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علی سرزعیم 
اقتصاددان

اصالحات اقتصادی؛ مکاتب مختلف 
اقتصادی چه می گوید؟

سیاستمداران چون به عمق ناکارآیی های موجود در بازارهای مختلف و عدم 
تعادل های موجود در بخش های مختلف آگاه نیستند، موضوعات را سطحی و 
سیاسی می بینند و تصور می کنند اگر تغییرات سیاسی رخ دهد، مشکالت به 

شکل خودکار حل می شود.
در مقاطعی که سیاست های اقتصادی دچار تغییرات جدی می شود، معموال 
شکاف میان دانش آموختگان اقتصاد ظاهر می شود و رسانه ها تالش می کنند 
این شکاف ها را برجسته کنند. به عنوان مثال اگر بخشی از اقتصاددانان با یک 
تغییر موافقند رسانه های مخالف تالش می کنند دسته دیگری از اقتصاددانان 
را برجسته کنند که با آن دیدگاه مخالفند. با این کار هم سیاستمداران در داخل 
و خارج حکومت را نسبت به یک تغییر دچار دودلی و دو دستگی می کنند و 
هم جامعه را که اساسا نسبت به تغییر بی میل و هراسان است، توجیه نظری 
می کنند. بگذارید مصداقی صحبت کنیم تا فهم موضوع روشــن شود. این 
مطلب کمک می کند تا هم دسته بندی میان نحله های مختلف اقتصاددانان 
ایرانی شفاف شود و هم مرزبندی ها مشخص و روشن شود که با چه کسانی 
می توان ائتالف کرد و با چه کســانی امکان گفت وگو وجود ندارد و مشکل 

کجاست.
فرض کنید مساله اصالح نظام قیمت های نسبی در اقتصاد است، حاال این 
قضیه می خواهد قیمت انرژی یا بنزین باشد یا حذف ارز ترجیحی روی گندم 

و... .
دسته اول کسانی هستند که معتقدند اختالالت قیمتی مثل تثبیت قیمت 
اسمی به جای قیمت واقعی، یارانه به اقالم مختلف و اختصاص وام و منابع 
ارزان، اصوال کارآیی بازارها را به شــدت کاهش می دهد و رانت و فساد زیاد 
ایجاد و نابرابری ها را ایجاد و تقویت می کند. به این دسته جریان اصلی اقتصاد 
می گوییم و نویسنده خود را بخشی از این جریان می داند. این نوشته می خواهد 
نشان دهد طرفداران این تفکر با کدام نحله های دیگر می تواند گفت وگوی موثر 

و حتی ائتالف داشته باشد.
دسته دوم از اساس معتقدند مداخالت قیمتی درست است و نه تنها هیچ 
اشکالی ندارد، بلکه باید آن را با قوت بیشتر ادامه داد. طرفداران جریان اصلی 
اقتصاد نمی توانند با این گروه هیچ گفت وگو و ائتالفی داشته باشند؛ زیرا فاصله 

دیدگاه ها آن قدر شدید و مبنایی است که راهی برای تفاهم دیده نمی شود.
دسته سوم کسانی هســتند که اختالالت ناشــی از مداخالت قیمتی را تا 
حدی تایید می کنند؛ اما معتقدند دست بردن در آن به امید اصالح می تواند 
تورم هایی ایجاد کند که اهداف ناشی از اصالحات اقتصادی را دست نیافتنی 
کند. این دســته در بهترین حالت عمل گرایانه معتقدند با اینکه اصالحات 
قیمتی در نظر خوب اســت، اما به دلیل پیامدهای تورمی و ساختار خاص 
اقتصاد ایران، نمی تواند به هدف خود دست یابد و به همین دلیل با آن مخالفت 
می کنند. شــکاف طرفداران جریان اصلی اقتصاد با این دسته باز هم زیاد 
است؛ اما می توان گفت وگوی مفید و هدفمندی درباره تورم و ریشه های آن 
و پیامدهای تورمی اصالحات قیمت نسبی در گذشته داشت. اگرچه امید 
زیادی به همسویی دیدگاه ها نیست، اما ناامیدی هم به اندازه دسته دوم نیست.

دسته چهارم کسانی هستند که معتقدند اصالحات قیمتی امری ضروری در 
اقتصاد است؛ اما درباره چگونگی اجرا یا مالحظات اجرایی مثل زمان بندی 
مناسب، دیدگاه های مختلفی دارند. برخی معتقدند که باید این اصالحات 
تدریجی  تر باشد یا در هر بخش انجام شــود و یک باره و فراگیر انجام نشود. 
درباره این دسته چهارم امکان گفت وگو خیلی بیشتر است؛ زیرا موضوع فنی 
است و گفت وگوی فنی آموزنده هست و حتما موثرتر از گفت وگو با دو دسته 
قبل است.دسته پنجم کسانی هستند که معتقدند اصالحات سیاسی مقدم 
بر اصالحات اقتصادی است و با هرگونه اصالحات اقتصادی قبل از اصالحات 
سیاسی مخالفند. جریان اصلی طرفدار اقتصاد طبعا معتقد است که وجود 
سرمایه اجتماعی برای موفقیت بسیاری از اصالحات اقتصادی الزم است و 
اصالحات سیاسی می تواند سرمایه اجتماعی الزم را فراهم کند و از این رو با 
اصالحات سیاسی موافق است؛ اما نقطه افتراق آن است که اوال لزومی به تقدم 
و تاخر نیست و نمی توان همه امور را به آینده نامعلوم پس از اصالحات سیاسی 
احاله داد؛ زیرا برخی از اصالحات اقتصادی را می توان هم اکنون و برخی دیگر 
را می توان همزمان با اصالحات سیاســی انجام داد. در عین حال باید توجه 
داشت که برخی اصالحات اقتصادی اســت که زمینه اصالحات سیاسی را 
فراهم می کند و تعویق اصالحات اقتصادی به امید اصالحات سیاســی این 
مزیت ها را نادیده می گیرد.دسته ششم کسانی هستند که معتقدند اصالحات 
اقتصادی برای کشور نیاز نیست و تنها مساله کشور، اصالحات سیاسی است. 
به باور اینجانب این دیدگاه مورد تایید عموم اقتصاددانان نیســت و بیشتر 
موضوعی است که توسط سیاستمداران مطرح می شود. سیاستمداران چون 
به عمق ناکارآیی های موجود در بازارهای مختلف و عدم تعادل های موجود در 
بخش های مختلف آگاه نیستند، موضوعات را سطحی و سیاسی می بینند و 
تصور می کنند فقط کافی است تغییرات سیاسی رخ دهد تا مشکالت به شکل 
خودکار حل شود. به باور من اقتصاددانان نمی توانند با این دسته ششم نیز 

همسویی و ائتالفی داشته باشند.

طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره مسکنطرح مجلس برای کنترل بازار اجاره مسکن

قسمت اول ســریالیاغی به کارگردانی محمد کارت و تهیه 
کنندگی سید مازیار هاشمی در فیلیمو منتشر شد.

همزمان با پخش قسمت اول این ســریال از آنونس رسمی 
آن که توسط حمید نجفی راد طراحی و ساخته شده است 
رونمایی شد.سریال یاغی هر پنج شنبه به صورت اختصاصی از 
فیلیمو پخش خواهد شد.در این سریال بازیگرانی چون: پارسا 
پیروزفر، علی شادمان، طناز طباطبایی، امیر جعفری، نیکی 
کریمی، فرهاد اصالنی، آبان عســکری، مهدی حسینی نیا، 
مه لقا باقری، عباس جمشــیدی فر، جواد خواجوی،  ناهید 
مسلمی، امیرضا دالوری، بهرام ابراهیمی، نادر شهسواری، 
هادی دیباجی، )با معرفی( الیکا ناصری، محمد صابری، توفیق 
حیدری، سامان مهکویه، افشین حســن لو، حسن همتی، 
شهاب کرلو و ... به ایفای نقش پرداخته اند.فیلمنامه سریال 
یاغی را پدرام  پورامیری، حســین دوماری و محمد کارت با 

نگاهی به رمان »سالتو« به نگارش درآورده اند.

در چند روز گذشته احمد طالبی نژاد )منتقد سینما( گفته 
بود: از وقتی مهرجویی اختیار فیلمنامه اش را به همسرش 

داد، کارهای ضعیفی ساخت.
وحیده محمدی فر همسر داریوش مهرجویی به این اظهار 
نظر واکنش نشــان داده و در صفحه اینستاگرامش نوشت:  
آقای طالبی نژاد چنین ادبیات و طرز فکری از شما بعید بود.

مهرجویی اختیار فیلمنامه هایش را هرگز به من نداده بلکه 
من خودم را در اختیار ایشان  گذاشته و در کنارش ایستاده 

ام نه در مقابلش...
شما با این یادداشت مثال من را تخریب کردین...و البته که 
تخریب کردن یک زن در این جامعه ی مردساالر راحت ترین 

مسیر است برای گریز از واقعیت ها.

کمیســیون عمران مجلس، طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن را بررسی 
می کند. این طرح روز چهارشنبه با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت تصویب شده است.

امروز، اعضای کمیسیون عمران مجلس طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مسکن 
را بررسی می کند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی، بررسی دو فوریت 
»طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی« در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان 

با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.
پیش از رأی گیری یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در دفاع از این طرح گفت: اجاره بها 
به صورت نابرابر، بدون استدالل و نامتعارف افزایش یافته است، بنگاه های معامالت ملکی 
هم از شرایط رها شده در این بخش سوءاستفاده می کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران 
ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود 
نبوده و مجبور خواهند بود به حاشــیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکالت و معضالت 

اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
در مخالفت با دو فوریت این طرح گفته شــد که این طرح فوریت ندارد، چرا که طبق 
قانــون موجر فقط اجازه دارد ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهد و بهتر اســت مجلس به 

مسائل مهم تر رسیدگی کند.
عالوه بر این گفته شد: بیش از ۲۰ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارند که این افراد 
مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچک کنند و این طرح می تواند سبب ساماندهی آن ها شود.

درباره »طرح کنترل و ســاماندهی اجاره بهای امالک مســکونی« گفته می شود که با 
توجه به اینکه تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت گذاری در بازار اجاره به کار گرفته نشــده 

بود، طراحی شده است.
آن طور که پیش از این طراحان این طرح اعالم کرده بودند، صرفاً ستاد ملی کرونا چندی 
قبل مصوبه ای درباره اجاره امالک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، 
توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو الزم است با مالحظه اصول و قواعد حقوقی 

و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

طراحان این طرح، یکی از مشکالت در مسیر قانون گذاری برای قراردادهای اجاره را در 
قوانین حقوقی و فقهی دانسته و اظهار می کنند: طبق اصول حقوقی )اصل آزادی قراردادها( 
و فقهی )اصل تسلیط( مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی 
افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن ها 
ممنوع اســت و دخالت قانون گذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات 
اشــخاص در عقود و معامالت خصوصی، از نظر شــرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای 

محترم نگهبان واقع خواهد شد.
اما برخی معتقدند دریافت اجاره بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه های درآمدزایی است 
و دولت می تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، 

آن ها را به دریافت اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره های غیرمتعارف دور کند.
مطابــق با آنچه نماینده ها در این باره طراحی کرده اند، در طرح کنترل و ســاماندهی 
اجاره بهای امالک مسکونی، پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره 
خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره بهای آن ها 
به میزان افزایش شاخص ساالنه کاالهای اعالمی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت 
تسهیالت خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت 
آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آن ها کاهش یابد. در 
مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شــاخص فوق 
افزایش دهد، درباره مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف شود.

 دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در حالی مصوب شده که سیاستی 
که دو سال اخیر در بازار اجاره برای سقف گذاری حداکثر ۲۵ درصدی افزایش اجاره بهای 

مسکن از سوی دولت مصوب شد عماًل با شکست همراه شد.
 این در حالی اســت که دولت برای ســومین سال متوالی قصد اجرای این سیاست در 
بازار مســکن را دارد. سال گذشــته متوسط اجاره بها در کشور حدود ۵۰ درصد نسبت به 

سال ۹۹ رشد کرد.

 یاغی عشقم من، یاغی 
زندگی ام من...

 شاید دوران نقد نوشتن شما 
هم تمام شده؟
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
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شماره : 1373

ســعیده محمد  -   ایده روز | براساس 
جدید ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت،  
۸۴ درصد کل طرح های در دست اجرا کمتر 
از ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته؛ ۲.۹ 
درصد این طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اند.
جدیدترین آمــار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد که تا پایان بهمن سال 
۱۴۰۰، بیــش از ۸۴ درصد کل طرح های در 
دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته و فقط ۲.۹ درصد آن ها بیش از ۸۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
بر اســاس این آمار از بین ۶۵ هزار و ۲۴۴ 
طرح در دست اجرا تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰، 
حدود ۵۴ هزار و ۸۶۱ طرح معادل ۸۴ درصد 
کل طرح هــا کمتــر از ۲۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی، ۸۵۰۳ طرح معادل ۱۳ درصد بین 
۲۰ تا ۸۰ درصــد و ۱۸۸۰ طرح معادل ۲.۹ 
درصد کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اند.
سال گذشــته مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، مسائل 
مربــوط به تحریم و تأمین نقدینگی را در باال 
بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر 
از ۲۰ درصد مؤثر دانسته و گفته بود که برخی 
هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین 
را نگــه دارند تا گران شــود که در این زمینه 
ســختگیری ها و مشــوق هایی در نظر گرفته 

شده است.
همچنین بیشترین طرح های در دست اجرا، 
طرح هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است 

که ۴۰ هزار و ۹۲۸ طرح معادل بیشتر از ۶۰ 
درصد از کل طرح ها را شامل می شود. ۱۸ هزار 
و ۲۲۸ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر 
کارکن دارند و تعداد طرح های با ۵۰ تا ۱۰۰ 
نفــر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به 
ترتیب ۳۷۱۸ طرح و ۲۳۷۰ طرح بوده است.

مجمــوع اشــتغال پیش بینی شــده در 
طرح هــای در دســت اجرا نیــز بیش از یک 
میلیون و ۷۹۷ هزار نفر است که بیش از ۷۴۰ 
هزار نفر از آن ها در طرح هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر 
کارکن و ۶۹۴ هزار نفر از آن ها در طرح هایی 

با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح های در دست اجرا 
تا پایان بهمن نیز بیش از ۲۲۵۵ هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.

کانی های  گروه  در  طرح ها  بیشترین 
غیرفلزی

در این میان تا پایان بهمن ماه ســال قبل 
۹۲۶۳ طــرح در بخش »ســایر محصوالت 
کانی هــای غیرفلزی«، ۶۷۳۵ طرح در بخش 
»ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی« و 
۶۴۲۶ طــرح در بخــش »محصوالت غذایی 
و آشــامیدنی ها« در دســت اجرا بوده و این 
ســه بخش بیشترین تعداد طرح ها را به خود 

اختصــاص داده اند. کمتریــن طرح ها نیز به 
بخش های »جمع آوری، تصفیه و توزیع آب«، 
»تولید انرژی«، و »فاضالب، دفع زباله، بهداشت 
محیط و سایر فعالیت های مشابه« اختصاص 
دارد که به ترتیب یک، ۹ و ۱۶ طرح در آن ها 

در دست اجراست.

استان های محروم میزبان کمترین 
طرح های صنعتی

در میان استان ها نیز از بین ۶۵ هزار و ۲۴۴ 
طرح در دست اجرا، ۵۰۴۹ طرح در یزد، ۴۴۷۲ 
طرح در خراســان رضــوی و ۴۰۳۵ طرح در 
سمنان در دست اجراست که بیشترین تعداد 

طرح ها را به خود اختصاص داده اند. اما از بین 
استان ها کمترین تعداد طرح ها در کهگیلویه 
و بویر احمد، ایــالم و گیالن با ۳۶۱، ۴۵۵ و 

۵۹۵ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از بین کل طرح ها، در مجموع هشت منطقه 
آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۸۵۷ طرح صنعتی 
معادل ۱.۳ درصد طرح ها، در دست اجراست 
که برای آن ها بیش از ۵۵ هزار نفر اشتغال و 
۴۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی 

شده است.
از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار و 
اروند هر کدام با ۲۶ طرح و اروند و کیش هر 
کدام با ۳۹ کمترین تعداد طرح ها را در دست 
اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه 
آزاد انزلی، قشــم، ماکو و ارس ۵۷، ۷۳، ۶۵ و 
۱۰۹ طرح در دســت اجرا دارند و ۴۴۹ طرح 
در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است.

در زمینه حــوزه فعالیت، نیز »ســاخت 
مواد و محصوالت شــیمیایی« با ۱۶۶ طرح 
پرطرفدارترین حوزه و »تحقیق و توســعه« با 
دو طرح، کم طرفدارترین حوزه ها در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
 ایــن در حالی اســت که مناطــق آزاد و 
ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشــریفات 
گمرکی ســاده تری نسبت به سرزمین اصلی 
بــا اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی 
کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، 
گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی 

راه اندازی شده اند.

وضعیت طرح های صنعتی نیمه  تمام اعالم شد

در پی هجــوم روس ها به بازار امالک و مســتغالت 
ترکیه خرید خانه در این کشــور در ماه آوریل جهشــی 

چشمگیر پیدا کرد.
پس خرید خانه  در ترکیه توسط ایرانی ها اینبار نوبت 
به روســیه می رسد، آنها که بازار امالک ترکیه را بیش از 
شهروندان دیگر کشورها رونق بخشیده اند و در ماه آوریل، 

خرید خانه های این کشور را دوبرابر کردند.
بنا بر داده های مرکز آمار ترکیه، در ماه آوریل ســال 
جاری میالدی ۱۳۳.۰۵۸ واحد مسکونی در این کشور به 
فروش رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 

۳۸.۸ درصدی نشان می دهد.
معامله با مشتری های خارجی نیز ۵۸.۱ درصد افزایش 
یافت که نســبت به میانگین آن رشدی قابل مالحظه به 
شــمار می آید. در ماه آوریل فــروش خانه های ترکیه به 
روس ها دوبرابر شد. در حالی که در ماه مارس ۵۴۷ خانه 
به شهروندان روس فروخته شد این رقم در ماه آوریل به 

یک هزار و ۱۵۲ واحد رسید. رتبه بعدی به شهروندان عراق 
اختصاص یافته است.

بعد از جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه سال جاری، 

این کشور و همچنین شماری از شخصیت های حقیقی آن 
با تحریم های غرب مواجه شدند.

از آن پس بسیاری از توانگران روس ترکیه را مکانی امن 

برای سرمایه گذاری تشخیص داده و به این کشور رو آوردند.
به گزارش اشــپیگل آنالین گول گول، یکی از بانیان 
بنگاه معامالت ملکی گلدن ساین در استانبول به رویترز 
گفته است، خریداران روس از ثروتمندان این کشورند و 

الیگارش نیستند.
به گفته او، شــماری از مشتری های روس سه تا پنج 

واحد آپارتمانی می خرند.
آنچه به ویژه ســرمایه داران خارجی را متوجه ترکیه 
کرده، پول ملی دائما رو به ســقوط این کشور است.لیر 
ترکیه تنها در سال گذشته ۴۴درصد از ارزش خود را در 
برابر دالر از دســت داد. در سال ۲۰۲۲ نیز هیچ بهبودی 

در این زمینه دیده نشد.
از همین روست که خریداران خارجی به سرمایه گذاری 
در بخش مسکن این کشور جذب شده اند.اقتصاد ترکیه 
در بحران به سر می برد. در ماه فوریه سال جاری تورم در 

این کشور از مرز ۵۰ درصد نیز گذشت.

