
پیش بینی اهداف بلند پروازانه سکه

حبابیکههرروزبزرگترمیشود

گروه اقتصاد - قیمت انواع سکه با توجه به 
رشد عوامل بنیادی، ذاتا برای حرکت در مسیر 
انگیزه،  مهمترین  اما  دارد  آمادگی  صعودی 
پاییز  از  عموما  که  است  رکورد هایی  شکستن 

سال ۱۳۹۹ پابرجا باقی ماند ه اند
 عوامل تاثیرگذار بر قیمت سکه طال در هفته 
منتهی به ۱۳ آبان ۱۴۰۱، با اشتیاقی مثال زدنی 
کردند  همه کار  و  دادند  هم  به دست  دست 
به خاطر همین  بخورد.  رقم  تاریخی  اتفاقی  تا 
شلوغ کاری ها ممکن است تصور می کنید عدد 
۱۶ میلیون و پنج هزار تومان که روز پنجشنبه 
۱۲ آبان، جلوی قیمت سکه امامی ثبت شده، 
واقعا  اگر  می آید.  به حساب  تازه  رکوردشکنی 
چنین تصوری دارید، سخت اشتباه می کنید. 
درست است که دالر پس از پشت سر گذاشتن 
با  آبان  دوم  هفته  در  معامالتی  روز  شش 
پیشروی ۶.۳۸ درصدی، توانست با همدستی 
هر گرم طال و انس جهانی، سکه امامی را به 
کانال ۱۶ میلیون تومان هل بدهند، اما بررسی 
تاریخچه قیمت ها در بازار طال نشان می دهد 
شروع  از  پیش  تا  حداقل  تاریخی  رکورد های 
معامالت رسمی روز شنبه ۱۴ آبان دست نخورده 
باقی می مانند. با توجه به رشد ارزش جهانی 
انس تا هزار و ۶۷۴ دالر، افزایش قیمت دالر 
و گرانی طال در بازار داخلی، به نظر می رسد از 
روز ۱۴ آبان تا روز پنجشنبه ۱۹ آبان باید منتظر 

چنگ انداختن سکه به رکورد های قدیمی باشیم.
سکه امامی؛ ۱۱۶ هزار تومان

به گزارش فرارو، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید که در بازار با نام سکه امامی شناخته 
می شود، در شروع هفته دوم آبان، معادل ۱۵ 
میلیون و ۱۸ هزار تومان بود. در پایان همان روز 
سکه تمام بهار آزادی، ۴۳ هزار تومان ارزان شد. 
اگر بازار روند طبیعی خود را در پیش می گرفت، 
در  باید  آزادی  بهار  تمام  قیمت سکه  کاهش 
قیمت  اما  می کرد،  پیدا  ادامه  بعدی  روز های 
سکه، روز یکشنبه هشتم آبان ۴۹ هزار تومان 
رشد کرد. در روز دوشنبه هم ۲۳۹ هزار تومان 
گران شد و روز سه شنبه به ۱۵ میلیون و ۶۵۳ 
هزار تومان رسید. چهارشنبه و پنچشنبه قیمت 
سکه به ترتیب ۲۹۶ هزار تومان و ۵۶ هزار تومان 
باال رفت تا قیمت سکه در پایان هفته منتهی به 
۱۳ آبان نهایتا روی جایگاه ۱۶ میلیون و پنح هزار 
تومان بایستد. این عدد ۱۱۶ هزار تومان با رکورد 
تاریخی فاصله دارد. قیمت سکه امامی در روز 
۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۹ روی قله ۱۶ میلیون و ۱۲۱ 

هزار تومان قرار داشت.
سکه تمام طرح قدیم؛ ۴۵۵ هزار تومان

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در 
رشد  با  آبان ۱۴۰۱،  به ۱۳  منتهی  هفته  پایان 
بازدهی  معادل  تقریبا  که  تومانی  هزار   ۸۴۲
ابتدای  در  بود.  روبرو  است،  درصدی  شش 

هفته، سکه طرح قدیم را ۱۴ میلیون و ۲۰۳ هزار 
تومان می فروختند. وقتی اولین روز معامالت 
به پایان رسید، سکه طرح قدیم ۴۳ هزار تومان 
نداشت  ادامه  روند  این  اما  کرد،  پیدا  کاهش 
و از روز یکشنبه هشتم آبان، ورق برگشت تا 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم پس از تجربه 
رشد ۱۸۹ هزار تومانی، ۱۵۲ هزار تومانی، ۲۵۳ 
 ۵۰ باالخره  و  تومانی  هزار   ۲۴۱ تومانی،  هزار 
سه شنبه،  دوشنبه،  روز های  در  تومانی  هزار 
چهارشنبه و پنجشنبه روی ۱۵ میلیون و ۴۵ 
هزار تومان توقف کند. این عدد نسبت به ۱۳ 
هزار   ۴۴۳ و  میلیون  سه  گذشته،  سال  آبان 
تومان افزایش پیدا کرده، اما نسبت به ۲۷ مهر 
ماه ۱۳۹۹ که رکورد تاریخی قیمت سکه طرح 
قدیم در آن به ثبت رسیده، ۴۵۵ هزار تومان 
کمتر است. قیمت سکه طرح قدیم در این روز 

