
 پیش بینی قیمت خودرو در ماه های پایانی سال

افزایش قیمت محتمل تر است 

 ۶ حدود  از  پس  خودرو  بازار   - اقتصاد  گروه 
از اواسط مهر ماه دوباره وارد  ماه ثبات قیمتی، 
یک روند صعودی شده است. نگاهی به قیمت 
افزایش  از  حاکی  داخلی  پرتقاضای  خودروهای 
حدود ۱۰ درصدی در این مدت است. به نظر می 
رسد که قیمت خودرو در شرایط کنونی اقتصاد 
ایران بیش از آنکه پتانسیل کاهش داشته باشد، 
بتوان  ادامه روند صعودی است. شاید  مستعد 
گفت در بهترین حالت و در صورتی که نوسان 
قابل توجهی در متغیرهای کلیدی اقتصاد صورت 
نگیرد، قیمت خودرو در ماه های پایانی سال روند 
با ثباتی را تجربه کند اما کاهش قیمت خودرو از 
سطوح فعلی کمی دور از انتظار به نظر می رسد.

بازار خودرو از اواسط مهر ماه و  پس از یک 
دوره ثبات تقریبا ۶ ماهه، دوباره روند صعودی 

خودروهای  به  نگاهی  است.  گرفته  پیش  در 
پرتقاضای داخلی نیز حاکی از افزایش قیمت ۱۰ تا 
۲۰ درصدی در یک ماه گذشته است. این افزایش 
قیمت در میان محصوالت ایران خودرو نسبت به 

محصوالت سایپا نمود بیش تری داشته است.
پژو پارسLX در حالی در میانه های مهر ماه 
۳۷۲ میلیون تومان قیمت داشت که در این مدت 
با افزایش حدود ۱۳ درصدی به قیمت ۴۲۰ میلیون 
تومان رسید. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما بیش 
از ۱۲ درصد و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز حدود ۹ 
درصد در این مدت افزایش داشته است. قیمت 
کوییک نیز از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده 
که حاکی از افزایش ۱۰ درصدی است. قیمت تیبا 
۲ نیز از ۲۰۳ میلیون تومان با افزایش حدود ۷ 

درصدی به ۲۱۷ میلیون تومان رسیده است.

ورود  از  وزارت صمت  که  است  حالی  در  این 
خودروهای وارداتی به کشور از اواخر بهمن ماه 
خبر می دهد و صورت های مالی خودروسازان 
نیز حاکی از افزایش میزان فروش نسبت به سال 
گذشته است. در حقیقت این دو گزاره به معنای 
با  اما چرا  بازار است.  در  افزایش عرضه خودرو 
وجود افزایش عرضه همچنان قیمت خودرو در 

بازار آزاد روند صعودی در پیش گرفته است.
وارادت و افزایش عرضه هم قیمت خودرو را 

کنترل نکرد
مسئله اول این است که در شرایط تورمی اقتصاد 
از کاالها، جنبه  سرمایه گذاری به  ایران بسیاری 
خود پیدا کرده است و خودرو نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. با توجه به فاصله قیمتی میان 
کارخانه و بازار آزاد نیز تقاضا سفته بازانه و سرمایه 
گذاری تشدید شده است. بنابراین در این شرایط 
به نظر می رسد که هر اندازه عرضه خودرو افزایش 
پیدا کند نمی تواند تقاضا چند میلیونی خودرو را 
به  ای پوشش دهد.  کارخانه  قیمت  ویژه در  به 
عنوان مثال در آخرین مرحله از فروش فوری ایران 
خودرو بیش از ۵.۵ میلیون نفر برای خرید کم تر 

از ۵ هزار خودرو ثبت نام کردند.
مسئله دوم این است که از یکسو قیمت واقعی 
خودرو، قیمت کارخانه ای آن نیست و این موضوع 
را می توان از زیان خودروسازان متوجه شد. از 
سوی دیگر، مهم ترین عامل برای تعیین کاالیی 
همچون خودرو تغییرات تورم و به طور مشخص 
قیمت دالر است. بنابراین به نظر می رسد که برای 
پیش بینی قیمت خودرو،  بهترین متغیر بررسی 
روند قیمت دالر خودرو است. برای بررسی این 
موضوع قیمت دالری پژو پارس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و 
تیبا را به عنوان سه خودروی پرتقاضای بازار ایران 

