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معاون ش���رکت سپرده گذاری مرکزی، 
نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت برای 
مشموالنی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت 

سهام خود انتخاب کرده اند، تشریح کرد.
علیرضا ماهیار در گفتگو با ایسنا، با بیان 
اینکه یکی از طرح هایی که برای توسعه سهام 
عدالت و اعطای تسهیالت به مشموالن سهام 
عدالت طراحی شد، اعطای کارت اعتباری بود، 
اظهار کرد: این کارت ها مخصوصا برای سهام 
دارانی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت 
سهام عدالت خود انتخاب کرده بودند و تعداد 
آن ها حدودا ۳۰ میلیون نفر اس���ت، طراحی 

شده است.
به گفته وی، این فرآیند به صورت تمام 
الکترونیک از مبدا بانک های عامل تا مقصد که 
شرکت سپرده گذاری و بازار سرمایه هستند، 

خواهد بود.
ماهیار درمورد نحوه اخذ این کارت توضیح 
داد: مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم 
را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده است، 
باید س���جامی باشد و بعد از احراز هویت در 
اپلیکیشن های مربوط به بانک های عامل و پس 
از اینکه شرکت سپرده گذاری سجامی بودن فرد 
را برای بانک تایید کرد، می تواند دارایی خود را 
مشاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی سهام 
عدالت دارد و متناس���ب با آن، فرم مربوطه را 

داخل سیستم بانک پر کند.
وی اف���زود: در واقع ف���رد بدون نیاز 

ب���ه مراجع���ه حضوری متوجه می ش���ود 
 ک���ه می توان���د تا چه میزان تس���هیالت 

دریافت کند.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت 
سپرده گذاری مرکزی درباره میزان تسهیالتی 
که از س���وی بانک ها اعطا می شود، گفت: 
برخ���ی بانک ها ۶۰ درصد ارزش روز دارایی 
ف���رد و برخی تا ۱۰۰ درصد هم برای اعطای 
تس���هیالت پیش بینی کرده اند که مکانیزم 
آن بس���تگی به بانک عامل دارد و در نهایت 
درخواست فرد به شرکت سپرده گذاری مرکزی 

ارسال می شود.
ماهیار گفت: این درخواست ها به صورت 
تجمعی بوده و بحث توثیق مکانیزه اتفاق می افتد 
و بعد از آن ش���رکت به بانک اعالم می کند 
که س���هام فرد توثیق شد و بانک می تواند به 

سهامدار اعتبار دهد.
به گفته وی، برخی از بانک ها در نظر دارند 
این مبلغ را در قالب شارژ کردن کارت عادی 
مشتریان، برخی کارت خرید و برخی از طریق 

روش های نوین پرداخت شارژ کنند.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت 
سپرده گذاری مرکزی درمورد زمان آغاز فرآیند 
مذکور اظهار کرد: بحث های حقوقی و تعامالت 
بین شبکه بانکی، شرکت سپرده گذاری و بازار 
سرمایه این فرایند از بحث های فنی آن پیچیده تر 
اس���ت، زیرا برای نخستین بار است و باید 
پروتکل های حقوقی به نحوی باشد که بحث 

ارتباطات و ذینفعان و عاملیت فرد وثیقه گذار 
و وثیقه گیر کامال مشخص شود.

وی ادام���ه داد: باید بحث احراز هویت 
الکترونیک پیاده س���ازی ش���ود و معاونت 
حقوقی شرکت سپرده گذاری در حال تدوین 
نهایی س���ازی این موضوعات است و در این 
رابطه با چند بانک تعامالت اولیه انجام شده 
و برخی بانک ها سرویس مربوطه را تا بخش 

زیادی پیاده سازی کرده اند.
به گفته ماهیار، پس از اینکه اولین قرارداد 
نهایی شود، مردم می توانند از مزایای این کارت 

اعتباری تا پایان آذر بهره مند شوند.
خبر دیگر اینک���ه رییس کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد 
تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی الزم 
است که جرائم احتمالی به صورت تخصصی 
مورد رسیدگی قرار گیرند اما اکنون نه قوانین 
مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی 
سبدگردان ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی 

در این حوزه شکل گرفته است.
غالمرض���ا مصباحی مقدم در گفتگو با 
ایرن���ا با بیان اینک���ه در ایران با دو بخش در 
بازار سرمایه مواجه هستیم، افزود: فعاالن این 
بازار، س���ازمان بورس اوراق بهادار به عنوان 
نهاد رگوالتور و همچنین شرکت های بورسی 
هستند و در این میان، سازمان بورس، جایگاه 
حاکمیتی در قبال شرکت های بورسی دارد و 
همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک ها، 

وظیفه نظارت بر شرکت های بورسی برعهده 
سازمان بورس است.

وی درباره خبری مبنی بر تهیه لیستی از 
متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، 
گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد 
اقتصادی الزم است که جرائم احتمالی به صورت 
تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون 
نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم 
احتمالی سبدگردان ها وجود دارد و نه دادگاهی 
تخصصی در این حوزه ش���کل گرفته است. 
بنابراین،  چنین طرح دعوی، ممکن است با 

مشکالتی مواجه شود.
مصباحی مقدم اظهار داش���ت: سازمان 
بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و 
کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی 
به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و 

یا فعالیت های دیگر منع شده اند.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که 
شرکت های فعال در بازار هستند یا  اشخاص 
حقیقی به عنوان سرمایه گذاران در این بازار رخ 
داده باش���د وظیفه رسیدگی به آن  بر عهده 

سازمان بورس اوراق بهادار است.
وی خاطرنش���ان کرد: سازمان بورس 
س���ازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی 
دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل 
سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون 
مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت ها و 

