضــا پــور فرزنــد بابــا در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/13مفق

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 
بــه آقــای  حســین  میــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1399/06/10 ســرقت گردیــده و از درجــه 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.

ــد گل محمــد و ســند  ــم مریــم  نصیــری فرزن ــه خان 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 مانیا خادمــی فرزند ولــی اهلل  در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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.

ــه  ــین ب ــوخت ماش ــه و کارت س ــه نام ــین و بیم ــماره 0450247244 و کارت ماش ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره 549 ب 44   متعلــق بــه محمــد جــواد  عطوفــی فرزنــد محمــد جعفــر  در تاریــخ1401/01/14  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه آقــای محمــد حســین  محمــدی نیــک فرزنــد حســین بــه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/01/17 ســرقت  در   6580154731 ملــی   شــماره 

ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــت  صاب ــم  عصم ــه خان ــق ب ــماره 0871504766 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2249535922 متعلــق بــه آقــای رضــا رضایــان دشــتی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
 1400/10/01ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0701361883 متعلــق بــه عزیزالــه پیــش دار فرزنــد علــی اکبــر 
در تاریخ 1400/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0700523367 متعلــق بــه علــی اکبــر علــی نیــا فرزنــد عبــداهلل  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 0700261559 و کارت ســوخت موتورســیکلت بــا 
شــماره پــاک 077797627و کارت هوشــمند خــودرو بــا  شــماره پــاک ایــران_32 389 ل36 و کارت 
حکمــت فروشــگاه و کارت بنیــاد شــهید متعلــق بــه حســن شــکوفه حــوض ســرخی فرزنــد قــدرت در 

تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــودرو  بیم ــمند خ ــوخت و کارت هوش ــماره 0703711709 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــه   ــه مرضی ــق ب ــران  36  267ن66 متعل ــاک ای ــماره پ ــا ش ــین ب ــی ماش ــه فن ــین و  معاین ــه ماش نام
 خــوش نیــت فرزنــد رجــب علــی  در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند    بــه شــماره 0702301981 متعلــق بــه عفــت خواجــه  فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/01/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره ملــی 0701011701 متعلــق بــه بمانعلــی اســماعیل زاده فرزنــد غــام 
حســین در تاریــخ 1400/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــه مهــدی حســن زاده  فرزن ــق ب ــه شــماره 6500025156 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد رجبعل ــور فرزن ــا پ ــد رض ــه حام ــق ب ــماره 0690494572 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044

ــده  ــود گردی ــخ 1400/9/20 مفق ــی درتاری ــد گل عل ــای امیردشــتی فرزن ــی 5660027148آق کارت مل
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

4011

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3720548929 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ1400/10/05   ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــاد فرزن ــرگ آب ــی گ ــه ســهراب زارع ــق ب 3720548929 متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3850134784 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3850134784 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3850134784 متعلــق بــه ســهران مســگری 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/02 مفق ــر در تاری ــد مظف فرزن

ــه شــماره ملــی 3720475621  کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720475621 و شناســنامه ب
متعلــق بــه منــا صلواتــی فرزنــد بهاالدیــن در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 3732869210  ــان خدمــت ب ــه شــماره ملــی 3732869210 و کارت پای شناســنامه ب
ــه در تاریــخ 1400/09/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد فــرج ال ــار فتحــی فرزن ــه ژی متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

4030

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه میثــم حیــدری فرزنــد امیرخــان و کارت ملــی بــه شــماره 4859900121 
متعلــق بــه ســحر خیــری فرزنــد محمدباقــر  در تاریــخ 1401/01/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4070852931 متعلــق بــه ولــی  کرمــی فرزنــد برارجــان در تاریــخ 1401/02/01 
ــود  ــخ 1400/12/01مفق ــی در تاری ــرم صارم ــه اک ــق ب ــماره 4070539786 متعل ــه ش ــی ب و کارت مل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060370983 متعلــق بــه عاطفــه  مختــاری مقــدم فرزنــد صیدجــان در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 4061146531 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــیدفضل اهلل در تاری ــد س ــیدی فرزن ــین رش سیدامیرحس

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111

ــه  ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 15520 و بیم ــه ش ــنامه ب ــماره 0059546018 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 88ایــران 694ن77 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره  
متعلــق بــه ســورنا زریــن کفــش فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 5709569151 متعلــق بــه بهدخــت یگانــه دیناچالــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــدق فرزن ــی برن ــی  طالب ــه گل ــق ب ــماره 1638692742 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/12/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2594312096 متعلــق بــه ســید صنــم  میــر نیــازی  فرزنــد ســید رضــی  در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»کارت پایان خدمت  و گواهینامه پایه دوم به شــماره 5399606925و بیمه نامه ماشــین  به شــماره پاک 
56 ایران697ی 13  و کارت ماشــین به شــماره شاسی s5420090058372 و شماره موتور 4251720 و 
 شــماره پاک  56 ایران 697 ی 13 و کارت ســوخت  به شــماره پاک  56ایران 697ی13 و کارت سوخت 
تاکســی 46 ایــران 356ت 51  متعلــق بــه علــی  نــوروزی  فرزنــد غیــب علــی  در تاریــخ1401/02/10  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــد ابراهیــم  در  ــه خســرو  قربانپــور ویشکاســوقه فرزن ــق ب ــه شــماره 0036719005 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــمعیل  در تاری ــد اس ــی  فرزن ــم  صوم ــه رحی ــق ب ــماره 2590771495 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/15مفق

ــه حســین  حســن زاده  ــق ب ــه شــماره 2669506224 متعل ــی ب ــه شــماره 16 و کارت مل شناســنامه ب
ســنگ بیجــاری  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 5189945979 متعلــق بــه ســعیده  یگانــه مــرد ســوقه 
فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالرضــا  در  ــه ســیمین  رحیمــی ســیبنی  فرزن ــق ب ــه شــماره 5949719220 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت  پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2580683453 متعلــق بــه ســهیل  
شــعبان نــژاد پیــر دهــی  فرزنــد رمضانعلــی  در تاریــخ 1401/02/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1638668531 متعلــق بــه حســین  فتحــی جعفــر آبــاد  فرزنــد افضــل  در تاریــخ 
 1401/01/14مفقــود 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 
محمدباقــر   بــه  متعلــق   12489209643 موتــور  شــماره  بــه  و   NAACC1CF8BF432921
 بــرادران کاشــانی  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

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.

بــه مهســا چیــت  بــه شــماره ملــی 0943348838 متعلــق  و  بــه شــماره 1840  شناســنامه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1400/11/25 مفقــود  در  علــی   فرزنــد  یــزدی    ســازیان 

ساقط می باشد.

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

کارت ملــی بــه شــماره 0050989881 متعلــق بــه احمدرضــا  طباطبایــی فرزنــد ســیدغامرضا در تاریــخ 
 1401/02/02مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010257837 متعلــق بــه حســین  خزلــی  فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/11/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســین  در تاری ــای مســعود الماســی فرزن ــه اق ــه شــماره 0370008588 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

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

ــخ  ــی در تاری ــد عیس ــی زاده فرزن ــیرین فتح ــه ش ــق ب ــماره 4500996540 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014

کارت ماشــین بــه شــماره 24 د 848_71 و کارت ملــی بــه شــماره 4620239704 و بیمــه نامــه ماشــین 
بــه شــماره 24د848_71 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 24د848_71 و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــد ســهراب در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود  ــه چنگیــز جــوادی چاشــتری فرزن 24د848_71 متعلــق ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031

کارت ملــی بــه شــماره 5590019303 متعلــق بــه محمــد حســین عــرب محمــدی فرزنــد اســکندر  در 
تاریخ 1401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــی متعل ــی و کارت مل ــر خان ــتو  طاه ــه پرس ــق ب ــماره 4380248402 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
فاطمــه طاهــر خانــی بــه شــماره 4380416917 فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7032

ــه شــماره 23ی114ایــران38  ــه شــماره ملــی0076080684 و کارت ماشــین ب گواهینامــه پایــه ســه ب
ــده و از  ــود گردی ــخ 1400/08/18 مفق ــد در تاری ــد محم ــینی فرزن ــدی بایس ــهیا محم ــه س ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2680040473 متعلــق بــه یاســر رســتم زاده  فرزنــد مختــار  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/08/01 مفق

ــخ  ــم  در تاری ــد کاظ ــری  فرزن ــا  نواص ــه من ــق ب ــران99 متعل ــماره 76ی458ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/02/17 مفق

7044

ــخ  ــواد در تاری ــد محمدج ــینه فرزن ــن  نقش ــه بهم ــق ب ــماره 1753344311 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1400/08/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



7

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/02/20

شماره : 1363

وقتی یک باشگاه اعتقادی به پرچم ندارد!