در نظر می گیریم.
قیمت دالری خودرو

بر اساس محاسبات انجام شده، قیمت دالری 
پژو پارس در بازه ۱۱ تا ۱۳ هزار دالر قرار دارد که 
با توجه به قیمت کنونی دالر در بازار آزاد، قیمت 
میلیون   ۴۶۰ تا  بازه ۳۸۸  در  پارس  پژو  تعادلی 
تومان قرار می گیرد. قیمت پژو پارس اکنون در 
بازار آزاد حدود ۴۲۰ میلیون تومان است که تقریبا 

حدود ۱۲ هزار دالر می شود. با توجه به این اعداد 
به نظر می رسد که قیمت این خودرو در میانگین 

قیمت دالری خود قرار دارد.
بر  نیز  تیپ ۲  پژو ۲۰۶  تعادلی دالری  قیمت 
اساس برآوردهای انجام شده در بازه ۹٬۵۰۰ دالر 
تا ۱۱٬۲۵۰ دالر قرار دارد که بر اساس میانگین این 
دو عدد می توان گفت قیمت تعادلی این خودرو 
در محدوده ۱۰٬۳۷۵ دالر قرار دارد که با توجه به 
قیمت دالر در بازار آزاد قیمت تعادلی این خودرو 
نظر  در  تومان  میلیون  حدود ۳۶۵  توان  می  را 
گرفت. قیمت این خودرو در بازار آزاد ۳۲۶ میلیون 
تومان گزارش شده است که نشان می دهد که 
این خودرو حتی کم تر از قیمت تعادلی در حال 

معامله است.
برآوردهای انجام شده نشان می دهد که قیمت 
تا  محدوده ۷٬۵۰۰  در  نیز  تیبا ۲  تعادلی  دالری 
۸٬۸۵۰ دالر قرار دارد. اگر میانگین این دو قیمت 
را در نظر بگیریم، قیمت تعادلی تیبا ۲ را می توان 
حدود ۸٬۲۰۰ دالر در نظر گرفت که معادل ۲۸۸ 
میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت 
این خودرو در بازار آزاد حدود ۲۱۷ میلیون تومان 

اعالم می شود.
در این بخش باید این نکته را یادآور شد که 
به  توجه  با  است.  برآوردی  شده،  اشاره  اعداد 
متغیرهای متعدد اثرگذار بر قیمت خودرو، این 
اعداد قطعاً با خطا همراه است و تنها می توان 
استنتاج  تا حدودی  با آن ها  را  بازار  روند کلی 
کرد. بنابراین نباید اعداد محاسبه شده را مالک 

تصمیمات اقتصادی خود قرار داد.
پیش بینی قیمت خودرو

با توجه به برآوردهای انجام شده، به نظر می 
رسد که قیمت خودرو در سطوح فعلی قیمت 
دالر بیش از آنکه پتانسیل کاهش داشته باشد، 
مستعد ادامه روند صعودی است. شاید بتوان 
گفت در بهترین حالت و در صورتی که نوسان 
قابل توجهی در بازار ارز صورت نگیرد، قیمت 
ها در بازار خودرو در ماه های پایانی سال روند 
با ثباتی را تجربه کند اما کاهش قیمت خودرو 
از سطوح فعلی کمی دور از انتظار به نظر می 

رسد.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: با توجه به ساختارهای ناکارآمد موجود 
اجرایی، بعید است که برخالف ادعایشان، ابرثروتمندان بار این مالیات 
اضافی یا جدید را پرداخت کنند و دوباره مالیات ها به سمت طبقات 

متوسط و کم درآمد کمانه می کند.
به گزارش خبرآنالین، »۲۰۰هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، 
نمی توانیم از آسمان بیاوریم.« این اعتراف تلخ رییس سازمان برنامه و 

بودجه در هفدهم آبان ماه در میان نمایندگان مجلس بود.
مسعود میرکاظمی در این جلسه، از افزایش منابع و مصارف بودجه 
تبصره ۱۴ انتقاد می کند و می گوید با تغییراتی که رخ داده، تبصره ۱۴ عمال 

