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5روزنامه صبح ایران اخبار  

از روز گذشته اجرایی شد

نرخهایجدیدسودبانکیوشرطسپردهگذاری

بانکی  سود  نرخ  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
پول  شورای  مصوبه  آخرین  اساس  بر  امروز  از 
انواع  به  اساس،  براین  یافت؛  افزایش  اعتبار  و 
تا  از پنج درصد  بلند مدت  سپرده های کوتاه و 
سود  نرخ  و  می گیرد  تعلق  سود  درصد   ۲۲.۵
تسهیالت هم ۲۳ درصد تعیین  شده که افزایش 

پنج درصدی دارد.
پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار 
مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ 
بلند  و  مدت  کوتاه   سرمایه گذاری  سپرده   سود 
مدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود. اما 
این نرخ در مصوبه شورای پول و اعتبار که شب 
گذشته ابالغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد 
مدت  کوتاه  سرمایه گذاری  سپرده  شد.  اعالم 
ماه  صورت  به  که  هستند  سپرده هایی  عادی، 
شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از 
نظر زمانی ندارند. نرخ سود این سپرده ها تا شب 
گذشته ۱۰ درصد بود و تنها این نوع از سپرده ها با 
کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف یعنی 

پنج درصد رسید.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که 
در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار 

۱۲  درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند 
و همین نرخ در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار 
به تصویب رسید. اما سود سپرده های کوتاه مدت 
شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و 

از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.
بلند  سپرده  سود  نرخ  درصدی   ۴.۵ افزایش 
مدت یکساله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای 
پول و اعتبار است. یعنی از امروز به سپرده های 
بلند مدت یکساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق 
می گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ 

برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب 
گذشته ۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد 
رسید و به سپرده های بلند مدت سه ساله هم 
تعلق  درصدی  سود ۲۲.۵  جدید  مصوبه  طبق 
دهنده  نشان  مسئله  این  که  گرفت  خواهد 
به  نقدینگی  دادن  سوق  برای  سیاست گذاری 

سمت سپرده های بلند مدت است.
سود وام های بانکی ۵ درصد بیشتر شد

البته نرخ سود تسهیالت بانکی که ۱۸ درصد 
از  اگر  یعنی  یافت،  افزایش  درصد  به ۲۳  بود 
بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از 

گذشته به بانک سود پرداخت کنید.
مصوبه دوشنبه شب البته تفاوت ها بسیاری با 
مصوبه های قبلی دارد و آن اینکه بخشنامه های 

تفصیلی برای سپرده گذاری و تسهیالت دارد.
اگر  که  است  این  بخشنامه ها  این  از  یکی 
برداشت از حساب سپرده های مدت دار پیش از 
سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم 
از  نفر  اگر یک  مثال  عنوان  به  یعنی  می شود. 
سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید 
آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به 

۱۹.۰۵ درصد می رسد.
به  بسته  مدت دار  سپرده های  سود  نرخ  اما 
آن  برای  که  سودی  نرخ  و  سپرده  ماندگاری 
مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این 
است که همه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت 
در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول 
چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود 

سپرده کوتاه مدت عادی خواهد شد.
انواع  و  ماهه  شش  مدت  کوتاه  سپرده  به 
شش  تا  ماه  سه  از  که  مدت  بلند  سپرده های 
ماه ماندگاری داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق 
می گیرد. سپرده های بلند مدت یکسال، دو سال 

و سه سال اگر بین شش ماه تا یکسال ماندگاری 
داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت خواهند 

کرد.
سود سپرده های دو ساله و سه ساله هم که 
بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، 
۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهایتا نرخ سود سپرده 
بلند مدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر 
از سه سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد 

است.
و  پول  شورای  اخیر  مصوبه  بندهای  دیگر 
اعتبار مربوط به تخلفاتی است که بعضا برخی 
بانک های در سال های گذشته درباره همین نرخ 
سود و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات قبلی 
تاکید شده  بنابراین در همین مصوبه  داشتند. 
است که به هیچ وجه و روشی بانک ها نباید از 
این نرخ سود تخطی کنند و در انواع تبلیغات 
خود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور اشاره 

