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معامالت پشت پرده صادرکنندگان با صرافی ها آغاز شد

بازگشت به فساد سیستماتیک

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ بانک مرکزی در 
کنار تصمیمی که برای توقف خرید ارز صادراتی 
به نرخ توافقی از سوی صرافی ها گرفته بود، 
چند روزی است که اعالم کرده که ارز حاصل 
از پتروشیمی ها و مواد معدنی تولیدی از سوی 
شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی 
باید  ایران)ایمیدرو(  معدنی  صنایع  و  معادن 
عامل  بانکهای  و  بانکی  های  به صرافی  صرفا 
تا  بود  کافی  موضوع  همین  شود.  فروخته 
برهم ریختگی های جدیدی در بازار ارز ایجاد 
شود و آنگونه که صرافی ها می گویند، فساد 
سیستماتیکی در سامانه نیما و بر سر اعالم نرخ 
بانکی  پتروشیمی ها و صرافی های  ارز میان 
شکل گیرد که در گذشته نیز البته مسبوق به 
سابقه بوده است. گویا تاریخ دوباره تکرار شده 
و همان روال قبلی که سودهای کالنی را هم 
خصولتی  عمدتا  صادرکنندگان  برخی  نصیب 

نمود، دوباره ساری و جاری گردیده است.
شبه  یک  تصمیمات  از  همچنان  ارز  بازار 
به  برد.  می  رنج  کارشناسی  پشتوانه  بدون  و 

در  تصمیمات  این  تلخ  طعم  آنکه  خصوص 
گذشته هم چشیده شده و ثمره ای جز توزیع 
رانت های گسترده و البته سیستماتیک نداشته 

است.
چند روزی است که بانک مرکزی با تصمیمات 
خود، مجدد بازار را شوکه کرده و مسیر را برای 
افزایش قیمت باز کرده است؛ به نحوی که آنچه 
که به عنوان قیمت در سامانه نیما درج می 
شود یک نرخ است و آنچه که در عمل میان 
صادرکنندگان و صرافی های بانکی شکل می 

گیرد، موضوع دیگری است.
آنگونه که گفتگوهای خبرنگار اقتصاد آنالین 
با صرافی ها نشان می دهد، با مصوبه بانک 
راه فروش  بر سر  با محدودیتی که  و  مرکزی 
ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی به وجود 
آمده است، صادرکننده ها توافقات پشت پرده 
خود با صرافی های بانکی و شعب را آغاز کرده 
اند و در سامانه یک نرخ را اعالم می کنند و 
می  پیشنهاد  دیگر  نرخ  یک  سامانه  از  خارج 
دهند و عمال با یک تصمیم اشتباه نرخ سازی 

کاذب شکل می گیرد.
یکی از صرافی ها در واکنش به تصمیم اخیر 
بانک مرکزی و شکل گیری چنین رفتارهایی در 
سامانه نیما می گوید: بانک مرکزی با این تصمیم 
خود اجازه نمی دهد صراف از صادرکننده، ارز 
را با نرخ توافقی بخرد و معامله درستی بر بستر 
سامانه با نرخ شفاف شکل گیرد، بلکه سامانه را 
محدود به نرخ دستوری کرده و یک نرخ جدید 
درست شده که متاسفانه اعداد و ارقام عجیب 
و غریبی را برای دالر به ثبت می رساند که عمال 
با آنچه که گفته محمدرضا فرزین مبنی بر به 
بانک مرکزی  از سوی  بازار  نرخ  دست گرفتن 

است، کامال منافات دارد.
خبری  بخش  با  گفتگو  در  دیماه  او هشتم 
ساعت ۲۱ شبکه یک سیما اعالم کرده بود» به 
دلیل اینکه در حال حاضر بازار ملتهب است، 
آنچه که بسیار مهم است، اعتماد مردم است 
به  من  به  باید  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  و 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنند و 
به سیاست گذار اقتصادی اعتماد کنند. حتما 