به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
سکه نیم بهار آزادی؛ ۷۰۰ هزار تومان

قیمت سکه نیم بهار آزادی در معامالت روز 
هفتم آبان امسال، ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا 
کرد و به هشت میلیون و ۱۸۰ تومان رسید. روز 
دوشنبه هشتم آبان شاهد رشد ۱۰۰ هزار تومانی 
این قطعه سکه بودیم. نهم آبان و دهم آبان 
هم به ترتیب ۵۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان 
وقتی  آزادی رفت.  بهار  نیم  قیمت سکه  روی 
صرافی ها  و  طالفروش ها  آبان،   ۱۲ پنجشنبه 

کرکره ها را پایین می کشیدند تا به تعطیالت آخر 
هفته بروند، ۲۰۰ هزار تومان دیگر به قیمت نیم 
سکه بهار آزادی اضافه شده بود. هشت میلیون 
هزار   ۴۵۰ رشد  معنای  به  تومان  هزار   ۶۰۰ و 
تومانی در طول یک هفته و معادل بازدهی ۵.۵ 
درصدی این نوع سکه است، اما نباید فراموش 
کرد که همین سکه در ۲۲ خرداد امسال تا ۹ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش رفت و پیش 
از این هم در ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۹، موفق به 

لمس سکوی ۹ میلیون تومان شده بود.
سکه ربع بهار آزادی؛ ۷۰۰ هزار تومان

سکه ربع بهار آزادی صبح روز شنبه هفتم 
آبان پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در پایان 
تومان  هزار  و ۱۸۰  میلیون  پنج  به  روز  همان 
رسید. ۲۴ ساعت بعد، قیمت سکه ربع ۱۰۰ هزار 
تومان دیگر گران شد و در روز نهم آبان روی 
پنج میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ایستاد. در پایان 
هفته منتهی به ۱۳ آبان سکه ربع بهار آزدی در 
جایگاه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آرام گرفت. 
بررسی تاریخچه بازار نشان می دهد قیمت سکه 
ربع بهار آزادی در ۲۲ خرداد امسال به ارتفاع 
شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده. سکه 
ربع بهار آزادی در بازه ۲۳ تا ۲۷ مهرماه همان 
میلیون  شش  از  باالتر  محدوده  در  نیز  سال 
مشاهده شده است. با این حساب قیمت سکه 
ربع بهار آزادی فعال ۷۰۰ هزار تومان تا رکورد 

تاریخی خود فاصله دارد.
قیمت سکه گرمی؛ ۵۰ هزار تومان

منتهی  هفته  پایان  در  گرمی  سکه  قیمت 
و  میلیون  سه  جایگاه  روی  آبان ۱۴۰۱،  به ۱۳ 
۲۰۰ هزار تومان ایستاد. این عدد در مقایسه 
با قیمت پایانی هفته گذشته، ۹۰ هزار تومان 
رشد را تجربه می کند، اما بررسی روزانه تحوالت 
قیمت سکه گرمی خالی از لطف نیست، چون 
بررسی ها نشان می دهد قیمت سکه گرمی در 
روز هفتم آبان، سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
بوده. یک روز بعد به سه میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومان رسیده و در روز های نهم و دهم آبان در 
همان محدوده دیده شده است. قیمت سکه 
گرمی چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ با رسیدن به سه 
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گردوخاک کرده، ولی 
روز پنجشنبه تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
عقب می نشیند. اگر این عدد را به عنوان نرخ 
پایانی سکه گرمی در نظر بگیریم، نسبت به 
۱۳ آبان سال گذشته با رشد، ۹۵۰ هزار تومانی 
روبرو می شویم، اما هنوز با قله تاریخی ثیت 
شده در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار تومان 
فاصله دارد. در این روز قیمت سکه گرمی به 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. رکورد قبلی 
در ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ با قیمت سه میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان ثبت شده بود.

