
اقتصاد
یکشنبه 21 اسفند 1401/ شماره 1446

5روزنامه صبح ایران اخبار  

دالر به کانال 30هزار تومانی بازمی گردد؟

وشنده! تغییر چهره دارندگان دالر از خریدار به فر

اتحادملت - گروه اقتصاد؛  قیمت دالر در حالی 
تحت تاثیر خبر توافق ایران و عربستان تا ۴۷ هزار 
تومان پایین آمد که عباس علوی راد، اقتصاددان 
معتقد است اگر این توافق پازلی از برجام باشد 
دالر رنگ ۴۰ هزار تومان را خواهد دید، در غیر این 
صورت دالر به روند افزایشی خود برخواهد گشت.

ایران و عربستان در حالی  توافق  انتشار خبر 
شوکی به قیمت دالر و ارز وارد کرد که در لحظه 
تنظیم این خبر قیمت دالر به ۴۶ هزار تومان هم 
رسیده و شاهد ضرر سنگین معامله گران دالر و 

ارز هستیم.
از عدم صدور  این خبر که تنها یک روز بعد 
نشست  آخرین  در  ایران  علیه  جدید  قطعنامه 
به شدت  را  ارز  بازار  توانسته  بود  حکام  شورای 
ریزشی کند؛ اما سوال این است که قیمت دالر و 
ارز بعد از توافق ایران و عربستان به کدام سمت 

و سو می رود؟
چشم انداز کوتاه مدت دالر و ارز

عباس علوی راد، اقتصاددان در این رابطه به 
برای  ایران و عربستان  توافق  اقتصاد ۲۴ گفت: 
ازسرگیری روابط دوجانبه در شرایطی که اقتصاد 
با  خاص  طور  به  ارز  بازار  و  عام  طور  به  ایران 
انتظارات تورمی عقالنی مواجه است، بدون تردید 

رویداد مثبتی است.
وی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه 
در  دالر  قیمت  مدت  کوتاه  بسیار  انداز  چشم 
اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ گفت: اگر قرار 
باشد وسعت و پایداری تاثیرات این توافق روی 
بازار ارز تحلیل شود، الزم است موارد متعددی را 
مدنظر قرار داد. در اینجا سه سناریوی متفاوت 

مطرح می شود.
ریزش قیمت دالر نزدیک است؟

این  اول  سناریوی  اقتصاددان،  این  اعتقاد  به 
است که این توافق مجزا از سایر تنش هایی بین 
شود.  تلقی  آنهاست،  درگیر  کشور  که  المللی 
سناریوی دوم این است که این توافق بخشی از 
فرآیند احیای برجام باشد و سناریوی سوم حتی 
می تواند این باشد که این توافق آغاز یک پارادایم 

شیفت در تعامالت بین المللی کشور باشد.
علوی راد ادامه داد: هر سناریویی رخ داده 
باشد، بهبود و حفظ ارزش پول ملی از مجرای 
تحول در متغیر های بنیادی محیط اقتصاد کالن 
ایران در کوتاه مدت دور از انتظار بوده و این 
از یک دهه است  بیش  بدان علت است که 
خرابی های آن ها انباشت شده و اساساً ترمیم 

شان زمان بر است.

تاثیر کاهش انتظارات تورمی بر قیمت دالر و ارز
سه  هر  در  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
قیمت  بر  توافق  این  انتظار  مورد  تاثیر  سناریو 
دالر کاهشی و از کانال تعدیل انتظارات کارگزاران 
اگر  هرچند  داد:  ادامه  بود،  خواهد  اقتصادی 
این توافق را در سناریوی اول قرار دهیم وسعت 
تاثیرگذاری کمتر و پایداری آن نیز در سطح پایین 
تری خواهد بود. علوی راد افزود: حتی اگر دالِر 
۵۰ هزار تومان چند روز گذشته مالک قرار گیرد، 
حدود ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ افزایش 
قیمت داشته است و این به مراتب فراتر از رشد 
نقدینگی یا تورم در همین بازه زمانی بوده است؛ 
بنابراین صرف نظر از روند های بلندمدت و سایر 
مالحظات، به صورت تقریبی هم می توان گفت 
هرگونه ریزش قیمت دالر در شرایط فعلی فقط از 