تالش خواهیم کرد پاسخ اعتمادشان را بدهیم و 
نرخ ارز را در بازار تثبیت کنیم.«

مجموعه  با  که  رسد  نمی  نظر  به  حاال  اما 
شرایطی که او به عنوان سکاندار بانک مرکزی 
در پیش گرفته است، بتوان به او اعتماد کرد 
و انتظار داشت که بازار با گفتار درمانی اصالح 

شده و قیمتها از حباب خارج شوند.
نکته حائز اهمیت در این میان پیشنهادهای 
میان  که  است  ارز  قیمت  برای  زیرمیزی 
واردکنندگان و صرافی ها و صادرکنندگان شکل 
گرفته و به گفته فعاالن بازار، پیشنهادی ۵ تا ۶ 
درصدی را شامل می شود. در این میان البته 
برخی صرافان می گویند که با اختالف حدود 
۸۰ درصدی که میان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با دالر 
بازار آزاد وجود دارد، رانتی حدود ۲۰ هزار تومانی 
شکل گرفته که به نظر نمی رسد واردکننده را به 
آوردن کاال به میزان ارزی که به او تخصیص 
داده می شود، متمایل کند؛ بلکه معموال بیش 
اظهاری نیز در این حوزه شکل می گیرد و کار را 
برای اختصاص بهینه ارز بسیار سخت می کند.

در واقع، حتی اگر یک انحراف ۱۰ درصدی هم 
برای بیش اظهاری ارز قائل باشیم، در هر ۱۰۰ 
هزار دالر، واردکننده می تواند ۱۰ هزار دالر سود 
ببرد که با احتساب اختالف نرخ ۲۰ هزار تومانی 
به طور میانگین، ۲۰۰ میلیون تومان سود را به 
جیب واردکننده خواهد ریخت؛ چه رسد به آنکه 
پرونده های تخصیص ارز واردات بسیار باالتر از 

این اعداد و ارقام باشد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، نرخ 
بانک  تصمیم  هر  با  که  است  متعددی  های 
مرکزی به جرگه نرخ های موجود در بازار اضافه 
می شود؛ به نحوی که نرخ فروش بانکها، نرخ 
فروش صرافی ها، نرخ بازار آزاد، نرخ نیمایی و 
نرخ مابه التفاوتی یا همان نرخ پنهانی که خارج 
از سامانه نیما بین صرافی و صادرکننده شکل 
می گیرد؛ حال آنکه صرافی های غیربانکی با 
این تصمیم بانک مرکزی عمال از گردونه رقابت 
حذف شده اند و بانکها و صرافی های بانکی نیز، 
اگر بنا باشد ارزی را در اختیار صرافی ها قرار 
را هم خواهند  نرخ جدیدی  دهند، حتما یک 

ساخت و به این جرگه اضافه خواهند کرد.
به هر حال باید دید که آیا نهادهای نظارتی 
خواهند  نظارت  حوزه  این  در  گیر  تصمیم  و 
داشت و آیا این روند غلط بانک مرکزی را اصالح 

خواهند کرد؟

عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان امسال با افزایشی در حدود 
دویست هزار تومان برابر با یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین 

شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، میزان افزایش عیدی، در شرایطی 
که نرخ تورم در ایران بیش از ۴۴ درصد است و قیمت ها تغییرات 
روزانه دارد، سبب شده است بسیاری از کارشناسان این میزان عیدی 

را ناکافی بدانند.
در روزهای اخیر افزایش شدید قیمت مواد خوراکی نیز سبب شده 
فشار به سبد هزینه ای خانوار بیش از پیش افزایش یابد. در روزهای 
اخیر رشد شدید قیمت گوشت در بازار نیز واکنش بسیاری از کاربران 

را نیز در برداشته است.
قیمت برنج درجه یک ایرانی در حال حاضر در بازار نزدیک به ۱۳۰ 

هزار تومان اعالم شده است . به این ترتیب میزان عیدی در نظر گرفته 
شده برای کارمندان دولت چیزی در حدود ۱۳کیلو برنج است.