معامالت جلوگیری شود.
مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه 
از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، 
به نظارت س���ازمان یا نهاد دیگری خارج از 
نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته 
دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل 
کشور و دیوان محاسبات می توانند بر عملکرد 
خود س���ازمان بورس نظارت داشته باشند اما 
طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است 
ک���ه با توجه به نبود دادگاه های تخصصی با 

اشکال مواجه می شود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: اگرچه حق ش���کایت از سوی 
نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد 
ناظر ط���رح موضوع در قوه قضائیه می کند؛ 
نباید پیرامون آن جنجال رسانه ای راه بیاندازد 
چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به 
هم می ریزد و قطعاً روی سرمایه گذاری مردم 

اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مثل 
بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، 
گفت: اکنون ۱۶ میلیون نفر سهامدار حقیقی 
در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه 
پرشمار به طور حتم خالف مصالح ملی است. 
همچنین حق ش���کایت و پیگیری قضایی از 
سوی سازمان بورس و شرکت های بورسی که 
مورد چنین اتهاماتی قرار گرفته اند، از رسانه های 

متخلف محفوظ است.

براس���اس تبصره دو الیحه بودجه س���ال ۱۴۰۰، وزارت امور اقتصاد و 
دارایی با همکاری دس���تگاه های اجرایی موظف است، پرداخت سود سهم 
دولت در ش���رکت های ذکر شده را از طریق شرکت های مادر در چارچوب 

قوانین پیگیری کند.
به گزارش ایرنا، براساس تبصره دو ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
که به مجلس ارایه ش���د، ش���رکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ 
مش���مول حکم ماده )۴( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش���ی از 

مقررات مالی دولت هستند.
وزراء و روسای ذیربط دستگاه های موضوع ماده ماده )۲۹( قانون برنامه 
پنج س���اله شش���م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۱۴ اسفند سال ۹۵ مکلف هستند تا پایان سال ۱۴۰۰ فهرست 
شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی 
در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت 
در هر شرکت، به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور 

ارسال کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی موظف است، 
پرداخت سود سهم دولت در شرکت های ذکر شده را از طریق شرکت های 

مادر در چارچوب قوانین پیگیری کند.
دولت )خزانه داری کل کشور( مکلف است سود و زیان، سود دریافتی 
و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش های 

عملکرد مالی دولت منعکس و به روز رسانی کند.
همچنین براس���اس تبصره دو الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت می تواند 
مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی خود را از طریق فروش سهام و دارایی های 

مالی، تامین کند.
براساس این الیحه به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال 
از بدهی ناشی از عدم اجرای بند )۲( ماده )۲۹( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس���ی از س���ال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و 

دارایی های مالی، تامین کند.
ضمنا به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه 

تعاون از محل ردیف مربوط به این قانون هزینه کند.
از سوی دیگر براساس تبصره دو الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می تواند 
بنگاه های دولتی را پس از احراز صالحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی بوسیله 

روش های مختلف واگذار کند.
براساس این مصوبه، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است همه یا 
بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه 
و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول 
واگذاری را براساس روش های درج شده در قانون اجرای سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار و منابع به دست آمده را واریز کند.
عالوه بر این روش، به واگذاری سهام در قالب صندوق  های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( تاکید و اعالم شده است، تشکیل این صندوق ها 
مش���روط بر این اس���ت که مدیریت دولتی آن به صورت بلندمدت ادامه دار 

نباشد.
طبق این مصوبه عرضه سهام به روش ثبت سفارش با برخی از شرایط 
مجاز است که براساس آن در ابتدا وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است سهام 
شرکت های تابعه در بورس تهران و فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های 
اجرایی یا شرکت های تابعه آنها یا بانک های دولتی قرار دارند در چارچوب 

روش های مندرج در این جزء واگذار کند.
براساس این تبصره، با واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور 
در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوق ها، عرضه 

واحدها و صندوق های سرمایه گذاری به مردم امکان پذیر است.
همچنین عرضه س���هام ش���رکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب 
صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است که این 

میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می شود.
عالوه بر این در مصوبه مزبور، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های 
دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تامین 
صندوق ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به شکل نقد یا غیرنقد اقدام 

کنند.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که بانک های دولتی مکلف 
هس���تند همکاری های الزم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود 

انجام دهند.

پیگیری سود سهام دولتدریافت کارت اعتباری سهام عدالت عرضه فوالد در بورس کاال
مجلس و دولت براین موضوع تاکید دارند که نبود شفافیت کامل در 
بازارها، عامل اصلی التهاب هاست، از این رو تاکید دولت و مجلس بر عرضه 

مواد اولیه کشور از جمله فوالد به طور کامل در بورس کاالست.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون 
عمران مجلس با بیان مطلب باال اظهار داشت: مجلس به دنبال آن است تا 
با تصمیم گیری پیرامون طرح جامع فوالد، کل محصوالت به طور مستمر 
و برنامه زمان بندی دقیق در بورس کاال عرضه شود تا ضمن ایجاد شفافیت، 

واسطه های مخرب نیز از این صنعت حذف شوند.
وی افزود: با عرضه کل فوالد در بورس کاال و البته در کنار تامین نیاز 
داخل توجه ویژه به صادرات، شاهد بهبود تولید و حذف قیمت های کاذبی 

که به واسطه عرضه فوالد خارج از بورس شکل می گرفت خواهیم بود.
پاک فطرت تاکید کرد: معتقدم کلید حل مشکالت بازار، شفافیت است 
و هر چه عرضه محصوالت را به سمت بورس کاال برود، به طور خودکار 

