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حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی 

وزارت صمت هوشیار باشد

اقدامات اصالحی دولت و به زعم خودشــان جراحی اقتصاد کشور نوعی 
انتظار تورمی را در بدنه بازار ایجاد کرده است.

با وجود آنکه ارز ترجیحی تنها در ۴ یا ۵ قلم کاال وجود داشته ولی وابستگی 
بازارها به یکدیگر باعث می شــود اثرات این به اصطالح جراحی اقتصادی 
دامنگیر سایر اقالم نیز بشود. بر این اساس بنظر می رسد قیمت خودرو در 
بازار نیز آماده یک تیکاف دیگری است. این در حالی است که قیمت خودرو 
در بازار به شاخص های دیگری مثل نرخ ارز و همین طور عدم توازن بین 
عرضه خودرو و تقاضای موجود در بازار هم وابسته است که البته وضعیت 
این دو شاخص نیز شبیه شاخص تورم، ناپایدار است. از سوی دیگر اما نظام 
داللی موجود در بازار خودرو که از قضا نسبت به سایر بازارها فعالتر است 
مترصد کوچکترین فرصت برای دمیدن در آتش آشفتگی بازار خودروست. 
دالل ها که این روزها بیشتر از آنکه یک گروه خاص از جامعه باشند به یک 
تفکر وسیستم رفتاری در عموم جامعه تبدیل شده اند برای خرج نقدینگی 
سرگردان خود از هیچ بازاری چشم پوشی نمی کنند؛ به ویژه اگر آن بازار به 
خودرو تعلق داشته باشد که در این سال ها بازاری سودآور نشان داده است.

در این بین اما اقدام سریع دولت در اعالم آزادسازی واردات خودرو در حالی 
که به نظر می رسید هنوز در مورد جزئیات آن برنامه مشخصی وجود ندارد 
نوعی واکنش صحیح برای کشیدن افسار اســب سرکش تورِم بخشی در 
خودرو و مقابله منطقی با نظام داللی بود. واکنش های سریع در مقابل کنش 
های تصادفی ناشی از رخدادهای سیاسی یا اقتصادی می تواند اثر تورمی 
آنها را کم کند و جلوی دومینوی تورمی را بگیرد. اما این کافی نیست. دولت 
باید بالفاصله جزئیات واردات را هم اعــالم کند تا جلوی موج بعدی نظام 
داللی را بگیرد. نباید اجازه داد نظام داللی فرصت بازیابی خود را پیدا کند. 
ایجاد گسست بین اجزای دومینو از فروپاشی سازه بازار جلوگیری می کند.

یکی از موارد مهم در واردات توجه به ســطح قیمت خودروهای وارداتی و 
نحوه تسهیم بازار خودرو بین تولید و واردات است. دولت در ادوار گذشته در 
مقابل واردات خودروهایی که به لحاظ قیمت، مشابه تولید داخل داشته اند 
سختگیری می کرده است اما حواس وزارت کنونی صمت به این نکته باشد 
که خودروسازها ۴ سال است نسبت به نیاز واقعی بازار کمتر تولید کرده اند 
و با وجود آنکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته اما هنوز بین تعداد 
تولید خودرو و نیاز بازار فاصله معناداری وجود دارد بنابراین تصمیم دولت 
در این دوره اتفاقا باید واردات خودروهایی باشد که صرف نظر از اینکه مشابه 
تولید داخلی دارند از بازار پر تقاضایی برخوردار باشند. به عبارت بهتر اولویت 
واردات خودرو در این دوره بیش از آنکه منافع تولیدکننده داخلی را در نظر 
بگیرد بایستی بر اساس مدیریت تقاضا در بازار تنظیم شود. طبیعتا واردات 
در شکل درست آن می تواند شــکاف بین عرضه و تقاضا را پر کند. وزارت 
صمت بجای فشار به خودروسازها برای افزایش تولید از طریق واردات مشابه 
می تواند آنها را برای تولید بیشتر و کیفیت باالتر بشرطی که توانش را داشته 

باشند تحریک کند.

البته گام بعد از آزادســازی واردات، حذف قیمت گذاری دستوری است. 
اگر فضا رقابتی شود هم تولید کننده رشــد می کند و هم مصرف کننده 
دیگر چوب انحصار را نمی خورد. وزارت کنونی صمت نشــان داده حرف 

آثار تحریم ها بر اقتصاد ایرانآثار تحریم ها بر اقتصاد ایران

در حالی که از چند روز قبل سه فیلم سینمایی جدید به چرخه 
اکران اضافه شده اند، همچنان سه کمدی از پیش اکران شده، 

در صدر فروش گیشه و جذب مخاطب هستند.
 از روز سوم و چهارم خردادماه فیلم های »علف زار« به کارگردانی 
کاظم دانشی، »پسران دریا« به کارگردانی افشین هاشمی و 
»سلفی با دموکراسی« به کارگردانی علی عطشانی روی پرده 
ســینماها رفتند که در بین آن ها فقط »علف زار« که یکی از 
فیلم های جشنواره فجر سال گذشته بود و حاشیه هایی هم 
داشت، توانسته بیش از ۱۵ هزار مخاطب جذب کند و به فروش 

نزدیک ۵۵۰ میلیون تومان برسد.
دو فیلم دیگر که اطالع رسانی و تبلیغی هم درباره شروع اکران 
آن ها دیده نمی شود، مخاطب زیادی نداشته اند و »سلفی با 
دموکراسی« فعالً نزدیک به ۷ میلیون و »پسران دریا« کمتر از 

یک میلیون تومان بلیت فروخته اند. 
اما اگر جدول کلی فروش فیلم ها را بررسی کنیم، کمدی »سگ 
بند« ساخته مهران احمدی که یکی از فیلم های اکران نوروزی 
بود، همچنان پرفروش ترین فیلم سینماها از ابتدای امسال 
است که تاکنون حدود یک میلیون و پنجاه هزار نفر تماشاگر 
داشته و به رقم فروش بیش از ۳۳ میلیارد تومان رسیده؛ این در 
حالی است که فیلم کمدی »انفرادی« به کارگردانی مسعود 
اطیابی که از هفتم اردیبهشت ماه روی پرده رفته در فروش 
هفته اخیر مخاطب بیشتری داشته و با بیش از ۶۵۸ هزار بلیت، 

به رقم فروش ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است.
سومین فیلم پرفروش هفته گذشته نیز »چند می گیری گریه 
کنی۲« ساخته علی توکلی نیا است که بیش از ۲۴ هزار نفر 

تماشاگر و فروش ۷۶۷ میلیون تومان داشته است.
به جز فیلم های اشــاره شــده، »موقعیت مهــدی« پس از 
»علف زار« از پرمخاطب ترین فیلم های هفته قبل بوده که به 

رقم فروش کلی بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
»مجبوریم« جدیدترین فیلم رضا درمیشــیان هم که از ۲۱ 
اردیبهشت ماه روی پرده رفته تاکنون حدود یک میلیارد تومان 

بلیت فروخته است.
»مغز استخوان« دیگر فیلم اجتماعی این روزهای سینماست 
که از ابتدای اردیبهشــت ماه تا کنون کمتــر از ۵۰ هزار نفر 
مخاطب داشــته و بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

فروش کرده است.
»المینور« آخرین ساخته داریوش مهرجویی نیز فعال بیش 
از ۴۰ هزار نفر مخاطب داشته و به فروش یک میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.

در گزارشی که مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه کرده، عنوان شده که تحریم ها آثار 
شدیدی بر بازار کار داشته؛ نرخ اشتغال در ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا  پس از تحریم ها به طور منظم کاهش  یافته است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی با عنوان »شناسایی آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران 
با استفاده از پوشش روزنامه ای« ترجمه و منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش داریو 
لوتادی و محمدهاشــم پسران است که در این گزارش بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات 

مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بر اقتصاد ایران طی دوره
 ۲۰۲۰- ۱۹۸۹، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میالدی ۲۰۲۰ تمرکز 

کرده است.
 ایــن پژوهش دوره ۱۹۷۹-۱۹۸۸ را به دلیل شــرایط خاص انقــالب ۱۹۷۹، بحران 
گروگان گیری و بعد از آن جنگ هشت ســاله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رســید، 
حذف می کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم ها و بر اساس پوشش خبری روزانه 

در روزنامه ها به بررسی آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران می پردازد.
این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می پردازد. صادرات نفت ایران، 
تحوالت ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه 
مورد بررســی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شــده در این بخش نشان می دهد؛ 
تردیدی وجود ندارد که تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم 
باال و افزایش نوســانات نقش داشته است. با این وجود به وضوح نمی توان تمامی بحران ها 
و عملکردهای ضعیف در شــاخص های مورد بررسی را به تحریم ها مرتبط دانست و طی 
چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم های باال، بحران های ارزی و رشد کمتر 

از انتظار تولید کشور اثرگذار است.
در قدم بعد این پژوهش روش های مختلف تجزیه و تحلیل مداخالت سیاستی را مورد 
بحث قرار می دهد و یک چارچوب ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر 
تحریم ها بر اقتصاد ایران معرفی می کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم ها در ساختاری 
برای شناسایی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم ها ) اثرات مستقیم و غیرمستقیم(  بر نرخ 
مبادله ریال در ازای هر دالر آمریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می کند، 
در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات 

بازار سهام را کنترل می کند.
در ادامه این پژوهش پویایی تحریم ها و کانال هایی که تحریم ها از طریق آن ها بر اقتصاد 
ایران تأثیر می گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش  به تکانه  مرتبط و تجزیه 
واریانس خطای پیش بینی تحریم ها و شوک های داخلی را گزارش می کند و همچنین تخمینی 

از کاهش تولید ناشی از تحریم ارائه می کند.
 برآوردها در این گزارش نشان می دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین کننده 
تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر 
فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۰,۱۵ تا ۰.۱۶ درصدی 

قیمت ها است، زیرا قیمت بسیاری از کاالهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش 
می گذارند.

تحریم ها به طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به طور مستقیم بر تورم تأثیر 
می گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم ها دوام نمی آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم ها بر 
تورم ناچیز به نظر می رسد. به طور مشخص عالوه بر اثر مستقیم، تحریم ها از طریق کاهش 
ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می گذارند که این از نظر آماری نیز کاماًل معنادار است. 
این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود ۰,۱۲۵ 
درصد رشد تولید را کاهش می دهد. رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می گیرد که 
اثــرات نامطلوب تورم باال و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه مدت منحنی فیلیپس بین 
تورم و رشد تولید نشان می دهد. همچنین به نظر نمی رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید 
با تأخیر، تأثیر مســتقیم معنی داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد 
تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت های 
بین المللی می شود، مشاهده می شود که به نوبه خود در قیمت های واردات ایران و در نتیجه 

تورم داخلی خود را نشان می دهد.
بررسی های این گزارش نشان می دهد که اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار 
نیست و نشان می دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. 
همچنین اثرات شــوک تورم بر رشــد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و 
پس از یک فصل به سرعت معکوس می شود و نشان می دهد ممکن است افزایش تولید با 

سیاست های انبساطی امکان پذیر نباشد.
 در نهایت این مقاله نشان می دهد که تحریم آثار معنی داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید 
دارد به گونه ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم ها، تورم با افزایش 
و تولید با افت همراه شــده است. در مقایسه با رشد اقتصادی ۳ درصدی تحقق یافته، در 
غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی ساالنه ایران می توانست در حدود ۴ الی ۵ درصد باشد.

نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد که کاهش شدید ارزش پول ) با سقوط قابل توجه(  
و نرخ باالی تورم کانال های مهمی هســتند کــه تحریم ها از طریق آن ها بر بخش واقعی 
اقتصاد تأثیر می گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران 
توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و پول )با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز( بر مسیر سایر 

متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.
این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم ها بر بازار کار اقدام می کند و 
نشان می دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  پس 
از اعمال تحریم ها به طور منظم کاهش  یافته است.  با کاهش قابل توجه مشارکت زنان در 
بازار کار، به نظر می رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته اند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، 
همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته اند و تعداد 
مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم ها به شدت کاهش  یافته است. به نظر 

می رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است.

گیشه سینما سردتر 
می شود؟!

  

جذب نیروی شرکت جذب نیروی شرکت آنی یابآنی یاب  
در اداره پست سراسر کشور در اداره پست سراسر کشور 
شرکت آنی یاب از افراد واجد 
شرایط برای همکاری در زمینه 

فروش محصوالت آنی یاب   دعوت 
به عمل می آورد.

  )محل کار ثابت و در اداره پست می باشد(

جهت هماهنگی با شماره 
۰۹۱۲۹۵۴۲۷۶۶۰۹۱۲۹۵۴۲۷۶۶

تماس بگیرید .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/03/08

شماره : 1379

سعیده محمد  -   ایده روز | بازار مسکن، 
نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می گیرد 
که دولت باید تالش کند ترمز آن را بکشد، کما 
اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ 
تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشــد کرده و به 
متوســط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع 

رسیده است.
بســیاری از کارخانجات تولید نهاده های 
ســاختمانی طی چهار ســال گذشــته ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافــت می کردند اما از آن 
زمــان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت 
و نه رشــد قیمت مسکن کامال متوقف شد؛ 
بر این اســاس یک کارشناس مسکن معتقد 
اســت بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از 
تورم تاثیر می گیرد که دولت باید تالش کند 
ترمز آن را بکشــد.حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به شرکت ها و کارخانجات، این سوال 
را ایجــاد می کند که این تصمیم چه تبعاتی 
برای بازارهای مختلف از جمله بازار مســکن 
خواهد داشت. اگرچه عمده نهاده های بخش 
ســاختمان در داخل کشــور تولید می شود 
امــا مروری بر لیســت دریافت کنندگان ارز 
ترجیحی نشان می دهد که در سال های اخیر 
بسیاری از شرکتهای تولیدکننده فوالد، آهن، 
شیرآالت و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ 

تومانی دریافت کرده اند.
در فهرســت دریافت کنندگان ارز بانکی 
۴۲۰۰ تومانی رقم های متعدد و بعضاً میلیونی 
دیده می شــود. در این گزارش قصد نداریم 
درخصوص رانت پنهان یا سوءاستفاده   هایی که 
ممکن است از این امتیاز دولتی توسط برخی 
اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشد 

بپردازیم. صرفا قصد داریم این جنبه موضوع را 
بررسی کنیم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته 
منجر به کاهش قیمت نهاده های ساختمانی 
شود؟ سوال دیگر اینکه حذف این نوع ارز چه 

تاثیری بر بازار مسکن دارد؟

 آیا پرداخت ارز دولتی توانســته 
نهاده های  قیمــت  کاهش  بــه  منجر 

ساختمانی شود؟
اگرچه دولــت گذشــته از ۲۰ فروردین 
ســال ۱۳۹۷ پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
آغــاز کرد، از آن زمان تا کنون قیمت فوالد، 
سیمان، سرامیک و کاشی به عنوان نهاده های 
صنعت ساختمان همواره روند افزایشی داشته 

اســت. به طوری که قیمت هر کیلو میلگرد 
از حــدود ۴۲۰۰ تومان در ســال ۱۳۹۸ به 
بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۱ 
رسیده اســت. به همین نسبت سایر کاالها 
مثل سیمان و کاشی نیز گران شد.رشد قیمت 
مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند 
پرداخت ارز دولتی نداشــت و معموال با نرخ 
تــورم افزایش پیدا می کرد. حتی بنا به گفته 
سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت 
مبنــی بر حذف ارز ترجیحی، قیمت فوالد و 
ســیمان افزایش یافته بــود. لذا پرداخت ارز 
دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل می کرد 
و کمکی به خریداران یا ســازندگان مسکن 
نداشــت. با این اوصاف ســوال ایجاد می شد 

که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به 
واردکنندگان است؟

 افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن 
از سال ۹۷

محمد عدالت خواه، کارشــناس مســکن 
دربــاره اثرات احتمالی حــذف ارز ترجیحی 
گفــت: یارانه مســتقیم و در واقع رانتی که 
دولت به واردکنندگان و شرکتها می داد هیچ 
اثر کاهشــی در بازارها از جمله بازار مسکن 
ایجاد نمی کرد؛ کما اینکه قیمت مســکن در 
تهران از ســال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ 
درصد رشــد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون 
تومان در هر متر مربع رسیده است.او افزود: 

با این وجود اعالم خبر برداشتن ارز دولتی به 
عنوان یک عامــل روانی در بازارها تاثیرگذار 
خواهــد بود. از ابتدا اعالم شــد صرفا قیمت 
کاالهای اساســی افزایش می یابد اما واضح 
است که کاالهای مرتبط، زیرمجموعه های آنها 
و حتی کاالهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت 
مواجه می شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.به 
گفته عدالت خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر 
بخش ها با تغییر قیمت مواجه شده است. به 
هر حال اقتصاد ایران دارای تورم های سنگین 
است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار 
دارد. رشد قیمت نهاده های ساختمانی بر روی 
قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد. اینکه 
بازار ظرفیت رشــد قیمت را دارد بخش قابل 
توجهی از آن بــه توان خریداران برمی گردد 
اما مسلما سازندگان حاضر نمی شوند مسکن 

را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.

 دولت برای خانه دار شدن مردم اول 
ترمز تورم را بکشد

این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: مادامی 
که تورم وجــود دارد فاصله بین قدرت مالی 
خریداران و قیمت مسکن افزایش می یابد. این 
مساله می تواند به کاهش بازدهی سرمایه در 
بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش 
را نیــز دچار رکود کنــد. بنابراین اگر دولت 
می خواهد به خانه دار شدن مردم کمک کند 
باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشــد. 
بعد می تواند با اعمال سیاســت های مالیاتی 
از جملــه مالیات بر ارزش افــزوده زمین ها، 
خانه های خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن 

را ساماندهی کند.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت مسکن

معاون وزیر جهادکشــاورزی گفت: بــا موافقت وزیر 
جهاد، مقرر شد تا مرغداری های گوشتی که تا تاریخ ۲۱ 
اردیبهشت اقدام به خرید نهاده کرده اند، نهاده های خود 

را با قیمت یارانه ای دریافت کنند.
حســین دماوندی نژاد، معاون وزیر جهادکشاورزی با 
بیان اینکه این امر منجر به کاهش هزینه های مرغداران 
می شود، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده 
تا ۱۰۰ هزار تن ذرت و ۴۰ هزار تن کنجاله سویا از تجار 
وارد کننده به قیمت ریالی خریداری و با عقد قراردادی، 
نهاده مدت دار در اختیار مرغداران قرار دهد، اگر تقاضا برای 
این امر افزایش یابد مقدار نهاده ها را افزایش خواهیم داد.

وی بــا اشــاره به تخصیص اعتبار ۲۰ هــزار میلیارد 
تومانی به دامداران و مرغداران کشــور، خاطرنشان کرد: 
تاکنــون ۱۶ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آماده شــده و 
شعب بانک  کشاورزی سراسر کشور نیز مکلف هستند تا 
سرعت اعطای تسهیالت را افزایش دهند و در کوتاه ترین 
زمان ممکن، تسهیالت را در اختیار دامداران و مرغداران 

متقاضی قرار دهند.
دماوندی نژاد با اشــاره بــه کاهش قیمت جوجه یک 

روزه در کشور نیز گفت: برنامه ریزی برای صادرات جوجه 
یک روزه به تعداد ۱۰ میلیون قطعه در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به اصالحات طرح هدفمندسازی یارانه ها، 
ادامه  داد: هرساله در اردیبهشت ماه شاهد آرام شدن بازار 

و کاهش تقاضا هستیم و امسال نیز تقارن این ماه با اتمام 
ماه رمضان و اصالحات موجود باعث شد تا کاهش تقاضا 

بیشتر به چشم بیاید اما این کاهش قطعاً مقطعی است.
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
طرح تولید قراردادی گوشــت قرمز در کشور نیز گفت: 

اجرای این طرح در دوره خشکسالی کنونی، بهبود وضعیت 
تامین دام سنگین روستایی، برنامه ریزی برای تولید، ایجاد 
تعادل بین عرضه و تقاضا و بی نیاز کردن کشور از واردات 
را به همراه خواهد داشت.وی با بیان این که اجرای طرح 
تولید قراردادی باعث ارتقای کیفیت و بهبود راندمان الشه 
گوشت قرمز می شود، ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام 
اصلی ترین حامی اجرای این طرح است و اگر بتوانیم در 
اجرای آن موفق شویم، صادرات گوشت قرمز از کشور را 

در دستور کار قرار خواهیم داد.
دماوندی نژاد تصریح کرد: ایران یک کشور دامپروری 
بوده و دارای ظرفیت بســیار باالیی در حوزه منابع است 
و نباید نیازمند واردات گوشــت از هــزاران کیلومتر آن 

طرف تر باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی هایی شرایطی 
فراهم شود تا کیفیت زیرساخت های فیزیکی دامپروری 
و ملک برای دام افزایش یابد و دامداری سنتی به سمت 
صنعتی برود و با انجام کارهای تلفیقی و تکنیکی نیز بتوانیم 
اصالح نژاد سویه های بومی و تولید دام در تمامی دوره ها 

حتی در فصل جفت گیری را مدیریت کنیم.