چرا قیمت مسکن در ترکیه گران شد؟

پیمان هوشمندیان
کارشناس حوزه مسکن

تغییر الگوی مسکن؛ از مسکن ملکی به 
استیجاری

در شــرایط فعلی تغییر الگوی اقدامات دولت در بازار مســکن از عرضه مسکن 
ملکی به عرضه مســکن استیجاری در استطاعت جزو ضروری  ترین اقدامات است. 
چون هنوز افراد دهک پایین ممکن اســت مسکن ملکی دولتی را بفروشند و وارد 

چرخه استیجاری شوند.
در صورتی که بازار اجاره را در یک بررســی تاریخی از نیمه دوم دهه ۸۰ مورد 
واکاوی قرار دهیم، مشــاهده می شــود که از این زمان یعنی از نیمه دهه ۸۰، نرخ 
اجاره  نشینی در تهران وکشور رو به افزایش رفت. افزایش تقاضا برای خانه های اجاره  ای 
یا به بیان بهتر افزایش نرخ اجاره  نشــینی به دنبال عدم تعادل بین قیمت مسکن، 
توان اقتصادی و مالی خانوارها و همچنین سطح ناکافی درآمدهای افراد برای ورود 

به بازار مسکن ملکی، این بازار را تحت تاثیر قرار داد.
می توان به جرات اعالم کرد که تا دو تا ســه ســال اخیر هیچ توجهی از سوی 
سیاستگذار بخش مسکن به حوزه استیجار و بازار اجاره معطوف نشده بود و در کل 
جهت سیاستگذاری  ها در برنامه های تامین مسکن به سمت توسعه بازار مسکن ملکی 
بود و کل یارانه هایی که برای بخش مسکن نیز اختصاص یافت به بازار مسکن ملکی 
ورود کرد. در طرح مسکن مهر که نیمه دوم دهه ۸۰ در کشور اجرایی شد قرار بود 
بخشــی از واحدها به بازار استیجار اختصاص یابد اما در میانه راه کل این طرح به 
مسکن ملکی اختصاص یافت و عمال موضوع مسکن استیجاری در طرح مسکن مهر 
به فراموشی سپرده شد. از سال ۹۷ همزمان با وقوع تحوالت بیرونی و درونی بازار 
مسکن، وقایعی همچون افزایش ریسک  های غیراقتصادی، تشدید تحریم ها، رشد 
منفی در اقتصاد کشــور، کاهش سطح درآمد خانوار و همچنین نوسانات بازارهای 
اقتصادی از جمله جهش قیمت مسکن، منجر به افزایش جمعیت اجاره  نشین در 
کشور شد. بررسی  ها و برآوردها نشان می دهد هم  اکنون تعداد مستاجرها در تهران 
نسبت به مالکان واحدهای مسکونی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که عمده معامالت خرید مسکن در بازار ملک پایتخت مربوط به 
خریدهای سرمایه  ای با انگیزه حفظ ارزش دارایی ها در طول زمان  است. اینکه وضعیت 
اجاره  نشینی و بازار استیجار هم  اکنون به ویژه در شهر تهران و سایر کالن شهرها و 
شهرهای بزرگ به مساله ای بغرنج تبدیل شده است یک واقعیت مهم است. اما سوال 

اساسی این است که در مواجهه با این بحران چه باید کرد.
در پاسخ به این سوال می توان گفت در مواجهه با این بحران چند رویکرد مهم 
را می توان اتخاذ کرد. رویکرد اول ارتباط بسیار مستقیمی با این پر سش دارد که آیا 
در شرایط فعلی عرضه و تقاضای مسکن در استطاعت، در بازار اجاره، کافی است؟ 
دقت داشته باشید که تنها تعادل عرضه و تقاضای مسکن به معنای وجود حداقل 
یک مسکن در ازای هر خانوار، به معنای پاسخ به نیاز مسکن همه افراد در جامعه 
نیست؛ آنچه مهم است تعادل عرضه مسکن در استطاعت با تقاضای مصرفی است. 
در واقع عرضه واحدهای مسکونی استیجاری در استطاعت باید با تقاضای سکونتی 
متناسب و در حالت تعادل باشد؛ چون درآمد خانوار با بحران مواجه است و نمی تواند 
هزینه سکونت و اجاره  بهای هر نوع مسکنی را تامین کند. بنابراین نخستین رویکرد 
و مهم ترین رویکرد در بازار اجاره این است که سیاست های به سمت افزایش عرضه 

مسکن در استطاعت در بازار اجاره برود.
اما در سال های اخیر- سه سال گذشته- شاهد آن هستیم که دولت به جای آنکه 
برای افزایش عرضه مسکن در استطاعت در سه شکل فوری، میان مدت و بلندمدت 
برنامه  ریزی کند تنها به رویکرد دســتوری برای کنترل سقف اجاره  بهای مسکن و 
پرداخت وام  های غیریارانه  ای و گران  قیمت به مستاجرها پرداخته است که برآوردها 

نیز حاکی از اصابت تعداد کمی از این وام  ها به گروه هدف است.
در واقع سریع ترین اقدامی که در شرایط فعلی به ذهن سیاستگذار مسکن برای 
کنترل بازار اجاره خطور کرده اســت، اقدام دستوری برای سقف گذاری اجاره  بهای 
مســکن است. تجربه اجرای این سیاســت در بازار اجاره در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد این اقدام تاثیری در بازار اجاره نداشته است و عمال نتوانسته است 

کارآمدی الزم را در این بازار ایجاد کند.
شــاهد موثق این ادعا، رشد اجاره  بهای مسکن به طور متوسط دو برابر بیشتر از 
سقف دستوری تعیین شده در هر کدام از این دو سال است. وام ودیعه مسکن هم با 
توجه به مبلغ ناکافی این وام در برابر هزینه سنگین اجاره  نشینی، یارانه  ای نبودن نرخ 
بهره و باال بودن قسط ماهانه عمال کمکی به تقویت توان مالی مستاجرها در این بازار 
نکرده است. شاید اگر نرخ سود این تسهیالت یارانه  ای بود، با سقف باالتر و در دوره 
زمانی طوالنی  تری یا با قسط ماهانه کمتر به متقاضیان عرضه می شد، می توانست 
در کوتاه  مدت توان مالی مســتاجرها در بازار استیجار را به طور نسبی تقویت کند 
اما این راهکار هم دائمی نبود؛ ضمن آنکه عمال هیچ کدام از این پیش  شرط  ها در 
وام فعلی و وام  های پرداختی در دو سال گذشته به بازار استیجار مهیا نشده است.

دسترســی به وام  های با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی 
چندان دشوار نیست؛ بنابراین اگر این وام واقعا می توانست اثری در این بازار و توان 
مالی مستاجرها داشته باشد، آنها می توانستند از سایر بانک ها نیز معادل این وام را 
دریافت کنند. به نظر می  رسد اقدام برای نرخ گذاری دستوری و همچنین پرداخت 
وام ودیعه مسکن به اشکال فعلی، بیشتر مشابه یک اقدام بدون هدف تضمین شده 
اســت تا از این طریق گفته شود کاری در بازار اجاره و برای مستاجرها انجام شده 
اســت. بدون آنکه توجه جدی شود که آیا این اقدام در این بازار اثرگذار بوده است 
یا خیر؟ اما یک رویکرد مهم و اساسی در بازار اجاره می تواند اجرا شود که در کنار 
برنامه  ریزی میان مدت و بلندمدت برای افزایش عرضه مسکن در استطاعت به بازار 
اجاره، دسترسی مستاجرها را به این نوع واحدها به فوریت تسهیل کند. این اقدام 
کوتاه مدت که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرا شده، در حال اجراست و اتفاقا 
نتیجه بخش هم بوده اســت به نوعی هدایت بازار به سمت هدف مورد نظر یعنی 

ساماندهی بازار اجاره و کاستن از حجم بحران در این بازار است.
مالیات ســتانی از امالک مســکونی و همچنین ارائه سوبسیدهای مشوق برای 
سرمایه  گذاران بازار استیجار برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره و 
همچنین سیاستگذاری برای ساخت و عرضه مسکن اجاره  ای مهم ترین رویکردهایی 
است که باید در این زمینه به فوریت اجرایی شود. بهتر بود دولت بخشی از طرح 
نهضت ملی مسکن مبنی بر ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را به ساخت 
واحدهــای اجاره  ای اختصاص دهد. حتی اگر الگوهایی که در ســال ها و دهه های 
گذشته برای واگذاری زمین به کار گرفته شد، معطوف به توسعه بازار استیجار شده 
و در خدمت این بازار قرار می گرفت می توانســت تا حدی از بحران فعلی اجاره  بها 
کم کند. دولت در شرایط فعلی می تواند یک بسته توسعه بازار اجاره تعریف کرده 
و انگیزه هــای اقتصادی مورد نیاز برای ورود بخش خصوصــی به بازار اجاره  داری 
حرفه  ای را از طریق ضوابط تشویقی مانند معافیت  ها، مشوق  ها و تسهیالت از یک 
سو و ابزارهای بازدارنده مانند اهرم  های مالیاتی از سوی دیگر، ایجاد کند. از طریق 
اجرای این بسته توسعه  ای، می توان امیدوار بود که اقدامات مورد نظر محرکی برای 
توسعه بازار استیجار از طریق افزایش عرضه مسکن در استطاعت برای خانوارهای 
مستاجر شود و همراه با خود بازار اجاره  داری حرفه  ای را ایجاد کند.در واقع در شرایط 
فعلی شیفت پارادایم یا تغییر الگوی اقدامات دولت در بازار مسکن از عرضه مسکن 
ملکی به عرضه مســکن استیجاری در استطاعت جزو ضروری  ترین اقدامات است. 
چرا که حتی در صورت عرضه مسکن ملکی به افراد واقع در ضعیف  ترین دهک  های 
درآمدی مانند دهک یک تا سه، خطر فروش این واحدها برای پوشش هزینه های 
ضروری  تر)هزینه های معیشــت اولیه( و ورود مجدد این افراد به بازار اجاره و تکرار 

سیکل باطل سیاستگذاری  های غلط در این زمینه بسیار زیاد است.

مجموع پروانه ســاختمانی صادر شده از سال ۹۲ تا ۹۹ برابر یک میلیون و 
۱۵۰ هزار واحد اســت در حالی که این آمار فقط برای ۶ماه دولت ســیزدهم، 

معادل یک میلیون پروانه است
 تعداد پروانه  ســاختمانی صادر شــده در ماه های اخیر نشان می دهد تولید 
مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است. افزایش تولید مسکن در مقایسه با 
تعداد پروانه  ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این 
اســت که این عدد در ۶ ماه دولت سیزدهم تقریباً با ۸ سال دولت قبل برابری 
می کند. در دولت قبل از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده 
برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ۶ ماهه دوم سال 
۱۴۰۰، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری های کشور برای ساخت 
و ساز صادر شده است. این موضوع از رشد بی سابقه ساخت و ساز خبر می دهد.

در ۳ فصل سال ۱۴۰۰، کل پروانه های صادر شده ساختمان شهری ۸۷ هزار 
و۲۰۰ فقره اســت، در بهار ســال گذشته ۳۴ هزار و ۵۰۰، در تابستان ۲۷ هزار 
و ۹۰۰ و در پاییز ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ســاختمانی در مناطق شــهری صادر 
شده است. رشد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان 

می دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.
بنابراین گزارش که از داده های مرکز آمار استخراج شده است، صدور پروانه های 
ساختمانی از سال ۹۲ تا ۹۹ نسبت به سال های قبل روند کاهشی دارد و در این 
۸ سال فقط در برخی دوره ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشد اندکی 
دارد. آمار به خوبی مشــخص می کند که از سال ۹۲ ساخت و ساز روند نزولی 
به خود گرفته تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با آغاز برنامه ریزی برای طرح اقدام 
ملی و همچنین جهش قیمت ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این 

سال حدود۲۲ هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال ۹۶ است.
با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۹۲، در سال ۹۳، افت شدید ۴۲ درصدی 
نسبت به سال قبل در صدور پروانه های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به 
بعد همین کاهش در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و در سال های ۹۶ تا ۹۹ با 
افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت و ساز، تعداد پروانه های 

ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.
اوج صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل فقط در سال ۹۲ بوده که میزان آن 
۲۰۶ هزار واحد است. البته این آمار به خاطر ساخت و ساز مسکن مهر در دولت 
قبل از آن است که در سال ۹۲ نیز خود را نشان داده است. طبق بررسی ها سهم 

مسکن مهر از پروانه های صادره در سال ۹۲ حدود ۱۱۵ هزار واحد در سال بوده 
است. گزارش ها نشان می دهد دولت دهم در پایان کار خود ۶۹۰ هزار واحد را 
تحویل داد که به طور میانگین ساالنه ۱۱۵ هزار واحد را شامل می شود. این در 
حالی است که بنابر طرح جامع مسکن و قوانین باالدستی، برای تأمین مسکن 
مصرفی، در ســال حداقل باید یک میلیون مسکن ساخته شود. کاهش شدید 
ساخت مسکن در دولت قبل منجر به جهش بی سابقه قیمت هم در بخش خرید 

و هم در بخش اجاره شده است.
کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال های گذشته منجر به کاهش تولید 
مسکن شده است. بر اساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد 
مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۹۲، کاهش 
بیش از ۵۰ درصدی را نشان می دهد. افت تولید مسکن در سال های پس از آن 
هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید. سال ۹۲ تقاضا 
برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به 
۳۷۶ هزار واحد رســید که بخش زیادی از این رشد به خاطر برنامه اقدام ملی 
مسکن بوده است. براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال ۹۷ 
تا پایان دولت، ۴۰۰ هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه 
تا پایان دولت قبل فقط حدود ۴۰ هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد 
واحدهای پیش بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.

 جهش صدور پروانه در دولت سیزدهم
داده های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در بازه زمانی نیمه دوم 

سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی 
صادر شــده است، در حالی که در ســال های قبل از آن در بازه یک ساله تنها 
۴۵۰ هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می شد. با توجه به آمار حدود 
۱۵۰ هزار فقره پروانه روستایی، بیش از یک میلیون پروانه ساختمانی در نیمه 
دوم سال قبل ثبت شده است. این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ )ماه های پایانی دولت یازدهم( برای مثال فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی 
در شــهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

۱۳۹۹ حکایت دارد.
با توجه به اینکه به طور متوســط برای هر پروانه ساختمانی ساخت حدود 
۷ واحد مســکونی در نظر گرفته می شود صدور یک میلیون پروانه ساختمانی 
شهری به معنی تولید حدود ۷ میلیون مسکن در آینده است که بخشی از آن 
)۴ میلیون ( مربوط به نهضت ملی اســت. به این ترتیب حتی اگر نیمی از این 
واحدهای پیش بینی شده ساخته شود، بخش زیادی از کمبود مسکن در کشور 
جبران می شود. این در حالی است که طی سال های ۹۰ تا ۹۹ تعداد واحدهای 
مسکونی پیش بینی در پروانه های احداث ساختمان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 
مسکونی است که بیشترین و کمترین تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث 
ساختمان به ترتیب در سال های ۹۲ و ۹۶ با ۷۷۰ و ۳۲۲ هزار واحد مسکونی است.

در سال های قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه های ساختمانی صادر 
شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می رسید. در حالی که در سال گذشته برای 
بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مســکونی در سراسر کشور پروانه از سوی 
شــهرداری ها صادر شد. طی سال های ۹۰ تا ۹۹ بیشترین و کمترین مساحت 
زمین در پروانه های ساختمانی در کل کشور به ترتیب در سال های ۹۲ و ۹۳ با 

۷۵ و ۴۳ میلیون متر مربع است.

 تولید مسکن
مقایسه تولید مسکن در دولت های مختلف نشان می دهد در دولت سازندگی 
یک میلیون و ۱۷۰ هزار، در دولت اصالحات ۲میلیون و ۱۰۰ هزار، در دولت مهر 
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار و در دولت تدبیر و امید کمترین میزان و ۷۹۰ هزار واحد 
مسکونی ساخته شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه ساخت ۴ میلیون 
مسکن تا پایان ۱۴۰۴، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره 
دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصالحات است.

صدور پروانه ساخت مسکن در 6 ماه دولت سیزدهم برابر کل دولت روحانی

 با آغاز جنگ روســیه و اوکراین، درابتدا تصور اینکه 
ایــن درگیری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان 
تأثیرگذار باشــد، ممکن نبود، اما تنها با گذشت چندین 
روز بتدریج آثارآن نمایان شــد.با توجه به سهم و نقش 
این دو کشــور در تولید و صادرات بسیاری از محصوالت 
اساسی بخصوص کشاورزی، تمام بازارهای جهانی تحت 
تأثیر قرارگرفتند به طوری که صاحبنظران آن را با بحران 
ســال ۲۰۰۸ میالدی مقایسه می کنند. برهمین اساس، 
تصمیمات دولت سیزدهم برای اصالح سیاست ارزترجیحی 
که به صورت مســتقیم با اقالم غذایی و اساسی درارتباط 
اســت، می تواند تا حدود زیادی سدی در برابر ضربه های 
بازارجهانی به بازار داخلی ایران شود. درواقع رشد شدید 
قیمت محصوالت کشــاورزی و دشــواری در تأمین آنها 
درصورت ادامه سیاســت ارز ترجیحی، برای سال جاری 
بخش عمده ای از منابع ارزی کشور را می بلعید.روسیه و 

اوکراین ۵۶ درصد از تولید و ۶۴ درصد از صادرات روغن 
آفتابگردان جهان را در اختیار دارند. درخصوص گندم نیز 
۱۹ درصــد از گندم جهان دراین دو کشــور تولید و ۲۳ 
درصد از صادرات این محصول اساســی نیز ازسوی این 
دو کشور انجام می شود. در محصول جو هم سهم تولید 
روسیه و اوکراین از تولید جهانی به ۱۳ درصد و سهم آنها 
در صادرات این محصول به ۱۹ درصد می رسد. همچنین 
درحالی که ۴.۴ درصد از ذرت دامی در روسیه و اوکراین 
تولید می شود، ســهم آنها در صادرات این محصول ۱۸ 
درصد است.این اعداد و ارقام بخوبی نشان دهنده میزان 
اثرگذاری این دو کشور در بازار جهانی محصوالت کشاورزی 
و غذاست. درگیری نظامی میان این دو کشور ضمن اینکه 
موجب کاهش صادرات این محصوالت شده، بلکه به علت 
اعمال تحریم ازسوی کشورهای اروپایی و امریکا بر روسیه 
فشار بیشتری بر بازارجهانی وارد کرده است.نخستین تأثیر 

جنگ روسیه و اوکراین افزایش شدید قیمت محصوالت 
غذایی در جهان اســت که محصوالتی مانند گندم، جو، 
ذرت و روغن آفتابگردان را شــامل می شود. اما این تأثیر 
تنها به بازار این محصوالت محدود نشده، چرا که درالیه 
دوم آثاری که به دنبال دارد، تولید گوشت قرمز و سفید را 
نیز تحت تأثیر خود قرارداده است. با توجه به اینکه بخش 
عمده از غذای دام و طیور از محصوالت کشاورزی تأمین 
می شود، محدودیت و افزایش شدید قیمت این محصوالت 
به باال رفتن قیمت تمام شده گوشت در جهان منجر شده 
است. ازسوی دیگر سهم قابل توجه روسیه و اوکراین در 
تولید و صادرات کودهای کشاورزی، آینده امنیت غذایی 
جهان را تحت تأثیر قرارداده است. درواقع درکنار تأثیری 
که کاهش صادرات محصوالت اساسی روسیه و اوکراین 
بر بازارهای جهانی داشــته، افزایش قیمت تمام شده و 
همچنین محدودیت درتأمین کودهای کشاورزی تولید 

این محصوالت در ســایر کشــورها را نیز تحت الشــعاع 
قرارداده اســت، به طوری که به دلیل شوک های قیمتی، 
سایر کشورهای تولیدکننده محصوالت اساسی و غذایی نیز 
برای جلوگیری از رشد قیمت در داخل اقدام به محدودیت 
یا توقف صادرات خود کرده اند.با گســترش بحران ایجاد 
شده دربازارهای جهانی، بر تعداد کشورهایی که صادرات 
محصوالت اساســی خود را محدود یا متوقف می کنند، 
افزوده شــده است. عالوه بر روسیه و اوکراین که به دلیل 
درگیری نظامی این کار را انجام داده اند، کشورهای دیگر 
مانند اندونزی، آرژانتین، قزاقستان و... نیز این سیاست را 
درپیش گرفته اند. درهمین راستا، قزاقستان هم به صورت 
مقطعی صادرات گندم و آرد خود را متوقف کرد. همچنین 
اندونزی به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ روغن های 
گیاهــی در جهان، صادرات ایــن محصوالت را به نصف 

کاهش داد.

خنثی سازی بحران جهانی غذا در ایران
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 آیا »تعدیل قیمت ها« یک سیاست اصالحی است؟
زهــرا جعفری  -   ایده روز  | همزمان با 
حــذف ارز ۴۲۰۰ یکی از ســواالتی که وجود 
داشــت آن بــود که آیا این سیاســت اصالح 
اقتصادی اســت یا خیر؟ مسعود نیلی، مشاور 
اقتصادی دولت پیشــین کــه در دور دوم از 
این سمت استعفا داد، در یک گفت وگو چهار 
ویژگی اصلی »اصالحات اقتصادی« را تبیین 
کرده است. به گفته او »آزادسازی قیمت ها«، 
»ثبات اقتصاد کالن و کنترل تورم«، »حمایت 
از گروه های آسیب پذیر« و »دسترسی کم هزینه 
به بازارهای جهانی« چهار ویژگی اصلی هر برنامه 
اصالحات اقتصادی است. از نگاه او، هر اقدامی 
که با هدف اصالح اقتصاد انجام شود که یکی 
از این چهار مولفه را نداشته باشد، اصوال اصالح 
اقتصادی نیست. نیلی معتقد است »متر اصلی« 
ارزیابی کننده موفقیت یا عدم موفقیت اصالحات 
اقتصادی در هر کشوری این است که از داخل 
این کار، ثبات اقتصاد کالن بیشــتر می شــود 
یــا اینکه به بی ثباتی منتج خواهد شــد. این 
اقتصاددان با تاکید بر این موضوع که هر تعدیل 
قیمتی را نمی توان معــادل اصالح اقتصادی 
دانست، به این نکته اشاره کرد که تعدیل های 
قیمتی صورت گرفتــه، جزء جدایی ناپذیری از 
رویکرد کنترل و تثبیت قیمت هاست و نسبتی 
با بــازار آزاد و آزادســازی قیمت های مدنظر 

اقتصاددانان ندارد.
 مسعود نیلی مانیفست اصلی »اصالحات 
اقتصادی« را تشــریح کــرد و به تفاوت اصلی 
»اصالحــات اقتصادی« بــا »تعدیل قیمتی« 
پرداخــت. این اقتصــاددان در مصاحبه ای ۴ 
معیار اصالح اقتصادی را که شــامل آزادسازی 
قیمت ها، ثبات اقتصاد کالن، حمایت از اقشار 
آسیب   پذیر و دسترسی کم هزینه به بازارهای 
جهانی در چارچوب بودجه متوازن می شــود، 
مطرح کرده است که در ادامه کلیات آن را به 
نقل از روزنامه دنیای اقتصاد خواهیم دید. او به 
سیاستگذار توصیه کرده به جای تعیین دستوری 
قیمت ها، نظارت روی بودجه دولت را افزایش 
داده و از رشد باالی نقدینگی جلوگیری کنند.