جنبه تعدیل انتظارات خواهد بود.
دو سناریوی متضاد از قیمت دالر

با اقتصاد ۲۴  این اقتصاددان در ادامه گفتگو 
خاطرنشان کرد: اگر توافق ایران و عربستان در 
طول توافق ایران و آژانس بین المللی هسته ای 
در تهران و پازلی از احیای برجام )سناریوی دوم( 
باشد و طی روز های آینده این سناریو شفاف تر و 
قطعی تر شود، قیمت دالر احتماال به کمتر از ۴۰ 

هزار تومان هم خواهد رسید.
علوی راد تاکید کرد: از سوی دیگر اگر توافق 
سایر  از  مجزا  رویداد  یک  عربستان  و  ایران 
تنش های بین المللی و احیای برجام )سناریوی 
اول( باشد، با افزایش وزن هر کدام از تنش های 
دیگر، شعله های آتش انتظارات تورمی مجدد قد 
خواهد کشید و قیمت دالر خیلی زود از مرز ۵۰ 

هزار تومان عبور خواهد کرد.
دالر با قیمت ۴۵ هزار تومان خریداری ندارد

عضو شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه 
پس از توافق ایران و عربستان روند کاهش نرخ 
برخالف  امروز  گفت:  است،  گرفته  شدت  ارز 
روزهای گذشته در مقابل صرافی ها صفی برای 
خرید ارز نیست و دالر با قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ 

تومان خریداری ندارد.
بازار ارز در ۱۰ روز گذشته با روند نزولی همراه 
غیر  آزاد  بازار  در  دالر  قیمت  که  طوری  به  بود 
رسمی و کانال های تلگرامی حدود ۱۴ هزار تومان 
ریزش داشت و دیروز در نخستین روز کاری پس 
از اعالم خبر توافق با عرستان این افت بها ادامه 

دارد.
نرخ دالر در بازار آزاد غیر رسمی و کانال های 
تلگرامی پس از اعالم توافق ایران و عربستان برای 
ازسرگیری روابط دوجانبه، افت ۲ هزار تومانی روز 
گذشته و وارد کانال ۴۷ هزار تومان شد. امروز نیز 
این روند نزولی ادامه داشت به طوری هم اکنون و 
در آغاز معامالت در بازار آزاد غیر رسمی نرخ دالر 

به کانال ۴۶ هزار عقب نشینی کرد.
احتمال بازگشت نرخ دالر به کانال ۳۰ هزار تومان

»کامران سلطانی زاده« عضو شورای عالی کانون 
صرافان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
امروز برخالف روزهای گذشته در مقابل صرافی ها 
صفی برای خرید دالر نیست و دالر با ۴۵ هزار و 

۵۰۰ تومان خریداری ندارد.
وی تاکید کرد: در ادامه کاهش قیمت ارز که از 
هفته گذشته شروع شده پس از توافق با عربستان 
شدت کاهش نرخ ارز در بازار شدت بیشتری یافته 
است و پیش بینی می شود این رود ادامه دار خواهد 
بود و دالر به کانال ۳۰ هزار تومان هم خواهد آمد.

سلطانی زاده گفت: به مردم توصیه می کنیم 
به  تلگرامی  کانال های  که  باشند  داشته  توجه 
صورت کاذب نرخ های دالر را باال نگه می دارند تا 
از این طریق جلوی ضرر بیشتر دالالن را بگیرند و 

دالر خود را با نرخ های باال بفروشند.
کرد:  تاکید  صرافان  کانون  شورای عالی  عضو 
نرخ هایی که در کانال های تلگرامی اعالم می شود 
حال  در  باالتر  تومان  هزار   ۲ تا   ۱۰۰۰ معموالً 

نرخ سازی است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش 
صنعت و معدن در کشور افزایش یافته است، گفت: رشد فصلی 
بخش معدن به ۲.۶ درصد رسیده و در صنعت به رشد ۵ درصد 

دست یافته ایم.
به گزارش ایرنا، » سید رضا فاطمی امین« دیروز در همایش بنگاه؛ 
فناوری و رشد اقتصادی، اظهار داشت: روند تولید در کشور بسیار 
خوب است. بر اساس آمار مرکز آمار در بخش صنعت و معدن شاهد 
رشدهای خوبی بوده ایم. تابستان ۱۴۰۰ رشد فصلی معدن منهای ۳.۷ 

