
جزییات تازه درباره فرآیند ورود خودروهای خارجی

ابهاماتیکهرفعنمیشود!

گروه اقتصاد - در حالی وزیر صنعت از آماده 
می گوید،  سخن  خودرو  واردات  شرایط  شدن 
اما کارشناسان معتقدند که شرایط اقتصادی و 
سیاسی کشور به گونه ای نیست که بتوان به این 

زودی ها منتظر خودروهای وارداتی بود.
با وجود انتشار اخبار مختلف درباره واردات 
زمان  فعال  که  می رسد  نظر  به  اما  خودرو، 
مشخصی برای آمدن خودروهای خارجی وجود 

ندارد و شاید این وعده در حد حرف بماند.
صنایع  مدیرکل  توکلی الهیجانی،  عبدالله 
خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم 
و مجموعه های خودرو اعالم کرده است؛ زمان 
واردات خودرو به کشور هنوز مشخص نیست 
و به سرعت عمل واردکنندگان بستگی دارد که 

بنگاه های اقتصادی هستند.
درخواست  ثبت  اکنون  داده؛  توضیح  وی 
واردکنندگان مختلف در حال  و  خودروسازان 
انجام است و مواردی درخصوص استانداردهای 

این  فروش  از  پس  خدمات  تایید  و  مدنظر 
شرکت ها وجود دارد.

به گفته این مقام مسوول، اگر واردات هم 
اتفاق بیفتد، بازار به سمت رقابتی شدن پیش 
خواهد رفت و شاهد بالندگی صنعت خودرو نیز 

خواهیم بود.
این اظهارات در شرایطی است که در شهریور 
ماه، سخنگوی وزارت صمت اعالم کرده بود که 
اگر همه چیز خوب پیش رود، از آذرماه باید 

منتظر خودروهای وارداتی باشیم.
بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند که 
عملیاتی ساختن فرآیند واردات خودرو مستلزم 
فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت ها مانند نهایی 
شدن برجام، حل شدن مشکل نقل و انتقاالت 
مجاز  نمایندگی های  واگذاری   ،FATF و  مالی 
است که هیچ کدام در حال حاضر فراهم نیست 
و با توجه به حرکت برجام به سوی نافرجامی، 

به نظر نمی رسد این فرآیند به جایی برسد.
کرده  اعالم  امروز  وزیر صمت  این حال،  با 

که دولت شرایط واردات خوردو را فراهم کرده 
پیوند  فناوری  انتقال  با  باید  واردات خودرو  و 
بخورد. به گفته سیدرضا فاطمی امین، از هفته 

گذشته ثبت سفارش آغاز شده است.
چه خودروهایی وارد کشور می شوند؟

اما در این میان، مقامات وزارت صنعت به 
تازگی از قیمت و مدل های خودروهای احتمالی 
امید  گفته  به  بنا  کرده اند.  رونمایی  وارداتی 
قالیباف، فهرست شرکت های واردکننده خودرو 
این  اینکه  است؛ ضمن  رسیده  به ۱۲ شرکت 
فهرست، همچنان باز است و به محض این که 
شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط الزم در 
آئین نامه واردات خودرو را احراز کند، به فهرست 

واردکنندگان خودرو اضافه می شود.
بین  از  خودرو  واردات  کرده؛  اعالم  او 
خودروهایی با برندهای کره ای، ژاپنی و اروپایی 

انجام می شود.
هیوندا  مانند  خودروهایی  می شود  گفته 
میراژ،  میتسوبیشی   ،۱۰ هیوندای  اکسنت، 

چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، 
سیتروئن C ۳ و محصولی از شرکت فولکس 
واگن )سئات( در زمره مدل خودروهایی است 
که قرار است به کشور وارد شود و این خودروها 
قرار  یورو  هزار   ۱۰ حدود  قیمت  محدوده  در 