 رقیبآزموندرلورکوزنمیماند
مدیر ورزشی بایر لورکوزن تایید کرد که پاتریک شیک در 

تابستان امسال فروخته نخواهد شد.
 به نقل از بیلد، در حالی که تیم های نیوکاسل و بارسلونا به 
دنبال به خدمت گرفتن پاتریک شیک برای فصل بعد هستند، 
سیمون رولفس مدیر ورزشی بایر لورکوزن تایید کرد که این 

مهاجم در تابستان امسال فروخته نخواهد شد.
بایرلورکوزن قصد ندارد پاتریک شیک را در تابستان امسال 
بفروشد. او در فهرست خرید تیم های نیوکاسل و بارسلونا قرار دارد؛ دو باشگاهی که 
می توانند پیشنهادات خود را در زمان باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی ارائه 
دهند اما با اظهارات مدیر ورزشــی بایر لورکوزن باید ماندن این مهاجم در آلمان را 
قطعی دانســت.رولفس درباره ماندن پاتریک شیک گفت: شیک در تابستان امسال 
فروخته نخواهد شد. او فصل آینده برای ما بازی خواهد کرد، این کامال واضح است. 
او یک بازیکن کلیدی در برنامه های ماست و به هیچ وجه او را از دست نخواهیم داد.

این بازیکن تا ســال ۲۰۲۵ با بایر لورکوزن قرارداد دارد و این بدان معناست که 
حداقل فصل بعد او در کنار سردار آزمون مهاجم های بایر لورکوزن هستند. 

او در دو بازی اخیرش عملکرد خوبی داشته است. او یک گل به اینتراخت فرانکفورت 
و یک گل به گروتر فورت در بوندسلیگا زد.بایر لورکوزن توانست سهمیه حضور در لیگ 
قهرمانان برای فصل بعد را به دست بیاورد و در این رقابت ها نیز حاضر خواهد بود. 

کداممربیمقابلسرخپوشانموفقتربودهاست؟
قهرمان پنج دوره گذشــته لیگ برتر تنها ۱۷ بار در این  

سال ها مقابل حریفان خود شکست خورده است.
 شکست پیکان مقابل پرسپولیس و شکست های پیاپی 
مربیان یا بازیکنان سابق پرسپولیس مقابل این تیم حواشی 
چند هفته اخیر لیگ برتر را داغ تر کرده اما با توجه به آمار 
چند سال اخیر می توان گفت سرخپوشان پایتخت سخت 
شکست می خورند و به راحتی مقابل حریفان خود امتیاز از 
دست نمی دهد.پرسپولیسی ها از ۶ فصل گذشته تاکنون تنها ۱۷ بار شکست خوردند 

و طبق آمار، این نتایج مقابل ۱۴ مربی مختلف رقم خورده است.
 در این بین حتی مربیان استقاللی هم نتوانسته اند بیشتر از ۲ بار پرسپولیس را 
شکست دهند و همین مساله عملکرد خوب پرسپولیسی ها را در فصل های گذشته 
نشــان می دهد.امیر قلعه نویی با تیم های ذوب آهن و سپاهان، علیرضا منصوریان با 
استقالل و صنعت نفت و رسول خطیبی با آلومینیوم اراک هر کدام ۲ بار توانسته اند 
پرسپولیس را شکست دهند که بهترین آمار را در بین مربیان لیگ برتری در تقابل با 
این تیم به ثبت رسانده اند. ۱۱ مربی دیگر هر کدام یک مرتبه پرسپولیس را از پیش 
رو برداشته اند.اکبر میثاقیان با سیاه جامگان، فیروز کریمی با صنعت نفت و مجتبی 
حسینی با ذوب آهن در لیگ شانزدهم، مجید جاللی با پیکان، علی دایی با سایپا و 
وینفرد شــفر با استقالل در لیگ هفدهم و افشین قطبی با فوالد در لیگ هجدهم 

پرسپولیس را شکست داده اند.
همچنیــن در لیگ نوزدهم لــوکا بوناچیچ با ذوب آهن، مهــدی تارتار با نفت 
مسجدسلیمان، یحیی گل محمدی با شهرخودرو و مصطفی دنیزلی با تراکتور هر 
کدام یک بار توانستند حریف خود را شکست دهند.  با این حال می توان گفت هیچ 
کدام از مربیان لیگ برتری نتوانسته اند به راحتی پرسپولیس را شکست دهند. این 
آمار نشان می دهد که سرخ پوشان سخت می بازند و این مساله، حواشی چند وقت 

اخیر را رد می کند.

گزینهاصلیپرسپولیسبرایمیزبانیازسپاهانکجاست؟
باشــگاه پرسپولیس قصد دارد در صورت تأیید مسئوالن 
استان سیرجان و باشــگاه گل گهر در ورزشگاه خانگی این 

باشگاه پذیرای سپاهان باشد.
 باشگاه پرسپولیس برای میزبانی از تیم سپاهان در هفته 
بیســت وهفتم لیگ برتر به دنبال انتخاب شــهر و ورزشگاه 
مدنظر برای معرفی به ســازمان لیگ است.در همین زمینه 
نیز در وهله اول گزینه اصلی سرخپوشان برای میزبانی از تیم 
سپاهان، شهر مشهد مقدس و ورزشگاه امام رضا )ع( این شهر بود که ظاهراً با مخالفت 
مسئوالن استانی برای حضور تماشاگران در ورزشگاه، این شهر از گزینه های میزبانی 
سرخپوشان خارج شده است.باشگاه پرسپولیس اکنون به دنبال هماهنگی ورزشگاه 
ســردار شهیدسپهبد قاسم سلیمانی سیرجان است تا در صورت موافقت مسئوالن 

این شهر و باشگاه گل گهر، دیدار پرسپولیس - سپاهان در این شهر برگزار شود.

اعتراضرسمیپرسپولیسبهسازمانلیگ
باشگاه پرسپولیس در نامه ای رسمی به سازمان لیگ 

به صحبت های سهیل مهدی اعتراض کرد.
 ســهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
چنــد روز پیش در اظهاراتی عجیب اعالم کرد در صورت 
تساوی امتیازات دو تیم در پایان لیگ، مالک تعیین جایگاه  
تیم ها در جدول رده بندی، بازی های رودررو است که در 
صورت تســاوی در دو دیدار رفت و برگشت، گل زده در 
خانــه حریف مالک تعیین جایگاه  تیم ها قرار خواهد گرفت. موضوعی که باعث 
اعتراض شدید پرسپولیسی ها شد و آنها معتقد بودند مالک قرار دادن گل زده در 
خانه حریف به هیچ وجه در مصوبه هیئت رئیسه وجود ندارد و مشخص نیست 

سهیل مهدی بر چه مبنایی این صحبت را مطرح کرده است.
در همین زمینه نیز باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به حیدر بهاروند رئیس 
سازمان لیگ به طور رسمی به صحبت های سهیل مهدی واکنش نشان داده است. 
پرسپولیسی ها در این نامه تأکید کرده اند که در مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال به گل زده در خانه حریف اشاره نشده است و باید در صورت تساوی دو 
تیم در دیدار رفت و برگشت، تفاضل گل مالک تعیین جایگاه تیم ها قرار بگیرد.

