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کمک رسانه های خارجی به ایجاد تقاضا دامن می زنند

جنگ بانک مرکزی و مافیا در بازار ارز

کارشناسان  اقتصادی؛  گروه   - اتحادملت 
معتقدند که فتح قله دالر به دلیل عدم شناخت 
بازار از سوی بانک مرکزی، مقاومت مافیای ارزی 
در برابر مرکز مبادله و دامن زدن به انتظارات 

تورمی بوده است.
قیمت دالر که در روزهای آخر ریاست علی 
هزار  مرز ۴۴  به  مرکزی  بانک  بر  آبادی  صالح 
تومان رسیده بود و منجر به برکناری آقای رئیس 
کل در هشتم دی ماه شد، در دوره محمدرضا 
فرزین که با شعار کنترل بازار ارز به میدان آمد و 
در همان روز نخست تثبیت نرخ دالر نیما روی 
رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را رسمی کرد، مرزهای 
جدیدی را طی کرد تا جایی که روز یکشنبه ۷ 
اسفند ماه با تغییرات لحظه ای به رکورد جدید 
رسید )البته تا انتهای روز ۴ هزار تومان کاهش 
در  آن  از  پیش  تا  که  جدید  رکوردی  یافت(؛ 

اقتصاد و بازار ارز ایران سابقه نداشت.
مروری بر رفتار بانک مرکزی از زمان روی کار 
آمدن فرزین حکایت از آن دارد که این نهاد با 
صدور بخشنامه های فوری و یک شبه، تا حدود 
زیادی در التهابات بازار ارز نقش داشته است؛ 
تعطیلی  به  بخشنامه ها می توان  این  از جمله 
بین  ارز  )معامله  توافقی  معامالت  شبه  یک 
با  ارز  فروش  قطع  و صراف ها(،  صادرکنندگان 
کارت ملی، کوچک کردن دامنه فعالیت سامانه 
نیما از طریق کمرنگ کردن بخش خصوصی )بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزی فقط صرافی های 
بانکی و بانک ها مجاز به معامله با صادرکنندگان 
و  فوالد( شدند(  و  ایمیدرو  )پتروشیمی،  عمده 
محدودیت خرید و فروش ارز در صرافی ها اشاره 

کرد.
پس از صدور این بخشنامه ها، بانک مرکزی 
دوم اسفند ماه از یک مرکزی تحت عنوان مرکز 
مبادله ارز و طال به منظور کنترل بازار ارز رونمایی 
کرد؛ مرکزی که قرار بود با یک نرخ شناور جلوی 
معامالت داللی و هیجانی ارز را گرفته و این بازار 
را از نظر عرضه و تقاضا به تعادل برساند. اما از 
روز ورود به اقتصاد ایران نه تنها نقشی در کنترل 
قیمت ارز ایفا نکرده بلکه همانطور که گفته شد 

قیمت ارز وارد کانال های تاریخی هم شد.
معتقد  اقتصادی  فعاالن  اساس،  همین  بر 
»عدم  یعنی  ارز  بازار  محرک  دو  که  هستند 
با »عدم  بازارساز«  از سوی  ارز  عرضه مناسب 
ایجاد گشایش در مسائل مربوط به تحریم ها« 
هماهنگ شده و توانسته اند به تورم انتظاری و 
هیجانات بازار دامن بزنند. بر همین اساس مردم 
از آن جهت که نگران موج تورمی هستند با ورود 
به بازار، اقدام به خرید هیجانی ارز کرده و به 
دنبال آن توازن بین عرضه و تقاضا در این بازار 

بهم خورده است.
البته آنطور که شواهد نشان می دهد عالوه بر 
این موضوع، مسائل سیاسی نیز بر نوسانات بازار 
ارز سایه افکنده است؛ به عنوان نمونه می توان 
به توئیت رئیس بنیاد برای دفاع از دموکراسی 
به  شخص  این  که  جایی  کرد،  اشاره  آمریکا 