دارند.
خودروهای خارجی ۲۰۰ میلیونی در راه است؟

البته منوچهر منطقی، معاون  پیش از این 
چهارم  در  خبری  نشست  در  صنعت  وزیر 
آبان ماه از قیمت خودروهای وارداتی رونمایی 
آیین نامه  در  اینکه  اعالم  با  او  بود.  کردا 
اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است، 
این  واردات  قصد  که  شرکت هایی  بود:  گفته 
خودروها را دارند، در اولویت قرار گرفته اند که 
در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت هستند، البته 
خودروهای وارداتی صرفا چینی نیستند، کره ای 

و ژاپنی هم هستند.
به گفته وی، هر خودروساز باید سراغ یک 
برند برود، زیرا در این صورت قدرت چانه زنی 
افزایش می یابد. وقتی دو خودروساز با هم سراغ 

یک برند بروند، سرشان کاله می رود.
خودروهای  قطعا  اینکه  بیان  با  منطقی 
قیمت  می شوند،  کشور  وارد  که  اقتصادی 
اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید 
گذاشته ایم،  داخل  در  را  اقتصادی  خودروی 
متذکر شده است: با نرخ فعلی دالر می توان 
گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دالر 
با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرف 

کننده خواهد رسید.
تامین ارز واردات خودرو چگونه است؟

در این شرایط، در رابطه با تامین ارز واردات 
بانک  کل  رییس  صالح آبادی،  علی  خودرو، 
مرکزی اعالم کرده است: به محض آغاز ثبت 
سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی 
تامین ارز مورد نیاز را دارد و تامین ارز مورد نیاز 
بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف 

کرده، انجام می شود.
به گفته او، ثبت سفارش واردات خودرو از 
سوم آبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون بیش 
آمادگی  اعالم  واردات  برای  متقاضی   ۳۰۰ از 
کرده اند؛ بر اساس مقررات مربوط به واردات 
و  سفارش  ثبت  برای  سالیانه  سقف  خودرو، 

واردات یک میلیارد دالر خواهد بود.

مهرداد تاوتلی با بیان اینکه تغییرات مداوم مدیریتی باعث می شود 
نتوان برای برنامه های مختلف حتی جام جهانی ۲۰۲۲ در مناطق آزاد 
ایران برنامه ریزی کرد، گفت: هرچند کیش، قشم و مناطق آزاد ایران، 
پتانسیل جذب گردشگر خارجی و داخلی را دارد، اما پیش بینی می کنم 
به دلیل مسائل سیاسی و حواشی اخیر پذیرای گردشگران داخلی و 

خارجی در جام جهانی نباشند.
باقی مانده و ما  تا جام جهانی قطر  از ۲۰ روز  اقتصاد۲۴- کمتر 
منفعالنه تنها به نظاره این فرصت طالیی نشسته ایم. منطقه آزاد 
کیش و قشم و چابهار که می توانست گردشگران خارجی را به خود 
جذب کند، اما به گواه آمار رسمی هنوز یک بلیت سفر به ایران نیز 
خریداری نشده است. این تجربه که می توانست شیرین باشد، در 
حالی به تلخی گراییده که بیانگر دو واقعیت تلخ است که به تغییرات 
سوال  جای  گردد.  برمی  کشور  سیاسی  مسائل  و  مدیریتی  مداوم 
دارد که چرا با وجود پتانسیل های فراوان مناطق آزاد ایران، مدیران 

باالدستی از این فرصت استفاده نکردند؟
ضریب اشغال هتل ها در کیش به ۷۰ درصد رسید

دبیرکل و عضو هیات مدیره جامعه هتلداران کیش به اقتصاد ۲۴ 
هفته  یک  در  کیش  در  هتل ها  اشغال  میانگین ضریب  می گوید: 

گذشته باالی ۷۰ درصد بوده و بیشتر مهمان ها داخلی هستند.
مهرداد تاوتلی ادامه داد: با توجه به سرد شدن هوا و آب و هوای 
خوب کیش و قشم و سواحل جنوبی، همایش ها و سمینار هایی در این 

فصل در این جزایر برگزار می شود که توریست جذب می کند.
کیش پذیرای گردشگران خارجی می شود

بین  برگزاری جشنواره  کیش،  هتلداران  جامعه  دبیرکل  گفته  به 

المللی »جزیره فوتبال« در جزیره کیش، فوتبال ساحلی و ایونت هایی 
موازی جام جهانی و... نشان می دهد مناطق آزاد ایران پتانسیل جذب 

