
اقتصاد
پنجشنبه 15 دی 1401/ شماره 1398

روزنامه صبح ایران 4  

نظرسنجی بلومبرگ نشان داد
تولید باالتر اما ناکافی نفت اوپک

نظرسنجی جدید بلومبرگ نشان داد تولید نفت اوپک در دسامبر افزایش 
پیدا کرده اما این سازمان همچنان موفق نشده است به اهداف تولید برای 

این ماه دست پیدا کند.
به گزارش ایسنا، طبق نتایج نظرسنجی بلومبرگ، تولید نفت اوپک با 
افزایش تصاعدی تولید نیجریه در دسامبر، به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در 
روز افزایش یافت. نیجریه که به مدت چندین دهه با مشکل سرقت نفت 
دست و پنجه نرم کرده است، اعالم کرد به شکل موثر موفق شده است با 
این اقدامات مجرمانه مقابله کند و در نتیجه، تولید نفت واقعی این کشور 

افزایش پیدا کرده است.
مقامات نیجریه ای در اکتبر یک اتصال ۲.۵ مایلی غیرقانونی در زیر آب 
 NNPC را در پایانه صادرات فورکادو شناسایی کردند. شرکت نفتی دولتی
نیجریه اعالم کرد این اتصال به مدت حدود ۹ سال بدون اینکه شناسایی 

شود، فعال بوده است.
نیجریه برای سرقت نفت از خطوط لوله زمینی معروف بوده است اما 
کشف سرقت زیر آبی نفت، نخستین مورد در نوع خود محسوب می شود. 
این تولیدکننده آفریقایی برآورد کرده که به دلیل این سرقت، حدود ۶۰۰ 
هزار بشکه در روز نفت از دست داده است. اما نظرسنجی بلومبرگ برای 
دسامبر نشان داد تولید نفت نیجریه به ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده 

که باالترین میزان در هشت ماه گذشته است.
تولید نفت اوپک همچنان پایین تر از سهمیه تعیین شده تحت توافق 
اوپک پالس مانده است. طبق آخرین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت 
این گروه در نوامبر به میزان ۷۴۴ هزار بشکه در روز کاهش یافت. تولید 
نفت عربستان سعودی در نوامبر به میزان ۴۰۴ هزار بشکه در روز کاهش 
یافت و به ۱۰.۴۷۴ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت امارات متحده 
عربی، کویت و عراق هم در نوامبر کاهش داشت و مجموع تولید این گروه 
به ۲۸.۸۲۶  میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان از ژوئن و ۸۰۰ 

هزار بشکه در روز پایینتر از سقف تعیین شده بود.
گروه اوپک پالس هدف تولید خود در نوامبر را به میزان دو میلیون 
بشکه در روز کاهش داد که سهم اعضای اوپک از این کاهش تولید، 
حدود ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز بود. بر اساس گزارش اویل پرایس، 
افزایش تولید اوپک در دسامبر برای رسیدن به سطح تولید هدف گذاری 

شده کافی نبود.

قیمت عمده فروشی مرغ به ۴۷ هزار تومان رسید
رئیس اتحاده پرنده و ماهی فروشان قیمت فروش عمده مرغ در میادین 
بهمن را ۴۷ هزار تومان و قیمت در سطح خرده فروشی ها را ۵۰ تا ۶۰ هزار 

تومان عنوان کرد.
مهدی یوسف خانی در گفت وگو با ایسنا، قیمت فروش مرغ به صورت 

عمده در میدان بهمن را کیلویی ۴۷ هزار تومان اعالم کرد.
کمتر از یک ماه پیش معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار، 
قیمت عمده فروشی مرغ در میدان بهمن را کیلویی ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان 

اعالم کرده بود.
تومان  هزار  مرز ۶۰  تا  را  مرغ  وی خرده فروشی ها  گفته  به  همچنین 

می فروشند و حداقل قیمت نیز کیلویی ۵۰ هزار تومان است.
رئیس اتحاده پرنده و ماهی فروشان با بیان اینکه قیمت فروش مرغ در 
میدان بهمن در دو روز گذشته کاهش نداشته، علت کاهش قیمت در 

روزهای قبلی را "ضعیف و کم بودن" تقاضا عنوان کرد.
یوسف خانی کمتر از یک ماه پیش قیمت مرغ در سطح خرده فروشی ها 

را کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان عنوان کرده بود.
گفتنی است قیمت مصوب مرغ در آبان ماه امسال ۶۳ هزار تومان تعیین 

شد.

