اقتصاد

سه شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4096

تمایل مردم به خرید کاالی ایرانی افزایش یافته است

اقتصاد دیجیتال بهرهوری کسب وکارها را تا  ۱۰درصد افزایش میدهد

رییس مرکز ساخت داخل ،ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :با برنامهریزیهای انجام شده طی یکی دو
سال گذشته و بازخوردی که از بازار گرفته شده ،تمایل مردم به خرید کاالی ایرانی افزایش یافته است و باید از فرصت تحریمها برای
ارتقای کیفی محصوالت به سطوح جهانی استفاده کرد«.سید محمدمهدی هادوی» امروز (دوشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا افزود :از سال گذشته موضوع ارتقای داخلیسازی در صنایع مختلف با ابالغ وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت
و مقرر شد طی سه سال (تا سال  ) ۱۴۰۰به میزان  ۱۰میلیارد دالر صرفهجویی ارزی از این محل حاصل شود.وی بیانداشت :به این
ترتیب خواهیم توانست تولیدات داخلی خود را جایگزین واردات کنیم.این مقام مسوول خاطرنشانکرد :سال گذشته با توجه به قراردادها
و تفاهمنامههای منعقد شده ،نزدیک به سه میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر داخلیسازی ،برنامهریزی و تفاهم شد.

اخبار

روشنایی بزرگراهها یک درمیان
خاموش شده است

سخنگوی صنعت برق گفت :علت نیمه خاموش شدن بزرگراه ها
طی روزهای گذشــته ،اولویت دادن به تأمین گاز برای تولید برق
بیمارستان ها و مراکز حساس پایتخت است.
مصطفی رجبی مشــهدی ،ســخنگوی صنعت برق در گفتگو با
خبرنــگار مهر درباره علت خاموشــی بزرگراههای پایتخت گفت:
این رویه مســبوق به ســابقه است و در گذشــته نیز برای تأمین
برق اولویت دار در پایتخت چنیــن اقداماتی انجام داده ایم .علت
اصلی این خاموشــیها کمک به تأمین گاز برای تولید برق پایدار
بیمارســتانها و سایر مراکز حســاس و بخش خانگی در شرایط
کنونی است.
وی افزود :از زمان تاریک شــدن هوا ،چــراغ معابر و بزرگراهها به
صورت خودکار روشن میشــد که برای کاهش مصرف ،اقدام به
خاموشی یک در میان چراغها در بزرگراهها و معابر اصلی و برخی
از پارکها کردیم.
به گفته این مقام مســئول ،میزان تولید و تخصیص گاز به عنوان
سوخت نیروگاهها مشــخص میشود و بر اساس آن درصد تأمین
ســوخت مایع را نیز برای نیروگاهها مشخص میکنیم .به منظور
اولویت بخشــی به کاهش مصرف گاز خاموشی روشنایی معابر در
پایتخت و سایر شهرها اجرایی شده است.
وی گفت :باتوجه به محدودیت تردد شبانه در شهرهای نارنجی و
قرمز بدلیل مصوبه ستاد ملی کرونا ،روشن بودن تابلوهای بانکها
یا بیلبوردهای تبلیغاتی غیر ضروری است و نتیجهای جز هدررفت
سرمایه ملی ندارد بنابراین صنعت برق این اقدام صرفه جویانه را از
هفته قبل آغاز کرده و با یکی در میان کردن روشنایی معابر و حذف
روشــنایی غیر ضروری در جادهها حداقل به میزان  ۵۰۰مگاوات
صرفه جویی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه هر  ۱۰درصد صرفه جویی در مصرف برق منجر
به ایجاد  ۷۰میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف گاز میشود،
افزود :در صورتــی که مردم به ویژه در مناطق گرمســیر ،میزان
مصــرف برق و گاز خود را حدود  ۱۰درصــد کاهش دهند ،بدون
خاموشی از این شرایط عبور میکنیم.