گردشگر را دارند.
تاوتلی ادامه داد: برای فراهم کردن بستر جذب گردشگر برای جام 
جهانی اولین بحث هایا کارت بود که البته ازسوی قطر خلف وعده هایی 
انجام شد. نکته دوم بحث حمل و نقل هوایی و دریایی ماست که تا 
این لحظه کار اجرایی دقیقی روی آن انجام نشده است. ناگفته نماند 
کیش آمادگی پذیرش مهمانان خارجی را دارد. به طور مثال دی ماه 
امسال ۸۰۰ نفر برای مسابقات فیوچرز به کیش سفر خواهند کرد که 

۵۰۰ نفر آن ها خارجی اند.
موانع جذب گردشگر در کیش

مانع جذب  که  عواملی  مورد  در  هتلداران کیش  دبیرکل جامعه 
گردشگر جام جهانی قطر به کیش می شود، به اقتصاد ۲۴ می گوید: 
تحریم ها و عدم امکان پردازش پولی برای گردشگران خارجی، مشکالت 
حمل و نقل، مسائل سیاسی و... موجب عدم جذب گردشگر جام 

جهانی به مناطق آزاد می شود.
تاوتلی ادامه داد: به نظر می رسد گردشگران خارجی در بازه جام 

جهانی با وجود نزدیکی کیش و قشم به قطر، به ایران سفر نکنند.
وی در مورد دالیل عدم برنامه ریزی برای جذب گردشگر جام جهانی 
ازسوی مناطق آزاد گفت: در دو سال گذشته ۳ دبیر منطقه آزاد عوض 
شده و در سازمان منطقه آزاد کیش به طور اخص ۵ مدیرعامل تغییر 
کرده؛ این در حالی است که بندر جبل علی در نزدیکی ما ۳۰ سال 
است که در دست یک مدیرعامل است؛ بنابراین طبیعی است شاهد 

مشکالت بسیار در برنامه ریزی برای مناطق آزاد باشیم.

برگزاری اردوی تیم ملی در کیش؟
دبیرکل جامعه هتلداران کیش به اقتصاد ۲۴ گفت: عمر مدیریت در 
مناطق آزاد ایران کوتاه است. تغییرات مدیریتی در کیش عامل اصلی 

ناکامی در جذب گردشگرجام جهانی است.
تاوتلی ادامه داد: گردشگری ورزشی در کیش می تواند جدی تر از 
قبل ادامه یابد. در حال حاضر در جزیره کیش چندین تورنمت داخلی 
و بین المللی در حال برگزاری است. همچنین اردو های تیم های فوتبال 
و تیم ملی می تواند در کیش برگزار شود تا از خروج ارز از کشور هم 

جلوگیری کند.

مقامات وزارت صنعت به تازگی 
از قیمت و مدل های خودروهای 
احتمالی وارداتی رونمایی 
کرده اند. بنا به گفته امید 
قالیباف، فهرست شرکت های 
واردکننده خودرو به ۱۲ شرکت 
رسیده است؛ ضمن اینکه این 
فهرست، همچنان باز است و به 
محض این که شرکت متقاضی 
واردات خودرو شرایط الزم در 
آئین نامه واردات خودرو را احراز 
کند، به فهرست واردکنندگان 
خودرو اضافه می شود

تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد ایران مسبب اصلی است
ناکامیایراندرجذبگردشگرجامجهانی

  

صندوق بین المللی پول:
ایران کمترین بدهی را در بین کشورهای خاورمیانه و 

آسیای مرکزی دارد

 صندوق بین المللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 
در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰.۵ درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه 

کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود 
موسوم به چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی 

میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بین المللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی 
به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 
دارد. در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در 
سال جاری میالدی تنها ۰.۵ درصد اعالم شده است که کمتر از همه کشورهای 
خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین 
رقم اعالم شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی 
نداشته است. متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی 
آن ها در سال جاری میالدی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی 
کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی شان در این سال 
نیز ۳۰.۹ درصد اعالم شده است. کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر 
ایران نفت صادر می کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد 
با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین المللی پول نسبت بدهی 
خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ 
درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد 
و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در 
سال جاری برآورد شده است. در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه 
معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن 
در این سال ۲۰۷.۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصدی بدهی 
خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی 
در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته اند. نسبت بدهی خارجی 
برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی شان در این سال عبارت است 
از: الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ 
درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن 
۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، 

تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.