 ظهور اصالحات اقتصادی
مسعود نیلی در گفت وگویی جامع با »تجارت 
فردا« به ابعاد مختلف اصالح اقتصادی پرداخته 
اســت. این گزارش، گزیده ای از این مصاحبه 
اســت. نیلی در بخش نخســت بــه پیدایش 
مفهوم اصالحــات اقتصادی پرداخته و تفاوت 
آن را بــا »تعدیل قیمتی« به تصویر کشــیده 
اســت. او در مقدمه صحبت های خود با اشاره 
به اینکه »اصالحات اقتصادی قدمت دیرینه   ای 
در نظام   های کمونیســتی ســابق و یکسری 
از کشــورهای در حال توســعه دارد«، تاکید 
می کند که: »آنچه در این کشورها تحت عنوان 
»اصالحات اقتصادی« رخ داده، در واقع پدیده  
گذار از یک اقتصاد دولتِی دســتورِی درون   گرا 
بــه یک اقتصاد مبتنی    بــر بخش خصوصی و 
ســازوکار بازار و برون   گراست. معموال در این 
کشــورها سیاســتمداران جدیدی جایگزین 
سیاســتمداران قبلی شدند و برنامه اصالحات 
اقتصــادی را اجرا کردند.« ایــن اقتصاددان با 
 بیــان این مقدمه اصالحــات اقتصادی را این

 طــور تعریف می کنــد: »فرآیندی که موجب 
تغییر بنیان   های فکری و عملی اقتصاد و گذار 
از بی   ثباتی اقتصاد دســتوری شد، »اصالحات 

اقتصادی« خوانده می شود.«

 چهار رکن اصالحات اقتصادی
مســعود نیلی در ادامه برای روشن شدن 
ابعاد اصالحات اقتصــادی، چهار مولفه اصلی 
اصالحات اقتصادی را معرفی می کند: به عنوان 
مولفــه اول، نقطه کانونی این اصالحات خارج 
شــدن دولت   ها از قیمت گذاری اســت که به 
آن »آزادسازی قیمت ها« گفته می شود و یک 
تصمیم در سطح اقتصاد خرد محسوب می شود؛ 
یعنی دولت که مثــال قیمت ده   ها قلم کاال را 
تعیین می   کرده، تصمیم می گیرد دیگر نقشی 
در تعیین قیمت ها نداشته باشد و آن را به بازار 
بسپرد. مولفه دوم که باید به عنوان یک بخش 
جدایی   ناپذیر و بسیار مهم اصالحات اقتصادی 
مدنظر قرار گیرد »ثبات اقتصاد کالن« است. 
بدون این مولفه دوم، ممکن اســت آزادسازی 
قیمت ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین 
دستوری و اداری قیمت ها توسط مقامات دولتی 
عادت داشــته، به نتایج بــدی بینجامد. ثبات 
اقتصــاد کالن به زبان واضح   تر همان »کنترل 
تورم« است. یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، 
قیمت ها را رها می کند تا قیمت های نســبی 
تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی 
قیمت ها را به وسیله یک ابزار اصلی یعنی »رشد 

حجم نقدینگی« کنترل می کند.
رشد نقدینگی باید با حداکثر سخت   گیری 
تحت   کنترل دربیاید تا این نگرانی وجود نداشته 
باشد که اگر قیمت ها رها شود چه نتایجی به 
بار می   آید، چون ســطح متوسط قیمت ها به 
وســیله ابزار اصلی خودش کنترل می شــود. 
مولفه ســوم اصالحات اقتصادی داشتن یک 
برنامه موثر حمایت از گروه   هایی است که قدرت 
درآمدی پایینــی دارند و در جریان اصالحات 
اقتصادی آســیب می   بیننــد. دولت باید برای 
جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد 
می شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع 
و هزینه   ها داشته باشد. یک مولفه چهارم هم 
البته وجود دارد، اینکه همه کشورهایی که دست 
به اصالحات اقتصادی زده   اند دسترســی   های 
بســیار کم   هزینه   ای به بازارهای جهانی فراهم 
کرده بودند.« این اســتاد دانشگاه تاکید کرد: 
»البته این مولفه   ها بیشتر از چهار موردی است 
که ذکر شد و شــاید اینجا جای پرداختن به 
همه آنها نباشــد. اما ضرورت این چهار مولفه 
بــرای انجام یک برنامه اصالح اقتصادی موفق 
غیرقابل    انکار است و نمی توان و نباید هیچ   یک از 

آنها را نادیده گرفت. در واقع اگر دولت قیمت ها 
را آزاد نکند، اصال اصالح اقتصادی انجام نداده 
است؛ اگر آزاد کند اما به شرایطی که تورم رها 
و به صورت افسارگسیخته در حال رشد است، 
بی   توجه باشد، آزادسازی کار خطرناکی است.«

 الزام برای هر چهار شرط
نیلی معتقد است اصالحات اقتصادی باید هر 
چهار شرط را داشته باشد. او توضیح می دهد: 
»هر اقدامی کــه با هدف اصالح اقتصاد انجام 
شود و یکی از این چهار مولفه را نداشته باشد، 
اصالح اقتصادی نیست. ممکن است مثال یک 
تصمیم اقتصادی به صورت موردی یا موقتی 
اتخاذ شود و بهبود ایجاد کند، اما آن تصمیم را 
نمی توان اصالح اقتصادی نامید، چراکه این گزاره 
در حال حاضر یک واژه هویت   دار شناخته   شده 
شناسنامه   دار است که تقریبا همه ابعاد آن روشن 
است و بنابراین می توان همه   جا تشخیص داد 
که کدام سیاست یا تصمیم، اصالح اقتصادی 
اســت و کدام نیست. در نهایت می توان گفت 
آنچه امروز به عنوان اصالحات اقتصادی در دنیا 
شناخته می شود، از یک تصمیم سیاسی شروع 
می شود؛ جایی که سیاستمداران کشور تصمیم 
می   گیرند نظام اقتصادی را از بنیان تغییر دهند؛ 
همچنین فرآیند تغییر باید حداقل چهار مولفه 
اصلی یاد   شده را درون خودش داشته باشد. غیر 
از آن هم البته فراز   و   نشیب   هایی دارد اما با اجرای 
این مولفه   ها آثار ســوء نوسان   ها و خطراتی که 
ایجاد می شود به حداقل می   رسد. نتیجه اینکه 
کشورهای زیادی را در دنیا می   بینیم که تجربه 
موفقیت   آمیــزی در اجرای اصــالح اقتصادی 

داشته   اند.«

 تعدیل قیمت ها جزء جدایی ناپذیر 
قیمت گذاری دستوری است

نیلی در ادامه تفاوت اصالح ســاختاری را 
بــا »تعدیل قیمتی« کــه در دولت ها اجرایی 
می شود توضیح می دهد. به گفته او، »تعدیل   های 
قیمتی که صورت گرفته، جزو جدایی   ناپذیری از 
رویکرد کنترل و تثبیت قیمت هاست و نسبتی 
با بازار آزاد و آزادسازی قیمت ها و توصیه   های 
اقتصاددانان که این کار انجام بشــود یا نشود، 
ندارد. دولت   ها تا جایی    که می توانند قیمت ها 
را کنترل می کنند و جایی    که دیگر نمی شود 
ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت ها می   شوند و 

قیمت های حمایتی را به سطح باالتری می   برند 
و مدتــی هم آنجا تثبیت می کنند تا دور بعد. 
چارچوب صلب و محکم آن شــاکله فکری یا 
آرمانی که در ذهن تصمیم گیرندگان ماست، 
دســت نمی   خورد؛ در حالی که در کشورهایی 
کــه اصالحات اقتصادی انجام شــده، معموال 
سیاستمداران و دولتمردانش اساس ریل   گذاری 
اقتصــاد را تغییر داده و از مســیری که دنبال 
کرده   اند کامال برگشــته   اند.« او تاکید می کند: 
»به عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی   کننده 
موفقیت یا عدم   موفقیت اصالحات اقتصادی در 
هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، 
ثبات بیشتر اقتصاد کالن درمی   آید یا بی   ثباتی 

بیشتر اقتصاد کالن منتج می شود.«
سیاست گذار در زندان قیمت گذاری دستوری

این اســتاد دانشــگاه درخصوص آنچه در 
سال های گذشته ما اتفاق افتاده توضیح می دهد: 
»هویت سیاســتگذاری اقتصادی در کشور ما 
تشکیل شده از اول، حوزه   هایی که تورم ایجاد 
می کند و دوم، حوزه   هایی که می   خواهد با تثبیت 
قیمت ها به جنگ همان تورم خودساخته برود. 
این تثبیت قیمت شامل نرخ ارز، انرژی، نرخ سود 
بانکی، کاالهای اساسی و... می شود. دولت نقش 
خود در مقابله با تورم را در کنترل قیمت های 
اقتصاد کالن مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و 
قیمت های فراگیر در سطح اقتصاد خرد مثل 
حامل   هــای انرژی و کاالهــای مصرفی مردم 
تعیین کرده است. سیاســتگذار دوست دارد 
بانک دم دســتش باشد و بتواند همیشه به آن 
دستور بدهد که تسهیالت ارزان قیمت بدهد؛ 
قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را پایین 
تعیین کند، قیمت کاالی اساسی را پایین نگه 
دارد و به مردم بگوید من برای شما یک سبد 
مصرفی ارزان قیمت فراهم می   کنم و امیدوارم 

که تورم کنترل شود.
اما هر کســی که درســت اقتصاد خوانده 
می   داند که این ســازوکار پایدار نیست؛ یعنی 
وقتی نرخ ارز دولتی مدام پایین نگه داشــته 
شود و نرخ ارز در بازار آزاد مدام باال برود، روزی 
می رســد که یا به خاطر کاهش قیمت نفت یا 
تحریــم دولت می   بیند دیگر نمی تواند آن نرخ 
مدنظرش را اعمال کند و کنترل از دســتش 
خارج شــده است ؛ یا می   بیند قیمت انرژی را 
آن قدر پایین تعیین کرده و ثابت نگه داشــته 
که مقدار زیــادی از حامل   ها به طرق مختلف 

قاچاق می شود و چیزی برای صادرات و حتی 
مصــرف داخل نمانده اســت. تصمیم گیرنده 
به عینه می   بیند حرکت در مسیری که داشته 
دیگر ممکن نیست و »مجبور است« مسیر را 
عوض کند، نه اینکه ترجیحاتش یا دیدگاهش 
نسبت به سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرده 
باشد. پس مجبور است برخی قیمت ها را تغییر 
بدهد تا بتواند به همان مسیر قبلی ادامه دهد. 
چنین اقدامی به وضوح اصالح اقتصادی نیست 
بلکه گامی دیگر از همان رویکرد تعیین و تثبیت 
قیمت ها و عنوانش »کنترل اداری اقتصاد« است. 
هیچ تصمیم گیرنده   ای در کشور ما تاکنون اذعان 
نکرده است که شیوه سیاستگذاری و عملکردش 
غلط بوده و تصمیم گرفته اســت اقتصاد را بر 

اساس آزادسازی قیمت ها اداره کند.«

 به جای فروشــنده ها، روی بودجه 
دولت و عملکرد بانک مرکزی نظارت شود

در بخــش نهایی گفت وگو، مســعود نیلی 
درخصوص شــرط موفقیت اجرای اصالحات 
اقتصادی در شرایط کنونی توضیح داد: »به نظر 
من دولت باید حتما کنترل بسیار سختگیرانه   ای 
روی بودجه داشــته باشــد؛ تمام آن فشاری 
که بــرای کنترل قیمت ها در ســطح اقتصاد 
خرد گذاشته می شــود باید مانند کشورهای 
دیگــر روی »بودجه دولت« و »عملکرد بانک 
مرکزی« گذاشــته شــود تا رشــد نقدینگی 
کنترل شــود. بنابراین یک توصیه محکم به 
دولت این اســت که مواظب رشــد نقدینگی 
باشد. وقتی که هر روز سه   هزار میلیارد تومان 
به نقدینگــی اضافه می شــود، قیمت کاالها 
ناگزیر باال می رود. یعنی با این روند دو ســال 
 دیگر دوباره مجبور هستید باز تصمیم سخت 
بگیرید و قیمت ها را باال ببرید و همین طور این 

داستان ادامه دارد.
همچنین وقتی میزان یارانه در کشور تعیین 
می شود، معموال دست   ودلبازی صورت می گیرد 
و به بهانه اینکه به مردم فشار وارد می شود، بدون 
در نظر گرفتن منابع، یارانه تعیین می کنند که 
خودش دوباره موجب کســری بودجه بیشتر 
می شود. از طرفی دولت باید با اطالع   رسانی بهتر 
و بیشتر به مردم توضیح دهد و بگوید که چرا 
این اقدام را انجام می دهد؛ صرفا توضیح اینکه 
در این قیمت ها رانت وجود داشته و می   خواهیم 
این رانت را حذف کنیم، توضیح قانع   کننده   ای 
نیست، چون در حوزه   های زیاد دیگری هم رانت 
وجود دارد؛ چرا حذف رانت باید از این حوزه آغاز 
شود؟ در این زمینه توضیحی که دولت به مردم 
می دهد بسیار مهم است. مهم تر اینکه به    تبع 
انجام این کار باید انضباط مالی و انضباط پولی 
در دستورکار دولت قرار بگیرد که هزاران مرتبه 
اهمیت بیشتری دارد. در حال حاضر نقدینگی 
تورم   زایی بسیار باالتری نسبت به گذشته دارد 
و باید کنترل شــود. حرکت کنونی دولت یک 
اقدام اجتناب   ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی 
است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور 
شده است که این کار را به سرعت انجام دهد؛ 
اما باید توجه داشته باشد که مردم از سال ۹۷ 
به بعد فشــار بسیار باالیی را تحمل کرده   اند و 
قدرت خریدشان مدام محدود و محدودتر شده 
اســت. اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش 
نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره 
امور کشور با سختی   های بسیار بیشتر و خطرات 

بزرگ تری مواجه شود.«

  خرید و فروش ارز خارج از صرافی  مشمول مالیات بر درآمد است
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی ها، 

مشمول پرداخت مالیات بر درآمد است.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای تاکید کرد سوداگران ارزی که حسب 
اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از 
شبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، 

مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می شوند.
در این اطالعیه آمده اســت که اقدامات الزم برای شناسایی و وصول مالیات از 
۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته 
از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی 
و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.

گردش مالی این دالالن ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳۱ 
نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده 

مالیاتی تشکیل شده است.

 نکاتی از صورت  های مالی سهام پاالیشی
 صورت های مالی پاالیشی ها برای فصل زمستان در پایان هفته گذشته منتشر 
شد و عملکردی ضعیف تر از انتظار را در زمستان ارائه دادند. در حالی که انتظار برای 
افزایش حدود ۳۰ درصد سود عملیاتی پاالیشی ها در زمستان نسبت به پاییز وجود 
داشت برخی از شرکت های پاالیشی حتی سود کمتری را در فصل پایانی ۱۴۰۰ 
محقق کردند. چند نکته در ادامه در خصوص صورت های مالی پاالیشی با توجه به 
شدت اثر آن بر کل بازار و همچنین سهام این شرکت ها ارائه خواهد شد.در بررسی 
صورت های مالی پاالیشــی منتشرشده و همچنین گزارش های تفسیری، به نظر 
می رســد که بر اساس ابالغیه قیمت گذاری خوراک و محصوالت در مهر ۱۴۰۰ از 
سمت وزارت نفت قیمت ها به شرکت های پاالیشی اعالم شده است. در این میان 
البته برخی از شایعات به احتمال ابالغ قیمت نهایی نفت در این هفته حکایت دارد 
که نمی توان اظهارنظر دقیقی در این خصوص داشت با این حال بررسی های اولیه از 
صورت های مالی و همچنین بر اساس آن چه که خود شرکت ها در گزارش  تفسیری 
اشاره داشته اند ابالغیه وزارت نفت در حال اجرا است. برای مثال نکته جالب توجه 
در این خصوص این که کرک اســپرد گازوییل برای ماه پایانی سال گذشته تا ۳۱ 

دالر نیز افزایش داشته است.
نکته دیگر این که برخی از کارشناســان اعتقاد دارند که باید در انتظار افزایش 
ســودآوری شرکت های پاالیشی در عملکرد حسابرسی شده نسبت به صورت های 
مالی حسابرسی نشــده مطابق با سال گذشــته بود. در این خصوص برای شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس بر اســاس گزارش تفسیری احتماال می توان انتظار رشد 
ســودآوری تا سقف ۲۸ تومان نسبت به سود هر سهم اعالمی شرکت در صورت 

مالی حسابرسی نشده را داشت.
بررســی کرک اسپرد شرکت های پاالیشی همچنان سطوح باالیی را برای این 
صنعت از ابتدای سال ۱۴۰۱ نشان می دهد. در چنین شرایطی نکته مورد نظر در 
خصوص پایبندی پاالیش و پخش بر ابالغیه قیمت گذاری خوراک و محصوالت از 
اهمیت بیشــتری برخوردار است. ادامه کرک اسپرد هفته های گذشته در ماه های 
بعد و همچنین ادامه قیمت گذاری بر اســاس ابالغیه همچنان ســهام پاالیشی را 
جذاب نگه می دارد. با این حال همچنان ابهاماتی در صورت های مالی شرکت های 
پاالیشی وجود دارد که حداقل با چشم غیرمسلح نمی توان این موارد را توجیه کرد.

 مشکالت پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از پایان موفقیت آمیز سه مرحله از توزیع 

ضربتی روغن خوراکی و آغاز مرحله چهارم خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا شاه میرزایی با اعالم این خبر 
گفت: از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، توزیع ضربتی روغن خوراکی با 
همکاری شــرکت های پخش در چهار مرحله آغاز شد که سه مرحله آن به صورت 
موفقیت آمیز به پایان رسید و مرحله چهارم آن در حال انجام است. در واقع ما از 

شرایط حاد کمبود روغن خوراکی در فروشگاه ها عبور کرده ایم.
وی افزود: با اجرای این مراحل، مشکالت به وجود آمده در توزیع روغن خوراکی 
که در روزهای نخست اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها پیش آمده بود تا ۹۰ درصد 
رفع شــد و امروز می توانیم ادعا کنیم که شرکت های پخش به حداقل ۹۰ درصد 
از خرده فروشی ها برای فروش روغن مراجعه کرده اند و واحدهای صنفی  که خرید 

نکرده اند، خودشان نخواسته اند.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خرده فروشی های مرتبط با طرح مردمی سازی 
یارانه ها بیش از ۵۰۰ هزار واحد هســتند، اعالم کرد: به علت خرید بیشــتر مردم 
در روزهــای پیش از اجرای طرح و عرضه کمتر، کمبود کاالهایی مانند روغن در 
فروشگاه ها جدی بود؛ اما در طرح توزیع ضربتی به سرعت توانستیم این کمبود را 
جبران کنیم. وی در تشریح اقدامات انجام شده در مراحل نخست این طرح گفت: 
در مرحله نخست، توزیع سریع روغن خوراکی در فروشگاه های زنجیره ای را مورد 
توجه قرار دادیم که در دو روز به سرعت بیش از ۶۰ درصد فروشگاه های زنجیره ای، 
دارای روغــن خوراکی برای فروش بودند؛ مرحله دوم، مانع زدایی از شــرکت های 
پخش بود که با همکاری دستگاه های نظارتی و بازرسی، این مرحله نیز با موفقیت 
انجام شد و اختالف نظرها و تفسیرهای متفاوتی که در مورد مفهوم احتکار، ترکیب 
کاالهای پایه و کاالهای دارای ارزش افزوده و همچنین چگونگی درج قیمت روی 
کاال بود، رفع شد و موانعی که از سوی دستگاه های نظارتی در مسیر پخش سریع 

کاال ایجاد شده بود برداشته شد.
شاه میرزایی ادامه داد: همچنین در مرحله سوم اجرای طرح، نرخ توزیع مویرگی در 
خرده فروشی ها به سه برابر وضعیت عادی رسید و حتی از شرکت های پخش که در 
حوزه روغن فعالیت نمی کردند خواستیم که در این طرح کمک کنند و شرکت های 

پخش روغن نیز در قالب عملیات ضربتی، حجم فعالیت خود را افزایش دادند.