بوده که در پاییز امسال به مثبت ۲.۶ درصد رسیده است.
وزیر صمت با بیان اینکه رشد فصلی بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ 
۲ درصد بود که در پاییز سال جاری به ۵ درصد رسیده است، افزود: 
رشد بخش صنعت در ۹ ماه نخست امسال از سال قبل و از میانگین 
رشد اقتصاد کل کشور بیشتر بوده و ۵ درصد رشد داشته است و این 

آمار نشان می دهد که روند رشد در حال تداوم و حرکت است.
وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته تمرکز در بخش صنعت، عرضه 
محور بود و بیشتر به سمت استفاده از محصوالت پارک های فناوری 
حرکت می کردیم، اما اکنون در کنار تقویت عرضه دانش بنیانی باید 
تقاضا، صنعت  با  متناسب  تا  کنیم  تقویت  را  تقاضامحور  رویکرد 

کارهای دانش بنیانی شکل بگیرد.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: در هر محصول معدنی که بیش از یک 

میلیون دالر واردات داریم، باید تولید داخل شود. از طرفی سامانه ای 
راه اندازی شده تا ۳۴ هزار تجهیزات صنعتی در داخل ساخته شود که 
اکنون ۲۴ هزار تقاضا برای ساخت ثبت شده است. ما باید با توجه به 

رشد صنعت یک رویکرد تقاضامحور را در پیش بگیریم.
وزیر صمت تصریح کرد: قدم سوم این است که اگر شاخصی پیدا 
کنیم که علم و ثروت و قدرت را هم زمان اندازه گیری کند، بسیار 
یکدیگر متصل  به  را  این ۲  باید  و  عالی است. علم؛ قدرت است 
کنیم. شاخصی که قدرت و دانش بنیان را بررسی می کند، شاخص 
»پیچیدگی« است که قصد داریم از رتبه ۶۵ آن را به جایگاه ۴۰ 
رتبه  مقاله  و  سنجی  علم  شاخص های  در  است  ممکن  برسانیم. 
خودمان،  مسائل  حل  جای  به  آن  در  اما  باشیم،  داشته  خوبی 

مسائل دیگران را حل کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی علم، علم است که به تولید محصول منجر 
شود و محصوالتی که مبتنی بر دانش باشند، گفت: زمانی محصول، 
دانش بنیان است که کمتر کشوری بتواند آن را تولید کند. اگر کشوری 

توانست این کار را انجام دهد، قدم ویژه ای برداشته است.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: این شاخص بر اساس تنوع محصوالت 
صادراتی و اینکه کدام کشورها آن را تولید می کنند، به شاخص ارزیابی 
قدرت  و  کرده  اندازه گیری  را  علم  شاخص  این  می پردازد.  کشورها 
اقتصادی در کشورها را بر اساس تولید محصول »پیچیده« ارزیابی 

می کند.
وزیر صمت گفت: بنابراین در صحنه بین المللی از نظر اقتدار و 
شاخص  آن ها  از  یکی  که  دارد  وجود  شاخص   ۲ اقتصادی  قدرت 
پیچیدگی است که علم و دانش را به یکدیگر متصل کرده و قدرت 

کشور را افزایش می دهد.

علوی راد: اگر توافق ایران و 
عربستان در طول توافق ایران و 
آژانس بین المللی هسته ای در 
تهران و پازلی از احیای برجام  
باشد و طی روز های آینده این 
سناریو شفاف تر و قطعی تر 
شود، قیمت دالر احتماال به 
کمتر از 40 هزار تومان هم 
خواهد رسید

وزیر صمت:
رشد بخش صنعت به ۵٫۱درصد رسید

سخنگوی انجمن صنایع لبنی:
محصوالت لبنی تا پایان ماه رمضان گران نمی شود

سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی گفت: با وجود افزایش بهای 
تمام شده به دلیل افزایش هزینه های تولید تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت 