نقش واسطه ها و دالالن کمرنگ می شود و تولیدکننده انگیزه می گیرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس موافق دستوری شدن قیمت ها نیست، گفت: 
فوالد صنعتی استراتژیک و مهم است که قیمت آن بازارهای زیادی از جمله 
مسکن و خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد، پس با تمرکز عرضه فوالد 
کشور در بورس کاال نه تنها به تعادل بازار فوالد کمک کرده ایم بلکه به طور 
مستقیم با تنظیم قیمت های مسکن و خودرو و سایر محصوالت از مصرف 

کننده نهایی که همان مردم هستند به دنبال حمایت بوده ایم.
نماینده مجلس تصریح کرد: امروز مسکن بازار نابسامانی دارد که یکی 
از دالیل آن نوسان قیمت فوالد در بازار است، بنابراین با ورود کامل فوالد 
ب���ه ب���ورس کاال عالوه بر کنار رفتن بخش کاذب و هیجانی قیمت ها، کار 
دس���تگاه های نظارتی نیز هدفمند می ش���ود چراکه این دستگاه ها به جای 
سرکشی به کل بازارهای کشور اگر به ردیابی محصول خارج شده از بورس 
و تزریق آن به بخش تولید نظارت کنند، تقریبا همه مشکالت بازار و تالطم 

قیمتی مرتفع می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از گفته های خود به 
جلسه کمیسیون صنایع و عمران مجلس با وزیر صمت اشاره کرد و افزود: 
پیشنهاد ما به وزیر صمت عرضه همه فوالد تولیدی در بورس کاال بود که 
دیگر محصول با قیمت گران به دست مصرف کننده نرسد که به نظر می رسد 

با نگاه مثبت وزیر این اقدام در حال جریان است.
براساس این گزارش، به تازگی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به صراحت اعالم کرد که وزارت صمت به دنبال قیمت گذاری 
دستوری فوالد یا هر محصول دیگری نیست بلکه مدافع تولید و شفافیت 

به کمک بورس کاالست.
به گفته رزم حسینی بورس کاال آمده است تا شفافیت و رقابت ایجاد 
کند و همه کاالها در آن معامله شود که وزارت صمت هم به دنبال تقویت 

تولید و بورس کاال است.
طی هفته گذش���ته رویدادها و اظهارنظرهای مختلفی پیرامون بورس 
کاالی ایران رخ داد که مهمترین آن ها به موضوعاتی همچون شکسته شدن 
رکورد ارزش معامالت بورس کاال، پذیرش محصوالت فوالدی و پتروشیمی، 
بررس���ی مزایای عرضه امالک در بورس، بازگشت آرامش بازار خودرو به 
کمک بورس کاال، گشایش انبارهای پسته و زعفران و در آخر اظهار نظر 
وزیر صمت در زمینه عزم این وزارتخانه برای تقویت بورس کاال و حذف 

دالالن اختصاص داشت.
در این رابطه مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران 
با صدور اطالعیه های جداگانه از پذیرش کاالی ورق گالوانیزه چهارمحال، 
شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر سبالن، شمش فوالدی شرکت ذوب آهن 
ذوب آسیا، میلگرد تولیدی شرکت فوالد شاهرود، قیر شرکت آسایش قیر 
دلیجان و مونوکلور استیک اسید به میزان ۱۲۰۰ تن متعلق به شرکت نیروکلر 

در بازار اصلی این بورس خبر داد.
مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران همچنین  با صدور 
اطالعیه ای از بازگش���ایی انبارهای زعفران شرکت های کشاورزی زعفران 
سحرخیز، اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی و صندوق حمایت 

از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد.
ضمنا بورس کاال با صدور اطالعیه ای از گشایش انبار پسته خشک طبیعی 

خندان فندقی جهت انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی خبر داد.
خبر دیگر اینکه سولماز سیالنی مدیر کاالیی کارگزاری بهمن گفت: 
بازار امالک و مستغالت در بورس کاال که از چند سال پیش مقدمات آن 
فراهم ش���ده اس���ت طی هفته های اخیر به دلیل آشنایی و اطالع رسانی در 
مورد مزایا و ویژگی های این ش���یوه عرضه با اس���تقبال نهادهای عمومی و 

دولتی مواجه شده است. 

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جنبه های مثبت 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ بر معامالت بورس، گفت: در روزهای 
اخیر، اخبار و شایعات مربوط به اعداد و ارقام الیحه بودجه، 
باعث شده بود که احتیاط در دستور کار سرمایه گذاران و 

سهامداران قرار بگیرد.
هومن عمیدی در گفتگو با ایرنا به تاثیر الیحه بودجه 
س���ال ۱۴۰۰ بر روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود: 
واگذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی 
مهمترین قسمت از الیحه بودجه ۱۴۰۰ در مورد بازار سرمایه 
است که نسبت به رقم ۹۵ هزار میلیارد تومان امسال  عدد 
قابل توجهی است، برای دست یابی به این هدف باید توجه 
بیشتری به نگرانی های سهامداران و اعتمادسازی برای مردم 

در مورد سرمایه گذاری در بازار سهام انجام پذیرد.
عمیدی خاطرنش���ان کرد: با توجه به وجود چنین 
تبصره ای در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضرورت دارد تا نهادها 
و سازمان های موازی با تشکیالت سازمان بورس که عملکرد 
و تصمیم های آنها در روند بازار سرمایه اثرگذار هستند توجه 
زیادی را نسبت به خواسته دولت در زمینه واگذاری ها داشته 
باشند تا به دنبال تصمیم های اتخاذ شده نظم فعلی معامالت 