 بورس کاالی ایران 10شرکت برتر هفته را معرفی کرد
بورس کاالی ایران برترین های بورس کاال را در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت 
براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کاال، اعالم کرد. رتبه جایگاه 
شــرکت ها به شرح زیر است: ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۷ هزار و ۴۰۰ 
تن مس کاتد، سولفور مولیبدن و مس کم عیار به ارزش ۱۶۸۳ میلیارد تومان در 
رتبه نخســت ایستاد. پاالیش نفت اصفهان با فروش ۱۱۰ هزار تن وکیوم باتوم به 
ارزش نزدیک به ۱۱۹۲ میلیارد تومان، دوم شــد. مجتمع سرب و روی انگوران با 
ثبت معامله ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن خاک روی به ارزش ۶۸۳ میلیارد تومان در جایگاه 
سوم قرار گرفت. معدنی و صنعتی چادرملو نیز ۸۵ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ 
آهن و شمش بلوم را به ارزش ۵۱۸ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد. پتروشیمی 
شازند ۱۱ هزار و ۹۰۷ تن انواع پلی پروپیلن، پلی اتیلن، دی اکتیل هگزانول، منو 
اتیلن گالیکول، پلی بوتادین، دی اتیل گالیکول و اتانول آمین را به ارزش نزدیک 
به ۴۶۳ میلیارد تومان فروخت و پنجم شد. پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۱ 
هزار و ۲۶۶ تن پلی اتیلن ترفتاالت و نخ پلی استر در گریدهای مختلف به ارزش 
بیش از ۴۱۴ میلیارد تومان، ششم شد. مجتمع فوالد خراسان با فروش ۲۵ هزار و 
۳۲ تن شمش بلوم و میلگرد به ارزش حدود ۳۸۷ میلیارد تومان هفتم شد. فوالد 
سیرجان ایرانیان با فروش ۲۶ هزار تن شمش بلوم به ارزش بیش از ۳۸۶ میلیارد 
تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت. مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد موفق به 
ثبت معامله ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن شــمش بلوم به ارزش ۳۶۷ میلیارد تومان شد و 
جایگاه نهم را به دست آورد. پاالیش نفت تهران )تندگویان( با داد و ستد ۲۳ هزار 
و ۱۱۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین و گوگرد گرانوله به ارزش ۳۴۴ 

میلیارد تومان، رتبه دهم را کسب کرد.

شاخص بازار سهام در هفته گذشته شاهد برخورد عرضه و تقاضا در نبرد با 
مقاومت مهم ۶/ ۱ میلیون واحدی بود که در نهایت، با عقب         نشــینی خریداران 
در روز چهارشــنبه موفق به عبور از این قله )که پیش         تر در مهرماه سال ۹۹ در 
محدوده آن قرار داشت( نشد. به این ترتیب بازدهی هفتگی شاخص به حدود 
۲ درصد رسید  تا بورس تهران، با کسب سود حدود ۱۷ درصدی از ابتدای سال، 
در صدر جدول بازدهی دارایی ها بایستد.از سوی دیگر ارزش معامالت خرد در 
کل بازار سهام هم یک کانال باالتر رفت و در محدوده بیش از ۷ هزار میلیارد تومان 
به صورت روزانه محقق شد که در روز چهارشنبه البته نشانه هایی از تضعیف را 
دربر داشت. در همین حال، نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر بازار به ۹ واحد 
رسیده که تا حدی از جذابیت سرمایه                  گذاری در سهام از منظر ارزش         گذاری با 
فرض ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی کاسته است، با این وجود تقویت انتظارات 
تورمی پس از اجرای هدفمندی یارانه         ها و افزایش نرخ آزاد ارز، منجر به ترغیب 
خریداران و پایداری جو مثبت در بورس شده است. در صورتی که مسیر تحوالت 
به سمت آرامش نسبی به ویژه از ناحیه تعدیل نرخ ارز حرکت کند، می توان انتظار 

اصالح بازار در کوتاه         مدت را داشت.

 ریسک »نیما« برای صادرکنندگان
تا پیش از حذف ارز ترجیحی، ســامانه نیما محملــی برای مبادله ارز بین 
صادرکنندگان و واردکنندگان کاالهای موسوم به غیراساسی بود. این مسئله به 
نوبه خود موجب حساسیت کمتر بانک مرکزی و دولت بر نرخ         گذاری ارز در این 
سامانه و کم شدن فاصله قیمت با بازار آزاد شده بود. برخی کارشناسان، یکی از 
دالیل مهارشدن التهابات پس از جهش بی         سابقه دالر در سال ۹۷ را به ابتکار معرفی 
همین سامانه و تقویت انگیزه عرضه ارز توسط صادر         کنندگان مرتبط می         دانند.

حال اما با یکسان شــدن نرخ ارز ســامانه نیما برای واردات کاالی اساسی و 
غیراساسی، بار دیگر انتظار بازگشت حساسیت         ها نسبت به قیمت گذاری در این 

حوزه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی وجود دارد، از این رو 
بعید نیست که حداقل در کوتاه         مدت امکان افزایش نرخ در سامانه نیما با هدف 
مهار التهابات تورمی در اقتصاد ایران محدود شود. این رویداد طبیعتا برای سهام 
صادر کننده در گروه های پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی 
می شود؛ جایی که با نیمایی شدن نرخ واردات کاالی اساسی، امکان رشد درآمد 
فروش محصوالت از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، 

طبیعتا از منظر سودآوری تحول مثبتی به شمار نمی         رود.

 دو روی سکه در سهام کاالی اساسی
درحالی که تا پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برآورد سرمایه                  گذاران از آثار این 
تحول بر سودآوری شرکت های مرتبط مثبت بود، با تحقق این مسئله و انتشار 
برخی گزارش های شفاف         سازی، مسیر قیمتی این سهام در هفته گذشته معکوس 
شد و در سراشیبی نزول قرار گرفت. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که میزان 
افزایش هزینه نهاده         های تولید در صنعت زراعت و غذایی به مراتب بیشتر از مجوز 
قیمت های فروش بوده و در صورت با برجا بودن سقف نرخ های فعلی فروش، نه تنها 
باعث رشد سودآوری شرکت ها نمی شود، بلکه آنها را به سمت شرایط سربه سر 

سوق خواهد داد.از سوی دیگر، رصد میدانی بازارهای کاالیی نشان می دهد که 
مسئله         ای تحت عنوان کمبود کشش تقاضا ایجاد شده و قیمت برخی محصوالت 
به مراتب کمتر از نرخ مصوب معامله می شود. در برخی موارد هم به رغم جهش 
قیمت روی جلد کاالها، تقاضا عقب نشــینی کرده و حجم فروش کاهش یافته 
است. عالوه بر اینها برخی شرکت های این صنعت نظیر روغنی         ها برای پرداخت 
هزینه مواداولیه در کوتاه         مدت نیاز به ســرمایه  درگردش چند برابری خواهند 
داشت. ترکیب این شرایط با جهش نرخ نهاده         های تولید موجب شده تا فضای 
سرمایه         گذاری در سهام مرتبط با کاالی اساسی به سمت منفی چرخش کند. با 
توجه به درگیری قابل مالحظه افراد حقیقی در سهام این صنایع، نوسانات این 
گروه تا حدی بر جو کلی بازار نیز اثرگذار است. بدیهی است ارسال گزارش         های 
تکمیلی به ویژه عملکرد سه و ۶ ماهه می تواند نقش مهمی در راستای رفع ابهام 

و تعیین جهت سهام این گروه درمیان ایفا کند.

 پیامدهای دوپارگی در بازار کامودیتی
سال ۲۰۲۲ تا به اینجای کار از بسیاری جهات یک دوره استثنایی در تاریخ 
فعالیت بازارهای مالی جهان بوده اســت. در همین راستا، سهام ۵۰۰ شرکت 
بــزرگ در ایاالت متحده، بدترین عملکرد از آغاز ســال  از زمان رکود بزرگ در 
دهه ۳۰ میالدی در قرن گذشــته را ثبــت کرده         اند. بازار اوراق قرضه، به دلیل 
سیاست های انقباضی بانک های مرکزی بدترین دوره از اوایل دهه ۸۰ میالدی 
را تجربه کرده و نرخ تورم نیز در بیشــتر بلوک         های اقتصادی بزرگ جهان در 
غرب در اوج چهل ساله قرار گرفته است. همزمان، شاخص های بازار کامودیتی، 
تا قبل از افت یک ماه اخیر، بهترین عملکرد خود در نیم قرن گذشته را کسب 
کردند که با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد جهان همسو بوده است. در هفته های 
 اخیر اما نشــانه هایی از دودســتگی و تفرق بین روند قیمتی کاالها و مواد خام

 گوناگون پدیدار شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی از نامه سایپا برای تغییر وثایق در راستای 
عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این یعنی عمال وزارت 

صنعت امکان واگذاری این شرکت ها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی از نامه سایپا برای تغییر وثایق در راستای 
عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این یعنی عمال وزارت 
صمت در راستای دستور رئیس جمهور برای جا به جایی وثایق اقدام کرده تا 

امکان واگذاری این شرکت ها فراهم شود.
حســین قربانزاده، با بیان اینکه واگذاری ســهام ســایپا و ایران خودرو 
درحال پیگیری اســت، اظهار کرد: وزارت صمت شــدیدا پیگیر اســت که 
ســهام درونی خودروسازها )تودلی( سایپا و ایران خودرو را ادغام کرده و به 

فروش برســاند. از طرف دیگر سازمان خصوصی ســازی اصرار دارد که این 
 فرایند باید در یک منظومه ای رخ دهد تا ســهم دولت و ســهام نهادهای

 غیردولتی در قالب بلوکی ارزنده باشد تا خریدار انگیزه داشته باشد در این 
مزایده شــرکت کند.وی ادامه داد: احتماال در هفته های آتی تفاهمی بین 
وزارت صمت و وزارت اقتصاد و... رخ دهد و در آن میزان سهام تودلی دولت 
و اصل ســهام دولت در خودروسازها مشخص شود. البته چند روز قبل نامه 
تغییر وثیقه شرکت سایپا زده شده است. یعنی عمال وزارت صمت در راستای 
دستور رئیس جمهور برای جا به جایی وثایق اقدام کرده تا امکان واگذاری این 
شرکت ها فراهم شود. اگر این اتفاق بیوفتد، ۱۷ درصد سهام سایپا و حدود 
۵ درصد سهام ایران خودرو واگذار می شود که درواقع سهم دولت است اما 

به طور کلی سهام تودلی سایپا بیشتر است.
بر اســاس این گــزارش حدود یک مــاه قبل موضوع واگذاری ســهام 
شــرکت های ســایپا و ایــران خودرو از ســوی وزیر صمت مطرح شــد و 
اندکی پس از آن رئیس ســازمان خصوصی ســازی ســه شــرط را برای 
تحقق این موضوع ضروری دانســت. این ســازمان آزادسازی سهام دولتی 
در وثیقــه بانکها، اختصاص ســهام درونی خودروســازها بــه بازپرداخت 
 تســهیالت، اصالحات و شــفافیت مالی این شــرکت ها و تجمیع ســهام 
صندوق بازنشســتگی کشــوری، ســهام درونی خودروســازها و ســهام 
 دولتــی ایــران خــودرو و ســایپا بــرای عرضه را، ســه شــرط واگذاری

 خودروسازان اعالم کرد.

یک اقدام جدید برای بورسی شدن سایپا

چه عواملی بورس را در سقف ۱۹ ماهه تهدید می کند؟
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کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه پایــه ســه کارت وســیله نقلیــه موتــور و ماشــین نــوع ماشــین 
پیــکان رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک 95د511ایــران 36کارت ســوخت موتــور و ماشــین بیمــه نامــه 
ماشــین  بــه شــماره 1063260787 متعلــق بــه محمــد شــاد فرزنــد حســینعلی در تاریــخ1401/02/10  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0920837042 متعلــق بــه زهــره امیــر نیــا فرزنــد محمــد اســماعیل در تاریــخ 
 1401/02/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0942829050 متعلــق بــه مریــم خاکشــور محمدیــه فرزنــد نصرالــه در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر بانــک مــن کارتبــه شــماره ملــی 0923169040 متعلــق بــه ســیده طاهــره قائمــی  کارت ملــی  عاب
فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ 1401/02/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066

کارت ملــی بــه شــماره 2249020744 متعلــق بــه ربابــه ریاحــی فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/02/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5789953530 متعلــق بــه عبدالــه بابائــی ســرکامی فرزنــد فقانعلــی در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569373070 متعلــق بــه مجیــد طاهریــان فرزنــد شــکراهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4579362489 متعلــق بــه ســیده مــژگان ابوالقاســمی فرزنــد ســید ابراهیــم در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560119376 متعلــق بــه وحیــد دربــان فرزنــد عبــاس در تاریــخ1398/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560094047 متعلــق بــه عاطفــه درویــش فرزنــد رحمــت در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 358 ج 55 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 358 ج 55 
و شــماره موتــور 397755 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ایــران 86 358 ج 55 متعلــق 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/29 مفق ــا در تاری ــا آق ــد م ــه چــی فرزن ــی نژاداخت ــم قل ــه مری ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0839830483 متعلــق بــه محمدرضــا محمــدزاده فرزنــد میرحســین در تاریــخ 
1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

  
1150

ــان  ــماره 21 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــی و شناس ــه میرجلیل ــام فاطم ــه ن ــتی ب ــایی بهزیس کارت شناس
خدمــت و کارت دانشــجویی دکتــری و کارت ملــی بــه شــماره 4432275588 متعلــق بــه محمدعلــی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/28 مفق ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن  میرجلیل

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 4420656956 متعلــق بــه حســنعلی وکیلــی فرزند اکبــر در تاریــخ 1400/08/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
1401

کارت ملــی بــه شــماره 2130544185 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2130544185 و کارت عابــر 
بانــک بــه شــماره 2130544185 متعلــق بــه فاطمــه ابراهیمــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/02/15 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1506

گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 63/116ق83 و شــماره موتــور 144719و شــماره 
شاســی 508471 متعلــق بــه ســید محســن میریوســفی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ1401/01/06  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــور 14189053552و ش ــماره موت ــاک 93/357ص55 و ش ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــود  ــخ 1400/10/01 مفق ــد مرتضــی در تاری ــر خسروشــاد فرزن ــی اکب ــه عل ــق ب شاســی 465447 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2392136017 و شناســنامه بــه شــماره 101 متعلــق بــه پروانــه توکلــی فرزنــد 
امیدعلــی در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادر در تاری ــد به ــو فرزن ــو دوقزل ــمیه نامج ــه س ــق ب ــماره 3521114961 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2292019302 متعلــق بــه مریــم منصــوری فرزنــد گرامــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

ــد  ــه فاطمــه شهســواری فرزن ــق ب ــه دو متعل ــه شــماره 2282374002 و گواهینامــه پای ــی ب »کارت مل
ســعید در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5149833894 متعلــق بــه مــاه بانــو عظیمــی دهنــوی فرزنــد ملــک در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــرد فرزن ــتمی ف ــین رس ــه حس ــق ب ــماره 2283131847 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/01مفق

ــد علــی در  ــادی فرزن ــه فاطمــه محمــدی محمــود آب ــق ب ــه شــماره 6839692515 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866

کارت ملــی بــه شــماره 0320092641 متعلــق بــه شــهران رضــا فرزنــد عنایــت اهلل در تاریــخ 
 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــدا فرزن ــی اول خ ــه مرتض ــق ب ــماره 0921344392 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/21مفقــود گردی

2006

 NAAR21FE3LJ900151 بــرگ ســبز خودرو به شــماره پــاک 876د42 ایران 40 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور178B0027402 متعلــق بــه آقــای عبــاس شــریفی فرزنــد علــی بــه کدملــی 

0058677143 در تاریخ 1401/02/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــین و  ــوخت ماش ــدد کارت س ــه دو و دو ع ــه پای ــماره 0055501451 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
کارت عابــر بانــک ســامان و ملــت و ســپه متعلــق بــه آقــای علیرضــا میــری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/30مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4020487881 متعلــق بــه خانــم نرگــس نباتــی منــزه فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 0078136016 متعلــق بــه سیدمحســن ســیدی فرزنــد ســیدناصر 
در تاریخ 1400/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــه فرزن ــرزان فقی ــه ف ــق ب ــه شــماره 0014597756 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0073550809 متعلــق بــه آیدیــن پارســا فرزنــد محمــد در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0023547480 متعلــق بــه میثــم متیــن پــور فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3258661138 متعلــق بــه مهــدی رضائــی فــر فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0075897482 متعلــق بــه رضــا معیــن پــور فرزنــد ســهراب در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4061154389 متعلــق بــه آریــن فوالدونــد فرزنــد قــدرت اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/30مفق

ــزدی  ــه علیرضــا ی ــه شــماره 0925634107 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند و دو عــدد کارت بانکــی ب
نــژاد فرزنــد مجیــد در تاریــخ1401/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت دانشــجویی و کارت بیــن المللــی دانشــجویی بــه شــماره 2860247671 
متعلــق بــه نادیــا محمدامینــی فرزنــد کمــال در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4640237014 متعلــق بــه نگیــن شــنبه پــور فرزنــد دلشــاد در تاریــخ 
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره 4199662804 متعلــق بــه محمــد قلــی زاده فــرد فرزنــد 
عبدالکریــم در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه حام ــق ب ــماره 0520271777 متعل ــه ش ــد( ب ــی ارش ــت کارشناس ــی موق ــدارک تحصیلی)گواه م
اســفینی فراهانــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــرز در تاری ــد فرام ــی فرزن ــه یاســمین  ســرگل زائ ــق ب ــه شــماره 0022147713 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب  در تاری ــد حبی ــاس ابراهیمــی زاده  فرزن ــه عب ــق ب ــه شــماره 0014276879 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0026315742 متعلــق بــه ســیدآرمین میرعطائــی فرزنــد سیدمســعود در تاریــخ 
1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وشناســنامه  بــه شــماره 4609210142 متعلــق بــه حســین یونــس مومنــی  فرزنــد یونــس 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــور فرزن ــی پای ــد رضائ ــه حمی ــق ب ــه شــماره 0042563828 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

کارت ملــی بــه شــماره 3329801263 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 3329801263 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــد عســگر در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردی  محمــد محمــودی  فرزن

می باشد.

ــه  ــق ب ــماره 9655411810 متعل ــه ش ــجویی ب ــماره 0021714797 و کارت دانش ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/17 مفق ــادی در تاری ــد ه ــه ســمواتیان فرزن راضی

مــی باشــد.

ــد صــادق در  ــی فرزن ــت بیــن کائ ــاح ثاب ــی ف ــه عل ــق ب ــه شــماره 0024497002 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027

ــه  ــه دو ب ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 3810117218 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره  متعلــق بــه مهــرداد نــادری فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد

2065

کارت ملــی بــه شــماره 0422130001 متعلــق بــه زهــرا حاجــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1400/02/01 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه رئوف ــق ب ــماره 0410300421 متعل ــه ش ــی ب ــماره 0410300421 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1400/12/08  مفق ــه در تاری ــید نصرال ــد س ــینی فرزن ــادات حس س

ســاقط مــی باشــد.