زنایرانیسرمربیتیمملیعراقشد
مربی زن ایرانی هدایت تیم ملی فوتســال بانوان عراق 
را برعهــده گرفت. فدراســیون فوتبال عراق اعالم کرد با 
شــهناز یاری مربی ایرانی برای هدایت تیم ملی فوتسال 
بانوان این کشور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا قرارداد 
امضا کرده اســت.فراس بحر العلوم رئیس کمیته فوتبال 
بانوان فدراســیون عراق در این زمینه گفت: مربی ایرانی 
شــهناز یاری به همراه کادر فنی اش )دوشنبه( به بغداد 
می رسد تا کارشان به صورت رسمی آغاز کنند. امروز نشست خبری برای معارفه 
سرمربی جدید تیم بانوان برگزار خواهیم کرد. مربی ایرانی شرایط بازیکنان تیم 
ملی بانوان را بررســی خواهد کرد تا بتواند بهترین ها را برای مسابقات قهرمانی 

غرب آسیا به میزبانی عربستان انتخاب کند.
مدیر فدراسیون عراق ادامه داد: شهناز یاری یکی از بهترین مربیان ایرانی به 
شمار می آید که می تواند کمک زیادی به تیم ملی بانوان عراق کند. او اندیشه 
الزم برای پیشرفت تیم ملی فوتسال را دارد. قبل از آغاز مسابقات قهرمانی غرب 
آسیا در بغداد یک اردوی تدارکاتی برگزار خواهیم کرد.پیش از این ناظم الشریعه 
ســرمربی اسبق تیم ملی فوتسال مردان کشورمان هم هدایت تیم ملی فوتسال 

عراق را برعهده گرفته بود و اکنون کادر فنی فوتسال عراق کامال ایرانی شد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیم والیبال شــهداب یزد برای حضور در جام 
باشــگاه های آسیا از طرح پیراهن های جدید 
خود رونمایی کرد که خبری از پرچم کشورمان 

روی آن نیست.
بیست ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های مردان آســیا ۲۰۲۲ از ۲۴ تا 3۰ 
اردیبهشــت با حضور هشــت تیم به میزبانی 
جمهوری اســالمی ایران در ســالن ۱۲ هزار 
نفری آزادی برگزار خواهد شد. تیم های پیکان 
و مقاومت شــهداب یزد نماینده های ایران در 
این دوره از رقابت های به شــمار می روند که 
پیــکان به عنوان میزبان و شــهداب به عنوان 
قهرمان لیگ برتر در این دوره از مسابقات حضور 

خواهند داشت.
موضوعی کــه درمورد این دو باشــگاه در 
روزهــای اخیر مطرح می شــود بازارگرمی و 
جذب ســتاره های سرشــناس جهان والیبال 
برای رسیدن به کسب عنوان قهرمانی است. در 
این بین یزدی ها که اخیراً در تورنمنت دبی با 
نام بن ثانی و با پرچم کشور امارات حضور پیدا 
کرده بودند برای جبران اشــتباه خود از طرح 
پیراهن هــای جدید خود برای حضور در جام 

باشگاه های آسیا رونمایی کردند.
نکته عجیب در طراحی این پیراهن ها این 
اســت که یزدی ها بازهم جای مناسبی برای 
پرچم کشورمان در نظر نگرفتند و به نظر می 
رسد اعتقادی به این موضوع ندارند. هرچند که 

آنها برای جبران اشتباه قبلی خود از طرحی با 
عنوان »چو ایران نباشد، تن من مباد« استفاده 
کرده اند، اما سوال اینجاست که آیا مسئوالن و 
مخاطبان بین المللی توان خواندن و درک این 
نوشته را دارند یا خیر؟ به هر حال شهداب قرار 

است که در جام باشــگاه های آسیا به عنوان 
نماینده ایران حضور پیدا کند و نیاز است که از 
پرچم کشورمان روی پیراهن خود استفاده کند.

به نظر می رسد یزدی ها فراموش کرده اند 
که در تورنمنت دبی پرچم کشور امارات با چه 

اندازه ای و در کجای پیراهن شان نقش بسته 
بود که حاال در طراحی پیراهن جدید خود پرچم 
کشــورمان را در اندازه ای کوچک و به پشت 
یقه منتقل کــرده اند. نکته جالب توجه دیگر 
اینکه در عکس و ویدئوهایی که از سوی باشگاه 
مقاومت شهداب یزد منتشر شده بود از عنوان 
»رونمایی از البسه تیم والیبال مقاومت شهداب 
یزد برای حضور در رقابت های جام باشگاه های 
آسیا ۲۰۲۲« استفاده شده بود که پس مطرح 
شدن انتقادهای اولیه این عنوان به »رونمایی از 
البسته تمرینی« تغییر پیدا کرد، اما آقایان در 
متن انگلیسی درج شده روی طرح های خود 

فراموش کردند واژه »تمرینی« را اضافه کنند!
شــاید در اتفاق قبلی و حضور در تورنمنت 
دبی فدراســیون والیبــال و وزارت ورزش هم 
مقصر بودند، اما این موضوع رســماً به باشگاه 
شهداب مربوط می شود. حاال باید دید که آیا این 
اقدامات مسئوالن باشگاه شهداب یزد به صورت 
سهوی صورت می گیرد یا عمدی در کار است؟ 
اهالی والیبال و عالقمندان به این رشته امیدوار 
هستند که تا زمان شروع مسابقات جام باشگاه 
های آسیا طرح پیراهن یزدی ها اصالح شده و 
پرچم خوش رنگ کشورمان روی آن چاپ شود.

ملی پوش ووشــوی ایران گفت: مسئوالن برگزاری 
مشکلی برای آغاز مسابقات نداشتند و این دولت چین 
بود که مخالفت کرد و به نظرم موضوع مشکوک است.

محسن محمدســیفی، درباره لغو بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ هانگژو و موکول شدن این رقابت ها به یک سال 
دیگر، توضیح داد: قطعا این اتفاق به سود هیچ رشته ای 
نبود و شرایط االن جوری شده که همه چیز بهم ریخته 
اســت. االن یک نفر سرباز می شــود، یک نفر کال کنار 
می رود و کال هم آرزوهای زیادی بر باد رفت. این موضوع 
نیز تنها برای کشور ما نیست و همه کشورهای شرکت 

کننده چنین مشکلی دارند.
او گفــت: موضوع خیلی عجیب اســت. مســئوالن 
برگــزاری چیــن می گویند شــرایط عادی اســت و 
مشــکلی برای برگزاری بازی ها نداریم، اما دولت چین 
این اجــازه را نمی دهــد. ما ۲۵ اردیبهشــت انتخابی 
 داشــتیم و قطعا اتفاقات خوبی می افتاد، اما از شنیدن 
این خبر دو سه روز می گذرد و من واقعا هنوز نتوانسته ام 

با آن کنار بیایم.
دارنده سه مدال طالی بازی های آسیایی با اشاره به 
مشکوک بودن این اتفاق توضیح داد: واقعا معلوم نیست 

موضوع چیست، اگر بخاطر کرونا بود که در اوج همین 
بیماری کرونا مســئوالن کشور چین مسابقات المپیک 
زمستانی را برگزار کردند، اما االن چندین مسابقه مهم 
از بین رفت. المپیک جوانان که کال لغو شــد، بازی های 
آسیایی و یونیورسیاد نیز به زمان دیگری موکول شدند. 

شخصا حس می کنم موضوع کرونا نیست.