اقتصاداخبار
شنبه ۱4 آبان ۱40۱/ شماره ۱347

5روزنامه صبح ایران

سند کمپانی خودرو پژو 405 مشکی متالیک مدل 1382 به شماره پالک ایران 
11 - 429 م 78 و شماره شاسی 82029571 و شماره موتور 22568230427 به نام 

محمدعلی اسمعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .)کد1401/08/147(

شماره   1582112606 کدملی  با  لیواری  تقی  نادر   88114034 قرارداد  دفترچه 
شناسنامه 454 فرزند خداویردی در تاریخ 1400/07/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. نوبت اول )کد1401/08/156(

سند کمپانی موتورسیکلت باجاج پالس ۲۲0 مشکی مدل ۱3۹۲ به شماره شاسی 
NEO220L9222220 و شماره موتور DKGBUE53858 و شماره پالک -۱۲4

33۹۶۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/08/157(

۱3۹3به  مدل  سفیدروغنی  رنگ  به  خودروپراید  سندکمپانی  و  سبز  برگ 
شاسی  موتور5037291وشماره  ۸۹۱-3۸ه33وشماره  ایران  پالک  شماره 
NAS411100E1339087بنام اکبرجعفرزاده مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

است.)کد1401/08/150(

مدل  به  سیر  نقره   : خودرو  رنگ  به   x50لیفان خودروی   فروش  سند   
 : شاسی  شماره  ۶3ج۸37ایران۲0و   : پالک  شماره  و   ۹7  : نقلیه  وسیله 
NAKSG4228JB111382 و شماره موتور : LF479Q2B2180490099 و نام 

صاحب سند : سید مجتبی روحانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 
باشد.)کد1401/08/155(

انتظامی  به شماره  به    معمولی  رنگ  سانتافه 2010 سفید  ماشین خودرو  کارت 
73د681ایران 10.  و  شماره شاسی KMHSH81D4AU517082.          و شماره 
موتور G6EA9A370352     به مالکیت   آقای علیرضا فرزانه  مفقود گردیده  و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/165(  

 سندکمپانی خودروی جک j5 به رنگ خودرو : سفید به مدل وسیله نقلیه : ۱3۹3 و 
شماره پالک : 7۹ ق 73۵ ایران ۱۱ و شماره شاسی : NAKNG7210EB108728 و 
شماره موتور : HFC4GB23CE3431643 و نام صاحب سند : مهدی خانعلی مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/168( 

سند فاکتور فروش خودرو سواری جک تیپ j5 مدل ۱3۹3 رنگ سفید به شماره 
 NAKNG7210EB108728 به شماره شاسی HFC4GB23CE3431643 موتور
و شناسه وسیله نقلیه IRLD931V26V108728 به نام مهدی خانعلی مفقود شده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اینجانب علیرضا مهرآبادی کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه مربوط 
به مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به شماره پروانه 
187/921/ک/پ مورخ 1383/06/01 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/08/158(

سند مالکیت  و سند فروش و سندکمپانی به همراه برگ سبز خودرو پراید هاچ 
بک متعلق به خانم منصوره سادات خلیفه سلطانی فرزند سید محمد به شماره پالک 
۵3ایران 44۱ب3۶ و شماره شاسی S1442275119167 در تاریخ۱3۹۸/۱/۱ مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/159(

و  : سفید  رنگ خودرو  به   LX برگ سبز خودروی  سمند  و  کمپانی  سند 
مدل وسیله نقلیه : 1394 و شماره پالک : 97ب346ایران29 و شماره شاسی 
و   124K0759195  : موتور  شماره  و   NAAC91CE9FF049731  :
نام صاحب سند : منارادپور  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/160(