2084

ــد  ــازه قشــاق فرزن ــی نیــک زاد ت ــه عل ــق ب ــه شــماره 0021529744 متعل ــی ب گواهینامــه و کارت مل
اسمعیل در تاریخ 1400/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0015705579 متعلــق بــه ســیمین قــادری فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/10مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3241749541 متعلــق بــه احســان تافتــه فرزنــد خســرو در تاریــخ1401/01/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــار فرزن ــل التج ــول وکی ــه بت ــق ب ــماره 0041832582 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/01مفق

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــی فرزن ــاهین  عراق ــه ش ــق ب ــماره 0532000307 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1400/07/01 مفقــود گردی

ــاک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت ماش ــماره 0030152151 و کارت س ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ایــران 33-885ط95 و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره پــاک 135-79541 و کارت موتــور ســیکلت 
ــماره  ــی NCFEKKDDJ1A11679 و ش ــماره شاس ــپ KM125 و ش ــدل 97، تی ــفید م کبیر،س
موتــور 124NCV228955 متعلــق بــه داود زلفــی گل فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087

ــماره 2592121341 و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 2592121341 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره 84ل 139 ایــران 38 متعلــق بــه رضــا محمــدی فرزنــد علــی در تاریــخ1401/02/20  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1450272010 متعلــق بــه ســعید ثمریــن فرزنــد علــی در تاریــخ1401/02/18  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1652174478 متعلــق بــه موســی نــادی فرزنــد حســن در تاریــخ1400/12/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0024141186 متعلــق بــه علیرضــا جلیلــی فرزنــد رضــا در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0828097917 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0828097917 و ســایر بــه 

ــژاد االشــلو  ــی ن ــه عل ــق ب ــران21 متعل شــماره کارت ماشــین وبیمــه نامــه وکارت ســوخت 67ل393ای
فرزنــد ولــی در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110

کارت ملــی بــه شــماره 3790255645 متعلــق بــه میــاد رســولی فرزنــد کــرم در تاریــخ1401/02/08  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301

ــد  ــخ تول ــنامه 1092 ، تاری ــماره شناس ــی 4590411482 ، ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1349/10/01 و کارت عابــر بانــک ملــی متعلــق بــه خدیجــه  باباصادقــی فرزنــد محمدرحیــم در تاریــخ 

1401/02/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0780816153 ، تاریــخ تولــد 1377/09/14 متعلــق بــه مهــدی 
نــودهء فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302

ــد  ــه محمــد  مهاجــر خراســانی  فرزن ــه شــماره ملــی 2110656697 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
علیرضا در تاریخ 1401/02/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی   ــک زائ ــر ل ــه اصغ ــق ب ــی 2269423410 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/28 مفقــود گردی ــم  در تاری ــد رحی فرزن

ــه  ــه نعمــت ال ــق ب ــی 2122362073 متعل ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
قدمنــان فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/02/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1142444678 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه 
موتور11687014451وشــماره  شــماره   شاســیNAAB31AA68HO59238و  شــماره 
پاک53ایــران491ی23 وکارت ســوخت بــه شــماره 53ایــران 491ی23 متعلــق بــه ابوالفضــل رضائــی 

آدریانی فرزندعلی در تاریخ 1401/02/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2503

کارت ملــی بــه شــماره 1810194830 متعلــق بــه زهــرا نظــر پــور فرزند محمــد در تاریــخ1401/02/28  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504

شاســی  شــماره  و   4780928 موتــور  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه 
NAS421100C5715388 و شــماره پــاک 43 ایــران 936 ه 58 متعلــق بــه محمدحســین صادقــی 
ــا کــد ملــی 1170600743 در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از  ــد حیدرعلــی ب مدیســه فرزن

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 108 متعلــق بــه عبــاس خلیلــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

ــد  ــی فرزن ــی بارچان ــی بهرام ــه لیل ــق ب ــی 5419709767 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/12/01 مفقــود گردی ــه در تاری رحمــت ال

ــی 1273818822 و  ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــن و کارت مل ــک و کارت واکس ــر بان ــدد عاب دو ع
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی صالحــی فرزنــد داود در تاریــخ  1401/02/26مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506

بــرگ ســبز خــودرو  و بیمــه  نامــه و برگــه  معاینــه فنــی  و کارت  ماشــین  آردی آی یشــمی  رنــگ 
ــور  ــماره موت ــی 83102802 و ش ــماره  شاس ــران 53 و ش ــاک 68د928 ای ــماره  پ ــه  ش ــدل 83  ب م
ــد  ــادی فرزن ــی کاظمــی صــادق آب ــه قربانعل ــق ب ــه شــماره  1291755039  متعل 11783002639  ب

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

ــه  ــه ریحان ــق ب ــماره 4650662974 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 161 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
فرزیــن فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1288915772 متعلــق بــه علــی شــجاعی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 1290965463  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1290965463 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــخ  ــد محمــد در تاری ــه محســن زارع فرزن ــق ب ــران 13 متعل ــه شــماره 17 ج 219 ای و کارت ماشــین ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/02/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1091772932 و کارت ســوخت متعلــق بــه نصرالــه صالحــی فرزنــد 
علیرضــا در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1283580561 و کارت بنیــاد شــهید متعلــق بــه همــا عــرب جوزدانــی 
فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1273985311 متعلــق بــه آریــن میرزایــی فرزند مهــدی در تاریــخ1400/12/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــد ثابت ــه حام ــق ب ــماره 1270262343 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/01مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1271719177 و شناســنامه بــه شــماره 1271719177 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 1271719177 متعلــق بــه زهــرا قضــاوی فرزنــد حســن در تاریــخ1401/02/24  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 2003150897 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 2003150897 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــران 67  ــه شــماره 15 و 333 ای ــدل 1381 ب ــد م کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرای
متعلــق بــه حســن خزاعــی فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ 1401/02/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2508

کارت ملــی بــه شــماره 1280909031 متعلــق بــه عبــاس  خلیلیــان پــور بیــد آبــادی فرزنــد رضــا  در 
تاریخ 1401/02/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1291151052 متعلــق بــه ســید بهنــام  رضــا زاده طهرانــی فرزنــد ســیدمهدی 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه  ســه   ) بــه شــماره  ملــی   1273614542  ( متعلــق بــه علــی  محمــدی مهــر فرزنــد 
عبــاس در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1142389995 متعلــق بــه ســیدمحمد  مصطفــوی جروکانــی فرزنــد سیدحســن  
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270610597 متعلــق بــه میثــم  فــاح  فرزنــد علــی در تاریــخ1400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1128929465 متعلــق بــه علــی همــت هاشــمی  فرزنــد محمدتقــی  در تاریــخ 
 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــی  ــی  طباطبای ــه ســید عل ــق ب ــی   1278916547  (  متعل ــه شــماره   مل ــه ســه  )  ب گواهینامــه پای
فرزنــد ســیدریاض در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه علــی  نصــرآزادان  فرزن ــه شــماره 1272626733 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق ب کارت ملــی ب
مهــدی در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1290902577  و  کارت واکســن  متعلــق بــه صدیقــه جعفــری  فرزنــد تقــی  در 
تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه آســیه رفیعــی کــراده فرزنــد علــی پنــاه در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد تق ــرد فرزن ــان ف ــعید خیاطی ــه س ــق ب ــماره 2291010344 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/26مفق

شناســنامه بــه شــماره 5139961318 متعلــق بــه رســول کرمــزاده هراتــی فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ 
 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2470916240 متعلــق بــه نرجــس  یگانــه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/25مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4722094500 متعلــق بــه صالــح شــاخی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1400/07/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــروزی فرزن ــرا نیم ــه زه ــق ب ــماره 2281122281 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/22مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2371146498 متعلــق بــه ارغــوان  جــوکار  فرزند غــام در تاریــخ1400/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2298450358 متعلــق بــه علــی حســین  اکتســابی  فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2280975051 و گذرنامــه  متعلــق بــه فرزیــن 
جبیــری فرزنــد صمــد در تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2285333781 متعلــق بــه اهــورا کاوســی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1399/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــا مجلس ــه هم ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــماره 0532979591 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/15 مفق ــن در تاری ابوالحس

کارت ملــی بــه شــماره 4250666425 متعلــق بــه حکیمــه زمــان فرزنــد لهــاک در تاریــخ1401/01/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1819090981 متعلــق بــه غامرضــا هنرمنــد مظفــری فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2297755430 متعلــق بــه مصطفــی باقــر پــور فــرد  فرزنــد رمضــان در تاریــخ 
1398/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک856/36ص88 متعلــق بــه فاطمــه نژادشــاهرخ آبــادی بــا شــماره ملــی 
 0944055451 فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــی  ــه مامحمدقل ــره مالدارکات ــه زه ــق ب ــی 0873053338 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
فرزنــد محمــد رحیــم در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0938038133 متعلــق بــه اکــرم قــوی زاده فرزنــد براتعلــی در 
تاریــخ 1400/01/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2603

ــه شــماره 0068186088  ــی هوشــمند ب ــه شــماره 0068186088 و کارت مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق ــه  در تاری ــد نورال ــوی گاه فرزن ــه نســرین  معن ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0492492468 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0492492468 متعلــق بــه 
ــد رجبعلــی  در تاریــخ 1399/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  خدیجــه  برزگــر تلگــرد فرزن

ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــه شــماره 91ن877 ای ــه شــماره 09354908138 و گواهینامــه پایــه دو ب کارت ملــی هوشــمند ب
12 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 91ن877 ایــران 12 و کارت ســوخت بــه شــماره 91ن877 ایــران 
12 متعلــق بــه رضــا فیلکوئــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــراد در  ــد م ــور فرزن ــه  حدادپ ــه معصوم ــق ب ــماره 09434472067 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2280365741 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2280365741 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/29 مفق ــی در تاری ــد غامعل ــناوری فرزن ــی ش  عل

می باشد.

2801

کارت ملــی بــه شــماره 0045379051 متعلــق بــه محمدناصــر افشــار  فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
 1401/02/26مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 1818833220 متعلــق بــه فریبــرز فتاحــی ســوادجانی فرزنــد روح االمیــن در 
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2807

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 5910244825 متعلــق بــه امیــر علــی درگاهــی فرزنــد هــادی در 
تاریخ 1401/02/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــده فرزن ــور ریکن ــه ســیده ســکینه یوســف پ ــق ب ــی 2160257168 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب
میریدالــه در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــلیمی فرزن ــه روزه س ــه م ــق ب ــماره 2259839894 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/04مفق

ــخ  ــا در تاری ــد باب ــروح فرزن ــا پاک ــد رض ــه حمی ــق ب ــماره 5919839848 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/04 مفق

2901

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0079759531 و کارت ماشــین بــه شــماره 20 ایــران 923 ط 97 
متعلــق بــه وحیــد  روینــده  فرزنــد رجبعلــی  در تاریــخ 1400/12/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1442 متعلــق بــه رحمــن  فرجــام تــاش بــه شــماره ملــی 1551302810 فرزنــد 
مجیــد  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  در  ــد محس ــینی  فرزن ــادات  حس ــگار س ــه ن ــق ب ــی 0020031033 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب گذرنام
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5209807770 و کارت ماشــین بــه شــماره 33 ایــران 457 ط 34 متعلــق بــه 
عبــاس  عــرب زاده  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 0081515138 و کارت ماشــین و کارت ســوخت  کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب
ــخ  ــدی  در تاری ــد مه ــری  فرزن ــر  عابدنظ ــه امی ــق ب ــران 233 م 97متعل ــی 20 ای ــماره انتظام ــه ش ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/02/23مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4000170236 متعلــق بــه ناهیــد  ســلطانی  فرزنــد فرامــرز  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/06/13مفق

بیمــه نامــه موتــور ســیکلت و کارت موتــور  و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 119 ایــران 14178 
متعلــق بــه محمــد تقــی  حــق گو بــه شــماره ملــی 4609749394 فرزنــد نقــی  در تاریــخ1401/02/22  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4171314429 متعلــق بــه ناصــر  شــهابی  فرزنــد ایــرج  در تاریــخ1399/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4160569307 متعلــق بــه فاطمــه  حبیبــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/28مفق

شاســی  شــماره  137و  52786ایــران  پــاک  شــماره  بــه  موتــور  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه 
NCFHKKGEKTF08634وشــماره موتــور 0176NCV23247Bمتعلــق بــه علــی  غنــی ابــادی  

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1398/01/01 مفق ــود  در تاری ــد محم فرزن

ــی 2595932020 و کارت  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی وکارت پای ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ماشــین بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 328 ط 15 متعلــق بــه میــاد  زاد باقــر صیقانــی  فرزنــد رضــا  

در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019061080 متعلــق بــه امیــر حســین  ابراهیمــی گــر مــی  فرزنــد عبــاس  در 
تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902

گواهینامــه بــه شــماره 0083417621 متعلــق بــه یونــس عباســی ملــک ســری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1401/02/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی در  ــد موس ــره کار فرزن ــب تی ــه زین ــق ب ــنامه متعل ــماره 0013528610 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0021486832 متعلــق بــه محدثــه چگنــی فرزنــد داود در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0150491964 متعلــق بــه مهــا اکرامــی فرزنــد مســعود در تاریــخ1401/02/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــه در تاری ــد لطــف ال ــادی زاده فرزن ــه مقصــود زی ــق ب ــماره 1670974571 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
 1400/03/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــیدجعفر طباطبائ ــه س ــق ب ــنامه متعل ــماره 0380808862 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
سیدحســن در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0017333644 متعلــق بــه امیــد  ابراهیمــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

کارت موتــور بــه شــماره 324ایــران64356 متعلــق بــه مرتضــی مهاجــری فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی 
0410314056 در تاریــخ 1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدنب ــن فرزن ــا روش ــه علیرض ــق ب ــماره 3258462852 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/15 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــر رحیم ــام برزگ ــه بهن ــق ب ــماره 0077432762 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5280022578 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد شــاکرمی 
فرزنــد خداکــرم در تاریــخ 1401/01/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0058865624 متعلــق بــه اکبــر  عزیــزی فرزنــد یدالــه در تاریــخ1401/02/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 0068407009 متعلــق بــه داود زبیــری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3800818515 متعلــق بــه ابراهیــم عبــدی فرزند مجیــد در تاریــخ1401/02/03  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3031783395 متعلــق بــه ایمــان رجعتــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ1400/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0451079027 و شناســنامه متعلــق بــه حســن زمانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد میرآق ــدی فرزن ــیدمحمد برن ــه س ــق ب ــماره 2590481446 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

کارت ملــی بــه شــماره 1533495068 و گواهینامــه متعلــق بــه ابوالفضــل  بخشــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرز در تاری ــد فرام ــی فرزن ــر صادق ــه اکب ــق ب ــه شــماره 0013602187 متعل ــت ب ــان خدم کارت پای
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه داود  ــق ب ــه شــماره 211074 متعل ــان خدمــت ب ــه شــماره 0052032221 و کارت پای ــی ب کارت مل
نفــر فرزنــد داریــوش در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3874513671 و کارت ســوخت متعلــق بــه ســیدحامد برهانــی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/10/01 مفق ــیدمحمد در تاری س

ــد  ــی فرزن ــه خلج ــه یگان ــق ب ــه متعل ــنامه و عقدنام ــماره 0019363710 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــاس در تاری غامعب

گواهینامــه بــه شــماره 0014754487 و کارت موتــور بــه شــماره 112ایــران17354 و کارت ســوخت و 
بیمــه نامــه موتــور ســیکلت متعلــق بــه آرش منافــی زاده فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی  ــه شــماره 88ایــران891ج39 و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ب کارت ماشــین ب
0014754487 متعلــق بــه آرش منافــی زاده فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــز در تاری ــد پروی ــی فرزن ــی کریان ــا فتاح ــه رض ــق ب ــماره 3241037975 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/12/01مفق

ــی  ــه فن ــوخت و معاین ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــران646ع31 و بیم ــماره 55ای ــه ش ــین ب کارت ماش
بــه شــماره 0057533202 متعلــق بــه علــی قهرمانــی آذر فرزنــد قلــی در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــرزاده فرزن ــد باق ــه محم ــق ب ــماره 1376067137 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــخ  ــد حســین در تاری ــدون بخشایشــی راد فرزن ــه فری ــق ب ــه شــماره 0045023816 متعل ــی ب کارت مل
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســهام شــرکت تــوان آفریــن  و ســهام شــرکت کوثــر و ســهام عدالــت بــه شــماره ملــی 1209537478 
متعلــق بــه علــی داد رضایــی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1461343968 متعلــق بــه ســارا زندپــور فرزنــد کامــل در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 0048826642 متعل ــه ش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــتگی س ــه و کارت بازنشس گواهینام
 اصغــر معیــن رضائــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــور در  ــد منص ــیان فرزن ــاالر ویس ــه س ــق ب ــنامه متعل ــماره 5580062508 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0079292542 متعلــق بــه محمدابراهیــم جعفــری طاهــری فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی شــعیبی شــهری فرزن ــه محمدعل ــق ب ــماره 0017152968 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
مهــدی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــلیمی زاده فرزن ــمس س ــه ش ــق ب ــماره 3329563461 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

کارت ملــی بــه شــماره 0019990049 متعلــق بــه ســینا الیاســی فرزنــد فــرزاد در تاریــخ1401/02/05  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0078505992 و گواهینامــه متعلــق بــه حمیــرا افشــار زنجانــی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/02/01 مفق ــدی در تاری محمدمه

شناســنامه بــه شــماره 4900210358 متعلــق بــه علیرضــا امیــری بابانظــر فرزنــد قامتعلــی در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد حیدرقل ــجویان فرزن ــدر دانش ــه حی ــق ب ــماره 0046538232 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/02/20 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 5349881450 و شناســنامه و کارت شناســایی متعلــق بــه ایــرج باقــری فرزنــد 
حاتــم در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه بــه شــماره 0035207851 و کارت ســوخت بــه شــماره 22ایــران788ی77 و کارت ســوخت 
ــخ1400/08/20   ــه وردی در تاری ــد ال ــال فرزن ــه فرهــاد خیت ــق ب ــران812س27 متعل ــه شــماره 22ای ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4172077854 متعلــق بــه صدیقــه زارعــی فرزنــد خــداداد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1399/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0059563966 متعلــق بــه طاهــر هژبــری فرزنــد ولــی در تاریــخ1401/02/08  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5989927428 متعلــق بــه هرمــز امرائی فرزنــد فتح الــه در تاریــخ1401/02/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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شناســنامه بــه شــماره 1671891430 متعلــق بــه رقیــه چراغــی فرزنــد حمدالــه در تاریــخ1400/06/01  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0073799408 متعلــق بــه محمدرضــا کاظمــی فرزنــد صاحــب علــی 
در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4569945236  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4569945236 و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــخ  ــادر  در تاری ــد ن ــه ســینا شــعبانی فرزن ــران 777 ج 47 متعلــق ب ــه شــماره 86 ای و کارت ســوخت ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/26مفقــود گردی

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــه عرفان ــه امن ــق ب ــماره 0036924563 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

ــماره 0017464870 و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره 0017464870 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد آدینــه قلــی  در تاریــخ  ــور فرزن ــه احســان باباپ ــه شــماره 0017464870 متعلــق ب ــان خدمــت ب پای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/15مفقــود گردی

ــخ  ــا در تاری ــع اق ــد ربی ــار فرزن ــه رضــا وق ــق ب ــه شــماره 0054166748 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0070381151 متعلــق بــه فرزیــن شــاهرودی فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

یــک ورق چــک بانکــی بــه شــماره 722058 بــه مبلــغ چهــل وپنــج میلیــون بــه نــام مرتضــی ظهیــری 
متعلــق بــه مهــدی شــعبانعلی مازندرانــی فرزنــد حســین در تاریــخ1401/02/03  مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه امی ــق ب ــماره 0016833661 متعل ــه ش ــه دو  ب ــی پای ــه رانندگ ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/24 مفق ــا در تاری ــد حمیدرض ــی فرزن ــزه لوئ حم

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0250188309 متعلــق بــه پانیــذ امیــد فرزنــد نعمــت در تاریــخ1401/02/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0064397203 متعلــق بــه مهــدی ابراهیمــی فرزنــد خســرو در تاریــخ 
 1400/12/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رضــا در تاریــخ  ــه مهشــید عباســی فرزن ــه شــماره 0079305385 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
 1401/02/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رضاجــان در  ــه فاطمــه ســوادکوهی فرزن ــه شــماره 0052189740 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ1401/01/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 JTEAU25J670003741...ــران 554 و 65  وشــماره شاســی ــه شــماره 44 ای ــرگ ســبز خــودرو ب ب
ــاغ(  ــور 1GR5466948  وشــماره VIN...JPXA083E6V9003741و ســند ملــک )ب و شــماره موت
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1400/02/05 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه ســیامک حلب ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــگار اصان ــه ن ــق ب ــماره 0481225641 متعل ــه ش ــنامه  ب ــمند وشناس ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــا در تاری محمودرض

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 5519969833 و کارت ماشــین وبیمــه نامــه 
ــد کاظــم در  ــی زارچ فرزن ــد وکیل ــه مجی ــق ب ــران 742 ق 38 متعل ــه شــماره 54 ای وکارت ســوخت  ب

تاریــخ 1401/02/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدرضــا در  ــی فرزن ــه مصطفــی طای ــق ب ــه شــماره 0056543621 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــرو در  ــد خس ــی فرزن ــا محمدویس ــه رض ــق ب ــماره 3790443972 متعل ــه ش ــه  ب ــنامه وگذرنام شناس
تاریــخ 1401/02/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــان فرزن ــون فاحی ــه کتای ــق ب ــماره 3257325861 متعل ــه ش ــنامه ب ــمند وشناس ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. عبدالحســین در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردی

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــدی فرزن ــا بی ــه رض ــق ب ــماره 0793603927 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 77 ایــران 141 ق 45و شــماره ملــی  3933500664 متعلــق بــه مــراد 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/07/01 مفق ــد امیرحمــزه در تاری ــادی فرزن ــی آب عســگری عل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0011158743 متعلــق بــه داوود یــاری فرزنــد عصمــت الــه در تاریــخ 
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 3932654919 متعلــق بــه اکــرم داوری فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
 1401/02/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3962189491 متعلــق بــه محمــد اوالفتحــی فرزنــد شــیرزاد در تاریــخ 
 1401/01/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0056755589 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0056755589  و 
کارت هــای بانکــی وکارت پرســنلی دانشــگاه علــم وصنعــت متعلــق بــه عبــاس تیمــوری اســفیچی فرزنــد 

علــی در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0490348653 متعلــق بــه لیــا عطائــی فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد بهم ــق فرزن ــد محق ــه مجی ــق ب ــماره 0078856280 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/25مفقــود گردی

کارت ماشــین بــه شــماره 10 ایــران 398 ل 92 متعلــق بــه پــگاه دژهرج به شــماره ملــی 0015736709 
فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1061600491 متعلــق بــه بدرالدیــن دماونــدی فرزنــد محمدحســین 
در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0924889144 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0924889144 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
بــه ســعید هوشــمندی کلــر فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد هواکــم در  ــه کناریــک نوریجانیــان فرزن ــه شــماره 1129692310 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه دو وکارت هــای بانکــی  ب ــه رانندگــی پای ــان خدمــت و گواهینام ــی هوشــمند وکارت پای کارت مل
ــخ1401/02/10   ــم در تاری ــد ابراهی ــاابادی فرزن ــم پش ــه عبدالرحی ــق ب ــماره 3730474091 متعل ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غامرضــا در  ــی فشــکی فرزن ــه حیدرعل ــق ب ــه شــماره 0018438725 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــان فرزن ــاس پورابراهیمی ــه عب ــق ب ــماره 1062837282 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/25مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند وکارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی وکارت بانکــی وکارت معلولیــت  بــه 
شــماره 0066221791 متعلــق بــه حســن اخــوان صــدر فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد نصــرت ال ــو فرزن ــه اکبــر حســن ل ــه شــماره 0056818610 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد محمدرض ــفی فرزن ــده یوس ــه مائ ــق ب ــماره 0025081799 متعل ــه ش ــمند ب ــی  هوش کارت مل
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــد  ــادی فرزن ــین اب ــینی حس ــی حس ــادی  حاج ــه ه ــق ب ــماره 0492874166 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
محرم در تاریخ 1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد عبــدل  در تاریــخ  ــه حســن بایرامــی شــندی  فرزن ــه شــماره 1728786762 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0579916138 متعلــق بــه رضــا  احمــدی  فرزند جلیــل در تاریــخ1401/02/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــکام راد فرزن ــه  پیش ــه فاطم ــق ب ــماره 0042296374 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــت  ــی و مل ــای مل ــر بانکه ــت و کارت عاب ــان خدم ــماره 0033959439 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
صــادرات آینــده متعلــق بــه حســن  بــرادر خــدام خســرو شــاهی فرزنــد یحیــی در تاریــخ1401/02/28  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0030797217 متعلــق بــه محمــد کامــران  طاهــری فرزنــد اقاتقــی  در تاریــخ 
 1401/01/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0382093518 متعلــق بــه ســاجده  اکبریــان  فرزنــد یحیــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــه ســید جمــال  احمــد خــان  ــه شــماره 0072748605 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق ب کارت ملــی ب
کــرد بچــه  فرزنــد ســید منوچهــر  در تاریــخ 1400/11/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2909