قیمت دالر در هفته ای که گذشته وارد کانال ۳۴ هزار تومان شد و 
در آخرین معامالت بازار ارز آزاد هفته گذشته با قیمت ۳۴ هزار و ۸۳۰ 
تومان معامله شد. در حالی که دالر فردایی با قیمت ۳۵ هزار تومان 
پیش بینی شده است باید دید بار دیگر بازارساز برای مهار قیمت وارد 

بازار می شود؟
اقتصاد۲۴- بسیاری از تحلیل گران معتقدند قیمت ارز تا هفته 
گذشته هم نجابت به خرج داده بود و مطابق با تورم باال نرفته بود. 
با این حال تحلیل کران دیگری هستند که معتقدند دولت همواره 
می تواند به عنوان بازیگر اصلی در کنترل نرخ ارز نقش آفرینی کند و 

این اتفاق بدی نیست.
اما هفته گذشته نرخ دالر رکورد هایی را زد. سقف شکنی دالر که با 
وجود استدالل های قوی تحلیلگران بازار های مالی، پیش بینی شده بود 
در حالی به کانال ۳۵ هزار تومان رسیده که شواهد حاکی از فروش 
ارز های خانگی به امید سود بیشتر است. این موضوع شاید بتواند 
تعادلی در بازار ایجاد کند. ضمن اینکه ممکن است دولت به عنوان 

بازیگر اصلی به بازار ورود کرده و قیمت را کنترل کند.
با این همه فردین آقا بزرگی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می گوید: »طی 
این سال ها رشد اقتصادی با رشد نقدینگی تناسب نداشته است؛ 

بنابراین متغیر اصلی اثرگذار در بازار میزان عرضه بانک مرکزی در 
بازار است.

وی می افزاید: بخش دیگر مربوط به حباب مثبت و یا منفی است 
که در معامالت گواهی سپرده سکه مشاهده می کنیم و یا نرخی که 
مبنای واردات لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و... قرار می گیرد که بعضا 
می بینیم قیمت جنس با قیمت دالر در بازار همخوانی ندارد. به این 

دلیل است که نرخ دالر واقعی مبنای محاسبه قرار می گیرد.
این کارشناس بازار های مالی تاکید می کند: بنابراین به دلیل سرکوب 
نرخ ارز به عنوان حمایت از قدرت خرید مردم به انحا مختلف ارزپاشی 
داشته ایم. پیش تر از این انتظارات تورمی برجام حساسیت های منفی 
را از بین برده بود، اما در حال حاضر این اثرگذاری از بین رفته است. 
همچنین حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر است و در حال 

حاضر بعد از خوشبینی های برجام خود را نشان داده است.
آقابزرگی تصریح می کند: قیمت محصوالت وارداتی در حال حاضر 
قیمتی که روی تابلو ها می خورد نیست و حدود ۲۰ درصد بیشتر است. 
در واقع مبنای محاسبه نرخ ارز برای وارادات و صادرات بیشتر از نرخ 
فعلی بازار است. وی یادآور می شود: اگر متغیر های دیگری اثرگذار 
نباشند و نرخ سرکوب نشود تا یکی دو ماه آینده قیمت ها با نرخ واقعی 

ارز که بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است تطبیق پیدا خواهد کرد.«
بازارساز  عنوان  به  بانک مرکزی می تواند همچنان  دید  باید  حال 

قدرتمند جلوی افزایش قیمت دالر تا این اعداد را بگیرد؟

 عوامل تاثیرگذار بر قیمت سکه 
طال در هفته منتهی به ۱۳ آبان 
۱۴۰۱، با اشتیاقی مثال زدنی 
دست به دست هم دادند و 
همه کار کردند تا اتفاقی تاریخی 
رقم بخورد

تحلیل بازار ارز
دولتجلویباالرفتنقیمتدالرتا۴۵هزارتومانرامیگیرد؟

با ارسال ایمیل به کاربران در آمریکا و کانادا
استارلینک برای کاربران پرمصرف سقف گذاشت

سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک، سقف 
کاربران  برای  را  ترابایت  یک  ماهانه  مصرف 

مسکونی تعیین کرد.
اسپیس  استارلینک شرکت  ایسنا،  گزارش  به 
باند  پهنای  شامل  اندازی،  راه  زمان  از  ایکس  
نامحدود بود و اگرچه از نظر فنی این سرویس 
اما  شد  خواهد  فراهم  کاربران  برای  همچنان 
کاربرانی که مصرف اطالعات آنها در ماه، از یک 
ترابایت عبور کند، با محدودیت استفاده روبرو 
می شوند. استارلینک روز جمعه ایمیلی به کاربران 

در آمریکا و کانادا ارسال و سیاست جدید موسوم به "مصرف منصفانه" را به اطالع آنها رساند. تحت 
این سیاست جدید، کاربران هر ماه را با "دسترسی اولویت دار" آغاز می کنند و اگر از سقف مصرف 
یک ترابایت عبور کنند، همچنان به این سرویس دسترسی خواهند شد اما پوشش استارلینک برای 
آنها، "دسترسی ابتدایی" خواهد بود. دسترسی ابتدایی به معنای آن است که آنها از نظر استفاده، 
اولویت نخواهند داشت و در زمان ترافیک باالی شبکه، سرعت دسترسی بسیار آهسته تری در مقایسه 
با مشتریان برخوردار از دسترسی اولویت دار خواهند داشت. استارلینک خاطرنشان کرده است که 
مصرف اطالعات در فاصله زمان کاهش تا اوج مصرف به خصوص از ساعت ۲۳ تا ۷، در پوشش 
دسترسی اولویت دار ماهانه یک ترابایتی، محاسبه نمی شود. این شرکت امکان مشاهده مصرف دیتا 
از طریق صفحات حساب کاربر را فراهم کرده است تا افراد حساب سقف مصرف را داشته باشند. بر 
اساس گزارش تِک کرانچ، بررسی شرکت تحلیل شبکه اوکال نشان می دهد سرعت رسانه استارلینک در 
همه کشورهایی که طی یک سال گذشته قابل دسترس بوده، کاهش پیدا کرده است. این شرکت به 
رشد کاربران به عنوان عامل اصلی این کاهش اشاره کرده است. استارلینک با محدود کردن کاربران 
پرمصرف که می گویند کمتر از ۱۰ درصد مشترکان فعلی هستند، به دنبال بهبود این وضعیت است.

وزیر اقتصاد خبر داد
تهیه پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت گذاری دستوری

وزیر اقتصادی از تهیه ماده واحده پیشنهادی 
برای تصحیح سازوکار قیمت گذاری دستوری خبر 
داد و گفت: دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگانی که از محل قیمت گذاری دستوری 
و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند 
را وظیفه خود می داند و در تالشیم تا با استفاده 

از سایر ابزارها، این موضوع را حل کنیم.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، 
قوانین  اینکه طبق  بیان  با  »احسان خاندوزی« 
متعدد دولت مکلف به جبران زیان افرادی است 
که از قیمت گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده اند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت 
همه تالش خود را برای اصالح رویه های اشتباه به  کار گرفته اند که از جمله آن ها می توان به موضوع 
قیمت گذاری دستوری که سال ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وی توضیح داد: در ماه های گذشته 
شاهد لغو قیمت گذاری دستوری در برخی از محصوالت و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کاال 
بودیم که این امر نشان دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت گذاری است. خاندوزی 
بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تالش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به 
کار گرفته شود و در خصوص اقالمی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می شوند، بنا داریم 
تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری است که در هفته های آینده آن را اطالع رسانی خواهیم کرد. وی خاطرنشان 
کرد: ازاین رو دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری 
و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می داند و در تالشیم تا با استفاده از 

سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.

  

تضمین اصل پول چه نقشی در رشد بورس ایفا خواهد کرد؟

تضمین اصل پول تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان می تواند سرمایه های خرد را به 
خدمت رشد بازار سرمایه بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از پرتفوهای حقیقی موجود در بازار سرمایه 
پرتفوهای خرد با مبالغی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند، این عده از سهامداران 
در بازار سرمایه منتظر شرایطی هستند که بتوانند بدون دغدغه در بازار سرمایه 
گذاری کنند، یکی از موارد مثبتی که سازمان بورس در هفته گذشته و در بسته 

۱۰ بندی اعمال کرده، بیمه سهام پرتفوهای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است.
بر اساس این طرح بیمه پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
برای هر نفر )که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار 
را تشکیل می دهند( از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه 
گذاران صورت می گیرد؛ سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد 
خرید ۲۰ درصد باالتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معامالتی چهار 
شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می باشد؛ و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعالم 
می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد. یکی دیگر از نکات مثبت نیز این است که 
منابع الزم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال 

۱۴۰۲ تأمین شده و این ریسک تأمین منابع را به شدت کاهش خواهد داد.
یکی از مزایای سرمایه گذاری پول در بانک تضمین پول تا میزان ۱۰۰ میلیون 
تومان است، این تضمین باعث شده بسیاری از افراد که دارای پس اندازهای 
معین و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و یا بیشتر هستند پول های خود را به بانک 
آورده و ماه به ماه نیز سود کسب کنند، حال بازار سرمایه با رفتن به سمت 
تضمین اصل پول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می توان پذیرای سرمایه های 
خردی باشد که نگران ریسک های شدید بازار سرمایه هستند در این شرایط فرد 
می تواند حتی با سرمایه گذاری در یک نماد بنیادی یا یک صندوق سهامی سود 
بسیار بیشتری را از بانک کسب کند، حتی اگر فرد نتواند در یک نماد بنیادی 
سرمایه گذاری کند باز هم اصل پول خود را تضمین شده و با سود دریافت 

می کند و این فعالیت را برای افراد با سواد کم بورسی نیز مهیا می کند.
اگر مسئوالن اقتصادی کشور ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش 
دهند، سرمایه گذاری در بورس بسیار بهتر از سرمایه گذاری در بانک بوده و 
می تواند منابع الزم را برای شرکت های تولید را برای سرمایه گذاری فعال کرده و 
در یک جمله، سرمایه را به خدمت تولید بیاورد، بازار بورس تنها بازار مجاز برای 
سفته بازی در دنیا است و در ایران نیز این بازار می تواند به یک بازار قانونی 
سفته بازی تبدیل شده و محلی باشد برای پول های داغ که هم سود را برای 
سهامداران به ارمغان بیاورد و هم نقدینگی شرکت ها را برای افزایش سرمایه، 

افزایش تولید به خدمت بگیرد.

اقتصاداخبار
یکشنبه ۱5 آبان ۱۴۰۱/ شماره ۱۳۴8

5روزنامه صبح ایران

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مانا کاال اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 
70879 و شناسه ملی 14011101284 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1401/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، نقش جهان، کوچه بازارمنجم ]قهوه 
کاشی ها[، کوچه ساروتقی، پالک -172، ساختمان قصر مشیر، طبقه 1، واحد 221 به 
کد پستی: 8147649184 تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1405875(  

شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  احمدی  نازیال  اینجانب  تحصیلی  مدرک   
2440149462 صادره از فیروزآباد رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی صادره از 
واحد دانشگاهی مرودشت با شماره 2511181 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت به 
نشانی استان فارس شهرستان مرودشت کیلومتر3 جاده تخت جمشید-دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد مرودشت ارسال نمایند. )کد1401/08/175(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم فرودگاهی فرزند علی صادره از همدان در 
مقطع کارشناسی رشته جغرافیای انسانی-شهری صادره از واحد دانشگاهی یادگار 
امام خمینی باشماره ۱۲85۱۳۹۰۱۳۶5 مفقود گردیده است وفاقد اعتبار است. از یابنده 
تقاضا می گردد اصل مدرک را به صندوق پستی ۱8۱55/۱۴۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

یادگار امام خمینی ارسال کند. نوبت اول )کد1401/08/180(

چون آقای علی اکبر سلطانی قادر مالک کامیون بنز باری چوبی مدل ۱۳۷۷ به شماره 
موتور  و شماره  با شماره شاسی ۳۷۴۳۳۱۱۶58۳۰۴5  ایران ۱۶  انتظامی ۳۴۱ع5۴ 
۳۳5۹۳۲۱۰۰۷۱۷۷۶ به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا 
چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱5 روز از تاریخ 
نشر آگهی با دردست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل 

واقع در تهران ، کیلومتر 8جاده ساوه مراجعه نمایند. )کد1401/08/181(

   برگ سبز خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به نام وسیله نقلیه : ۲۰۶ به رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : ۱۳8۹و شماره پالک : ۷۴۲ج۲۲ ایران ۲۲ و شماره شاسی 
: NAAP03ED3AJ132T40 و شماره موتور : 14189026263 به نام صاحب سند 

: صنم جان نثار مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . )کد1401/08/176(

سند مالکیت و سند کمپانی و برگه سبز خودرو موتورسیکلت مشکی مدل 1390 
 NBD***125A9008864125پالک 14746-1190با شماره شاسیCDI تیپ آرشیا
شماره موتور NBD156FMI*00056278* به نام حسین ابراهیمی مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/08/179(

پروانه اشتغال معمار تجربی پایه سه به شماره 73-035-10-6 تاریخ صدور89/10/18 
تاریخ اعتبار 92/10/18 سیده سعیده حسینی مفقود شده و فاقد هرگونه اعتباری می 

باشد .نوبت دوم )کد1401/08/185(

پروانه کاردانی فنی معماری پایه ۲ با شماره ۰۰۰۰5-۱۰۰-۱5-۱ اعتبار تا ۹5/۳/۱۱ به 
نام نسرین احمدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد1401/08/178(

پروانه اشتغال به کار مهندسی اینجانب مهناز تاجیک با شماره پروانه ۰۱۰۴۰۰۰58۱8 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. )کد1401/08/182(