محصوالت لبنی تغییری نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا تقاضا در 
بازار کاالهای اساسی پایین آمده و برخی اقالم از سبد خانوار ایرانی حذف شود. 
رصد هفتگی مهر در بازار کاالهای اساسی حاکی از کمترین نوسان قیمتی در 
محصوالت لبنی دارد. در هفته جاری برخی فروشندگان این محصوالت مدعی 
شده اند قیمت شیر در هفته های آینده افزایش یافته و به نسبت این افزایش، 
نرخ فراورده های لبنی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. سیدمحمدرضا بنی طبا، 
سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی در این باره به مهر گفت: ۶۰ تا ۷۰ 
درصد مواد اولیه تشکیل دهنده فراورده های لبنی شیر بوده که بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت امسال و تعیین قیمت محصوالت تا امروز 
کمترین نوسان قیمتی را در این بازار شاهد بوده ایم. وی افزود: با وجود افزایش 
بهای تمام شده به دلیل افزایش نرخ انرژی، هزینه حمل و نقل و قطعات 
خودروها و ماشین آالت صنعتی و همچنین تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز 
بر مواد پتروشیمی و هزینه بسته بندی و… تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت 
محصوالت لبنی تغییری نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو 
شیر خام درب گاوداری ۱۲ هزار تومان بوده و نرخ محصوالت لبنی بر این پایه 
تعیین قیمت می شوند. سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی با اشاره به 
عرضه محصوالت در برخی غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران عنوان کرد: تولیدکنندگان محصوالت لبنی با ۱۸ غرفه در برخی میادین 
حضور دارند و محصوالت با تخفیف ۵ تا ۲۰ درصدی عرضه خواهند شد. وی 
تصریح کرد: شیر پاستوریزه کیسه ای، شیر پاستوریزه بطری کم چرب، پنیر 
UF و ماست دبه ای کم چرب ۲.۵ کیلویی ۴ محصول مشمول قیمت گذاری 
تعزیراتی بوده و تخفیف ۵ درصدی دارند اما سایر محصوالت با تخفیف ۲۰ 
درصدی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. بنی طبا در پایان اظهار 
کرد: در حال حاضر همچون سال های گذشته به دلیل رقابتی بودن صنعت 
لبنیات و حضور بخش خصوصی، کمبودی در بازار محصوالت لبنی وجود ندارد 

و محصوالت مورد نیاز بازار تأمین است.

 نرخ رشد GDP ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۱
به ۳.۳درصد رسید

مرکز آمار اعالم کرد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت در نه ماهه سال 
١٤٠١ به میزان ۳.۳ درصد رسیده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران، تولید ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال 
١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال با نفت و ٥٠٠١ هزار میلیارد ریال بدون 
احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل 
با نفت ٥٦٤١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار میلیارد ریال بوده که 
نشان از رشد ٣, ٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٩ درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠١ دارد. نتایج مذکور 
حاکی از آن است که در نه ماهه سال ١٤٠١ رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
رشد ۴.۳-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد )شامل: استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی ٥.٦، سایر معادن ٠.٩، صنعت ٥.١، انرژی ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- 
درصد( و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته 
است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل 
از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می شود که بر 
این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، 
جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش های استخراج 
نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و 
گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و 
خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، 
انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغالت، 
کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، 
آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر 

خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

حساب  به  حالی  در  جاری  سال  یارانه  آخرین 
سرپرستان خانوار کل کشور واریز شد که اگر سرپرستان 
خانوار از کاالبرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم 

کامل یارانه برایشان قابل برداشت است.
مرحله ۱۴۵  معیشتی  کمک  یارانه  ایسنا،  گزارش  به 
مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۱ به حساب کلیه سرپرستان 
خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و 

از ساعت ۲۴ روز شنبه قابل برداشت است.
این یارانه بر اساس دهک بندی اعالمی از سوی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، به حساب 
)شنبه ۲۰   روز  از ساعت ۲۴  و  واریز  سرپرستان خانوار 
در  اساس،  همین  بر  است.  برداشت  قابل  ماه(  اسفند 
صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا سوم 
هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در صورتیکه 
جزو دهک های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار 

تومان به  ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.
شرط برداشت رقم کامل یارانه

الکترونیکی  کاالبرگ  از  خانوار  سرپرستان  چنانچه 

قابل  برایشان  یارانه  کامل  رقم  باشند،  نکرده  استفاده 
برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از 
یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ به حساب 

سرپرست خانوار واریز می شود.
کسر اقساط تسهیالت اربعین و وام کرونایی

در صورتیکه سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی دوم 
کرونا اقدام کرده اند، باقی مانده اقساط این تسهیالت از 

مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.
همچنین سرپرستان خانواری که تسهیالت اعزام به 
عتبات عالیات )اربعین( را دریافت نموده اند اقساط این 
تسهیالت به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر 