پیش بینی  که  بود: »همانطور  نوشته  صراحت 
رسید.  ریال   ۶۰۰,۰۰۰ به  دالر  قیمت  می شد 
ممکن است زودتر از چیزی که فکر می کردم به 

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برسد.«
از  پس  و  گذشته  هفته  که  مهر  خبرگزاری 
به مرز ۵۰ هزار تومان در  رسیدن قیمت دالر 
گزارش مفصلی به بررسی دیدگاه کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی در مورد بازار ارز پرداخته بود، 
قله ۶۰ هزار  فتح  دیگری  گزارش  در  نیز  امروز 
تومانی دالر را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی 

قرار داده است.
بانک مرکزی بازار را نمی شناسد

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این ارتباط 
با بیان اینکه مسائل اقتصادی را هم نمی توان با 
روش های پوپولیستی پیش برد، به خبرنگار مهر 
گفت: در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور 
صفر بود اما نقدینگی ۱۴ برابر شد و همین امر 
به نامتعادل شدن طرف تقاضا دامن زد. نکته 
مهم اینکه این تقاضاها واقعی است در حالی که 
مسئوالن اقتصادی کشور عنوان می کنند واقعی 
را  دارایی خود  تمام  که  فرد سالمندی  نیست. 
تبدیل به ارز می کند برای این نیست که به خارج 
از کشور سفر کند. تمام تالش او، حفظ ارزش 

دارایی است.
وی تاکید کرد: سال گذشته متوسط نرخ ارز ۲۶ 
هزار تومان بود. امسال پیش بینی شده بود با 
توجه به نرخ تورم ۴۵ درصدی این عدد ۳۳ هزار 
تومان باشد که این قیمت در بازار نباید از ۴۵ تا 
۴۸ هزار تومان بیشتر می شد. بنابراین رشد فعلی 
نرخ ارز نتیجه بی تدبیر بانک مرکزی است؛ در 
واقع عدم شناخت بازار و ابزارهای آن از سوی 
رؤسای بانک مرکزی و شرایط بی اعتمادی که 
در جامعه ایجاد شده نتیجه ندیدن واقعیت های 

موجود جامعه و اقتصاد است.
مولوی، برقراری ارتباطات بین المللی و افزایش 
امکان فروش بیشتر نفت، انتخاب افراد شایسته 
جمله  از  را  اقتصاد  بخش  از  دولت  خروج  و 
راهکارهای اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی 

عنوان کرد.
عدم ثبات در سیاست های ارزی به تالطمات 

ارزی دامن زد
امین دلیری دیگر کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه تغییرات ارزی که از ابتدای سال با حذف 
ارز ۴۲۰۰ رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای 
کشور وارد شد، به خبرنگار مهر گفت: امسال 
قیمت نفت باال رفت و درآمد دولت در این حوزه 
ثبات  عدم  اما  یافت  افزایش  درصد  حدود ۵۰ 
در بخشنامه ها و سیاست های ارزی سبب شد 
تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم 
بخشنامه ها  این  مدت  کوتاه  تغییرات  بخورد. 
انتظار تورمی را افزایش داده و افراد را برای حفظ 
ارزش پول خود به ورود به بازارهای ارز و طال 

ترغیب می کند.
وی با اشاره به اینکه دولت نباید با سیاست های 
کوتاه مدت انتظار تورمی بازار را دامن بزند، تاکید 

تا ۲۰  ارز فقط ۱۵  بازار  تمام مبادالت در  کرد: 
ارزی  معامالت  و  مبادالت  مجموعه  از  درصد 
کشور را شامل می شود، بنابراین دولت باید با 
تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می کرد 
و اجازه نمی داد قیمت کاالهای اساسی افزایش 