کارت ملــی بــه شــماره 1601331843 متعلــق بــه تــوران تیغ زن فرزنــد آقا بابــا در تاریــخ1400/12/20  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1991355858 متعلــق بــه یوســف نجفــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4900941621 متعلــق بــه محمــد حســین جلــو خانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
 1400/10/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024

ــه  ــی قعل ــی  رفیع ــه مرتض ــق ب ــماره 0410633550 متعل ــه ش ــی ب ــه  و کارت مل ــه س ــه پای گواهینام
اخاصی فرزند نقی در تاریخ 1401/02/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی  در تاری ــد محمــد عل ــه ســمیه  افکــن راد فرزن ــق ب ــه شــماره 0069367248 متعل ــی ب کارت مل
1400/09/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0066739004 متعلــق بــه مجیــد ارفعــی  فرزند حســین در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد محمــد رضــا  در تاری ــادی فرزن ــه عبــاس مهرآب ــق ب ــه شــماره 0792159454 متعل ــی ب کارت مل
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1467423831 متعلــق بــه مهــدی  ســیاح فرزنــد فــدا علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/13مفق

ــود  ــخ 1401/02/13 مفق ــی در تاری ــد ول ــزازی فرزن ــه حســن ک ــق ب ــه شــماره 624 متعل شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5669467302 متعلــق بــه تمــدن ســبزعلی پــور زوج آبــاد فرزنــد منصــور  در 
تاریــخ 1401/02/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3920476891 متعلــق بــه میــاد  تــرک طــا ســبندی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
 1401/02/16مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بیمــه نامــه ماشــین  ، کارت ســوخت  و کارت ماشــین بــه شــماره 967ن98 ایــران 21 متعلــق بــه علــی 
قربانــی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 6449086637 متعلــق بــه ناصــر  ناصــری پــور فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/10 مفق

ــانی  ــه افش ــه فاطم ــق ب ــماره 0871135973 متعل ــه ش ــی ب ــماره 6460 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/06/06 مفق ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــفلی فرزن ــاد س ــزان آب ی

ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه رض ــق ب ــماره 3960899327 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــماره 1218 و گذرنام ــه ش ــنامه ب شناس
عزیــزی فرزنــد شــیر علــی  در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0919542423 و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  پــاک 
ــخ1400/02/15   ــد اســمعیل در تاری ــوار باغســیاه فرزن ــه خان ــه صدیق ــق ب ــران42_ 794 ی31 متعل ای

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3720437991 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3720437991 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3720437991 متعلــق بــه فــرزاد علیمــرادی 

فرزند نعیم در تاریخ 1401/02/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030

کارت ملــی بــه شــماره 4071621461 و گواهینامــه پایــه یــک و کارت هوشــمند راننــده و کارت ســوخت 
متعلــق بــه شــهاب الدیــن علــی دادی کفــراج فرزنــد حشــمت و کارت ســوخت متعلــق بــه حشــمت علــی 

دادی کفراج در تاریخ 1401/02/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــکراله در تاری ــد ش ــی فرزن ــش نوراله ــه جهانبخ ــق ب ــماره 4070673628 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/17مفق

بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 981د97ایــران31 ،پــژو پــارس ، مــدل 
ــه  ــق ب ــور :164B0122223متعل : 95 ، شــماره شاســی : NAAN11FE6GH742662، شــماره موت
علــی حســین عــزت پــور فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6129947216 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه کریــم 
دهقانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4073285211 متعلــق بــه رســول ســپهوند فرزنــد عیســی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4189926191 متعلــق بــه حمیــرا تقــی زاده فرزند تقــی در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060157041 متعلــق بــه رضــا دالونــد فرزنــد علــی داد در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1401/02/01 مفق ــکندر در تاری ــد اس ــی فرزن ــر آقامیرزای ــه ناص ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد صیدهاش ــنو فرزن ــهربانو رش ــه ش ــق ب ــماره 4859477413 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/23 مفق
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گواهینامــه پایــه ســه 4032403481 و کارت ماشــین  و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 
ــخ  ــدرت اهلل در تاری ــد ق ــان فرزن ــا دهق ــری نی ــعید صف ــه س ــق ب ــران 639ی23 متعل ــاک  21 ای پ

 1401/02/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اســناد مالکیــت بــه شــماره قــرار داد پیــش فــروش 74824/98/ص/908  در تاریــخ 17/9/1398متعلــق 
بــه مهتــاب ارمندئــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1400/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــماره   ــه ش ــین   ب ــی ماش ــه کمپان ــین و برگ ــند ماش ــه و س ــه بدن ــه بیم ــودرو  و  برگ ــبز خ ــرگ س ب
پاک40ایــران 678س61 متعلــق بــه الهــام وصالــی پیــروز فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0630095507 متعلــق بــه مرتضــی  قتبــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/10مفق

ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــواه فرزن ــت خ ــرح عنای ــه ف ــق ب ــماره 0035407107 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/05/07مفق

ــیان  ــپه .پارس ــا س ــر  2ت ــه و کارت عاب ــه س ــه پای ــماره 0047955473 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــج  ــه محمدرضــا خل ــق ب ــگاری متعل ــک .خبرن ــایی  نظامی.ریاســت ورزشــی.کمیته المپی و کارت شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/25 مفق ــی در تاری ــد قربانعل ــادی فرزن ــان آب  زم

می باشد

5502

ــد  ــه فرزن ــی دوگاه ــه  رحیم ــه حمدال ــق ب ــماره 2659870047 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش  کارت مل
باب اله  در تاریخ 1401/02/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5179160571 متعلــق بــه مظفــر  رضایــی ملــک رودی  فرزنــد فــرج الــه  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــکوکایه  فرزن ــور لس ــا پ ــهناز  رض ــه ش ــق ب ــماره 2739828829 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی حســین  در تاری

ــنو  ــق ش ــه  ح ــه مرضی ــق ب ــماره 2739856997 متعل ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــی نام ــی و گواه کارت مل
 جــو بــکل  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 1401/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2677567520 متعلــق بــه رحیــم  لطفــی نــژاد  فرزنــد محمــد جعفــر  در تاریــخ 
 1401/02/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــایی  ــری و کارت شناس ــماره 2594155276  و کارت ایثارگ ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ســاختمانی متعلــق بــه رحیــم  ژرفــی فــرد  فرزنــد کریــم  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 12483010104 و شــماره  ــه شــماره شاســی 83203261 و شــماره موت ــی ماشــین ب ســند کمپان

پــاک 46 ایــران 182 ل 64 و شــماره ســند 139711350619002177 متعلــق بــه مهــرداد  عاشــوری 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1398/01/01 مفق ــور  در تاری ــد تیم ــاکی  فرزن ــی پاش  اصل

می باشد.

5554

ــخ  ــی در تاری ــد غامعل ــز فرزن ــا  آبخی ــه غامرض ــق ب ــماره 0946989265 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد در  ــد محم ــدم  فرزن ــی مق ــمانه مجرای ــه س ــق ب ــی 0942896262 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0944877680 متعلــق بــه فاطمــه شــعرباف تبریــزی فرزنــد اســماعیل در 
تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0928180395 متعلــق بــه زهــرا  ملــک حســینی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
 1401/02/17مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو و بیمــه نامــه و کارت ســوخت ســمند ســفید مــدل 1398 بــه شــماره پــاک 79 م 274 
ایــران 24 و شــماره شاســی NAAC91CE0KF558102 و شــماره موتــور 124K1322442  متعلــق 
ــه دانیــال  فضائلــی مقیمــی  فرزنــد علــی ظفــر در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه  ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 5220002775 متعلــق بــه محمــد گروهــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
 1398/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0925372765 متعلــق بــه ســیدبهنام  قاســمی شــهری  فرزنــد ســیدکاظم  در 
تاریــخ 1401/01/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غامحســین  در  ــر  فرزن ــه محمدرضــا  حســامی ف ــق ب ــه شــماره 0937831204 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 2678435581 و کارت  ــماره مل ــه ش ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم کارت پای
مــدرک آرایشــگری درجــه 2 و کارت خــودرو و بیمــه نامــه پرایــد 141 زردرنــگ مــدل 1387  بــه شــماره 
ــور 2557697  ــماره موت ــی S1482287267399 و ش ــماره شاس ــران 46  و ش ــاک 16 ت 762 ای پ
متعلــق بــه مازیــار  همراهــی  فرزنــد فرامــرز  در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0924576766 متعلــق بــه حانیــه  نــوروزی  فرزنــد باقــر در تاریــخ1400/11/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و یــک فقــره چــک بــه شــماره ملــی 0933060017 و کارت ســوخت خــودرو پرایــد مــدل 
ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــم زاده  فرزن ــین  عظی ــه حس ــق ب ــاک 36-736ج27 متعل ــماره پ ــه ش 1377 ب

 1401/02/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0925477826 متعلــق بــه محمدکاظم  ششــکانی 
فالیبــاف  فرزنــد حمــزه در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0924496916 متعلــق بــه فاطمــه  کورمــی  فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/20 مفق ــن  در تاری محمدحس

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0940543011 متعلــق بــه مریــم  بــرادران کاشــانی  
فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ناصــر در تاری ــه احمدرضــا ســاخی  فرزن ــق ب ــی 0926362380 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و رســیدکارت ملــی بــه شــماره ملــی 0924807628 متعلــق بــه محمدحســین  پــردل فرزنــد 
علــی در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0933205031 متعلــق بــه حســین مقــدم کیــا فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
 1401/02/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0849120081 متعلــق بــه محمدحســین شــیدا فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009

کارت ملــی بــه شــماره 0069459861 و دفترچــه بیمــه بــه شــماره تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه ازاده  
خطیبــی نــوری فرزنــد احســان الــه  در تاریــخ 1401/02/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

7010

کارت ملــی بــه شــماره 4322027921 متعلــق بــه راضیــه کیماســی ســلخوری فرزنــد غــام در تاریــخ 
1400/12/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4390357948 متعلــق بــه فاطمــه علیــزاده فرزنــد علــی در تاریــخ1401/01/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4310479431 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4310479432 و گواهینامــه 
ــه  ــق ب ــران732س95 متعل ــماره 79ای ــه ش ــوخت ب ــماره 4310479431 و کارت س ــه ش ــه ب ــه س پای
حســن حفــاری فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/02/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــدرت در تاری ــد ق ــرازی فرزن ــی اف ــه ابراهیــم ضیای ــق ب ــه شــماره 2659257302 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014

ــران 637 ص 29 و کارت  ــماره 71 ای ــه ش ــین ب ــماره 4623109704 و کارت ماش ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 71 ایــران 975 د 66 متعلــق بــه ابوالقاســم شــاه بنــدری فرزنــد محمدقلــی در تاریــخ 

1401/02/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025

یــک فقــره شناســنامه متعلــق بــه ربــاب ســهرابی مهــر و یــک فقــره شناســنامه بــه شــماره 908 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/23 مفقــود گردی ــد شــعبانعلی در تاری ــع فرزن ــی قان ــی قربان ــه عل ب

ساقط می باشد.

7031

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5599422801 متعلــق بــه قربانعلــی اکبــری فرزنــد نبــی الــه در تاریــخ 
 1401/02/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــره  ــه طاه ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4323078463 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــد حســین در تاری ــی فرزن  خلجــی رحیم

می باشد

ــد  ــج فرزن ــه خل ــه لطــف ال ــق ب ــه شــماره 4390145037 متعل ــی ب ــه شــماره  و کارت مل شناســنامه ب
قنبــر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4380011097 متعلــق بــه حســن فتحــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

 1401/01/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5099979858 متعلــق بــه علــی ارجینــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ1400/09/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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شرایط صعود مس و ملوان به لیگ برتر فوتبال
دو تیم فوتبال مس و ملوان بندر انزلی تحت شرایطی می توانند در هفته سی 
و یکم و ســه هفته زودتر از پایان لیگ یک، جواز حضور در لیگ برتر فوتبال 

ایران را کسب کنند.
 هفته سی و یکم لیگ دسته اول فوتبال ایران در حالی روز یک شنبه از ساعت 
۱۹ و به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار می شود که دو تیم صدرنشین 
مس کرمان و ملوان بندر انزلی تحت شرایطی می توانند سه هفته زودتر از پایان 
لیگ دسته اول صعودشان به لیگ برتر را قطعی کنند. در جدول رده بندی مس 
و ملوان با ۶۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند و آرمان گهر با ۵۴ 
امتیاز در رده سوم است و اختالفی ۸ امتیازی با این دو تیم دارد. خیبر نیز با ۵۲ 

امتیاز در رده چهارم قرار دارد.
دو تیم فوتبال مس کرمان و ملوان در هفته سی و یکم به ترتیب باید برابر 
استقالل خوزستان و استقالل مالثانی به میدان روند. شرایط صعود این دو تیم 

به شرح زیر است.

پیروزیمسوملوانوتوقفآرمانگهر
اگر مس و ملوان، هر دو برابر رقبای استقاللی خود به برتری برسند و آرمان 
گهر سیرجان در دیدار برابر شمس آذر قزوین امتیاز از دست دهد، اختالف این 
دو تیم با تیم سیرجانی به بیش از ۱۰ امتیاز افزایش پیدا می کند و این یعنی 
شاگردان فرزاد حسین خانی و مازیار زارع در مس و ملوان جواز حضور در لیگ 
برتر را پس از سال ها کسب خواهند کرد. در این شرایط پیروزی خیبر برابر شاهین 

شهرداری بوشهر هم خللی در صعود این دو تیم ایجاد نمی کند.

تساوییاشکستهر۳تیممس،ملوانوآرمانگهر
اگر هر ۳ تیم در هفته ســی و یکم برابر حریفان خود به تســاوی برسند یا 

شکســت بخورند، اختالف ۸ امتیازی حفظ می شــود و کار به هفته های آینده 
کشیده خواهد شد.

 در این بین خیبر اگر امتیاز از دست دهد، دیگر شانسی برای صعود نخواهد 
داشت و اگر برابر شاهین شهرداری برنده شود، شانس خود را برای صعود به لیگ 
برتر، حداقل یک هفته دیگر حفظ خواهد کرد زیرا اختالفش با مس و ملوان به 
۸ یــا ۷ امتیاز کاهش پیدا می کند. در این صورت خیبر و آرمان گهر برای این 
که بتوانند به لیگ برتر صعود کنند، باید در هر سه دیدار پایانی لیگ یک برنده 

شوند و مس و ملوان در هر سه دیدار شکست بخورند.

شکستیامساویمسوملوانوپیروزیآرمانگهر
اگر هر کدام از تیم های مس کرمان و ملوان بندرانزلی این هفته برابر حریفانشان 
شکست بخورند یا متوقف شوند و آرمان گهر و خیبر برابر رقبای خود به پیروزی 
برسند، شرایط صعود برای دو تیم صدرنشین کمی سخت می شود و هفته های 

بعدی سرنوشت تیم صعودکننده را مشخص می کند.

تساویمسیاملوانوشکستآرمانگهر
اگر در هفته سی و یکم ملوان برابر استقالل مالثانی به تساوی برسد و آرمان گهر 
مقابل شمس آذر قزوین شکست بخورد، اختالف دو تیم به ۹ امتیاز افزایش پیدا 
می کند. حتی اگر در سه هفته پایانی ملوان در تمام بازی ها شکست بخورد و 
آرمان گهر هر ۹ امتیاز ممکن را به دست بیاورد، ملوان و آرمان گهر در امتیازگیری 
برابر می شوند اما به دلیل پیروزی ملوان در بازی رفت دو تیم و تساوی در بازی 
برگشــت، ملوان در جدول رده بندی باالی تیم سیرجانی قرار خواهد گرفت و 
اگر خیبر در بوشهر متوقف شود، ملوان صعودش به لیگ برتر مسجل می شود.

این شــرایط برای مس متفاوت است زیرا اگر آرمان گهر مغلوب شمس آذر 
قزوین شود و مس کرمان برابر استقالل خوزستان به تساوی برسد، اختالف دو 
تیم به عدد ۹ افزایش پیدا می کند و با توجه به دو تساوی بدون گل در بازی های 
رفت و برگشت دو تیم، در پایان فصل اگر مس و آرمان گهر در امتیاز برابر شوند 
)با فرض شکست مس و پیروزی آرمان گهر در هر سه هفته پایانی(، ابتدا تقاضل 
گل و ســپس گل زده مشخص می کند که چه تیمی در جدول در رده باالتری 

قرار خواهد گرفت.

پیروزیهر۳تیممس،ملوانوآرمانگهر
در حالتی که هر ســه تیم باالی جدولی در بازی های خود در هفته ســی و 
یکم برنده شوند، کار به هفته های آینده کشیده می شود زیرا اختالف ۸ امتیازی 
مس و ملوان با آرمان گهر حفظ خواهد شــد. تنها اتفاقی که در این حالت رخ 
می دهد، از بین رفتن شانس صعود خیبر رده چهارمی حتی در صورت پیروزی 
برابر شاهین شهرداری بوشهر است زیرا با توجه به حفظ اختالف ۱۰ امتیازی 
این تیم با صدر جدول، سه هفته پایانی برای جبران این اختالف برای شاگردان 

کمالوند کافی نخواهد بود.

 وردود پرفسور به جمع بزرگان

 یکاستقاللیدنبالمهدیقایدی
رسانه اماراتی از اقدام باشگاه الغرافه قطر برای جذب مهاجم 

ملی پوش ایرانی شباب االهلی خبر داد.
 مهدی قائدی مهاجم ملی پوش کشورمان فصل گذشته 

از استقالل راهی شباب االهلی دبی شد.
سایت » اسپورت نیوز« امارات خبر داد باشگاه الغرافه قطر 
یکی از مشتریان مهدی قائدی مهاجم ایرانی شباب االهلی 
در تابستان است.استراماچونی سرمربی اسبق استقالل در 
این فصل هدایت الغرافه را در اختیار دارد. پیش از این هم اســتراماچونی در فصل 
گذشته قبل از انتقال قائدی به شباب االهلی به دنبال جذب این بازیکن ایرانی بود. 

تکلیفطارمیمشخصشد
رســانه پرتغالی اعالم کرد انتظار می رود مهاجم ایرانی 

در پورتو بماند.
 نشــریه »sportsmole« پرتغال در گزارشــی به آینده 
بازیکنان پورتو به همراه این تیم بعد از قهرمانی در لیگ برتر 
پرتغال پرداخت.این رسانه پرتغالی درباره آینده مهدی طارمی 
مهاجم ملی پوش ایرانی پورتو گمانه زنی کرد و نوشت: مهدی 
طارمی با ۲۰ گل و ۱۲ پاس گل در لیگ برتر، نقش مهمی 
در قهرمانی پورتو داشت و انتظار می رود این مهاجم ۲۹ ساله بار دیگر خط حمله 
پورتو را در فصل جدید هدایت کند.طارمی در ســال ۲۰۲۰ با مبلغ ۴ میلیون یورو 
از ریوآوه به پورتو منتقل شد و عملکرد درخشانی را از خود در دو فصل گذشته به 
جای گذاشته است.طارمی به همراه پورتو در فصل جاری قهرمان لیگ پرتغال شد 
و به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر پرتغال انتخاب شد.ستاره ایرانی با وجود 
عملکرد درخشانش به همراه پورتو مشتریان پیدا کرده ولی با پورتو قراردادی ۵ ساله 

امضا کرده که تنها ۲ فصل از این مدت گذشته است.

قهرمانینوجوانانایرانباگلبارانتاجیکستاندرکافا۲۰۲۲
شــاگردان حســین عبدی در آخرین دیــدار خود در 
تورنمنت کافــا با پیروزی پرگل مقابــل میزبان به مقام 
قهرمانی رســیدند. تیم ملی فوتبــال نوجوانان ایران در 
آخرین بازی خود در تورنمنت فوتبال زیر ۱۶ســال کافا 
)کشورهای منطقه آسیای مرکزی( از ساعتی قبل به مصاف 
تاجیکســتان، میزبان این رقابت ها رفت و در شرایطی که 
برای کسب قهرمانی نیاز به زدن هفت گل به حریف امشب 
خود داشــت، در نهایت با به ثمر رســاندن هفت گل و عدم دریافت گل، ضمن 
پیروزی به مقام قهرمانی رسید.تیم ملی ایران در بازی های گذشته خود، مقابل 
افغانستان و قزاقستان به پیروزی رسید و مقابل ازبکستان به تساوی دست یافت. 