 ۹۰۰میلیون دالر هزینه خوردگی
تاسیسات شرکت ملی نفت

معاون برنامهریزی و تلفیق طرحها و برنامهها شــرکت ملی نفت
ایران گفت :هزینه مســتقیم و غیر مستقیم تاسیسات شرکت ملی
نفت طی  ۲سال  ۹۰۰میلیون دالر بوده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شــرکت ملــی نفت ایران،
ســیدنورالدین خاکســاران رضوی ،معاون برنامهریــزی و تلفیق
طرحها و برنامههای این شــرکت از محاسبه هزینههای خوردگی
همه تأسیسات شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار در کشور
خبر داد و گفت :هزینههای مســتقیم و غیرمســتقیم خوردگی در
تأسیسات و خطوط لوله شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران
که در سالهای  ١٣٩۵تا  ١٣٩٧محاسبه شده است ،بهطور میانگین
ســاالنه حدود  ۴۵٠میلیون دالر بوده کــه از این رقم ،حدود ۱۶۵
میلیون دالر مربوط به هزینههای مســتقیم خوردگی و بقیه یعنی
حدود  ۲۸۵میلیون دالر مربوط به هزینههای غیرمستقیم خوردگی
است.
وی افزود :بیشتر هزینههای مستقیم خوردگی مربوط به هزینههای
اســتفاده از مواد مقــاوم در برابر خوردگی ،رنگ و پوشــش ،مواد
شیمیایی کنترل خوردگی ،توپکرانیهای هوشمند و ...و هزینههای
غیرمســتقیم ناشــی از خوردگی مربوط به توقف تولید و هدررفت
سیاالت هیدروکربوری به دلیل حوادث خوردگی است.
معاون برنامهریــزی و تلفیق طرحهــا و برنامههای به طرحهای
مطالعاتی که در حال حاضر با هدف کاهش هزینههای خوردگی در
شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است ،اشاره کرد و گفت :سه
طرح مطالعاتی «ارتقای سطح کیفی سامانههای رنگ و پوشش»،
«ســامانههای حفاظت کاتدی» و «استفاده از ممانعتکنندههای
خوردگی در بخش باالدستی نفت و گاز» تحت نظارت و راهبری
کارگروه استقرار مدیریت خوردگی و بازرسی فنی شرکت ملی نفت
ایران به مراحل پایانی خود نزدیک شدهاند.

معاون وزیر صنعت و رییس ســازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت :اقتصاد دیجیتال ،ارتقای بهرهوری کسب وکارها را به
میزان پنج تا  ۱۰درصد به دنبال خواهد داشت.
«محسن صالحینیا» در پنجمین همایش بینالمللی مدیریت صنعتی با موضوع نوسازی صنعت در پرتو تحوالت نوظهور ،با اشاره به جایگاه
ســازمانهای توسعه ای همچون ایدرو در توسعه صنعتی کشــور افزود :رویکرد سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران برای نفوذ مفاهیم،
ابزارها و فناوریهای انقالب صنعتی چهارم ،در سه سطح سیاستگذاری ،برنامهریزی و عملیاتی است.
وی خاطرنشــانکرد :ایدرو براساس یک برنامه مشخص ،پیشگام ایجاد و گسترش زمینههای الزم برای اجرای گام به گام انقالب صنعتی
چهارم در صنایع کشور خواهد بود.