برگ سبز خودروی پژو پارس به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۱40۱و 
شماره پالک : ۶۹ص۱7۵_۶3و شماره شاسی : NAANA15E6NH449276 و 
شماره موتور : 125k0016994 و نام صاحب سند : زهرا طالبی  مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/162(

شماره  به  ای  سرمه  رنگ  مدل ۱3۸۱  پراید  نقلیه  وسیله  کارت  و  مالکیت  سند 
پالک 47۱و۹۱ ایران ۱0 شماره شاسیS1412281844702و شماره موتور 37۸۲۲4 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و   گردیده  مفقود  دوقوز  فالح  رضا  مالکیت  به 

)کد1401/08/163(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن عزیزی فرزند شاپور به شماره شناسنامه 
3۲404۱۵۸۶0صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی نا پیوسته در رشته مهندسی 
از واحد دانشگاهی آزاد واحد تهران جنوب به  مکانیک )حرارت و سیاالت(صادره 
شماره 3۱3۹4۵0 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد . از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی محالتی دانشگاه 
آزاد تهران جنوب یا خیابان ایرانشهر دانشگاه ازاد واحد جنوب ارسال نماید .نوبت اول 

)کد1401/08/148(

شناسنامه  شماره   1451489961 ملی  کد  با  مستعان  مهسا  خودرو  سبز  برگ 
شماره   1401 مدل  سفید  رنگ  ای  شیشه  سقف  پالس  رانا  خودرو  سعید  0فرزند 
شماره   NAAU514E7NT341439 شاسی  شماره  13ایران481ط97  پالک 
موتور188B0004640به نام مهسا مستعان در تاریخ 1401/07/01 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/149(

ایران  آریان رنگ سفید مدل ۱3۸۹ شماره پالک ۱۹  پژو ۲0۶  برگ سبز خودرو 
7۹۱س 44 شماره شاسی NAAP41FD7BJ305926 شماره موتور13389037681 
به مالکیت مراد شیخ ویسی به شماره ملی 33۲۹۲0۱۸۸۶ شماره شناسنامه ۱0۵3۵ 
فرزند محمد صادره از گیالنغرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/151(

برگ سبز و سند و  وکالت و کارت ماشین خودروی وانت نیسان به مدل 1383 به 
به شماره شاسی  موتور252402و  ایران 11...281س11به رنگ سفیدبه شماره  پالک 
D47070..به مالکیت  عیسی راد خالصی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/08/170(

سند کمپانی خودرو 206 تیپ دو سال ساخت 1398 به رنگ سفید به شماره موتور 
182A0085451 و شماره شاسی NAAP03EE6KJI55078 و شماره انتظامی 

ایران 361-38ه15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/173(

برگه کمپانی و فروش خودرو سواری پژو 206 مدل 1393 تیپ 5 به رنگ بنفش متالیک 
به شماره شاسی NAAP13FE0EJ481474 و شماره موتور 163B0050248 بنام 
باشد  اعتبار می  فاقد  و  مفقود گردیده  ملی 0013155751  به شماره  الماسی  پوریا 

.)کد1401/08/171(

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا حجاری زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
15989 و کد ملی 0069791521 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و 
ادبیات اسپانیایی صادره از دانشگاه عالمه طباطبایی با شماره 44116 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه عالمه 
طباطبایی به نشانی هران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس 
نماید.نوبت  ارسال   ۱4۸۹۶۸4۵۱۱ پستی:  کد  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  مرکزی 

اول)کد1401/08/172(

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مصطفی فتحی سپهوند فرزند صید هادی به شماره 
شناسنامه ۲۱۸۱ و کد ملی 407۲۸۵۶3۵۵ صادره از خرم آباد در مقطع دکتری رشته 
عمران-سازه صادره از دانشگاه مالیر با شماره ۱۶۹4-۸4/3 مفقود شده و فاقد اعتبار 
قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه مالیر به نشانی مالیر، 

کیلومتر 4 جاده مالیر-اراک، دانشگاه مالیر ارسال نماید.نوبت سوم