در عین حال با رسیدن قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به ۳۵۰ 
برای  بیشتر، میزان عیدی در نظر گرفته شده  تومان و حتی  هزار 

کارمندان در محدوده ۵ کیلو گوشت خواهد بود .
آمارها نشان می دهد تورم چگونه قدرت خرید خانوار ایرانی را نشانه 
رفته است چرا که در پانزده سال گذشته مبلغ عیدی قدرت خرید خود 
را از دست داده است. در برخی سال ها میزان عیدی حتی قدرت خرید 
صد کیلو برنج را دارا بوده است اما در حال حاضر این رقم به ۱۳ کیلو 
محدود شده است. بر اساس این گزارش میزان عیدی در برخی سال ها 
قدرت خرید ۲۵ کیلو گوشت گوسفندی را دارا بوده است اما در حال 

حاضر این رقم به خرید ۵ کیلو گوشت کفاف می دهد.

بازار ارز همچنان از تصمیمات 
یک شبه و بدون پشتوانه 
کارشناسی رنج می برد. به 
خصوص آنکه طعم تلخ این 
تصمیمات در گذشته هم 
چشیده شده و ثمره ای جز 
توزیع رانت های گسترده و 
البته سیستماتیک نداشته 
است

عیدی کارمندان کفاف خرید ۵ کیلو گوشت را می دهد
ود وز آب می ر قدرت خرید  مردم هر ر

پشت پرده وعده کنترل تورم رئیس جمهور در دیدار 
رهبری چه بود؟

درحالی که رئیس جمهور روز شنبه در دیدار رهبر انقالب وعده داد دولت 
بدون تردید وضعیت تورمی را کنترل خواهد کرد، اطالعات جدیدی از 

برنامه دولت برای اجرای این وعده به دست آمده است.
اطالعات به دست آمده توسط خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که وعده 
ضد تورمی رئیسی ناظر به بسته مهم ارزی دولت است که قرار است به 
زودی از آن رونمایی شود. این بسته حاوی اختیارات بی سابقه برای بانک 
مرکزی جهت کنترل بازار ارز است. براساس این گزارش، در این بسته، 
بازار مبادله ارز و سکه به عنوان بازار آزاد و رسمی برای پاسخ به هر گونه 
نیاز ارزی در نظر گرفته شده است. گفته می شود در طراحی این بسته، 

خطاهای ادوار گذشته در نظر گرفته و اصالح شده است.
منابع قوی ارزی و اشراف بانک مرکزی بر همه منابع ارزی صادراتی از 
مهم ترین عواملی است که از آن به عنوان عامل متمایز کننده با ادوار قبل 
یاد شده و گفته می شود فقدان این اشراف در سال های قبل موجب بروز 

اشکاالت در کنترل و هدایت منابع ارزی می شد.

برخورد با گرانفروشی گوشت آغاز شد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد گفت: 
طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.

آقای مسعود امراللهی گفت: براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی طرح 
برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
در  فروشگاه های عرضه گوشت  از  دیروز  میدانی  در گزارش  داد:  ادامه 

تهران، براساس فاکتور های خرید، طرح نظارت را اجرایی کرده ایم.
او گفت: در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط 
فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

طبق گفته مسووالن وزارت کار، قرار است طرح کاال برگ 
توسعه داده شود و در گام های بعدی این طرح از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای به کل کشور تعمیم داده می شود.

به گزارش ایسنا، طرح کاال برگ الکترونیکی از هفته های 
گذشته در استان هرمزگان به اجرا درآمد و مدتی بعد در 
سه استان مرکزی، قزوین و گیالن نیز به شکل آزمایشی 
اجرا شد. مردم در این استان ها می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های موجود ۱۰ قلم کاالی اساسی پیش بینی شده 
در این طرح به ارزش ۵۳۰ هزار تومان را که شامل ماست، 
شیر،  پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ 

و تخم مرغ است خریداری کنند.
به گفته مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی، ثبت نام و 
فعال سازی تمام فروشگاه ها در این سه استان شروع شده 
و اعتبار افراد برای آنکه امکان خرید پیدا کنند،  شارژ می 

شود.
مرکزی  استان  اصناف  اتاق  رییس  اعالم  اساس  بر 
این استان در راستای اجرای  تاکنون ۱۵۱۱ واحد صنفی 
طرح کاالبرگ الکترونیکی با هدف ثبات قیمت کاالهای 
اساسی ثبت نام کردند.در حالی که سهم استان مرکزی 
برای ثبت نام اصناف در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی 

۱۳۰۴ واحد بوده و فراتر از سهمیه استقبال شده است.
فروشگاه  و  صنفی  واحد   ۲۰۰ هم اکنون  وی  گفته  به 

و  شده   مجهز  طرح  اجرای  بارکد  به  مرکزی  استان  در 
یارانه بگیران می توانند برای خرید مراجعه کنند.