داشته باشند.
به  وجه  گونه  هر  واریز  مثال  عنوان  به 
حساب های مختلف سپرده گذاری، تحت عنوان 
سود مازاد ممنوع شده است چرا که بعضا بانک ها 
بانک  توسط  سوی  از  تا  داده  انجام  را  کار  این 
مرکزی و بازرسان آن شناسایی و مواخذه نشوند 
و از سوی دیگر بتوانند سپرده های بیشتری جذب 

کنند.
شرط سپرده گذاری جدید

البته اگر هم اکنون سپرده ای نزد بانک دارید 
که مربوط به قبل از این مصوبه است، تا رسیدن 
سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و 
در این مصوبه آمده است که اگر مردم می خواهند 
با نرخ سود جدید سپرده گذاری کنند باید ابتدا 
حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست 

سود، ببندند و دوباره سپرده گذاری کنند.
برخورد، رد تاییدیه صالحیت و عزل مدیران 
بانکی از جمله هشدارهای بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار در مصوبه اخیر برای بانک هایی که 

نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.
این  به  مورد  یک  بانکی  تسهیالت  برای  اما 
مصوبه اشاره شده است و آن اینکه دریافت هر 
گونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیالت 
یا مسدود شدن بخشی از تسهیالت اعطایی به 

هر نحو توسط بانک ها ممنوع است.
البته در سال های گذشته این ممنوعیت وجود 
داشته است اما برخی بانک ها برای اعطای وام 
و  کرده  استفاده  روش  این  از  همواره  مردم  به 
می کنند و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای 

جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد شد.

مولدسازی دارایی های دولت چند ابهام دارد که در صورت از بین 
رفتن ابهامات و دقت باال در انتقال اموال می تواند راهکار مناسبی برای 

اقتصاد باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت 
رهبر معظم انقالب اسالمی یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا 
اموال، امالک و دارایی های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر 
دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری بود که در 

رسانه ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.
این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر 
گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی تواند آنها را مورد 
پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و امالک 
دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می کند. ارزش 

دارایی های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است.
اما برای فروش چنین ثروتی از دستگاه های دولتی و مولدسازی آن 
چند نکته اساسی است که عدم رعایت آن می تواند طرح را به سرانجام 
خوبی نرساند. در این گزارش ضمن آشنایی با ساختار طرح به صورت 

مختصر به این نکات نیز اشاره می شود.
ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟

وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها 
ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش های مختلف از جمله؛ 
واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( 
نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش های مختلف 
از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و 

بهره برداری از طرح ها و حذف طرح های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع )حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی امالک فاقد 
سند، تغییر کاربری و …( و ایجاد هماهنگی الزم میان دستگاه های 
اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به 

منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
این  واگذاری دارایی های مشمول  نهایی  یا  پایه  تعیین قیمت   .۵-۲

مصوبه
۲-۶، تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از 
جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، 
مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، 
فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی 

و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
و  شهرسازی  عالی  شورای  تأسیس  قانون   )۵( ماده  کمیسیون   -۳
معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف 
هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری 
اموال )امالک( مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم 
نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، 
امور  وزارت  درخواست  با  است  مکلف  ساخت،  پروانه  صدور  مرجع 
اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه 

عام ساخت )سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا( پهنه 
وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

عمرانی  پروژه های  و  غیرمنقول  اموال  واگذاری  از  حاصل  عوائد   -۴
نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بالفاصله به حساب تملک 
دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز 

خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بالفاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز 

و در محالت و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی 
تمامی مبالغ واریزی به خزانه بالفاصله به حساب شرکت مربوطه واریز 

خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات 
این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر 
باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به 
مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی 
بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این 
جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیأت نسبت به 
تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی 
مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی 