او در پاســخ به این سوال که آیا فدراسیون ووشوی 
ایران از این اتفاق ناراحت است؟ اظهار کرد: من با آقای 
صدیقی که صحبت کــردم و واقعا ناراحت بودند چون 
برنامه های فدراســیون نیز بهم ریخت. امســال ووشو 
3 - ۴ مســابقه خوب داشــت که لغو شــدند. المپیک 
جوانان، یونیورسیاد، بازی های آسیایی و بازی های جهانی 

مسابقات خوبی بودند، شاید چون بازی های جهانی در 
آمریکا بود نمی شــد به دلیل مسائل ویزا شرکت کرد، 
اما در بقیه مســابقات امکان حضور وجود داشــت که 

متاسفانه خراب شد.
محمدسیفی گفت: خوشحالی از لغو بازی های آسیایی 
برای فدارســیون هایی است که برنامه های عقب افتاده 
داشتند و هنوز برای بازی های آسیایی برنامه ریزی نکرده 
بودند. همه فدراســیون  و ورزشکارهایی که آماده بودند 
ناراحت هستند. شــخصا ۵ ماه از زندگی ام زده بودم و 
برای این مسابقات برنامه داشتم. واقعا ملی پوشان ما با 

گریه از اردوها رفتند.
ملی پوش ووشوی ایران در پاسخ به این سوال که با 
شرایط ایجاد شده تا یک سال دیگر صبر می کند که در 
بازی های آســیایی شرکت کند؟ توضیح داد: بازی های 
آسیایی یک مدال طالی دیگر به من بدهکار است. قطعا 
اگر اتفاقی نیفتد برای چهارمین طالی بازی های آسیایی 
آماده می شوم. من از همین فردا هم سر تمرین می روم تا 
برای آینده آماده شوم. امسال یکسری مشکالت شخصی 
داشتم و به سختی خودم را آماده بازی های آسیایی کرده 

بودم، واقعا اتفاق تلخی بود.

هنوز نتوانسته ام با لغو مسابقات کنار بیایم

رئیس فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو گفت: بعد از لغو بازی های آسیایی، 
برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا خبر خوبی است که امیدوارم میزبانی این 

مسابقات را بگیریم.
محسن رضوانی ، در مورد لغو بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ اظهار کرد: 
لغو بازی های آسیایی خبر خوبی برای ورزش ایران نبود. هیچ کس از این خبر 
خوشحال نشد علت آن هم این بود که بعد از شیوع کرونا این مسابقات برای 
ایران اهمیت داشــت تا یک ارزیابی انجام شود. باالخره با لغو این مسابقات 

ورزش ما تحت تاثیر قرار می گیرد. 
رئیس فدراســیون شنا شــیرجه و واترپلو به احتمال برگزاری مسابقات 
واترپلوی قهرمانی آســیا در ایران اشــاره کرد و گفت: یک خبر خوب برای 
واترپلو هســت و آنهم احتمال برگزاری مســابقات قهرمانی آسیا در همین 
ســال است. خبر بسیار خوبی است و ما امیدواریم که بتوانیم این مسابقات 
را برگزار کنیم. ما برای گرفتن میزبانی اعالم آمادگی خواهیم کرد. البته اگر 
بتوانیم بخش زنان و مردان را جدا کنیم. ما برای برگزاری مسابقات امکانات 

و توان الزم را داریم. 

رضوانی در خصوص اتمام قرارداد چیریچ با تیم ملی واترپلوی ایران گفت: 
قرار داد ۴ ساله چیریچ تا بازی های آسیایی بود که قطعا با تعویق مسابقات 
دیگر قراردادی با ما نخواهد داشــت. او قرار اســت ۹ خرداد به ایران بیاید و 

تکلیف را مشخص کنیم تا ببینیم چه باید بکنیم.
وی در ادامه گفت: سیاســت و برنامه ما این اســت که مسیر واترپلوی 
صربســتان را در ایران ادامه دهیم و همان مسیر را جلو ببریم. نباید شاخه 

به شــاخه شویم و امیدواریم بتوانیم از دانش مربیان صربستانی بهره ببریم. 
ساختار و نوع آموزش واترپلوی صربستان را ادامه خواهیم داد. با چیریچ به 
دلیل مشکالت خانوادگی و دور بودنش بعید می دانم که بتوان تمدید کرد. 
اولویت اول ما اســت اما بعید می دانم. اگر هم نشــود سعی می کنیم از یک 
مربی دیگر صربستانی استفاده کنیم. البته اگر الزم باشد و پولش فراهم شود 

و کمیته فنی به این نتیجه برسد.
وی در ادامه در خصوص تیم ملی شنا نیز گفت: با نظر کمیته فنی قرار 
اســت دو نفر به مسابقات قهرمانی جهان شنا اعزام شوند. مهرشاد افقری و 
متین سهران به این مسابقات اعزام خواهند شد. متین بالسینی فعال در ایران 
نیست و نمی تواند این مسابقه را شرکت کند. برای بازیهای کشورهای اسالمی 
هم تیم ملی شنا برنامه دارد. برنامه و کارها در حال انجام است و هدف گذاری، 

حضور پر قدرت در بازیهای کشورهای اسالمی است.
وی در ادامه به دوره های قبل کشــورهای اسالمی اشاره کرد و گفت: ما 
در شــنا سه مدال در کشورهای اســالمی داریم. شیرجه هم دو مدال طال 
گرفت اما این دوره در کشورهای اسالمی مسابقات شیرجه برگزار نمی شود. 

مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی را باید یکی از اولین خرید پرسپولیس 
برای فصل آینده دانست.

همانطور که چندی قبل خبر دادیم مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی که 
چند ماه قبل قراردادش را با شنژن چین فسخ کرد، مذاکراتش را برای پیوستن 
به پرسپولیس آغاز کرد تا فصل آینده پیراهن سرخ بر تن کند. مرتضی طی چند 
روز گذشته چند بار با مدیرعامل پرسپولیس صحبت های الزم را انجام دادند و 
به توافقات خوبی هم رسیدند.در دو جلسه اول مذاکرات، توافقات کلی حاصل 
شــد ولی چند روز قبل توافق روی جزئیات هم بدســت آمد و پورعلی گنجی 
موافقت خود را برای پیوســتن به پرسپولیس اعالم کرد. مرتضی که قبال هم 
ســابقه کار با یحیی گل محمدی را در کارنامه دارد، ارتباط بســیار نزدیکی با 
ســرمربی پرسپولیس دارد و حتی مدتی هم با این تیم تمرین می کرد تا به 

شــرایط آرمانی برسد.پورعلی گنجی بعد از مصدومیت سنگینی که برایش به 
وجود آمد و عمل جراحی که انجام داد، مدت هاســت که تمرینات خود را به 
صورت فشرده انجام می دهد تا مشکلی برای بازی کردن نداشته باشد. مرتضی 
که در مصاحبه های خود هم از عالقه به پرسپولیس و بازی در این تیم صحبت 
کرد، دوســت دارد در سال منتهی به جام جهانی به صورت فیکس به میدان 
برود تا بتواند یکی از مسافران تیم ملی برای جام جهانی باشد. پورعلی گنجی 
در مذاکراتی که با پرسپولیسی ها انجام داد، به توافق نهایی رسید و قرار است 
تا چند هفته دیگر این موضوع به صورت رســمی اعالم شود. پرسپولیس در 
این فصل به شــدت در خط دفاعی مشکل داشته و عملکرد خط دفاعی این 
تیم اصال خوب نبوده است.با آمدن پورعلی گنجی به احتمال فراوان خط دفاع 
پرسپولیس سر و شکل بهتری خواهد گرفت، هرچند مرتضی مدت زیادی است 

که از شرایط مسابقه به دور است. نکته جالب در خصوص پورعلی گنجی این 
است که او یکی از بازیکنانی بود که هر ساله موقع نقل و انتقاالت صحبت از 
پیوستنش به پرسپولیس به میان می آمد. مرتضی که از نفت تهران چهره شد 
و به تیم ملی رســید در سال های اخیر ترجیح داد فوتبالش را خارج از ایران 
دنبال کند و به لحــاظ مالی قراردادهایی به مراتب بهتر از لیگ ایران ببندد.

