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بازار ارز در مسیرنزولی قرار گرفت

ُسر خوردن دالر  

سابق  کل  دبیر  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
کانون صرافان با اشاره به نابسامانی های بازار ارز 
گفت: مردم در معامالت خود صاحب اختیار 
هستند اما فرض را بر این بگذارند که ممکن 
است با تغییر ناگهانی قیمت ها دچار ضرر و 

زیان شوند.
بنابر اعالم سید احسان خاندوزی، سخنگوی 
اقتصادی دولت، بانک مرکزی شرایطی فراهم 
کرده است که هم بانک های دولتی و صرافی های 
زیرمجموعه و هم صرافی های تضامنی، ارز خود 
را ارائه کنند. بنابراین راهکار بانک مرکزی در این 

زمینه به خوبی اجرا خواهد شد.
اقتصادی،  کارشناسان  برخی  نظر  بر  بنا 
به  نیاز  ارز  بازار  کنترل  برای  مرکزی  بانک 
اختیارات قانونی جدید داشته است؛ از همین 
یکشنبه  اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی  رو 
شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به 
ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد 
و در جلسه هشتاد و یکم شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مهمترین موضوعات مهم اقتصادی 

کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تاکید 
بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی برای 

کنترل و کاهش نرخ ارز و تأمین ارز برای واردات 
بانک  پیشنهادی  بسته  نیاز،  مورد  کاالهای 
مرکزی برای دریافت اختیارات الزم با هدف مهار 
قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به 

تصویب رساندند.
مجلس و دولت برای بازگشت آرامش به بازارها 

همکاری می کنند
در همین راستا، جعفر قادری عضو کمیسیون 
نشست  مورد  در  مجلس  بودجه  و  برنامه 
نمایندگان مجلس با اعضای دولت در خصوص 
بررسی شرایط کشور در حوزه توسعه ظرفیت 
منابع ارزی گفت: مجلس و دولت قرار است 
جلسات مشترکی درباره بازار ارزی سکه و طال 
و همچنین وضعیت اقتصادی کشور برگزار کنند 
تا دولت از مشورت های اقتصادی مجلس در 
راستای اجرای بهتر و کم اشتباه تر تصمیمات 

اقتصادی استفاده کند.
اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
به سیر صعودی نرخ ارز در کشور، گفت: اگر 
این مسئله  تثبیت کنیم،  ارز را  بخواهیم نرخ 
منجر به کاهش صادرات غیرنفتی خواهد شد. 
زمانی می توان این کار را انجام داد که سیاست 
ارزی شناور و مدیریت شده را کنار بگذاریم و به 
سراغ نظام ارزی ثابت برویم که آن هم مستلزم 

وجود منابع ارزی قابل قبول است که در شرایط 
فعلی این امر امکان پذیر نخواهد بود.

کسری بودجه عاملی تأثیرگذار در افزایش نرخ 
ارز است

قادری ادامه داد: در شرایط فعلی که اقتصاد 
ما تاب آوری الزم را ندارد و نسبت به شوک های 
اقتصادی حساس است نباید سراغ سیاست های 
شوک درمانی برویم؛ در این شرایط وقتی یک 
جریان های  می کنیم،  وارد  اقتصادی  شوک 
خارجی نیز با آن همراه شده و ایجاد مشکل 
می کنند؛ بنابراین اگر تغییراتی الزم است که در 
اقتصاد اعمال شود باید به صورت تدریجی و 

برنامه ریزی شده باشد.
وی افزود: در حال حاضر وقتی آزادسازی هایی 
کاالها  برخی  برای  ارز  نرخ  افزایش  همچون 
صورت می پذیرد؛ این امر منجر به تورم، کاهش 
ارزش پول ملی و بالعکس خواهد شد. وقتی 
اجازه  نباید  ندارد  وجود  مطمئنی  ارزی  منابع 
با  و  وارد شود  اقتصاد کشور شوک  به  دهیم 
سیستم  ناترازی های  انبساطی،  سیاست های 
بانکی و بودجه که ممکن است منجر به کسری 

بودجه و تشدید تورم شوند را جبران کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان 
تصریح کرد: متأسفانه به عناوین مختلف در 

زمان بررسی الیحه بودجه هزینه تراشی می کنیم 
تحمیل  دولت  بر  هزینه  منابع،  از  بیشتر  و 
می کنیم؛ طبیعی است که این مسئله، ناترازی 
بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ 
خواهد  دنبال  به  را  نقدینگی  افزایش  و  پول 
داشت که در نهایت با تشدید تورم و افزایش 