همچنین در استان قزوین برای ۳۰۰ فروشگاه زیرساخت 
فراهم  شده است و عمده فروشی ها، خواربارفروشی ها، 
سوپرمارکت ها، فروشگاه های مواد غذایی، محصوالت لبنی 
و مواد غذایی متفرقه در سامانه ثبت نام کرده اند و اتصال 

آنان به شبکه ملی اعتبار ایجاد شده است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  گفته  به 
قزوین،  شبکه ملی اعتبار یک روش جدید است و این 
شبکه متصل به شبکه بانکی است و بر مبنای کد ملی 
شهروندان  و  می شود  شارژ  آن ها  کارت  اعتبار  افراد، 
می توانند با هر کارت  بانکی که به نام سرپرست خانوار 
است؛ خرید کنند و نیاز نیست حتماً کارت یارانه به همراه 

داشته باشند.
آنطور که وی گفته پس از اجرای این طرح شهروندان 
 shoma.sfara.ir سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
با فروشگاه هایی طرف  تا  را نصب کنند  اپلیکیشن شما 

قرارداد با طرح کاالبرگ الکترونیکی هستند؛ آشنا شوند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با 
بیان اینکه مردم در استان قزوین می توانند از هر کدام از 
۱۰ قلم کاالی پیش بینی شده به میزان دلخواه خریداری 
کنند، گفت: در این طرح محدودیتی برای میزان یا نوع 

برند اقالم وجود ندارد.
 ۱۷۰۰ اخبار  اساس  آخرین  بر  نیز  گیالن  استان  در 
فروشگاه شناسایی و به سامانه شما )شبکه ملی اعتبار( 
طرح  گیالن،  استاندار  اعالم  اساس  شده اند.بر  مجهز 
کاالبرگ الکترونیکی از هفته اول اسفندماه در این استان 
اجرایی می شود و شناسایی و ثبت فروشگاه ها که از دهم 

بهمن ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد.
به گفته اسدالله عباسی، اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی 
از سیاست های دولت سیزدهم برای رفاه اجتماعی مردم 
است و گیالن به عنوان یکی از استان های مجری این طرح 

انتخاب شده است.
افزایش  و  گذشته  سنوات  به  توجه  با  می گوید:  وی 
قیمت ها، یارانه تعیین شده به مرور زمان ارزش نسبی 
خود را از دست می داد لذا دولت مردمی و انقالبی برای 
حفظ  قدرت و حمایت از مردم در بخش مربوط به خرید، 

طرح کاال برگ الکترونیکی را اجرا می کند.
ماه  کاالبرگ یک  اعتبار  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
زودتر با کد ملی سرپرست خانوار شارژ می شود، می 
کاالهای  از  مردم  استفاده  بر  اصل  طرح  این  در  گوید: 
مورد نیاز و ضروری است و اگر سرپرست خانوار نخواهد 
از اعتبار فوق در زمان مقرر استفاده کند، مبلغ یارانه به 
حساب سرپرست خانوار واریز می شود و می تواند این مبلغ 

را نقدی دریافت کند.
از  اجتماعی  تعاون، کار و رفاه  اخیر وزیر  در روزهای 
توسعه طرح کاالبرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: بنا داریم 
که این طرح را در گام های بعدی از طریق فروشگاه های 

زنجیره ای به کل کشور تعمیم بدهیم.
وی با حضور در ایسنا گفت که تکلیفی که قانونگذار در 
تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ برای دولت تعیین کرد، حاکی 
از آن بود که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف 
کند و مابه التفاوتش را به شکل کاالبرگ و یا روش های 