با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می شود.
بر اساس اظهارات میرکاظمی، عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و 
صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ 
نمی شود. در پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
به منابع سال ۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می شود بدون اینکه قیمت انرژی 
تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان 
برسد، آیا واقعا چنین پیش بینی ای تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص 
بود که منابع قابل وصول نیست. در این فضا، البته رییس سازمان برنامه 
و بودجه در اظهارنظر تلخ دیگری در گفت وگو با یکی از رسانه ها، میزان 
تحقق منابع بودجه امسال را ۶۶ درصد اعالم کرده و احتمال داده است 
این رقم تا پایان سال هم افزایش نیابد. میرکاظمی البته راجع به کسری 
بودجه ۱۴۰۱ عنوان می کند: از این لحاظ که نتوانیم هزینه های جاری و 
اجتناب ناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدودا 
۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتماال محقق نشود. این اعتراف تلخ 
میرکاظمی در حالی است که تیر ماه سال جاری، رییس جمهور به صراحت 
اعالم کرده بود که دولت موفق به صادرات نفت شده و کسری بودجه را 
جبران کرده است. ابراهیم رییسی در دیدار با مردم خراسان شمالی گفته 
بود: بدون اینکه قراردادی را امضا کنیم و تعهد جدیدی را برای کشور 
بپذیریم با همان وضعیت سابق موفق شده ایم صادرات نفتی را به حد قابل 
قبول برسانیم. وی عنوان کرده بود: درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده، 
هزینه هایی نیز وجود دارد که در حال پرداخت آن ها هستیم. ۴۸۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه، افزایش حقوق و دستمزد و ... مواردی است 

که از طریق افزایش درآمدهای کشور در حال پرداخت است.
خدا را شکر که در حد هزینه های جاری مشکل نداریم

در همین خصوص، مرتضی افقه اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری 

خبرآنالین در واکنش به این اظهارنظر میرکاظمی که عنوان کرده از این 
لحاظ که نتوانیم هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر را پرداخت کنیم، کسری 
بودجه نداریم، اما منابع حدودا ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتماال 
محقق نشود، می گوید: باید بگوییم باز خدا را شکر که در آن حد جاری ای 
که اجتناب ناپذیر است، پیش بینی کردند و مطمئن هستند که کسری 
بودجه نداریم. وی می افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم ها و نیز 
کسری بودجه ناشی از فروش درآمدهای نفت و در عین حال، وضعیت 
مالیات ها، این شرایط قابل پیش بینی بود. این کارشناس اقتصادی تصریح 
می کند: یک جوری درباره منابع جدید درآمدی حرف می زنند که این موارد، 
کشف این دولت است و به گونه ای که دولت منابع جدید درآمدی بدون 
اتکا به نفت دارد. به همین دلیل اصرار می کردند که ما تحریم ها را به 
سفره مردم وصل نمی کنیم. افقه متذکر می شود: اما از همه صحبت های 
آقای میرکاظمی که االن دستش در کار بودجه رفته، کامال پیداست که 
کامال پیش بینی ها و وعده هایشان همان طور که انتظار می رفت، قابل 
تحقق نیست. وی عنوان می کند: این ها یا باید مشکل تحریم ها را حل 
می کردند یا شروع می کردند و اصالحات ساختاری در بخش های اقتصادی 

و غیراقتصادی داشته باشند.
بودجه انبوهی از هزینه ها دارد که کمکی به رفاه ملت نمی کند

این اقتصاددان می گوید: بودجه، انبوهی از هزینه های جاری و غیرجاری 
دارد که خیلی کمکی به تولید ملی نمی کند و مقام های سیاسی و افرادهای 
بانفوذ طی سال های گذشته به بودجه تحمیل کردند و اصال کمکی به 
تولید ملی و رفاه ملت نمی کنند. افقه یادآور می شود: این ها را اگر نخواهند 
در یک زمانی از بودجه حذف کنند و از آن طرف، مشکل درآمد بودجه حل 
نشود، همین وضعیت را در سال آینده و سال های بعد خواهیم داشت. 
وی درباره رقم کسری بودجه می افزاید: رییس سازمان برنامه و بودجه در 
روزهای گذشته عددی را اعالم کرده و گفته بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 

