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عوامل افزایش ناترازی بانک ها و افزایش تورم بررسی شد

خ بهره متهم ردیف اول افزایش نر

گروه اقتصاد - در چند ماه گذشته فشارها به 
دولت بابت افزایش نرخ بهره شدت گرفته است 
اما دولت تاکنون در این باره با دید احتیاطی 

برخورد کرده است.
در ماه های اخیر برخی از کارشناسان با فشار 
برای  دولت  کردن  مجاب  درصدد  دولت  به 
این  بانکی هستند،  بهره  نرخ  افزایش سنگین 
عده از کارشناسان معتقدند که تنها راه کنترل 
نرخ ارز در شرایطی که انتظارات تورمی باالست 
دیگری  راه  این  جز  و  بوده  بهره  نرخ  افزایش 
اما  ندارد،  وجود  تورم  و  ارز  بازار  کنترل  برای 
بررسی های مهر نشان می دهد که یکی از عوامل 
همیشگی باال رفتن نرخ تورم و به طبع آن نرخ 
ارز همین نرخ بهره بانکی است و افزایش نرخ 
بهره همیشه رشد نرخ ارز را به تعویق انداخته 
اما در عوض فنر آن را فشرده و در زمان کاهش 
نرخ بهره بعد از یک سیاست شدید انقباض 
پولی باعث چند برابر شدن نرخ ارز خواهد شد.

ریشه افزایش نرخ بهره چیست؟
در  اقتصادی  ارشد  کارشناس  علی صادقین 

گفت وگو با مهر با بیان اینکه باید دید ریشه 
افزایش نرخ بهره چیست؟، گفت: در یک سال 
رشد  پولی،  پایه  رشد  افزایش  شاهد  گذشته 
نقدینگی و به تبع آن پمپاژ پول در اقتصاد بودیم 
و در سه ماه گذشته یک اتفاق بدتری نیز اضافه 
شد که نسبت پول به شبه پول یا سپرده دیداری 
به سپرده غیر دیداری شروع به افزایش کرده و 
این به معنای این است سپرده های مدت دار 
از بانک ها خارج شده و سپرده های کوتاه مدت 
و آماده نقد شوندگی به دست مردم و جامعه 
رسید و این منجر به ورود پول به بازارهای سفته 
تا  ارز، مسکن، طال، خودرو شده  بازی مانند 

ریال تبدیل به یک دارایی با دوام شود.
برای  را  فشار  عامل  این  افزود:  صادقین 
بازارهای دالری محور و انتظارات تورمی تشدید 
افزایش  به  منجر  را  گذاران  سیاست  و  کرده 
نرخ بهره کرد، منتهی این اثر بزرگ برای بازار 
می شود. دیده  گذشته  سال های  در  سرمایه 

زمانی که نرخ بهره های بدون ریسک، چه در 
قالب اوراق و چه در قالب سپرده بانکی افزایش 

می یابند، هزینه های تولید باال رفته و حاشیه 
سود شرکت ها کاهش می یابد و به نوعی منجر 

به تورم تولید کننده هم می شود.
نکته  اقتصادی تشریح کرد:  کارشناس  این 
رقیب  همیشه  پول  بازار  که  است  این  دوم 
بسیاری  دیگر  بیان  به  است،  سرمایه  بازار 
پتروشیمی  مانند  صنایعی  جز  به  صنایع  از 
و  داشته  درصد   ۲۵ از  کمتری  سود  حاشیه 
افزایش نرخ بهره به جای ورود تأمین زنجیره 
ارزش و ورود به بخش های تولیدی وارد بازار 
بهره بدون ریسک شود و تداوم این سیاست 
می تواند باعث رکود در اقتصاد و بازار سرمایه 
شود مخصوصاً اینکه نرخ بهره باالی ۲۷ درصد 
تثبیت شود، به عنوان مثال این سیاست در 
و  شده  انجام  روحانی  دولت  اول  سال  سه 
باعث رکود در اقتصاد به ویژه رکود در بازار 

سرمایه است.
صادقین در پایان گفت: راهکار کنترل نرخ 
ارز، نرخ تورم بوده و راهکار کنترل نرخ تورم 
پمپاژ  پولی،  انضباط  است،  نقدینگی  کنترل 

نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی، جلوگیری 
از ناترازی بانک ها می تواند به کنترل نرخ ارز و 