هدایت تیم ملی نوجوانان را حسین عبدی بر عهده دارد.

اختالسرییسودبیریکفدراسیون
رییس و دبیر سابق یک فدراسیون  ورزشی به اختالس 
متهم شــده اند و پرونده آنها در دادگاه کیفری منجر به 

صدور »قرار جلب به دادرسی« شده است.
 با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از رییس و دبیر 
سابق یکی از فدراسیون های ورزشی، پرونده آنها منجر به 
صدور قرار جلب منتج به رسیدگی در دادگاه شده است.

اتهام اولیه وارده به این دو نفر در ابتدای رسیدگی در 
دادسرا، تضییع منابع مالی فدراسیون، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختالس 
و تصرف غیر در منابع فدراســیون بوده اســت که پرونده در رسیدگی اولیه در 
دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب به نفع این دو متهم شده اما با اعتراض 
سازمان بازرسی به قرار صادره، پرونده به دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان 
دولــت تهران ارجاع و در نهایت علیه این دو متهم در موضوع اتهامی اختالس، 

قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
براساس این حکم، رییس سابق این فدراسیون که از فدراسیون های مهم و پایه 
ورزشی است، به دلیل ۲ مورد اختالس ارزی و دبیر این فدراسیون نیز به اتهام ۳  
مورد اختالس ارزی ناشی از ماموریت های خارجی مجرم شناخته شده  و پرونده 
جهت رسیدگی قضایی با صدور جلب دادرسی به دادگاه ارجاع داده شده است.

حکم صادره قضایی قطعی است.

سرنوشتنامعلوم۱۲بازیکنپرسپولیس!
در فاصلــه دو هفته مانده تا باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالت یحیی گل محمدی هنوز تکلیف بازیکنان تمدیدی 

پرسپولیس را مشخص و معلوم نکرده است.
تنها دو هفته تا پایان رقابت های لیگ بیســت و یکم 
باقی مانده و با سپری شدن این بازه زمانی، نقل و انتقاالت 
تابستانی لیگ برتر اســتارت خواهد خورد. موضوعی که 
باعث شده بسیاری از تیم ها به خصوص تیم های همیشه 
مدعی و متمول صنعتی فعالیت های نقل و انتقاالتی خود را با بازیکنان و مربیان 
موردنظرشان آغاز کنند.این درحالی است که خالف بقیه تیم های مدعی، یحیی 
گل محمدی همچنان تاکید دارد تا پایان فصل باشگاه نباید به جز بازیکنان ملی 
پوش )ترابی و سرلک( با هیچکدام از بازیکنانی که قراردادشان به پایان می رسد 
مذاکره ای انجام دهد و خودش هم لیســتی به باشــگاه ارائه نداده است؛ نه برای 
تمدیــد قرارداد بازیکنان فعلی و نه برای جذب بازیکن در فصل آینده. آن هم در 
حالی که نگاهی گذرا به لیست بازیکنان پرسپولیس نشان می دهد در پایان فصل، 

قرارداد ۱۲ بازیکن به پایان رسیده و آن ها بازیکن آزاد خواهند بود.
سید جالل حسینی، سیامک نعمتی، رامین رضاییان، مهدی ترابی، میالد سرلک، 
احســان پهلوان، رضا اسدی، ســعید آقایی، عیسی آل کثیر، علی شجاعی، محمد 
شریفی و مهدی مهدی خانی ۱۲ بازیکنی هستند که تنها دو هفته با پرسپولیس 
قــرارداد دارند و پــس از این دو بازی می توانند به عنوان بازیکن آزاد از مجموعه 
جدا شوند.به جز رضا اسدی و رامین رضاییان که همین فصل با پرسپولیس قرارداد 
یک ساله و ۶ ماه بسته بودند، بقیه نفرات بازیکنانی هستند که قراردادهای حداقل 
دو ســاله داشته اند و حاال به پایان قراردادشان رسیده اند.حال باید منتظر بود و 
دید یحیی گل محمدی کدامیک از این نفرات را برای فصل آینده در پرسپولیس 

نگه خواهد داشت.

استقاللبایدمهرههایخودراحفظکند
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید آبی پوشان 
پایتخت برای فصل آینده رقابت های لیگ برتر باید مهره های 

خود را حفظ کنند.
محمد نوری  پیشکســوت اســتقالل درباره شــرایط 
آبی پوشان پایتخت خاطرنشان کرد: استقالل قهرمان شده 
اما همه انگیزه پیروزی را داشتند. خط حمله استقالل دچار 
تغییر و تحول شــده بود و آرمان رمضانی در ترکیب اصلی 
حضور داشت و رودی ژستد ذخیره بود. استقالل در تمام خطوط منظم کار کرد. 
این تیم با توجه به شــرایطی که دارد، باید چند بازیکن در خطوط مختلف اضافه 

کند تا شرایط ایده آلی را به دست بیاورد.

محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
فرهاد مجیدی با قهرمانی با استقالل در لیگ 
برتر، نامش در تاالر مربیان قهرمان ثبت شد و 
حاال او یکی از افتخارآفرینان فوتبال ما محسوب 

می شود.
 این روزها داریم به ایستگاه های پایانی لیگ 
بیســت و یکم نزدیک می شویم و استقالل با 
هدایت فرهاد مجیدی موفق شــد ســه هفته 
زودتر از اتمام لیگ قهرمانی خود را مسجل کند. 
قهرمانی که بعد از ۹ سال برای آبی پوشان رقم 
خورد و از همه مهمتر فرهاد مجیدی توانست 
نام خــود را در تاالر مربیان قهرمان لیگ برتر 
ثبــت کنند. در ادوار لیگ برتر، مجموعاً، ۱۹۰ 
مربی بیــش از یک بــازی مربیگری در لیگ 
برتــر را تجربه کرده اند اما تنها مربیانی معدود 
موفق به ثبت رکورد ویژه شــدند. رکوردهایی 
نظیر بهترین میانگین امتیاز، بیشترین مجموع 
امتیاز، بیشــترین تعداد مربیگری در انحصار 

مربیان خاص است.

ژنرالپرافتخارترینمربیلیگبرتر
امیر قلعه نویی نامی تکرار نشدنی در تاریخ 
لیگ برتر محســوب می شــود. این مربی با ۵ 
قهرمانی، پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر 
اســت و تنها مربی است که ۳ دوره پیاپی با ۲ 
تیم مختلف قهرمان لیگ شده است. قلعه نویی 
با ۵۲۰ بازی رکورددار مربیگری و با حضور در 

۱۸ فصل از این نظر رکورددار اســت. ژنرال با 
۹۴۸ امتیاز بیشــترین امتیاز را در تاریخ لیگ 
برتر کسب کرده و این فصل می تواند به رکورد 
اســتثنایی ۱۰۰۰ امتیــاز در تاریخ لیگ برتر 

دست یابد.

تاریخسازیپروفسورباپرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی کروات موفق 
شد با پرســپولیس سه مقام قهرمانی پیاپی و 

یک نایب قهرمانی به دست بیاورد. پرسپولیس 
در لیــگ پانزدهم با برانکو با تفاضل گل کمتر 
نسبت به استقالل خوزستان از رسیدن به جام 
قهرمانی باز ماند اما پروفسور در سه فصل بعدش 
با پرسپولیس به مقام قهرمانی رسید و عالوه بر 
اینکه سرخپوشان را بعد از سالها به مقام قهرمانی 
رساند، رکورد هت تریک سپاهان را هم شکست 
تا او را معمار پرسپولیس نوین در دهه ۹۰ بنامند. 
برانکو میراثی از خودش بجای گداشــت که تا 

دو فصل بعد از او هم این تیم با هدایت یحیی 
گل محمدی به مقام قهرمانی لیگ برتر رسید.

دبلیحییگلمحمدیوحســین
فرکی

یحیی گل محمدی و حسین فرکی دو مربی 
هستند که موفق شدند دوبار پیاپی قهرمانی لیگ 
برتر را از آن خود کنند. حسین فرکی با سپاهان 
و فوالد در لیگ های ســیزدهم و چهاردهم و 

همچنین یحیی گل محمدی با پرسپولیس در 
لیگ های نوزدهم و بیســتم به مقام قهرمانی 
رســیدند. پرسپولیس با گل محمدی در لیگ 
بیست و یکم هم در کورس قهرمانی با استقالل 
بــود اما چند هفته پایانی این تیم نتایج خوبی 
کسب نکرد تا استقالل بعد از ۹ سال به عنوان 

قهرمانی برسد.

سهمکمسلطان،شهریاروامپراتور
درقهرمانیلیگبرتر

تا پایان لیگ بیســت و یکم، ۹ مربی تنها 
یک بار توانســتند قهرمانی لیگ برتر را تجربه 
کنند. علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس 
که رکوردهای بی نظیری با این تیم در دهه های 
۶۰ و ۷۰ دارد، در اولیــن دوره لیگ برتر موفق 
شد با سرخپوشان به عنوان قهرمانی برسد و این 
آخرین جامی بود که ســلطان در دوران مربی 
گری خود به دست آورد. بعد از او فرهاد کاظمی 
در دومین دوره لیگ برتر با ســپاهان قهرمان 
شد و مجید جاللی هم با پاس در سومین دوره 
لیگ باالتر از سپاهان و پرسپولیس قرار گرفت 
تا اسم او هم در تاالر مربیان قهرمان لیگ برتر 
نوشته شود. در ادامه هم مالدن فرانچیچ، علی 
دایی، افشــین قطبی، زالتکو کرانچار، عبداهلل 
ویســی و فرهاد مجیدی مربیانــی بودند که 
 تنها یــک بار طعم خــوش قهرمانی در لیگ

 برتر را چشیدند.

در تاریخ بیش از دو دهه ای لیگ برتر چندین و چند 
بازی به دقیقه نود نرسیده که مرور مهم ترین آنها شاید 

خالی از لطف نباشد.

ترکزمیندراعتراضبهداوری
اولیــن دیداری که در لیگ برتر نیمه تمام ماند و در 
ذهن ما ثبت شــد، در هفته پانزدهم لیگ سوم رخ داد؛ 
سال ۱۳۸۲. شموشک در نوشهر ۳-صفر از استقالل اهواز 
پیش بود که بازیکنان تیم استقالل اهواز در دقیقه ۵۴ 
به دستور مسئوالن تیم خــــود و در اعتراض به داوری 

زمین بازی را ترک کردند.
قضاوت آن دیدار جنجالی را محســن ترکی برعهده 
داشــت. او در دقیقه ۳۳ آن دیدار امیر خلیفه االصل و 
حمیدرضا فرزانه، ۲ بازیکن تیم استقالل اهواز را از زمین 
اخراج کرده بود. این بازی با حکم کمیته انضباطی ۳-صفر 

به نفع شموشک شد.

کپیشموشکنوشهرازاهوازیها
۲ سال بعد، شموشک نشان داد که کار اهوازی ها در 
فصل سوم را خوب یاد گرفته و از آنها الگوبرداری کرده!

در هفتــه بیســت و چهارم دوره پنجــم لیگ برتر، 
نوشــهری ها میهمان برق شیراز بودند و بازی تا دقیقه 
۷۰ با تساوی بدون گل پیش می رفت که خطایی درون 
محوطه جریمه برق روی مهاجم شموشک رخ داد و داور 
اعتقادی به پنالتی نداشــت. بازیکنان و کادر فنی تیم 
شموشــک در اعتراض به این تصمیم داور، زمین بازی 
را ترک کردند تــا کمیته انضباطی رأی به برتری ۳ بر 
صفر برق شیراز بدهد. آن روزها بهمن فروتن شموشک 
را هدایت می کرد و خودش بود که دســتور ترک زمین 
را داده بود. او بعدها چندین جلســه از همراهی تیمش 
محروم شــد. جالب اینجاســت که آن روز در ورزشگاه 
حافظیه، پیتر والپان رئیس وقت کنفدراســیون فوتبال 
آســیا به عنوان میهمان ویژه حضور داشــت و همه این 

اتفاق ها جلوی چشمان او رخ داد!

قطعبرقبازیرانیمهتمامگذاشت
در ســال ۱۳۸۵ و در هفتــه دوم ششــمین دوره 

لیــگ برتــر پاس به شــیراز رفته بود تا بــا فجر بازی 
کنــد. مســابقه تا دقیقــه ۷۲ با نتیجه ۲ بــر صفر به 
ســود پــاس در جریــان بود کــه به دلیــل قطع برق 
ورزشــگاه حافظیه شیراز بازی ناتمام باقی ماند. کمیته 
 انضباطی رأی به انجام ۱۸ دقیقه باقیمانده مسابقه داد 
ولی تیم فجرسپاســی از این رأی تمکین نکرد تا ۳ بر 

صفر بازنده شود.

برفبازیرانیمهتمامگذاشت
در لیگ نهم اتفاق جالبی در اصفهان افتاد. سپاهان از 
فجر سپاسی شیراز میزبانی می کرد که بارش شدید برف 

در نیمه دوم باعث نیمه تمام شدن بازی شد.
این بازی البته حاشیه های دیگری هم داشت. مسابقه 
تا قبل از شــدت گرفتن بارش بــرف یک-یک بود. در 
وقت های تلف شده نیمه نخست، تیم شیرازی روی یک 
ضربه کرنر به گل دوم خود دســت یافت، اما داور بازی 
این گل را مردود اعالم کرد و این به شــدت با اعتراض 
فجری ها و سرمربی شــان داود مهابادی رو به رو شد. به 
همین خاطر وقتی اعالم شد فردا ادامه بازی انجام شود، 
فجری ها زیربار نرفتند. شــاید برای تان جالب باشد که 
بدانید قضاوت آن دیدار را علیرضا فغانی برعهده داشت.

بازهمپنالتیواعتراضبهداوری
لیــگ نهم البته یک دیدار ناتمام دیگر هم داشــت. 

در هفته ســی ام مســابقات تراکتورســازی به مشهد 
رفتــه بود تا با ابومســلم مصاف دهد. بــازی در نیمه 
اول اتفــاق خاصی نداشــت. در نیمه دوم مشــهدی ها 
در دقیقه ۵۰ به گل رســیدند اما ایــن پایان کار نبود 
 و در دقیقــه۶۲ بازی داور حرکت مهــدی ثابتی روی 
مهاجم ابومسلم در محوطه جریمه را خطا تشخیص داده 

و اعالم پنالتی کرد.

تبریزیهابهاینتصمیماعتراضداشتند.
فــراز کمالوند، ســرمربی تیم بازیکنــان را به کنار 
زمین برد، با ناصر شــفق، مدیرعامل تیم تماس گرفت 
و با دســتور او حاضر نشــد تیم را بــه زمین برگرداند. 
 در نتیجــه بــازی نیمه تمــام ماند. بد نیســت بدانید 
قضاوت آن دیدار را ســعید بخشی زاده برعهده داشت. 
کمیتــه انضباطی مطابق انتظار حکم به برتری ۳-صفر 

ابومسلمی ها داد.

دوبارهقطعبرق
در هفته چهــارم دوره دهم لیگ برتر پاس به تبریز 
سفر کرده بود. تا دقیقه ۳۳ بازی بدون گل مساوی بود 
اما قطع برق نورافکن های ورزشگاه یادگار امام باعث نیمه 
تمام شــدن بازی شد. یداهلل جهانبازی داور این مسابقه 
پس از ۴۰ دقیقه انتظار و مشورت با نماینده فدراسیون 

تصمیم به تعویق افتادن بازی گرفت.

ادامــه بازی فــردای آن روز برگزار شــد و پاس به 
برتری رسید.

فحاشیهوادارانپرسپولیسکاردستشانداد
یکی از مهم ترین دیدارهای تاریخ لیگ برتر که نیمه 
تمام ماند، در هفته بیســت و نهــم دوره یازدهم لیگ 
بود؛ بازی پرســپولیس - داماش. این مسابقه تا دقیقه 
۸۸ بــا نتیجه ۲ بر یک به ســود داماش در جریان بود 
که فحاشی تماشاگران پرسپولیس باعث توقف مسابقه 
 شــد. در نهایــت کمیته انضباطی بــازی را ۳-صفر به

 نفع داماش اعالم کرد.

کمکداورمصدومشد،بازینیمهتمامماند
لیگ هجدهم شــاهد متفاوت ترین بازی نیمه تمام 
ایــران بود. در هفته هفدهــم آن لیگ تیم های صنعت 
نفــت آبادان و پیکان تهران بــه مصاف هم رفته بودند.

مسابقه تا دقیقه ۸۹ با نتیجه ۲ بر یک به سود پیکان در 
جریان بود که تماشــاگران سنگ پرتاب کردند و باعث 
مصدومیت کمک داور شدند. در نهایت کمیته انضباطی 

پیکان را ۳ بر صفر برنده اعالم کرد.

بازیایکهاصالبرگزارنشد
بازی برگشت پرسپولیس - سپاهان در لیگ نوزدهم 
هم نیمه تمام ماند. البته اصاًل شــروع نشد که بخواهد 
تمام شود! بازیکنان پرســپولیس آماده بازی بودند اما 
سپاهانی ها دیر به ورزشگاه رسیدند. سپاهانی ها که آن 
روزها امیر قلعه نویی هدایت شان می کرد، بعدها گفتند 
در رختکن در حال گرم کردن بودند اما پرسپولیسی ها 
هرچه در زمین ایستادند از سپاهان میزبان خبری نشد تا 
در نهایت کمیته انضباطی این بازی را ۳-صفر اعالم کند.

سنگپراکنیدرتبریز
ماجرای دهمین بازی را حتماً می دانید. پنجشــنبه 
هفته پیش در تبریز پرسپولیس به مصاف تراکتور رفته 
بــود. هواداران تراکتور در این بازی اســتقبال خوبی از 
پرسپولیسی ها نکردند. سه بار بازی به وقفه افتاد تا اینکه 

در نهایت نیمه تمام ماند.

۱۰ بازی نیمه تمام تاریخ لیگ برتر

نقرهداغدوچرخهسواراندوپینگی!
ورزشکاران رشته دوچرخه سواری که سابقه محرومیت ناشی از دوپینگ دارند به مدت ۵ سال پس از پایان مدت محرومیت خود نیز امکان مربی گری نخواهند داشت.

فرزاد شارکی،   قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )ایران نادو( ، در خصوص اینکه آیا فردی که مرتکب دوپینگ شده است، پس از پایان مدت محرومیت خود امکان مربی گری دارد یا خیر، تصریح کرد: این مسئله در مورد 
رشته ورزشی دوچرخه سواری متفاوت است و صرفا در این رشته ورزشی فردی که مرتکب دوپینگ و محرومیت ناشی از آن شده، به مدت پنج سال پس از پایان مدت محرومیت نیز امکان مربی گری ندارد.

وی ادامه داد: در رشته دوچرخه سواری فردی در حال مربی گری بود که سابقه محرومیت ناشی از دوپینگ داشت و از اتحادیه جهانی دوچرخه سواری )یو. سی. ای( استعالم گرفتیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )ایران نادو( ادامه داد: بر اساس اعالم اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، قوانین این اتحادیه به گونه ای است که اگر ورزشکاری مرتکب دوپینگ شود به مدت ۵ سال پس از پایان محرومیتش 

حق مربی گری ندارد و بر همین اساس سال گذشته در نامه ای به فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کردیم این قانون اتحادیه جهانی دوچرخه سورای است و باید رعایت شود.
شارکی تاکید کرد: این قانون صرفا مربوط به رشته دوچرخه سواری است و در مورد سایر رشته های ورزشی چنین مسئله ای وجود ندارد.



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

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

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

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر تركیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
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 ربع سکه               

 سکه گرمی              
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امام علی علیه السالم :
وَالّل، ما نََزَع الّل ِمن َقوٍم نَعماءَ إالّ بُِذنوٍب 
اِجَتَرحوها ، َفاربِطوها بِالّشکِر ، وَقیّدوها 

بِالّطاَعِة .
به خدا سوگند! خدای از هیچ گروهی، 
نعمت ها را نمی ستاند، مگر به سبب 
گناهانی كه مرتکب می شوند. پس 
با شکرگزاری، نعمت ها را به چنگ 
 آورید و با فرمان بردن از خدا، آن ها

 را نگاه دارید .

إرشاد القلوب : 150 .

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت تعداد حمالت سایبری 
به روسیه توسط »ساختارهای دولتی« خارجی چندین برابر افزایش یافته و روسیه 
باید با کاهش استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای خارجی، دفاع سایبری خود 

را تقویت کند.
 بــه نقل از رویترز، کرملین می گوید دولــت های خارجی در حمله به وب 

ســایت های بسیاری از شرکت های دولتی و نیز وب سایت های خبری روسیه 
دست دارند و با این رویه مقابله خواهد شد.

