
هیچ نشانه ای از احتمال کاهش نرخ ارز در دست نیست 

وی ریل افزایش قیمت دالر  ر

اقتصادی  امور  وزیر  حاال   - اقتصاد  گروه 
نیز به جمع کسانی که نسبت به  و دارایی 
بازار ارز ابراز خوش بینی  کرده اند اضافه شده 

است .
احسان خاندوزی در تازه ترین اظهارات خود 
اعالم کرده است طی روزهای آینده شاهد به 
ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز 
خواهیم بود. وی در این اظهارات کوتاه درباره 
دالیل افزایش نرخ ارز صحبت نکرده است و 

همین موضوع بر ابهامات ماجرا می افزاید.
چرا دالر گران شده است؟

را  دالر  نرخ  افزایش  دلیل  مهمترین  برخی 
تامین کسری بودجه می دانند . این موضوع 
به صورت غیرمستقیم از سوی رییس سازمان 
در  وی   . است  تکذیب شد  بودجه  و  برنامه 
اظهارات خود گفته است: می توان  تازه ترین 
طی  که  است  سالی  نخستین  امسال  گفت 
چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد 

این در حالی  صندوق توسعه ملی می شود، 
است که در سنوات قبل اجازه گرفته می شد 

و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز می شد.
گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
و  جاری  هزینه های  در  امروز  الحمدالله 
اجتناب ناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای 
سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به 

حوزه عمرانی پرداخت شده است.
میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتا درآمدهای 
دولت در نیمه دوم سال بهتر می شود و ان 
پرداخت های  حتی  دوم  نیمه  در  الله  شاء 
وضعیت  و  شد  خواهد  بیشتر  نیز  عمرانی 
پروژه ها بهتر می شود. با این حال کارشناسان 
این سئوال را می پرسند که با توجه به اینکه 
تغییر خاصی در فضا ایجاد نشده و مذاکرات 
نیز از مدتها پیش در بالتکلیفی کشدار به 
توجه  قابل  رشد  با  بازار  چرا   ، می برد  سر 

قیمت روبروست .

درآمدهای نفتی کجاست؟
در این میان اخباری مهمی از سوی مقامات 
اول  معاون  مخبر،   . می شود  مطرح  دولتی 
را  نفت  امروز  است:  گفته  رییس جمهوری 
به خوبی می فروشیم و جابه جایی پول به نحو 
مطلوب انجام و هزینه های جاری کشور بدون 
استقراض و روش هایی که منجر به تورم شود 
که  با وجود تصویری  امروز  تأمین می شود. 
از کشورمان نمایش داده می شود، ایران در 
نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت 
توانستیم گره های بسیار بزرگی را در فروش 
نفت، جابه جایی پول، تأمین کاالهای اساسی 

و سایر موارد پشت سر بگذاریم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز 
به تازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری 
ایران  نفت  صادرات  نوشت:  توئیتر  در  خود 
در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست 
سرسام آور  خلق  جایگزین  آن  فروش  پول  و 

نقدینگی می شود.
از  پیش  نفتی  درامدهای  افزایش  ماجرای 
این نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و همچنین سازمان برنامه و بودجه اعالم شد 

است .
چشم انداز تیره تر شده است یا امیدواری 

کمتر ؟
از  یکی  می گویند  معامله گران  از  برخی 
مهمترین دالیل رشد قیمت دالر تیره تر شدن 
چشم انداز اقتصادی است چرا که فعال امیدی 
رو  پیش  تحوالت  و  نیست  برجام  احیای  به 
در آمریکا نیز می تواند بر این امر اثر بگذارد. 
در عین حال برخی نیز از ناامیدی نسبت به 
سیاست های اقتصادی دولت سخن می گویند 
. گفته می شود بانک مرکزی نتوانسته است 
تاثیر چندانی بر مهار قیمت ارز بر بازار بگذارد.

می دهد  نشان  بازار  از  میدانی  گزارش های 
بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار برای 
که  چرا  است  اسکناس  یا  فیزیکی  ارز  خرید 
در سامانه نیما عرضه همواره از تقاضا پیشی 

می گیرد .
سیاست تهدید در کنار هشدار

هر چند بانک مرکزی با تالش فراوان قیمت 
دالر را به کانال 35 هزار تومان بازگرداند اما 
بازار در روز گذشته شاهد رشد دوباره قیمت 
دالر و ورود به کانال 36 هزار تومان بود. حاال 
کار  به  تقاضای خرید  مهار  برای  یارانه  اهرم 

آمده است .
اجاره ای  ملی  کارت های  اخیر  روزهای  در 
سر از بازار درمی آورند تا افراد با گرفتن مبلغی 
واگذار کنند  به دیگری  را  ارزی خود  سهمیه 
اما حاال جدا از هشدار نسبت به اجاره کارت 
ملی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها گفته 
است که خرید دو هزار دالر فعالیت اقتصادی 
محسوب شده و می تواند در تداوم پرداخت 

یارانه فرد موثر باشد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
نیز با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت 
ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دالر سهمیه ای به 
دیگران اجاره می دهند، هشدار داد که بدیهی 
است اطالعات هویتی خریداران برای سازمان 
مالیاتی  امور  سازمان  و  یارانه ها  هدفمندی 

ارسال می شود.

اگرچه صدور بخشنامه های متعدد و گاهاً متناقض با هم از عوامل 
اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می شود اما بررسی ها 
نشان می دهد که در بازه زمانی ۱3۹5 تا ۱۴۰۰، ۱۷5۸ بخشنامه صادر 

شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عمده مشکالت در حوزه تجارت ایران 
مربوط به تعدد بخشنامه ها، قوانین و دستورالعمل ها می شود که اغلب 
آنها نیز به صورت یک شبه صادر و بدون اطالع قبلی محدودیت و 
ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد 

می کنند.
صدور بخشنامه های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل 
اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می شود به خودی خود 
می تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت های اقتصادی مجاز دور کرده 
و به دلیل چالش های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی 
به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالیست که فعال 
اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه ریزی بلندمدت است 
و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده سازی قوانین و آئین نامه ها از 
راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب و 

کار آرام محسوب می شود.
در این بین بررسی میزان بخشنامه های صادره در بخش تجارت در 
بازه زمانی ۱3۹5 تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که در این مدت در مجموع 
۱۷5۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابالغ شده است 
که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و 63۷ مورد مربوط به بخش 
واردات بوده است. باید اشاره شود که 6۰۱ مورد از بخشنامه های صادر 
شده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان 
)از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه 

صادرات( داشته است.
سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابی جزئیات بخشنامه های صادر شده حکایت از آن دارد که در 
سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابالغ شده است، به گونه ای که 
در این سال که همزمان با شروع تحریم های جدید آمریکا بود ۴۹3 
بخشنامه صادر شد که از این میزان ۲3۴ مورد مربوط به واردات، ۱53 
مورد مربوط به صادرات و ۱۰6 مورد هم مربوط به کل تجارت )هر دو 

حوزه صادرات و واردات( بوده است.
رتبه دوم در صدور بخشنامه ها مربوط به سال ۱۴۰۰ می شود که 
بعد از سال ۹۷ شاهد بیشترین بخشنامه صادره بود؛ به شکلی که در 
سال گذشته ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱6 مورد در حوزه واردات، 
۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴6 مورد نیز در حوزه تجارت بوده است.

همچنین رتبه سوم صدور بخشنامه ها نیز برای سال ۹6 با ابالغ 3۲۱ 
بخشنامه است که از این میزان، ۱53 مورد مربوط به بخش واردات، 
۹6 مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت 

می شود.
کمترین بخشنامه صادره در سال ۹۹

کمترین بخشنامه های صادره نیز مربوط به سال های ۹5، ۹۸ و ۹۹ 
می شود؛ در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده که از این 
میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱3 مورد مربوط به بخش واردات 

و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می شود.
در سال ۹5 تعداد ۱56 بخشنامه صادر شد که ۱۱5 مورد مربوط 
به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت 

بوده است.
ابالغ ۱5۱  بخشنامه صادر شده شاهد  کمترین  نیز  در سال ۹۹ 

بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، 3۰ مورد برای واردات و 3۱ 
مورد برای بخش تجارت بوده است.

به این ترتیب در مجموع در بازه زمانی ۱3۹5 تا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ 
درصد بخشنامه ها مربوط به بخش صادرات، 36 درصد مربوط به 

بخش واردات و ۱6 درصد هم مربوط به حوزه تجارت بوده است.
به گزارش مهر، مهم ترین نکته این است که اگرچه دولت صدور 
یک شبه بخشنامه ها را ممنوع کرده اما باید توجه شود که الزم است 
بخشنامه ها و رویه های گمرکی صادر شده طی سالهای گذشته به ویژه 
3 سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا هزینه های تجارت به 

حداقل رسیده و اهداف صادراتی دولت محقق شود.

در روزهای اخیر کارت های ملی 
اجاره ای سر از بازار درمی آورند 
تا افراد با گرفتن مبلغی سهمیه 
ارزی خود را به دیگری واگذار 
کنند اما حاال جدا از هشدار 
نسبت به اجاره کارت ملی، 
سخنگوی ستاد هدفمندی 
یارانه ها گفته است که خرید 
دو هزار دالر فعالیت اقتصادی 
محسوب شده و می تواند در 
تداوم پرداخت یارانه فرد موثر 
باشد

صدور ۱۷۵۸ بخشنامه فقط در ۶ سال
ودار بخشنامه ها تجارت در گیر

  

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران:
پرتقال های نارنجی رنگ در این موقع سال سالم نیستند

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور می گوید در این موقع سال 
پرتقال های که به طور کامل نارنجی رنگ هستند سالم نیستند، زیرا به 

صورت مصنوعی رنگ آوری شده اند.
مجتبی شادلو در گفت وگو با ایسنا، با این اینکه امسال تولیدات مرکبات 
در شرایط خوبی قرار دارد، گفت: این یعنی امسال هم کیفیت محصوالت 
بهتر  شده و کمیت آن مناسب است و پیش بینی می شود امسال نسبت 
به سال گذشته در مرکبات حدود ۲5 تا 3۰ درصد افزایش تولید داشته 
باشیم. وی افزود: برداشت نارنگی پیش رس از شهریورماه آغاز شد و در 
حال حاضر نیز وارد برداشت نوع دیگر آن یعنی انشو شده ایم. تا اسفندماه 
نیز انواع دیگر نارنگی برداشت خواهد شد. پرتقال نیز اگر چه تا کنون 
برداشت هایی شده اما برداشت درخت رس و بازار پسند آن اواخر آبان و 
اوایل آذر شروع می شود. عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور اضافه 
کرد: سال گذشته ۴ تا ۴.5 میلیون تن تولید پرتقال داشتیم که پیش بینی 
می شود امسال تا به حدود 6 میلیون تن برسد.  سال گذشته متوسط قیمت 
هر کیلو پرتقال سر زمین  5۰۰۰ تومان بود ولی در حال حاضر قیمت ها 
دقیقا مشخص نیست، اما به نظر می رسد کمی رشد قیمت هم داشته 
باشیم. وی همچنین تصریح کرد: پرتقال اگر در این موقع سال با رنگ 
سبز یا دورنگ سبز و نارنجی وارد بازار شود اشکالی ندارد اما پرتقال های 
تماما نارنجی سالم نیستند زیرا رنگ آوری مصنوعی شده اند. یعنی در اثر 
گرمادهی یا عملیات دیگر رنگ پرتقال تغییر می کند و سالمت خود را نیز 

از دست می دهد. 

دالیل گرانی اخیر ارز از زبان وزیر اقتصاد
بانک مرکزی چه قولی داده است؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات ستانی از شیوه های سنتی، ناکارآمد و پرفساد 
عبور کرده گفت: اقتصاد کشور تا پایان دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از 

مالیات ستانی و رهایی از بودجه نفتی می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در 
نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی، قول داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت 
سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی 

بر نفت خواهد شد.
وی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری 
این گونه جلسات بین مجلس شورای اسالمی با سازمان امور مالیاتی به عنوان 
سازمانی که بسیار با مسئله بودجه ریزی مرتبط است را دارای تأثیرات بسیار 
مثبت و مهمی برای نظام بودجه ریزی کشور خواند. وزیر اقتصاد با طرح 
درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع 
شده است، گفت: ما تالش کرده ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات، 
نشان دهیم، سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول 
نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سال های طوالنی همه 
شما، در حال حرکت است. وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند 
طی می شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت 
سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می کنیم، 
نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای 
بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم. خاندوزی با بیان اینکه جماعتی 
هستند که خوش ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد، افزود: 
همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که 
برخی فعاالن اقتصادی، همواره سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند. 
وی یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری 
وصول کنیم؛ بلکه اساسا شیوه های شناسایی و اخذ مالیات را از روش های 
سنتی مبتنی بر مواجهه های پر فساد و ناکارآمد و کامال ممیز محور گذشته 
را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد. وزیر اقتصاد در بخش 
دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس درباره تالطم های اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز 
چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با 
حضور مسئوالن این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده 
و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع تر به نرخ هایی برگردیم 

که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ های سالم و واقعی تری هستند.

اقتصاداخبار
چهار شنبه ۱۸ آبان ۱40۱/ شماره ۱3۵۱

5روزنامه صبح ایران

 تاسیس شركت با مسئوليت محدود بازي سازي ويونا درتاریخ 1401/08/02 به 
شماره ثبت 16927 به شناسه ملی 14011599463 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طراحي و توليد بازي روميزي فروش بازي روميزي درصورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان مركزي، شهرستان اراك، بخش مركزي، شهر اراك، شهرك 
خودرو، خيابان پرديس نمايشگاهي، كوچه پرديس 6، پالك 0، قطعه 269، طبقه 

همكف کدپستی 3818891108
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای احمدرضا خدابخشي به شماره ملی 0024986550 دارنده 7000000 ریال سهم 

الشرکه
خانم سميه خدابخشي به شماره ملی 4849496296 دارنده 3000000 ریال سهم 

الشرکه
اعضا هیئت مدیره

آقای احمدرضا خدابخشي به شماره ملی 0024986550 به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود

خانم سميه خدابخشي به شماره ملی 4849496296 به سمت رئيس هيئت مديره 
به مدت نامحدود

قبيل  از  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه   : امضا  حق  دارندگان 
چك،سفته،بروات،قراردادها،عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري 

باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سرمايه شركت مبلغ10000000ريال مي باشد و مبلغ10000000ريال به موجب گواهي 
شماره1401/7017/90مورخ1401/8/1نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه شهيد 

باهنر نقدا پرداخت گرديده است. 

سندکمپانی خودروی کامیونت۶ به نام وسیله نقلیه : فتون به رنگ خودرو : سفید-
روغنی و مدل وسیله نقلیه : ۱3۸۸ و شماره پالک : 33ایران ۹۹4ع۹۲ و شماره شاسی : 
NADV9JE668E071431 و شماره موتور : HC549588PA15 به نام صاحب سند 

: مجید فتاحیان مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/308(

كارت هوشمند سوخت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و کارت خودروی    سواری 
به نام وسیله نقلیه : پژو روا به رنگ خودرو : نوک مدادی متالیک و مدل وسیله نقلیه 
: ۱3۸۷ به شماره پالک : ۸۲3ص۸3 ایران۶۸ و شماره شاسی : ۶۱3۹0۹۸۱ و شماره 
موتور : ۱۱۶۸۶۱00۵۸۲ به نام صاحب سند : محمد تقی پور سوینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/08/314(

کارت خودرو نازنین بهروز با کد ملی 0077658590 شماره شناسنامه 5785 فرزند 
اسفندیار خودرو لیفان رنگ سفید مدل 1395 شماره پالک 40 ایران 271 ل 12 شماره 
شاسی NAKSG4529GB105233 شماره موتورLF479Q2B2160890283 به 
نام نازنین بهروز در تاریخ 1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/08/315(

 مدرک تحصیلی اینجانب مژگان صمیمی،فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
304و کد ملی3۶۲۱0۱4۱44 صادره از زاهدان در مقطع کارشناسی،رشته پرستاري 
صادره از دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،مفقود گردیده وفاقداعتبار قانونی است از 
یابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی گیالن به نشانی رشت 

ارسال نماید.نوبت اول)کد1401/08/316(

دفترچه ساعت مسافربری راهور به نام اشکان بسامی به کدملی 3۲43۶4۵344مفقود 
گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/08/318(

شناسنامه  شماره  به  رستم  فرزند  پناهی  امید  اینجانب  کارشناسی  مدرک 
0020095260 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 
صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 401/141/402 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - 
نبش آذرشهر پالک ۲0۹ و یا کد پستی 1584715414 ارسال نماید. )کد1401/08/317(

پالک 4۵ط۹۹۷  مدل ۱3۹۸به  به  بک  هاچ  کوییک  سواری  خودروی  سبز  برگه 
ایران ۶۷ به رنگ سفید روغنی به شماره موتور M۱۵/۸۷۷43۲0 به شماره شاسی 
NAS۸4۱۱00K۱0۱۲۸۵۲وبه مالکیت محمد حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )کد1401/08/312(

کارت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : رنو لوگان L90 و رنگ خودرو : سفید 
 : شاسی  شماره  و  : 473ق81  پالک  شماره  و   1391 : نقلیه  وسیله  مدل  و  روغنی 
 : نام صاحب سند  و   W133391  : موتور  و شماره   NAPLSRALDC1192164

مصطفی بیداروندی  مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/310(

پروانه اشتغال به کار اینجانب حمید هاشمی فرزند تقی بشماره ملی0071547721 
شماره شناسنامه 1573 صادره از تهران به شماره پروانه 23880-300-10-0 صادره از 
سازمان نظام مهندسی استان تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک اینجانب را به آدرس تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین 

سازمان نظام مهندسی تهران ارسال نماید . )کد1401/08/307(

باکدملی1378026160شماره  دلخوش  صمداحمدزاده  خودرو  کارت 
مدل1384شماره  متالیک  مشکی  رنگ  پارس  خودرو  شناسنامه222فرزنداحد 
نام  موتور12483194518به  شاسی19301003شماره  21ایران514م42شماره  پالک 
صمداحمدزاده دلخوش در تاریخ1401/08/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد. )کد1401/08/311(

 : نقلیه  نام وسیله  به    سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری 
سمند EF7دوگانه سوز و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۱3۹۵ به شماره 
پالک : ۶۸۶ل۷۲ایران 3۸ به شماره شاسی : NAACJ1JE4GF328242 و شماره 
موتور : 147H0228748 و نام صاحب سند : جلیل نوری مفقود گردیده  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/309(

 کارت هوشمند ملی به نام مسعود رضائی به کد ملی   3875561521  مفقود گردیده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/306(