نرخ تورم کمک شایانی کند.
افزایش نرخ بهره باعث افزایش ناترازی بانک ها 

می شود
ناترازی  افزایش  باعث  که  عواملی  از  یکی 
بانک ها خواهد شد، افزایش نرخ بهره است، در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره 
آمده است: »ناترازی پنهان در شبکه بانکی در 
سال ۱۳۹۶ بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته 
بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی 
باز می گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در 
اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش یافته و 
دچار چسبندگی شد. درواقع »توسعه بانکداری 
خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و 
بانکی« را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در 
شبکه بانکی ایران دانست. سیاست انقباضی 
دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ در جهت 
عدم  عین  در  )ذخایر(  پولی  پایه  عرضه  عدم 
اساس  بر  که  نیز،  بانک ها  بر  نظارت  تشدید 
درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته 
و  ذخایر  جذب  برای  بانک ها  رقابت  بر  بود، 
درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی 
معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی 
در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ 
بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین 
نیابد.  کاهش  بانک،  دارایی های  ارزش  کننده 
 ۱۳۹۴ سال  میانه های  در  مرکزی  بانک  البته 
افزایش  با  رکود،  از  بسته خروج  در چارچوب 
عرضه ذخایر، تا حدی نرخ بهره بین بانکی را 
کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، 
این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش 

یافت.«
بهره  نرخ  افزایش  شد،  گفته  که  همانطور 
باعث افزایش ناترازی بانک ها در آینده و پمپاژ 
دولت  اقتصادی  تیم  البته  شد،  خواهد  پولی 
سیزدهم تا به این لحظه با افزایش نرخ بهره 
به میزان بیشتر از ۲۳ درصد مخالفت کرده و 
حتی نرخ بهره سپرده بانکی را در عدد ۲۰ درصد 
سالیانه نگه داشته که اقدام مثبتی است اما 
بیم آن می رود که دولت تحت فشار برخی از 
کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره را بیش از ۲۳ 
درصد افزایش دهد که باید دید تیم اقتصادی 
اتخاذ خواهد  را  راهکاری  آینده چه  در  دولت 

کرد.

افزایش نرخ بهره باعث افزایش 
ناترازی بانک ها در آینده و 
پمپاژ پولی خواهد شد، البته 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم تا 
به این لحظه با افزایش نرخ بهره 
به میزان بیشتر از 23 درصد 
مخالفت کرده و حتی نرخ بهره 
سپرده بانکی را در عدد 20 
درصد سالیانه نگه داشته که 
اقدام مثبتی است

خاندوزی اعالم کرد
حداقل حقوق کارکنان و معافیت مالیاتی سال آینده 

۷میلیون است

بودجه،  الیحه  آماده سازی  به  توجه  با  گفت:  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
پیش بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان 

دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی دیروز در ابتدای نشست خبری هفتگی 
خود با اشاره به پیش بینی هواشناسی برای ورود یک جبهه سرما به کشور اظهار 
کرد: از همه مردم و مسئوالن تقاضا داریم که با مدیریت مصرف و کاهش 
تقاضای گاز کمک کنند که گاز خانگی کشور بدون مشکل، این دوره را پشت 
سر بگذارد و مصرف گاز در روال تجاری و اداری به ماموریت خود ادامه دهد. 

وی افزود: سرمایه گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته 
اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه گذاری روبرو بودیم و این 
مشکل ادامه  داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی 

انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
۸۸ درصد از درآمد مصوب بودجه حاصل شده است

خاندوزی گفت: در حوزه عملکرد بودجه ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد 
تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش 

از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می کند درآمد پایدار افزایش یابد.
و  تولید  در  خوبی  تحرکات  اینکه  بیان  دارایی با  و  اقتصادی  امور  وزیر 
با توجه به آماده سازی الیحه  انجام شده است، اظهار کرد:  سرمایه گذاری 
بودجه، پیش بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل 

حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین 

۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود
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آگهی مزایده عمومی شماره 14014000
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن درنظر دارد نسبت به واگذاری زمینهای کارگاهی، صنعتي و خدماتی  در شهرک صنعتي رودسر، سفيدرود، نالكياشر لنگرود، يعقوبيه لنگرود، ماسال، لوشان، نقره ده آستانه و اطاقور لنگرود به شرح جدول 