نرخ ارز روبرو خواهیم شد.
تقاضای غیر واقعی بازار ارز را به تالطم 

انداخت
احمد لواسانی، دبیرکل سابق کانون صرافان 
درباره وضعیت بازار ارز گفت: اگر قرار باشد 
اتفاق مثبتی رخ دهد؛ یک طرف آن خود مردم 
هستند که باید به نوعی با همدلی و مساعدت 
تراز  را حل کنند. در حال حاضر  این مشکل 
تجاری برخالف ادعای مسئوالن منفی نیست 
نیاز کشور  اندازه  به  از صادرات  ارز حاصل  و 
که  چیزی  آن  متأسفانه  اما  است  موجود 
نگران کننده است، موضوع تقاضای غیرواقعی 
است که بازار را به تالطم انداخته و امیدواریم 

در روزهای آینده این عامل نیز فروکش کند.
وی افزود: مردم در معامالت صاحب اختیار 
هستند؛ اما فرض را بر این بگذارند که اگر بازار 
با این افزایش قیمت ناگهانی که داشته است، 
در روزهای آتی کاهش پیدا کند، آنگاه کسانی 
که سرمایه شان اندک است ممکن است دچار 

ضرر و زیان شوند.
شرایط  اخیر  روزهای  در  مهر،  گزارش  به 
عجیبی در بازار آزاد ارز تهران حاکم شده است؛ 
درحالی که قیمت هر دالر آمریکا در معامالت 
فردایی به باالی ۶۰ هزار تومان رسیده بود، با 
ورود صرافی ها به خرید و فروش با نرخ توافقی 
قیمت دالر مسیر بازگشت را تجربه کرد و هر 

دالر تا ۴۹ هزار تومان پایین آمد.
وضعیت  رئیسی  ابراهیم  سید  گفته  بنابر 
است.  نبوده  طبیعی  ارز  بازار  اخیر  روزهای 
گفته  جمعه  ائمه  با  دیدار  در  جمهور  رئیس 
است: چطور ممکن است که قیمت ارز در سه 
روز تعطیلی که هیچ معامله ای در بازار صورت 
که  نمی گوییم  کند؟!  پیدا  افزایش  نمی گیرد، 
به خاطر  جهش قیمت این روزهای ارز صرفاً 
که  جریانی  همان  بدانید  اما  دشمنی هاست 
اغتشاشات خیابانی را براه انداخت، در التهابات 

ارزی نقش دارد.
تالش دولت و بانک مرکزی برای بازگرداندن 
ثبات به بازار دالر و طال وارد فاز تازه ای شده 
است؛ اما پیش بینی اینکه سرانجام این ثبات 
روی چه قیمتی ایجاد خواهد شد، سخت است 
و باید منتظر اجرای برنامه های ارزی در روزهای 

آینده ماند.

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه این بازار تحت تاثیر چند محرک است، مهم ترین این محرک ها 
را قیمت دالر عنوان کرد و گفت: این محرک ها روند صعودی بورس را 
تسریع کرده است. با توجه به قیمت دالر و انتظار توافق و گشایش های 

اقتصادی، بورس روند مثبتی به خود گرفته است.
 بورس روند مثبتی به خود گرفته است. دلیل این امر نیز تعیین 
قیمت کاال بر اساس قیمت دالر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومانی است. از زمانی 
که شرکت های بورسی قیمت کاال را بر اساس دالری متفاوت با قیمت 
ارز نیمایی تعیین کرده اند، شاهد رشد بازار بورس بوده ایم. کارشناسان 

معتقدند این روند ادامه خواهد داشت.
اصالح  و  نقدینگی  خروج  شاهد  همواره  سال  پایانی  روز های  در 
شاخص بورس بوده ایم، اما امسال بازار سرمایه در شرایط متفاوتی قرار 
دارد. هنوز هم ارزش دالری بورس از سال ۹۸ کمتر است. به همین 

دلیل در سال آتی شاخص بورس رشد چشمگیری خواهد داشت.
در پایان سال شرکت های بورسی به نقدینگی برای پرداخت عیدی و 
پاداش کارمندان نیاز دارند و به همین دلیل بورس امسال هم اصالح 
اندکی خواهد داشت. امسال عده ای سرمایه خود را به جای خرید طال 
و ارز وارد بورس کرده اند و به نوعی خروج ارز سهامداران حقوقی در 