کسری داریم.
دولت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی دارد

این کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات رییس سازمان برنامه و 
بودجه که عنوان کرده استقراض از بانک مرکزی جزو خط قرمزهای دولت 
است، می گوید: دولت به ظاهر استقراض نمی کند، اما همان طور که 
کارشناسان بخش پول و بانک گفتند، از طریق شرکت هایشان از بانک های 
دیگر استقراض می کنند و در واقع به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی 
استقراض می کنند. افقه توضیح می دهد: ساختارهای بودجه ای ما اصال 
نقدینگی زاست. یعنی حتی اگر از بانک مرکزی هم وام نگیرند، مجبور 

هستند از طرق دیگر این کمبود را جبران کنند و شاهد ماجرا هم این است 
که نرخ تورمی که باالی ۴۰ درصد بود، هنوز به زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا 

نکرده است؛ برخالف وعده هایی که داده بودند.
بعید است ابرثروتمندان بار مالیاتی جدید را به دوش بکشد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری بودجه قابل جبران است؟ 
عنوان می کند: خیر، این قدر بندهای هزینه ای بودجه باالست که جبران 
کسری بودجه سخت است. عجیب است که دولت هم نمی رود به این 
سمت که هزینه ها را اصالح کند؛ دائما به فکر این است که کمبود یا 
کسری بودجه را از طریق درآمدهای دیگر جبران کند.  این کارشناس 
اقتصادی تصریح می کند: یکی از کارهایی که امسال کردند، فشارهای 
مالیاتی است که دامنه وسیعی پیدا کرده و با توجه به ساختارهای ناکارآمد 
موجود اجرایی، بعید است که برخالف ادعایشان، ابرثروتمندان بار این 
به سمت  مالیات ها  پرداخت کنند و دوباره  را  یا جدید  مالیات اضافی 
طبقات متوسط و کم درآمد کمانه می کند. افقه متذکر می شود: با توجه به 
تحریم ها و کاهش درآمد ملی در سال های گذشته، مالیات ها هم افزایش 
پیدا نمی کند. در تئوری های اقتصادی، مالیات رابطه مستقیم با تولید ملی 
دارد. وقتی تولید ملی کاهش پیدا می کند، مالیات نیز نمی تواند افزایش 
یابد. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تا زمانی که بخش هزینه ای 
بودجه اصالح نشود و یا درآمدهای نفتی به بودجه برنگردد، کسری بودجه 

را خواهیم داشت.

با توجه به برآوردهای انجام 
شده، به نظر می رسد که قیمت 
خودرو در سطوح فعلی قیمت 
دالر بیش از آنکه پتانسیل 
کاهش داشته باشد، مستعد 
ادامه روند صعودی است

تحلیلی بر اعترافات تلخ بودجه ای رییس سازمان برنامه و بودجه
کسری بودجه قابل پیش بینی بود

  

علت امتناع برخی نانوایی ها در ارائه کارتخوان چیست؟

علی رغم گذشت بیش از ۶ ماه از اجرای طرح هوشمندسازی نان، برخی 
واحدهای نانوایی از ارائه کارتخوان اجتناب می کنند.

بیش از ۶ ماه است که طرح هوشمندسازی فروش نان برای عادالنه کردن 
توزیع یارانه ها در سراسر کشور آغاز شده است چرا که طی سال های اخیر با 
افزایش قیمت جهانی گندم، آرد ایرانی به کشورهای همسایه قاچاق می شد 
که با این وجود آرد یارانه ای به جای آنکه نصیب مردم ایران شود، سر سفره 

خارجی ها بود.
بنابر آمار اعالمی بازرگانی دولتی ۹۹ درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان 
هوشمند مجهز شدند که این موضوع منجر به رصد و پایش فروش نانوایی ها 