بورس دستخوش تالطم ها نشود.
کارشناس بازار س���رمایه افزود: بحث قیمت گذاری 
محص���والت فوالدی، معامالت ب���ازار را درگیر برخی از 
التهاب ها کرد و با توجه به مخالفت های صورت گرفته با 
نرخ گذاری دستوری هنوز نتیجه نهایی آن اعالم نشده است. 
وی با تاکید بر اینکه از زمانی که شاخص بورس در فاز 
اصالح���ی قرار گرفت بانک مرکزی تنها نهادی بود که به 
طور عملی حمایت خود را از بازار سرمایه با تغییر ندادن 
نرخ سود بانکی نشان داد، افزود: اگر از بحث نوسان قیمت 
ارز که عوامل و پارامترهای بسیاری بر آن موثر است عبور 
کنیم، باید باقی نهادها مانند وزارت صنعت معدن و تجارت، 
وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک، اداره ثبت شرکت ها، سایر 

نهادها و س���ازمان های موازی تالش بیشتری برای محقق 
شدن برنامه دولت و آماده سازی زمینه های تحقق این بودجه 

به عمل آورند.
عمیدی اظهار داش���ت: با توجه به فروش هر بشکه 
نفت با نرخ ۴۰ دالر با ظرفیت فروش ۲/۳ میلیون بشکه 
نفت و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تس���عیر 
ارز به نظر می رسد فضای کافی و الزم برای تحقق الیحه 

بودجه وجود داشته باشد.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت جهانی نفت 
نشان  دهنده متناسب بودن این نرخ با واقعیت ها بوده است، 
گفت: چنانچه موفقیتی در زمینه کنترل و ریشه کنی کرونا در 
سطح جهان اتفاق حاصل شود، با افزایش تقاضای جهانی، 
این قیمت ها فراتر می روند و رشد قیمت نفت به کمک 

تحقق بودجه خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فروش ۲/۳ میلیون بشکه 

نفت با توجه به ساختار تحریم ها ممکن است کمی دشوار 
به نظر برسد و قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر 
ارز با نرخ فعلی ارز در بازار آزاد فاصله معناداری دارد که 
باید دید اجرا و عملیات این میزان فروش چگونه محقق 

خواهد شد.
عمیدی افزود: به نظر می رسد بازار سرمایه در محدوده 
مقاومتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اس���تراحت چند 
روزه ای را تجربه کند تا ابعاد این بودجه بیشتر مورد بررسی 

قرار گیرد.
کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تغییر در بازار 
س���رمایه به تدریج توسط نهادهای ناظر بر بازار در حال 
شکل گیری است، خاطرنش���ان کرد: ایجاد ممنوعیت در 
حذف سفارش برای پنج دقیقه پایانی مرحله پیش گشایش 
اقدامی مثبت برای جلوگیری از دس���تکاری معامالت در 
زمان پیش گشایش محسوب می شود، امیدواریم تا با شتاب 

گرفتن این رویه، معامالت ش���فاف  و روان تری در بازار 
شکل گیرد.

عمیدی به استقبال سهامداران برای سرمایه گذاری در 
گروه های پاالیشی، خودرویی، فلزات و بانک ها در بازار هفته 
گذشته اشاره کرد و گفت: در وضع فعلی کمی ترس ناشی 
از سابقه سیاست گذاری ها در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها 
برای س���رمایه گذاری در گروه پتروشیمی ایجاد شده است 
و در انتظار برنامه ریزی های انجام شده برای نرخ خوراک 

پتروشیمی ها در الیحه بودجه ۱۴۰۰ هستند.
کارشناس بازار سرمایه روند معامالت در بازار هفته 
جاری را پیش بینی کرد و افزود: به نظر می رسد در فضای 
ترسیم شده سهامی مورد توجه سهامداران قرار گیرد که از 

رشد اخیر بازار جا مانده اند.
وی خاطرنشان کرد: در گروه بانکی مقاومت های مهمی 
بر سر حرکت سهام بزرگ گروه قرار دارد، اما بیشتر نمادهای 

کوچک مستعد رشد قیمت هستند.
در گروه پاالیشی پیش بینی می شود موقعیت مناسبی 
برای س���رمایه گذاری در این گروه رقم بخورد و رش���د 
س���ودآوری را در بازار شاهد باشیم اما باید منتظر ماند و 
دید در فضای بررسی بودجه برای شرایط فعلی بازار چه 

تصمیمی گرفته می شود.
کارشناس بازار سرمایه به وضع معامالت در بازارهای 
موازی اش���اره کرد و گفت: در چند وقت گذشته تحرک 
خاصی در بازارهای موازی وجود نداش���ت و این بازارها 
وارد رکود نسبی شدند که با توجه به شرایط محدودیت های 

کرونا ممکن است این رکود کمی افزایش یابد.
گفتنی اس���ت که در الیحه بودجه همه شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند 
در طول س���ال ۱۴۰۰ هر س���ه ماه یکبار نسبت به ثبت و 
به روزرسانی اطالعات خود، شرکت ها، موسسات تابعه و 

وابسته اقدام کنند.

تأثیر الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر روند معامالت بورس

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

مشخصا� � شما�� تلفن ها� نمايندگي ها� 
���نامه �طالعا� �ستا� ���بايجا� غربي

تلفن همراهشماره تلفن دفترنام نمايندهشهرستان

32224743رضا دهقانياناروميه
3222845709143439942

ـ36229640جبيريخوي

3524257509144431104عاقليسلماس

0914794900209149793071مظفر دوست  احمديمياندوآب

09188708343ـاسماعيل زادهسردشت

4222308809144427089قباديمهاباد

3422685509146099575ابراهيم رنجبرىماكو

ـ35622470كاتبنقده

3426225509144624390رضاييسيه چشمه

46232029قربانيبوكان
4623325209141806194

3427662209149605584بايرام زادهشوط

3437600109144618523عليزادهمرز بازرگان

09144820324ـخالقي نژادتكاب

0936959075309141884530محمدنژاداشنويه

4422444009143433059درويشيپيرانشهر
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�صل سند كمپاني كا�� � بر� سبز پر�يد مد�91 
�نگ مشكي پال�75 � 924�81 شما�� موتو� 