پيوست از طریق مزایده عمومی و با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر اساس قیمت کارشناسی و با رعایت صرفه و صالح شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.  
1- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19 روز   چهارشنبه  مورخ     21 /  10   /1401

2- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 8 صبح  روز   یکشنبه مورخ      2 /    11  /1401 
3- زمان بازگشایی: ساعت 8:30   صبح روز یکشنبه مورخ     2 /  11  /1401

4-ضمنا رعایت موارد ذیل  الزامی میباشد:
5-برگزاري مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، 

واریز وجه مزایده و... در بستر سامانه از این طریق امکانپذیر می باشد.
6-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه قیمت پیشنهادی، از موقعیت های موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. پس از اعالم نتايج نهايي مزايده، هيچ گونه اعتراضي در خصوص شرايط زمين پذيرفته نخواهد شد.

7-در خصوص قطعات دارای مستحدثات، برندگان مزایده متعهد میگردند که مبلغ اعالمی کارشناس رسمی دادگستری )مندرج در اسناد مزایده( را پذیرفته و پس از اعالم نتیجه نهایی مزایده حق هرگونه اعتراضی در این خصوص  را از خود 
صلب مینمایند .الزم به ذکر است که قیمت کارشناسی در خصوص بخش اعیان زمین و بصورت رقم ثابتی بوده که در زمان عقد قرارداد بطور 100 درصد نقدی از برنده مزایده اخذ خواهد شد و قیمت پیشنهادی صرفاً  برای عرصه قطعه مورد 

نظر میباشد . 
8-درخصوص استقرار واحدهای خدماتی، صرفا امکان خدماتی وجود دارد که پیش از این در شهرک های صنعتی، قراردادی جهت ارائه آن خدمات  منعقد نگردیده باشد، متقاضیان جهت دریافت اطالعات تکمیلی میبایست به واحد امور 

متقاضیان شرکت شهرک های صنعتی گیالن مراجعه نمایند.
9-پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه، کلیه هزینه های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد. 

10- مبلغ تضمین شرکت در مزایده و نوع آن: پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه معرفی شده در سامانه ستاد یا ضمانتنامه بانکی  )به مبلغ مندرج در جدول پیوست(.
11- مدت اعتبار پیشنهادات: دو ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات )درصورت عدم انعقاد قرارداد در فرصت دو ماهه، عقد قرارداد با نفر دوم مزایده صورت می پذیرد و در صورتی که نفر دوم وجود نداشته باشد، مزایده تجدید می گردد(.

12-شرايط پرداخت وجه قرارداد : برندگان مزایده پس از اعالم نتایج میتوانند از دو روش ذیل نسبت به پرداخت وجه قرارداد اقدام نمایند: 
الفـ  بصورت 100درصد نقدی )شامل 15 درصد بخشودگی به مبلغ نهایی قرارداد(

بـ  نقدیـ  تعهدی: تعداد اقساط در بخش تعهدی مطابق دستورالعمل دریافت حق بهره برداری سال 1401 ابالغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواهد بود .   
•همچنین جهت حمایت از واحدهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته،  شرکت های دانش بنیان در صورتی که برنده مزایده باشند میتوانند از شرایط ابالغی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بهرمند شوند. مزایده گران  میتوانند 

جهت کسب اطالع بیشتر به دفتر مرکزی شرکت شهرک های صنعتی گیالن مراجعه نمایند.
•ایثارگران محترم میتوانند در صورت برنده بودن از شرایط مندرج در دستورالعمل حق بهره برداری سال 1401 استفاده نمایند.

•الزم به توضیح اینکه مزایده گران می بایست در زمان پیشنهاد قیمت، مبلغ را بدون در نظر گرفتن بخشودگی های پیش بینی شده در شرایط مزایده اعالم نمایند. هر گونه بخشودگی صرفا در زمان عقد قرارداد مطابق دستورالعمل های ذی 
ربط اعمال خواهد گردید.

13- مزایده گران می بایست به جهت اطمینان از تطبیق نوع تولید با ضوابط استقرار زیست محیطی صنایع متناسب با رده زیست محیطی شهرک و نواحی صنعتی مورد مزایده به واحد HSEE - دفتر مرکزی شرکت شهرک های صنعتی گیالن 
مراجعه نمایند. همچنین الزم به ذکر است می بایست  به نوع کاربری قید شده مربوط به هر قطعه در اسناد مزایده توجه گردد و درخصوص قطعات با کاربری همگن بررسی امکان استقرار برعهده مزایده گر خواهد بود.