دیگر بپردازد.
و  دادیم  انجام  را  کار  این  ما  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
طرح توزیع کاالبرگ را در گام نخست در چند شهرستان 
آزمایش کردیم و پاسخ مناسب گرفتیم افزود: پس از آن 

بود که طرح مذکور به صورت نمونه در استان هرمزگان 
عملیاتی شد. اکنون ضریب نفوذ بسیار باالست و حدود 
»اعتبار«  ملی  شبکه  سامانه  به  فروشگاه  تا ۱۴۰۰   ۱۳۰۰

متصل هستند.
اقبال  عدم  از  ناشی  که  گزارش ها  برخی  به  رفاه  وزیر 
عمومی از طرح بود نیز اشاره کرد و گفت: گزارش های 
دریافتی حاکی از آن است که با اقبال عمومی چندانی 
هم  مناسب  اطالع رسانی  آنکه  ضمن  نشده ایم،  مواجه 
انجام شده است. با این حال بنا داریم که طرح کاالبرگ را 
توسعه بدهیم و بر این اساس توزیع کاالبرگ الکترونیک در 

سه استان گیالن، قزوین و مرکزی ادامه می یابد.
آنطور که وی گفته در معاونت رفاه و شرکت مربوطه، 
با فروشگاه های زنجیره ای هماهنگی به عمل آمده تا در 
گام های بعدی طرح از طریق فروشگاه های زنجیره ای به 
کل کشور تعمیم یابد.این شبکه آماده است و دریافت 
کاال یا یارانه نقدی اختیاری است.امیدواریم که این طرح با 
اقبال بیشتری مواجه شود و فرهنگ آن نیز نهادینه شود تا 

بتوان آن را ترویج داد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر مردم در چهار استان 
هرمزگان،  گیالن،  قزوین و مرکزی می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های مجاز و متصل به شبکه شما )شبکه ملی 
اعتبار( نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید اقالم 
اساسی استفاده کنند. الزم به ذکر است که این طرح برای 
فروشندگان اختیاری است و فروشندگان صنف خواربار، 
لبنیات، پروتئین، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
مصرف می توانند با مراجعه به نرم افزارهای بازار و مایکت 
یا از طریق درگاه الکترونیکی shoma.sfara.ir نسبت به 
نصب برنامه کاربردی »شما« و ثبت نام از قسمت پنل 
فروشنده به این سامانه متصل شوند. تسویه حساب و 
واریز مبالغ خریدهای اعتباری مشابه تسویه با فروشندگان 
از طریق کارتخوان است و به گفته مجری پروژه کاالبرگ 
الکترونیکی، اتصال به این طرح کامال رایگان بوده نیازی 
به پرداخت هیچگونه هزینه ای توسط فروشندگان نیست. 
پول خرید کاال نیز ۴۸ ساعته به حساب فروشنده یا مغازه 

دار واریز می شود.

توسعه طرح کاالبرگ از طریق فروشگاه های زنجیره ای

آگهی ابالغ صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک 23۵00 فرعی از 1۵4 اصلی
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری بمساحت 44/18 مترمربع واقع 
در طبقه همکف پالک 23۵00 فرعی از 1۵4 اصلی قطعه اول تفکیکی مفرز و مجزی 
شده از پالک 2494 فرعی واقع در اراضی حسن آبادجزءحوزه ثبتی ناحیه یک کرج با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نامه اجرایی آن باستناد گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه ۵33 مورخ 138۵/06/12 
شعبه 12 دادگاه حقوقی کرج ذیل ثبت دفاتر امالک الکترونیکی بنام ایمان رضایی و 
روح اله رضایی)هریک نسبت به 2/4 دانگ مشاع از شش دانگ باستثنای بهای ثمن 
عرصه و اعیان( و خانم سحر رضائی )نسبت به 1/2 دانگ مشاع ازشش دانگ باستثنای 
بهای ثمن عرصه و اعیان( ثبت و اسناد مالکیت مشاعی صادر شد ضمنا طبق آگهی 