پوتین با بیان اینکه رسانه ها و موسسات مالی این کشور هم هدف قرار گرفته اند، 
گفت: »تالش های هدفمند برای از کار انداختن منابع اینترنتی و زیرساخت های 

اطالعاتی مهم روسیه در جریان است«.
او گفت: »حمالت جدی علیه ســایت های رسمی سازمان های دولتی انجام 
شده است. تالش ها برای نفوذ غیرقانونی به شبکه های شرکت های پیشرو روسی 

نیز بسیار بیشتر شده است.«
پوتین در نشستی با شورای امنیت روسیه گفت این کشور باید امنیت اطالعات 
را در بخش های کلیدی بهبود بخشد و به استفاده از فناوری و تجهیزات داخلی 

روی آورد.
پوتین گفت: »محدود کردن دسترسی به خدمات فناوری اطالعات، نرم افزارها 
و محصوالت خارجی به یکی از ابزارهای فشــار تحریمی بر علیه روســیه مبدل 
شده و تعدادی از تامین کنندگان غربی به طور یکجانبه پشتیبانی فنی و ارسال 

تجهیزات خود را به روسیه متوقف کرده اند.«

بیت کویــن برای دومین روز در حوالی 30 هزار دالر در گردش اســت؛ اتریوم 
نیز در 24 ســاعت گذشــته 1.2 درصد از ارزش خود را از دست داد و در نزدیکی 

2000 دالر قرار دارد.
به نقل از اف ایکس استریت، بیت کوین برای دومین روز متوالی در حوالی 30 
هزار دالر در گردش اســت، و در نوسانات بازار تاثیر می گذارد. اتریوم در طول 24 
ساعت گذشته 1.2 درصد از ارزش خود را از دست داده و در نزدیکی 2 هزار دالر 
قــرار دارد. ده آلت کوین برتر نیز تقریبا در حال کاهش هســتند، از کاهش 0.7 
درصدی)دوج کوین( تا 3.8 درصدی)پولکادات(. ترون در 1.7 درصد افزایش یافته 

اما نسبت به آخر هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است.
طبــق داده کوین مارکت کپ، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال 1.1 درصد از 
ارزش خود را در شــبانه روز گذشــته از دست داد و به 1.29 تریلیون دالر رسید. 

شاخص دامیننس یا سلطه بیت کوین در 44.3 درصد و بدون تغییر باقی ماند.
شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال 4 واحد افزایش یافت و به 12 رسید اما 
همچنان در »منطقه ترس« قرار دارد. این بازیابی شاخص، برای اولین بار نه به دلیل 
رشد مثبت در بازار بلکه به دلیل کم شدن روند کاهشی قیمت ها در بازار اتفاق افتاد.

بیت کوین در سطح قابل توجه 30 هزار دالری از نظر روانی متوقف شده است 

و همچنین از حرکت نزولی از اواخر ماه مارس تا پایین ترین حد پنج شنبه گذشته، 
در خط فیبوناچی 76.4 درصدی، حرکت بازگشتی را از دست داده است. این یک 

تصحیح ضد روند معمولی و کم عمق است.
ناتوانی بازار در جهش تهاجمی از سطوح فعلی این سوال را ایجاد می کند که 
هدف نهایی برای روند نزولی منطقه 161.8 درصدی آن حرکت است که نزدیک به 
11.3 هزار دالر است. چنین شکستی تمام شتاب صعودی را از اکتبر 2020 خنثی 

می کند. تا کنون، این سناریو فوق العاده بدبینانه به نظر می رسد.
چنین کاهشــی، قیمت بیت کوین را تنها به 16 درصد از قله خود می رساند، 
که چندین بار در تاریخ آن اتفاق افتاده است. با این حال، افت قابل توجهی کمتر 
از اوج هــای دوره ای قبلی )20 هزار دالر( غیرعادی خواهد بود، اگرچه بیت کوین 
قباًل با کاهش های مشابه خریداری شده بود.شاید یک سناریوی محتاطانه تر، فرو 
رفتن در منطقه 20 تا 23 هزار دالری برای کاهش شکاف در پایان سال 2020 یا 
بازگشت به باالترین حد در سال 2017 باشد. سناریوی واقع بینانه - خوشبینانه 
به احتمال خرید محتاطانه توسط سرمایه گذاران بلندمدت اشاره می کند. با این 
حال ســطوح فعلی، موج جدیدی از رشد انفجاری را نشان نمی دهد، زیرا شرایط 
مالی و بازگشــت به منطقه در آغاز سال 2021 برای سرمایه گذارانی که ارزهای 
دیجیتال را به عنوان راهی برای کسب درآمد سریع می خرند، ناامید کننده است. 

عالوه بر این، تورم 10 درصد قدرت خرید دالر را در این دوره کاهش داده است.
از جملــه اخباری که توجه مــا را به خود جلب کرد این بــود: طبق گزارش 
CoinShares، ســرمایه گذاران نهــادی در هفته گذشــته 274 میلیون دالر در 
صندوق های رمزارزی ســرمایه گذاری کردند که یک رکورد از ابتدای سال است. 
پس از TerraUSD، یک رمزارز پایدار دیگر - DEI - پیوند خود را با دالر آمریکا از 
دســت داد. به گفته سرویس تحقیقات کنگره )CRS(، بازار استیبل کوین نیاز به 
مقررات سختگیرانه دارد.گری جنسلر، رئیس SEC گفت: به دلیل ماهیت سفته بازی 
ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران به محافظت بیشتری نیاز دارند، در غیر این صورت 
ممکن است اعتماد خود را در بازار از دست بدهند. مقامات پرتغالی در حال بررسی 

وضع مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال هستند.

گروه خودروسازی هیوندای کره جنوبی روز جمعه اعالم کرد قصد دارد حدود 
5.54 میلیارد دالر برای ساخت اولین خودروی تمام الکتریکی اختصاصی و تاسیسات 

تولید باتری خود در ایاالت متحده سرمایه گذاری کند.
به نقل از رویترز،گروه خودروسازی هیوندای کره جنوبی روز جمعه اعالم کرد 

قصد دارد حدود 5.54 میلیارد دالر برای ســاخت اولین خودروی تمام الکتریکی 
اختصاصی و تاسیسات تولید باتری خود در ایاالت متحده سرمایه گذاری کند. این 
شرکت در بیانیه ای اعالم کرد هیوندای در اوایل سال 2023 تاسیسات جدید خود 
را در ایالت جرجیا راه اندازی خواهد کرد و انتظار می رود تولید تجاری خود را در 
نیمه اول سال 2025 با ظرفیت ساالنه 300000 دستگاه خودروی برقی آغاز کند.

این گروه خودروســازی اعالم کرد قصد دارد حدود 8100 شغل از این طریق 
ایجاد کند. هیوندای، که شرکت هیوندای موتور و شرکت کیا را در خود جای داده، 
افزود مرکز تولید باتری از طریق یک مشــارکت استراتژیک ایجاد خواهد شد که 

جزئیات آن در مرحله بعد فاش خواهد شد.
رویترز هفته گذشته گزارش داد هیوندای در حال مذاکره برای ساخت کارخانه 
تولید خودروهای برقی در ایاالت متحده است و با مقامات ایالت جرجیا گفتگو کرده 
است.این کارخانه بخش مهمی از سرمایه گذاری برنامه ریزی شده 7.4 میلیارد دالری 
هیوندای در ایاالت متحده تا ســال 2025 برای افزایش ساخت خودروهای برقی 
است. مقامات ایالت جورجیا انتظار دارند عالوه بر سرمایه گذاری، یک میلیارد دالر 
دیگر سرمایه گذاری اضافی از طریق تامین کنندگان غیروابسته به خود جذب کنند.

وعده پوتین برای تقویت امنیت سایبری روسیه

سقوط بیت کوین محتمل است اما نه به زیر 10 هزار دالر

سرمایه گذاری 5.5 میلیارد دالری هیوندای برای ساخت باتری 

غار الکچری با ویوی ابدی برای مستاجران تهرانی!غار الکچری با ویوی ابدی برای مستاجران تهرانی!
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  فناوریفناوری

 Moto G42 همه چی در مورد گوشی  رندر 

موتو G42 به شــبکه ارتباطی 4G با صفحه نمایش AMOLED مجهز خواهد 
شد و جانشین موتو G41 سال گذشته می شود.

به گزارش جی اس ام آرنا، گوشی جدیدی از موتوروال در راه است که با شماره 
مدل XT2233-2 و نام رمز »+Hawaii« شناخته می شود. این گوشی که ظاهراً 
 G41 نام خواهد گرفت، به عنوان جانشین )Moto G42( 42 موتوروال موتو جی
ســال 2021 و جایگزین ارزان تری برای G52 راهی بازار خواهد شد.رندرهای 

موتو G42 از نمای مختلف
در حقیقت نام رمز کامل این گوشی »HawaiiPlusOLED22« است و از این 
جهت که Moto G41 و G52 هر دو صفحه نمایش OLED دارند، تعجب آور نیست. 

هنوز اطالعات بیشتر از گوشی مذکور دردسترس نیست.
از سوی دیگر، افشاگری به نام Abhishek Yadav تصاویری از Moto G42 را به  
اشتراک گذشته که جزئیات طراحی آن را نشان می دهد. هیچ چیز غیرمنتظره ای 
در تصویر به چشم نمی خورد و طراحی آن با بقیه گوشی های 2022 موتوروال 

مطابقت دارد.
Moto G42 قبــاًل چندین گواهینامه را دریافت کرده که نگاهی اجمالی به 
آنچه در آینده دارد، ارائه می دهد. براساس گواهینامه FCC، موتو G42 موتوروال 
فقط نسخه ی 4G خواهد داشت. افرادی که 5G انتخاب آن ها است، احتماالً باید 

منتظر موتو G62 باشند که آن هم به زودی معرفی می شود.
موتو G42 دارای دو اسالت سیم کارت همراه با پشتیبانی از NFC خواهد بود 
 Wi-Fi Alliance همچنین توسط ،FCC و با اندروید 12 عرضه می شود. افزون بر

و EEC نیز تأیید شده است.
افشای اطالعات قبلی نشان داد موتوروال روی چهار گوشی  برای سال 2022 
کار می کند که به احتمال زیاد بخشی از سری Edge خواهند بود. این گوشی ها 
 Miami )Edge و Dubai+ 30( و Dubai )Edge و )Ultra 30 Frontier )Edge
Lite 30( را شامل خواهد شد. بنابراین گوشی های بیشتری از موتوروال در راه 

است؛ اما زمان دقیق رونمایی آن ها هنوز مشخص نیست.

Smart Viewer  معرفی عینک هوشمند بی سیم كوالکام 

مدل بی ســیم عینک واقعیت افزوده ی Smart Viewer کوالکام طراحی 
بهبودیافته دارد، از وای فای و بلوتوث استفاده می کند و از اکثر هدست های 

VR و AR سبک تر است.
 Qualcomm کوالکام روز گذشــته مدل بی سیم گجت واقعیت افزوده ی
Smart Viewer را رونمایــی کــرد. Smart Viewer نوعــی طراحی مرجع 
است که تولیدکنندگان می توانند از آن برای تولید هدست واقعیت افزوده 
اســتفاده کنند. براســاس گزارش ورج، عینک هوشــمند بی سیم کوالکام 
طراحی مدرن تری نســبت  به مــدل اول دارد و از پردازنده ای پرقدرت تر 
 USB-C 6 و بلوتوث به جای کابلE به همراه سیستم تترینگ با وای فای 6 یا

استفاده می کند.
تغییــرات جدید عینک Smart Viewer کوالکام باعث شــده این گجت 
واقعیت افزوده شارژدهی بسیار کوتاهی داشته باشد. البته کوالکام می گوید 
مدل های واقعی این عینک ممکن است به شکل متفاوت تولید شوند. ظاهراً 
مدل جدید Smart Viewer توسط Goertek تولید شده و اکنون دردسترس 
شماری از شرکای تجاری کوالکام قرار دارد. در ماه های آینده تعداد بیشتری 

از شرکای کوالکام به این عینک هوشمند دسترسی پیدا می کنند.
عینک Smart Viewer همچون مدل قبل به گوشی هوشمند یا کامپیوتر 
وصل می شود و تجربه ی واقعیت ترکیبی با پشتیبانی از قابلیت پایش حرکات 
ســر و دســت ارائه می دهد. این عینک مجهز به دوربین است و محتوای 
بصری را روی نمایشــگرهای میکرو OLED خود نمایش می دهد. نمایشگر 
مدل جدید همچون مدل قبل دارای وضوح 1.920 در 1.080 پیکســل و 
نرخ نوســازی 90 هرتز اســت، اما میدان دید آن از 45 درجه به 40 درجه 

کاهش پیدا کرده است.
 Magic Leap میدان دید عینک هوشمند کوالکام بسیار کمتر از هدست
 Smart Viewer .2 است که میدان دیدی نزدیک  به 70 درجه ارائه می دهد
بی سیم فرم فکتور کوچک تری نسبت  به مدل سیمی و اکثر رقبای دیگر دارد. 
درحالی که مدل سیمی از قابی با ضخامت 25 میلی متر استفاده می کرد، مدل 
جدید قابی با ضخامت 15٫6 میلی  متر دارد. عینک های واقعیت افزوده غالباً 
مزین به ظاهری مثل چشــم حشرات هستند، اما Smart Viewer کوالکام 

طراحی ای مشابه عینک های عادی دارد.

کوالکام می گوید در طراحی عینک جدیدش از قطعات نوری بدون فرم 
استفاده کرده است و به هنگام استفاده از این نوع قطعات دستیابی به میدان 

دید بیشتر، بسیار دشوار است.
با وزن 115 گرمی، عینک واقعیت افزوده ی کوالکام اندکی سنگین تر از 
عینک 106 گرمی Nreal Light و سبک تر از هدست واقعیت ترکیبی مورد 
انتظار اپل است. شایعه ها می گویند وزن هدست اپل به 150 گرم می رسد. 
Smart Viewer درمقایسه با هدست های واقعیت مجازی امروزی مثل هدست 

503 گرمی Meta Quest 2 احساس راحتی بیشتری به کاربر می دهد.
 Snapdragon عینک واقعیت افزوده ی جدید کوالکام مجهز به پردازنده ی
XR2 است )مدل قبلی از پردازنده ی XR1 استفاده می کرد(. کوالکام می گوید 
پردازنده ی جدید XR2 دارای قدرت بیشتری برای انجام پردازش های مرتبط 

به بینایی کامپیوتری و موارد مشابه است.
بین عینک و دستگاه منبع )گوشی یا کامپیوتر( تأخیر سه میلی ثانیه ای 
وجــود خواهد داشــت، البته به شــرطی که دســتگاه منبــع از پلتفرم 
FastConnect 6900 استفاده کند. این تراشه در بسیاری از دستگاه ها وجود 
ندارد. مدیر واحد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کوالکام می گوید تأخیر 
واقعی MTP این عینک جدید زیر 20 میلی ثانیه اســت و تجربه ی واقعیت 

ترکیبی مناسبی ارائه می دهد.
کوالکام سال ها اســت به تولید هدست بی سیم فکر می کند، بااین حال 
Smart Viewer همچنــان نشــانگر یکی از چالش هــای مهم در حوزه ی 
واقعیت افزوده اســت: تولید عینک هایی قدرتمند که شارژشــان در زمانی 

سریع تمام نشود.
مدیــر بخــش VR و AR کوالکام می گوید تجربه های ســنگین مجازی 
ممکن اســت باتری 650 میلی آمپرســاعتی Smart Viewer را در تنها 30 
دقیقه خالی کنند، اما الیه های ســاده ی مجازی که نیاز به قدرت پردازشی 
کمتــر دارند مصرف انرژی عینک را کمتر می کنند. کاربر در صورت تمایل 
می تواند ازطریق کابل عینک را به یک باتری متصل کند. به گفته ی کوالکام، 
تولیدکنندگان می توانند در محصوالتی که برپایه ی Smart Viewer می سازند 

عمر باتری را در اولویت قرار دهند.

 آیفون 13 عنوان پرفروش ترین گوشــی دنیا در فصل اول 
2022 را از آن خود كرد

آمار IDC نشــان می دهد آیفون 13 پرفروش ترین گوشــی دنیا در فصل 
اول 2022 بوده؛ آیفون 13 پرو مکس در رتبه ی دوم جای دارد و گلکسی 

A12 رتبه ی سوم را به خود اختصاص داده است.
آیفون 13 در ســال 2021 در رتبه ی ســوم پرفروش ترین گوشی های 
هوشــمند جای گرفت، آن هم در شــرایطی که تنها ســه ماه از عرضه ی 
رســمی اش به بازار می گذشت. به همین دلیل آمار فروش باالی این گوشی 

در سال جاری میالدی برایمان دور از انتظار نبود.
 IDC براســاس آنچه فون آرنا بــه نقل از گزارش مؤسســه ی تحقیقاتی
می نویســد آیفون 13 اپل پرفروش ترین گوشی دنیا در سه ماهه ی منتهی 
به مارس 2022 )اسفند 1400 و فروردین 1401( بوده است. اپل در این 

بازه ی زمانی با مشکالتی جدی در زنجیره ی تأمین مواجه شده بود.
IDC آمار دقیق فروش و ســهم آیفون 13 در بازار موبایل را اعالم نکرده 
اســت. گوشــی های آیفون 12 و آیفون 11 پیش تر در سال های 2021 و 
2020 به چنین موفقیتی دست یافته بودند و بسیاری از تحلیلگران انتظار 
داشــتند آیفون 13 نیز پرفروش ترین گوشــی بازار در سال 2022 باشد. 
آیفون 13 که با قیمت پایه ی 799 دالر در بازار ایاالت متحده عرضه شده 
پردازنــده ی Bionic A15 دارد و از دوربیــن دوگانه به همراه صفحه نمایش 

6٫1 اینچ استفاده می کند.
بررسی ها نشان می دهد بزرگ ترین رقبای آیفون 13 در بازارهای جهانی، 
دیگر گوشــی های خوِد اپل بوده اند. گوشی 6٫7 اینچ آیفون 13 پرو مکس 
در فصل اول 2022 دومین گوشــی پرفروش دنیا بود. این موضوع نشــان 
می دهد بسیاری از کاربران اعتقاد دارند مشخصات و قابلیت های آیفون 13 

پرو مکس قیمت دستگاه را توجیه می کند.
آیفــون 13 پرو در رتبه ی چهارم جدول جای گرفته اســت. آیفون 13 
مینی نتوانست در بین پنج گوشی پرفروش قرار بگیرد. اپل به خوبی می داند 
کاربــران عالقه ی زیادی به آیفون مینی ندارند و به همین دلیل، شــایعه ها 
می گویند امســال قرار است شــاهد خداحافظی با آیفون مینی و رونمایی 

اولین مدل از آیفون مکس باشیم.
به نظر می رسد گوشی های سری آیفون 13 به طور کلی 84 درصد از کل 
درآمد آیفون را در فصل اول 2022 عاید اپل کرده اند. 16 درصد باقی مانده 
ازطریق گوشی های آیفون SE و آیفون 12 و آیفون 11 به دست آمده است.
پیش بینی فروش 80 میلیون دستگاه از سری آیفون 13 در یک فصل

سامسونگ نیز نمایندگانی در بین پنج گوشی پرفروش فصل اول 2022 
دارد، بااین حال به نظر می رسد گوشی های سری گلکسی S22 عملکرد خوبی 
از خود نشان نداده اند. در فصل اول 2022 این گوشی گلکسی A12 بود که 
توانست پس از آیفون 13 و آیفون 13 پرو مکس رتبه ی سوم را از آِن خود 

کند. گلکسی A32 رتبه ی پنجم را به خود اختصاص داد.
سامسونگ درحال حاضر پرفروش ترین برند در بازار گوشی های هوشمند 
پایین رده است و احتماالً در فصل های پیش رو این جایگاه را حفظ می کند. 
سامسونگ مدل جدید گوشی های گلکسی A12 و گلکسی A32 را روانه ی 
بازار کرده و انتظار داریم گوشــی های جدید نیــز عملکرد خوبی در بازار 

داشته باشند.

ز  ا ی  گیــر جلو ی  ا بــر صیه هــا  تو یــن  بهتر ن  ســا شنا ر  کا
پرخوری را ارائه کرده اند.

پرخوری شــامل میل بی پایان برای خوردن چیزی اســت. با این حال، این به 
آن سادگی که به نظر می رسد نیست. گاهی اوقات می تواند غیر قابل کنترل شود 
و منجر به دریافت بیش از هزار کالری در مدت زمان بسیار کمتر شود. پرخوری 

بیشتر در اثر استرس ایجاد می شود.

آنجلی موکرجی، متخصص تغذیه می گوید: »در مقطعی از زندگی همه ما استرس 
نامطلوبی را تجربه می کنیم که الگوهای غذایی کنترل شده ما را به هم می زند و 

تمام تالش های ما برای کاهش وزن را از بین می برد. 
یک تماس تلفنی، امتحانات کودکان، مشاجره با همسر ممکن است باعث شود 
شرایطی که به خوبی تحت کنترل است  را برهم بزند و فرد شروع به پرخوری ای 

کند که غیرقابل کنترل به نظر می رسد.
کارشناسان یادآور می شوند، پرخوری در اکثر افراد درنهایت منجر به احساس 
گناه می شود؛ به گفته محقق این مطالعه داشتن زمان صرف غذا می تواند به کاهش 
پرخوری کمک کند؛ داشتن زمان اختصاصی وعده های غذایی و رعایت آن می تواند 

به کاهش مصرف میان وعده کمک کند. 
وی همچنین توصیه می کند از نگهداری اقالمی مانند کیک و شیرینی در خانه 
خودداری شود. در صورت پرخوری می توان بادام و کشمش مصرف کرد. پروتئین 
موجود در بادام و طعم شیرین کشمش به کاهش میل به پرخوری کمک می کند.

کارشناســان همچنین توصیــه می کنند، گر مواد غذایی پــر کالری مصرف 
 کرده ایــد، وعــده غذایــی بعــدی را بــا میوه ها جایگزیــن کنید تــا کالری ها 
متعادل شود و اگر قادر به کنترل پرخوری خود نیستید، بهتر است کالری اضافی 

را با ورزش بسوزانید.

بهترین روش ها برای جلوگیری از پرخوری
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