4579880 شاسي S5430091706056 مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند � بر� سبز خو��� پر�يد با شما�� شهرباني 12 � 
649�91 به شما�� موتو� M13/6463036 � شما�� 

شاسي NAS411100L3609246 مالك �هر� �شيد� 
�حمد �با�� مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا���

�صل شناسنامه �ينجانب مصطفي ���عي 
شر� فر�ند �حمد به شما�� شناسنامه 

2702 � كدملي 0066259258 مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� ��نت ��ميا� مد� 1391 به 
� شاسي: NAZDL104TKB044580 به 
� پال�: 58�ير��983�23 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

سند كمپاني موتو�سيكلت باجا� پالس مد� 
 N5P***150H9540949 :1395 به � تنه
به � موتو�: JEZCFJ76764 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز سو��� پر�يد مد� 1384 شما�� پال� 
�ير��77 � 399�43 شما�� موتو� 01162978 

شما�� شاسي S1412284523107 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي گر��. مالير

سند كمپاني ��نت پيكا� به شما�� پال� 658� 
14 � �ير��41 موتو� 11518119060 شاسي 
81918926 به نا� سيد�حمد ميرباقر� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. پلدختر

�صل صو�تجلسه �نتخا� ��حد مسكن 
مهر به شما�� 99/15663/�/108 
مو�� 99/3/26 متعلق به حميد�ضا 

با�گشا �قد� مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز� بيمه نامه � كا�� ماشين ليفا� X60 پال� 752�45 
�اير��22 شاسي MAKSG4314EB124506 موتو� 

LFB479Q140701306 به نا� سيد محمو� ��يانا مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

كا�� كيشوند �ينجانب 
محمد گو���� به شما�� 

113278/08 مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند � بر� سبز خو��� پر�يد با شما�� شهرباني 16 � 
176�72 به شما�� موتو� M13/6472529 � شما�� 
شاسي NAS411100L3611703 مالك سلنا كريمي 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا���

شناسنامه سبز خو��� 206 مد� 
1399 به � شاسي: LJ032634 به 
� پال�: 35�ير��763�75 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

گو�هينامه ��نندگي پايه 2 �كا�� ملي به 
شما�� 0630023670 به نا� كبر� �حمد� 

فر�ند علي �كبر ساكن �سفر�ين مفقو� گر�يد� 
فاقد �عتبا� مي باشد. �سفر�ين

بر� كمپاني موتو�سيكلت سا�ين 125 مد� 
1384 به شما�� پال� سنند� 2�5232 موتو� 
05015479 شاسي 8408955 به نا� كريم 
محمو�� مفقو� � �� �عتبا� ساقط �ست. سنند� 

كا�� ��نشجويي ��مين ���عي به شما�� 
9515075212 ��نشگا� كر�ستا� �شته 

كا�شناسي علو� خا� مفقو� � �� �عتبا� 
ساقط مي باشد. سنند� 

بر� سبز سو��� پژ� 206 تيپ 2 مد� 
1381 به شما�� �نتظامي 319�58 

�ير��46 به نا� �هر� خو� خيا� طالمي 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز �تومبيل پيكا� به شما�� شهرباني 939�97 
�ير�� 89 به شما�� موتو� 11158224470 � شاسي 

0082414593 به نا� محمو� شيرخانلو مفقو� گر�يد� 
�� �عتبا� ساقط �ست. (مر�غه)

سند سبز خو��� سمند به شما�� پال�: 
�ير�� 40�937�27 � شما�� شاسي: 
LF651439 به نا� ��تا �خت �نگنه 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست. 

بر� سبز � سند كمپاني سو��� پر�يد به شما�� شهرباني 
236�71 �ير��25 به شما�� موتو� 4099860 � 

شاسي S1412290769344 به نا� �ضا ساعي مفقو� 
گر�يد� �� �عتبا� ساقط �ست. (مر�غه)

بر� سبز پژ� پا�� مد� 91 سفيد شما�� پال� 
431�77�ير��47 � شما�� موتو� 12490317365 
شما�� شاسي NAAN21CA3CK141050 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.

برگه سبز� سند كمپاني � تسلسل �سنا� ��نا مد� 96 
 172B0018842 �پال� 493ه�91�ير��23 موتو

شاسي NAAU01FEXHt191536 به نا� محمد �سد� 
�جگر�� مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

كليه �سنا� � مد��� (به غير �� 
كا��) خو��� سو��� سمند مد� 
1384 پال� �ير��78�478�25 
مفقو� فاقد �عتبا� �ست. شلما�

 (3600 cc) CAMARO سند � پر��نه تر�� خو��� سو��� كوپه شو��لت
مد� 2013 �نگ مشكي متاليك پال� 33�51295� ���ند � موتو� 
D9194413 � شاسي 2G1F91E39D9194413 به نا� �مين 

��هد� مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

كا�� شناسايي �سپرتيج مد� 2013 
به شما�� پال� 62�168�35 � شما�� 
موتو� G4KECH488149 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (سا��)

سند كمپاني � شناسنامه مالكيت خو��� پژ� 
GLX405 � پال� �ير��23�681�87 � � 

شاسي NAAM01CA49E381782 � � موتو� 
12487149637 مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

كليه �سنا� � مد��� (به غير �� كا��) 
خو��� سو��� پر�يد ها� بك مد� 

1373 به پال� �ير��64�166�13 
مفقو� فاقد �عتبا� �ست. شلما�

سند سبز خو��� پا�� به شما�� پال�: 
�ير��20�815�93 � شما�� شاسي: 
Lh255875 به نا� ��تا�خت �نگنه 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست.