یابد.
دلیری گفت: همچنین واردات کاالهای اساسی 
نباید به بخش خصوصی واگذار می شد. پیش 
تر شرکت بازرگانی دولتی بدون سود واردات را 
انجام داده و نیاز بازار را تأمین می کرد. دولت 
بخش  به  اساسی  کاالی  واردات  واگذاری  با 
بعدی  راهکار  کرد.  آسوده  را  خود  خصوصی 
اختصاص یارانه به بخش تولید است در حالی 
حوزه  برای  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   ۴۵۰ که 
مصرف توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی 
شده است. این موضوع خود منجر به افزایش 
نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می شود.
مدیریت تقاضا و عدم خلق پول برای جبران 

کسری بودجه راه کنترل نرخ ارز
علی اکبر نیکو اقبال دیگر کارشناس اقتصادی 
بازار  مدیریت تقاضا را عامل اصلی در کنترل 
ارز اعالم کرد و به مهر گفت: مرکز مبادله ارز و 
طال در همین ابتدا نشان داد که بر روند نرخ ارز 
تأثیری ندارد و با وجود اینکه بانک مرکزی اعالم 
ارز در سامانه مبادالت ارزی واقعی  کرده نرخ 

است باز هم مردم توجهی به آن قیمت ندارند.
یادآور شد: تجربه نشان داده است که  وی 
نهادهای این چنینی در روند کاهش قیمت ها 
نقش خاصی ندارند و فقط کاهش و مدیریت 

تقاضا می تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.
به گفته نیکو اقبال، کاهش تقاضا و عدم خلق 
پول به دلیل جبران کسری بودجه از جمله پیش 

شرط های اصلی کنترل نرخ ارز در بازار هستند.
مقاومت مافیای ارزی در برابر مرکز مبادله ارز 

و طال
آلبرت بغزیان کارشناس بانکی نیز به راه اندازی 
مرکز مبادله ارز و طال اشاره کرد و به خبرنگار 
مهر گفت: این مرکز فضایی برای تولیدکننده ها و 
متقاضیان است. هر فرد تقاضای خود را مطرح 
بازار را  نیاز  نیز به تبع آن  می کند و فروشنده 
متوجه می شود، بنابراین از این طریق می توان 
به نیاز بازار پی برد و ارز مورد نیاز را تأمین کرد. 
همچنین می توان با شناسایی مبادله های خارج از 
این مرکز، وضعیت فعالیت سوداگران و فعالیت 
مردم که برای پوشش تورم به خرید دالر روی 
نه  گزینه هایی  البته  کرد؛  بررسی  را  آورده اند 
چندان مؤثر در نرخ ارز نظیر قاچاق و نگهداری 
سرمایه در خارج هم وجود دارد که نباید به آن 

بی توجه بود.
می داند  مرکزی  بانک  اینکه  بیان  با  بغزیان 
چگونه در بازار ارز دخالت می شود اما اینکه با آن 
برخورد نمی کند جای تعجب دارد، اضافه کرد: 
قیمت گذاری ارز در گرانی دالر بی تأثیر نیست 
چرا که خریداران ارز به دنبال ارز ارزان هستند و 
برای فروش می خواهند ارزی که در دست دارند 

را با قیمت باالتری به فروش برسانند.
وی افزود: در حال حاضر دالر ۴۲ تا ۴۳ هزار 
است  شده  گذاری  قیمت  مرکز  این  در  تومان 
بنابراین فاصله معقول بین مرکز مبادله با بازار 
آزاد که باید ۴ تا ۵ هزار تومان باشد اما به دلیل 
مقاومت مافیای ارزی شاهد افزایش نامعقول 
با  هم  عده ای  همچنین  هستیم؛  دالر  قیمت 
بازار سازی، شایعه پراکنی، دالر حراجی و حتی 
دالر سبزه میدانی قیمت ها را اعالم می کنند که 

موجب باال رفتن نرخ ارز می شوند.
بغزیان تاکید کرد: بانک مرکزی نباید این مرکز 
را رها کند تا شکست بخورد بلکه الزم است از 
این مرکز حمایت کند زیرا این مرکز را می توان 
بورس ارز و طال دانست که متقاضی و فروشنده 
با یکدیگر روبرو می شوند و می توانند عرضه و 