که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف 

االجرا خواهد بود..
۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
شفافیت

شفافیت مهمترین رکن واگذاری امالک دولتی است، آنگونه که قربان 
زاده رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شده است؛ »مصوبه محرمانه 
نیست و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده است و همه 
فرآیند زیر ذره بین مردم و رسانه ها خواهد بود.« اما نگرانی ها از این است 
که شفافیت واگذاری با مصوبه های متعدد در آینده زیر سوال رفته و 
نتوان برآیند دقیقی از وضعیت فروش اموال دولتی و خریداران آن را 
داشت، البته بهترین راه برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بازار 
سرمایه است، اما آن دسته از شرکت ها و اموال غیر بورسی می تواند 
در آینده برای دولت ایجاد چالش کند، به ویژه شرکت های تودلی و 

شرکت های پوششی بنگاه ها و نهادهای بزرگ اقتصادی.
ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی

نکته مهم دیگر ارزش گذاری شرکت های دولتی است، یکی از نکات 
مهم اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصاد خصوصی واقعی و فربه 
شدن شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی است که از آن به نام خصولتی 
نام می برند، نکته اینجاست که سرمایه زیادی دست شرکت های خصولتی 
بوده و احتمال می رود با البی بتوانند با قیمت های کمتری اموال رسمی 
دستگاه های دولتی را به نام خود کرده و این بدین معناست که بخش 

خصوصی واقعی که بازده محور است از این فرصت ناکام می ماند.
نکته بعدی ارزش گذاری این است که شاید به علت شرایط خاص 
اقتصادی کشور، دولت مجبور شود با قیمت کمتری اموال خود را عرضه 

کند و یا برای عرضه امتیازهای متعددی را بدهد که بعدها برای دولت 
مساله ساز شود.

مصونیت قضائی آری یا نه؟
مصونیت قضائی مهمترین نکته ای است که در دستورالعمل آورده 
شده است اما این نکته مورد نقد عده ای از کارشناسان اقتصادی قرار 
گرفته است، اعضای کمیته واگذاری اگر مصونیت قضائی داشته باشند 
ممکن است که با دقت ویژه این موضوع را بررسی نکرده و اشکاالت 
متعددی در آینده برای کشور رخ دهد، البته رسیدن به راهکاری که 
هم مصونیت قضائی برداشته شود و هم دست هیئت هفت نفره را باز 

بگذارد می تواند راهگشا باشد.
اهلیت خریداران

یکی از نکات مهم اهلیت تخصصی خریداران است، اگر خریداران 
اهلیت تخصصی نداشته باشند میزان اشتغالی که در شرکت های واگذار 
شده شکل گرفته می تواند به صورت جدی از بین برود، در گذشته موارد 
زیادی در واگذاری ها بوده که شرکتهای واگذاری شده بعد از مدتی از 
چرخه تولید کشور خارج شده و باعث فشارهای روزافزون بر بازار ارز 
شده و از طرف دیگر تبعات اجتماعی سنگینی را برای کشور از جهت از 

بین رفتن مشاغل داشتند.
آیا می توان هم زمان راه دیگری را نیز پیش برد؟

یکی از پیشنهادها به هیئت مولد سازی اموال دولتی این است در 
مواردی که امکان واگذاری و فروش به علل مختلف وجود ندارد، راهکاری 
نیز به نام اجاره ملک، عرضه ملک در بورس، اجاره زمین به نهادها 
عنوان  به  دارد.  دولتی وجود  یا حتی  و شرکتهای مختلف خصوصی 
نمونه یک ملک یا شرکت یا کارخانه دولتی ارزش واقعی باالیی داشته و 
خریداری برای آن وجود ندارد، می توان ملک را به صورت اجاره در اختیار 
شرکت های دیگر قرار داد و از منافع آن برای کشور بهره برد، یا بخشی 
از سهام یک کارخانه را به شرکت های خصوصی واگذار کرد، این گونه 
راهکارها با زمان کمتری نیز انجام شده و مردم و کشور می توانند منافع 