خواهد شد.
واریز یارانه به حساب سرپرستان متقاضی بازبینی به 

دهک بندی و ثبت نامی های جدید
در این مرحله، سرپرستان خانواری که اقدام به ثبت 
نام نکرده اند چنانچه در آزمون انجام شده توسط وزارت 
رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه 
دریافت  شده  اعالم  دهک بندی  مطابق  را  ماه  اسفند 

خواهند کرد.
همچنین سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها در 
اردیبهشت ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی خود 
ثبت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  را در سامانه 
کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط وزارت 

رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه 
دریافت  شده  اعالم  دهک بندی  مطابق  را  ماه  اسفند 

خواهند کرد.
 متقاضیان بازبینی دهک بندی اعالم شده، می توانند 
جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعالمی 
https:// وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس

تلفن  با  یا  کرده  مراجعه   hemayat.mcls.gov.ir
گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل کنند.

ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی 
یارانه هستند  یا متقاضی جدید دریافت  مانده اند  جا 
نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می توانند با مراجعه 
آدرس  به  هوشمند  خدمات  ملی  پنجره  تارنمای  به 
خود  خانوار  ثبت نام  به  نسبت   https://my.gov.ir

اقدام کنند.
داشتن  اختیار  در  سامانه،  این  در  ثبت نام  جهت 
شماره تلفن همراه به  نام سرپرست خانوار، کد ملی، 
کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به 
یارانه،  از  یا جامانده  سرپرست خانوار متقاضی جدید 

ضروری است.
از  اطالع  کسب  جهت  می توانند  اشخاص  تمامی 
#کد  دستوری  کد  خانوار،  یارانه  وضعیت  آخرین 
ملی*۴۳۸۵۷*۴* )ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی 
مربع( را با شماره تلفن همراه به نام خود شماره گیری 

کنند.

شرط برداشت کامل
آخرین یارانه سال واریز شد

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : تندر ۹0 و رنگ خودرو : مشکی پرشین متالیک و مدل 
 NAALSRALD8A016831 : وسیله نقلیه : ۸۷ و شماره پالک : 3۹/ل/2۸6/ایران 13 و شماره شاسی
درجه  از  و  مفقودگردیده  مدرسی  زهرا   : نام صاحب سند  به   7702035322D045360  : موتور  و شماره 

اعتبارساقط می باشد.)کد1401/12/36۸(

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب راهله عابدینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 23646 و کد ملی 
0057849633 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 دانشنامه را به نشانی تهران بزرگراه شهید بابایی 
خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید 

.)کد1401/12/36۹(

اصل برگ سبز خودرو و سند کمپانی سمند تیپ LX-EF7-1700مدل 1387 به رنگ سفید روغنی به شماره 
انتظامی:ایران 54 - 462د 74شماره موتور:14787000298 و شماره شاسی:NAACJ1JC19F250409به 

نام سید علی نورانیان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/3۷0(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی پراید وانت به نام وسیله نقلیه : پراید وانت و رنگ خودرو : سفید و مدل 
وسیله نقلیه : 1396 و شماره پالک : 17 ی 939 ایران 40 و شماره شاسی : NAS451100H4910574 و 
شماره موتور : M135927425 به نام صاحب سند : محمدرضا لطفی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/3۷1(

پالك موتور سيكلت به شماره ٥٦٩٧٤ ايران ١١١ مفقود شده و برگ سبز موتور بنلي رنگ قهوه اي مدل ٩٨ 
به همين شماره پالك به نام احسان احمدزاده نيز مفقود شده است.)کد1401/12/3۷2(

سند مالکیت و برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
نقلیه : 1390 و شماره پالک : 95ب313ایران67 به نام صاحب سند : حمیدرضا باقری مفقودگردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/3۷3(

كارت هوشمند سوخت و کارت خودرو و کارت بیمه خودرو و سایر مدارک به نام وسیله نقلیه : پراید 
 : و شماره شاسی  : 75د653ایران21  پالک  و شماره  : صبا  نقلیه  وسیله  مدل  و  ای  نقره   : رنگ خودرو  و 
S1412284606604 و شماره موتور : 01226739 به نام صاحب سند : زلیخا یاورزاده گروی مفقودگردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/12/3۷4(