چهره هفته در اقتصاد ایران؛ آقای دالر

»تورم«خاطرهمشترکایرانیها
ایران،  ریال  برای  زمستان   - اقتصاد  گروه 
»سخت« شروع شد؛ خیلی سخت. نمی دانیم 
شدند،  مضطرب  ایران  در  مردم  که  آنقدر 
اخبار  در  که  )همان ها  اروپایی  شهروندان 
می کنند(  انبار  هیزم  روز  هر  صداوسیما 
بدون  احتماالً  اما  نه  یا  شدند  مضطرب  هم 
چشم انداز بودن از بدون انرژی ارزان ماندن، 

سخت تر است؛ خیلی سخت تر.
سید  دولت  در  »دالر«  گذشته  هفته ی 
لمس  هم  را  تومان  هزار   ۴۴ رئیسی،  ابراهیم 
و  داد  باد  بر  هم  را  دیگری  رئیس کل  و  کرد 
صالح آبادی را نیز از برج میرداماد بدرقه کرد. 
ابراهیم رئیسی که دوران صدارت اش را با دالر 
۲۵ هزار تومان آغاز کرده بود در یک سال و 
چند ماه، بیش از هفتاد درصد افزایش به بار 
آورد که البته این میزان افزایش، رکوردی قابل 
نخسِت رؤسای جمهور  بین دولت های  توجه 
که  آنچه  است.  بوده  گذشته  دهه ی  در چند 
از مواضع معاون اول و رئیس کل جدید بانک 
مرکزی برمی آید بازگشت کمی خجالتی و بی 
سر و صدای دولت مردمی به همان سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی است، همان سیاستی 
که چند ماه قبل رسانه های دولتی و همسو، 
در مذمت اش محتوا تولید می کردند و با آتش 
بی وقفه بر آن می تاختند. به دیگر سخن حاال 
در  اقتصادش  وزیر  و  رئیسی  تصویر  آن  باید 
تصویری  همان  اقتصادی،  جراحی  عمل  اتاق 
که به میم معروف شبکه های اجتماعیِ فیلتر 
شده بدل شد را فعال از قاب بیرون بکشند و 
تصویر مخبر و فرزین را جایگزین کنند و افزون 
بر این، ارز نورسیده ی ۲۸۵۰۰ را هم به سیاهه ی 
نرخ های معروف اضافه نمایند. با اتفاقات پر 
شتاب هفته ی گذشته در بازار ارز و تغییر در 
به  را  »دالر«  خبرآنالین  مرکزی،  بانک  رأس 
و  برمی گزیند  گذشته  هفته ی  چهره ی  عنوان 
»آقای  درباره ی  یادداشتی  خواندن  به  را  شما 
فرا  »ریال«  سخت  زمستان  این  در  دالر« 

می خواند.
۱/ اواخر دهه ی شصت بود، یک سالی بعد از 
قطعنامه که از تلویزیون های کوچک و بی آب 
و رنگ همان روزگار، سریالی پخش می شد با 
اسماعیل  مرحوم  آن  در  که  دالر«  »آقای  نام 
داورفر با آن سر و سبیل اداره جاتی اش، خود 
دنیای  راهی  تا  بود  کرده  بازخرید  متهورانه  را 
تجارت شود آن هم پس از بیست سال آزگار 
 ۱۴ از  جنگ  طول  در  دالر  کارمندی.  زندگی 
تومان به بیش از ۱۴۰ تومان رسیده بود و سال 
۱۳۶۷ هم اوج تاخت و تازش را می گذراند، اوج 
معمولی  زندگی ای  که  آنها  برای  ویرانگری اش 
دیگرانی  برای  افسون گری اش  اوج  و  داشتند 
که سودای سوداگری در سر. داستان سریال 
مینی سریالی  می گذشت،   ۶۷ سال  همان  در 
با پایان پندآموز! که در قسمت آخرش آقای 
کارمند  همان  داورفر(  )اسماعیل  فرجامی 
پیکان قرمز  از  بازخرید شده ی طمع کار، پس 
پولش  با  و  را هم فروخت  رنگ اش، خانه اش 
دالر خرید و یک روز وقتی اخبار رادیو را گوش 
می کرد، قلب اش گرفت و سکته کرد؛ درست 
همان روز که ایران قطعنامه ی ۵۹۸ را پذیرفت. 
سریال ها  و  فیلم ها  پایان بندی   سال ها  آن 
معموال به عروس می رسید و آقای فرجامی هم 
که خواستگاری دخترش را در خانه اش میزبانی 
کرده بود مجبور شد عروسی اش را در خانه ای 