تقاضای ارز را به تعادل برسانند.
خطا در سیاست گذاری به انتظارات تورمی 

دامن زده است
وحید شقاقی شهری دیگر کارشناس اقتصادی 
و  دالر  قیمت  لحظه ای  تغییرات  به  اشاره  با 
تأثیر سیاست گذاری های ضعیف بر این بازار، 
باال در حساب  به خبرنگار مهر گفت: کسری 
سرمایه موردی است که باید به آن شود زیرا در 
حال حاضر شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور 
از دو مسیر مهاجرت و عدم بازگشت ارز حاصل 

از صادرات هستیم.
وی افزود: همچنین قاچاق کاال محرک دیگر 
بازار ارز است؛ این نگرانی وجود دارد که قاچاق 
ارز به خارج از کشور رخ دهد. نگران این هستم 
که این موضوع از خارج کشور هدایت شده باشد 
نهادهای  بنابراین  کند.  خارج  بازار  از  را  ارز  تا 

نظارتی و اطالعاتی باید به این حوزه ورود کنند.
در  خطا  و  تورمی  انتظارات  شهری،  شقاقی 
بازار  نوسانات  در  سوم  عامل  را  سیاستگذاری 
ارز عنوان کرد و گفت: تصمیمات تیم اقتصادی 
به  نباید  و  باشد  کارشناسی محور  باید  دولت 
انتظارات تورمی دامن بزند. همچنین به دولت 
مرحله  در  که  می کنم  توصیه  اقتصادی  تیم  و 
قرار  کار  دستور  در  را  ریال  مدیریت  نخست 
دهند، زیرا مدیریت ارز از کانال مدیریت ریال 
گردش  برای  حتماً  باید  دولت  و  می کند  عبور 
ریالی کشور اسناد ثبتی دریافت کند؛ یعنی هر 
گردش پولی که در شبکه بانکی رخ می دهد باید 

سند ثبتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: کشف قیمت مرکز مبادله ارزی 
باید به صورت شفاف و غیردستوری و نزدیک 
به بازار آزاد باشد. هم اکنون بین قیمت دالر در 
بازار آزاد و مرکز مبادله فاصله زیادی وجود دارد 
و این مشکل ایجاد می کند. همچنین باید پیمان 
سپاری را برای بازاریان برداریم و اجازه دهیم که 
صادرکننده در مرکز مبادله و نزدیک بازار آزاد 
دالر خود را عرضه کند و این خود موجب آرامش 

می شود.
اختیارات ویژه بانک مرکزی، راهکار کنترل بازار؟

هماهنگی  عالی  شورای  مهر،  گزارش  به 
اقتصادی یکشنبه شب با حضور سران سه قوه، 
دریافت  برای  مرکزی  بانک  پیشنهادی  بسته 
اختیارات الزم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ 

ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
این مصوبه گفت که »برای مدیریت  در مورد 
نیاز  جدیدی  اختیارات  مرکزی  بانک  ارز،  بازار 
داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این 
اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب 
گذشته به تصویب رسید. در این زمینه اجماع 
صورت گرفت که اختیارات الزم به بانک مرکزی 
داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای 

مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.«
قیمت  بر  دالر  نرخ  که  تأثیری  به  توجه  با 
کاالهای مختلف حتی کاالهای تولید داخل در 
بازار کشور دارد، بنابراین دولت و مجلس باید 
با دیدگاهی کارشناسی و همه جانبه در مورد 
کنترل بازار ارز اقدام عاجلی انجام دهند. حال 
به  ویژه  اختیارات  اعطای  می خواهد  اقدام  این 
بانک مرکزی باشد یا اصالح رویه و بخشنامه های 
گذشته. به هر حال نتیجه سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که نرخ ها 
در بازار ارز کنترل شوند و به صورت لحظه ای 
دچار تالطم نشوند و این کار فقط هم از عهده 

دولت بر می آید.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفت که واحدهایی که اخیرا 
افزایش قیمت داشتند، هنوز قیمت ها را به قبل برنگردانده اند.