و عملکرد آنها شده است. 
بررسی های میدانی نشان می دهد که بسیاری از واحدهای نانوایی از ارائه 
کارتخوان امتناع می کنند، درحالیکه رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اذعان می 
کند که تمامی واحدهای دارای کارتخوان از پرداخت نقدی امتناع می کنند و 
تنها ممکن است در صورت خرابی دستگاه نتوانند استفاده کنند. هر چند برخی 
از نمایندگان مجلس مسائل دیگر همچون فروش آرد در بازار سیاه و بحث 
های فرار مالیاتی را علت امتناع برخی واحدهای نانوایی از ارائه کارتخوان یا 

زیربارنرفتن تجهیز واحدها به کارتخوان مطرح می کنند.
اجرای طرح هوشمندسازی راهی برای کنترل خروج آرد از کشور

آقای جالل محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با 
توجه به اختالف قیمت مصوب آرد با بازار آزاد، مقداری آرد از سیستم عرضه 
خارج می شود. به گفته او، اگر فروش نان با کارتخوان انجام شود، مقدار آرد 
تحویلی نانوا و میزان فروش نان و همچنین ورود وخروج آرد مشخص است. 
به همین خاطر تعدادی از نانوایی ها مقاومت می کنند که شفاف سازی رخ 
ندهد. محمود زاده می گوید: اجرای طرح هوشمندسازی کارتخوان واحدهای 
نانوایی در بحث کنترل خروج آرد تاثیر بسزایی دارد و معتقدیم که تمامی 
واحدها به کارتخوان مجهز شوند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: 
برخی از واحدهای نانوایی به خاطر پرداخت مالیات ناشی از گردش مالی 
دستگاه کارتخوان نسبت به این موضوع مقاومت می کنند، اما دستگاه های 
نظارتی، شورای آرد و نان،  جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مربوط باید 

کاری کنند که تمامی نانوایی ها در سطح کشور به کارتخوان مجهز شوند.
۱۰ درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان مجهز نشدند

آقای بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: هم اکنون 
۱۰ درصد واحدها به کارتخوان مجهز نشدند و این موضوع هیچ ارتباطی به 
امتناع نانوایان ندارد. به گفته او، بسیاری از واحدها که به کارتخوان مجهز 
شدند، پس از آنکه دستگاهشان دچار ایراد می شود، پشتیبانی بسیار ضعیف 
است.کمااینکه بنابر گزارش های اعالمی نانوایان، برخی کارتخوان ها به رغم 
گذشت ۱۰ تا ۱۵ روز از قطعی دستگاهشان متصل نشدند. نوروز مقدم می 
گوید: با اجرای طرح هوشمندسازی قرار بود قیمت نان واقعی شود و مابه 
التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت کند، درحالیکه دولت ۱۵ درصد بر قیمت 
نان یارانه نوع یک و دو اضافه کرد که بدلیل گران شدن قیمت گندم، افزایش 
۱۵ درصدی کارساز نیست. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به 
تعطیلی زودهنگام برخی واحدهای نانوایی گفت: برخی نانوایی ها ۵ تا ۷ کیسه 
آرد در روز دارند که این میزان آرد جوابگوی ۸ تا ۹ ساعت در روز است که با 
افزایش تقاضا ناشی از گرانی دیگر کاالها همچون تن ماهی، ماکارانی و حبوبات 
نیاز مردم به نان بیشتر شده است که در نتیجه این امر منجر به کاهش ساعت 

کار نانوایی ها می شود. 

اقتصاداخبار
یکشنبه 29 آبان 1401/ شماره 1360

5روزنامه صبح ایران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپنتا تجهیز طب مانا درتاریخ 1401/08/16 به 
شماره ثبت 604359 به شناسه ملی 14011637359 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید ، فروش ، توزیع ، تولید و بسته بندی ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی اعم از لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی 
اعتباری داخلی و خارجی، گشایش  و  بانک ها و موسسات مالی  از کلیه  ریالی  و 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، 
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه 
 های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش 
مرکزی، شهر تجریش، شهرک مخابرات، خیابان فاتحان، خیابان مرحوم مهندس 
واحد 5   ،2 طبقه  شرقی،  جنوب   ،d بلوک  کوثر  مجتمع   ،0 پالک  عابدی،  مهرداد 
کدپستی 1981845636 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرهود اشتری به شماره ملی 
1755031858 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا کاحیدی به شماره ملی 
5279446238 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فرهود 
اشتری به شماره ملی 1755031858 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  ملی 5279446238  شماره  به  کاحیدی  مینا  خانم 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءرئیس هیئت مدیره 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1413174(