 در آســتانه فصل جابه جایــی و ثبت قراردادهای جدیــد در بازار اجاره، 
سیاســتگذاری در این بازار با هدف جلوگیــری از افزایش نامتعارف اجاره بها، 
ســمت و ســوی جدیدی پیدا کرده اســت. با توجه بــه مالکیت خصوصی 
امــالک اجاره ای، بر اســاس قانون، دولت نمی تواند به صورت مســتقیم در 
تعیین نرخ اجاره بها دخالت کند؛ اما دولت به عنوان سیاســتگذار، با تدوین 
 قوانینی در جهت حمایت از مســتأجران و ســاماندهی بازار اجاره، می تواند

 نقش خود را در این بازار ایفا کند. مهم ترین ابزار دولت برای ساماندهی بازار 
اجاره، تولید مسکن بر اساس نیاز بازار مسکن است. تولید مسکن هم در جهت 
خانه دار کردن متقاضیان و هم در جهت پاسخ به نیاز مستأجران، کارایی خود 

را در بازار مسکن نشان می دهد.
 آمار تولید مســکن در سال های اخیر نشــان می دهد همزمان با کاهش 
ساخت وســاز، خانه های ساخته شــده مطابق با نیاز متقاضیان مصرفی نبوده 
اســت. به این معنی که  بیشتر ساخت وسازها در مناطق گرانقیمت تر شهرها 
بوده و واحدهایی با متراژ باال ساخته شده است که خرید و اجاره این واحدها 

خارج از توان مالی متقاضیان است.
بــا توجه به افزایش قیمت مســکن، متقاضیان مصرفــی عمدتاً به دنبال 
واحدهایی با متراژ پایین و در مناطق ارزان قیمت شهرها هستند. برای ساخت 
واحدهایی با این ویژگی، برنامه نوســازی بافت های فرسوده شهری در دستور 
کار سیاست های ساخت مسکن قرار گرفته اما آمار رسمی نشان می دهد از سال 
۹۵ و با اجرای این برنامه، به طور متوسط هر سال ۱۰ هزار واحد نوسازی شده 
اســت، این در حالی است که بر اساس برنامه باید ساالنه ۱۰۰ هزار واحد در 
بافت های فرسوده شهری نوسازی یا ساخته می شد. ساخت واحدهایی خارج 
از نیاز بازار مصرفی به افزایش واحدهای لوکس منجر شده که اغلب آنها خالی 

مانده و به خانه های خالی شهرت یافته است.
 این خانه ها که بعضاً در ســاخت آنها از تســهیالت بانکی استفاده شده، 
اما وارد چرخه بازار مصرفی مســکن نشده است. به این ترتیب فعاالن حوزه 
مسکن، تأکید دارند که ساخت وسازهای جدید باید در راستای نیاز بازار مسکن 

باشد. در حال حاضر ساخت واحدهای مسکونی حمایتی در قالب نهضت ملی 
مسکن در کشور در حال اجرا است. ساخت خانه در این برنامه با هدفگذاری 
عرضه به اقشار متقاضی مسکن در دهک های ضعیف و متوسط است. بنابراین 
متوســط متراژ در نظر گرفته شــده در ساخت مســکن نهضت ملی ۷۰ متر 
 اســت تا هزینه ایــن واحدها با توان مالی متقاضیان خرید یا اجاره مســکن

 تناسب داشته باشد.

 ابزارهای نظارتی
در کنار تولید و عرضه مســکن، به عنــوان برنامه میان مدت و بلندمدت، 
ساماندهی بازار اجاره نیازمند برنامه کوتاه مدت در فصل جابه جایی است. اجرای 
سیاست هایی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ اجاره، مهم ترین راهکار 
کوتاه مدت در فصل جابه جایی ها است. کارشناسان بازار مسکن، مدیریت این 
بازار در فصل تابستان، برای جلوگیری از اجحاف در حق مستأجران را اولویت 
نخست در بازار مسکن ارزیابی می کنند.در بازار اجاره، سیاستگذار، دو برنامه 
را همزمان در حال اجرا دارد. پرداخت تســهیالت ودیعه و تعیین سقف برای 

اجاره بها، برای حمایت از مستأجران تدوین شده است. در قالب این دو برنامه 
تســهیالت ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن به ترتیب در 
تهران، مراکز استان ها و سایر شهرها پرداخت می شود و همچنین سقف افزایش 
اجــاره بها نیز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب برای تهران، مراکز اســتان ها و 
شــهرهای دیگر باید رعایت شود. آمارها حاکی از آن است که با وجود قانون 
محدودیت افزایش سقف اجاره بها، نرخ تورم اجاره بها در کشور در چهار فصل 
منتهی به فصل زمســتان ۱۴۰۰، برابر ۲۶.۹ درصد است، همچنین در فصل 
زمستان ۱۴۰۰، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید 

قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.
با توجه به تخلف های بیشــماری که هــم در پرداخت وام ودیعه و هم در 
رعایت سقف اجاره بها در بازار مسکن دیده می شود، استفاده از ابزار نظارتی قوی 
نیاز فوری بازار اجاره در فصل جابه جایی اســت. از این رو دولت، دستگاه های 
نظارتی را ملزم کرده است بر اجرای همه مصوبات هیأت دولت و ستاد تنظیم 
بازار، نظارت و نحوه تغییر قیمت ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد 
بنگاه ها و مشــاوران ِملکی را با دقت پیگیــری کنند. به همین منظور قانون 
ساماندهی بازار اجاره در مجلس در حال تدوین است که اصلی ترین محور آن 
ثبت قراردادهای اجاره است تا این قراردادها در چهارچوب های قانونی تنظیم 
شــود. اقدامات و برنامه های دولت برای آرامش بازار اجاره در قالب کمک های 
حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط، بویژه بخشی از جامعه 
که در تهیه مســکن دچار مشکالت اساسی هســتند، متمرکز شده است اما 
مهم تر از آن، نحوه اجرای قانون و تضمین اجرای آن اســت. با توجه به اینکه 
در کشور قانونی برای تعیین نرخ اجاره نداریم، قوانین حمایتی در بازار اجاره، 
زمانی اثرگذار است که با نظارت مستمر و همه جانبه، بازار اجاره مدیریت شود. 
راهکار بلندمدت برای مدیریت بازار اجاره در کشور، از نظر کارشناسان حوزه 
مســکن، کمک به خانه دار شدن مســتأجران از راه هایی مانند اجاره به شرط 
تملیک اســت تا به این ترتیب تقاضا در بــازار اجاره که در دهه های اخیر به 

صورت مداوم افزایش یافته است، کاهش یابد.

تامین نهاده خریداری شده مرغداران تا ۲۱ اردیبهشت با ارز ترجیحی

افزایش نقش دستگاه های نظارتی در ساماندهی بازار اجاره

سیدمصطفی هاشمی طبا
کارشناس اقتصادی

جراحی اقتصاد یا حراجی پول ملی

در طول دهه های گذشته، به جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته ایم. نباید 
از این اصطالح تعجب کرد و کافی  است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی 

و پایه پولی نگاهی بیندازیم.
درحالی که رئیس جمهور محترم خود می گویند اقدام اخیرشــان در حذف ارز 
ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کاالی اساسی 
به مردم است )یارانه مستقیم(، برخی افراد صاحب منصب در دولت و مجلس از این 
اقــدام به عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می کنند. برای 
مثال فردی گفته اســت با این عمل، اقتصاد کشور با وجود همه تحریم ها شکوفا 
خواهد شد. معلوم نیست این از عدم اطالع است یا از فرط محبت به رئیس جمهور. 
البته کم نیستند کسانی که تغییرات پولی در یک کشور را اصلی برای اصالح اقتصاد 
می دانند و اینان طرفداران اصالت پول )مدنی تاریست ها( هستند. کمااینکه به  موازات 
آنها طرفداران لیبرالیسم و طرفداران اصالت تجارت )مرکانتالیست ها( نظرات مختلفی 

را ابراز می کنند.
البته اگر به هر یک از این اصول سیســتم اقتصادی یک کشــور وفادار باشــد، 
به هرحال نتایج کم وبیش مثبتی عاید اقتصاد کشور می شود؛ همان گونه که به موازات 
آن مشکالتی برای مردم ایجاد می شود. چنان که در عصر میجی، در ژاپن، به خاطر 
اصالت دادن به مکتب لیبرالیسم، شکوفایی اقتصادی در عین لطمات فوق العاده به 
مردم حاصل شد. کسانی که فکر می کنند اینک در ایران یک جراحی اقتصادی اتفاق 
افتاده، افرادی هستند که یا از مشکالت اقتصادی بی اطالع هستند یا آنکه اقتصاد را 
در آینه اعداد و ارقام پولی می بینند؛ همان گونه که مدیران دولتی نوعا وقتی بودجه 
به آنها ابالغ می شود، مفهوم پول در ذهن شان نقش نمی بندد و فقط اعداد و ارقام 
برایشان مطرح است؛ چراکه مفهوم پول فقط برای کسانی که خود می توانند درآمد 
داشته باشند و از کارشان پول حاصل شود، روشن است و برای مدیران دولتی که 
خود درآمدزا نیستند، فقط عدد و رقم مطرح است. درحالی که اقتصاد کشور نوعا بر 
تولید صنعتی، تولید کشاورزی و تولید خدمات پایه گذاری شده است، وزرای اقتصاد 
همه دوران ها در کشور )و نه فقط امروز( هرگز اعتنایی به این سه بخش نداشته اند 
و تنها اخذ مالیات هرچه بیشتر از این سه بخش مدنظر آنان بوده است، بدون آنکه 
تالش کنند تا این ســه بخش راه بهینه خود را بیابند. وقتی همه چیز در تغییرات 
پولی دیده می شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطالق می شود بدون آنکه 

در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد.
اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه های گذشته، به جای جراحی اقتصاد، حراجی 
پول داشــته ایم. نباید از این اصطالح تعجب کرد و کافی  است به حراج ارز در بازار 
کشــور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در ۴۰ سال گذشته، حسب 
آمار ریاســت قبلی بانک مرکزی، ۳۵۰ میلیارد دالر از سوی بانک مرکزی به بازار 
آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. 
مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده 
و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و 
مشتریان بانک ها به حراج گذاشته ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار 

ضعیف جامعه بوده است.
اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه ها از واردکنندگان و توزیع کنندگان کاالی 
اساسی به ســمت مصرف کننده، دارای استداللی مناسب بوده، اما به نظر می رسد 
قضاوت درباره نتایج آن بســیار زود اســت و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ 
هرچند مخالفان بسیاری هم اکنون استدالل های خود را بیان می کنند. اقدام اخیر 
هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول 
ملی ســرعت گیرد. اما باید دانسته شــود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی 
نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش بنیان کردن تولید و 
نیز صرفه جویی های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه 
سه گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می تواند به جنبه 
منفــی آن بیفزاید. اگر می خواهید بدانیــد جراحی اقتصادی یعنی چه، می توانیم 

فهرستی هرچند ناقص بنویسم:
- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا ساالنه ۲۰ میلیارد دالر از خارج 

کاالی اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.
- جراحی اقتصادی یعنی با ســرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی 
سرمایه گذاری کنیم و خام فروشی )اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی( نداشته 

باشیم.
- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به شدت 

تقلیل دهیم.
- جراحی اقتصادی یعنی زباله ها و فاضالب را به پول تبدیل کنیم؛ به جای آنکه 

فضا، زمین و رودخانه ها را آلوده کنیم.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل ۲۵۰ میلیارد دالر سوخت 
فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه جویی در مصرف برق، 

به خصوص در مناطق شهری، به جای قطع برق کارخانه های تولیدی.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کاال از خارج به ایران و از ایران به 
خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال هاست فعالیت دارد، در همین سال ها 
مرتب برحسب آمار رسمی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می شود.

- جراحی اقتصادی یعنی به جای مراودات خارج از سیستم بین المللی بانکی که 
هزینه زیادی برای کشور دارد، مبادله بین المللی رسمی بانکی را جایگزین کنیم.

- جراحــی اقتصادی -یعنی حفظ زیســتگاه ایران- یعنــی جلوگیری از ادامه 
تکیده شدن یک سرزمین ثروتمند؛ ایران.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از خشک شدن نخل های سرزمین مان که 
تاکنون هفت  میلیون نفر از آنها خشکیده است.

- جراحی اقتصادی یعنی مراودات با کشورهای مختلف به جای رضایت با رابطه 
اقتصادی با کشــورهایی که بالقوه و بالفعل دشمن هستند و منافقانه و سوداگرانه 

رابطه ایجاد کرده اند.
آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئوالنه و... است، 
هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه چیز به جای اول بازمی گردد و 
همه عوامل تخریب ایران و منهدم کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. 
اگر این حرف ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان 
ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و 
اجرا قرار گرفته است. دستورالعمل اقتصاد مقاومتی هم مثل همه برنامه های تدوینی 

و مصوب، جایگاهش در قفسه های دربسته که هیچ، در گاوصندوق ها شده است.

  خبرخبر
 بررسی لغو ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال در دولت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم.

سیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کاالهای خارجی 
که تولید مشابه داخلی دارند، گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲ هزار 

قلم کاال که از سال ۹۷ تصویب شده حفظ می شود.

جمعیت جهان روبه افزایش اســت و بهبود بهره وری 
کشاورزی به منظور پاســخگویی به تقاضای روبه رشد 
ســریع برای غذا در سطح جهان بسیار ضروری به نظر 
می رسد. از ســوی دیگر بحران اوکراین، امنیت غذایی 
 جهان را به خطر انداخته و هشدار فائو و سازمان ملل را 

به دنبال داشته است.
 دبیرکل سازمان ملل بتازگی با هشدار درباره ناامنی 
شدید غذایی در جهان، از افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد 
غذایی نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. 
درهمین راستا بسیاری از کشورها به کشاورزی هوشمند 
روی آورده اند به گونه ای کــه انتظار می رود ارزش بازار 
جهانی کشاورزی هوشمند تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیارد 
دالر برسد. از آنجا که کشاورزی هوشمند کامالً به فناوری 
وابسته است و در آن از نرم افزارهای گوناگون، سنسورهای 

مختلف، تبادل داده و اطالعات و... بهره گرفته می شود، 
این موضوع می تواند بستری مناسب برای فعالیت هکرها 
و مجرمان سایبری و اخالل در تولید یا برداشت محصوالت 
در مزارع هوشمند را فراهم کند.گفته می شود از جمعیت 
۷.۹ میلیون نفری جهان در ســال ۲۰۲۲، بیش از ۸۷۰ 
میلیون نفر گرســنه هستند و البته تعداد کسانی که در 
ناامنی غذایی به سر می برند بسیار بیشتر از این رقم است. 
این، نشان از افزایش بیش از ۲۰۰ میلیون گرسنه از سال 
۲۰۱۹ تاکنون دارد که گفته می شــود بیشترین تأثیر را 
از شیوع کووید۱۹، تغییرات آب و هوایی و وقوع بالیای 
طبیعی گرفته است. البته این بار بحران اوکراین هم به این 
موضوع دامن زده چراکه این ناآرامی ها باعث قطع عرضه 
محصوالت از بنادر اوکراین شده است که زمانی مقادیر 
عظیمی روغن آفتابگردان و غالتی همچون گندم از آنها 

صادر می شد.در کنار این مشکالت، حاال تحلیلگران هشدار 
می دهند که هکرها و مجرمان ســایبری زیرساخت های 
کشاورزی هوشمند را نشانه گرفته اند و احتمال می رود 
این حمله های هکری، ناامنی غذایی جهان را تشــدید 
کند. در همین راســتا دولت بریتانیــا و اف. بی .آی نیز 
هشدار داده اند که خطر حمالت سایبری در حال افزایش 
است چرا که کشاورزی هوشمند به کشاورزان این امکان 
را می دهد که از تلفن های هوشمند خود برای نظارت از 
راه دور بر محصوالت و دام هایشــان استفاده کنند و این 
وسیله دیجیتال به راحتی می تواند مورد حمله هکری قرار 
بگیرد.در این مدل کشاورزی فناورانه، هواپیماهای بدون 
سرنشین یا همان پهپادها برای بررسی زمین های خود 
و تولید داده های ضروری مورد استفاده قرار می گیرند و 
البته روبات ها، فناوری هوش مصنوعی و کنترل خودکار در 

تمام سطوح کشاورزی دست به دست هم داده اند و تولید 
را افزایش می دهند.تازه ترین تحلیل منتشر شده، هشدار 
می دهد که ماشین آالت مزارع هوشمند و مدرن در برابر 
هکرهای مخرب آسیب پذیر هستند و زنجیره های تأمین 
جهانی را در معرض خطر قرار می دهند. این تحلیل که در 
مجله Nature Machine Intelligence منتشر شده، هشدار 
می دهد که هکرها می توانند از نقص های سخت افزار های 
کشاورزی مورد استفاده برای کاشت و برداشت محصوالت 
سوءاستفاده کنند. ماشین آالت مدرن مزارع هوشمند در 
برابر هکرهای مخرب آسیب پذیر هستند و زنجیره های 
تأمین جهانی را در معرض خطر قرار می دهند به گونه ای 
که بیم آن می رود هکرها بتوانند از آسیب پذیری سخت 
افزارهای کشاورزی مورد استفاده برای کاشت و برداشت 

محصوالت استفاده کنند.

خطر امنیت غذایی جهان 
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بازگشت بورس        بازان به پناهگاه؟
زهرا جعفــری  -   ایــده روز  | اولین 
هفته از  ماه خرداد ســپری شــد و درحالی که 
شاخص کل برای ۵ هفته متوالی روند صعودی 
را تجربه کرده بود، در هفته گذشته ۹/ ۱ درصد 

عقب        نشینی کرد. 
در چنین شــرایطی بود که ســهامداران 
خرد نیز مالکیت ســهامی بــه ارزش ۲۲۲۹ 
میلیارد تومــان را به حقوقی        هــا واگذار کردند 
که بیشــترین خالــص خروج این دســته از 
بورس        بازان در ۳۱ هفته اخیر بود. خالص فروش 
هفتگی حقیقی        ها در فرابورس نیز بیش از ۶۰ 
میلیارد تومان برآورد شد. این هفدهمین خروج 
سنگین معامله        گران خرد از آغاز ریزش سال ۹۹ 

تاکنون به شمار می        رود.
به نظر می رسد رسیدن شاخص کل به مرز 
۶/ ۱ میلیــون واحد و دشــواری        های بنیادی 
و تکنیــکال در این محدوده ســبب افزایش 
هراس و البته احتیاط سهامداران شده و فشار 
فروش در تاالر شیشه        ای را تشدید کرده است. 
همزمان با آن خریداران نیز دست نگه         داشته 
و در انتظار مشخص شــدن برخی ابهامات در 
حوزه        های سیاســی و اقتصادی هســتند، در 
مقابل اما صندوق های معامله        پذیر که همواره 
به عنــوان پناهگاهی امن و کم        ریســک برای 
سرمایه        گذاری شــناخته         می شوند پس از سه 
ماه، شــاهد ورود سهامداران حقیقی به میزان 
حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بودند، از این رو به نظر 
می رسد بخشی از سرمایه        گذاران در انتظار بهبود 
شرایط بازار سهام، منابع خود را راهی پناهگاه 
کرده تا در موعد مقرر نســبت به بازگشت به 

گردونه معامالت سهام اقدام کنند.  بورسی        ها 
در هفته نخست خردادماه، تنها یک روز خالص 
خرید مثبتی را ثبت کردند. در نخســتین روز 
هفته که شاخص کل ۹۶/ ۰ درصد عقب        نشینی 
کــرد، ســهامداران خرد نیــز خالص فروش 
۲۹۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومانی را رقم زدند. 
روز یکشنبه اما با وجود سبزپوشی شاخص کل 
و رشد ۱۵/ ۰ درصدی این نماگر، اما حقیقی        ها 
به فروش ادامه دادند و مالکیت ۲۹۱ میلیارد و 
۲۶۲ میلیون تومان از سهام خود را به معامله        گران 
نهادی این بازار واگذار کردند. روز دوشنبه اما اوج 

خروج سهامداران خرد بود. در این روز ۱۱۶۳ 
میلیارد تومان سرمایه         حقیقی از گردونه معامالت 
ســهام خارج شــد که رکورد ۴ ماهه خالص 
فروش این دســته از معامله        گران را شکست. 
در این روز شــاخص کل نیز با دومین ریزش 
پرمقدار در ســال جاری به میزان ۵۸/ ۱ درصد 
مواجه شده بود. روز سه        شــنبه با آرام گرفتن 
فضای بازار و محدود شدن افت میانگین وزنی 
سهام به ۱/ ۰ درصد، خالص فروش حقیقی        ها 
نیز به ۴۰۴ میلیارد و ۶۵۱ میلیون  تومان تنزل 
یافت. در پایان هفته اما ورق بورس برگشــت 

و همزمان با رشــد ۵۷/ ۰ درصد نماگر اصلی 
بورس، سهامداران خرد هم به جمع خریداران 
 پیوستند و خالص ورود ۸۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون

  تومانی را رقم زدند.

در صنایع   عملکرد ســهامداران 
بورسی

در هفته ای که گذشت از ۳۹ صنعت فعال 
بورسی، تنها ۸ گروه میزبان سرمایه        های جدید 
حقیقی بودند و در مقابل شاهد خالص فروش 
مثبت این دسته از معامله        گران از ۳۰ صنعت 

بورسی بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی        ها 
در هفتــه منتهی به ۴ خردادماه صنایع بزرگ 
بازار اعم از ریالی و دالری خودنمایی می کنند. 
در این راســتا طی دادوستدهای بورس تهران 
در هفته ای که گذشــت، سهامداران حقیقی 
مالکیت ســهامی از گروه فلزات اساســی به 
ارزش ۵۳۶ میلیــارد و ۲۱۱ میلیون تومــان را 
به ســهامداران عمده این بازار واگذار کردند. 
حقیقی        ها در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز 
 خالص فروش ۲۹۲ میلیارد و ۷۴۴ میلیون  تومانی

 را رقم زدند، پس از آن نوبت به زیرمجموعه        های 
پاالیشی بورس تهران رسید  تا با خالص فروش 
پرمقدار ســهامداران خرد مواجه شــوند. این 
صنعت در هفته گذشته شاهد انتقال سهامی 
به ارزش ۲۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون  تومان در 
مسیر حقیقی به حقوقی بود. بانکی        ها نیز شرایط 
مشابهی را تجربه کردند و خالص فروش ۲۲۵ 
میلیارد تومان را در مقیاس هفته تجربه کردند. 
سه گروه شــیمیایی، چند رشته ای صنعتی و 
کانه        های فلزی در رتبه        های بعدی بیشــترین 
خروج ســهامداران خرد جــای گرفتند و در 
مجموع شــاهد جابه        جایی ســهامی به ارزش 
۴۹۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان از سبد سهام 
حقیقی        ها به پرتفوی معامله        گران عمده بورس 
تهران بودند. در آنسوی بازار بیشترین خالص 
خرید حقیقی        ها از آن گروه حمل ونقل به میزان 
۲۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان شد و در ادامه 
نیز ســیمانی        ها         با خالــص ورود ۲۷ میلیارد و 
۵۵۰ میلیون تومانی سهامداران خرد خودنمایی 

می کردند.