ارمغان بودجه پیشنهادی دولت؛
تشدید فشار تورمی برای دهکهای پایین

اساسا ً ارز  ۱۱هزار  ۵۰۰تومانی در بودجه وجود ندارد.
دولت  ۸میلیارد دالر با ارز  ۴,۲۰۰تومان و مابقی را با
رقم  ۱۷۵۰۰که در حدود رقم نرخ نیمایی است تبدیل
به ریال کرده است .بنابراین اساسا ً ارز  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومانی در الیحه بودجه  ۱۴۰۰وجود ندارد
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه
اصالحات اساســی بودجه وظیفه دولت
اســت ،گفت :بودجه پیشــنهادی دولت
بدلیل کسری ســنگین منجر به تشدید
فشارهای تورمی برای مردم خواهد شد.
محمد حســین معماریــان در گفتگو با
خبرنــگار مهــر درباره ایــرادات الیحه
پیشنهادی دولت برای بودجه  ۱۴۰۰کل
کشــور ،به نرخ ارز در الیحه اشاره کرد
و گفــت :به نظر ما اساســ ًا ارز  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومانــی در بودجــه وجود ندارد.
دولت  ۸میلیارد دالر با ارز  ۴,۲۰۰تومان
و مابقی را با رقــم  ۱۷۵۰۰که در حدود
رقم نــرخ نیمایی اســت تبدیل به ریال
کرده اســت .بنابراین اساس ًا ارز  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومانــی در الیحه بودجه ۱۴۰۰
وجود ندارد.
وی اظهار داشــت :غیــر از ارز ترجیحی
برای ســال آینــده ،معنــا نمیدهد که
دولت بخواهــد نرخش را غیــر از بازار
آزاد بفروشــد چرا که یا باید به شخصی
با قیمت کمتر بفروشد که در این صورت
رانت ایجاد میشــود ،در غیر این صورت
باید مشخص باشــد که مابه التفاوت آن
کجا میرود.این کارشــناس اقتصادی در
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه بودجه
نفتــی در چه صورتی تورم زا خواهد بود،
گفت :بانک مرکــزی در برابر ارزی که
به دست میآورد دو گزینه پیش رو دارد
یا باید ما بــه ازای دالری آنرا در بازار
بفروشــد و از بازار پول جمع کند که در
این صورت با تورم همراه نخواهد بود اما
اگر ارز را بگیــرد و آنرا در بازار عرضه
نکند (به عنــوان نمونه برای ذخایر خود
نگاه دارد) پایه پولی افزایش پیدا میکند
که منجر به تشــدید فشارهای تورمی بر

مردم خواهد شد.
یک ســمت بودجه نفتی تورم اســت و
سمت دیگر بیماری هلندی
معماریــان ادامــه داد :البتــه اگر بانک
مرکزی تمامی ارزهــای خود را در بازار
عرضه کند نرخ ارز به مقدار قابل توجهی
کاهــش پیدا میکند که این کار به تولید
کننده آسیب میزند و به بیماری هلندی
تبدیل میشــود .یعنی در شرایط معمول
یک طرف بودجــه نفتی ،بیماری هلندی
است و یک طرف تورم.
وی در پاســخ به این ســوال که ارز در
چــه نرخی تبدیــل به بیمــاری هلندی
میشــود ،اظهار داشــت :در حال حاضر
نمیتوان گفت چه نرخی برای ارز کشور
را بــا بیماری هلنــدی مواجه میکند اما
میتــوان گفت که اگــر ارز به  ۱۵هزار
تومان بازگردد بســیاری از تولیدکنندگان
ما آسیب میبینند.
ایــن کارشــناس اقتصادی ادامــه داد:
صنایعــی کــه ماننــد خودروســازیها
واســطهای هســتند و واردات در تولید
نهایی آنها نقش باالیی دارد مانند صنایع
مونتاژی برای آنها به صرفه تر است که
نرخ ارز پایین بیاید .اما صنایعی که درجه
مونتاژ آنها کمتر اســت و بیشتر قطعات
آن در داخل تولید میشود میتوان گفت
که کاهش نرخ ارز باعث میشــود صرفه
شأن را از دست بدهند.
انجام اصالحــات اساســی وظیفه خود
دولت است
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه
آیــا مجلس میتواند اصالحات اساســی
در الیحه پیشــنهادی دولت انجام دهد،
گفت :انجام اصالحات اساســی به ســه
دلیل باید توســط خود دولت انجام شود.

او ًال ،قانون گذار ایــن اختیار را دارد که
بودجه را رد کند .چــه زمانی باید از این
قابلیت اســتفاده کنــد؟ قاعدت ًا زمانی که
بودجه اشــکاالتی اساســی داشته باشد.
براین اســاس و با توجه به اینکه الیحه
بودجه  ۱۴۰۰یکی از بدترین بودجههای
سالهای اخیر اســت ،باید در مجلس رد
شود.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد :نکته
دوم این است که مجلس نسبت به دولت
دسترســی کمتری به اطالعات هزینهای
بودجه دارد .دلیل ســوم این اســت که
از لحاظ اجتماعی دولــت قول برخی از
پرداختیها مانند همســان سازی حقوق
بازنشستگان یا فصل دهم قانون خدمات