پورعلی گنجی از زمان حضور برانکو در پرســپولیس هر ساله در لیست نقل و 
انتقاالت این تیم قرار می گرفت ولی به دلیل داشــتن قرارداد یا پیشنهادهای 
بهتر قید بازگشــت به ایران را می زد، ولی حاال در آستانه جام جهانی تصمیم 
گرفتــه که به ایران برگردد و در تیم موردعالقه اش بازی کند. گفتنی اســت 
قرارداد پورعلی گنجی با پرسپولیس ۲ ساله خواهد بود و این بازیکن تا پایان 

لیگ بیست و سوم بازیکن پرسپولیس خواهد بود.

امیدوارم بتوانیم مسابقات واترپلوی قهرمانی آسیا را میزبانی کنیم

توافق ۲ ساله مدافع تیم ملی با پرسپولیس

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران از لغو مسابقات جام باشگاه های فوتسال آسیا 
اظهار تاسف کرد و گفت: برای برگزاری جام ملت های آسیا هم بالتکلیف هستیم.

وحید شمســایی، در خصوص لغو مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا 
برای سومین سال متوالی گفت: واقعاً از این اقدام متاسفم. هنوز یک هفته از 
برگزاری فینال لیگ قهرمانان فوتسال اروپا نگذشته است. سرعت شیوع کرونا 
در دنیا کاهش داشــته اســت و زندگی ها دارد دوباره شکل می گیرد. اروپا در 
این چند سال لیگ قهرمانان فوتسال را برگزار کرده است ولی نمی دانم چرا 

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قافله عقب مانده است.
وی ادامه داد: AFC اعالم کرده است امارات از میزبانی انصراف داد و دلیل 
لغو مسابقات را این موضوع عنوان کرده است در حالی که باشگاه گیتی پسند 
ایران خواهان میزبانی بود و پیشنهادش را داده بود. این یک نمره منفی برای 
تیم های شــرکت کننده و حتی AFC محسوب می شود چون برای کشورهای 

مختلف، دلزدگی ایجاد می کند.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به حضور مهدی تاج در راس کمیته 

فوتسال کنفدراسیون آسیا تاکید کرد: دوست داشتم تاج بیشتر کمک می کرد 
و کمک حال می شد تا این انگیزه از تیم ها گرفته نشود. برگزاری این مسابقات 
خیلی به باال رفتن تجربه بازیکنان بخصوص ملی پوشان کمک می کرد. عالوه 
بر تیم گیتی پسند که بازیکنان ملی پوش دارد، بازیکنان ایرانی با حضور در 
تیم های خارجی و شــرکت در جام باشگاه های آسیا می توانستند به تجربیات 
خود اضافه کنند.شمسایی خاطرنشان کرد: فکر می کنم اگر شرایط همینطور 
باشد، جام ملت های آســیا هم برگزار نشود. اینکه چرا AFC مرحله مقدماتی 
جام ملت های آســیا را برگزار کرد را نمی دانم. معتقدم لغو جام باشــگاه های 
آسیا به ضرر ما است. دوست داشتم این مسابقات برگزار می شد و ما در عرصه 

باشگاهی دوباره قدرت خود را به آسیا نشان می دادیم.
ســرمربی تیم ملی فوتسال یادآور شــد: حداقل امید داریم حاال که جام 
باشــگاه های آسیا لغو شده است، لیگ برتر فوتسال از همان ۱۷ تیر ماه آغاز 
بشود تا فرصت الزم برای آماده سازی بازیکنان ایجاد بشود. ما هم کارهایمان را 
انجام می دهیم و برنامه ریزی می کنیم اما همه چیز برایمان به هم خورده است.

شمســایی درباره آخرین وضعیت برگزاری بازی هــای تدارکاتی گفت: با 
آرژانتین نامه نگاری کردیم. اســپانیا هم اعالم کرده است که در تیرماه برای 
انجام بازی تدارکاتی به ما تاریخ می دهد. برای همه اینها ســند داریم. چه ما 
باشیم و چه نباشیم باید بازی های تدارکاتی انجام بشود. ژاپن هم برای بهمن 

و یا اسفند درخواست بازی تدارکاتی داشته است.
وی همچنین با انتقاد از بالتکلیف بودن برگزاری مســابقات جام ملت های 
آسیا اظهار کرد: AFC هنوز نگفته است که مسابقات جام ملت های آسیا دقیقاً 
چه زمانی برگزار می شود. فقط اعالم کرده اند مهرماه. ما هم بالتکلیف و متزلزل 
هستیم. اگر بدانیم جام ملت ها برگزار نمی شود برای انجام بازی های تدارکاتی 

برنامه ریزی می کنیم. می توانیم با برزیل در مهرماه دیدار داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران دغدغه دیگرش را شرایط فعلی فدراسیون 
دانســت و گفت: امیدوارم روز ۱۰ خرداد که مجمع فدراسیون فوتبال برگزار 
می شود، اتفاقات خوبی بیافتد و مسیرمان مشخص شود. برای برگزاری بازی های 

تدارکاتی و حتی حضور در جام ملت های آسیا نیاز به برنامه ریزی داریم.

برای جام ملت های آسیا هم بالتکلیفیم

سرمربیطارمیازپورتوجدامیشود؟
با قهرمانی تیم فوتبال پورتو در رقابت های لیگ پرتغال گمانه زنی ها از سرنوشت »سرجیو کونسیسائو« سرمربی این تیم برای فصل آینده شروع شده است.

 تیم فوتبال پورتو یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ پرتغال، به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت. با این قهرمانی، سئواالت و ابهامات در خصوص وضعیت فصل آینده سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو آغاز شده است.
»پینتو دا کوستا« رئیس باشگاه پورتو بعد از قهرمانی پورتو به شکل محتاطانه ای به این سئواالت پاسخ داد و گفت: کونسیسائو دو سال دیگر با پورتو قرارداد دارد اما طبیعی است که با موفقیت هایی که به دست آورده، مورد 
توجه باشگاه های بزرگ اروپا باشد.وی تاکید کرد که ادامه کار کونسیسائو مسئله ای نیست و باشگاه پورتو در حال حاضر تمرکزش را روی قهرمانی در جام حذفی فوتبال و همچنین سایر رشته های ورزشی گذاشته است. کونسیسائو 

فصل گذشته و در پایان مسابقات لیگ پرتغال چند پیشنهاد از تیم های اروپایی از جمله لیگ ایتالیا دریافت کرد اما در نهایت مجدداً به پورتو بازگشت و قراردادش را با این تیم تمدید کرد.
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پیامبر اكرم )ص( :

العالُِم بَیَن الُجّهاِل َكالَحيِّ 
بَیَن األمواِت .

دانشمند در میان مردمان 
نادان، مانند زنده ای است 

در میان مردگان.
األمالي للطوسي : 1148/521.

قدرت دالر در بازار بدون ریسک باعث شد امروز طال به منطقه ی قرمز بازگردد.
 ســودآوری پایان هفته برای دالر آمریکا، بر قیمت طال تاثیر مثبتی داشت، 
زیرا روز جمعه با مشــاهده روال کســب و کار بهبودیافته، قیمت طال در حدود 
1884 دالر قرار گرفت. بازار در آخرین روز معامالتی هفته منتظر انتشار گزارش 
مهم حقوق و دســتمزد غیرکشاورزی ایاالت متحده بود و با این حال با احتیاط 
به معامله خود ادامه داد. تیتر NFP ایاالت متحده در آوریل به 428 هزار رسید 
در حالی که پیش بینی ها چاپ 391 هزار نفر را نشــان می داد. با این حال، نرخ 
بیکاری طبق انتظارات به 7 درصد افزایش یافت. متوسط   رشد درآمد ساعتی کمی 
کند شــد و با موضع کمتر جنگ طلبانه فدرال رزرو مطابقت داشت. در پاسخ به 
داده های مشاغل ایاالت متحده، شاخص دالر کاهش یافت و به قیمت طال اجازه 
داد تا شتاب بهبود خود ادامه دهد و رو به سوی 1900 دالر بازیابی شود. اگرچه 
نگرانی های رشد جهانی، باعث تضعیف احساسات پیرامون سهام  جهانی شد، اما 
پشتوانه ی تقاضای پناهگاه امن برای دالر آمریکا همچنان به قوت خود باقی بود.