 با آغاز اجرای سیاست اصالح ارز ترجیحی، بحث و گفت وگو پیرامون تأثیر 
این سیاست روی شاخص های اقتصادی کشور داغ شد. با توجه به اینکه چهار 
سال اقتصاد ایران به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعتیاد پیدا کرده بود، برخی نگران 
این بودند که حذف این ارز برای برخی از کاالها فشار زیادی به مردم بخصوص 
اقشــار کم درآمد وارد کند، اما طی روزهای گذشته برخی از مراکز پژوهشی و 
اقتصاددانان اقدام به اندازه گیری سیاســت تازه دولت سیزدهم بر شاخص های 
توزیع درآمد کردند، پژوهش هایی که برخالف تصور برخی نشان دهنده بهبود 
قابل توجه شاخص های توزیع درآمد بخصوص ضریب جینی است به طوری که 

این شاخص پس از انقالب اسالمی در کمترین میزان خود قرار خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در برنامه خود پیش از آن که اقدام به اصالح ارزترجیحی و 
واقعی کردن قیمت چهار قلم کاالی اساســی کند، یارانه نقدی معادل آن را به 
حســاب خانوارها واریز کرد. این درحالی است که برای سه دهک کم درآمد به 
ازای هر نفر یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک ها ۳۰۰ هزار تومان 
واریز شده که باعث افزایش قدرت خرید این دهک ها خواهد شد.حال با بررسی 
روند ضریب جینی و ســایر شاخص های توزیع درآمد در طول سالیان گذشته 
تجارب تاریخی نیز مهر تأییدی بر این پژوهش ها می  زند.یکی از این تجربه ها به 
اجرای هدفمندی یارانه ها از انتهای سال ۱۳۸۹ مربوط می  شود که تأثیر مثبت 
زیادی روی ضریب جینی و سایر شاخص های توزیع درآمد و بودجه خانوار داشته 
اســت. پس از آن پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر از ایرانی ها پس از 

افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر مشابهی درپی داشت.

 تأثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر بهبود ضریب جینی
براساس آمار مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۸۴ ضریب جینی کشور ۴۲۴۸ بود که 
تا سال ۱۳۸۹ که در ماه های پایانی آن هدفمندی یارانه ها اجرایی شد به ۴۰۹۹ 
رسید. اما با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی به بخش عمده ای از مردم، به یک باره ضریب جینی به ۳۷ عقب نشینی 
کرد که نشــان از بهبود قابل توجه این شاخص مهم دارد. با تداوم این روند در 
سال ۱۳۹۱ نیز ضریب جینی بهبود بیشتری پیدا کرد و به ۳۶۵۹ رسید، رقمی 
که در سال ۱۳۹۲ نیز به ۳۶۵۰ بهبود یافت.اما به دلیل عدم اجرای کامل قانون 
و کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی یارانه نقدی پرداخت شده نیز تنزل پیدا کرد 
و به همین دلیل در سال ۱۳۹۳ مجدد شاهد رشد دوباره ضریب جینی هستیم 

به طوری که در سال ۱۳۹۳ این شاخص به ۳۷۸۸  در سال ۱۳۹۴ به ۳۸۵۱ و 
در سال ۱۳۹۵ به ۳۹ افزایش یافت. این روند تا سال ۱۳۹۷ که ضریب جینی 
به ۴۰۹۳ رسید ادامه یافت، ولی پرداخت یارانه معیشتی درسال ۱۳۹۸ موجب 
شد تا یک بار دیگر ضریب جینی از ۴۰۹۳ در سال ۱۳۹۷ به ۳۹۹۲ دراین سال 
بهبود پیدا کند، هرچند که به دلیل وضعیت نامناســب اقتصادی و روند ادامه 
دار کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹ دوباره ضریب جینی به ۴۰ بازگشت.

 متعادل شدن هزینه و درآمد خانوارها
درکنار شاخص ضریب جینی بررسی سایر شاخص ها نیز نشان دهنده تأثیر 
پرداخت یارانه نقدی بر بهبود شــاخص های توزیع درآمد و بودجه خانوار است. 
در همین زمینه گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری 
نشان می  دهد که در سال های ۱۳۸۷  تا ۱۳۸۹ متوسط هزینه خانوارها فاصله 
زیاد از درآمدهای آنها داشته و بدین ترتیب دخل و خرج آنها تراز نبوده است. در 
سال ۱۳۸۷ متوسط هزینه خانوارهای شهری ۹ میلیون و ۴۲۱ هزارتومان بوده 
درحالی که متوسط درآمد خانوارها ۸ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده است. در 
سال ۱۳۸۸ نیز متوسط هزینه ۹ میلیون و ۹۱۹ هزار تومانی خانوارها با درآمد 
۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی آنها همخوانی نداشت. درسال ۱۳۸۹ نیز هزینه 
خانوارها به ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان و درآمد آنها به ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار 
تومان رسیده بود.اما در سال ۱۳۹۰ آثار پرداخت یارانه نقدی دراین بخش آشکار 

شده است به طوری که فاصله هزینه و درآمد خانوارها به هم نزدیک شده است. 
دراین سال متوسط هزینه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و متوسط درآمد 
آنها ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۹۱ درآمد از هزینه ها 
پیشی گرفته است. در این سال هزینه خانوارها ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان 
بوده درحالی که درآمد آنها به ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزارتومان افزایش یافته است.

 وضعیت بغرنج فاصله طبقاتی
بررسی ســهم هزینه و برخی از شاخص های توزیع درآمد طی دهه ۱۳۹۰ 
نشان می  دهد که این شاخص ها دروضعیت بغرنجی قرار داشته که نیاز به یک 
اصالح اساســی دارد. درواقع با وجود هزینه های سنگینی که اقتصاد ملی برای 
بهبود وضعیت معیشتی مردم گذاشته شده است، اما همچنان فاصله معناداری 
میان فقیر و غنی وجود دارد.اطالعات مرکز آمار ایران نشان می  دهد که در دهه 
۱۳۹۰ همواره دهک دهم یا ثروتمندترین جامعه ده ها برابر فقرا مصرف کرده اند. 
برای مثال در سال ۱۳۹۹ بررسی سهم هزینه ناخالص سرانه دهک های هزینه ای 
شهری گویای این واقعیت است. دراین سال این سهم برای دهک اول یا فقیرترین 
تنها ۲ درصد بوده است که برای دهک دوم تا پنجم به ترتیب ۴، ۵، ۶ و ۷ درصد 
محاسبه شده است. این سهم برای دهک ششم ۸ درصد، دهک هفتم ۱۰ درصد، 
دهک هشتم ۱۲ درصد و برای دهک نهم ۱۶ درصد بوده است اما سهم هزینه 
دهک دهم ۳۰ درصد بوده است که حاکی از یک شکاف شدید میان فقیر و غنی 
است.همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز 
نتیجه مشابهی به دست می  دهد. چنان که در سال ۱۳۹۰ این نسبت ۱۱.۰۹ 
بوده است به عبارت دیگر ۱۰ درصد ثروتمندترین ۱۱ برابر ۱۰ درصد فقیرترین 
هزینه کرده اند. هرچند در ســال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این نسبت به ترتیب به 
۱۰.۷۹ و ۱۰.۶۸ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن نیز پرداخت یارانه های 
نقدی بوده است، اما از سال ۱۳۹۳ دوباره این نسبت به بیش از ۱۲ برابر افزایش 
یافته اســت.  تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است و 
درنهایت در سال ۱۳۹۹ اطالعات نشان می  دهد که ثروتمندترین ها نزدیک ۱۴ 
برابر فقیرترین ها مصرف کرده اند.این درحالی است که در سال گذشته نیز همین 
روند ادامه داشــته است و حال با اجرای سیاست اصالح ارز ترجیحی که یارانه 
نقدی آن میان ۹ دهک جامعه توزیع شــده است باید انتظار بهبود قابل توجه 

شاخص های یاد شده را داشت.

کاهش فاصله طبقاتی با اصالح ارز ترجیحی

 رتبه ۴3 ایران در میان واردکنندگان مواد غذایی در جهان
ایران با وجود این که هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است در رده بندی کشورها 

از نظر واردات مواد غذایی رتبه ۴۳ را به خود اختصاص داده است.
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( نشان می دهد کشورهای صنعتی بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی 
در جهان هستند.فائو در رده بندی ۱۹۵ کشور جهان که بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ 
تهیه شده است آمریکا را به عنوان دومین واردکننده بزرگ محصوالت کشاورزی 
معرفی کرده است. آمریکا در این سال بیش از ۱۴۶ میلیارد دالر محصول کشاورزی 
وارد کرده است که بیش از هر کشور دیگر به جز چین است.چین که پرجمعیت ترین 
کشور جهان است با واردات ۱۵۷ میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در صدر این 
رده بندی قرار دارد.کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، 
بلژیک و کانادا نیز در رده بندی بزرگترین واردکنندگان محصوالت کشاورزی رتبه های 
سوم تا دهم جهان را به خود اختصاص داده اند. واردات محصوالت کشاورزی آلمان 
در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۵.۷ میلیارد دالر، هلند ۶۹.۹ میلیارد دالر، انگلیس ۶۱.۷ 
میلیارد دالر، ژاپن ۵۶.۸ میلیارد دالر، فرانسه ۵۶.۲ میلیارد دالر، ایتالیا ۴۲.۵ میلیارد 
دالر، بلژیک ۳۸.۴ میلیارد دالر و کانادا ۳۵.۸ میلیارد دالر بوده است.بر اساس این 
گزارش ایران با وجود این که هفدهمین کشــور پرجمعیت جهان است با واردات 
۸.۳ میلیارد دالری محصوالت کشــاورزی در رتبه ۴۳ رده بندی جهانی بزرگترین 
واردکنندگان این محصوالت قرار گرفته است.بسیاری از کشورهای کم جمعیت جهان 
وابستگی بیشتری به غذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه باالتر از ایران 
قرار گرفته اند. از جمله این کشورها عبارتند از کره جنوبی با واردات ۲۷.۶ میلیارد 
دالری، لهســتان با واردات ۲۲.۷ میلیارد دالری، عربستان با واردات ۲۰.۴ میلیارد 
دالری، امــارات با واردات ۱۶.۳ میلیارد دالری، ســوئیس با واردات ۱۲.۸ میلیارد 
دالری، و عراق با واردات ۱۱.۱ میلیارد دالری.کشور کوچک توالو نیز با واردات ۲.۲۸ 

میلیون دالری محصوالت کشاورزی در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.

 آمادگی برای خرید روزانه 3٠٠٠ تن شیر مازاد دامداران
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران 
گفت:  آمادگی داریم تا روزانه ۳۰۰۰ تن شیرخام مازاد از دامداران خریداری کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران 
گفت:  آمادگی داریم تا روزانه ۳۰۰۰ تن شیرخام مازاد از دامداران خریداری کنیم.

علی احسان ظفری با بیان اینکه اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرآورده های لبنی 
پاستوریزه ایران آمادگی خرید مازاد شیر تولیدکنندگان را تا روزانه ۳۰۰۰ تن دارد، 
گفت: در هر نقطه ای از ایران اگر کارخانه ای شــیر مازاد دامداران را دریافت نکرد 
و این شیر بر روی دست دامدار ماند اتحادیه آمادگی دارد که این شیر را با قیمت 
مصوب هرکیلو ۱۲ هزارتومان خریداری کند.وی ادامه داد: تاکنون شیر مازادی وجود 
نداشته و به ما نیز اعالم نشده است.مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان 
فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران افزود: شیر مازاد تولید شده خریداری می شود 
تا برای دامداران مشکلی ایجاد نشود. بعد از آن این شیر بین صنایع فرآوری تقسیم 
می شــود.وی در پاسخ به این سوال که قراراست شیرهای خریداری شده در کدام 
صنایع مورد استفاده قرار گیرد؟ گفت: تصمیم بر این است که بخشی از شیرهای 
خریداری شده با موافقت دولت در شیر مدارس قرار گیرد. همچنین اگر دولت موافقت 
کند بخشــی از آن را در قالب سبدغذایی در اختیار جامعه هدف مانند بهزیستی، 
کمیته امداد و... قرار می دهیم و در نهایت اگر مازادی باشد تبدیل به شیرخشک و 

کره خواهد شد و به صورت مدیریت شده آن را صادر می کنیم.

 مسدود کردن وجوه چک برگشتی به اندازه کسری
طرح قانونی مســدود کردن وجوه صادرکننده   چک برگشتی به اندازه کسری 
مبلغ چک در حساب های بانکی از )شنبه( آغاز می شود.به گزارش ایرنا، مصطفی 
قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با اعالم این خبر افزود: بانک مرکزی 
اجرای این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسالمی از امروز )شنبه( 
به صورت تدریجی و با همکاری و مشارکت تمام بانک های دولتی و خصوصی عملیاتی 
می کند. بر اساس قانون جدید چک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، 
چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد، مانده کلیه حساب های او احصاء 
می شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، کسری موجودی 

چک برگشتی مسدود می شود.

 پیش بینی صادرات  12 میلیارد دالری به عراق
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه امیدواریم امسال به رقم 
صادرات ۱۲ میلیارد دالری به عراق دست یابیم، گفت: ضرورت دارد صادرات ما با 
توجه به توسعه پروژه های مهندسی و ساخت وساز در عراق، به این کشور افزایش یابد.

ســید حمید حسینی در گفت   و گو با فارس، درباره آخرین وضعیت صادرات به 
عراق اظهار داشــت: صادرات ایران به عراق در فروردین ماه کاهشی بود و حتی از 
میانگین صادرات ۵۰۰ میلیون دالر در ماه نیز کمتر بود و در مقاصد صادراتی، در 
این ماه امارات جایگزین عراق شده است. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و 
عراق اظهار داشت: البته این مسأله را نمی توان طوالنی مدت دانست زیرا در فروردین 
ماه به علت تعطیالت نوروز و همچنین ماه رمضان فعالیت تجاری با عراق کاهشی 
می شود. همچنین ممنوعیت صادرات برخی کاالها به دلیل جنگ و بحران روسیه و 
اوکراین نیز روی کاهش صادرات ما به عراق مؤثر بوده است. وی بیان داشت: صادرات 
گاز که رقم عمده ای از صادرات ما را تشــکیل می دهد در آمار نیست و معموالً در 
اردیبهشت ماه یک فاکتور گاز در صورتحساب ها می آید که ارزش صادرات را افزایش 
می دهد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: عراق در سال 
گذشته ۱۴۹ میلیارد دالر درآمد نفتی داشته که رقم بی سابقه ای بوده و هیچ گاه در 
تاریخ عراق این میزان درآمد نفتی وجود نداشته است، بنابراین پیش بینی می شود 
افزایش درآمد موجب افزایش ساخت وساز در عراق شده و بسیاری از پروژه ها آغاز 
شود، با این شرایط ورود کاال تسهیل می شود و دسترسی به صادرات ۱۲ میلیارد 

دالری نیز امکان پذیر می شود.

 افت 1.2 درصدی ارزش سهام عدالت
ســهام عدالت در هفته ریزش شاخص های عملکردی بورس، با کاهش ارزش 
مواجه شد. ســهام عدالت یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصاد  ایران است. 
از پرداخت سود باقی افراد جامانده از دریافت سود در اسفندماه گذشته تا موضوع 
جاماندگان دریافت سهام عدالت، از جمله موضوعات خبری است که درباره سهام 
عدالت وجود دارد. هنوز برنامه قطعی دولت برای آزادســازی سهام عدالت جهت 
معامله در بازار سرمایه مشخص نشده است.در صورتی که این مسأله تعیین تکلیف 
شــود، می  توان امیدوار بود که ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شود. محمود 
حسنلو، معاون فناوری و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی، در مورد واریز سود 
سهامداران عدالت که شماره حساب شبای آنها اعالم نشده بود یا دچار مشکل بود 
گفت: ســود باقیمانده سهامداران عدالت که به تازگی شماره شبای حساب بانکی 
خود را در سجام اعالم کرده اند و حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند، از طریق سامانه  پایا 
به حساب شان واریز شد. حسنلو ادامه داد: سودهای باقیمانده سهام عدالت مربوط 
به عملکرد سال ۹۹ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت است و تعدادی نیز عالوه 
بر سود ۹۹، سود سال ۹۸ هم باقی مانده است که در این دو سال توسط شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریز می شود.سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و 
نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته  های گذشته با نوسان 
در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد 
و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. گزارش ها نشان می  دهند که ارزش برگه های 
سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبه رو شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی از برقراری مذاکرات 
برای عرضه بلوک های مدیریتی دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس خبر داد و تاکید کرد: سهم دولت از این دو 

باشگاه تا شهریورماه به کمتر از ۵۰ درصد می رسد.
حسین قربانزاده ، با اشاره به فراخوان عرضه بلوک های 
مدیریتی سهام استقالل و پرسپولیس که اوایل فروردین 
ماه توســط سازمان خصوصی ســازی اعالم شد، اظهار 
کرد: مذاکراتی با شــرکت های مختلف در این راستا در 
حال انجام است اما نمی توان نامی از این شرکت ها برد. 
گفت زیرا ممکن است شرکت و برنامه سازمان را دچار 

آسیب کند.
وی ادامه داد: اما از زمانی که فراخوان اعالم شده است 
مذاکره سازمان خصوصی سازی با شرکت های مختلف 

که شرایطی داشتند در حال انجام است.
رئیس سازمان خصوصی ســازی تاکید کرد: تعهد 
ســازمان این اســت که تا پایان شــهریور سهم دولت 
در دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس را را به زیر ۵۰ 

درصد برساند.

 نگاهی به فرایند ورود دو باشــگاه به بازار 
سرمایه

بر اســاس این گزارش، فرایند واگذاری سرخابی ها 
باالخره و پس از وعده های طول و دراز، زمستان سال 
گذشته انجام شــد و بر این اساس پذیره نویسی تعداد 

یــک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران 
)ســهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد 
یــک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم 
از ســهام جدید شــرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس 

)سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح ۱( ناشی 
از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی 
بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود 
سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان رسید.طبق آمار در پذیره 
نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت کردند. ۲۶۱ 
میلیارد تومان از ســهام این باشگاه توسط حقوقی ها و 
بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری 
شد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذریه نویسی استقالل 
شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این باشگاه 
توسط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط حقیقی ها 
خریداری شــد.بر این اساس و حدود یک هفته پس از 
اتمام پذیره نویسی، سازمان خصوصی سازی در فراخوانی 
از متقاضیــان بالقوه برای خریــد بلوک های مدیریتی 
اســتقالل و پرســپولیس دعوت و اعالم کرد در جهت 
تحقق گام بعدی فرآیند خصوصی سازی این دو باشگاه 
و واگذاری سهام مدیریتی آنها؛ سازمان خصوصی سازی 
در نظر دارد نسبت به عرضه رقابتی بلوکهای مدیریتی 

سهام شرکت های مذکور از طریق فرابورس اقدام کند.

سهم دولت از سرخابی ها تا پایان شهریور به کمتر از نصف می رسد

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، درباره علل تغییر مبنای محاسبه حقوق 
گمرکی اعالم کرد: موضوع تغییر نرخ محاســبه حقوق 
ورودی بر اســاس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده 
است. نرگس باقری زمردی افزود: این بند در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، امــا بنا به علل و مقتضیاتی 
همچون مشکالت ناشی از افزایش قیمت کاالها و تورمی 
که ایجاد می کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را 
اجرا کنند. این مسئول ادامه  داد: بنابراین قرار شد محاسبات 
و برنامه ریزی هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام  شده و 
فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در 
سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.وی درباره 
لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱۳۹۷ 
در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد نرخ 

ثابتی اعالم شود که در آن زمان ۴۲۰۰ تومان تعیین شد 
و در همان زمان نیز باالتر از قیمت ارز در بازار بود.معاون 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه داد: در 
آن مقطع، ارز ۳۸۰۰ تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشــتر 
بــود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ ۴۲۰۰ تومان را 
اعالم کند.وی درباره اینکه چه کاالهایی با حقوق گمرکی 
یک درصد وارد می شوند، بیان  داشت: سود بازرگانی همه 
کاالهایی که دارای حقوق ورودی ۵ درصد هستند به صفر 
کاهش یافته اســت و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه ای 
اعالم شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون 
بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از ۴ به یک درصد 
را داشته ایم. معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت اضافه کرد: همچنین حقوق ورودی برخی از این 
کاالها ۵ درصد بوده )یعنی ۱+۴ درصد بوده( که ۴ درصد 

حقوق گمرکی آن بر اســاس قانون بودجه به یک درصد 
کاهش  یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیأت  
وزیران صفر شده است، از این رو این اقالم با حقوق ورودی 
یک درصد وارد خواهند شــد.باقری زمردی یادآور شد: 
کاالهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو 
و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق 
ورودی آنها تا ســال گذشته ۵ درصد بوده است ، اکنون 
برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می شوند.

این مســئول تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات پزشکی 
فهرستی اعالم شده که در کتاب مقررات صادرات و واردات 
برای شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخص  شده است، 
اما برای اقالم دارویی فهرســتی اعالم  نشده که به عنوان 
مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطالع رسانی 
شده است. در صورت موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز 

می توانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند. باقری 
زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: 
سال گذشته که قانون بودجه ابالغ شد، جلسات متعددی 
در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی داشتیم 
و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر 
دولت، فشــار تورمی احتمالی و جو روانی آن زمان، این 
اتفاق در دولت قبل نیفتاد و در دولت جدید نیز با توجه 
به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین 
دولت جدید نیز نتوانست سال گذشته به این جمع بندی 
برسد و این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شد که در نهایت 
امسال اتفاق افتاد.وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی 
در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس 
مصوبه هیأت  وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به 

۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.

تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه است
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1066
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــع زاده فرزن ــر ربی ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 4579561805 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/02/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6240105295 و 2 کارت عابــر بانــک آینــده و ملــت متعلــق بــه زینــب قلیــچ 
لــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4609379198 متعلــق بــه فاطمــه عبدوســت فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/20 مفق

1401
کارت ملــی بــه شــماره 0023049359 متعلــق بــه امیرحســین صابــری فرزنــد علــی در تاریــخ 

 1401/02/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1502
ــخ  ــه در تاری ــد عزیزال ــش فرزن ــاغ من ــن دب ــه محس ــق ب ــماره 2297364113 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 1810663539 متعلــق بــه مصطفــی قیــم فرزنــد عبدالســتار در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/25مفق

1504
کارت ملــی بــه شــماره 2301141748 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2301141748 و کارت 
ــخ  ــد ابوالقاســم  در تاری ــه  ســاجدیان  فرزن ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 9810822365 متعل دانشــجویی ب

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

ــه شــماره 2296843832  ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره 2296843832 و گواهینام ــت ب ــان خدم کارت پای
ــی  ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل1395 ب ــک 111 م ــاچ ب ــواری ه ــین س ــوخت و کارت ماش و کارت س
شاســی  شــماره  و   5771479/M13 موتــور  شــماره  و  93ایــران 472ط27  پــاک  شــماره  بــه 
NAS431100G5898628 و VIN:IRPC95R22BD898628متعلــق بــه مهــدی  هاتــف  فرزنــد 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/05/01 مفق ــت  در تاری کرام
 

1506
ــخ  ــا در تاری ــد غامرض ــری فرزن ــوب می ــه ای ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام

 1401/02/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد غامعبــاس در تاریــخ  ــه لیــا ملــک حســینی فرزن ــه شــماره 5489406194 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 93/436س64 و شــماره موتــور 4093140و شــماره شاســی 
3412290903581 متعلــق بــه مریــم رحیمــی غیاثــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. گردی

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــکین فرزن ــادق مس ــه ص ــق ب ــماره 2480346978 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2430574667 متعلــق بــه خدیجــه زارع فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــدی در تاری ــد عب ــینی فرزن ــل اهلل حس ــه فض ــق ب ــماره 2370518049 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

1866
ــد صــادق در تاریــخ  ــه عبدالرســول  پیمــان نیــا فرزن ــه شــماره 1285382900 متعلــق ب کارت ملــی ب

 1401/03/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســید ایمــان روح االمینــی  ــه شــماره 0941044920 متعلــق ب ــان خدمــت ب کارت ملــی و کارت پای
فرزنــد ســید محمــود در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت دانشــجویی بــه شــماره 0079818811 و کارت عابــر بانــک آینــده وقوامیــن 
ــود  ــخ 1401/03/02 مفق ــا در تاری ــد حمیدرض ــی  فرزن ــان  نظیم ــه رای ــق ب ــارت متعل ــارگادو تج وپاس

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

کارت ملــی بــه شــماره 0941721541 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0941721541 وکارت ســوخت 
و عابــر بانــک متعلــق بــه نصیــر رزاقــی بهــار فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0023141034 وکالــت نامــه انتقــال  ــه شــماره 0023141034 و شناســنامه ب کارت ملــی ب
ســند خونــه متعلــق بــه علــی  اســد بیکلــی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2006
کارت ملــی بــه شــماره 2420827351 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
96135001160039 و اصــل دیپلــم هنرســتان آفــاق شــیراز و مــدرک کاردانــی و کارشناســی صنعــت 
هوانــوردی دانشــگاه علمــی کاربــردی علمــی کاربــردی تهــران متعلــق بــه خانــم ســیده فاطمــه موســوی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/03 مفق ــد در تاری ــید عبدالحمی ــد س ــه فرزن  کلم

می باشد.

 NAS821100L1276633 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک539ج77 ایــران40 و شــماره شاســی
و شــماره موتــورM15/9008660 متعلــق بــه آقــای ســیدمصطفی موســوی فــر فرزنــد ســید جــال بــه 
کدملــی 0065739361 در تاریــخ 1399/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0080849407 متعلــق بــه فریــد توکلــی فرزنــد 

جواد در تاریخ 1398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1570174751 متعلــق بــه اکبــر جاودانــی فرزنــد موســی در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره 5830018934 متعلــق بــه نجمــه آئینــه حیــدری فرزنــد 
ســعداله در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد نصــرت ال ــدی فرزن ــه علیرضــا الون ــق ب ــه شــماره 0049188135 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدی فرزن ــژاد بجن ــفیع ن ــان ش ــه احس ــق ب ــماره 0083419608 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی یوســف در تاری

ــخ  ــه در تاری ــد خیرال ــه فرزن ــول تران ــه بت ــق ب ــماره 0050346369 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
 1400/06/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0440483085 متعلــق بــه امیرمحمــد ثاثــی فرزنــد بهــزاد در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0072349220 متعلــق بــه ســعید فرضــی پــور قــره لــو فرزنــد علــی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حیــدر در تاریــخ  ــد فرزن ــه حامــد پایرون ــه شــماره 0022737421 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0451714547 متعلــق بــه سماســادات میرحســینی  فرزنــد ســیدابوالفضل  در 
تاریــخ 1401/02/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی در  ــد ه ــکری  فرزن ــریف عس ــواد ش ــه محمدج ــق ب ــماره 0016256212 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ1400/09/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد شــها در تاری ــه رود فرزن ــا احســانی پیل ــه هم ــق ب ــه شــماره 0017349311 متعل ــی ب کارت مل
1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در تاریــخ  ــو  فرزن ــب ل ــه درویشــعلی  طال ــه شــماره 0042577756 متعلــق ب کارت ملــی ب
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه زنجان ــرج ال ــام ف ــه بهن ــق ب ــوخت متعل ــماره 0072259760وکارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ابراهیــم در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردی

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــق فرزن ــی مطل ــد لبان ــه احم ــق ب ــماره 0043815464 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/02/31 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0062603450 متعلــق بــه میتــرا رادمنــش فرزنــد صدیقــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 356 و کارت ملــی بــه شــماره 0074588923 متعلــق بــه علیرضــا کرمــی  فرزنــد 
غامرضــا در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4720633773 متعلــق بــه عالیــه باالپــور فرزنــد عبداالمیــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

2027
کارت ملــی بــه شــماره 0013006827 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0013006827 و کارت پایــان 
ــه محمدرضــا ایزدپنــاه  ــه شــماره 139ایــران 29994 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ســوخت ب خدمــت ب

ابکنار  فرزند علی در تاریخ 1401/03/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2048
ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــری فرزن ــرا صف ــم زه ــه خان ــق ب ــماره 0480897697 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــای وحیــد  ــه آق ــق ب ــه شــماره 0480031746 متعل ــان خدمــت و گواهینامــه و کارت ملــی ب کارت پای
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1398/01/01 مفق ــی در تاری ــد عل اســمعیل زاده قهــی فرزن

مــی باشــد

2065
شناســنامه بــه شــماره 0410602930 متعلــق بــه علیرضــا تاجیــک فرزنــد حســین در تاریــخ 

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

ــق  ــماره 0064491854 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0064491854 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه عاطفــه حســینی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت امایــش اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712336866 متعلــق بــه احســان جعفــری فرزنــد محمدشــریف 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ــخ  ــن در تاری ــد محس ــور فرزن ــن پ ــان حس ــه ایم ــق ب ــماره 0023268281 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1399/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد داود در تاری ــی فرزن ــولی انارکول ــد رس ــه محم ــق ب ــماره 2650292156 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/03/01 مفقــود گردی

شناســنامه،  گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0010472355 متعلــق بــه شــهاب قاســم بکلــو فرزنــد 
عــزت در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4283924946 متعلــق بــه االهــه مغانلو فرزنــد درویــش در تاریــخ1400/12/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــلطانلو فرزن ــا س ــه روی ــق ب ــماره 0011178515 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل ــه و شناس گواهینام
حســن در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1465116435 متعلــق بــه رحمــن اشــهر فرزنــد حســین در تاریــخ1401/02/30  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــیدآباد فرزن ــی رش ــت رحمان ــه زین ــق ب ــماره 0017093651 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/03 مفقــود گردی بهمــن در تاری

ــک  ــتری متالی ــژو 206 خاکس ــین پ ــماره 0110140729 و کارت ماش ــه ش ــی ب ــه و کارت مل گواهینام
ــور  ــماره موت ــی 10835548 و ش ــماره شاس ــران55-765و84 و ش ــاک ای ــماره پ ــه ش ــدل1385 ب م
4229024 متعلــق بــه محمدرضــا ســهرابی فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0040402568 متعلــق بــه ســیدجال ونکــی فرزنــد ســیدنعمت الــه در تاریــخ 
 1401/02/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک  شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و   0034947922 شــماره  بــه  ملــی  کارت  و  گواهینامــه 
ــخ1401/02/17   ــد در تاری ــی محم ــد عل ــروی فرزن ــی خس ــه محمدتق ــق ب ــران11_478د87 متعل ای

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

ــه اردالن  کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی قدیمــی و هوشــمند بــه شــماره 1818605074 متعلــق ب
اســامی فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1400/10/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدقربان در تاری ــد س ــری فرزن ــعید جعف ــه میرس ــق ب ــماره 2090603925 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
کارت ملــی بــه شــماره 0110080955 متعلــق بــه علــی  نــوری  فرزنــد رضــا در تاریــخ1400/11/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــایر  ــماره 6479853024 و س ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 6479853024 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
بــه شــماره کارت موتــور وبیمــه نامــه موتــور وبــرگ ســبز موتــور 57743.322 و کارت پایــان خدمــت 
ــد  ــه ناصــر صفــری فرزن ــق ب ــک متعل ــه شــماره کارتهــای عابربان ــه شــماره 6479853024 و ســایر ب ب

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. اســامعلی در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردی

2090
ــید  ــد س ــی فرزن ــن کوچک ــید محس ــه س ــق ب ــماره 0013864289 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0450156958 متعلــق بــه شــروین ســامت املــی فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/02/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
کارت ملــی بــه شــماره 0084247193 متعلــق بــه ســپیده جعفــری حفــظ آبــادی  فرزنــد میرحســین 

در تاریخ 1401/02/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره بنچــاق زمیــن و مبایعــه نامــه شــماره 210 درج شــده در بنچــاق متعلــق  اســناد مالکیــت ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/02 مفق ــل در تاری ــد خلی ــری فرزن ــه حســن باق ب

مــی باشــد.

ــق  ــماره 0024220248 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0024220248 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
 بــه مرجــان اکبــری فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0012956406 متعلــق بــه هــادی امینــی اقباغــی فرزنــد امیدعلــی در تاریــخ 
 1401/02/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4131203316 و کارت ملــی بــه شــماره 4131203316 و گواهینامــه پایــه ســه 
بــه شــماره 4131203316 متعلــق بــه جــال جودکــی فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6660117385 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 6660117385 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/15 مفق ــی  در تاری ــد مرتض ــعودی فرزن ــن مس ــه محس ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4900184616 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4900184616 و کارت پایــان 
ــخ1401/02/25   ــی در تاری ــد عل ــاری فرزن ــن غف ــه معی ــق ب ــه شــماره 4900184616 متعل ــت ب خدم

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
ــه فاطمــه بیگــم حســینی قشــاق   ــق ب ــی 2122173793  متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
فرزنــد ســیدمهدی و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام صــادق قاســمی فرزنــد علــی در تاریــخ1401/03/04  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــخ تول ــنامه 13054 ، تاری ــماره شناس ــی 6289260529 ، ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1360/01/31 متعلــق بــه بــی بــی ســارا ســوفی فرزنــد یعقــوب در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110910992 ، تاریــخ تولــد 1380/04/04 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد فرامــرز در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردی حمیدرضــا گرجــی فرزن

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121387447 ، شــماره شناســنامه 89 ، تاریــخ تولــد 
 1347/02/08متعلــق بــه محمــد قــادری فرزنــد علیمــراد در تاریــخ 1400/11/10 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121472290 متعلــق بــه علیرضــا رضــا قلــی نــژاد فرزنــد ولــی 

در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاک 59  ــه شــماره  پ ــدل 1397 ب ــال  م ــا روی ــه دو و کارت ماشــین کوپ ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
ــه نقــی طاشــی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  ــه شــماره ملــی  2249029601 متعلــق ب 326 س 23  ب

 1401/02/31مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2121698078  متعلــق بــه زهــرا ســلطانپور 
فرزنــد نــوروز علــی در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2120896232 و کارت ماشــین پرایــد مــدل 1381  بــه شــماره پــاک  56 216 
ــه  ــه یــک  ب ــه پای ــی  و گواهینام ــد عــوض و کارت مل ــزاده فرزن ــه فاطمــه خمــر علی ــق ب ص 54  متعل
شــماره ملــی 6249405200 و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  56 216 ص 
54  متعلــق بــه علــی خمــر فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/02/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2501
ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــدی فرزن ــن زاه ــه محس ــق ب ــماره 1130013340 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــده صرام ــه زبی ــق ب ــماره 425 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1141679728 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
فروشــانی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1142279766 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 43ایــران625ن98 و 
کارت ماشــین پــژو 206 مــدل 86 بــه شــماره 43ایــران625ن98 وشــماره شاســی10874546 و شــماره 
ــود  ــخ 1401/02/18 مفق ــاس در تاری ــد عب ــیروی فرزن ــه ش ــه آمن ــق ب ــور 13085050787 متعل موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــام  ــدی اعتص ــه مه ــق ب ــماره 1262 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 5279717649 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 3464 متعلــق بــه فرشــاد بهارونــد فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6219858808 و شناســنامه و دســته چــک متعلــق بــه علــی سیاوشــی فرزنــد 
محمــد جــواد و یــک عــدد دســته چــک بنــام مرضیــه سیاوشــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272163172 متعلــق بــه محمــد امیــن  عابــدی فرزنــد محمــود  در 

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

ــی 1280299304   ــماره مل ــه ش ــان ب ــل لوئی ــه  اج ــه فرزان ــق ب ــماره 41192 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/09/01 مفقــود گردی ــد محمــد  در تاری فرزن

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1293295191 متعلــق بــه احمــد رضــا کاروان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
 1396/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1281857580  ــت ب ــان خدم ــه شــماره 1281857580 و کارت پای ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه مرتضــی  حــق شــناس آذرمنابــادی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 »بــرگ ســبز خــودرو رنو ســاندرو مدل 95 ســفید رنــگ به شــماره پــاک 59 ق 146 ایران 13 به شــماره 
ــه  ــق ب ــور R045986-K4MC697  متعل ــماره موت ــی  NAPBSRBYNG1020334  و ش شاس
ــد جمشــید  در تاریــخ1400/01/15   ــه  ســمیرا قنواتــی  فرزن شــماره  ملــی 1289598762 متعلــق ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــاک 65 ل  ــماره  پ ــه ش ــودرو ب ــوخت خ ــماره 1292722827 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
669 ایــران 53 بــه شــماره 1292722827 متعلــق بــه حامــد  کاظمــی جــوان  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

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

2507
شناســنامه بــه شــماره 3661027271 متعلــق بــه قبــاد اچاک فرزنــد خلیــل اهلل در تاریــخ1401/02/28  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1270037897 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1270037897 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 1270037897 متعلــق بــه هــادی امیدقائمی فرزنــد جعفــر در تاریــخ1400/12/03  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1159113831 و کارت حقوقــی متعلــق بــه اســداله مرشــدی فرزنــد 
رضــا در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 5759800086  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 5759800086 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــواری  ــوخت خودروس ــین و کارت س ــماره 5759800086 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
ــورو کارت ســوخت موتورســیکلت  ــران 53 و کارت موت ــه شــماره 61 م 763 ای ــژو206 مــدل 1388 ب پ
احســان مــدل 1388 بــه شــماره 618/14448 متعلــق بــه امیرعلــی افشــاری فرزنــد نورعلــی در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/02/05 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1818847728 متعلــق بــه علــی اکبــر کارگــر خوزانــی فرزنــد کریــم در 
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تاریــخ 1400/11/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 40  ــماره 48 ج 455 ای ــه ش ــماره 1285150988 و کارت ســوخت ب ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/03/02 مفق ــی محمــد در تاری ــد عل ــی فرزن ــی رنان ــادی تنهای ــه ه ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1290185204 متعلــق بــه احمــد مســتاجران فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــتا فرزن ــینی س ــادات حس ــه زهراس ــق ب ــماره 1273804104 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/04 مفق ــین در تاری سیدحس

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــائلی فرزن ــگار مس ــه ن ــق ب ــماره 1272913872 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1400/11/10مفقــود گردی

ــماره 1271062496  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1271062496 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/30 مفق ــین در تاری ــد حس ــی راد فرزن ــد کاویان ــه مجی ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1287227694  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1287227694 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/02/25 مفق ــد جمشــید در تاری ــی فرزن ــه تک ــی قلع ــرا یزدان ــه زه ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد بهمــن در  ــش فرزن ــه رضــا یوســفی من ــق ب ــه شــماره 0386095401 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــه الوئ ــه وجیه ــق ب ــماره 1283842300 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.  1401/03/02مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 2 و بــه شــماره ملــی 1111768005 متعلــق بــه رضــا زیبایــی فرزنــد پرویــز در 
تاریــخ 1401/01/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت ملــی قدیــم بــه شــماره 1286998042 و گواهینامــه پایــه دو بــه 
شــماره 1286998042 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1286998042 و کارت واکســن متعلــق بــه 
محمدرضــا رعنایــی فــر فرزنــد اکبــر و کارت ملــی قدیــم اکبــر رعنایــی فــر فرزنــد بمانعلــی در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/03/04مفقــود گردی

ــماره  ــه ش ــران 13 و ب ــماره 46 ص 462 ای ــه ش ــدل 1389 ب ــگان م ــواری م ــودرو س ــین خ کارت ماش
ــه  ــه ریحان ــق ب ــور F4R1771C120736 متعل ــماره موت ــی NAPLM050E91011873 و ش شاس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/04 مفق ــین در تاری ــد حس ــن فرزن ــت بی  حقیق

می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4679312531 متعلــق بــه غامرضــا پاکــدل فرزنــد ســهراب در تاریــخ 
 1401/02/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1286775299 متعلــق بــه مینــا رســتگاری فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1401/02/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 18 ی 162  ــدل 1389 ب ــی م ــان ســفید روغن ــژو 206 اری کارت ماشــین خــودرو ســواری پ
ایــران 13 و شــماره موتــور 14189056012 و شــماره شاســی NAAP31EG8BJ240952 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق ــام حســین در تاری ــد غ ــی صالحــی فرزن ــه عل ب

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدل فرزن ــه ماشــاهلل بی ــق ب ــه شــماره 1281682144 و کارت واکســن متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
محمدعلــی در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــک  و کارت پای ــه ی ــه پای ــه شــماره 4218473811 و گواهینام ــی ب کارت مل
محمــد  کریمــی خویگانــی فرزنــد جمعــه در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ماشــین ســواری  پرایــد رنــگ  بــژ  مــدل ســال  1387   بــه شــماره پــاک   38ایــران 369ط14  
ــام  ریاحــی  ــه بهن ــق ب ــور  2591320متعل ــه شــماره موت ــه شــماره شاســی S141228784210وب وب

فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو   و  کارت  معافــی  پایــان خدمــت  )  بــه شــماره  ملــی  1292238038  (  و کارت 
ماشــین و  بیمــه نامــه  شــخص ثالــث  و بیمــه نامــه بدنــه  و  کارت ســوخت   و کارت طایــی ماشــین و 
کارت معاینــه فنــی  ســواری ســمند  SORENEF7 مــدل ســال  1394  رنــگ ســفید _روغنــی  بــه 
شــماره پــاک  99 ایــران  563 ق17 و بــه شــماره شاســی  NAACS1YE8FF826610وبــه شــماره 
موتــور 147H0172402متعلــق بــه مجیــد  اقاباباگلــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1293188778 متعلــق بــه هــادی  مانیــان ســودانی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 
 1401/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــوخت  ماش ــه دو و کارت س ــه پای ــماره 1283259087 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــتاجران گورتان ــا  مس ــه محمودرض ــق ب ــران 246ب99 متعل ــا ک 53ای پ

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/28مفق

ــران  ــه شــماره پــاک 67ای ــت   ب ــه شــماره 1293348007 و کارت ســوخت ماشــین وان ــی ب کارت مل
ــق  ــران 213 ط 31  متعل ــاک  67 ای ــماره پ ــه ش ــژو 405 ب ــین پ ــوخت ماش 683س15  و  کارت س
بــه امیــر مــرادی فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273498968 متعلــق بــه فاطمــه کاویــان مبارکــه فرزنــد مســعود  در تاریــخ 
 1399/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــه موس ــق ب ــی   1293053023  (  متعل ــماره مل ــه ش ــماره   53315541    )ب ــه ش ــه ب گذرنام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــی در تاری ــد قدیرعل ــلطانیان  فرزن  س

می باشد.