ســند کمپانی خودرو ســواری کاپرا ۲رنگ مشکی

ســند کمپانی خودرو سواری سمند ال ایکس رنگ

شاســی  NAGP2PF22HC817485و شــماره

و شــماره شاســی  NAAC91CC39F167389و

شاســی S1412290776476و شماره پالک۸۴۷

ق ۱۷ایران ۱۱متعلق به آقای امین سعادتی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

مدل  ۱۳۹۶به شــماره موتور  STA9193و شــماره
پــاک 178ج 73ایــران 20متعلق بــه آقای کیارش
بختیاری نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پیکان رنگ سفید مدل

سفیدمدل1387بهشمارهموتور12487130184
شــماره پــاک 779ه 32ایــران 44متعلــق به آقای
مهرداد صالحی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگسبزخودروسواریپرایدرنگبژمتالیکمدل

 1374به شــماره موتور 01127424077و شماره

 1387به شــماره موتور 2475149و شماره شاسی

ایــران 78متعلقبهآقــاینصرتاهللحیدریمفقود

ایــران ۲۲متعلق به خانم ســهیال بنکــدار مفقود و از

شاســی  74423747و شــماره پــاک  578س 48

 S1422287016658وشــمارهپــاک ۷۹۹ی۳۹
درجهاعتبارساقطاست.

خبر

 ۱۰۳هزارواحدمسکونی
روستاهایتهرانناایمناست

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت ۱۰۳ :هزار واحد مسکونی روستاهای این استان نا
ایمن است و  ۳۷۳هزار نفر در این واحدها زندگی می کنند.
به گزارش مهر ،غالمرضا صالحی امروز در نشست خبری تشریح طرح هادی در روستاهای
استان تهران گفت :سال گذشته از محل قیر رایگان  ۲۱۶کیلومتر راه روستایی در روستاهای
استان تهران آسفالت شدند.
وی درباره مقاوم ســازی واحدهای مسکونی روستایی در برابر زلزله گفت :استان تهران با
سه گسل شمال ،جنوب و مشاء جزو استانهای زلزله خیز است و این سه گسل میتوانند
زلزلههای خسارت بار ایجاد کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با اشاره به آغاز مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی
از ســال  ۸۴گفت :در ستادهای بازسازی اســتانهای کرمانشاه و آذربایجان شرقی ،بنیاد
مســکن استان تهران به عنوان اســتان معین در زلزلههای قصرشیرین ،سرپل ذهاب و
ورزقان حضور داشت و خانههایی که روستاییان با تسهیالت مقاوم سازی ،بازسازی کرده
بودند تخریب نشده بود.
وی یادآور شد :در استان تهران  ۱۰۳۴روستا داریم که  ۵۰۰روستا باالی  ۲۰خانوار است،
در این  ۵۰۰روستا  ۲۲۶هزار واحد مسکونی روستایی در استان تهران احداث شده که ۴۶
درصد آنها غیرمقاوم هستند.
صالحی ادامه داد :از ســال  ۸۴تاکنون  ۲۱هزار واحد مسکونی روستایی در استان تهران
بازسازی و نوسازی شده که رقم مطلوبی برای استان تهران محسوب نمیشود.
وی در خصوص ســاخت و ســاز غیرمجاز در خارج از بافتهای روستایی گفت :یکی از
مشــکالت ما ساخت و ســازهای خارج از حریم روستاست که به ساخت و ساز غیرمجاز
مشهور است که در هنگام حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله به واحدهای مسکونی خارج
از طرحهای روســتایی ،طرحهای هادی و دیگر طرحهای مصوب هیچ گونه تسهیالتی
داده نمیشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران به افزایش محدوده روستاها به عنوان یکی از مشکالت
این نهاد اشــاره و اظهار کرد :در بخشهای کن و شمیرانات و دیگر رودخانههای تأمین
کننده آب شرب تهران ،طبق قانون  ۱۵۰متر حریم رودخانه در نظر گرفته شده اما بسیاری
از روستاهای تهران در کنار رودخانهها احداث شده اند .حتی برخی روستاهای استان تهران
به حریم شهرها افزوده شده اند.
صالحی یادآور شــد :تمام روستاهای استان تهران طرح هادی دارند ولی این طرحها باید
هر  ۱۰سال یک بار بازنگری شوند و بنیاد مسکن به عنوان مسئول تعیین حریم روستاها،
اعالم کرده بر اســاس قانون اجازه گسترش حریم روستا به رودخانهها ،شهرها و گسلها
وجود ندارد .اما با این حال میبینیم گســترش غیرمجاز در روستاها افزایش یافته و عمدت ًا
دستگاههای متولی جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توجهی به این موضوع ندارند.
وی تعداد واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم در استان تهران را  ۱۰۳هزار واحد دانست
و گفت :بنیاد مســکن بر اساس قانون وام  ۵۰میلیون تومانی با کارمزد  ۵درصد بازگشت
 ۱۲ســاله به تمام روستاهای استان تهران برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی پرداخت
میکند .همچنین یک بانک قرض الحسنه دولتی نیز  ۱۵میلیون تومان با کارمزد  ۴درصد
و بازگشت  ۵ساله به این واحدها اعطا میکند .تفاهم نامهای نیز با سپاه سیدالشهدای استان
تهران داریم که در مناطق محروم روستایی استان تهران به هر واحد مسکونی  ۱۵میلیون
تومان بالعوض پرداخت شــده و  ۸میلیون تومان دیگر بنیاد مسکن استان تهران به این
واحدها پرداخت میکند که مجموع ًا  ۸۸میلیون تومان تسهیالت ایمن سازی و مقاوم سازی
واحدهاست اما متأسفانه بانکها در پرداخت تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی تعلل میکنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با بیان اینکه در روستاهای این استان تاکنون به ۱۰۰
هزار واحد مسکونی روستایی ،سند ملکی اعطا کرده ایم تا بتوانند تسهیالت مقاوم سازی از
بانکها دریافت کنند درباره طرح اقدام ملی مسکن استان تهران گفت :در شهرهای دماوند،
صفادشت و فیروزکوه مجموع ًا  ۲۱۷۰واحد مسکونی قرار است در طرح اقدام ملی مسکن
احداث شــود اما تاکنون تنها  ۷۱۰نفر آورده خود را به حســاب بنیاد مسکن واریز کردند
که  ۷۰۰نفر آنها به شهرســتان دماوند مربوط میشود و  ۱۰نفر باقی را به اداره کل راه و
شهرسازی استان تهران معرفی کردیم.
صالحی گفت :همچنین در ورامین مسکن مهر فاقد متقاضی داشتیم که برخی متقاضیان
طرح ملی مسکن را به واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی انتقال دادیم.