قیمت طال پس از اینکه جمعه گذشته با رد شدن زیر قیمت 1900 دالر مواجه 
شد، روز دوشنبه به منطقه قرمز بازگشت. قدرت بی وقفه ی دالر آمریکا در کنار 
بازدهی خزانه داری، در بحبوحه ی جزئیات بازار بدون ریسک، بر این فلز درخشان 

تاثیر منفی می گذارد. ســرمایه گذاران در مواجهه با سخت گیری های بانک های 
مرکزی، قرنطینه های طوالنی چین و تحریم های جدید گروه 7 بر نفت روسیه، 
همچنان نگران چشم انداز رشد جهانی هستند. تا زمانی که بازدهی خزانه داری 
نزدیک به باالترین حد چند ســاله باقی بماند، احتمال بهبود پایدار قیمت طال 
ضعیف اســت. با نگاهی به آینده، تورم ایاالت متحده و داده های تولید ناخالص 
داخلی بریتانیا، ریســک های اصلی این هفته خواهند بود که تأثیر قابل توجهی 
بر قیمت XAU/USD و ارزش گذاری دالر خواهد داشت. در این میان، احساسات 

گسترده تر بازار در میان تشدید نگرانی های رشد احتماالً راهگشا خواهد بود.
شایان ذکر است که طبق آخرین داده های CFTC، افزایش نرخ ها باعث شد تا 
خالص سوداگرانه طال تا 16507 سهم کاهش یابد و سود خالص 82936 سهم 

برای دالالن باقی بماند.
با وجود بازگشت روز جمعه، مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طال همچنان 
پایین است، با توجه به اینکه این فلز یک پرچم خرس را در نمودار روزانه حک 
کرده است.بسته شــدن روزانه زیر خط رونــد صعودی حمایتی در 1,868 دالر، 
شــکل گیری ادامه روند نزولی را تایید می کند و کــف را برای فروش جدید به 

سمت مانع روانی 1,850 دالر باز می کند.
پشتیبانی کلید بعدی در انتظار 1836 دالر است، میانگین متحرک روزانه 200 

افقی )DMA(، که زیر آن آزمایش آستانه 1800 دالر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
شــاخص قدرت نسبی 14 روزه )RSI( در زیر خط وسط پایین تر می آید، که 

نشان می دهد جایی برای جنبه ی منفی دیگر وجود دارد.
از ســوی دیگر، پذیرش باالتر از مقاومت خط روند رو به افزایش در 1895 
دالر به صورت بسته شدن روزانه برای هر گونه بهبود معنی دار قیمت طال مورد 

نیاز است. حرکت مستمر باالتر از دومی، ایده ی نزولی را فعال باطل می کند.
گاوهای نر طال پس از آن به دنبال آزمایش مجدد قله های متناوب در اطراف 
منطقه 1910 دالری خواهند بود که باالتر از آن مانع حیاتی 1920 دالری وارد 

عمل می شود.

دولت چین اعالم کرد سازمان های دولتی و شرکت های مورد حمایت دولت 
باید استفاده از رایانه های خارجی را ظرف دو سال آینده متوقف کنند.

 به نقل از بلومبرگ، نهادهای دولتی و وابسته به دولت چین از دو سال دیگر 
تنها حق دارند از تولیدات شرکت های داخلی چین استفاده کنند.

منابع مطلع می گویند پس از تعطیالت یک هفته ای ماه می از کارکنان موسسات 
دولتی خواسته شد تا رایانه های شخصی خارجی را تحویل دهند تا تولیدات داخلی 
مجهز به نرم افزارهای بومی داخلی به تدریج جایگزین شوند. قرار است در مرحله 
اول اجرای این طرح حداقل 50 میلیون رایانه شخصی تنها در سطح دولت مرکزی 

جایگزین شوند. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
این تصمیم نشانه عزم جدی چین برای جایگزینی فناوری وارداتی با محصوالت 
جایگزین محلی و تالشــی گســترده برای کاهش وابستگی این کشور به رقبای 

ژئوپلیتیکی مانند ایاالت متحده است.
چین قصد دارد تنها از نیمه هادی ها، سرورها و گوشی های هوشمند داخلی 
استفاده کند. این تصمیم به طور مستقیم بر میزان فروش تولیدات دو شرکت دل 

و اچ پی بزرگترین برندهای رایانه شخصی در این کشور تاثیر منفی می گذارد.

نیراج آرورا، مدیر ســابق امور کســب و کار واتس اپ به صراحت از فروش این 
اپلیکیشن به فیس بوک اظهار تاسف کرده است.

به نقل از بیزینس اینســایدر، آرورا که خود در مذاکرات واگذاری واس اپ به 
فیس بوک حضور داشته مدعی شده نسخه فعلی این اپلیکیشن تنها سایه ای از 

نسخه های اولیه واتس اپ است.
فیس بوک واتس اپ را در جریان یک معامله چند میلیارد دالری خریداری کرده 
بود که آن را به بزرگترین خرید این شرکت تبدیل کرد. این خرید حدود پنج سال 
پس از راه اندازی واتس اپ و سه سال پس از پیوستن آرورا به این شرکت اتفاق افتاد.

وی در مجموعه ای از توییت ها در مورد شرایط پیرامون این معامله و قول هایی 

که فیس بوک برای متقاعد کردن برایان اکتون موسس واتس اپ برای فروش این 
برنامه به غول رسانه های اجتماعی داده بود، صحبت کرده است.

او گفته: در سال 2014، من مدیر بازرگانی واتس اپ بودم و در مورد فروش 22 
میلیارد دالری به فیس بوک کمک کردم. اما امروز پشیمانم.

به گفته آرورا، فیس بوک در سال های 2012 و2013 برای خرید این اپلیکیشن 
پیام رسان به واتس اپ مراجعه کرده بود و هر دو بار این پیشنهاد رد شده بود. با 

این حال، فیس بوک بار دیگر در سال 2014 به سراغ واتس اپ آمد.
آرورا ادعا می کند پیشنهاد فیس بوک در سال 2014 به دلیل وعده های داده 
شده توسط زاکربرگ شبیه به یک شراکت بود. این وعده ها عبارت بودند از پشتیبانی 
کامل از رمزگذاری سرتاسری، عدم نمایش تبلیغات، عدم استخراج اطالعات کاربران، 

استقالل تصمیم گیری مؤسس و مدیر عامل وقت واتس اپ.
او همچنین اضافه کرده که فیسبوک با شرایط زیر موافقت کرده است، اما در 
نهایت این وعده ها عملیاتی نشــد. در نهایت رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان داد 
اطالعات شخصی میلیون ها کاربر فیس بوک توسط کمبریج آنالیتیکا بدون رضایت 
کاربر جمع آوری شده است. در واکنش برایان اکتون موسس واتس اپ توییتی به 

اشتراک گذاشت و از مردم خواست برنامه فیسبوک را حذف کنند.
آرورا در حمله به سیاست های فیس بوک به علت سواستفاده از داده های کاربران 
گفت: »هیچ کس در ابتدا نمی دانست که فیس بوک به هیوالیی مانند فرانکشتاین 
تبدیل می شود که داده های کاربران را می بلعد و پول های کثیف را بیرون می ریزد. 