14- جزییات و مشخصات هر یک از قطعات مزایده، بطور کامل در اسناد مزایده درج گردیده است و پیشنهاد دهندگان میبایست با توجه به موارد ذکر شده در گزارش مذکور، نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
15- مزایده گران می توانند جهت اطالع از هندسه و موقعیت مکانی قطعات اعالم شده در لیست مزایده  به سامانه اطالعات مکانی شهرک ها و نواحی صنعتی ایران به آدرس Gis.isipo.ir مراجعه نمایند.

16- برنده مزایده موظف به ارائه جواز تاسیس و مجوز محیط زیست قبل از عقد قرارداد  میباشد. در صورت عدم ارائه موارد یاد شده، نفر دوم جایگزین خواهد شد.
17- درشهرک های دارای تصفیه خانه فاضالب، مبلغ حق انتفاع تصفیه خانه مطابق با محاسبه ویژه فاضالب نوع تولید محاسبه و از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 

18- ساخت و ساز صرفا مطابق با ضوابط ساخت و ساز در شهرک ها، نواحی و کارگاهی می باشد. ساخت و ساز کلیه واحدهای کارگاهی بر اساس تیپ طرح ارائه شده دفتر فنی شرکت شهرک-های صنعتی گیالن خواهد بود.
19-استقرار واحد تولید بتن سیال در صورت موافقت زیست محیطی و صرفاً پس از تاییدیه معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی گیالن امکان خواهد داشت.

20-براساس اعالم ممنوعیت تولید آسفالت در شهرک ها و نواحی صنعتی از سوی  اداره کل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی  مطابق نامه شماره 99/340/9440 مورخ 99/3/27 امکان استقرار  کارخانه آسفالت در شهرک ها و نواحی صنعتی وجودندارد.
21- نشانی کارفرما: رشت کمربندی شهید بهشتیـ  روبروی کمیته امدادـ  شرکت شهرک های صنعتی گیالن.

22- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند   : مرکز پشتیبانی و راهبري سامانه:     1456    
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(،   موجود است .

نوبت دوم

شرکت شهرکهای صنعتی گیالن
نوبت اول: 1401/10/20 نوبت دوم:1401/10/21

شرکت شهرکهای صنعتی گیالن

شناسه آگهی : 1438392

باسالم.کارت دانشجویی خانم زهره محمد باقری به شماره دانشجویی ۹1114۵۸00۷ مفقود گردیده است 
. )کد 1401/10/308(

برگ سبز خودرو سواری به نام وسیله نقلیه: سواری پژو PARS XU7 و رنگ خودرو: سفید-روغنی و 
مدل وسیله نقلیه:99 و شماره شاسی: NAAN01CE7LH254564 و شماره موتور:124K1469264 به نام 

صاحب سند: عبدالغفور اربابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/309(

و مدل وسیله  زیتونی-متالیک    : و رنگ خودرو  پراید    : نقلیه  نام وسیله  به   کارت خودروی سواری  
 : : s1412288084440 و شماره موتور  : 636د65ایران64 و شماره شاسی  نقلیه : 1388 و شماره پالک 
3205738  به نام صاحب سند : شرکت الوان کانی کویر میبد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/310(

اصل کارت خودرو مزدا 3 تیپ 3BLK3 مدل 13۸۶ به رنگ سفید به شماره انتظامی 1۸۸ ه ۹1 ایران 
40 شماره موتور LF10209120 و شماره شاسی NAGASX7CC11C00030 به نام نرگس شاه حسینی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/311(

اینجانب مهدی راهبانی به کد ملی 229767684 مدارک خودرو روا به شماره شاسی BH296849 و پالک 
63 385 ق 97 که شامل قولنامه ها - کارت ماشین - کارت بیمه و کارت سوخت می باشد را گم کرده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/312(

اعالم مفقودی پروانه اشتغال بکار مهندسی و شناسنامه و گذرنامه آقای مهندس رضا شولن/ نظر به اینکه 
پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی شماره 01030063703 پایه دو در رشته مهندسی عمران صادره از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین شناسنامه با سریال 710754 /11د و گذرنامه متعلق به 
آقای مهندس رضا شولن مفقود گردیده، از یابنده تقاضا میشود پروانه یاد شده را به سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران و یا کد پستی 1465763111  ارسال نماید.)کد1401/0/313(