میکردید ،گفت :اگر دولت طی دو ســه
سال گذشــته ،برخی اصالحات مالیاتی
را شروع میکرد ،بســیاری از مشکالت
تأمیــن منابع برای بودجه حل میشــد،
حتــی همین امســال هم رقــم مالیات
میتوانســت بیشتر شــود اما این اتفاق
نیفتــاد .در حال حاضر برخــی مالیاتها
هســتند که در کوتاهتریــن زمان ممکن
قابل دســتیابی هســتند اما هزینههای
اجتماعی نیز در بر دارد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :کســب
درآمــد از طریق فروش ســهام ظرفیتی
بیشتر از این ندارد .اوراق نیز هر ظرفیتی
که وجود دارد دولت انجام داده است اما
باز هم کم خواهد آمــد و اگر بخواهد از
 ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان بیشــتر
اوراق بفروشــد قطع ًا با مشــکل مواجه
خواهد شد.

حسینسرداریانمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

سندماشینخودروسواریپرایدرنگنوکمدادب

برگ سبز خودرو ســواری پراید رنگ نقره ای مدل

کشوری و افزایش  ۲۵درصدی حقوق را
داده است و قاعدت ًا همان کسی که قول
افزایش هزینهها را داده است باید همان
کس منابع را نیز ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت
میخواســت کاری انجام دهــد تا االن
انجام داده بود و آیــا رد کلیات منجر به
اتالف وقت نمیشود ،گفت :مجلس اگر
میخواهــد بودجه را رد کند باید پای آن
بایســتد و اگر دولت اصالحات را انجام
نداد بار دیگر آنرا بازگرداند و در نهایت
به سمت بودجه  ۳دوازدهم برود.
هزینهها قابل کاهش هستند
معماریــان با بیان اینکــه در حال حاضر
بیــم این وجــود دارد که اگــر مجلس
زیادی در بودجه دســت ببرد شــورای
نگهبــان به مجلس ایــراد بگیرد ،گفت:

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ نوک مدادی
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هزینهها در بودجه قابل کاهش اســت.
میتــوان افزایش دســتمزدها را پلکانی
کرد .همســان ســازی تنهــا  ۴۵هزار
میلیارد تومان برای دولت (جدای تأمین
اجتماعــی) هزینه ایجاد کرد که این رقم
در سال آتی باید  ۲۵درصد افزایش یابد.
این رقــم را دولت میتوانــد بگوید ۵۰
درصد را امســال انجام میدهم و نصف
دیگر را سال آینده و یا طریقهی همسان
ســازی را اصالح کنــد .در حال حاضر
حقوق برخی از بازنشســتگان خیلی زیاد
شــده است و باید ســقفی برای افزایش
تعیین کرد.
حقــوق کارکنان دولت در ســال جاری
حدود  ۵۰درصد افزایش یافت
وی ادامــه داد :برخی از کارمندان دولت
حقوقشــان در ســال جاری صد در صد
افزایــش پیدا کــرد و به طور متوســط
 ۵۰درصد درآمدها رشــد کرد اما دولت
میخواهد ســال آینــده  ۲۵درصد دیگر
اضافه کند .درســت است که تورم وجود
دارد امــا اگر از این محــل ،هزینههای
دولــت افزایش یابــد و کنترل نشــود،
تورمی ایجاد میشود که فشار اصلی آن
به کسانی اســت که حقوقشان تنها ۲۵
درصد افزوده میشود.
اگر اصالحاتــی مالیاتی کلید خورده بود،
بسیاری از مشکالت بودجه حل میشد
این کارشــناس اقتصادی در پاســخ به
این ســوال که اگر شــما جــای دولت
بودید چگونه هزینههای بودجه را تأمین

بودجه  ۱۴۰۰به سه دلیل باید توسط خود دولت اصالح
شود؛ اوال ً بودجه اشکاالت اساسی دارد .دوم اینکه
مجلس نسبت به دولت ،دسترسی کمتری به اطالعات
هزینهای بودجه دارد؛ سوم اینکه دولت است که
قول همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ۲۵
درصدی حقوقها را داده است بنابراین خودش باید
منابع الزم برای اینکار را ایجاد کند

ســندکمپانیخودروســواریپــژو 405رنگنقره
ای مدل  1387به شــماره موتور 12487005219
وشــمارهشاســی 40332559وشــمارهپالک563
ص 23ایران 55متعلق به آقای علی قلیزاده فرشــی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

و از درجه اعتبار ساقط است.
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مدل  ۱۳۹۰به شــماره موتور  ۴۱۳۹۰۷۲و شــماره
شاســی S1412290776476و شماره پالک۸۴۷

ق ۱۷ایران ۱۱متعلق به آقای امین سعادتی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

برگسبزخودروسواریسمندرنگسفید_روغنی

مــدل 1396به شــماره موتــور147H0341231
و شــماره شاســی  NAACJ1JE5HF236753و

شــماره پــاک  232ن  46ایران  42متعلــق به آقای

 1389به شــماره موتور 3553699و شماره شاسی

 1412289515997و شــماره پــاک  858ب 46
ایــران 58متعلق به آقای جعفر ذوالفقاری مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

کارت ملــی اینجانــب مهری جلوپــور فرزند

کارت خودرو خودرو ســواری پارس رنگ سفید
مدل  1389به شماره موتور 12489073290
و شماره شاسی NAAN01CA7AE269017
و شــماره پالک  421س  53ایــران  11متعلق
به آقای بهرام محمدحســینی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

سندماشینخودروسواریپرایدرنگسفیدشیری
روغنی مدل 1382به شــماره موتور 00485661و
شماره شاسی  s1412282945180و شماره پالک
 244د  93ایران  12متعلق به آقای شرکت سرامیک
طوس مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارتملیاینجانبیداهللیدیکلوانقفرزند

کیامرثبهشمارهشناسنامه1850087458
و شــماره ملــی  1850087458صــادره از
بهبهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

رجب به شماره شناسنامه 4634و شماره ملی
 1739081110صادره از هریس مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