2571
شناســنامه بــه شــماره 2281530698 متعلــق بــه زهــرا خــدری فرزنــد علــی در تاریــخ1401/02/19  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی پارس مــدل 91  به ش پــاک 62د124 ایــران 63 و ش م 124k0086480و 
ش ش naan01ca8ch 881244متعلــق بــه رهــام  علــی یــاری  فرزند فــرزاد در تاریــخ1401/03/05  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2300427346 متعلــق بــه فاطمــه درخشــان فرزند علــی در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد عبدالرض ــدی فرزن ــظ زاده اس ــن واع ــه محس ــق ب ــماره 2301056996 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــکندر در تاری ــد اس ــودرزی فرزن ــوش  گ ــه پری ــق ب ــماره 2440206385 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/31مفق

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــور  فرزن ــی پ ــعود رفیع ــه مس ــق ب ــماره 2360121634 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/01/20مفقــود گردی

ــخ  ــقلی در تاری ــد عباس ــمی فرزن ــا قاس ــه علیرض ــق ب ــماره 0558011349 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2285327617 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه محمــد حســن زرنقــاش فرزنــد 
رحیــم در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2411557698 متعلــق بــه ســمیرا  احمــدی کردشــولی فرزنــد بهــرام  در تاریــخ 
 1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2471467271 متعلــق بــه صــدری محمــدی فرزنــد کاووس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/02 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2530240681 متعلــق بــه ملیــکا ســادات  ســجادی فرزنــد ســید ابوالقاســم در 
تاریــخ 1399/12/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291086741 متعلــق بــه لیــا بانشــی فرزنــد امرالــه در تاریــخ1401/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2280976919 متعلــق بــه محمــد زارع فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2280205149 متعلــق بــه بهنــام دهــدار فرزنــد نــوراهلل در تاریــخ 1401/02/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2431974359 متعلــق بــه زهــرا دریــا بــار  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2291428217 متعلــق بــه حســن برزگــر فرزنــد بــرزو در تاریــخ1399/01/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1573 وکــد ملــی 2298463743متعلــق بــه مهــدی  جــوکار تنگســتانی  فرزنــد 
غامعلــی  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت متعل ــان خدم ــه دو و کارت پای ــه پای ــماره 2549913434 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
عبدالعظیــم  مــراد پــور  فرزنــد ایــرج در تاریــخ 1400/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد جــواد در تاری ــدادی فرزن ــه جــال  بام ــق ب ــه شــماره 2571571249 متعل ــی ب کارت مل
 1401/03/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0925214711 متعلــق بــه هلیــا حســن زاده بیدهنــدی فرزنــد 

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــکندری فرزن ــان س ــه احس ــق ب ــی 0923360131 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/01مفقــود گردی

ــد  ــروز فرزن ــدگان ام ــه بافن ــه طیب ــق ب ــی 0934112630 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1399/01/01 مفقــود گردی ــم در تاری ابراهی

ــد  ــه ماشــین پرای ــه نام ــی 09151042997 و کارت ماشــین و بیم ــه شــماره مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
رنــگ ســفید مــدل 90 بــه شــماره پــاک511/74 ب39 متعلــق بــه علــی اســمعیل پــور فرزنــد محمــد 

اســماعیل در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین، بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 935/42ق62 متعلــق بــه طلعــت ســلطانی 
نیــا بــا شــماره ملــی 5639881471 فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 0923135839 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه وهــاب ناصــری  ــق ب ــی 0923135839 متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای 0923135839 و گواهینام

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/15 مفق ــن در تاری ــد امی ــژاد  فرزن ن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0945700466 متعلــق بــه محمــد علــی صالــح کاشــانی فرزنــد 
غامحســین در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0828349975 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه  ــق ب ــنلی 32086902 متعل ــماره پرس ــه ش ــرورش ب ــوزش و پ ــایی آم 0828349975 و کارت شناس
معصومــه یوســفی فضلــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2801
کارت ماشــین  و بیمــه نامــه شــخص ثالــث و بیمــه بدنــه  هیونــدا بــه شــماره 975ق98ایــران 44 شــماره 
موتــور G4KECA054455 شــماره شاســی KMHEC41C5DA423665 متعلــق بــه ســعید 
گلیجانــی مقــدم فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2219938001 متعلــق بــه شــهره دریائــی صحرائــی فرزنــد ســیروس در تاریــخ 
 1401/01/07مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2901
ــد  ــان  فرزن ــر حســین  بهزادی ــه امی ــق ب ــی 2020535998  متعل ــه شــماره مل گواهینامــه رانندگــی  ب

محمود  در تاریخ 1401/01/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 4284721275 متعلــق بــه پروانــه  احمــد زاده  فرزنــد خســرو 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد مســلم  در تاری ــی  فرزن ــی  چناران ــه عل ــق ب ــی  5740013941 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
1401/01/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت پایــان خدمــت  و کارت شناســایی ســازمانی وزارت دفــاع صنایــع  و ســه فقــره کارت خدماتــی بــه 
شــماره ملــی 0045373809 متعلــق بــه محمــد جــواد مختــاری  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ1401/01/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی 0620621311   ــه شــماره  مل ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام ــه شــماره 1336 و کارت مل شناســنامه ب
ــی  ــه عل ــق ب ــران 63 ی 672 متعل ــی 78 ای ــماره انتظام ــه ش ــودرو ب ــودرو و کارت خ ــه خ ــه نام و بیم
 ترابــی آســتانه فرزنــد مــراد علــی  در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0579976734 متعلــق بــه احســان  ســخائی  فرزنــد نعمــت اهلل در تاریــخ 
1400/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــی فرزن ــه  قل ــال ال ــه کم ــق ب ــی  0075435101 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــمی  ــین  هاش ــه امیرحس ــق ب ــی متعل ــه تحصیل ــم و کارنام ــی دیپل ــدارک تحصیل ــه و م ــه بیم دفترچ
ــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درج ــود گردی ــانی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/02/24 مفق  سیاوش

می باشد
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ــراد و کارت  ــین م ــد حس ــوی فرزن ــهین محم ــه ش ــق ب ــماره 3930948478 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــی در تاری ــا ابراهیم ــازی غامرض ــت وجانب منزل

ساقط می باشد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0083510745 متعلــق بــه ناصــر عظیمــی فرزنــد عیســی در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 NAAP13FE0HJ252121 ــا شــماره شاســی ــه شــماره 10ایــران758ل56 ب بــرگ ســبز خــودرو ب
ــی  ــد مل ــا ک ــعود ب ــد مس ــبی  فرزن ــواد طهماس ــه ج ــق ب ــور 172B0029950 متعل ــماره موت و ش

ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق 0022091963 در تاری

 NAAP13FE0HJ252121 ســندکمپانی خــودرو بــه شــماره 10ایــران758ل56 بــا شــماره شاســی
ــی  ــد مل ــا ک ــعود ب ــد مس ــبی  فرزن ــواد طهماس ــه ج ــق ب ــور 172B0029950 متعل ــماره موت و ش

ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق 0022091963 در تاری

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0046759794 و گواهینامــه متعلــق بــه محمدرضــا امیــدوار فرزنــد 
جهانگیــر در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــان محمــد در  ــد قرب ــل اســفندیاری فرزن ــه عبدالجلی ــق ب ــه شــماره 5919857307 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3255256518 و کارت پایــان خدمــت و کارت موتــور و کارت ســوخت و بیمــه 
نامــه بــه شــماره 126ایــران23636 متعلــق بــه ایــرج کمانگــر فرزنــد محمــود در تاریــخ1401/02/26  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0589672258 متعلــق بــه زهــره اســمعیلی فرزند قاســم در تاریــخ1401/01/31  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0055488226 متعلــق بــه محمــد یعقوبــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
 1401/02/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــبی فرزن ــدی جاماس ــه محمدمه ــق ب ــماره 0018024475 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0048900656 متعلــق بــه حســین  دالور فرزنــد علــی در تاریــخ1401/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه متعلــق بــه رضــا کاظمــی فرزنــد علــی حســین  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5179576989 متعلــق بــه ســیدجواد مظفــری لیــه فرزنــد ســیدجال در تاریــخ 
 1401/01/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0077759011 متعلــق بــه فریــد خاکبــاز فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــظ قرآن ــی حاف ــه مصطف ــق ب ــماره 1376973944 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2669838146 متعلــق بــه حســین انــدرز فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/02/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024130291 و گواهینامــه و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/02/10 مفق ــد در تاری ــد محم ــرادی فرزن ــین  م ــه امیرحس ــق ب ــران67345 متعل 139ای

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

ــد راســت  ــه عاب ــق ب ــان خدمــت متعل ــه و کارت پای ــه شــماره 3240320649 و گواهینام ــی ب کارت مل
خانــه فرزنــد عــزت در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــید در تاری ــد رش ــا فرزن ــی نی ــه ربان ــه معصوم ــق ب ــماره 2741354898 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2850194621 و گواهینامــه متعلــق بــه رضــا خلیلــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 
1401/02/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051986256 متعلــق بــه ســیدعلی دلیحانــی فرزنــد سیداســماعیل در تاریــخ 
1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــریف فرزن ــیرازی ش ــه ش ــه حنان ــق ب ــماره 0410438243 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1400/11/01 مفقــود گردی
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کارت خــودرو بــه شــماره پــاک 40 ایــران 444 د 25 وشــماره VIN...NAAP03EE8LJ171882 و 
شــماره موتــور 182A0120233 بــه شــماره ملــی  0047798084 متعلــق بــه  شــهرام امیــری در تاریــخ 

1401/03/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی  پایــه دو بــه شــماره 2360234171  وکارت خــودرو وکارت 
ســوخت بــه شــماره پــاک 93 ایــران 193 و 73 متعلــق بــه ســیدبابک موســوی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 

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

ــه  ــه شــماره 4120294390 و کارت ماشــین ب ــه دو  ب کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پای
ــخ1401/02/25   ــد علیرضــا در تاری ــاری فرزن ــه شــهاب بختی ــق ب ــران 736 ط 29 متعل شــماره 44 ای

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0386225842  وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک 10 ایــران 944 ص 
ــی  ــعید صالح ــه س ــق ب ــی s1482285155357 متعل ــماره شاس ــور  1517057 وش ــماره موت 21 و ش

فرزنــد امرالــه  در تاریــخ 1401/01/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی وکارت  ــت علم ــت هیئ ــازمانی وکارت عضوی ــی وکارت س ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
نظــام پزشــکی  وکارت بانکــی  بــه شــماره 0933013000 متعلــق بــه طاهــره محمــدزاده فرزنــد علــی 

اصغــر در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــدزاده ب ــره محم ــه طاه ــق ب ــران 957 م 77 متعل ــماره 20 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
0933013000 فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0559328397 متعلــق بــه مســعود نراقــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وکارت پایــان خدمــت و شناســنامه بــه شــماره 0829462244 و پنــج عــدد ســند 
ملــک وپایــان کار واقــع در میــدان 62 نارمــک  متعلــق بــه محمــد فیاضــی )بــدون شــماره ســند (فرزنــد 

حســین در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد  ــد فرزن ــم ســکینه برومن ــه خان ــق ب ــه شــماره 0933107269 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  ــه عــزت گل زاد فرزن ــه شــماره 0035020954 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه  ب
اکبــر وشناســنامه وکارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0038163081 متعلــق بــه علــی اکبــر گل زاد 

در تاریــخ 1401/02/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی  ابوالفتح ــه عل ــق ب ــماره 3950539697 متعل ــه ش ــه 2 ب ــی پای ــه رانندگ ــی وگواهینام کارت مل
ــد علیرضــا در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

2904
شناســنامه بــه شــماره 5810080359 متعلــق بــه ســارا رحمانیــان فرزنــد تــراب در تاریــخ1400/10/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2 فقــره کارت ملــی هوشــمند و قدیمــی بــه شــماره 2721949683 و گواهینامــه پایــه یــک و گواهینامــه 
پایــه دو و کارت عابــر بانــک  رفــاه ملــی و2 فقــره کارت عضویــت خانــه کاروکارگــر وکارت بازنشســتگی 
شــرکت واحــد  متعلــق بــه محمــد  همــت فرزنــد حــاج اقــا در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0024265012 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت بــه شــماره 
93 ط 364 ایــران 77 و کارت عابــر بانــک  ســامان ملــت صــادرات متعلــق بــه امیــر حســین حیــدری 

رامشــه فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــی  اصفهان ــم  خالق ــه مری ــق ب ــماره 1284774211  متعل ــه ش ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای گواهینام
فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  انصــاری  فرزن ــه مجتب ــق ب ــه شــماره 0559812965  متعل ــی ب ــه دو و کارت مل ــه پای گواهینام
ذکریــا در تاریــخ 1401/03/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ایــرج  ینکــی ملکــی  ــر بانــک  تجــارت متعلــق ب ــه شــماره 0520328760 و کارت عاب کارت ملــی ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــین در تاری ــی حس ــد عل ــی فرزن  بزچلوئ

می باشد.

ــق  ــران  44 متعل ــماره 74 ق 573 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 5198996882 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل



0307/265/43

ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــد قلــی در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردی ــه  قلیــزاده فرزن ــه خیرال  ب
می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه  بــه شــماره 5779595917 و )کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه 
ــور  ــماره موت ــماره شاســی  NAALSRBYWJA614279وش ــه ش ــران 22ب ــماره 37 ص 113 ای ش
100017827RR102587 بــه نــام بنیــاد ســینمائی فارابــی ( کارت عابــر بانــک  اقتصــاد نویــن رســالت 
متعلــق بــه محمــد حســن  احــدی فرزنــد شــعبان در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0079482694  متعلــق بــه امیــن  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/09/01 مفق ــه در تاری ــد عبدال ــم  فرزن ــی ناظ  فرخ

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0492645507 متعلــق بــه جــواد  مهــدی پورتجرقــی فرزنــد جــال در تاریــخ 
 1401/02/30مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
شناســنامه بــه شــماره 57 و گذرنامــه بــه شــماره 6649819247 و ســند ماشــین و قولنامــه بــه شــماره 
ــده و از  ــع در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردی ــد بدی ــان فرزن ــه زهــره طاهری ســریال 5474متعلــق ب

درجه اعتبار ساقط می بااشد.

شناســنامه بــه شــماره 4902802759 متعلــق بــه فاطمه دهســتانی فرزنــد داود در تاریــخ1400/02/20  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه دو  ــه پای ــماره * و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 5198145289 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــا کارت ایثــار  ــه شــماره 23ج899 و 2 ت ــه شــماره 23ج899 و بیمــه نامــه ماشــین ب و کارت ماشــین ب
متعلــق بــه حســین ارامــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 6609546789 وگواهــی فــوت -فــرم  ــه شــماره 6609546789 و کارت ملــی ب شناســنامه ب
فــوت  شــدگان بــرای حقــوق متعلــق بــه اکبــر معینــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/02/18 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  ــه مه ــق ب ــماره 4911168951 متعل ــه ش ــی ب ــماره 4911168951 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
رهگــذر فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4910433066 متعلــق بــه زینــب الســادات  اقــا بزرگــی فرزنــد ســید مجیــد  در 
تاریــخ 1400/01/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3450298887 و عقدنامــه ،3 عــدد قولنامــه یــک عــدد قولنامــه زمیــن و دو عــدد 
قولنامــه خانــه متعلــق بــه فاطمــه باقــرزاده فرزنــد الیــاس در تاریــخ 1394/07/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3016
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5620058336 متعلــق بــه عاطفــه رضایــی بجســتانی فرزنــد محمــد 

حسین در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــول الت فرزن ــی ط ــوب ابراهیم ــه یعق ــق ب ــماره 6319857511 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/02 مفقــود گردی ابراهیــم در تاری

3024
شناســنامه بــه شــماره 1577 و کارت ملــی بــه شــماره 2659307891 متعلــق بــه زهــرا صفــری شــیر 

کوهی فرزند مصطفی  در تاریخ 1401/02/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 6589946906 متعلــق بــه حســین علــی ســیری فرزنــد حســن علــی  در تاریــخ 
 1401/02/19مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0012264237 متعلــق بــه زهــرا  اکرامیدقدربــدرق فرزنــد اســمعلی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــماره 920951,920829,920952,920950,920949,920951,920831,920 ــه ش ــک  ب ــواز مل ج
ــخ  ــود در تاری ــد محم ــی  فرزن ــین  صفات ــه حس ــق ب ــماره 20211متعل ــده ش 827,920828  و پرون

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/02مفق

ــد  ــه حســین پازوکــی فرزن ــق ب ــه شــماره 6580080167 متعل ــی ب ــه ســه   و کارت مل ــه پای گواهینام
محمــد  در تاریــخ 1401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2142595340 متعلــق بــه عبــاس حاجــی زاده فرزنــد علــی محمــد در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــم در  ــد ابراهی ــی فرزن ــد صالحان ــوم خواجــه ون ــه کلث ــق ب ــه شــماره 6269602955 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6580112948 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه آقــای  امیرحســین هداونــدی 
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین  ــه شــماره 0075570653 و گواهینامــه پای کارت ملــی ب
بــه شــماره پــاک  ایــران 30 256 ط 48 متعلــق بــه آقــای  محســن جودکــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 

 1401/02/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رحمــان در  ــد ســوری فرزن ــای  حیــدر هداون ــه آق ــق ب ــه شــماره 6589971544 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5920014067 و کارت پایــان خدمــت و جــواز حمــل اســلحه متعلــق بــه آقــای 
اصغــر  صالحــی فرزنــد صیــد باقــر ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 8191 و کارت ملــی بــه شــماره 4172769888 متعلــق بــه آقــای هــادی اســدی 
فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد خلی ــی فرزن ــر  آصف ــای  امی ــه آق ــق ب ــماره 4172932241 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/10مفق

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــرادی فرزن ــی شــیخ م ــای عل ــه آق ــق ب ــه شــماره 0520047699 متعل شناســنامه ب
 1399/08/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 6660202684 و کارت پایــان خدمــت و کارت عابــر بانــک ســپه وکوکــه ســیم 
کارت ایرانســل متعلــق بــه احمدرضــا هــادی قوشــچی فرزنــد صداقــت در تاریــخ 1401/02/28 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2940113181 متعلــق بــه علــی قلمــی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/01مفق

4030
شناســنامه بــه شــماره 77 متعلــق بــه طهمــاس رحیمــی مقــدم فرزنــد عبــاس و شناســنامه و کارت ملــی 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/15 مفق ــاد در تاری ــی میرآب ــذرا آقای ــه ع ــق ب  متعل

می باشد.

ــد  ــد فرزن ــداهلل دریکون ــه عب ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــه شــماره 4060052876 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــخ  ــا در تاری ــتی کی ــن دوس ــه امی ــق ب ــران20 متعل ــماره 329ق28ای ــه ش ــین ب ــاس و کارت ماش الم

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/01/25مفق

ــخ  ــان در تاری ــد عزیزخ ــی فرزن ــین یعقوب ــه حس ــق ب ــماره 4072556750 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/27مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4073635271 متعلــق بــه ناهیــد میــر فرزنــد جهــان دار2 در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4073432095 متعلــق بــه میــاد دادفــر فرزنــد محمدجــواد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

گواهینامــه پایــه ســوم  متعلــق بــه مســعود حمیــدی نیــا فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4073285025 متعلــق بــه مریــم دریکونــد فرزنــد درویــش در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/01مفق

5111
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و کارت عابــر بانــک بــه شــماره صــادرات متعلــق بــه نورالدیــن عیوضــی 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4539399802 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه حاجــر نیکخــواه 
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
کارت ملــی و گواهــی نامــه بــه شــماره 5690037788 متعلــق بــه محمــد مهــدی  رجبــی  فرزنــد علــی  

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

کارت ملــی بــه شــماره 5189929701 متعلــق بــه نویــد  زیــرک کاچاهــی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
 1401/02/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2595465317 متعلــق بــه علــی  صافــدل  فرزند انــوش  در تاریــخ1401/02/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محم ــق ب ــی متعل ــادرات ومل ــک  ص ــر بان ــماره 6539639279 و کارت عاب ــه ش ــی ب کارت مل
ــد کرمعلــی  در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط   علــی  قاضیانــی  فرزن

می باشد.

ــخ  ــداهلل در تاری ــد ی ــه  فرزن ــوروزی الیل ــم  ن ــه میث ــق ب ــماره 1610312805 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1401/02/25مفقــود گردی

ــی  ــکراله  روحان ــه ش ــق ب ــی 2658855753 متعل ــد مل ــه ک ــت ب ــایی وکال ــی شناس کارت الکترونیک
از درجــه اعتبــار ســاقط   دوگاهــه فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و 

می باشد.

5554
کارت ملــی بــه شــماره 0058293507 متعلــق بــه مهنــاز  جرجنــدی رحمــت ابــادی  فرزنــد هوشــمند  

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

کارت ملــی بــه شــماره 0730231615 متعلــق بــه راضیــه  شــاکر عظیمــی بــزدی  فرزنــد حســن  در 
تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0923764348 متعلــق بــه زهــرا  اســماعیلی  فرزنــد صــدراهلل  در تاریــخ 
 1401/01/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0921349580 متعلــق بــه ریحانــه  ربــاط جــزی فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 
 1398/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0925705926 متعلــق بــه مســعود آشــفته یــزدی  
فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه فهیمــه   ــق ب ــی 0935743219 متعل ــه بــه شــماره مل ــه بیم ــنامه و دفترچ ــی و شناس کارت مل
بوژمهرانــی زاده  فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/01/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــی   ــه حمیدرضــا  توکل ــق ب ــی 0924902213 متعل ــه شــماره مل ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم کارت پای
فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــام  در تاری ــد غ ــماعیلی  فرزن ــین  اس ــه حس ــق ب ــماره 0939878836 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/01مفق

5560
کارت ملــی بــه شــماره 0670260436 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0670260436 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 0670260436 و کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 26ایــران131ب51 و کارت 
ســوخت بــه شــماره 26ایــران131ب51 و کارت ماشــین به شــماره 26ایــران131ب51 و کارت شناســایی 
ــی در  ــد رجبعل ــی فرزن ــه حســن کمال ــق ب ــرورش متعل ــوزش و پ ــماره 93991993ام ــه ش ــازمانی ب س

تاریخ 1401/02/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
ــخ  ــاس در تاری ــد میرزاعب ــی فرزن ــه بهجــت میرزاخان ــق ب ــماره 4622513110 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

 1401/02/17مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــاری فرزن ــوی بختی ــماعیل صف ــه اس ــق ب ــماره 6339756506 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/02/03 مفق ــا در تاری محمدرض

7025
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد زهــره فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد قربانعل ــد فرزن ــی رهمن ــا فراهان ــه محمدرض ــق ب ــماره 6479923154 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4380246760 متعلــق بــه ســجاد جــوادی عیــن آبــاد فرزنــد اســماعیل 

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

7032
ــماره  ــه ش ــی ب ــه کمپان ــت ، برگ ــناد مالکی ــران28 و اس ــماره 53ص179ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
53ص179ایــران28 و اســناد مالکیــت ، برگــه بنچــاق بــه شــماره 53ص179ایــران28  متعلــق بــه فتــح 
الــه  شــکوهی عبدالــه پــور  فرزنــد ســلطان علــی  در تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد

ــی1509315060 و  ــماره 1509315056ال ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــماره 503 و دس ــه ش ــنامه ب شناس
ســیم کارت ایرانســل بــه شــماره 09384201812 متعلــق بــه اســام  قلــی زاده گان توشــمانلو  فرزنــد 

حســنقلی  در تاریــخ 1401/02/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7044
گواهینامــه پایــه دو و کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره 4640136791 متعلــق بــه بهنــام ملــک محمــدی 

فرزند ابراهیم در تاریخ 1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین بــه شــماره 67/ 874ج58 و اســناد خریــد امتیــاز گاز متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــرقت گردی ــخ 1400/12/15 س ــد داراب در تاری ــی فرزن ــان بروجن ــن رفیعی امی

ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/03/08

شماره : 1379

نخستین محموله واکسن کرونا به ونزوئال صادر شد

 ۹۷ رقم محصوالت زراعی دیم جدید در کشور معرفی شد
شهرکرد - رییس موسســه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه ارقام 
جدید بذرها به عنوان یافته های تحقیقاتی این موسسه است، گفت: تاکنون ۹۷ رقم 
محصوالت زراعی جدید دیم و سازگار با اقلیم های گرمسیری، سرد و معتدل برای 

مناطق مختلف معرفی شده است.
خشنود علیزاده گفت: این ارقام جدید در راستای اصالح ژنتیک بذرها از جمله 
محصوالت زارعی دیم غالت، حبوبات، دانه ها روغنی و علوفه ای تهیه و تولید شده 
که در شــرایط تغییر اقلیم اثر بخشــی باالی دارند و در مقایسه با ارقامی بومی در 

مقابله با آفت ها، بیماری ها، خشکی و سرما مقاومت باالیی دارد.
وی با تاکید بر اینکه بهترین روش معرفی ارقام جدید و انتقال یافته های تحقیقاتی 
برای کشاورزان کاشت این ارقام در مزارع است، افزود: با توسعه این ارقام و استفاده از 
دانش روز می توان کشت صحیح و رعایت الگوی کشت را بین کشاورزان توسعه دارد.