قلبی  با عصایی در دست و  و  بگیرد  اجاره ای 
نیم سوز، دخترش را به خانه ی بخت بفرستد. 
هم  دالر  آقای  تا  بود  شده  جور  چیز  همه 
قلب  اجاره ای،  خانه ی  باشد،  عبرت«  »آینه ی 
از کار افتاده و پول بر باد رفته اما شوربختانه 
واقعیت پیچیده تر از سریال های دهه ی شصت 
با  ماجرا  همیشه  بدبختانه  و  است  تلویزیون 
متنبه شدن طمع کاران و عروسی بچه ها تمام 

نمی شود.
با  دالر   ،۵۹۸ قطعنامه  از  بعد  ساعاتی   /۲
شیبی  با  روز  چند  تا  و  می خورد  زمین  سر 
تومان ریزش  تا ۵۰  از حدود ۱۴۰  حیرت انگیز 
می کند و چه خیال ها که بر باد نمی رود و در 
و  نمی یابند  آرامش  که  بسیاری  چه  مقابل، 
چه نفس های مضطرب حبس شده ای که آزاد 
نمی گردد. سریال آموزنده ی آقای دالر همان جا 
تمام می شود، همان روزهای بعد از قطعنامه 
داستان  همان  که  دالر«  آقای  »داستان  اما 
ادامه پیدا  واقعی زیسته ی چند نسل ماست 
می کند و همان سال تمام نشده دالر دوباره 
این  و  می کند  نزدیک  تومان   ۱۰۰ به  را  خود 
می شود که حافظه ی عمومی ما ایرانیان مطلقا 
پایدار  کشیدن  پس  پا  از  روشنی  خاطره ی 
دالر به یاد نمی آورد و پس از هر ریزش و در 
جازدنی، منتظر برآمدن دوباره و فتح قله های 

جدید است.
خاطره ی  »تورم«  که  است  حسرت بار   /۳
تجربه ی  است،  شده  زیستن  از  ما  مشترک 
بزرگ ما از زندگی در تمام چند دهه ی گذشته؛ 
ما از همان بچگی ها دریافته ایم که دالر همیشه 
گران خواهد شد، زمین همیشه گران خواهد 
ماشین  گران خواهد شد،  شد، خانه همیشه 
گران خواهد شد، طال گران خواهد شد، حتی 
نان، حتی پفک و هر چیز که روزی دوست اش 
ترقی  ما  تکاپوی  و  تقال  از  بیش  می داشتیم 
خواهد کرد و این دریافت آنقدر عمیق شده که 
تغییرش کار چند سریال با پیام های گل درشت 
یا چند مصاحبه ی تکراری رؤسای وقت بانک 
مرکزی نیست. باور به تورم فزاینده که نمود و 
نمادش در اوج گیری بی وقفه ی دالر بوده است 
در ما درونی شده و همواره دیدن صفحاتی از 
روزنامه ها که قیمت سکه و طالی ۱۸ عیار چند 
سال پیش را نوشته اند، این باور را درونی تر و 
کهنه تر و اصیل تر می کند. وقتی فهم عمومی از 
واقعیت تورم اینقدر تثبیت شده است گریزی 
نیست که در درون هر کدام ما یک »دالل« 
النه کرده باشد، ما که زیستن در ثبات قیمت ها 
را نیازموده ایم، ما که درکی از پایداری نسبی 
از فراوانی کاالها و تعادل بین عرضه  نرخ ها، 
اگر  نیست  عجیب  پس  نداشته ایم،  تقاضا  و 
همه ی ما استعداد دالل بودن را با خود داشته 
تحقیر  و  ایرانی  جامعه ی  نکوهش  باشیم. 
شهروندانی که هر صبح ساعت یازده تابلوی 
ارز و طال را چک می کنند، شهروندانی که سکه 
و  بالش می گذارند  ذخیره می کنند و دالر در 
اخالقی  ابدا  می بندند  صف  صرافی ها  جلوی 
تجربه ی  به  آموخته شان،  به  آنها  نیست، 
پناه  شده شان  درونی  باور  به  زیسته شان، 
برده اند و این همان غریزه ی دفاع از خود است 
در برابر تالطم هایی که دست از سر تاریخ ما 
برنداشته. آقاییِ دالر، غریزه ی بقا را زنده کرده 
است، دست انداختن به هر آنچه که رئال است 

و »ریال« نیست.