حال جبران است.
شاخص کل طی هفته گذشته و روزهای ابتدایی هفته جاری، رشد 
بسیار پرشتابی داشته است. با این همه کارشناسان هشدار می دهند 
ممکن است در عین حال شاهد ریزش بورس نیز باشیم چراکه با اخبار 
مربوط به توافقات و مذاکرات صورت گرفته، احتماال دالر ریزش خواهد 

داشت و بورس نیز روند ریزشی به خود خواهد گرفت.
محرک های تاثیرگذار بر روی بورس

حمزه قوچی فرد، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه به اقتصاد ۲۴ 
گفت: بازار سرمایه تحت تاثیر چند محرک است. مهم ترین آن نرخ 

دالر است که روند صعودی بورس را تسریع کرده است. با توجه به 
نرخ دالر و انتظار توافق و گشایش های اقتصادی، بورس روند مثبتی 

به خود گرفته است.
وی افزود: اخباری مانند خروج عرضه خودرو از بورس کاال و مجددا 
آغاز عرضه آن، بر روی بورس بسیار تاثیر گذاشته است. نرخ خوراک 
نیروگاه و رشد قیمت برق نیز صنایع را تحت تاثیر قرار داده و اثرات 
مثبتی بر روی بورس گذاشته است. شروط تخفیف پاالیشگاه ها و ۵ 
درصد تخفیف مشروط نیز از اخبار تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس 
است. پاالیشگاه های ایران از لحاظ پیچیدگی از دنیا عقب هستند. 
نفت کوره با سولفور ۱۵ درصد را دیگر نمی توان استفاده کرد، اما به 
خاطر تحریم ها در ایران تولید می شود. قوچی فرد گفت: به همین 
روی دولت در حال ایجاد ابزاری است که شرکت های پتروشیمی سود 
تقسیمی را کاهش داده و بر روی تطبیق نفت کوره با دنیا سرمایه 
گذاری کنند. همچنین افت نسبی قیمت دالر که تا ۶۰ هزار تومان نیز 
پیش رفت بر روی بازار تاثیرگذار است. این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه روند بورس محکوم به صعود است، تصریح کرد: با وجود 
تمامی اخبار منفی، تاثیر دالر بسیار قوی بوده و به همین روی در سال 
آینده شاهد رشد بورس خواهیم بود، اما در مورد پیش بینی بورس به 

صورت هفتگی نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.
تداوم روند مثبت بورس

آیزاک سعیدیان، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز به اقتصاد ۲۴ 
گفت: بورس در هفته گذشته نسبت به هفته های گذشته در شرایط 
بسیار بهتری بود. این هفته تقاضا برای بورس بسیار باال بود و بسیاری 
خریدار بودند. به هرروی ارزش دالری بورس همچنان بسیار کمتر از 
سال ۹۸ است. این امر می تواند به افزایش تقاضا برای خرید سهام 
در بازار سرمایه منتج شود، چراکه به زودی ارزش دالری بازار افزایش 

خواهد یافت.

احتمال منفی شدن بورس
مجتبی شهبازی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز به اقتصاد ۲۴ 
گفت: اگرچه بورس در شرایط خوبی نسبت به هفته های گذشته 
بسر می برد اما شرایط بازار ممکن است به دلیل نرخ دالر، توافق ها 
و مذاکرات صورت گرفته منفی شود. فعال بازار در بالتکلیفی به سر 
می برد و باید منتظر نتیجه مذاکرات بود. با توجه به مذاکرات احتمال 
توافق وجود دارد که به معنای ارزان شدن قیمت دالر و اصالح روند 
بورس است. وی با تاکید بر اینکه هیچ عقالنیتی در بازار سرمایه وجود 
ندارد، گفت: بازار بر اساس احساسات تغییر می کند و البته تمامی 
بازار های مالی دنیا به همین صورت است. در کوتاه مدت احساسات 
بازار به طور  از ۵ سال،  بازه های زمانی بیش  تاثیرگذار است و در 

منطقی حرکت می کند.

قادری: در شرایط فعلی که 
اقتصاد ما تاب آوری الزم را 
ندارد و نسبت به شوک های 
اقتصادی حساس است نباید 
سراغ سیاست های شوک 
درمانی برویم

کارشناسان بورس تحلیل کردند
احتماالت مثبت و منفی بورس  تا پایان سال ۱۴۰۱

غرفه های متخلف در ایام نوروز پلمپ می شود

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اگر غرفه ای از قیمت های تعیین شده تخطی 
کند، با همکاری پلیس اماکن اقدام به جریمه و پلمپ واحد صنفی می کنیم.