 برگ سبز سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : پژو 20۷  به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1400 
و شماره پالک : ایران30 ۹24س4۸  به نام صاحب سند : افشان فتحی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/314(

پراید   : نقلیه  وسیله  نام  به  خودروسواری   کارت  و  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  وسند  مالکیت   سند 
 : شاسی  شماره  و   23 18ن896   : پالک  شماره  و   1376  : نقلیه  وسیله  مدل  و  سفید   : خودرو  رنگ  و 
S1412276535445DASTKO و شماره موتور : 00040771  به نام صاحب سند : اسفندیار نادری دره 

شوری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/315(

با کدملی 4510073976 و شناسنامه4510073976 فرزند حیات  کارت هوشمند خودرو حسین دارش 
خودرو206 سفید رنگ مدل 96 با پالک 67ج652ایران 98 با شماره شاسی NAAP13FE5HJ251417 و 
شماره موتور 174B0028365 به نام حسین دارش از تاریخ 1401/9/20 مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط 

است. )کد1401/10/316(

فرزند   2790006105 شناسنامه  شماره   2790006105 ملی  کد  با  قاسمی  فرناز  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره   27  ,453 10ایران  پالک  شماره   1399 مدل   STDN رنگ   206TU3 پژو  خودرو  عباس 
تاریخ  در   TVKHC RHSLD نام  به   182A0131233موتور شماره   NAAP03EE8LJ187273

1401/09/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/317(

اصل برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 1393 به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی 71ق447ایران79 
شماره موتور 8161916  و شماره شاسی NAS821100E1013159 به نام ملیحه عرب نصرت ابادی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد401/10/318(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی:
گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب یحیی ذاکرصالحی به شماره شناسنامه 41۸2۹ و شماره ملی 
00۵۹۸04۵13 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع صادره از واحد دانشگاهی تهران 
شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود گواهینامه موقت را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی : تهران بزرگراه شهید بابایی ) شرق به غرب( خروجی حکیمیه- 
سوم  نماید.نوبت  ارسال  شمال  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  وفادار-  بلوار  صدوقی-  شهید  خیابان 

)کد1401/10/319(

کارت پایان اینجانب اصغر صابری ساکن طالقان به کد ملی  4899764855 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد. نوبت دوم )کد1401/10/320(

با کدملی0۶۷02۶12۵4 فرزندمنصور خودروی 20۶ رنگ قرمزمتالیک  برگ سبز خودرو سمیرا کرامتی 
 10FSF94131134مدل 13۸2 باشماره پالک 2۶ ایران 34۶ ج ۶4 شماره شاسی ۸1۶2۹۶3۶ شماره موتور

درتاریخ 1401/10/10 مفقودگردیده واز درجه اعتبارساقط میباشد.)کد1401/10/321(

بدینوسیله اعالم می گردد پروانه کسب از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران بنام علی سلیمی 
به شماره شناسه صنفی 04۶۷221۷1۹ بتاریخ انقضا 140۵/11/02 از تاریخ 1401/0۸/04 مفقود واز تاریخ اعالن 

در آگهی فاقد اعتبار قانونی میباشد.نوبت دوم )کد1401/10/322(

سند کمپانی و پالکت مشخصات موتوری و بدنه )نصب شده در قسمت موتور(مربوط به خودرو رانا مدل ۹۵ 
به شماره پالک ۵۵1 ج 4۷ ایران 4۹مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.)کد1401/10/323(

کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : لیفان۵20 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 
13۸۹ و شماره پالک : 1۶ ایران ۸۶۸ ق 3۹ و شماره شاسی : NAKNF41219B003360 و شماره موتور 
: LF481Q3 Y090301408  به نام صاحب سند : محمد ابراهیمی مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/324(

موتور  به شماره  و  به رنگ سفید  ایران ۷۷  به پالک ۹42ه4۷  اسپورتیج مدل 2013  برگ سبز خودرو 
G4KECH485210 و به شماره شاسی KNAPC812DD 7373338 به مالکیت محمد جواد ملک احمد 

مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/10/325(