به گزارش ایسنا، از اواخر دی ماه قیمت برخی محصوالت لوازم 
خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی شرکت ها افزایش یافته و پیگیری ها 
نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. 
تولیدکنندگان می گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد 
اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت 
نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن ها قیمت مواد اولیه رها است 
و با دالر تغییر می کند. همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکالت 
اولیه  اعتباری مواد  مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش 
قیمت  افزایش  درباره  وزارت صمت  مقابل سخنگوی  در  هستند. 
صنعت  این  اولیه  مواد  که  گفته  خانگی  لوازم  شرکت های  اخیر 
افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط 
تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریده اند، بنابراین 
نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. موضوعی که تولیدکنندگان 

آن را رد کردند.
در نهایت هفته گذشته حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت 
درخواست ها  این  نتیجه  درباره  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
پاسخ روشنی نداد و به توضیح روند اعمال قیمت های جدید اکتفا 
کرد.  او همچنین تاکید کرد که معاونت سرمایه ای سازمان حمایت 
واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به 

آن ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت ها را برگردانند.
ایسنا برای پیگیری این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی تهران رفت. اکبر پازوکی در این رابطه در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه فقط چند شرکت قیمت ها را افزایش داده بودند 
و این موضوع مربوط به همه شرکت ها نیست، اظهار کرد: هنوز 

هیچ کدام از این شرکت ها قیمت های خود را برنگردانده اند.
را  قیمت  برگشت  و  افزایش  حمایت  سازمان  البته  افزود:  وی 
رصد می کند. اما مشاهدات در سطح عرضه نشان می دهد قیمت 

محصوالتی که افزایش قیمت داشتند تغییر نکرده  است.

پیمان مولوی: در یک دهه 
گذشته رشد اقتصادی کشور 
صفر بود اما نقدینگی 14 برابر 
شد و همین امر به نامتعادل 
شدن طرف تقاضا دامن زد. 
نکته مهم اینکه این تقاضاها 
واقعی است در حالی که 
مسئوالن اقتصادی کشور 
عنوان می کنند واقعی نیست

پس از افزایش قیمت بدون مجوز برخی شرکت ها
رئیس اتحادیه: قیمت های لوازم خانگی هنوز برنگشته است

قیمت بلیت هیچ وسیله ای برای نوروز گران نمی شود

به گفته وزیر راه و شهرسازی، بلیت هیچ یک از وسایل حمل ونقل برای 
سفرهای نوروزی افزایش نمی یابد.

به گزارش ایسنا، در آستانه عید نوروز و آغاز سفرها در تعطیالت، مهرداد 
بذرپاش خواستار همکاری بیشتر شرکت ها در خدمات رسانی به مسافران 
نوروزی شد و گفت: اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را برای نوروز نداده ایم. 
قبول دارم بسیاری از شرکت ها تحت فشارند اما از آنها خواهش می کنم 
همینطور که تا االن صبوری کردند، باز هم صبوری کنند و در کنار مردم 
بتوانیم با سفر ارزان تر و با کیفیت تر به مردم ارائه خدمت کنیم. همچنین 
میعاد صالحی - مدیرعامل شرکت راه آهن - هم پیش از این گفته بود که 
بلیت های قطارهای نوروزی سال ۱۴۰۲ هیچ گونه افزایش قیمتی نسبت به 
سال گذشته نخواهند داشت. داریوش باقرجوان  - مدیرکل حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - نیز درباره اینکه آیا هزینه 
افزایش می یابد، گفته بود که  برای نوروز  اتوبوسی مسافری  بلیت های 
هزینه بلیت همان چیزی است که در وب سایت ها قرار دارد. همچنین در 
حالی که در ماه های گذشته شرکت های هواپیمایی درخواست تغییر قیمت 
بلیت های هواپیما را کرده بودند، سازمان هواپیمایی کشور تاکید کرده بود 
که هر افزایش قیمتی باید به ستاد تنظیم بازار برسد که این اتفاق رخ نداد 

تا بلیت های هواپیما هم به قیمت های گذشته به فروش برسد.