ما هم نمی دانستیم.«

طال از قدرت دالر قرمز شد

تصمیم دولت چین برای استفاده از رایانه های ساخت داخل

اظهار پشیمانی مدیر سابق واتس اپ از فروش نرم افزار به فیس بوک

ببینید چطور اسیر گرونی شدیم!ببینید چطور اسیر گرونی شدیم!
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  تصویر ناسا از بازگشت فضاپیمای اسپیس ایکس

چهار فضانورد ماموریت »کریو 3« شرکت اسپیس ایکس بعد از شش ماه 
زندگی در فضا به زمین بازگشتند.

 چهار فضانورد ماموریت »کریو 3« شــرکت اســپیس ایکس بعد از شش 
ماه زندگی در فضا روز جمعه 16 اردیبهشــت به زمین بازگشــتند و سازمان 
هوانوردی آمریکا به همین مناسبت تصویری از فضاپیمای »ایندیورنس کرو 

دراگون« منتشر کرده است. 
راجا چاری، کایال بارون، تام مارشــبرن و ماتیاس ماورر، 4 فضانورد آژانس 
فضایی اروپا با این سفینه پس از 177 روز ماموریت فضایی به زمین بازگشتند. 
این ماموریت به عنوان بخشی از اکسپدیشن های 66 و 67 در ایستگاه فضایی 
بین المللی شناخته می شود؛ قبال قرار بود فرود آنها به آب های مکزیک در روز 
چهارشــنبه انجام شود، اما به خاطر شرایط بد جوی با دو روز تاخیر به زمین 
بازگشتند.تصویر زیر فضاپیمای »ایندیورنس کرو دراگون« را پس از خارج کردن 

از آب های مکزیک نشان می دهد.

 تغییر میکروبیوم روده می تواند به افسردگی منجر شود
بررسی جدید پژوهشگران اسپانیایی نشان می دهد که بروز تغییرات در 

میکروبیوم روده می تواند بر میزان افسردگی تاثیر بگذارد.
 بــه نقل از مدیکال نیوز نت، اثرات میکروبیوم روده بر افســردگی طی 
پنج سال گذشــته، توجه جامعه علمی را به خود جلب کرده و در نتیجه، 
مقاالت پژوهشــی افزایش قابل توجهی داشته اســت. این موضوع نشان 
داده شــده اســت که محور میکروبیوتا، روده و مغز، عملکرد شــناختی و 
رفتار بازدارنده را کنترل می کند. پژوهشگران »بیمارستان جوزپ تروئتا« 
)Josep Trueta Hospital( در کاتالونیا، در حال حاضر بررسی کرده اند که 
تغییر در میکروبیوم روده چگونه ممکن است به بروز افسردگی منجر شود.

پژوهشگران برای آشکار کردن مکانیسم های مولکولی ورای رابطه بین 
میکروبیوم روده و مغز طی افسردگی، از یک روش یکپارچه استفاده کردند 
که با ارزیابی روابط میان ترکیب و عملکرد باکتری با افسردگی آغاز شد.

»پرسش نامه سالمت بیمار PHQ( »9-9( برای همه گروه ها یعنی افراد 
غیر افســرده، افسرده خفیف و افســرده عمده اجرا شد. هیچ تفاوتی بین 
افسردگی خفیف و عمده یافت نشد؛ اما داده های به دست آمده، تفاوت های 

قابل توجهی را در ترکیب میکروبیوم روده این گروه ها آشکار کردند.
تجزیه و تحلیل های بیشــتر، تولید بیش از اندازه مســیرهای مرتبط با 
چرخه اسید سیتریک و فسفوریالسیون اکسیداتیو، متابولیسم گلوتامات و 
کاتابولیسم آرژنین، پرولین و هیستیدین و همچنین، تولید بیش از اندازه 
انتقال دهنده های اســید آمینه و مسیر تولید و تجزیه گاما آمینوبوتیریک 

اسید را نشان داد.
پژوهشگران به منظور بررسی بیشتر اثرات پرولین بر افسردگی، موش ها 
را در معرض استرس خفیف قرار دادند و به آنها آب یا رژیم های غذایی غنی 
از پرولین دادند. موش های مصرف کننده پرولین بعد از 6 هفته، تفاوتی را در 
وزن بدن یا مصرف آب نشان ندادند؛ اما زمان های بی حرکتی طوالنی تری 

داشتند که نشان دهنده »آنهدونیا« )Anhedonia( است.

 تالش گوگل برای بهبود دستمزد كاركنان

گوگل در حال بازنگری فرآیند ارزیابی عملکرد خود است و تغییراتی را 
اعمال می کند که منجر به افزایش حقوق کارمندان می شود.

 به نقل از سی ان بی سی، گوگل تالش می کند تنش بین کارمندان و 
مدیران این شــرکت را کاهش دهد و از همین رو به دنبال افزایش حقوق 

کارمندان خود است.
 GRAD از این هفته، گوگل از فرآیند جدیدی برای بررسی عملکرد به نام
 Google Reviews and Development استفاده می کند که مخفف عبارت
است. بر اساس اسناد داخلی گوگل، این فرایند بخشی از تالش برای ساده 
کردن روند ارزیابی، محدود کردن بررسی ها به جای دو بار به یک بار در 
سال، و سپردن مسئولیت بیشتر به مدیران به جای اتکای شدید به بررسی 

کارمندان توسط همتایان آنها است.
در این فرآیند جدید، اکثر کارمندان گوگل دســتمزد باالتری نسبت به 
سیســتم قدیمی دریافت می کنند و مبلغ کلی پرداختی نیز افزایش می 
یابد. این شرکت هنوز جزئیات بیشتری را در این زمینه افشا نکرده است.

پرداخت حقوق به کارمندان همیشه موضوعی حساس در گوگل بوده و 
بر اساس نظرسنجی ساالنه »Googlegeist«، که ساندار پیچای، مدیرعامل 
گوگل آن را شــاخصی کلیدی برای مشخص شدن میزان رضایت کارکنان 
می داند، شاغالن در این شرکت در مقایسه با همتایان خود در دیگر شرکت 

ها از میزان پرداخت حقوق و پاداش راضی نیستند.

  كشف عاملی كه در مرگ ناگهانی نوزادان نقش دارد
پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود، عاملی را کشف کرده اند 

که می تواند به بروز مرگ ناگهانی نوزادان منجر شود.
 به نقل از نیو اطلس، »ســندروم مرگ ناگهانــی نوزاد« )SIDS(، یکی 
از دالیل اصلی مرگ نوزادان اســت و پژوهشگران هنوز نتوانسته اند عامل 
فیزیولوژیکی ویژه ای را شناسایی کنند که به آسیب پذیری یک نوزاد منجر 
 )SCHN( »می شود. گروهی از پژوهشــگران »بیمارستان کودکان سیدنی
استرالیا، یک نشانگر زیستی را در خون شناسایی کرده اند که با انگیختگی 
مغز مرتبط است و شاید بتوان از آن برای شناسایی نوزادانی استفاده کرد 

که بیشتر در معرض خطر سندروم مرگ ناگهانی هستند.
در چند سال گذشته، مرگ و میر نوزادان در اثر سندروم مرگ ناگهانی 
به صورت قابل توجهی کاهش یافته است؛ زیرا پژوهشگران، عوامل محیطی 
بیشــتری را شناســایی کرده اند که در این رویداد وحشــتناک و غیرقابل 
پیش بینی نقش دارند. به رغم این پیشرفت ها، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد 
هنوز عامل حدود 50 درصد از کل میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای 

غربی به شمار می رود.
تصور می شود که سندروم مرگ ناگهانی نوزاد، یک رویداد چند عاملی 
باشد. این بدان معناســت که چندین عامل به طور همزمان رخ می دهند 
تا به یک نوزاد آســیب برســد. فرضیه کنونی برای توضیح دادن سندروم 
 )triple risk model( »مرگ ناگهانی نوزاد، به عنوان »مدل ریسک سه گانه