كليه �سنا� � مد��� سو��� 
پر�يد مد� 1375 پال� 

�ير��56�361�77 مفقو� 
فاقد �عتبا� �ست. شلما�

سند كا�خانه � بر� سبز 
سو��� پژ� ���� 1600 سفيد 

صدفي مد� 79 پال�68 � 
313�45 شما�� موتو� 
22327920480 شما�� 
شاسي 89720817 به نا� 

محمدنبي كفر�شي شما�� ملي 
3961304191 مفقو� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. گرگا�

«مفقو�� مد��� خو���»
بر� سبز � سند كمپاني 

 LX خو���� سو��� سمند
به شما�� پال� �ير��99 � 
167�77 � شما�� موتو� 

124K0856610 � شما�� 
 NAAC91CE5GF شاسي

مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست. «قم»

كا�� هوشمند ��نند� 

به نا� 

حجت �له قلي پو� بر�گر 

به شما�� 2526940 

مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

پال� موتو�سيكلت پيشر� 
تريل XL150CC مشكي 
مد� 1390 شما�� موتو� 

161FMJ*08057323 تنه 
 NCR***150E9044835
پال� 84578/691 مالك 
عبد�هللا �سمعيلي مفقو� 

گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. ال�ستا�

جو�� ��حد صنفي مشا��� 
�مال� فر�هاني به شناسه 
صنفي 0297696086 

به شما�� پر�ند� 21417 
به نا� �قا� حسن فيض 

�با�� به شما�� ملي 
051989281 فر�ند 
جعفر مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني � 
كا�� خو��� پژ� پا�� مد� 

1399 به شما�� پال� 30 
�ير��659�42 به شما�� 
 124K1453369 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAN01CE7LH247730

به نا� ميال� حيد�� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند سبز � سند كمپاني(سند 
 N3 ��سفيد) سو��� مز

مد� 1398 به � شاسي: 
 NAGS7CC26KC627623
 LF11608749 :�به � موتو
به � پال�: 77�ير��841�66 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني 
پژ� پا�� سفيد مد� 

1392 به شما�� شاسي: 
 NAAN01CA4DK822034

به شما�� موتو�: 
124K0146071 به شما�� 

پال�: 36�ير��561�29 به نا� 
مصطفي پو��ضا تربتي مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

كا��� بر� سبز � سند كمپاني 
موتو�سيكلت هوند�� 

cc125 با شما�� پال� 812 
� 52153 با شما�� موتو� 

9124517 � شما�� شاسي 
E1258807441 به نا� 
فرخند� توسلي مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
كرما�

بر� سبز(سند مالكيت) � كا�� 
خو��� ��نت مز�� 2000 ��كابين 
سا� ساخت 1388 به شما�� پال� 

�ير��43 � 954�74 به شما�� 
موتو� FE543972 به شما�� 

 NAGCPC19E21475 شاسي
به نا� بهر�� چر�غي مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 
�صفها�

سند كمپاني(فاكتو� فر��) � بر� 
سبز(سند مالكيت) � كا�� موتو� � 
بيمه نامه موتو�سيكلت كوير 125 
سي سي به �نگ ��شكي به شما�� 

پال� 62813 � 631 به شما�� موتو� 
202995 به شما�� بدنه 9504044 

به نا� محمد �حمد� به كدملي 
0532925361 مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. �صفها�

پر��نه � مهر �كالت 
���گستر� � �صل 

�فترچه تمبر مالياتي 
�ينجانب مصطفي ���عي 
شر� به شما�� پر��نه 

19784 � كدملي 
0066259258 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد.

�سنا� � مد���(بر� سبز) � 
(سند كمپاني) خو��� سو��� 
��گن فولكس گلف به شما�� 

پال� �ير��44 � 471�45 به 
شما�� موتو� 0034732 به 
شما�� شاسي 227306 به 

نا� پيا� مر��� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�صفها�

بر� سبز(سند مالكيت) خو��� 
سو��� پر�يد جي تي �يكس 

�� مد� 1384 به شما�� پال� 
�ير��13 � 295 �63 به شما�� 
موتو� 01072876 به شما�� 

 S1412284447252 شاسي
به نا� مجتبي محمد� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. �صفها�

�گهي مفقو��
بر� سبز خو��� سو��� پيكا� 

مد�1383 به �نگ سفيد � ��غني 
به شما�� �نتظامي 65 � 585�91 � 
به شما�� موتو� 11283065849 

� به شما�� شاسي 83443437 
متعلق به مجيد عبد�لهي شو�كي 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. ((يز�))

كا�� � سند موتو�سيكلت تيپ 
CDI200 مد� 1395�نگ قرمز 
�لبالويي به شما�� پال� 65428 

�ير��569 � شما�� موتو� 
0197NEF955979 � شما�� 

شاسي NEF200E9507976 به 
نا� عزيز �له كياني مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند كمپاني � تسلسل �سنا� 
� شناسنامه مالكيت پژ�405 
مد� 1386 به شما�� �نتظامي 
319�41�ير��23 � شما�� 
موتو� 12486073450 � 
شما�� شاسي 40323799 

مفقو� گر�يد� � �عتبا� ند���. 
(شهركر�)

شناسنامه مالكيت خو��� (بر� 
سبز) كا�� مشخصا� �كا�� 

هوشمند كاميو� ميكسر �ميكو مد� 
1390 �نگ ��� ��غني شما�� پال� 
632�92 � �ير��19 شما�� موتو� 
1511B002847 شما�� شاسي 

NA2A3LLD6BA002235 به نا� 
�قا� ��� �... قدمي مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشند.