که  بود  سالی  چند  کرونا  شرایط  به  توجه  با  گفت:  توسطی  علی  آقاق 
نمایشگاه های بهاره برگزار نشد، همچنین به دالیل دیگر شرایط اقتصادی برخی 
مشاغل مناسب نیست، اما اصناف به صورت مویرگی توانسته اند نیاز های 

خانواده ها را برطرف کنند و دوران کرونا و تحریم را گذراندیم.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: امسال سال خوبی برای برخی اصناف و 
تولیدکنندگان خرد نبود، با این حال به صورت مستقیم برخی محصوالت 

تولیدکنندگان خرد را اصناف به صورت مستقیم به مردم عرضه می کنند.
او ادامه داد: نمایشگاه های بهاره امسال در ۵ نقطه تهران برگزار خواهد شد، 
اگر نمایشگاه های بهاره برگزار نمی شد، با تشدید دستفروشی در پیاده رو های 
خیابان ها مواجه می شدیم که در شأن ایرانیان نیست. توسطی با بیان اینکه 
این نمایشگاه همزمان با نیمه شعبان کار خود را آغاز خواهند کرد، گفت: 
نمایشگاه های بهاره از ۱۷ تا ۲۶ اسفند به مدت ۱۰ روز و از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ 
شب فعالیت خواهند داشت. او ادامه داد: تعداد غرفه های در نظر گرفته شده 
نسبت به سال های قبل کمتر است و این تصمیم با توجه به وضعیت واحد های 
صنفی در شب عید اتخاذ شده تا در این ایام واحد های صنفی نیز بتوانند 
فعالیت مناسبی داشته باشند. توسطی گفت: در این نمایشگاه کاال هایی مانند 
پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، مواد شوینده، خشکبار، کاالی تنظیم 
بازار شب عید و ... عرضه می شود و بازرسان جهت نظارت بر فعالیت آن ها 
به طور تمام وقت در نمایشگاه ها حضور خواهند داشت. رئیس اتاق اصناف 
تهران گفت: اگر غرفه ای از قیمت های تعیین شده تخطی کند، با همکاری 
پلیس اماکن اقدام به جریمه و پلمب واحد صنفی می کنیم. او با بیان اینکه 
شورای تأمین استان اواخر بهمن به ما مجوز برگزاری نمایشگاه را داد، گفت: 
کاال های مختلف در این نمایشگاه ها با تخفیف ۵ تا ۳۰ درصدی عرضه خواهد 
شد. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در این نمایشگاه همه تمهیدات ایمنی، 
آتش نشانی و اورژانس اندیشیده شده است، همچنین برای افراد توانخواه 

خودرو هایی از مبادی ورودی تا غرفه ها در نظر گرفته شده است.

وزیر راه:
هیچ بهانه ای برای نگهداشت کاال در بنادر نباید وجود 

داشته باشد
وزیر راه گفت: به تمامی بنادر ابالغ کرده ایم که هرچه سریعتر کاالها 
باید ترخیص شوند و هیچ بهانه ای برای انباشت کاال نباید وجود داشته 

باشد.
آقای مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران در خصوص  همکاری ایران و 
روسیه در رابطه با راه آهن رشت _ آستارا  گفت: کار با سرعت در حال انجام 
است و عملیات اجرایی راه آهن رشت _آستارا به زودی آغاز می شود. مسئولیت 
اجرایی طرف ایرانی در روسیه وزیر راه وشهرسازی  است و از چند وقت آینده 
فعالیت اجرایی طرح آغاز می شود. او در خصوص انباشت کاال  در بنادر 
هم  گفت: به همه بنادر ابالغ کرده ایم که هیچ بهانه ای برای نگهداشت کاال 
و انباشت کاال در بنادر نباید وجود داشته باشد.گمرک هم در حال همکاری 
است. بذرپاش گفت: اخیرا هم در ستاد اقتصادی دولت در این خصوص 

بحث شد که هرچه کاال در بنادر باقی مانده در اسرع وقت ترخیص شود.