شناخته می شود.
این مدل نشان می دهد که برای بروز سندروم مرگ ناگهانی نوزاد باید 
ســه عامل به صورت همزمان با هم ترکیب شوند؛ یک نوزاد آسیب پذیر از 
نظر فیزیولوژیکی، یک دوره حیاتی رشــد و یک عامل استرس زای بیرونی. 
پژوهشگران، چندین عامل استرس زای بیرونی را شناسایی کرده اند که در 
بروز خطر ســندروم مرگ ناگهانی نوزاد نقش دارند؛ از خوابیدن به صورت 

گرفته تا قرار گرفتن در معرض دود تنباکو.
پژوهشگران در مقاله این پژوهش نوشتند: یک نوزاد فقط در صورتی بر 
اثر ســندروم مرگ ناگهانی از دنیا می رود که هر سه عامل را داشته باشد. 
آسیب پذیری نوزاد، آشکار نیست؛ مگر این که طی دوره بحرانی در معرض 
عوامل استرس زای بیرونی قرار بگیرد. به رغم انجام شدن بررسی های فشرده 
در دهه های گذشته، شناسایی هر گونه آسیب پذیری ویژه، مبهم باقی مانده 
است.این پژوهش جدید، روی آنزیم خاصی به نام »بوتیریل کولین استراز« 
)BChE( متمرکز شــد. این آنزیم در سیســتم انگیختگی مغز نقش دارد و 
فرضیه پژوهشگران این بود که کمبود آن ممکن است نوزاد را نسبت به سایر 
عواملی که در بروز سندروم مرگ ناگهانی نقش دارند، آسیب پذیرتر کند.

»کارمل هرینگتون« )Carmel Harrington(، پژوهشگر ارشد این پروژه 
گفت: نوزادان، مکانیسم بسیار قدرتمندی دارند که وقتی خوشحال نیستند، 
ما را آگاه می ســازد. »معموال اگر نوزادی با شــرایط تهدیدکننده ای مانند 

مشکل تنفس هنگام خواب مواجه شود، بیدار می شود و گریه می کند.

  كشف كاربردهای شگفت انگیز نانوالماس ها
پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدیدی موفق شده اند کاربردهای 
شــگفت انگیز نانوالماس ها را کشف کنند.به نقل از سایتک دیلی، الماس ها 
برای »آبراهام ولکات«)Abraham Wolcott(، دانشــمند »دانشــگاه ایالتی 
ســن خوزه«)SJSU(، چیزی بیش از ســنگ های قیمتی درخشان هستند. 
ولکات با نانوالماس ها کار می کند؛ الماس های میکروسکوپی که از شکستن 
الماس هــای بزرگتر به وجود می آیند. نانوالماس ها به قدری ریز هســتند 

که یک ردیف هشت هزارتایی از آنها، به عرض یک موی انسان می رسد.
دانشمندی مانند ولکات با چنین جواهرات ریزی چه کاری می تواند انجام 
دهد؟ساختار کربنی الماس، استفاده از آن را در سلول ها و بافت های زنده که 
عمدتا کربنی هستند، ایمن می سازد. همچنین، الماس ها از نظر شیمیایی 
بی اثر هستند، در انتقال گرما خوب عمل می کنند و شفاف هستند. به گفته 
ولکات، نور به راحتی از الماس ها عبور می کند. به طور خالصه می توان گفت 
که خواص شــیمیایی الماس ها، آنها را برای کاربردهای گوناگون ارزشمند 
می کند؛ از تشخیص بی درنگ تولید پروتئین گرفته تا محاسبات کوانتومی. 
به گفته وولکات، این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد.

یــک موضوع دیگر وجود دارد که پژوهش ولــکات در مورد نانوالماس 
را برجســته می کند. آزمایشگاه ولکات از این نظر منحصر به فرد است که 
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی سن خوزه، 
بخــش قابل توجهی از پژوهش را انجــام می دهند. این وظیفه اغلب برای 
پژوهشــگران باتجربه تر، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پژوهشگران فوق 
دکتری و تکنســین های تمام وقت آزمایشــگاهی محفوظ اســت. ولکات 
گفــت: هیچ گروه هیجان انگیزتری از دانشــجویانی وجود ندارد که من از 
همکاری با آنها در دانشــگاه ایالتی ســن خوزه لــذت برده ام.به رغم آنچه 
ممکن است در شــیمی دبیرستان در مورد کربن خالص بودن الماس یاد 
گرفته باشــید، ولکات بیشتر به کارهایی عالقمند است که عناصر دیگر در 
درون و بیــرون نانوالماس های او انجام می دهند.ولکات گفت: هنگامی که 
اتم های نیتروژن درون شبکه کربن الماس به دام می افتند، این ناخالصی، 
یــک نقطه باز به نام مرکز خالی نیتروژن ایجاد می کند و این همان جایی 
است که یک اتم کربن باید باشد. هنگامی که این مرکز با نور سبز برخورد 
می کند، نور قرمز ســاطع می کند و پژوهشــگران می توانند برای کارهایی 
مانند ردیابی نانوالماس ها هنگام حرکت در سرتاسر بدن یک موجود زنده، 
به آن درخشــش تکیه کنند. وی افزود: برای اینکه الماس ها چه از طریق 
جریان خون و چه از طریق کابل فیبر نوری، کاری را که می خواهید انجام 
دهند، باید بتوانید سطح آنها را کنترل کنید. آزمایشگاه من، بیشتر انرژی 
خود را روی این موضوع متمرکز می کند.به گفته چونگ، تکمیل برخی از 
روش های شــیمیایی گروه می تواند تا پنج روز طول بکشد که یک چالش 
بالقوه را ایجاد می کند زیرا دانشــجویان معموال مشغول کالس ها هستند و 
انتظار نمی رود که تمام وقت در آزمایشگاه باشند. با وجود این، او می گوید 
که ارتباط شــفاف، کلید اصلی گروه است. دانشجویان، برنامه های خود را 
بــا یکدیگر هماهنگ می کنند و مانند یک خط مونتاژ، طی چند روز روی 

واکنش کار می کنند تا کامل شود.

محققان نسبت به کاهش اثربخشی واکسن در افراد چاق که قبال دچار عفونت 
کووید-19 نشده اند، هشدار دادند.

به نقل از رویترز، نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد چاقی ممکن است 
محافظت واکسن را در افرادی که هرگز آلوده نشده اند ضعیف کند و این افراد در 

معرض خطر ابتال به انواع زیرمجموعه های امیکرون هستند. 
بر اساس این مطالعه کوچک که در ترکیه صورت گرفته، چاقی شدید ممکن 
است اثربخشی واکسن های کووید-19 را در افرادی که هرگز به ویروس کرونا مبتال 

نشده اند، تضعیف کند.
یک پژوهش گسترده  نیز در آمریکا نشان داده که امیکرون به اندازه انواع قبلی 
ویروس کرونا وخیم و مرگبار است. پیشتر، فرض بر این بود که امیکرون، مسری تر 
اما خفیف تر از انواع قبلی است.چهار دانشمند پس از بررسی سوابق 130 هزار بیمار 
مبتال به کووید-19 به این نتیجه رسیده اند که خطر بستری شدن در بیمارستان و 

مرگ و میر بین دوره های مختلف شیوع ویروس یکسان بوده است.
در میان افراد چاقی که در این پژوهش به ویروس کرونا مبتال نشده و واکسن 
فایزر را دریافت کرده بودند، سطح آنتی بادی بیش از سه برابر کمتر از افراد با وزن 
طبیعی بود. براساس داده هایی که این هفته در کنگره اروپایی چاقی در ماستریخت 
هلند ارائه شد، در میان دریافت کنندگان واکسن سینوواک افرادی که دارای چاقی 
شدید و بدون سابقه عفونت قبلی بودند، سطح آنتی بادی 27 برابر کمتر از افراد با 

وزن طبیعی بوده است.

هشدار محققان درباره اثربخشی واکسن کرونا در افراد چاق
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