بر� سبز(سند مالكيت) � سند 
كمپاني (فاكتو� فر��) خو��� 

سو��� سمند �� �يكس مد� 1384 
به شما�� پال� �ير��13 � 319�47 
به شما�� موتو� 12484076423 

به شما�� شاسي 17607133 به نا� 
هوشنگ �فشا�� مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. �صفها�

سند كمپاني � بر� سبز(سند 
 i1600 �مالكيت) ��نت پيكا

مد� 1383 �نگ سفيد � 
متاليك به شما�� پال� 61 
� 996�94 شما�� موتو� 

11282037458 � شما�� 
شاسي 82926888 مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

بانه

سندكمپاني � تسلسل �سنا� � 
شناسنامه مالكيت كاميو� با�� 

فلز� �لوند مد� 1390 به شما�� 
�نتظامي 738�76�ير��23 � 
شما�� موتو� 89013837 

� شما�� شاسي 
 NADV4JBB1AJ059345
مفقو� گر�يد� �عتبا� ند��ند.

(شهركر�)

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت 
كبير125 �نگ قرمز مد� 1387 

به شما�� پال�
 �ير��322 � 26864 � 

شما�� موتو� 200771218 
� شما�� شاسي 

NCV***125P8701213 به 
نا� مر��علي ����� مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

تمامي مد��� �سلحه 
مد� نيمه خو�كا� پنج تير 
كشو� سا�ند� تركيه به 
شما�� �سلحه 960350 
به شما�� جو��706048 
به مالكيت عبد�له گنجي 

مفقو� شد� �ست.

بر� سبز � سند كمپاني 
��نت پيكا� مد� 1379 

به شما�� پال�45 � 
791�81 با شما�� موتو� 

11517907274 � شما�� 
شاسي 79908161 به نا� 
�كر� قو�� �با�� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما�

مجو� حمل سال� تك لو� 
ساچمه �ني مد� كوسه 

كاليبر12 به شما�� سال� 
69G�290234 ساخت 
تركيه به نا� حسين نخعي 
سرمو�� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. 
كرما�

بر� كمپاني �يسو�� 
6 تن مد� 1394 

به � شاسي: 
 NAGNPR15PFT003745
 4HK1365659 :�به � موتو

به � پال�: 44 �ير�� 
178�78 مفقو� گر�يد� 
� فاقد �عتبا� مي باشد. 

بر� سبز خو��� سو��� پر�يد 
مد� 1394 به شما�� پال� 

17�961�13 � شما�� موتو� 
5429629 � شما�� شاسي 

 NAS411100F3431516
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 
���ميه � ناهيد فتحي 

كا�� ��نشجويي �ينجانب 
مهديه منصو�� ��نشجو� 

�شته حسابد��� مقطع 
كا���ني به شما�� 

80121124 �� مؤسسه 
�مو�� عالي جها� 

��نشگاهي ��حد كاشمر 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. 

بر� سبز (سند مالكيت) خو��� 
سو��� پژ� 405 جي �� �يكس �� 
سا� ساخت 1389 به شما�� پال� 

�ير�� 43�218�88 به شما�� موتو� 
12489068769 به شما�� شاسي 

NAAM01CA4AR519169 به نا� 
فرشته جعفر���� قهد�يجاني مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�صفها� 

بر� سبز خو��� سو��� 
سايپا تيبا مد� 1396 به 
شما�� پال�314�76 
�ير��96 به شما�� موتو�
  M15/8537535

� شما�� شاسي 
 NAS811100H5776680
مفقو� گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 

مي باشد. شاهر�� 

بر� سبز (سند مالكيت) � كا�� 
تر�كتو� شش سيلند� �� �يفر�نسيل 

ITM399 مد� 1394 به شما�� 
پال� �ير�� 71� 392�14 به شما�� 

موتو� YAW3121C به شما�� شاسي 
N3HKTAA5DFHQ05615 به 

نا� قربانعلي بني طالبي به كدملي 
4621258801 مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. �صفها� 

بر� سبز خو��� سو��� پژ� 
206 ها� بك مد� 1390 به 
شما�� پال� 17�946�34 � 

شما�� موتو� 14190022853 
� شما�� شاسي 

 NAAP03ED4BJ516686
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 
���ميه � مريم فر��سر 

�گهي فقد�� مد�� تحصيلي 
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب خا�� قنبر� 

فر�ند حيد� به شما�� شناسنامه 1218 صا��� 
�� گنا�� مقطع كا�شناسي �شته حسابد��� 

صا��� �� ��حد ��نشگاهي ���� �سالمي گنا�� 
با شما�� 16171/2737 مفقو� گر�يد� �ست 
� فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� تقاضا مي شو� 
�صل مد�� �� به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد 
بند� گنا�� ��سا� نمايد.  گنا�� � خالقي 

سند ليزينگ � كا�� 
خو��� سمند مد� 90 
به �نگ سفيد به شما�� 

پال�84�721�52 شما�� 
موتو� 12490135163 � 

شما�� بدنه BF877139 به نا� 
��نش هاشمي پو� �فشا� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشند. (بند�عبا�)

سند كمپاني � تسلسل 
�سنا� � شناسنامه مالكيت 

پر�يد مد� 1384 به 
شما�� �نتظامي 881�78 
�ير�� 53 � شما�� موتو� 

01145887 � شما�� شاسي 
 S1412284529921

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
�ست. شهركر�

 GLXI 405 �سند سبز پژ
نقر� �� متاليك مد� 85 
به شما�� پال�: �ير�� 

22�734�95 � شما�� 
موتو�: 12485084138 � 
شما�� شاسي: 12200370 

به نا� محمدها�� حبيبي 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

�ست. 