 مقایسه میزان دریافت رمزارز میان روسیه و اوکراین
در جنگ

دو کشور اوکراین و روسیه در جنگ سهم زیادی از حمایت های خود را 
از طریق رمزارز ها و دارایی های رمزنگاری دریافت می کنند. طبق تحلیل ها 

اوکراین رمزارز بیشتری نسبت به روسیه دریافت می کند.
به گزارش تجارت نیوز، بیش از یک سال است که از شروع درگیری میان 
اوکراین و روسیه می گذرد. پشت حمله تلخ روسیه به اوکراین، استفاده از 
فناوری هایی همچون دارایی های دیجیتال برای اولین بار است که در جنگ 
به چشم می خورد. هر دو کشور موفق به بکارگیری مزیت های فناوری های 

نوین در جنگ شدند.
از تاریخ حمله نیروهای روسی در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ میالدی، اوکراین و 
روسیه هر دو از فناوری بالکچین جهت تامین بودجه های جنگی خود 
از وبسایت تحلیل )Elliptic(، بسیاری  استفاده می کنند. به نقل 
مانند  از طرقی  آوری سرمایه  به جمع  دنبال کمک  به  از کمپین ها 
امور مالی غیر متمرکز )DeFi( و کارت های پیش پرداخت رمزنگاری 
از  کاربرد های گوناگونی  افزود، رمزارزها  ادامه  الیپتیک در  هستند. 
اهداف بشردوستانه تا تامین مالی گروه های تحریم شده را پشتیبانی 

می کنند.

کارت پرسنلی اینجانب مهناز ثروت به شماره پرسنلی 991007 شاغل در شرکت سپرده گذاری مرکزی 
بورس و اوراق بهادار با پست سازمانی کارشناس پشتیبانی و راهبری عملیات، در تاریخ 1401/12/05 مفقود 
سپرده  شرکت  محل  به  را  پرسنلی  کارت  آن،  یافتن  درصورت  گردد  می  تقاضا  یابنده  از  است.  گردیده 
گذاری مرکزی به کد پستی 1416643168 تحویل گرفته یا با شماره تلفن 42365272 تماس گرفته شود.

)کد1401/12/165(

سند کمپانی خودرو سواری پژو جی ال ایکس دوگانه سوز مدل 1391 به شماره انتظامی 751 د 98، ایران 
77، به شماره شاسی NAAM11CA8CE302120 و شماره موتور 12491007790 به مالکیت فرزاد حسینی 

فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/166(

مدل  و   : مشکی   موتورسیکلت  رنگ  و   : ساوین   نقلیه  وسیله  نام  به   موتورسیکلت   مالکیت  سند 
موتورسیکلت : 93  و  شماره پالک : 494۵۶-۵33  و  شماره موتور : 0124NDR019903  و  شماره تنه : 

NDR***125B9305737 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/167(

اصل برگ سبز خودرو پژو 405 مدل جی ال ایکس آی 8/1 به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 44 
ایران 864 ن 74 شماره موتور 12487056331 و شماره شاسی NAAM01CA48E366486 به نام شرکت 

آدران دژ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/168(

مدل  و   نارنجی   : موتورسیکلت  رنگ  و   تند   جهان   : نقلیه  وسیله  نام  به   موتورسیکلت   سبز  برگ 
موتورسیکلت : 1400  و  شماره پالک : 14324686  و  شماره موتور : jk211e-051434  و  شماره تنه : 
n3ydczcnpmkb51434  به نام مالک : فاطمه علیزاده گتابی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/169(

کارت هوشمند خودرو سمند رنگ سفید مدل 139۵ شماره پالک 10 ایران ۵91 ب ۸۸ شماره شاسی 
کدملی  با  نوش  کیان  مسلم  نام  به   147H0233067 موتور  شماره   NAACR1HW1GF344341
001۶۷1۶۸9۲ فرزند بهزاد در تاریخ 1401/1۲/0۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/170(