بهتری از آن ببرند.
طرح خوب؛ اجرای خوب؟

نکته مهمی که باید در پایان باز هم به آن تاکید کرد، اجرای طرح 
مولدسازی است که برای اجرا باید ریزه کاری های متعدد را انجام داد، 
این میزان واگذاری تقریباً به اندازه بودجه رسمی کشور در یک سال 
بدون تحریم بوده و مبلغ بزرگی است، اگر دالر ۴۰ هزار تومانی را مبنای 
واگذاری بگیریم، این میزان به ۱۰۰ میلیارد دالر می رسد که می تواند تحول 
عظیمی در اقتصاد اجرا کند، زیرا می تواند پول های راکد را به خدمت 

تولید دربیاورد.
از طرف دیگر با عرضه امالک مازاد در تهران و شهرهای بزرگ می توان 
نیز  مسکن  گذاری  سرمایه  بار  مسکن  عرضه  افزایش  با  بود  امیدوار 
کاهش یافته و با افزایش عرضه قیمت ها کاهشی شود و از این جهت 
نیز می تواند مسکن را از کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل کند. 
از طرف دیگر با آزادسازی پول در چرخه تولید می توان شاهد تحولی در 

صنایع باشیم.
اما این سکه یک روی دیگر نیز دارد و آن هم اجرای غیرحرفه ای، 
غیرتخصصی و غیرمتعهدانه است که می تواند مشکالت متعددی را برای 
اقتصاد ایران ایجاد کند، اما باید با ایجاد ریزه کاری های متعدد حتی 
االمکان جلوی سواستفاده و یا اشتباه در این طرح گرفته شده تا ملت 

ایران بتواند ثمرات آن را به چشم ببیند.

اما نرخ سود سپرده های 
مدت دار بسته به ماندگاری 
سپرده و نرخ سودی که برای 
آن مصوب شده تغییر خواهد 
کرد و این به معنی این است که 
همه سپرده های کوتاه مدت و 
بلند مدت در صورت ماندگاری 
کمتر از سه ماه تنها مشمول 
چهار درصد سود، یعنی یک 
درصد کمتر از سود سپرده 
کوتاه مدت عادی خواهد شد

از روز گذشته اجرایی شد
هفتنکتهکهبایددربارهطرح»مولدسازی«بدانید

رئیس سازمان بورس:
توقف عرضه خودرو در بورس تبعات عجیبی دارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان از ادامه 
عرضه خودرو در بورس کامال دفاع می کند، گفت: توقف عرضه خودرو در 

بورس کاال تبعات عجیبی درپی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، مجید عشقی  با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بالی جان 
صنعت است، اظهار کرد: برخی تمایل دارند تجربه های دیگران را بارها تجربه 
کنند.  اگر درمورد فوالد و پتروشیمی هم کوتاه می آمدیم زیان انباشته ای که 
در خودروسازها وجود دارد در آنجا هم اتفاق می افتاد. او ادامه داد: صنعت 
خودرو چندین سال است که توسط شورای رقابت و سازمان حمایت گروگان 
گرفته شده است. سازمان بورس هم درابتدا با عرضه خودرو در بورس مخالف 
بود اما با توجه به ساختار این صنعت به این نتیجه رسیدیم که این صنعت 
راه نجاتی جز این ندارد. رئیس سازمان بورس با اشاره به معامالت خودرو 
در بورس کاال عنوان کرد: ممکن است در ابتدا خودروها باالتر از قیمت بازار 
معامله شود، اما بعد از مدتی به تعادل می رسد. عشقی ادامه داد: ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان توسط مجموع خودروسازها توزیع می شود که ۱۰۰ هزار میلیارد 
آن مانند یک یارانه کور در یک قرعه کشی توزیع و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن 
پشت پرده توزیع می شود. او با تاکید بر اینکه سازمان بورس عرضه خودرو 
در بورس را با جدیت پیگیری و از آن دفاع می کند،  عنوان کرد: اگر عرضه 
ادامه پیدا نکند امیدی به زنده شدن این صنعت وجود ندارد. سهامدارانی که 
ابتدای سال خودرو خریدند تاکنون سود زیادی کردند اما سهام دارانی که سهام 
خودروسازها را خریدند باید متحمل ریسک شوند. توقف عرضه خودرو در 

بورس تبعات عجیبی خواهد داشت.