علیزاده افزود: ارقام جدید معرفی شده در راستای رعایت تناوب کشت است.
رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت:هم اکنون برای اجرای طرح 
جهش تولید در اراضی دیم به تامین و تولیدهســته های  بذری اولیه نیاز است تا 
بتوان تولید پایدار در اراضی دیم  و میزان تولید در ســطح را افزایش داد که برای 
تامین هســته های بذری از ظرفیت مراکز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی و 
بخش خصوصی استفاده شده است.علیزاده بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
در راستای شعار سال که استفاده از ظرفیت شرکت های دانش  بنیان است، تاکید 
کرد و گفت: امسال با هدف تکثیر بذر ارقام جدید، این موسسه ۷۱ قرارداد واگذاری 
دانش فنی تولید بذر با بخش خصوصی را امضاء کرده است تا ارقام جدید این موسسه 
شامل گندم ، نخود، جو، عدس و دانه های روغنی توسط بخش خصوصی تولید شود.

وی افزود: واگذاری تولید بذر ارقام این موسسه به بخش خصوصی با هدف تسریع 
در تکثیر و تولید بذر و توسعه کشت ارقام جدید تحقیقاتی انجام شد.

 وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی از 
آمادگی کشورمان برای صادرات چهار میلیون ُدز 
واکسن کرونا خبر داد و گفت: نخستین محموله 
از واکسن صادراتی ایران به کشور ونزوئال صادر 
شــد. بهرام عین الهی در پایان نشست کمیته 
اقدام مشترک تنظیم بازار استان اردبیل در گفت 
و گو با خبرنگاران افزود: : من با ۹ وزیر بهداشت 
کشورهای مختلف مالقات داشتم و آمادگی خود 
را برای صادرات واکســن به کشــورهای دیگر 
اعالم کردم و حتی می توانیم به کشــورهایی 
که از نظر توسعه وضعیت خوبی ندارند، مجانی 
واکسن بدهیم.وی یادآورشد: االن چهار میلیون 
ُدز واکسن آماده داریم و در نخستین محموله 
یکصدهزار دز برای ونزوئال ارسال کردیم که وزیر 
بهداشت این کشــور دوباره تقاضا کرده مقدار 
بیشتری ارسال کنیم که باز هم خواهیم فرستاد.

عین اللهی گفت: اینکه ما می توانیم صادر 
کننده واکسن باشــیم در حالیکه قبال نیاز به 
واکسن داشــتیم، افتخار بزرگی است و  ما با 
صادرات واکســن نشــان می دهیم جمهوری 
اسالمی ایران همچنان یک کشور قوی در همه 

مسائل هست.

 آبله میمون وارد ایران نشده است 
 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
پاســخ به سوال دیگری درباره نگرانی مردم در 
خصوص آبلــه میمون اظهار کرد: این بیماری 
سال ها در کشــورهای مختلف وجود داشته و 
مربوط به حیوانات اســت و به صورت اتفاقی 
به میمون منتقل شده و به صورت اتفاقی هم 
به انسان منتقل شده است. این بیماری بیشتر 
عوارض پوســتی دارد و میزان مرگ و میر آن 

مثل کرونا نیســت و خیلی کم اســت. عین 
الهی یادآورشد: در کشور ما هم تعدادی موارد 
مشکوک عنوان شده بود که نمونه های آن را به 
انستیتو پاستور دادیم و هیچ کدام از آنها ثابت 
نشد. بنابراین هنوز در کشور ما ثابت نشده آبله 
میمون آمده باشد. با این حال کارشناسان وزارت 
بهداشت در مرزها شرایط را کنترل می کنند و 
اگر موردی بود حتماً در مورد آن اقدامات الزم 

را انجام خواهیم داد.

  توان ساخت واکسن را داریم
عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشــاره به 
زیرساخت هایی که در دوران مقابله با کرونا ایجاد 

شد، اظهار کرد: کرونا باعث شد ما زیرساخت های 
واکسیناسیون را باال بردیم به طوری که امروز 
ما ۶ مرکز تولید واکســن داریــم که اینها نه 
تنها واکســن کرونا بلکه می توانند واکسن هر 
ویروســی را می توانند را تولید کنند.وی ادامه 
داد: بیوراکتورهای مجهزی داریم که هر ویروسی 
در آن کشت شود خروجی آن می تواند واکسن 
 باشد. بنابراین ما برای هر نوع تهدیدی در دنیا
ن  آ کســن  ا و نیــم  ا تو مــی    
را تولید کنیم و این از توفیقات دانشمندان ما 

بوده است.
 وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی 
یادآورشــد: در جلسه ای که در ژنو در سازمان 

بهداشــت جهانی بودم، این را عنوان کردم که 
کشورما تنها در مبارزه با کرونا موفق و سربلند 
بوده و میزان ابتال تک رقمی شــده بلکه ما به 
دانش تولید واکسن و ابزار تولید واکسن مجهز 
شــده ایم و هیچ نگرانی در مورد این بیماری 
نداریم.عین الهی با بیان اینکه ما جزو کشورهای 
موفق در ریشه کنی بیماری کرونا هستیم، اظهار 
کرد: یکی از دالیل موفقیت ما این بود که رهبر 
معظم انقالب و شخص رئیس جمهور احساس 
مسئولیت کردند و در رابطه با کرونا وارد شدند و 
فعالیت کردند. این در حالی است که در خیلی از 

کشورها مسئولین کشورها ورود نکردند.
 ســتاد کرونا ایران از ستادهای بی نظیر در 

دنیا هســت و همه سازمان ها و مسئولین و نه 
فقط وزارت بهداشــت در حوزه کرونا احساس 
مســئولیت کردند و کار کردنــد و این باعث 
شد ما بتوانیم کرونا را در یک مدت کوتاه تک 
رقمی رســانده و امروز جزو کشورهای خیلی 

موفق هستیم.

  شواهدی مبنی بر شیوع مجدد کرونا 
دیده نمی شود

 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
پاسخ به سوالی دیگر در خصوص احتمال بروز 
پیک تازه کرونا گفت: درباره آینده کرونا اخیراً 
شایعاتی ایجاد شده ولی ما فعال هیچ آثاری نمی 
بینیم که کرونا مجدداً در کشــور ایجاد شود با 
این حال باید مردم واکسیناسیون را انجام دهند.

 وی با بیان اینکه فعال آثاری مبنی بر اینکه 
دوباره پیک کرونا ایجاد شود نداریم، خاطرنشان 
کرد: واکسن باعث ارتقای ایمنی و مقاومت افراد 
می شود و اگر موقعی کرونا بیشتر شد بدن افراد 
می تواند در مقابل آن مقاومت کند ولی فعال هیچ 
آثار و شواهدی نه تنها در ایران بلکه در خیلی از 

کشورهای دیگر نداریم.
در خصوص تنظیم بازار این اســتان اظهار 
کرد: برای اینکه کشــور مــا از نظر اقتصادی 
پیشرفت کنند، الزم بود این طرح ملی مردمی 
ســازی یارانه ها اجرا شود و همه ما مصمم به 
اجرای آن هســتیم.  الحمدهلل گزارشــی که 
امروز اســتاندار محترم اردبیل دادند بســیار 
امیدبخش بود و زحمــات زیادی را در بخش 
تنظیم بازار استان کشیده بودند و در این زمینه 
 می توانــم بگویم که اردبیل جزو اســتان های

 موفق کشور است.

پیشتازی بابلی ها برای دریافت تسهیالت خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران

تبعیت از والیت فقیه تنها راه عبور از فتنه هاست

معاون راه و شهرســازی مازنــدران با اعالم این که 
تاکنــون بیش از ۱۰ هزار نفر در اســتان تســهیالت 
خودمالکی نهضت ملی مسکن را دریافت کرده اند گفت 
که بابلی ها با دریافت ۲ هزار و ۵۰۰ مورد از تسهیالت 

این طرح ، پیشتار استان هستند.
سیدعباس رهگشای علت پیشتازی شهروندان بابلی 
در دریافت تسهیالت خودمالک نهضت ملی مسکن را 
تامین بموقع آورده شخصی و همچنین تعیین تکلیف 

زمین و طرح در حال ساخت اعالم کرد.
وی میزان تسهیالت خودمالکی در طرح نهضت ملی 
مســکن برای متقاضیان مرکز استان را ۳۵۰ میلیون 
تومان و برای متقاضیان دیگر شهرســتان ها هم ۳۰۰ 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت که این تســهیالت در 
ســه مرحله به متقاضیان با توجه به پیشرفت فیزیکی 
طرح پرداخت می شود و در زمان حاضر حدود یک هزار 
میلیارد تومان تسهیالت خود مالک در قالب نهضت ملی 

مسکن پرداخت شده است.
معاون راه و شهرســازی مازنــدران با بیان این که 
کارمزد این تســهیالت ۱۸ درصــد و بازپرداخت آن 
۲۰ ســاله است، اظهار داشــت : ۱۰ هزار نفری که در 
طرح خودمالکی نهضت ملی مســکن تاکنون بخشی 
از تســهیالت بانکی خــود را دریافت کرده اند در حال 
ســاخت خانه هایشان هستند و ســاختمان ها نیز در 
مرحله بتن ریزی، سفت کاری و اسکلت بندی قرار دارد.

رهگشــای دربــاره پراکنش جغرافیایــی دریافت 

کنندگان تسهیالت خودمالکی و ساخت خانه در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن در دیگر شهرهای استان هم 
توضیح داد : با پرداخت این تســهیالت اکنون ۲  هزار 
واحد در آمل، یک هزار واحد در قائمشهر، ۲ هزار واحد 
در ســاری و ۵۰۰ واحد در دیگر شــهرهای استان و 
همچنیــن ۲ هزار واحد هم به عنوان طرح روســتایی 

خودمالکی در سراسر استان در دست ساخت است.
وی با اعالم این که اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
به صورت ساخت مجتمع مسکونی در استان در دست 

بررسی است ، افزود : با تامین حدود ۵۰۰ هکتار زمین 
و تحقق تعهدات مالی بانک های عامل ، بزودی عملیات 
ســاخت ۲۵ هزار واحد مسکونی در شهرهای استان با 
فعالیت ۲۰۰ انبوه ساز و پیمانکار آغاز می شود.معاون راه 
و شهرسازی مازندران گفت : تاکنون هشت بانک عامل 
مســتقر در مازندران ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع 
مالی مورد نیاز برای ســاخت ۳۵ هزار خانه خودمالک 
و یــا مجتمعی در قالب طرح نهضت ملی مســکن را 
تامیــن کرده اند.وی با تاکید بر این که متقاضیان خانه 

دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن مازندران قبل از 
دریافت تسهیالت باید آورده ۴۰ میلیون تومانی خود 
را به حساب راه و شهرسازی استان واریز کنند، افزود 
که تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر از افراد واجدشرایط اقدام 

به واریز این مبلغ کرده اند.
سهمیه مازندران در طرح نهضت ملی مسکن ساخت 
ساالنه ۳۸ هزار واحد مسکونی و در مجموع چهار سال 
دولت ســیزدهم ۱۵۲ هزار خانه است. طبق مقررات 
نهضت ملی مســکن، متقاضیان با داشــتن پنج شرط 
تاهل،  سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال 

به باال، حداقل سابقه پنج سال سکونت
درشهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در 
نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در 
حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.بر 
اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 
حداقل ۳۵ ســال ســن، معلوالن جسمی و حرکتی با 
۲۰ ســال سن می توانند در قانون جهش تولید مسکن 
)نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. همچنین، 
قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته 
است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند 
و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک 
است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که 
بــه دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و 
سرپرســت فرزندان خود هســتند خانوار تلقی شده و 

بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

 معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
تبعیت از والیت فقیه و داشتن بصیرت، تنها راه عبور از فتنه های دشمن است 
و باید رشــادت ها و ایثار و والیتمداری رزمندگان و وصیت نامه شــهدا به نسل 

جوان بازگو و تبیین شود.
سردار پورجمشیدیان در همایش فاتحان خرمشهر در آذرشهر گفت: برخی 
جریانها و افراد با تطهیر رژیم سراسر منحوس و ننگ پهلوی درصدد خدشه دار 
کردن حیثیت نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند که ضروری است با جهاد 

تبیین این موضوع روشنگری شود.

وی ادامه داد: اگر ارزشــهای انقالب اســالمی و هشت سال دفاع مقدس به 
نسل جوان و نوجوان جامعه تبیین شود کشورمان از هجوم فرهنگی و تبلیغاتی 

دشمنان اسالم مصون خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره 
به نقش رزمندگان سپاه عاشورا در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر 
افزود: رزمندگان سپاه عاشورا به فرماندهی شهید مهدی باکری نقش به سزایی 
در آزادسازی خرمشهر داشتند و جزو نخستین رزمندگانی بودند که به خرمشهر 

وارد شدند.

وی عملیات بیت المقدس را از بی نظیرترین عملیات های جنگی عنوان کرد 
و افــزود: ایثار و نیت خالصانــه رزمندگان و پیروی از والیت فقیه رمز موفقیت 
عملیات بیت المقدس بود و در این عملیات غرور آفرین خرمشــهر از دســت 

دشمن متجاوز آزاد شد.
سردار پورجمشیدیان با بیان اینکه جنگ و دشمنی استکبار با ایران اسالمی 
تمام نشده است، اظهار کرد: دشمن بعد از ناکامی در جنگ تحمیلی توطئه های 
مختلفی را بر علیه ایران اسالمی طراحی کرده و باورهای دینی، ارزش های اسالمی 

و ایمان قلبی مردم ایران را هدف قرار داده است.
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انواعتهمتهارادرداخلوخارجبهمامیزنند

 یک استقاللی از تعویق جشن قهرمانی تیمش خوشحال شد!
لغو مسابقات هفته پایانی در روز یکشنبه هشتم خرداد 
گرچه باعث ناراحتی بازیکنان استقالل شد اما یکی از آنها 

را خوشحال کرد.
روزبه چشــمی هافبک دفاعی تیم اســتقالل که جزو 
ســتاره های این فصل شــاگردان فرهاد مجیدی به شمار 
می رود این روزها خود را برای بازگشت به میادین مسابقات 
آماده می کند. این بازیکن که سابقه بازی در جام جهانی را 
هم در کارنامه دارد، در دقیقه پنجم دیدار تیمش مقابل شهرخودرو از ناحیه عضله 
همسترینگ دچار کشیدگی شد و پس از ۴۰ دقیقه بازی با همان وضعیت در فاصله 
بین دو نیمه با زبیر نیک نفس تعویض شد تا بیش از این به عضله آسیب دیده اش 
فشار وارد نکند. با این همه کادر پزشکی تیم استقالل اعالم کرد طول درمان چشمی 
بین ۱۰ الی ۱۵ روز است و شاید به بازی هفته آخر مقابل نفت مسجد سلیمان برسد.

در ارتباط با آخرین شــرایط این بازیکن باید گفت چشــمی از روزهای گذشته 
دویدن روی چمن و بازگشــت به تمرینات را از ســر گرفته و حاال با توجه به تغییر 
زمان برگزاری مسابقات هفته پایانی این فرصت دوباره برایش ایجاد شده تا بتواند در 

دیدار پایانی استقالل تیمش را همراهی کند.
ناگفته نماند؛ پیش از این قرار بود دیدارهای هفته سی ام لیگ برتر روز یکشنبه 
هفته آینده به صورت همزمان و از ساعت ۲۰ آغاز شود که با توجه به لغو چند دیدار 
از سری مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر، سازمان لیگ اعالم کرده مادامی که 
این رقابت ها برگزار نشده دیدارهای هفته سی ام انجام نخواهد شد. موضوعی که باعث 
ناراحتی شدید هواداران استقالل و البته بهم ریختن برنامه های باشگاه شد. در این 
شــرایط روزبه چشمی زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی تیم استقالل تمریناتش را 

با قدرت پیگیری می کند تا مشکلی برای بازی در دیدار هفته پایانی نداشته باشد.
چشمی در روزهایی که مرادمند و سیاوش یزدانی از جمع شاگردان فرهاد مجیدی 
جدا شده بودند در پست دفاع به میدان رفت و خالء دو هم تیمی سربازش را پر کرد.

 لک در پرسپولیس می ماند؟
دروازه بان پرســپولیس هیچ واکنشی نسبت به بحث 

جذب گلر ملی پوش سابق این تیم نداشته است.
حامــد لــک در حالی دومین ســال حضــورش در 
پرســپولیس را ســپری می کند که هنوز یک فصل دیگر 
با سرخ پوشــان قــرارداد دارد، اما در این شــرایط و طی 
روزهای گذشــته اخبار زیادی مبنی بر توافق این باشگاه 
با علیرضا بیرانوند برای بازگشت دوباره به دروازه این تیم 

مطرح شده است.
دروازه بان پرسپولیس که طی دوران دو ساله حضورش در این تیم چهار مسابقه 
را با خاطره تلخ برای خود و تماشاگران این تیم به پایان رساند و این اتفاق منجر 
به ایجاد هجمه علیه او در مقطعی از فصل شــد، دوباره ســعی کرده به شرایط 
بهتری برسد و روحیه خود را حفظ کند تا در هفته های پایانی موثر ظاهر شود.

حامد لک که در دو فصل بازی برای پرسپولیس قهرمانی در لیگ برتر و حضور 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده، حاال در شرایطی قرار گرفته که در 
صورت جذب علیرضا بیرانوند، می تواند درخواســت جدایی و فسخ قراردادش را 

بدهد و راهی تیم دیگری شود، اما ظاهرا بعید است چنین کاری کند.
این دروازه بان که در دوران حضورش در پرســپولیس ۳۶ کلین شیت به ثبت 
رسانده، ظاهرا با وجود جذب علیرضا بیرانوند قصد ندارد از پرسپولیس جدا شود 
و قصد دارد در رقابت با خرید جدید احتمالی این تیم، رقابت کرده و جایگاهش 

در دروازه سرخ پوشان را حفظ کند.
اما اتفاق عجیب در بحث بازگشت دوباره بیرانوند به پرسپولیس، عدم واکنش 
حامد لک به این مسائل و بحث انتقالش به تیم هایی مثل فوالد خوزستان، مس 
رفســنجان یا مس کرمان است که بعضا در فضای مجازی گفته شده به یکی از 

این باشگاه ها خواهد رفت.
دروازه بان پرسپولیس که در آخرین مصاحبه اش به صحبت های اخیر ابراهیم 
شــکوری، معاون سابق این باشگاه مبنی بر اینکه قبل از شروع فصل محمدرضا 
اخباری در لیست پرسپولیس قرار داشت، واکنشی نشان نداد، اکنون نیز تصمیم 
گرفته درباره اظهارات رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر توافق 
با بیرانوند نیز صحبتی نداشته باشد و ظاهرا قصد دارد بدون حاشیه به کارش در 
جمع سرخ پوشان ادامه بدهد. حامد لک در شرایطی که در دیدار اخیرشان مقابل 
تراکتور یک کلین شیت نیمه تمام داشت، فعال باید خود را آماده دو مسابقه باقی 
مانده لیگ برتری پرســپولیس برابر شهرخودرو و فجر سپاسی کند تا فصل را با 
خاطره ای خوش به پایان ببرد و پس از آن به طور قطعی درباره ماندن یا رفتن 

از پرسپولیس تصمیم گیری داشته باشد.

 خرید جدید پرسپولیس سرباز است؟
خرید جدید پرســپولیس مشکلی برای بازی برای این 

تیم ندارد.
از مدت ها قبل شــایعه پرسپولیســی شدن مرتضی 
پورعلی گنجی شنیده می شد. شایعه ای که رنگ واقعیت 
بــه خودش پرفت و مدافع تیم ملی با قراردادی ۲ ســاله 
به پرســپولیس پیوست.مرتضی درحالی با پرسپولیس به 
توافق رسید که بعد از رسانه ای شدن این اتفاق در فضای 
مجازی شــایعه ای به راه افتاد که این مدافع ملی پوش سرباز است و نمی تواند 

برای پرسپولیس بازی کند.
پیگیری های ما نشان می دهد پورعلی گنجی سرباز نیست و این بازیکن ملی 
پوش از خدمت ســربازی معاف شده است. پدر مرتضی سال ها پیش فوت کرد 
و مرتضی با استفاده از قانون کفالت مادرش توانست معافیت خود را بگیرد و از 
سربازی معاف شود. به این ترتیب مدافع جدید سرخ پوشان می تواند پرسپولیس 
را همراهی کند و مشکلی برای عقد قرارداد و بازی برای این تیم نخواهد داشت. 

 مس و ملوان لیگ برتری شدند
تیم های فوتبال مس کرمان و ملوان موفق شــدند به 

لیگ برتر صعود کنند.
هفتــه ســی و دوم لیگ یک فوتبال ایــران در حالی 
پیگیری شد که دو تیم مس و ملوان جواز صعود به لیگ 
برتــر را دریافت کردند. ملوان در تبریز برابر تیم ســقوط  
کرده ماشین سازی به برتری ۲ بر صفر رسید و با توجه به 
تســاوی یک بر یک آرمان گهر برابر سایپا در تهران، پس 

از سال ها لیگ برتری شد.
مس کرمان نیز با تساوی بدون گل برابر شهرداری آستارا ۶۶ امتیازی شد و 
لیگ برتری شــد. مس شهر بابک نیز با همین نتیجه برابر ویستاتوربین متوقف 
شد. تیم رده چهارمی خیبر در خانه مقابل قشقایی با نتیجه صفر بر صفر متوقف 
شــد. خوشــه طالیی ســاوه در دیداری جذاب برابر رایکا بابل به برتری ۳ بر ۲ 
رسید. شهرداری همدان با نتیجه ۲ بر یک شمس آذر را در قزوین شکست داد.

دو دیدار دیگر نیز در حال برگزاری اســت تا هفته ســی و دوم لیگ یک به 
اتمام برسد.