برگ سبز موتور سیکلت  به نام وسیله نقلیه : هیرو هانک  و  رنگ موتورسیکلت : قهوه ای  و  مدل 
موتورسیکلت : 1394  و شماره پالک : ایران141- 41391  و  شماره موتور : 01501  و  شماره تنه : 9400763  به  

نام مالک : محمد آقایی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/171(

كارت هوشمند سوخت  و برگ سبز خودرو سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : ام وی ام 110 اس  و رنگ 
خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 139۵  و شماره پالک : 14ط۶۵3 ایران ۶۸  و شماره شاسی : 10004۵۸  
و شماره موتور : 000۵۷3 به نام صاحب سند : مرجان احمد آبادی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/172(

   سند کمپانی سواری هاچبک  به نام وسیله نقلیه : پژو۲0۶  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
13۸۸  و شماره پالک : 4۷ن9۵9ایران91  و  شماره شاسی : NAAP03ED09J057585  و شماره موتور 
: 14188019361  به نام صاحب سند : علیرضا عیسی زاده نقدی علیا مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/12/173(

کارت شناسایی دانشگاه علم و صنعت ایران متعلق به آقای صالح اردمه به شماره ملی 1050619072 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/174(

ثبت اگهی مفقودی کارت شناسایی اداره کل شیالت هرمزگان به نام مصطفی زبریا تاریخ اعتبار کارت 
1402/0/28 به سریال کارت 9188874778  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/175(

برگ سبز، سند محضری و سند کمپانی خودروی رنو5 مدل1370 پالک 47م226ایران13 ش موتور 051113 
و ش شاسی 250465 به مالکیت سعیدغالمی فرزند علی ش ملی 1292013761 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/176(

بدین وسیله اعالم میشود گواهی فعالیت صنعتی به شماره 219 به تاریخ 69/11/28 به کد ۲0۶-0101  به نام 
مهدی حقانی صادره از تهران مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت دوم

مدارک و برگ سبز و سند کمپانی خودروی مزدا N3 مدل 1390 سفید رنگ به پالک 40_۸۸1ب۲۲ به 
شماره موتور LF11131154 و شماره شاسی NAGSXCC23B8604087 به مالکیت آقای رضا اکبری به کد 

ملی 00۷۶9۲۲۲۲۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/12/177(

كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش وسیله نقلیه : سواری 
به نام وسیله نقلیه : پراید 131 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1398 و شماره شاسی : 72 
م 695 /20 و شماره موتور : M13/6307439 به نام صاحب سند : احسان نقد علی مفقودگردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. )کد1401/1۲/1۷۸(

اگهی فقدان کارت پایان خدمت سربازی
کارت پایان خدمت سربازی به پیمان گلزار الکانی به کد ملی : 2595448811 مفقود شده است. از یابنده 

تقاضا میشود آنرا به دفتر پلیس 10+ تحویل دهد.نوبت اول)کد1401/1۲/1۷9(

كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش و کارت خودرو ک 
کارت هوشمند خودرو و کارت بیمه خودرو و معاینه فنی خودرو و سایر مدارک سواری به نام وسیله نقلیه : 
تویوتا کمری و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 2007 ,شماره پالک : 89ق842/ایران 54 و شماره 
شاسی : 6TIBE42K87X410269 و شماره موتور : 2AZA393496 به نام صاحب سند : علی گلرسان 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/1۲/1۸0(

درمقطع  به شماره شناسنامه 0780450124  فر  وحیدیان  بهاره  اینجانب  ریزنمرات  و  دانشنامه  مدارک 
کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی صادره از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مفقود شده است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به نشانی سبزوار نرسیده به شهرک توحید 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار واحد دانش آموختگان، ارسال شود یا با شماره 091۲01۵9۷۷4 تماس گرفته 

شود.)کد1401/1۲/1۸1(