14۵ کشور میزبان کاالهای ایرانی
چین بزرگترین مشتری

در آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، بیش از ۴۳ میلیارد دالر انواع 
کاالهای غیر نفتی به ۱۴۵ کشور صادر شده است که چین با سهمی حدود 

۲۸ درصد بزرگترین مشتری و خریدار این محصوالت به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده گمرک، تا دهم دی 
ماه امسال بیش از ۹۷ میلیون و ۸۳۴ هزار تن انواع محصوالت مختلف 
ایرانی به ۱۴۵ کشور جهان صادر شده است که به بیش از ۴۳ میلیارد و 

۸۷ میلیون دالر می رسد.
این آمار از نظر وزنی ۲.۸۶ درصد و از نظر ارزش دالری ۱۹.۰۶ درصد 

نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است.
گرچه کاالهای غیر نفتی ایران به ۱۴۵ مقصد صادراتی رفته اند اما بیش 
از ۸۶ درصد این محصوالت به ۱۰ کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده 
عربی، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و روسیه صادر شده 
است. در این فهرست، چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دالر رتبه 
نخست را دارد و با سهم ۲۷.۵۱ درصدی در این بازار، بزرگترین مشتری 
کاالهای ایران به شمار می رود. پس از چین، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب 
با بیش از هشت میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر، شش میلیارد و ۴۱۸ میلیون 
دالر و چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر سهمی معادل ۲۰.۰۳ درصد، ۱۴.۹۰ 
درصد و ۱۰.۶۸ درصد را در بازار کاالهای صادراتی ایران از آن خود کرده اند. 
پس از آن ها هند، افغانستان و پاکستان با خرید بیش از یک میلیون دالر 
به ترتیب مشتریان پنجم تا هفتم محصوالت ایرانی به شمار می روند که 
البته گرچه این ترکیب تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته است، 
اما افغانستان و پاکستان همواره یکی از مشتریان پر وپا قرص کاالهای 
ایرانی در سنوات اخیر بودند که جای خود را با رتبه های پایین تری عوض 
کرده اند. نهایتا عمان، اندونزی و فدراسیون روسیه به ترتیب با بیش از ۸۶۸ 
میلیون دالر، ۶۴۷ میلیون دالر و ۵۶۲ میلیون دالر خرید از بازار صادراتی 

کاالهای ایرانی رتبه های هشتم، نهم و دهم را به خود اختصاص داده اند.
البته انتظار می رود با تفاهم نامه های امضاء شده بین ایران و روسیه میزان 

و ارزش این مبادالت افزایش چشمگیری در آینده داشته باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا کلهر فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۵۹2۹ و کد ملی 04۹۳214۳۹۹ 
صادره از شهرری در مقطع متوسطه رشته کودکیاری صادره ازهنرستان قدس مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی 
است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به هنرستان دخترانه قدس به نشانی شهرری دیلمان خیابان خانلری 

هنرستان دخترانه قدس ارسال نماید.)کد1401/11/193(

اینجانب الهام غالمی با مشخصات فوق الذکر بدین وسیله گواهی واقرار مینمایم که قرارداد پیش فروش واحد 
مسکن مهر به شماره24۸۹۷_س_۹۷مورخ1۳۹۷/0۷/1۷صادره از شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در 

شهر جدید هشتگرد را مفقود نمودم.)کد1401/11/194(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : تندر۹0  و رنگ خودرو : سفید  و 
  NAALSRALD8A036811 : مدل وسیله نقلیه : 1۳۸۷  و شماره پالک : ۹41ط۷۸ ایران۶۶  و شماره شاسی
و شماره موتور : 8200871592w011242  به نام صاحب سند : سهیال اویسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/195(