در جدول مس و ملوان با ۶۶ و ۶۵ امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند و 
به لیگ برتر صعود کردند. آرمان گهر نیز با ۵۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
 مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: کانادایی ها 
خلــف وعده کرده و بــه وعده های خود عمل 

نکردند.
 حمید اســتیلی درباره دلیل لغو بازی تیم 
ملی فوتبال ایران و کانادا اظهار داشــت: مدیر 
روابط عمومی و دوستان اندرکار صحبت کردند. 
مسائل فنی قطعا در لغو بازی تاثیرگذار نبود و 
بیشتر مسائل سیاسی سبب شد یک بازی ما از 
بین برود. واقعاً یک اردوی خیلی مهم در کانادا 
داشــتیم. از قبل با فدراســیون کانادا صحبت 
کرده بودیم که ســه بازی در این کشور انجام 
دهیم اما خلف وعده کرده و به وعده های خود 

عمل نکردند.
وی درمورد اینکه پس از بازی با کانادا این 
موضوع مطرح شــد که حمید استیلی و سایر 
مسئوالن فدراسیون پنهان شده اند، گفت: ما 
پاسخگو هستیم اما وقتی جواب هم می  دهیم 
انواع تهمت ها را در داخل و خارج به ما می زنند 

اما وظیفه مان است که پاسخگو باشیم.
مدیر تیــم ملی فوتبال کشــورمان درباره 
جایگزین هــای بازی با کانادا، توضیح داد: پس 
از اتفاقی که روز گذشته رخ داد همراه کمیته 
بین الملل فدراسیون در تالشیم بازی جایگزین 
در قطر انتخاب کنیم. طبق صحبتی هم که با 
اســکوچیچ داشتیم قرار است ۹ خرداد به این 
کشور برویم و اردوی ما در قطر باشد. دوستان 
در روابط بین الملل در تالشند تا یک یا دو بازی 
انجام دهیم اما واقعا کار سخت است زیرا تاکنون 
هیچ دیداری نهایی نشده است. نمی توانیم دروغ 

بگوییم اما مشغول صحبت با سه کشور هستیم. 
امیدوارم شرایط طوری باشد تا ماه ژوئن را که 

بیشترین زمان فیفادی است، از دست ندهیم.
استیلی درخصوص اینکه آیا برگزاری دیدار 
با ســنگال و پاراگوئه جدی است، گفت: طبق 
صحبتی که با ســنگال داشتیم، احتمال زیاد 
این مســابقه در سپتامبر برگزار شود اما هنوز 
قراردادی امضاء نشده است. احتمال دارد پاراگوئه 
به قطر بیاید. البته این احتمال زیاد نیســت و 
خیلی کم است تا بتوانیم با این تیم بازی کنیم. 
با ۲ تیم دیگر در حال مذاکره هستیم و احساس 

می کنم در یک تا دو روز آینده تکلیف مشخص 
شــود.وی درمورد اینکه آیا پس از مطلبی که 
اسکوچیچ در صفحه شخصی اش منتشر کرد 
با او ارتباط گرفته اســت، توضیح داد: ۶-۵ روز 
قبل با اسکوچیچ صحبت کردم. از استانبول با 
وی صحبت کردم تا بپرسم اردو را از چه زمانی 
شروع می کند که به من گفت از ۹ خرداد برای 
رفتــن به قطر برنامه ریزی کنید. تلفنی با هم 
صحبت کردیم اما به تازگی همدیگر را ندیدیم.

مدیر تیم ملی فوتبال افــزود: وقتی با هم 
حضوری جلســه داشــتیم، بازی با کانادا لغو 

نشــده بود. او اصرار داشت بازی انجام شود و 
دنبال دومین تیم می گشــتیم تــا از کانادا به 
کشور دیگری برویم اما لغو بازی با کانادا همه 
برنامه های ما را بــه هم ریخت.مدیر تیم ملی 
فوتبــال امید درخصوص اینکه آیا نمی تواند از 
تیم هایی که فدراسیون فوتبال در حال مذاکره 
با آنها است اسم ببرد، گفت: اگر اسم تیم ها را 
ببریم برخی افراد با آنها صحبت کرده و کار را 
خــراب می کنند. یک تــا دو روز صبر کنید تا 
ببینیم چه اتفاقی می افتد. آنها باید مورد تایید 
سرمربی تیم ملی باشند و اسکوچیچ اعالم کرده 

اگر بازی با آنها قطعی شود، خیلی خوب است.
استیلی درمورد اینکه آیا اردوی تیم ملی قرار 
است بعد از پایان لیگ تشکیل شود و همچنین 
اظهار نظر باشــگاه استقالل مبنی بر اینکه به 
بازیکنانش برای جشن قهرمانی نیاز دارد، پاسخ 
داد: فیفادی از ۹ خرداد شروع می شود و طبق 
صحبتی که با سهیل مهدی داشتیم، بازی های 
لیگ هشتم تمام خواهد شد. امروز هم فرهاد 
مجیدی با من تماس گرفت و چنین درخواستی 
داشت. گفتم این موضوع را به اسکوچیچ انتقال 
بدهند. اگر شرایط باشد باید جوری کار کنیم 
که باشگاه ها آسیب نبینند. در فیفادی بازیکنان 
در اختیار تیم ملی هستند اما نهایت تالشمان را 
می کنیم که باشگاه ها و تیم ملی آسیب ببینند.

وی در گفت و گو با برنامه شب های فوتبالی 
افزود: فرهاد مجیدی درخواست کرده یک روز 
بازیکنان اســتقالل را برای حضور در جشــن 
قهرمانی در اختیــارش بگذاریم اما گفتم این 
موضوع بستگی به نظر ســرمربی دارد و باید 
دید سهیل مهدی چگونه بازی را برنامه ریزی 
خواهد کرد.وی افزود: خواهش می کنم رسانه 
ها و مردم پشــت تیم ملی باشند تا آرامش به 
ایــن تیم بازگردد. به دلیل مشــکالت موجود 
انتخاب حریف برای بازی مقداری سخت است 
اما همچنان تالش می کنیم بازی برگزار شود و 
این ملی بتواند با آرامش خوب این مسابقات را 
پشت سر بگذارد. نباید هم از داخل بخوریم و 
هم از خارج . باید جوری کنار تیم باشیم تا به 
آرامش رســیدن بتواند بازی های خوبی انجام 

بدهد و سبب افتخار کشورمان شود.

یک پیشکســوت استان کرمان معتقد است که باید 
باشگاه های این اســتان برنامه ای برای حضور بازیکنان 

بومی داشته باشند.
 استقالل و مس رفسنجان سه شنبه شب در چارچوب 
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند 
که این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر استقالل در رفسنجان 

به پایان رسید.
علی حاج اکبری، بازیکن کرمانی اسبق استقالل در 
گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد شاگردان فرهاد مجیدی 
در این دیدار اظهار کرد: استقالل در این فصل مهره های 
خوبی جذب کرد و توانســت نقاط ضعف سال قبلش را 
پوشش دهد. مهم ترین دلیل موفقیت استقالل، رسیدن 
به خودباوری و پیدا کردن شــخصیت بردن بود. از آن 
طــرف بازیکنان خارجی خوبی گرفت که به تیم کمک 

کردند تا به قهرمانی برسد.
او افزود: قبل از این بازی شخصا فکر می کردم باتوجه 
به قطعی شدن قهرمانی استقالل، این تیم از نظر انگیزه ای 
به مشکل بخورد. استقالل برای نباختن می جنگید اما 
مس چیزی برای از دســت دادن نداشــت. با این حال 
استقالل خیلی بازی خوب و حساب شده ای انجام داد. 
در این بازی نباید از ارزش های حســین زاده گذشت. او 

واقعا بازیکن بزرگی است.
این بازیکن اسبق استقالل در تمجید از حسین زاده 
گفت: جای تعجب است که چرا در تیم ملی به حسین زاده 
بیشتر بها داده نشده است. عالوه بر این، جذب حسین زاده 
نبــوغ فرهاد مجیدی را نشــان داده که چه خوب او را 
شناخت. حسین زاده خیلی مطرح نبود اما فرهاد مجیدی 
این بازیکن را جــذب کرد. در طرف مقابل البته جذب 
قاسمی نژاد اشتباه بود و من مخالف بودم چرا که بازیکن 
۳۲ ساله دیگر انگیزه ندارد. بازیکن جوان با انگیزه مطرح 
شــدن به استقالل و پرسپولیس می آید اما این موضوع 
درباره بازیکنی به سن و سال قاسمی نژاد صدق نمی کند.

حاج  اکبری درباره عملکرد مس مقابل استقالل بیان 
کرد: من فکر می کردم مس رفســنجان بهتر بازی کند 
چون هفته قبل هم ۲ بر صفر صنعت نفت را شکســت 
داده بودند و روحیه خوبی داشتند اما واقعا استقالل نشان 

داد که تیمی بوده که حقش قهرمانی این فصل است.
او در پاسخ به این سوال که چرا استقالل در هفته های 
پایانی نمایش بهتری از خود نشــان داده است، توضیح 
داد: به این دلیل که اســتقالل به معنای واقعی هفته به 
هفته بهتر شده است. زمانی که استقالل یک، هیچ می برد 
خیلی ها می گفتند که تیم خوب بازی نمی کند ولی من 
همیشــه حرفم این بود که تیم برنامه دارد. خوب دفاع 
کردن هم یکی از تاکتیک های فوتبال اســت. این اواخر 
تیم به خود باوری رسید و در کنار بردهایی که داشت، 

فوتبال زیبایی به نمایش گذاشت.
این پیشکسوت فوتبال کرمان در آستانه پایان لیگ 
بیست و یکم درباره عملکرد تیم های استان کرمان در این 

رقابت ها اظهار کرد: تیم های صنعتی هیچ مشکل مالی ای 
نداشتند خصوصا گل گهر با آن عظمتی که می تواند یک 
کشور را اداره کند. آقای سعد محمدی، مدیرعامل سابق 
شــرکت ملی مس خدمت بزرگی به فوتبال کرمان کرد 
و همیشه دیدگاه خوبی داشت  دست مسئوالن ورزشی 

را باز گذاشت.
حاج اکبری ادامه داد: گل گهر اگر حواشی ای که برایش 
ایجاد شــد، نبود، می توانست شرایط بهتری در جدول 
رده بندی داشته باشد. آن اتفاق تاثیر زیادی روی شرایط 
روحی و روانی بازیکنان این تیم داشــت چرا که دیدند 
امتیازاتی که برایش زحمت کشیده بودند، از گل گهر کم 
شــد. اگر هفت امتیاز از گل گهر کسر نمی شد و شرایط 
روحی و روانی تیم افت نمی کرد، گل گهر برای دومی یا 
سومی می جنگید. مس دست بازتری نسبت به گل گهر 
داشت و هر بازیکنی می خواست، گرفت. به همین دلیل، 
توقع ما این بود که نتیجه بهتری بگیرد چون هر بازیکنی 

را می خواستند، جذب کردند.

او در پایان درباره کمرنگ شدن حضور بازیکنان بومی 
در گل گهر و مس و تمرین کردن این دو تیم در تهران، 
گفت: خدا رحمت کند وقتی ناصر خان در کرمان بود، 
من را دید و کشــف کرد. ناصرخــان با بازیکنان بومی، 
شــهرداری رکمان را مطرح کرد و من را هم به فوتبال 
کشــور نشان داد. مردم وقتی بازیکن بومی شهرشان را 
ببیننــد، حس بهتری دارند و آن تیم ارزش بیشــتری 

برایشان پیدا می کند.
پیشکسوت فوتبال کرمان افزود: می گویند باید مثل 
فوتبال مدرن عمل کنیم و بازیکنان غیربومی اســتفاده 
کنیم. یک اشتباه بزرگ است که ما خودمان را با فوتبال 
اروپا مقایسه می کنیم. آن ها همه چیزشان درست است. 
این که برای ایجاد نشدن حرف و حدیث، بازیکن بومی 
جذب نشود به بهانه ای تبدیل شده تا بازیکنان غیربومی 

به باشگاه ها بیایند.
حاج اکبری بیان کرد: االن اسم مس رفسنجان روی 
تیم اســت ولی تهران حضور دارد و هیچ بازیکن بومی 
در این تیم نیست، چون که بهانه حرفه ای بودن فوتبال 
را دارند. این باعث از دست رفتن ارزش تیم برای مردم 
رفسنجان می شود. البته شرایط در گل گهر کمی متفاوت 
اســت چرا که قلعه نویی تجربه مربی گری در کرمان را 
داشت و به همین دلیل از بازیکن بومی در تیمش استفاده 
کرد. قلعه نویی به همین دلیل در سیرجان محبوب است.

او توضیح داد: فکر می کنم در رفسنجان مقصر مدیران 
باشگاه هستند که نمی خواهند بازیکن بومی در تیم باشد. 
مردم رفسنجان همه همدیگر را می شناسند و اگر بازیکن 
بومی در تیم باشد، تیم ارزش بیشتری برایشان دارد. در 
حال حاضر مردم تیم را از خودشان دورتر می بینند. در 
چنین شرایطی مدیران می توانند برنامه ای برای حضور 
بازیکنان بومی در تیم شــان داشته باشند اما اگر دست 
مربی را باز بگذارند، مربی به خاطر دردسر کمتر به سراغ 

بازیکنان غیربومی می رود.

حسینزاده،نبوغفرهادمجیدیدراستقالل

  برای کســب تجربه به مسابقات 
آسیایی می رویم نه قهرمانی

ســرمربی تیم ملی فوتبال امید می گوید 
تیمش را برای کســب تجربه به مســابقات 
قهرمانی آسیا می فرستد و به دنبال قهرمانی 

نیست.
 مهدی مهدوی کیا بعد از شکست سه بر 
یک تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل عراق 
گفت: خیلی زود گل خوردیم اما توانســتیم 
گل را جبــران کنیــم، روی گل دوم عراق 
غافلگیر شــدیم. در نیمه دوم می توانستیم 
گل خــورده را جبران کنیم اما باز هم روی 
ضربه کرنر گل خوردیم و غافلگیر شدیم. سوم 
را روی اشــتباه صد درصد بازیکن خودمان 
دریافت کردیم. بعد از این نتیجه، بازی برای 
ما سخت شد. عراق در زمین خود جمع شد 
و دوســت داشت روی ضد حمله بازی کند. 

به تیم عراق تبریک می گویم.
ســرمربی تیم ملی امیــد درباره مزایای 
بازی دوســتانه با عــراق گفت: ما بازی های 
دوســتانه زیادی نداشتیم و به همین دلیل 
از همه بازیکنانمان اســتفاده کردیم و نظم 
تیمی ما هم به همیــن دلیل به هم خورد. 
االن فهمیدیــم که کدام بازیکنان شــرایط 
بهتــری دارند. در این دو بازی متوجه نقاط 

ضعفمان شدیم.
مهدوی کیا درباره میزبانی عراق نیز اظهار 
کرد: از فدراســیون فوتبــال عراق به خاطر 
میزبانــی اش و ترتیــب دادن این دو بازی 
دوســتانه تشکر می کنیم قطعا این دو بازی 

به ما کمک خواهد کرد.

 زنــان ایرانــی کــه اورســت 
حریفشان نشد!

 هر ساله کوهنوردان زیادی برای صعود به 
قله اورســت اقدام می کنند اما تعداد کمی از 
ورزشــکاران هستند که می توانند به بام دنیا 
قدم بگذارند. خطــرات راه، هزینه های زیاد و 
آمادگی بدنی و ذهنی باال از جمله چالش هایی 
است که یک ورزشکار حرفه ای با آن باید دست 
و پنجه نرم کند.باتوجه به سختی های موجود 
در راه صعود، اما همچنان زنان زیادی هستند 
که هرساله برای رسیدن به قله اورست تالش 
مــی کنند. در این بین، نام زنان ایرانی هم به 
چشم می خورد که با وجود مشکالت فراوان با 
اراده و برنامه ریزی موفق شده به بام دنیا قدم 
بگذارند.  باتوجه به شرایط کوهنوردی در ایران 
و محدودیت های موجود، زنانی بوده که تسلیم 
نشده و هدف خود را دنبال کردند.پس از صعود 
دو بانوی ایرانی به اورست، در ۲۹ اردیبهشت 
۱۳۹۱ پروانه کاظمــی دیگر کوهنورد ایرانی 
بود که توانست بر بام دنیا قدم بگذارد.   از این 
بانوی ورزشکار به عنوان نخستین کوهنورد زن 
مستقل ایرانی که فاتح اورست شد، یاد می شود. 
او  نخســتین کوهنورد سال ۲۰۱۲ بود که بر 
روی اورست قرار گرفت.در سال جاری بازهم 
زنان ایرانی افتخار آفرینی کرده و توانستند پس 
از حدود ۱۰ سال بر بام دنیا پرچم ایران را به 
اهتزاز در آورند.  افســانه حسامی فرد و الهام 
رمضانی دو کوهنورد ایرانی بوده که توانستند 
در اردیبهشت ۱۴۰۱ با وجود مشکالت فراوان 
و بدون حمایت فدراسیون کوهنوردی اورست 

را فتح کرده و نام خود را ماندگار کنند.

 گالیه های دختر کشتی گیر بعد از 
کسب دو نقره آسیا

سپیده بابایی پس از کسب نقره آسیا گفت: 
کشتی آلیش جزو رشته های سنتی است و هیچ 
شرایط شغلی برای ما فراهم نمی شود حتی از 

نظر شهریه دانشگاه هم مشکل داریم.
 تیم ملی کشــتی آلیش زنان ایران در دو 
بخش آزاد و کالسیک عنوان قهرمانی آسیا را 
به دست آورد.سپیده بابایی ملی پوش وزن ۵۵ 
کیلوگرم در هر دو بخش موفق به کسب مدال 
نقره شد. بابایی به سطح این مسابقات اشاره و 
بیان کرد: مسابقات آسیایی از جهانی سنگین تر 
است و سطح باالیی داشت. از نظر میزبانی هم 
نسبت به قبل بهتر بود. با وجود ناداوری ها خوب 
کار کردیم و با مدال های رنگارنگ برگشتیم.او 
با بیان اینکه حریفم در فینال قرقیزستانی بود 
و با ناداوری طال را از دســت دادم، ادامه داد: 
شرایط مســابقات با تمرینات ما فرق داشت، 
کشتی ها با کفش برگزار می شد و مسابقاتمان 
در فضای باز بود. این مســائل را در بخشنامه 
مسابقات ذکر نکرده بودند و ما در عمل انجام 
شده قرار گرفتیم. در فینال بدون هیچ دلیلی 
اخطار می دادند و چلنج نداشــتیم.  زمانی که 
فینال آزاد تمام شد و به هتل برگشتیم، داور 
هندی با یک جعبه شیرینی پیش ما آمد و از 
من عذرخواهی کرد. گفت برایت متاسفم که 

طال نگرفتی.
قبل از اعزام از طرف کمیته ملی المپیک به 
اردوی ما آمدند و یکسری حرف ها و قول ها داده 
شد. کشتی آلیش جزو رشته های سنتی است 
و هیچ شرایط شغلی برای ما فراهم نمی شود. 

 پایان کار دختران دوومیدانی ایران 
در آذربایجان با 7 مدال

تیــم ملــی دوومیدانی اعزامــی ایران به 
مسابقات آذربایجان هفت مدال در ماده های 

مختلف کسب کرد.  
 فدراسبون دوومیدانی چهار ورزشکار زن 
را به مسابقات بین المللی آذربایجان اعزام کرد 
که در پایان موفق به کسب سه طال، سه نقره 

و یک برنز شدند.
در روز اول مسابقات پریچهر شاهی در دوی 
۱۵۰۰ متــر با ثبت زمان ۴:۳۴.۹۴ دقیقه به 

مدال طال رسید.
کژان رستمی در ۴۰۰ متر با زمان ۵۷.۹۷ 

متر اول شد.
سارینا ســاعدی در پرش سه گام با حد 
نصاب ۱۲.۳۸ متر دوم شد و ساناز امیری  پور 
در ۱۰۰ متــر با زمان ۱۲.۳۱ثانیه در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
در روز دوم پریچهر شاهی در ماده ۳۰۰۰ 
متر با حد نصاب ۹:۵۴.۱۱ دقیقه ضمن کسب 
عنوان نخست، رکوردملی بزرگساالن ایران را 

بعد از ۱۲ سال ارتقا داد.
رکورد سابق این ماده با زمان ۱۰:۰۶.۰۱ 
دقیقــه در اختیار لیــال ابراهیمی بود که در 
این مســابقات به عنوان مربــی تیم ملی را 

همراهی کرد.
کژان رســتمی و ساناز امیری پور در ۲۰۰ 
متــر به ترتیب با زمان هــای ۲۵.۰۶ ثانیه و 
۲۵.۵۳ ثانیه دوم و سوم شدند. سارینا ساعدی 
ام در پرش طول بارکورد ۵.۶۹ متر در جایگاه 

چهارم قرار گرفت.

 شکست ملی پوشان اپه ایران در 
جام جهانی گرجستان

ملی پوشــان شمشــیربازی اپه ایران از 
رسیدن به جدول اصلی جام جهانی گرجستان 

بازماندند. 
 رقابــت بخــش انفــرادی جــام جهانی 
شمشــیربازی اپه گرجستان برگزار شد و دو 
نماینده ایران موفق نشــدند به جدول اصلی 

برسند. 
محمد برزگر در مرحله گروهی حذف شد 
و محمد رضایی در دور دوم جدول مقدماتی 

شکست خورد. 
نتایج ملی پوشــان اپه ایران به شرح زیر 

است:
نتایج مرحله گروهی: 

محمد برزگر: ۲ پیروزی و ۴ باخت 
محمد رضایی : ۴ پیروزی و ۲ باخت

برزگر موفق به صعود از مرحله گروهی نشد 
اما رضایی راهی جدول مقدماتی شد.

 دور نخست جدول مقدماتی 
 محمد رضایی ۱۵ - اسنالیف از قرقیزستان 

۱۴
دور دوم جدول مقدماتی

محمد رضایی ۸ - لئونارد مولر از سوییس 
۱۵

به ایــن ترتیب رضایی از صعود به جدول 
اصلی جام جهانی گرجستان بازماند. 

رنکینگ دو شمشیرباز ایران در جام جهانی 
گرجستان:  

۷۵- محمد رضایی
۱۴۷- محمد برزگر 



 | 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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یک شرکت رباتیک در حال توسعه ربات هایی است که قادر به شستن و خشک 
کردن ظروف، تمیز کردن مبلمان و مرتب کردن اسباب بازی بچه ها هستند.

 به نقل از دیلی میل، شرکت دایسون )Dyson( که در زمینه لوازم خانگی و 

البته روباتیک فعالیت دارد پیشرفت های بعدی خود را در ربات های خانگی نشان 
داده است که قادر به شستن و خشک کردن ظروف، تمیز کردن مبلمان و مرتب 

کردن اسباب بازی بچه ها هستند.
بیشتر ربات هایی که این شرکت روی آنها کار می کند دارای بخش هایی مانند بازو، 
دست و سیستم های بینایی هستند. در کنفرانس بین المللی رباتیک و اتوماسیون در 
فیالدلفیا، دایسون نمونه اولیه ربات های مخفی را که بخشی از یک مطالعه بزرگ تر 
هستند، فاش کرد. این افشاگری شامل تعدادی عکس از دست یک ربات بود که 

کاماًل شبیه مدل های صنعتی کوچکتر شرکت هایی مانند ABB است.
ربات های جدید می توانند ظرف ها را بشــورند، اســباب بازی ها را بردارند و اگر 
وســیله ای زیر مبل افتاده، پیدا و آن را بردارند. همراه با توسعه ربات های جدید، 
دایســون ۲۵۰ مهندس رباتیک را استخدام می کند و انتظار دارد تا ۵ سال آینده 
۷۰۰ نفر دیگر را اســتخدام کند.جیک دایسون، مهندس ارشد این شرکت گفت: 
آینده بزرگی در رباتیک و صرفه جویی در وقت افراد، انجام کارهای خانه برای مردم 

و بهبود زندگی روزمره رخ خواهد داد.

یک شــرکت، ژل مبتنی بر فناوری نانو را توسعه می دهد که می تواند لکه های 

دور چشم را از بین ببرد. شرکت انتود فارماکیوتیکالز، ژل مبتنی بر فناوری نانو را 
توسعه می دهد که می تواند لکه های دور چشم را از بین ببرد. 

در این محصول فرموالسیون سلولی زیستی مبتنی بر فناوری نانو حاوی مواد 
طبیعی گیاهی با دقت تنظیم شده است. این سرم ژل تسکین دهنده، خنک کننده 

غیر چسبنده و غیر تحریک کننده پوست دور چشم است.
این محصول دارای ویژگی های دیگری مانند آنتی اکسیدان های ضد پیری، عوامل 

روشن کننده پوست و مواد طبیعی فوق العاده مرطوب کننده است.
مواد تشــکیل دهنده این ژل از طریق فناوری نانو با یک فرآیند کاهش اندازه 
ذرات پیشــرفتهف کوچک سازی شــدند تا اندازه ذرات کمتر از ۵۰ نانومتر را به 
دست آوزند. این نانوذرات بسیار کوچک قوی تقریبا ۲۰ برابر بهتر و سریع ترجذب 
 پوســت شــده و نفوذ عمیق تری در پوســت دارنــد و باعث پخش بیشــتر در

 سراسر پوست می شود. 

رباتهاییکهاسباببازیهارامرتبمیکنند

ژلنانوییگیاهیبرایرفعلکههایدورچشم

 استاد انوشه و جادوگری بدون مجوز! استاد انوشه و جادوگری بدون مجوز!
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  تکنولوژیتکنولوژی

براساس آمار آکادمی اطفال آمریکا، شمار موارد ابتالی کودکان به ویروس کرونا 
طی دو هفته گذشته با بیش از ۷۲ درصد افزایش مواجه بوده است.

به نقل از سی جی تی ان، بر اساس داده های جمع آوری شده توسط آکادمی اطفال 

آمریکا )AAP( و انجمن بیمارستان کودکان، موارد کووید-۱۹ در میان کودکان 
برای شش هفته متوالی افزایش یافته است.

ابتالی بیش از ۱۰۷ هزار کودک به  کووید-۱۹ در هفته منتهی به ۱۹ می گزارش 
شده است که نسبت به دو هفته قبل ۷۲ درصد افزایش داشته است.

براســاس آخرین گزارش آکادمی اطفال آمریکا )AAP( و انجمن بیمارستان 
کودکان که ماه گذشــته منتشر شــد، از زمان شروع همه گیری، نتیجه آزمایش 
 بیــش از ۱۳ میلیون کــودک در ایــاالت متحده بــرای COVID-۱۹ مثبت 

شده  است.
دولت آمریکا هشــدار داده است که این کشور ممکن است در پاییز و زمستان 
شاهد ۱۰۰ میلیون ابتال به کرونا و موج قابل توجهی از مرگ و میر باشد. چندین 
کارشناس بر سر این موضوع توافق دارند که موج چشمگیری در پاییز و زمستان 
امسال از راه خواهد رسید چرا که تأثیر واکسن ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این 
در حالی است که محدودیت ها کم شده است و انواع ویروس که قادر به دور زدن 

سیستم ایمنی هستند در حال انتشار هستند.

چهره واقعی امیکرون، بیش از گذشــته مشخص شده و تصورات اولیه درباره 
ساده بودن این سویه و کم خطر بودن آن درحال رخت بربستن است؛ جدیدترین 
مطالعات نشان می دهد که این سویه با ویژگی عبور از سیستم ایمنی می تواند افراد 

را در فاصله زمانی کوتاه مدت حتی یک ماه دوباره گرفتار کرونا کند.
 چهره واقعی امیکرون، بیش از گذشــته مشــخص شــده و تصــورات اولیه 
درباره ســاده بودن این ســویه و کم خطر بودن آن درحال رخت بربستن است؛ 
جدیدترین مطالعات نشان می دهد که این سویه با ویژگی عبور از سیستم ایمنی 
می توانــد افراد را در فاصله زمانی کوتاه مدت حتی یک مــاه دوباره گرفتار کرونا 
کند. امیکرون با نشانه های سرماخوردگی ساده شایع شد؛ پزشکان و متخصصان 
ویروس شــناس در ابتدا آن را در گروه یک بیماری ویروســی معمولی قرار دادند 
 که به راحتی کنترل می شــود و شــدت آن کم اســت، اما پس از شیوع گسترده 
ایــن ویروس، چهره واقعی امیکرون در حال رونمایی اســت؛ تا جایی که همین 
سویه ساده و کم خطر بسیاری از افراد را به دلیل عالئم گوارشی راهی درمانگاه و 

بیمارستان کرده است. 
سویه کرونا امیکرون اولین بار در ماه نوامبر ۲۰۲۱ در کشور بوتسوانا شناسایی 
شــد و به سرعت در فهرست سویه های نگران کننده سازمان جهانی بهداشت قرار 
گرفت. این سویه در مدت زمان کوتاهی به سویه غالب در جهان تبدیل شد و جای 
واریانــت دلتا را گرفت. از آن زمان تاکنون جهش هایی در امیکرون اتفاق افتاده و 
عالوه بر ســویه اصلی که امیکرون BA.۱ نــام دارد، امیکرون BA.۲ و BA.۳ هم به 
وجود آمده اســت. زیرسویه امیکرون BA.۲ مسری تر از BA.۱ است و این سازمان 
در ماه مارس)اسفند( اعالم کرد که این زیرسویه در جهان غالب شده است. انگار 
قرار است حاال حاالها اســم های متفاوت و سرایت های بیشتری از این ویروس را 
شاهد باشیم؛ در این گزارش به جزئیات تازه ترین جهش ویروس کرونا می پردازیم:

* امیکرون XE چیست؟
امیکرون XE یک گونه نوترکیب است. گونه های نوترکیب ها زمانی به وجود می آیند 
که ویروس ها مواد ژنتیکی خود را با یکدیگر مبادله می کنند تا نسخه ای جدید از 
ترکیــب دو ویروس والد به وجود آید. این اتفاق موقعی رخ می دهد که دو ویروس 
از رســته ها، سویه ها یا زیرسویه های مختلف به صورت همزمان یک سلول را آلوده 
می کنند. مواد ژنتیکی ویروس ها می توانند با هم ترکیب شده و ویروس نوترکیب 
جدیدی را بســازند که خصوصیات ویروس های والد را دارد. بنابراین خصوصیات 
ویروس های نوترکیب وابسته به مواد ژنتیکی است که از ویروس والد به نسخه جدید 
رســیده است. امیکرون XE ترکیبی از امیکرون BA.۱ و BA.۲ است. البته تاکنون 
ویروس های زیادی از ترکیب BA.۱ و BA.۲ به وجود آمده اند: مثال XQ در بریتانیا، 
XG در دانمارک، XJ در فنالند و XK در بلژیک شناســایی شدند. ولی این زیرسویه 
جدید جهش های NSP۱-۶ را از BA.۱ و ســایر جهش های ژنوم را از BA.۲ به ارث 
برده است. به عالوه، سه جهش دیگر روی این ویروس دیده می شود که پیش تر نه 

در BA.۱ و نه در BA.۲ دیده نشده بود.
* شدت انتقال سویه جدید

براســاس برآوردهــای اولیه، این جهش جدید تقریباً ۱۰ درصد مســری تر از 
امیکرون پنهان کار به عنوان مسری ترین جهش ویروس کروناست؛ طبق به روزرسانی 
اپیدمیولوژیک هفته گذشته WHO، این تخمین آزمایشی است و این سازمان به نظارت 
بر این نوع ادامه خواهد داد. هنوز، مقامات بهداشتی هیچ دلیلی برای نگرانی با این 

نوع  جدید نمی بینند.
* عالئم ابتال به سویه ترکیبی 

چــارو دات آرورا، متخصــص بیماری های عفونی می گویــد: »تاکنون عالئم 
گزارش شــده با این نوع، همانند عالئم امیکرون خستگی، بی حالی، تب، سردرد، 

بدن درد، تپش قلب و مشکالت قلبی است«.
وی ادامه می دهد: اگرچه این نوع از ژانویه ۲۰۲۲ در انگلیس کشــف شده، اما 
موارد کم ابتال به آن دلگرم کننده است. این بدان معناست که نگرانی کم است و 
از این رو، افرادی که با نوع امیکرون آلوده شده اند هنوز آنتی بادی های در گردش 
کافی را به عنوان محافظ خود دارند؛ اما به طورکلی شــدت عالئم کووید-۱۹ از 
فردی به فرد دیگر بســته به وضعیت واکسیناسیون و مصونیت به دست آمده از 
عفونت های قبلی متفاوت است. تغییر عالئم برای برخی افراد جدی نیست و برای 
برخی دیگر ممکن است نسبتاً شدید باشد. کارشناسان تاکید می کنند، سرگیجه 
و خســتگی شایع ترین عالئم افراد مبتال به سویه های اخیر کرونا است؛  خستگی 
ممکن اســت عالمت روزمره باشد، اما در صورت ادامه دار بودن الزم است افراد به 

پزشک مراجعه کنند.

افزایش72درصدیابتالیکودکانآمریکاییبهکرونا

رایجترینعالئمجهشجدیدکرونارابدانید

  ریلمی از تبلت 11 اینچی Pad X رونمایی كرد
 ۲K می توان به نمایشگر ۱۱ اینچ با وضوح Pad X از ویژگی هایی ریلمی

و پشتیبانی از قلم Realme Pencil اشاره کرد.
ریلمــی باالخره از تبلت باالرده خود با نام Pad X رونمایی کرد؛ تبلتی 
با بدنه آلومینیومی که به نمایشــگر ۱۱ اینچی LCD مجهز شده است. این 
تبلت تنها ۷٫۱ میلی متر ضخامت و ۴۹۹ گرم وزن دارد و از فریمی تخت، 

مشابه آنچه در آیپدهای اپل می بینیم، بهره می برد.
 ۲۰۰۰( ۲K طبق اعالم ریلمی، نمایشــگر ۱۱ اینچی دستگاه به وضوح
× ۱۲۰۰ پیکسل( مجهز شده است و حدود ۸۴٫۶ درصد از پنل جلویی 
دستگاه را به خود اختصاص خواهد داد. از دیگر ویژگی شاخص نمایشگر 
 Low می توانیم به نسبت ۵:۳، روشنایی ۴۵۰ نیت و گواهی Realme Pad X
Blue Light اشاره کنیم که به واسطه آن برای جلوگیری از آسیب به چشمان 

کاربر، نمایشگر سطح کمتری از نور آبی را ساطع می کند.
در زیر این نمایشگر دستگاه، تراشه اسنپدراگون ۶۹۵ قرار دارد. تراشه ای 
میان رده که از ۸ هسته پردازشی با چینش ۶ + ۲ قرار گرفته اند و در نسخه ی 
پایه ۴ گیگابایت رم آن را همراهی می کند. دوربین سلفی نیز از سنسوری 
۸ مگاپیکسلی استفاده می کند که از زاویه دید ۱۰۵ درجه بهره می برد و 
در پشــت تبلت نیز از یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی 

استفاده شده است.
تبلت ریلمی Pad X به چهار بلندگو مجهز شــده است که در لبه های 
باال و پایینی آن قرار گرفته اند. این بلندگوها به واسطه پشتیبانی از فناوری 
Dolby Atmos تجربه ای فوق العاده از تماشای محتوای ویدیویی و تماشای 

فیلم و سریال را دراختیار کاربر قرار خواهد داد.

  آیا می توان هوای مریخ را تنفس كرد؟
آیا تنفس هوای مریخ با    توجه   به مقدار کم اکســیژن موجود در آن ممکن 
خواهد بود؟ درباره ی ســاختار هوا و اتمسفر مریخ و اکسیژن موجود در آن و 

سازگاری  شان با بدن انسان چه می دانیم؟
تصویر کنید که فضانوردی روی ســطح مریخ فرود آمده اســت. او برای 
زنده ماندن در ســیاره ی ســرخ به چه چیزی نیــاز دارد؟ همین ابتدای کار 
می توانیم فهرستی کوتاه تهیه کنیم: آب، غذا، سرپناه و البته اکسیژن. ما روی 
زمین مشکلی برای نفس کشیدن نداریم؛ چراکه اتمسفر زمین حاوی اکسیژن 
کافی برای تنفس ما و بسیاری دیگر از جانداران متنوع است. گیاهان و برخی 

از انواع باکتری ها این اکسیژن را برای ما تأمین می کنند.
همچنین، احتماالً همه می دانیم که اکسیژن، تنها گاز موجود در اتمسفر 
زمین نیست و حتی باید بگوییم بیشتر اتمسفر زمین از گازهای دیگر تشکیل 
شــده است. درواقع، ۲۱ درصد هوای زمین از اکسیژن و تقریباً بقیه ی آن از 
نیتروژن )با ۷۸ درصد( تشکیل شده است. گازهای دیگری هم به نسبت های 

کمتری در جّو زمین وجود دارند؛ از جمله دی اکسید کربن.
شاید این پرسش در ذهنتان پیش آمده باشد که اگر نیتروژن اتمسفر زمین 
بیشــتر از اکسیژن است، چرا برای نفس کشیدن به اکسیژن نیاز داریم؟ چرا 
بدن ما به عنوان مثال به نیتروژنی که در جّو با درصدی بیشتری موجود است، 
چنین نیاز استراتژیک و تعیین کننده ای ندارد؟ برای داشتن برداشت بهتر از 
تعامل میان بدن انسان و اکسیژن، باید اندکی روی تنفس انسان دقیق تر شویم.

وقتی عمل دم انجام می شود، تمام گازهای موجود در هوا وارد ریه ها می شوند؛ 
اما بدن ما فقط از اکسیژن استفاده می کند و بقیه ی آن هنگام بازدم به اتمسفر 
برمی گردد. اکسیژن برای سلول های بدن ما به منزله ی سوخت تلقی می شود و به 
تأمین عناصر سازنده ی مورد نیاز بدن انسان برای بقا کمک می کند. سلول های 
بدن انسان اکسیژن را به منظور تولید پروتئین های مختلف برای ساخته شدن 
سلول های جدید در بدن با نیتروژن و هیدروژن ترکیب می کنند. با این مقدمه، 

مقاله را با پرداختن به وضعیت اکسیژن در مریخ ادامه می دهیم.

mars سنگ های سطح سیاره سرخ مریخ
یکی از تصاویری که مریخ نورد پرسویرنس ناسا از سطح مریخ و سنگ های 

موجود در کف آن تهیه کرده است.

هوای مریخ
اتمســفر مریخ رقیق و حجم آن تنها ۱ درصد حجم اتمسفر زمین است. 
به بیان دیگر، مریخ درمقایسه با زمین ۹۹ درصد هوای کمتری دارد. نباید فراموش 
کنیم که اندازه ی مریخ هم تقریباً نصف زمین اســت؛ از این رو، نیروی گرانش 
مریخ قدرت کافی برای جلوگیری از فرار گازها به فضا را ندارد. فراوان ترین گاز 
اتمســفر مریخ دی اکسیدکربن است. برای انسان هایی که روی زمین زندگی 

می کنند، دی اکسیدکربن  گازی سمی با غلظت باال است.
خوشــبختانه دی اکسیدکربن تنها یک درصد از اتمسفر زمین را تشکیل 

می دهد؛ اما در مریخ این رقم ۹۶ درصد اســت. جامعه ی بشری در حال حاضر 
با همین مقدار ۱ درصدی دی اکســید کربن موجود در جّو زمین هم میانه ی 
خوبی ندارد و در حال دســت وپنجه نرم کردن با یکی از مشکالت مهم  تاریخ 
بشر درزمینه ی کنترل میزان گاز دی اکسید کربن منتشرشده در جّو هستیم. 
با کمی اغماض می توان گفت اتمسفر مریخ فاقد اکسیژن است. درواقع، تنها 
۱/۰ درصد اتمسفر مریخ از اکسیژن تشکیل شده و این میزان اکسیژن برای 

تنفس انسان به هیچ وجه کافی نیست.
لباس فضانوردان می تواند اکســیژن الزم برای تنفس آن ها را تأمین کند؛ 
اما اگر فضانوردی بخواهد لباس خود را درآورد و در هوای مریخ نفس بکشد، 
بالفاصله جانش را از دست خواهد داد. در چنین وضعیت ناخوشایندی که حتی 
شاید تصورش هم آزاردهنده باشد، فضانورد نه تنها به  دلیل نرسیدن اکسیژن 
دچار خفگی می شود؛ بلکه به  دلیل کم بودن فشار اتمسفر در سطح مریخ، تقریباً 

به طور هم زمان خونش نیز به معنی واقعی کلمه به جوش خواهد آمد.

زندگی بدون اكسیژن
تاکنون، دانشــمندان نتوانســته اند اثری از حیــات در مریخ پیدا کنند و 
اغلب پژوهش های انجام شــده در این حوزه در حد گمانه زمانی هایی درباره ی 
گذشته های دورودراز با اماواگرهای فراوان بوده است. بااین حال، کار جست وجوی 
دانشــمندان تازه شروع شده است و در آغاز مسیر پژوهشی طوالنی هستیم. 
شاید بتوان گفت کاوشگرهای رباتیک، تنها توانسته اند سطح سیاره ی سرخ را 
به تعبیری خراش بدهند و هنوز چیزهای بسیار زیادی برای بررسی دست نخورده 

باقی مانده است.
هیچ شکی در این نیست که طبیعت مریخ برای انسان ها غیرعادی و عجیب 
می کند. درواقع، موضوع صرفاً مربوط به هوا یا غلظت آن نیست. ما با مسئله ی 
بزرگ دیگری هم مواجه هســتیم: مقدار بسیار ناچیزی از آب مایع در سطح 
مریخ وجود دارد. به  تمام مشــکالت یادشده باید این نکته را هم اضافه کنیم 
که هوای مریخ اغلب سرد است و شب ها تا منفی ۷۳ درجه ی سلسیوس هم 

کاهش پیدا می کند.
بسیاری از ارگانیسم های موجود در زمین می توانند شرایط سخت را تحمل 
کنند. ما توانسته ایم حیات را در جنوبگان و عمیق ترین نقطه ی اقیانوس ها و 
کیلومتر ها زیر سطح زمین پیدا کنیم. بسیاری از این نواحی دماهای به شدت 

زیاد یا کم دارند و تقریباً فاقد اکسیژن و آب هستند.
حتی اگر اکنون در مریخ حیات وجود نداشته باشد، شاید میلیاردها سال 
پیش شــرایط به گونه ی دیگری بوده اســت. در گذشــته های بسیار دور که 
اتمسفر مریخ ضخیم تر بوده، اکسیژن بیشتری هم در آن وجود داشته است و 
دمای اتمسفر هم بیشتر بوده و حجم زیادی آب مایع نیز در سطح آن یافت 

می شده است.
یکی از اهداف مأموریت مریخ نورد پرسویرنس یا استقامت که ناسا به مریخ 
فرستاده است، جست وجو برای یافتن نشانه هایی از حیات باستانی در این سیاره 
است. به همین دلیل، این ربات فضایی در داخل سنگ های مریخ به دنبال فسیل  
ارگانیسم ها می گردد؛ ارگانیسم هایی مانند میکروب های مریخی که به  احتمال 

زیاد در زمان های دور و به  شکل  اولیه ی حیات وجود داشته اند.
مریخ نورد پرســویرنس ناسا در روز نودوهشتم مأموریت خود این سلفی را 

گرفته است.

تولید اكسیژن در مریخ
یکــی از تجهیــزات مریخ نورد پرســویرنس MOXIE نام دارد؛ وســیله ای 
شــگفت انگیز که با جمع آوری دی اکســیدکربن موجــود در جّو مریخ آن  را 
به اکســیژن تبدیل می کند. اگر فناوری به کار رفته در MOXIE مطابق انتظار 
دانشمندان کار کند، فضانوردان آتی مریخ نه تنها می توانند اکسیژن مورد نیاز خود 
را تولید کنند؛ بلکه از اکسیژن تولیدشده به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده ی 
سوخت موشک برای مأموریت بازگشت به زمین نیز می توانند استفاده کنند.

هرچه اکســیژن بیشتری در مریخ تولید شــود، به همان میزان به حمل 
اکسیژن کمتری از زمین به مریخ نیاز خواهد بود و درنتیجه، سفر به سیاره ی 
سرخ راحت تر خواهد شد. بااین حال، حتی درصورت تولید اکسیژن از جّو مریخ 
نیز، فضانوردان مریخی همچنان به لباس فضانوردی خود نیاز خواهند داشت. 
هم اکنون ناسا مشغول کار روی فناوری های جدید برای ممکن کردن سفر انسان 
به مریخ است. مأموریت های سرنشین دار به مریخ ممکن است ده سال بعد یعنی، 
اواخر دهه ی ۲۰۳۰، شروع شود. شاید شما یکی از افرادی خوش اقبالی باشید 
که برای سفر به مریخ و برداشتن اولین گام روی سیاره ای دیگر انتخاب شوند.

ریلمی برای تأمین انرژی تبلت Pad X از یک باتری ۸۳۴۰ میلی آمپر ساعتی 
استفاده کرده است که از شارژ ۳۳ وات پشتیبانی می کند؛ این باالترین سرعتی 

است که ریلمی تاکنون در تبلت های خود استفاده کرده است.
از نظر نرم افزاری اما محصول جدید ریلمی اندروید ۱۲ به همراه رابط کاربری 
RealmeUI For Pad را اجرا می کند که شباهت زیادی به iPad OS اپل دارد. 
رابط کاربری مذکور را پیش تر در تبلت های ریلمی پد و ریلمی پد مینی نیز 

مشاهده کرده بودیم.
تبلت Pad X ریلمی در رنگ های سبز، آبی و خاکستری و با قیمت ۱۹۳ 
دالر برای مدل ۶۴/۴ گیگابایت، عرضه خواهد شد. برای کاربران حرفه ای تر 
مدلی با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره درنظر گرفته شــده 
است که با قیمت ۲۳۷ دالر قابل سفارش خواهد بود. ریلمی تاریخ عرضه ی 
تبلــت جدید خود در چین را ۱۰ خرداد اعالم کرده؛ اما صحبتی از قیمت و 

زمان عرضه ی جهانی آن به میان نیاورده است.
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