قیمت گذاری دستوری چالش پیش روی تولیدکنندگان

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی گفت:قیمت گذاری های دستوری دست 
تولید کننده را بسته می کند و طبق عرضه و تقاضا قیمت گذاری انجام 
نمی شود. باقری نیا عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی گفت:تولید کننده نیاز 
دارد که مواد اولیه به موقع به دست خود برسد و هنوز نتوانسته ایم در 
حوزه گمرکی اقدامی انجام دهیم که به موقع بسیاری از کاال ها ترخیص 
شوند، چراکه در برخی مواقع مواد اولیه فاسد می شوند. او گفت:یکی از 
مشکالت دیگر تاخیر در صدور مجوز هاست، یکی دیگر از معضالت این 
حوزه، قیمت گذاری های دستوری در بخش تجهیزات پزشکی است که 
دست تولید کننده بسته می شود و طبق عرضه و تقاضا قیمت گذاری 
انجام نمی شود. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مشکالتی در زمینه 
تجهیزات پزشکی، نظیر رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی داریم، 
گفت: شرکت هایی در زمینه تجهیزات پزشکی از بخش دولتی وارد کار شده 

اند که به بخشی از تولیدات بخش خصوصی ضربه وارد می کنند.

اصل برگ سبز خودرو سواری L90 مدل 1396 به رنگ سفید شیری به شماره انتظامی 932 ن 64 ایران 
67 و شماره موتور 100014021RR221306 و شماره شاسیNAALSRALDHA282229 به نام فاطمه 

ترکی جولرستانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/272(

   سند کمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و ,مدل وسیله نقلیه : ۹1  و شماره 
پالک : ۵۷د۳۹1 ایران ۸۵  و شماره شاسی : NAACR1HS9CF511736  و شماره موتور : 14791009016  

به نام صاحب سند : بهرام ریگی هرمزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/273(

سند کمپانی وبرگ سبز پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل 1۳۸۸ به شماره شهربانی ۷1س۷1۵ ایران 6۷ 
شماره موتور 12488044043 شمار شاستیNaan01ca39k753926 بنام مهری کاوسی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/274(

كارت هوشمند سوخت  و  سند مالکیت و  کارت موتورسیکلت  و  برگ سبز  موتور سیکلت  به  نام وسیله 
نقلیه : رهرو  و  رنگ موتورسیکلت : سبز  و  مدل موتورسیکلت : 1391  و  شماره پالک : 828/57176  و  
شماره موتور : CG125NBJA  و  شماره تنه : NBJ3915307/9119064  به  نام مالک : ناصر دریارگرد 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/275(

   برگ سبز خودرو  کامیونت نیسان  به نام وسیله نقلیه : وانت نیسان  و رنگ خودرو : ابی  و مدل وسیله 
نقلیه : 98  و شماره پالک : 32س743 ایران 40  و شماره شاسی : NAZPL140BL0572238و  شماره 
موتور : Z24 832553Z  به نام صاحب سند : حسین علی میرزائی  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/12/276(

اصل برگ سبز ، سند کمپاني و سند مالکيت خودرو اسپوريج SL مدل 2015 به رنگ سفيد به شماره انتظامی 
74 ايران 381 ق 96 شماره موتور G4KEEH451386 و شماره شاسی KNAPC812DF7747345 به نام 

غالمحيدر جعفري خيرآباد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/277(

 : نقلیه  نام وسیله  به     كارت هوشمند سوخت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  سواری 
 : : ایکس60  و شماره پالک : 53و914  و شماره شاسی  لیفان  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه 
: LFB79Q130401063  به نام صاحب سند : طلعت قرهخانی    NAKSG4313DB106917  و شماره موتور 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/278(

 m13/232601 برگ سبز خودرو پراید به مدل 1380 به پالک 82ص441 ایران87 به رنگ سفید به شماره موتور
و به شماره شاسی s1412280705039 به مالکیت علی حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/279(

شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به  651ق34   45 ایران  پالک  به   1378 مدل  به  سواری  خودروی  سبز  برگ 
موتور11127808568و به شماره شاسی 11127808568به مالکیت محمد قاسمی نژاد خبیصی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/280(

برگ سبز خودرو و سند مالکیت محمد منتظرغیب با کد ملی ۲۵۸04۳۹4۲0 شماره شناسنامه فرزند ایوب خودرو 
پراید رنگ نارنجی متالیک مدل 1۳۸6 شماره پالک 46 ایران ۵۲6م 6۹ شماره شاسی s1412286036312 شماره 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. نام محمد منتظرغیب در تاریخ 1401/1۲/10مفقود گردیده و  موتور 1856725به 

)کد1401/12/281(

 NVXسند فروش  و  سند مالکیت  و  سند کمپانی و  برگ سبز موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : طرح آروکس    
Aerox 155  و  رنگ موتورسیکلت : مشکی و  مدل موتورسیکلت : 1401  و شماره پالک : 83753 ایران 148  و  شماره 
موتور : 287032  و  شماره تنه : 58142  به  نام مالک : مصطفی سنگ سفیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/282(