�گهي فقد�� مد�� تحصيلي 
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب نصر� شهابي فر�ند 

حسين به شما�� شناسنامه 13006 صا��� �� گنا�� �� 
مقطع كا�شناسي �شته ��هنمايي � مشا��� صا��� �� ��حد 
��نشگاهي ���� �سالمي بوشهر با شما�� مد�� 6/21277 
�15�01 با شما�� گو�هينامه 84146744222 به تا�يخ 
85/2/6 مفقو� گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� مي باشد. 
�� يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� ���� 

�سالمي بوشهر ��سا� نمايد. گنا�� � خالقي 

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب مريم 
بيد�قد��� فر�ند علي به شما�� 

شناسنامه 1520055889 صا��� �� 
ميانه �� مقطع �شته حسابد��� صا��� 
�� ��نشگا� ���� ��حد ميانه به شما�� 
179021801497 مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. يابند� �صل 
مد�� �� به ���� ميانه جا�� تر�نزيت 

��نشگا� ���� ميانه ��سا� نمايد. 

بر� سبز خو��� سو��� سمند 
LXXU7 مد� 92 به �نگ 

سفيد � ��غني به شما�� پال� 
83 �331�42 شما�� موتو� 

124K0190710 � شما�� شاسي 
NAAC91CC8DF631527 به 
نا� يوسف �حيمي مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

(بند�عبا�)

سند كا�خانه خو��� سو��� ها� بك 
هايما T-AT-S5 مد� 98 به 
�نگ مشكي متاليك به شما�� 

پال� 84�358�31 شما�� موتو� 
GN15TF87004641 � شما�� 

 NAAD5C344KY721052 شاسي
به نا� سيد�حمت �له موسو� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
(بند�عبا�)

سند كمپاني ��نت پيكا� 
به شما�� شهرباني 

857�36�ير��44 
� شما�� شاسي 

 NAAA46AA4AG119390
شما�� موتو� 

11489018409 به نا� �مير 
قاسمي مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

�صل بر� سها� شركت 
توليد� خليج مركز� با 
شما�� سر� 0252 به 
نا� كاظم معصومي � يك 
جلد شناسنامه به نا� 

�حيد معصومي � يك بر� 
�صل ���نامه با شما�� 

4075 مفقو� گشته � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

�صل بر� فر�� كا�خانه � بر� 
سبز خو��� MVMX33 �نگ 

سفيد � ��غني مد� 1393 �.� 
 �.� MVM484FAFE029211

 � NATGBAXK0E1029044
شما�� پال� �ير��88�332�49 بنا� 
كو�� شريفي �يگي مفقو� گر�يد� � 

�عتبا� ند���.
بر�جن

بر� سبز � سند كمپاني � كا�� ماشين 
خو��� سو��� پژ� GLX405 به �نگ 

نقر� �� � مد� 1387 به شما�� شهرباني 
73� �ير��336�85 به شما�� موتو�: 
12487135233 � شما�� شاسي: 

NAAM01CA99K910306 به نا� 
�سماعيل عز� نيا مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
حسيني � �با��

�ينجانب مهر�نگيز �ماني جهانملو مالك سو��� 
پژ� ���� مد� 83 به شما�� �نتظامي 949�44 

�ير��91 به شما�� شاسي 83144673 � شما�� 
موتو� 11783044259 به علت فقد�� �سنا� 
فر�� سند كمپاني تقاضا� ��نوشت (�لمثني) 
�سنا� مذكو� �� نمو�� �ست� لذ� چنانچه هركس 
��عايي �� مو�� خو���� مذكو� �� ���� ظر� 

مد� �� ��� به �فتر سا�ما� فر�� شركت �ير�� 
خو��� � �قع �� پيكا� شهر ساختما� سمند مر�جعه 
نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� طبق 

مقر��� �قد�� خو�هد شد.
� �� ضمن �صل بر� سبز � �سنا� �فتر� خو��� 

فو� مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه مالكيت �سيله 
نقليه هيوند�� توسا� 

مد� 2009 شما�� موتو� 
 G6BA8720916

شما�� شاسي 
 KMHJN81DP9U064326

پال�
 131�56 �ير��44 

به نا� مهد� نجفي مقد� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. 

مالك محمد عبد�لرضائي مالطي خو��� سو��� 
پر�يد مد� 1384 سيستم صبا جي تي �يكس سند 

كمپاني بر� سبز � كا�� سوخت � كا�� ماشين 
به شما�� شاسي 1412284717881 شما�� 

موتو� 1368870 پال� 57 �ير�� 137�72 به 
علت فقد�� �سنا� فر�� سند كمپاني تقاضا� 

��نوشت (�لمثني) �سنا� مذكو� �� نمو�� �ست� لذ� 
چنانچه هركس ��عايي �� مو�� خو��� مذكو� ���� 
ظر� مد� 10 ��� به �فتر سا�ما� فر�� شركت 
�ير�� خو��� ��قع �� پيكا� شهر ساختما� سمند 
مر�جعه نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت 
مزبو� طبق مقر��� �قد�� خو�هد شد. �� ضمن 

�صل سند مالكيت خو��� � بر� سبز خو��� فو� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. فومن 

پذيرش فو رى 4 نفر

در بخش ادارى بازرگانى 
5� ثابت+ پو�سانت+ ناها�

4 4 2 0 6 3 9 6

فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

ن و كرج
ى تهرا

بوم

بر� سبز � سند كمپاني 
موتو�سيكلت �كو�� تيپ 

CC125 به � پال�
 118 � 32155 � موتو� 
*STATE125N3C*10E06224 

  � تنه
N3C***125E9001859 
به نا� سعيد حا� پو� حلو�ئي مفقو� 

گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند مالكيت � شناسنامه 
��نت نيسا� 

به �نگ �بي ��غني مد� 1384 
به شما�� پال� 24 � 362�17 

� شما�� موتو� 294916 
 D90237 شما�� شاسي �
به نا� غالمرضا عالي شيئي 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. كا����


