
یک قانون و چند اما و اگر

وش نفت خام توسط اشخاص، تیغ دولبه! فر

هیات وزیران درحالی آیین نامه اجرایی مربوط 
تأیید  از سوی اشخاص مورد  نفت  به فروش 
دستگاه های اجرایی را ابالغ کرده که این موضوع 
کارشناسان  از سوی  متفاوتی  واکنش های  با 

روبرو شده است.
آیین نامه  با  دولت  هیات  ایسنا،  گزارش  به  
اجرایی جزء )۱( بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده 
کرد  موافقت  کشور  کل   ۱۴۰۱ بودجه  قانون 
و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای 
ابالغ  رئیس جمهوری  اول  معاون  سوی  از 
آمده  بند  این   )۱( جزء  و  )ز(  بند  در  شد. 
قانون  این  تکالیف  اجرای  به منظور  که  است 
اجرایی  دستگاه های  درخواست  صورت  در  و 
از محل مصارف عمومی دولت،  اعتبار  دارای 
و  لشکری  بازنشستگی کشوری،  صندوق های 
تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده )۹۰( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق 
شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت 
اشخاص  به  صادراتی  گازی  میعانات  و  خام 

معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از 
تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت 
روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف 

منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت 

مدیریت شرکت ملی نفت است
از  را  متعددی  های  واکنش  طرح  این  ابالغ 
که  آنطور  داشت،  بر  در  کارشناسان  سوی 
انرژی  حوزه  کارشناس  فر،  بهروزی  مرتضی 
به ایسنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط 
خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم 
مدیریت  تحت  صرفا  نفت  فروش  تخصصی 
در  تحریم  بهانه  به  است،  نفت  ملی  شرکت 
و  شد  عوض  مسیر  این  نژاد  احمدی  دولت 
اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که 
این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار 

بخش های دیگر قرار بگیرد.
طرح  این  اجرای  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
گفت: مهم ترین مشکل رانتی است که ممکن 
بعدی  مورد  شود،  ایجاد  طریق  این  از  است 

یک  کنون  تا  است،  نفت  انحصار  شکستن 
با  هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، 
اجرای این طرح عمال این موضوع از بین می 
رود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه 
قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به 
دلیل مشکالتی که در بودجه وجود دارد می 
خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر 
شرایطی و با واسطه گری که رانت هایی را نیز به 
دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند.

این  داد:  ادامه  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
صادراتی  نفت  قیمت  کاهش  موجب  مساله 
ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به 
راحتی وجود دارد که این بخش ها به بازارهایی 
که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد 
ورود پیدا کنند و عمال بازار را خودمان از بین 
فروش  توانایی  نفت  ملی  شرکت  اگر  ببریم. 
نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش های 

دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.
بهروزی فر با بیان اینکه این مساله می تواند 
بازارهای  کردن  خراب  موجب  و  باشد  فسادزا 

فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این 
درست  شود  می  رقابت  ایجاد  موجب  طرح 
نیست، باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی 
با  شرایط  داشت  انتظار  توان  نمی  دارد،  قرار 
اجرای این طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که 
این طرح  و  باشد  وزارت نفت کم کاری کرده 
بتواند جبران کند باتوجه به معایب اجرای این 
طرح حتی اگز ذره ای منفعت نیز در آن وجود 

داشته باشد قابل توجه نخواهد بود.
راهی برای نجات بودجه کشور

در کنار این صحبت ها رویکرد مثبت نیز به 
خطیبی،  محمد  دارد،  وجود  طرح  این  اجرای 
کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا 
گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و 
اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص 
که شامل سازمان ها و موسسات می شوند و 
برخی از آن ها نیز از وزارت نفت و دولت طلب 

دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند.
توسط  آن  اجرای  نحوه  تازگی  به  افرود:  وی 
قانون  و  ابالغ شد  رییس جمهور  اول  معاون 
آن در بودجه امسال وجود دارد و باتوجه به 
اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم 
قانون است،  اکنون  این مساله گرفته شده و 
این  بودن  زا  رانت  درخصوص  که  موضوعاتی 
بحث  قابل  اکنون  از  شود  می  مطرح  قانون 
نیست، در شرایط تحریم می بایست از همه 

توانمندی ها استفاده شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان از یک طرف 
مواجه هستیم با اینکه درآمدهای نفتی که در 
بودجه پبش بینی شده بود اکنون محقق نشده 
است، لذا باید از تمام امکانات استفاده شود، 
گفت: باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح 
قانون است می بایست مسیر خود را طی کند و 

نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد.
به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را 
تصویب کرده اند دالیل منطقی داشته اند که 
می تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر 
ابالغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه 
پیش قانون بسته شد و تا کنون می بایست 
تعیین تکلیف صورت می گرفت به هرحال این 
طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط 
اجرای آن ابالغ شده است اینکه این طرح چه 
نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان 
گذاران  قانون  حتما  که  بپذیریم  باید  و  است 

دالیلی برای تصویب آن داشته اند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کمبود ارز نیمایی 
به هیچ عنوان وجود ندارد، تالطمات بازار ارز را عملیات روانی دشمن 
برشمرد و گفت: امروز امیدی در فعاالن اقتصادی شکل گرفته که باید 
تقویت شود و سال آینده را سالی بهتر نسبت به امسال خواهد بود، 

زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "سید رضا فاطمی امین" امروز 
)سه شنبه( در نشست هم اندیشی با منتخبی از اصناف و اتحادیه های 
ارز نشان  افزود: رصد ثبت سفارش ها و تخصیص  سراسر کشور، 
می دهد که به هیچ عنوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد و به 
ویژه واردکنندگان می توانند شهادت دهند در مقایسه با ۶ ماه قبل 

یا حتی یک سال قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده است.
وی گفت: با این وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار 

تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست.
تولیدکنندگان می توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تامین کنند

فاطمی امین تاکید کرد: با توجه به اینکه همه واحدها به ویژه تولید 
کنندگان به راحتی می توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تامین 
کنند، بر این اساس افزایش قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست 
و باید تمرکز کنیم که این جو روانی که بازار ارز را متالطم می کند اثر 

خود را به صورت گرانفروشی نشان ندهد.
 وی خاطرنشان کرد: اصناف و تولیدکنندگان با وجود همه تحریکات 
و عملیات رسانه ای دشمن، تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته و تحت 

تاثیر القائات و جنگ روانی قرار نگرفته اند.
رشد ۵.۱ درصدی تولید صنعتی در بهار امسال

موضوع  محوری ترین  ادامه،  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اقتصاد کشور را تولید برشمرد و گفت: تاکنون حدود ۲ هزار شاخص 
و ۳۰۰ داشبورد مدیریتی تعریف شده و با پیش بینی یک اتاق پایش، 
تا پایان سال قادر به رصد همه متغیرها و شاخص ها خواهیم بود که 
این مهم پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از سه ماه قبل را 

به دنبال خواهد داشت.
 فاطمی امین خاطرنشان کرد: امروز بررسی شاخص تولید حاکی از 
روند بسیار خوبی است و در اکثر محصوالت افزایش تولید به ثبت 

رسیده است.
 وی ادامه داد: در بهار امسال صنعت رشد ۵.۱ درصدی تولید را 
ثبت کرد، در حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد 

بوده است.
وزیر صمت اضافه کرد: شاخص دیگر تولید شرکت های بورسی است 
که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند که در مهرماه 

امسال در هم سنجی با سال گذشته ۷.۷ درصد رشد داشته است.
رشد ۶.۵ درصدی تولید شرکت های بورسی در شهریورماه

فاطمی امین بیان داشت: رشد تولید این شرکت ها در خردادماه 
۲.۵ درصد، تیرماه ۵.۸ درصد، مردادماه ۶.۴ درصد و شهریورماه ۶.۵ 

درصد بوده است.
به گفته وی، این آمارها نشان دهنده روند بسیار مناسب تولید بود 
و به همین ترتیب رشد اشتغال و سرمایه گذاری را به دنبال خواهد 

داشت.
وزیر صمت اظهار داشت: شاخص سرمایه گذاری نیز در بهار امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد رشد داشته است، 
همچنین در ۶ماهه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به ثبت 
رسید و بر این اساس روندها مطلوب است. فاطمی امین بیان داشت: 
اصالح برخی زیرساخت ها سبب شد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید 
شاهد باشیم؛ از جمله همه سهمیه ها در فلزات و فوالد برداشته شد و 

مشکل مواد اولیه را در حوزه فوالد به طور کلی حل کردیم.
وی بیان کرد: امروز امیدی در فعاالن اقتصادی شکل گرفته که باید 
تقویت شود و بر این اساس سال آینده را سالی بهتر نسبت به امسال 

می دانم، زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه هستند.
اقدامات تامین مالی زنجیره ای به کارت های اعتباری متصل می شود

عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات 
کارت های  به  را  آن  داریم  نظر  در  که  است  زنجیره ای  مالی  تامین 
اعتباری متصل کنیم و اصناف در به ثمر نشستن آن نقش ویژه 

خواهند داشت.
فاطمی امین گفت: امروز بیش از ۱۱۰ شهرستان در کشور شناسایی 
شده که از نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و تمرکز کردیم تا با 
استفاده از توان شرکت های بزرگ به راه اندازی تولید در این مناطق 

اقدام کنیم.
وی به پایین بودن قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: قدرت خرید 
تابعی از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیالت و کارت های 

اعتباری است.
اعتباری  ادامه داد: در زمینه تسهیالت و کارت های  وزیر صمت 

پروژه ای را در مراحل آغازین کار داریم که بر اساس آن در نظر داریم تا 
به قشری وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم که جزئیات 

آن اطالع رسانی خواهد شد.
فاطمی امین یادآور شد: در نخستین گام پس از شروع به کار در 
مهرماه سال گذشته در این وزارتخانه، بر اصالح ساختارها و ساز و 

کارها و حل ریشه ای مسائل تمرکز کردیم.
باید لوکوموتیو صادرات را مهیا می کردیم

وی اضافه کرد: به طور نمونه تمرکز بر موضوع صادرات در سال 
درصدی   ۱۰۰ رشد  آفریقا  همچون  بازاری  در  و  داد  نتیجه  گذشته 

صادرات به ثبت رسید.
وزیر صمت گفت: تحلیل ما در این زمینه این بود که با توجه به 
کاهش قدرت خرید خانوار، اگر تولید را گسترش دهیم؛ اما کسی 
توان خرید نداشته باشد فایده ای نخواهد داشت، بنابراین بر صادرات 
تمرکز شد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: باید لوکوموتیو صادرات را 
مهیا می کردیم تا تولید به حرکت بیفتد و در نتیجه اشتغال و درآمد 
مردم افزایش یافته و بازار رونق یابد که در بخش صادرات با رشد ۱۳ 

درصدی جواب گرفتیم.
وی گفت: امروز در مناطقی همچون رباط کریم، سیرجان، زرندیه، 

ساوه، شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار داریم.

بهروزی فر: مهم ترین مشکل 
رانتی است که ممکن است از 
این طریق ایجاد شود، مورد 
بعدی شکستن انحصار نفت 
است، تا کنون یک هماهنگی 
برای فروش نفت وجود داشت، 
با اجرای این طرح عمال این 
موضوع از بین می رود 

وزیر صمت:
وانی است تالطم های بازار ارز، عملیات ر

  

قیمت مرغ زنده به کمتر از نرخ مصوب رسید

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به مازاد تولید و جوجه 
ریزی، قیمت مرغ درب مرغداری به کمتر از نرخ مصوب رسیده است.

کمتر  مرغ  تولید  ٬  مازاد  به  توجه  با  گفت:  نژاد  اسداله  حبیب  آقای 
از نرخ مصوب در واحدهای مرغداری عرضه می شود که این امر زیان 
تولیدکنندگان را به همراه دارد. او قیمت هرکیلو مرغ زنده را ۳۹ تا ۴۲ هزار 
تومان اعالم کرد وگفت: براین اساس هر کیلو مرغ گرم حداکثر با نرخ 
مصوب باید عرضه شود و فروش با نرخ باالتر اتحادیه مربوطه باید  پاسخگو 
باشد. اسداله نژاد می گوید: با توجه به میزان جوجه ریزی از پشتیبانی 
امور دام در خواست کردیم که نسبت به امر خرید وجمع آوری مرغ مازاد 
از سطح بازار و توقف عرضه مرغ منجمد اقدام کند. مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی گفت: مرغداران قیمت مصوب را رعایت می کنند، اما 
اگر مرغ با نرخ مصوب بدست مصرف کننده نمی رسد٬ اشکال از واحدهای 
فروش است. به گفته او٬ با توجه به کاهش سرانه مصرف٬ میزان جوجه 
ریزی باید متناسب با نیاز بازار کاهش یابد واین حجم جوجه ریزی را قبول 

نداریم.

فعال صنفی مطرح کرد
رونق کسب وکارهای اینترنتی با بسته حمایتی دولت

با محدودیت های  این حوزه  فعال صنفی در حوزه گردشگری گفت: 
اخیر متحمل زیان های بسیاری شد که با بسته حمایتی دولت، نبض 

کسب وکارهای اینترنتی دوباره شتاب خواهد گرفت.
سعید یاری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اظهار امیدواری نسبت به 
اجرایی شدن این بسته که گفته شده از ماه آینده محقق می شود اظهار 
داشت: زیان های وارده به کسب وکارها به ویژه در حوزه گردشگری به قدری 
باالبود که امیدوارم در قالب این بسته در مدت کوتاهی، بخش زیادی از 
خسارت ها جبران شود. وی ادامه داد: به معنای واقعی کسب وکارها در چند 
ماه اخیر به پایان خود نزدیک شد که بسته حمایتی دولت خبر امیدبخشی 
برای فعاالن این حوزه بود. یاری افزود: دولت گام بلندی برداشته و اکنون 
نوبت پلتفرم های داخلی است که از کسب وکارها پشتیبانی و به تعهدات 
خود عمل کنند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: به نظر می رسد تا حدودی 
پلتفرم های ایرانی ظرفیت پذیرش مشاغل دیجیتال را داشته باشند؛ اما 
نباید به این ها اکتفا کرد که الزم است با الگوگیری از پلتفرم های خارجی هر 

روز بر خدمات خود بیفزایند.

اقتصاداخبار
چهارشنبه 25 آبان 1401/ شماره 1357

5روزنامه صبح ایران

سند مالکیت خانه شش دانگ به شماره پالک ثبتی 00۸۹۶5وپالک اصلی 47 و پالک 
فرعی 55۶3 بنام سیاوش محمدی با شماره ملی 55۹۹۹1۸531 شماره شناسنامه ۶54 
فرزند نادر در تاریخ 1401/05/20 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)1401/08/401(

مدرک دانشنامه اینجانب مهدی ناطقی به شماره سریال 14۹113301132 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می گردد مدرک مذکور را ب 
ه آدرس شهرکرد- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد اداره فارغ التحصیالن ارسال 

نمایند.نوبت دوم  )1401/08/404( 

: سفید  رنگ خودرو  و   20۶TUS پژو   : نقلیه  نام وسیله  و  کمپانی سواری  سند 
روغنی و مدل وسیله نقلیه : 13۹7 و شماره پالک : ۹7ص۸۹3ایران 3۸ به شماره 
نام  به   167B0054962  : موتور  شماره  به   NAAP13FE2JJ695862  : شاسی 
صاحب سند : فاطمه کاظمی آبجهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

.)کد1401/08/393(

مدرک تحصیلی اینجانب مینا داداش بیگی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 9137 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی اردبیل 
به شماره 0194042 مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل به نشانی اردبیل، میدان بسیج تحویل دهد.نوبت 

سوم )1401/08/402(

شماره  به  حسین  فرزند  رحمتی  پور  السادات  مهسا  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
شناسنامه 4۶۸2 صادره از تبریز در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی 
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در تاریخ 1401/05/30 مفقود 
گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات به نشانی استان تهران، تهران، بزرگراه ستاری، شهدای حصارک، 

دانشگاه آزاد اسالمی تحویل دهد.نوبت سوم )1401/08/403(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن عزیزی فرزند شاپور به شماره شناسنامه 
3240415۸۶0صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 
از واحد دانشگاهی آزاد واحد تهران جنوب به  مکانیک )حرارت و سیاالت(صادره 
شماره 313۹450 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 دوم  

)1401/08/405(

اینجانب مونا اکبرزاده منگودهی فرزند محمد به  التحصیلی  مدرک موقت فارغ 
شماره شناسنامه 25۸0202۸3۸ صادره از رشت در مقطع کاردانی علوم آزمایشگاهی 
دامپزشکی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد پل طالشان مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار است .از یابنده تقاضا میشود در صورت امکان به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد پل طالشان به نشانی استان گیالن ، رشت بلوار الکان، خیابان ابن سینا ارسال 

نمایند. نوبت سوم )کد1401/08/394(

برگ سبز خودروی سواری-کار و نام وسیله نقلیه : سوزوکی و رنگ خودرو : مشکی 
و مدل وسیله نقلیه : 13۸۹ و شماره شاسی : NAAS39SE4BK020135 و شماره 
موتور : J24B1109311 به نام صاحب سند : سید محمد نعیمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/395(

 برگ سبز خودروی   آمبوالنس به نام وسیله نقلیه : فولکس و رنگ خودرو : سفید و 
مدل وسیله نقلیه : 1۹۹2و شماره پالک : ۸55-15 س 31 و شماره شاسی : 1410۶۸ و 
شماره موتور : 02۸۶۹1به نام صاحب سند : مرکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری توحید 

تبریز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/396(

 برگ سبز یک دستگاه  آمبوالنس به نام وسیله نقلیه : فولکس و رنگ خودرو : سفید 
و مدل وسیله نقلیه : 1۹۹2و شماره پالک : 15 -27۹س 41 و شماره شاسی : 140۶05 
و شماره موتور : 1002۹۶7۸  2۸۶۹1به نام صاحب سند : مرکز مشاوره و مراقبتهای 

پرستاری توحید تبریز مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. .)کد1401/08/398(

برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس ای بنزینی، به رنگ نقره ای - متالیک 
مدل 1385 شماره پالک 16 ایران 542 و 56 شماره موتور 12485144142 شماره شاسی 
13246216 به نام حسین داد رضایی فرزند مهدی به شماره ملی F034298001 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/399(

موتور  ایران 30به شماره  به شماره پالک 713م 13  تیبا 2  مالکیت خودرو  سند 
M15/9260614 شماره شاسیNAS821100M1330090 به مالکیت خانم پروین 

حاتمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/386(

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ نقره ای مدل 1384 به شماره موتور 1284060790 
و شماره شاسی 19311484 شماره انتظامی 182ج58 ایران 63 به نام جمشید شهریور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/391( 

کارت خودرو سراتو YD اتوماتیک مدل 2015 به شماره پالک ۸1۶د۹7 ایران 11 
 G4NAEH521288 و شماره موتور KNAFZ417BF5386001 و شماره شاسی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. .)کد1401/08/397(

سند کمپانی خودرو پژو پارس رنگ نقره ای مدل 1384 به شماره موتور 1284060790 
و شماره شاسی 19311484 شماره انتظامی 182ج58 ایران 63 به نام جمشید شهریور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/08/392(

hdm1391WBMS0280S بدینوسیله اعالم می گردد بارنامه این شرکت به شماره
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت دوم )کد1401/08/384(