باالنشینی  قربانیان  ما  تورم زدگان،  ما   /۴
شده ایم،  رؤیا  همیشگی  مشتریان  دالر،  آقای 
رؤیا،  کالنِ  و  خُرد  تاجران  برای  بزرگ  بازاری 
بهارستان  تا  افشار  و  سبزه  از  رؤیافروشانی 
ساعت،  چند  در  شهروندان  وقتی  پاستور.  و 
فقیرتر  ناگهان  هفته،  چند  در  روز،  چند  در 
صبح  و  می خوابند  شب  وقتی  می شوند، 
فقیرتر بر می خیزند، بی دفاع تر هم می شوند، 
رها شده تر، بی پناه تر و اینگونه است که برای 
شکار  به  صفر،  به  بازگشتن  و  سقوط  جبران 
رؤیا می روند و عاقبت، صید سهل رؤیافروشان 
می شوند. برای خیال زدگانی چون ما چه تفاوتی 
فردوسی  در  داللی  رؤیا،  سوداگر  آن  می کند 
باشد یا پکیج فروشی در تلگرام یا یک سخنران 
انگیزشی در اینستاگرام و یا حتی اقتصاددانی 
که با اعتماد به نفس، وعده ی بر صدر نشاندن 
پول ملی مان در منطقه  را بدهد یا وهم زده ای که 
از بی تأثیری و کم اثری تحریم بگوید و افت ریال 
را به حساب غربزدگان و کدخدادوستان بگذارد 
و آخرش هم نسخه ی انزوا بپیچد یا سودازده ای 
که با ۳۰۰ میلیون دالر ارزپاشی، دالر را مثل آب 

خوردن به پانزده هزار تومان برساند.
"من  بود:  گفته  جایی  روحانی  حسن   /۶
بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای 
اگر  کنم.  نگاه  داخل  به  فقط  مشکالت  حل 
اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی 
دست  هیچ  مملکت  اقتصاد  اما  باشد  خراب 
نیستم«  »بلد  این  بگوید."  هم  ما  به  نخورد 
تاریخی را باید خیلی جدی گرفت؛ قاب کرد و 
به دیوار زد. در ایران ما که مقامی به بلد نبودن 
معترف نیست، اعتراف به بلد نبودن، نشانه ای 
از تصادم و تصادف با آن روی سخت و سفت 
واقعیت.  برابر  در  کرنش  از  است،  واقعیت 
دالر آرام نمی گیرد تا اوضاع آرام نگیرد و این 
گزاره تا همیشه برقرار است آنچنانکه نمی شود 
آنچنانکه  کرد،  سامان  به  و  بود  نابسامان 
نمی شود غیرعادی بود و عادی سازی کرد. در 
ایران ما که کسی معترف به ندانستن  همان 

نیست، انتقال تجربه هم در سایه ی تکفیرها 
اینگونه  و  داد  نخواهد  رخ  کردن ها  بدنام  و 
می رسد،  نوآموزان  به  نوبت  وقتی  که  است 
عمر ما و منافع وطن صرف آزمودن آزموده ها و 
هزینه های کمرشکن کارآموزی می شود و دالر، 

افق های تازه می گشاید و ما دره های نو.
دالری  که  نیست  ما  اقتصاد  فقط  این   /۷
شده، سیاست ما نیز دالری شده است؛ این 
دیپلماسی  که  است  دالر  بی قراری  معجزه ی 
زمین گیر و رسوب کرده  را به دویدن وا می دارد، 
به سفرهای شبانه؛ به اصرار ما به وقت انکار 
دیگران. دالر می توانست این نباشد اگر زمین 
ایده های خام و فانتزی های  و زمان را معطل 
تعلیق  در  را  جامعه  و  نمی کردند  آماتوری 
را  جمعی  روان  و  نمی داشتند  نگاه  مستمر 
نمی خراشیدند. حقیقت آنجا تلخ تر می شود که 
به یاد آوریم این افزایش پُر شتاب دالر زمانی 
بر  بیرونی  بزرگ  تکانه های  داده که هنوز  رخ 
پیکر اقتصاد ایران وارد نشده و فعال نه کسی 
پرونده  نه  و  کرده  اعالم  را  برجام  مرگ  رسماً 
قطعنامه ها  نه  و  بازگشته  امنیت  شورای  به 
بود:  دشواری  کار  واقعا  شده است.  بازتولید 
تبدیل آن برجامِ در آستانه ی احیا با پشتوانه ی 
اشتیاق جهانی به توافقی به بن بست کشیده 
ایرانی است  آنچنان که حاال فقط طرف  شده 
که اظهار امیدواری می کند و طرف های دیگر 
کار  واقعا  می گویند؛  برجام  نبودن  اولویت  از 

دشواری بود.
۸/ زمستان برای »ریال« ایران، سخت شروع 
شد؛ خیلی سخت. نمی دانیم آنقدر که مردم 
اروپایی  ایران مضطرب شدند، شهروندان  در 
)همان ها که در اخبار صداوسیما هر روز هیزم 
اما  نه  یا  شدند  مضطرب  هم  می کنند(  انبار 
احتماالً بدون چشم انداز بودن از بدون انرژی 
ارزان ماندن، سخت تر است؛ خیلی سخت تر. 
کاش نمودار نرخ دالر در ایران هم به مانند نرخ 
گاز در اروپا رام می شد و سر فرود می آورد و به 

قیمت سال قبل باز می گشت.

اخبار

هفته ی گذشته »دالر« در 
دولت سید ابراهیم رئیسی، 

44 هزار تومان را هم لمس کرد 
و رئیس کل دیگری را هم بر باد 
داد و صالح آبادی را نیز از برج 

میرداماد بدرقه کرد

گروه اقتصاد - کارشناس صنعت خودرو معتقد است: با سیاست 
عرضه خودرو در بورس کاال بستر برای کوچ سالطین جدید به این فضا 
فراهم می شود و این روش تنها تظاهرسازی دولت برای کنترل قیمت 

خودرو است و هیچ تأثیری در حمایت از مردم ندارد.
چند سالی از نوسان گاه و بی گاه قیمت خودرو در بازار می گذرد. 
در طی این سال ها اختالف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار، عرصه 
را بر خریداران اصلی این بازار تنگ کرده و فرصت برای دالل بازی 

سودجویان به گونه ای فراهم شده که همواره از تبدیل خودرو به کاالی 
سرمایه ای نام می برند و نبض بازار را با همین واژه به دست گرفته اند.

البته از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان با انتقاد از تسلط دالالن بر 
این بازار نسبت به ضرورت شفاف سازی سازوکار عرضه خودرو های 
تولید داخل و ایجاد فاصله کم قیمت محصوالت تولیدی خودروسازان 

با حاشیه بازار تأکید دارند.
همین انتقاد ها باعث شد دولت به دنبال عرضه خودرو در بورس 
کاال برود و در راستای تحقق این برنامه در چند نوبت عرضه هایی 

صورت گرفت.
فعاالن و کارشناسان این بازار ایراداتی به عرضه های فعلی خودرو 
در بورس کاال وارد کرده اند چراکه خریداران اصلی هنوز حضور دالالن 
در بازار خودرو را بدون هیچ کاستی حس می کنند و ارتباط مستقیم 
خودروساز و مشتری در یک ساختار شفاف، این تصمیم دولت را به 

مقصد نهایی نرسانده است. 
پای سیاست دستوری دولت در بورس کاال هم باز شد

با این حال مزیت های عرضه خودرو در بورس با توجه به سیاست های 
دستوری دولت در بازار تأثیری نشان نداده است. درهمین رابطه فربد 
زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: 
سیاست های دولت در بازار ها مثل بازار خودرو همواره باعث حضور 
سالطین و دالالن شده که همین موضوع دلیلی بر ایجاد تورم و گاهاً 

کمبود در بازار ها شده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: ابتدای سال بازار خودرو در 

رکود شدیدی فرو رفته و خودروسازانی که همچنان در تولید مشکل 
دارند، عرضه کم محصوالت به بازار را نتوانسته مدیریت کنند و با 
روش پیشنهادی دولت، تصمیم به عرضه خودرو در بورس کاال گرفتند.

به گفته زاوه، دلیل اصلی این رکود رشد قیمت خودرو های صفر 
تولید داخل با وجود داللی و تعیین نرخ های غیر واقعی از سوی سفته 
بازان بوده است. همین موضوع وضعیت عرضه خودرو در بورس را 
با مشکل مواجه کرده است چرا که عرضه محدود و در نهایت قیمت 
گذاری به سبک مزایده در بورس تاکنون در هیچ جای دنیا اجرایی 
نشده و در هیچ کجای دنیا چنین رسمی در عرضه خودرو متداول 

نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با تغییر در پلتفرم های 
عرضه خودرو در زمانی که نرخ تورم همواره در حال سبقت گیری از 
وضعیت موجود در بازار است، تاثیر خاصی در شرایط قیمت ایجاد 
نمی شود؛ در واقع عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نهایی 
و تعداد واسطه ها با توجه به نحوه عرضه و قیمت گذاری نخواهد 

داشت.
زاوه گفت: وزارت صمت با ارائه چنین طرحی به دنبال حذف دالل 
بازی در این بازار است، اما باید باور کرد بورس کاال هیچ وقت نمی تواند 
محل مناسبی برای عرضه خودرو باشد چراکه این نوع عرضه طبق 
ادعای مسئوالن مبنی بر کنترل قیمت ها، نوعی جیب بری و ایجاد 
کاسبی جدید برای عده ای خاص به نام دالل است و به راحتی مردم را 

با خرید در بورس کاال فریب می دهند. 

مردم را با خرید خودرو از بورس فریب می دهند
جیببریازخریدارانخودرو

    سند مالکیت  برگ سبز خودرو سند مالکیت برگ سبز خودرو کامیونت  به نام وسیله نقلیه : بنز508 
و رنگ خودرو : بژ کرمی و مدل وسیله نقلیه : 1354 و شماره پالک : 49ع9۲۷ ایران ۲4 و شماره شاسی : 
183۲۷۲ و شماره موتور : 015900  به نام صاحب سند : جواد البوشهبازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/221(

شاسی  شماره  و  پالک۲۶ج898ایران۶8  شماره  9۷به  مدل  سفید   ۲0۷ خودرو  سبز  برگ 
NAAR03FE4JJ622410به نام امیر محمد فرقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/222(

  سندکمپانی سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : کیا سراتو  به رنگ خودرو : سفید روغنی  به مدل وسیله 
نقلیه : ۲01۲ به شماره پالک : 485ط۶9 ایران40 به شماره شاسی : KNAFW411BC5557057 به شماره 
موتور : G4FCBH398883 به نام صاحب سند : مجید حسین پور روامهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/10/223(

سند کمپانی سواری  و نام وسیله نقلیه : سمند و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : 138۲ و شماره 
پالک : 1۷ ص ۷8۷ ایران ۲3 و شماره شاسی : 8۲۲1۶31۷ و شماره موتور : 3۲908۲1۶4۶1  به نام صاحب سند 

: سید علی میرمهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/218(

اصل برگ سبز خودرو پراید به شماره انتظامی 84ایران453ق11 مدل 1398به رنگ سفید با شماره شاسی 
NAS411100K1171756 و شماره موتور M13/6413286 به نام ابراهیم جعفری شیبکوه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/219(

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز  و سند فروش و کارت  موتور سیکلت  
به نام وسیله نقلیه : هیوسانگ ۲49 سی سی به رنگ خودرو : خاکستری ,مدل وسیله نقلیه : 1388 ,شماره 
پالک : 3۲۲-۷1355 ,شماره شاسی : NE88800029250Y ,شماره موتور : GT250130521 ,نام صاحب 

سند : حسین علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/220(

صادره   2080241729 ملی  شماره  به  رضا  غالم  فرزند  آبادیان  فاطمه  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
شماره  به  قدسیه  ای  حرفه  و  فنی  آموزشکده  از  صادره  گرافیک  رشته  کاردانی  مقطع  در  ساری  از 
یابنده  باشد.از  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده  مفقود   1399/1125 تاریخ  و   21/7705
نکا.  به  جاده ساری   5 کیلومتر  نشانی ساری  به  قدسیه  دانشکده  به  را  مدرک  اصل  گردد  می  تقاضا 
دوم  دهد.نوبت  تحویل   4817133671 پستی  کد  قدسیه  آموزشکده  سمسکنده.  روستای  روبروی 

)کد1401/10/224(

مدرک کاردانی فارغ التحصیلی اینجانب امیر نقیبی فرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 281 و کد ملی 
0064372881 در مقطع کاردانی رشته ساخت و تولید صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی 
کریمخان زند - خیابان ایرانشهر جنوبی - نبش آذر شهر - پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال 

نماید. نوبت دوم )کد1401/10/225( 

اصل برگ سبز خودرو لندرور مدل1371به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 137ج16 ایران 61 شماره 
موتور 003478 و شماره شاسی 037359به نام حمزه قاسمی فر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/213(

کارت ماشین و کارت سوخت خودرو بنام زهره عبدلی با کد ملی و شماره شناسنامه 0013453408 فرزند 
ناصر خودرو سواری پژو ۲0۶ هاچ بک رنگ سفید روغنی مدل 1391 شماره پالک 99 ایران 4۲5 د 48 شماره 
شاسی NAAP03ED2CJ582414 شماره موتور 14191014242 به نام زهره عبدلی در تاریخ 1401/10/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/214(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و سبز خودرو معاینه فنی خودرو سایر مدارک سواری  و نام وسیله نقلیه : بنز  
و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : ۲014  و شماره پالک : 10 ایران 8۶9 ن 35 و شماره شاسی 
: WDDHF3EB1EA963302 و شماره موتور : 27492030144055  به نام صاحب سند : امیر اسمعیل زاده 

سیالبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/215(

برگ سبز خودرو وسند کمپانی و کارت خودروی پیکان مدل 1382 به شماره موتور 11158140684 و 
شماره شاسی IN-81596805 بنام عباسعلی احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

)کد1401/10/216(

ملی  کد  به  رضا  حاج  فرزند  اردکانی  پناه  کهیاریزدان  اینجانب  دوره ضرورت  از خدمت  معافیت  کارت 
2300077949، با شماره 81014984218 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/217(

 کارت خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1388  و 
شماره پالک : 47و615 ایران 21  و شماره شاسی : s1412288247492  و شماره موتور : 2908005  به نام 

صاحب سند : امین سرمستی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/206(

کارت دانشجویی اینجانب ملیکا عبدالحی به شماره دانشجویی 401218074 در رشته روانشناسی مقطع 
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده تقاضا می شود کارت را به 

آدرس تهران،دانشگاه شهید بهشتی تحویل دهد.)کد1401/10/207(

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پیکان و رنگ 
خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 80  و شماره پالک : 15ایران338ص8۲  و شماره شاسی : 008044۶0۷۲ 
و شماره موتور : 111۲8040۶4۲  به نام صاحب سند : برات محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/208(

سند کمپانی خودرو وانت آریسان مدل 1395به شماره شاسی NAAB66PE6GV662876 و شماره 
موتور 118j0028380و شماره پالک 30_۷48ط89 به نام محمد جعفرپور مقدم مفقود شده و فاقد اعتبار 

قانونی است .)کد1401/10/209(

   پالکت تنه موتورسیکلت    با مشخصات نام وسیله نقلیه : پرند  و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 
90  و شماره پالک : 765/16458 و شماره شاسی : NB3***125A9041615 و شماره موتور : *12168970*  

به نام صاحب سند : مجتبی مکاریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/210(

 005۷08۷۶01 ملی  کد  با  فیروزی  مهجور  سالومه  خودرو  کارت  و  خودرو  سبز  برگه  مالکیت  سند 
شاسی  شماره  ۷۷-588م1۲  ایران  پالک  شماره  سفید  اتومات  آریان   ۲0۶ پژو  خودرو  حسن  فرزند 
NAAP51FE5AJ360331 شماره موتور 13588012168به نام سالومه مهجور فیروزی در تاریخ 11/11/1401 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/211(

نظر به اینکه اینجانب حسین سیف الهی فرزند محمد دارای کد ملی 41331442314 قرارداد 5 برگی 
مربوط به واحد 44 از بلوک 4B114 با کد واحد1976932 مربوط به پروژه شرکت عمران واقع در شهر جدید 
پردیس فاز 11 مفقود نموده ام و از شرکت عمران پردیس درخواست صدور المثنی دارم بدین وسیله مراتب 
در یک نوبت جهت اطالع عموم آگهی تا چنانچه هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا مدعی 
وجود اصل سند مالکیت نزد خودمی باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی با اراءه 
اسنادمالکیت به شرکت عمران پردیس تسلیم نماید. بدیهی است در صورت انقضا مهلت قانونی و عدم وصول 

واخواهی نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد شد.)کد1401/10/212(