بدنه  115-31ص65وشماره  شهربانی  شماره  20۶sdبه  پژو  خودرو  مالک  شاهوردی  مهدی  اینجانب 
CJ200622وشماره موتور14190055322بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد،ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر. ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.)کد1401/11/196(

برگ سبز خودرو و سند کمپانی امیر حسین توکلی مجد فرزند علی شماره شناسنامه ۳2۸ و کد ملی 
۳2۵۵۸۳۳۶۹۸ خودرو تندر ۹0 رنگ سفید شیری روغنی مدل ۹۶ شماره پالک ۹۹ ایران ۹24 س ۵۳ شماره 
 1401/11/0۸ تاریخ  در   100013498RR238797 موتور  شماره  و   NAALSRALDHA286178 شاسی 

مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/197(

مدرک تحصیلی کارشناسی اینجانب پیام رحیمی خوشطینت به کد ملی 00۶۸2442۸2 صادره از دانشگاه ازاد 
اسالمی قزوین در رشته مهندسی صنایع مفقود گردیده و فاقد ارزش قانونی میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل 

مدرک را به دانشگاه عودت دهد.)کد1401/11/198(

  برگ سبز خودرو   سواری   به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1388  
و شماره پالک : 54ط336ایران83  و شماره شاسی : S1412288339380  و شماره موتور : 3129237  به نام 

صاحب سند : حمیرا اسمعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/199(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب راهله عابدینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 23646 صادره از تهران در 
مقطع کاردانی رشته زبان روسی دانشگاه آزاد تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی تهران مینی سیتی شهرک صدف خ بیستون دوم برج سحر واحد 58 

ارسال نماید .)کد1401/11/200(

یک عدد کارت فردوگاهی فرودگاه امام خمینی )ره( به نام امیرمرتضی حسین زاده گم شده است ، از یابنده 
تقاضا میشود با شماره 09218758520 تماس حاصل فرماید.)کد1401/11/201(

برگ سبز و سند کمپانی به نام دانشکده غیر دولتی - غیر انتفاعی اصول الدین با شناسه ملی 10590000860 
موتور  شماره  و   NAAM01CA0DR599655 شاسی  شماره  و   85 و   524 ایران   11 پالک  شماره  و 
124K0151209 بنام دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی اصول الدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/202(

    سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و معاینه فنی خودرو خودرو  به نام وسیله 
نقلیه : پیکان وانت  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1381  و شماره پالک : 98ی166 ایران 43  و شماره 
شاسی : 0081900006  و شماره موتور : 11518017971  به نام صاحب سند : وحید دواشی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/203(

   برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  سواری تاکسی  به نام وسیله نقلیه : پژو GLX 40۵  و رنگ خودرو : 
زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹0  و شماره پالک : 14۶ت۶4  و شماره شاسی : 
NAAM11CA7BE075968  و شماره موتور : 12490011599  به نام صاحب سند : غالمرضا شهبازی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/204(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  پژو به نام وسیله نقلیه : 206  و رنگ خودرو : سفید  و 
  NAAP13FE0HJ124980 : مدل وسیله نقلیه : 1396  و شماره پالک : 72ص416 ایران 10  و شماره شاسی
وشماره موتور : 172B0012289  به نام صاحب سند : مونا سیدی کیا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/205(

بدین وسیله اعالم میدارد پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی به شماره  0۳۸20-400-10-0 به نام پرویز کوهی 
باروق به شماره 0321450728 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نظر به اینکه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی به شماره ۶0۵۸۹-۳00-10-0پایه دو در رشته مهندسی عمران 
صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعلق به اقای امیر حسین نیکجو مفقود گردیده از یابنده 
تقاضا میشود پروانه یاد شده را به نشانی اداره کل راه و شهرسازی استان و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان پست نماید

برگ سبز خودروی پیکان سواری به مدل 1۳۷۹ به پالک ایران 4۳_۵2۶ط2۹ به رنگ سفید روغنی  به شماره 
موتور1112۷۹04۵۷۸و به شماره شاسی۷۹401۵۹4 به مالکیت مریم عمادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.