حصر وراثت مذکور خانم زهره نظریان مالک بهای ثمن عرصه و اعیان می باشد.
حالیه با عنایت بمراتب فوق آقای ایمان رضائی مالک مشاعی پالک فوق الذکربموجب 
مورخه   9038286 و   1401/03/07 مرخه   900912۵0 شماره  به  وارده  درخواستهای 
1401/08/1۵ به استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع تقاضای افرازسهمی خود 
بطرفیت دیگر مالکین مشاعی را نموده است که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت 
محول گردیدکه مطابق ماده دو آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع نماینده 
ثبت گواهی نموده است که سند مالکیت معارض ثبت و صادر نگردیده ،لذا با عنایت 
به نامه شماره 14018۵631009008484 مورخه 1401/0۵/26 و14018۵631009017۵20 
مورخه 1401/09/20 موضوع افراز پالک فوق به اطالع شهرداری مرکزی کرج رسانیده 
شد و بموجب نامه شماره 67/۵/74249 مورخه 1401/06/01 و 67/۵/133140 مورخه 
1401/09/21 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با افراز پالک 1۵4/23۵00 
بعلت مغایرت با ضوابط شهرسازی مخالفت نموده و پالک فوق را غیر قالب افراز اعالم 

نمود.
که در این رابطه صورتمجلس عدم قابلیت افراز به شماره 14018۵6310090141۵0 
مورخ 1401/08/1۵ صادر و جهت ابالغ به خواهان و خواندگان از طریق شعبه اجرای 
های  بشماره  کرج  ثبت  اجرای  شعبه  اعالم  به  توجه  با  اقدام شد،لیکن  کرج  ثبت 
مورخه   14010۵8310۵1009932 و   1401/11/0۵ مورخه   14010۵8310۵1009314
1401/11/30 صورتمجلس عدم افراز به همگی خواندگان ابالغ نگردیده، فلذا با عنایت به 
مراتب فوق و در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرالی اسناد رسمی الزم االجرا یک نوبت در 
روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می گردد تا چنانچه متاقضی و دیگر مالکین مشاعی 
نسبت به این صورتجلسه عدم قابلیت افراز اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز پس از 
نشر این آگهی اعتراض خود را به دادگاه صالح محل وقوع ملک ارائه نمایند ،در غیر 

اینصورت این اداره وفق مقررات به وظیفه قانونی خود عمل می نماید.

برگ سبز خودروی کامیونت یخچالدار  به نام وسیله نقلیه : آمیکو  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک : ایران 44 / ۵77ع۵3  و شماره شاسی : 201169470  و شماره موتور : 
01141۵68  به نام صاحب سند : شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. )کد1401/12/32(

برگه کمپانی وبرگه سند و بنچاق خودرو تیبا به مدل 9۵ و پالک 38ایران 212ط34 به رنگ سفید به شماره 
موتور M158373456 شماره شاسی NAS811100Q5730194 به مالکیت فاطمه نظری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/33(

 s1512281103639 برگه سبز اتومبیل زانتیا زغالی با شماره پالک 795س53،ایران38 شماره شاسی
شماره موتور 02002389 در تاریخ 1401/11/30 به سرقت رفته و مفقود شده است،)کد1401/12/34(

برگ سبز خودروی کامیونت یخچالدار  به نام وسیله نقلیه : آمیکو  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک : ایران 44 / ۵94 ع ۵3  و شماره شاسی : 201169۵1۵  و شماره موتور : 
01141۵73  به نام صاحب سند : شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/35(

برگ سبز خودروی   کامیونت یخچالدار  به نام وسیله نقلیه : آمیکو  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک : ایران 44 / ۵74 ع ۵3  و شماره شاسی : 2010۵۵670 ,شماره موتور : 
AB142682 ,نام صاحب سند : شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/36(

سند کمپانی کامیون کشنده البرزتیپ T375-6*4 مدل 1388به شماره موتور 87888198 وبه شماره 
ایران 21  انتظامی 35ع435  به شماره  بنام محمد قلی پور یامچی   NADG4DY389H600463 شاسی

مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/37(