برگ سبز خودرو ،کارت خودرو و کارت هوشمند سوخت خودروی آریزو 5 مدل 1396به پالک 37 م 456 ایران 99 
به رنگ سفید به شماره موتورMVME4G15BABH006889 و به شماره شاسی NATFCANH8H1006776به 

مالکیت محمد مهدی شریفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/283(

 : شاسی  ,شماره   1۳۹4 : نقلیه  وسیله  ,مدل  سفید-روغنی   : خودرو  ,رنگ   1۳1SE پراید  خودروی  سبز  برگ 
NAS411100F1161685 ,شماره موتور : 5490030 ,نام صاحب سند : واحد مردای تیز خراب   مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/284(

بدینوسیله اعالم میگردد پروانه بهره برداری شرکت ژیوارصنعت کانیار به شماره 98700 و تاریخ صدور 1395/11/26 
صادره از صنعت،معدن و تجارت واقع در استان تهران شهرستان مالرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نوبت اول )کد1401/12/285(
  

کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1393  و 
شماره پالک : 382ل52  و شماره شاسی : NAAN01CA5EK845601  و شماره موتور : 124K0368947  به 

نام صاحب سند : سید علی حسین میراحمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/286(

مدارک ماشین سند و برگ سبز پژو پارس به مالکیت علی کوهی به شماره پالک 727ق14 ایران 95 و شماره 
موتور 124k1308511 و شماره شاسی NAAN01CE4KH503675 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/287(

مدارک دانشنامه و ریزنمرات اینجانب بهاره وحیدیان فر به شماره شناسنامه 0780450124 درمقطع 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 0۹1۲01۵۹۷۷4 تماس گرفته شود.نوبت دوم )کد1401/12/288(

ملی  کد  و  شناسنامه 0۳10۹۳۷4۷۷  به شماره  مسعود  فرزند  یزدی  نگار  اینجانب  فارغ التحصیلی  نمرات  ریز 
0۳10۹۳۷4۷۷ صادره از کرج در مقطع کارشناسی رشته رادیولوژی)پرتوشناسی( صادره از دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با شماره دانشجویی ۹11141۸0۲۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه تهران به نشانی تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نماید.

)کد1401/12/289(

كدملي:  و   5101 شناسنامه:  باشماره  حسين  فرزند:  ديدار  مرتضي  اينجانب:  التحصيلي  فارغ  مدرك 
واحد  از  صادره  قدرت  برق  مهندسي  رشته   ارشد،  كارشناسي  درمقطع   شيراز  از  صادره   2300436299

دانشگاهي ساري  با شماره سريال 1011957 مفقود گرديده  و فاقد اعتبار مي باشد.
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري به نشاني: ساري كيلومتر 7 جاده 
دريا مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ساختمان اداري طبقه دوم اداره دانش آموختگان و يا 

صندوق پستي 48164-194 ارسال نمايند.نوبت سوم  )کد1401/12/290(

   سند مالکیت  موتور سیکیلت  به  نام وسیله نقلیه : باکسر  و  رنگ موتورسیکلت : سیاه  و  مدل 
: PFMBUJ98567  و  شماره تنه  موتورسیکلت : 1392  و  شماره پالک : 14294141  و  شماره موتور 
: NEO***150R9240020  به  نام مالک : آذر فلز پایون مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/291(

برگ سبز خودروی تندر ٩٠ به رنگ خودرو : سفيد  و مدل وسیله نقلیه : ١٣٩٤ و شماره پالک : ٢٠ ٥٤٦د٤١  
و شماره شاسی : NAALSRALDFA240669  و شماره موتور : 100019606RR096164 به نام صاحب 

سند : استوار سازه هستي    مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/292(

خودرو  امید  فرزند  شناسنامه  شماره   ۳۳۸0۹۲۲4۷1 ملی  کد  با  محمدی  جان  الناز  خودرو  سبز  برگ 
شماره  شاسی6۳6۳۳4  شماره   6۹ ق  ایران۷6۵   ۸4 پالک  شماره   1400 مدل  روغنی  سفید  رنگ  پارس 
موتور1۲4k16۳N1۸ به نام الناز جات محمدی در 1401/11/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/293(

شماره  به   خاکستری   رنگ  40/ 715ی 56به  ایران  پالک  به  مدل 1992  به  گلف  خودروی  سبز  برگ 
موتور003450و به شماره شاسی 224268به مالکیت رویا ابراهیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/294(