شناسنامه  شماره   001061۸600 ملی  کد  با  رضاخانی  میثم  خودرو  سبز  برگ   
001061۸600 فرزند میکائیل خودرو رنو تندر 90 رنگ سفید روغنی مدل 1396شماره 
پالک 38 ایران 487 ق 27 شماره شاسی NAALSRALDHA282589 شماره 
 1401/03/23 تاریخ  در  رضاخانی  میثم  نام  به   100014021RR23432E موتور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/451(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : کوییک آرو رنگ خودرو : سفید 
مشکی و مدل وسیله نقلیه : 1401و شماره پالک : ایران 9۸ 3۵3 د 49 و شماره 
شاسی : NAPX212AAN1105394  و شماره موتور : M159563225 به نام 
باشد.)کد  اعتبار ساقط می  از درجه  الباد مفقود گردیده و  : مسعود  صاحب سند 

)1401/08/435

گواهی میشود فاکتور سیلندر به شماره 961865559 و شماره موتور:12484150712 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می گردد. )کد 1401/08/450

سفید   : خودرو  رنگ  و   206 پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  خودروی  سبز  برگ    
 : : 90 و شماره پالک : 692 ل ۸3 ایران 20 و شماره شاسی  و مدل وسیله نقلیه 
Naap03ed9cj545943 و شماره موتور : 14190059362 به نام نام صاحب سند : 

امیررضا کوکبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/08/434(

به  . 644و18  ایران 38  به پالک  به مدل1392  ایکس 60  لیفان  کارت خودروی 
رنگ سفید روغنی به شماره موتورLFB479Q121201225 و به شماره شاسی 
NAKSG4314DB103069به مالکیت سعید فخر حسن نژادی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/436(

برگ سبز سواری و نام وسیله نقلیه : پراید به  رنگ خودرو : سورمه ای و مدل وسیله 
 S14122۸2901231 : نقلیه : 13۸2 و شماره پالک : 22س۷۸6ایران13و شماره شاسی
و شماره موتور : M13436056 به نام صاحب سند : حدیث شعبانی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار میباشد. )کد 1401/08/445(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : نقره ای و مدل 
وسیله نقلیه : 1385 و شماره پالک : 88ن263ایران30 و شماره شاسی : 5278372 
و شماره موتور : 1775860 به نام صاحب سند : عظیم گراوند مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار میباشد. )کد 1401/08/446(

سفید   : خودرو  رنگ  و   207 پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  کارت 
و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : 82ه262 -ایران 40 و شماره شاسی : 
NAAR03FE1NJ491359 و شماره موتور : 178B0092921 به نام صاحب سند 

: پریسا جنگ آرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/449(

کارت دانشجویی اینجانب عطیه اسکندری به کد ملی 0312466412 فرزند علی 
تاریخ تولد 22/12/13۸0 ورودی سال 99 دانشگاه خوارزمی رشته زیست شناسی 

علوم جانوری مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد. )کد 1401/08/444(

سند کمپانی خودرو پیکان به مدل1379 و به پالک 11ج 122 ایران37 و به رنگ 
سفید به شماره موتور 11127959300 و به شماره شاسی 79463496 به مالکیت 

حسین یزدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/447(

کارت خودروی وانت به نام وسیله نقلیه : پیکان و رنگ خودرو : سفید روغنی 
 : شاسی  شماره  و  492ل97   14  : پالک  شماره  و   1388  : نقلیه  وسیله  مدل 
NAAA36AAX9G834849 و شماره موتور : 11488000740 به نام صاحب سند 

: شرکت راه و ابنیه صمیم خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
)کد 1401/08/441(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : کوئیک به  رنگ خودرو : سفید 
و مدل وسیله نقلیه : 1400 وشماره پالک : ایران 625/83ص63 و شماره شاسی : 
NAS841100M1101672 و شماره موتور : M15/9174912 به نام صاحب سند 

: هدی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/437(


