
خرید مسکن با وام؛   هدف جدید خانه اولی ها

بازارازرکودخارجمیشود؟

تقاضای  خروج  با  همزمان   - اقتصاد  گروه 
بزرگ،  و  میان متراژ  امالک  سرمایه ای در بخش 
متراژ  کوچک  واحدهای  برای  مصرفی  تقاضای 
در پایتخت با وام ۴۸۰ میلیون تومانی به تدریج 
در حال افزایش است. بررسی ها نشان می دهد 
دست کم سه نشانه از ترغیب متقاضیان مردد 
برای خرید آپارتمان کوچک متراژ عمدتا در مناطق 
پرمعامله در غرب، شرق و بخش هایی از جنوب 

تهران دیده می شود.
وام  دریافت  برای  تقاضا  اخیر  هفته های  در 
مسکن تا سقف ۴۸۰ میلیون تومانی از طریق خرید 
اوراق تسهیالت مسکن افزایش پیدا کرده که منجر 
به رشد نسبی قیمت آن شده است. دریافت وام 

عمدتا به قصد خرید آپارتمان کوچک متراژ انجام 
می شود. متقاضیان خانه اولی معموال در مواقعی 
که بازار ملک به کف قیمتی نزدیک می شود از 
طریق دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و پس انداز 
به خرید مسکن می کنند. هم اکنون  اقدام  خود 
قیمت هر برگ تسه حدود ۱۰۳ هزار تومان است.

در حال حاضر، آرامش نسبی در بازار مسکن 
دیده می شود. نرخ رشد ماهیانه قیمت به صفر 
متمایل شده و معامالت به کمترین میزان خود 
در سال جاری رسیده است. از طرف دیگر به دلیل 
شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش 
مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای  

مصرفی فراهم است.

در  سرمایه گذاری  توقف  از  ملکی  واسطه های 
رتبه ی  می دهند.  خبر  پایتخت  شمالی  مناطق 
منطقه یک از تعداد معامالت مسکن شهر تهران 
تنزل کرده است. سال ۱۳۹۷ در بحبوحه رونق 
بازار مسکن که با رشد تقاضای سرمایه ای همراه 
شد منطقه ۱ جایگاه پنجم را در تعداد معامالت 
داشت که هم اکنون به رتبه ی هشتم رسیده و در 
سوی مقابل، منطقه ۱۰ از جایگاه چهارم در سال 
۱۳۹۷ به رتبه دوم ارتقا یافته است. ویژگی بارز 
آپارتمان های منطقه ۱۰ کوچک متراژ و ارزان قیمت 

بودن آن است.
تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار 
مسکن به تدریج فضا برای ورود تقاضای مصرفی 
فراهم می شود. رکود مسکن معموال ۱۰ تا ۱۵ فصل 
طول می کشد. صرف نظر از ماه های اردیبهشت و 
خرداد امسال که به دلیل ایجاد انتظارات تورمی 
ناشی از اصالح نظام یارانه ها بازار مسکن به تحرک 
رسید، از سال گذشته این بازار به رکود رسیده و 

در واقع شش فصل از رکود بازار ملک می گذرد.
از طرف دیگر برخی فروشندگان واحدهای بزرگ 
متراژ و لوکس در ماه های اخیر آپارتمان های خود 
را با تخفیف عرضه می کنند. این در حالی است 
که بنا به گفته ی مشاوران امالک شهر تهران در 
آپارتمان های کوچک با مقداری رشد قیمت مواجه 
هستیم. در حال حاضر آپارتمان های با متراژ کمتر 
به خود  را  از ۸۰ متر مربع ۵۷ درصد معامالت 
با  نیز  اختصاص می دهند. ۵۶ درصد معامالت 
قیمتی کمتر از متوسط شهر )متری ۴۳.۷ میلیون 
تومان( انجام می شود. ۵۰ درصد خرید و فروش ها 
نیز به واحدهای با ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان 

اختصاص دارد.
منطقه ۵ در غرب، مناطق ۱۰ و ۱۴ در جنوب و 
منطقه ۴ در شرق پایتخت را می توان کانون خرید 
دهک های  توان  با  متناسب  واحدهای  فروش  و 
حاضر  حال  در  کرد.  ارزیابی  پایین  و  متوسط 
با ۱۵  منطقه ۵  به  معامالت  از  بیشترین سهم 
درصد تعلق دارد. رتبه دوم از آن منطقه ۱۰ با ۹.۳ 
درصد است. منطقه ۲ که ۸.۷ درصد معامالت در 

بر می گیرد جایگاه سوم را دارد و منطقه ۴ با ۸.۳ 
درصد در رتبه چهارم تعداد معامالت قرار دارد.

افول  یک  در  مسکن  بازار  گذشته  سال  از 
تدریجی قرار گرفته و نرخ رشد آن از تورم عمومی 
عقب مانده است. در حال حاضر تورم نقطه به 
نقطه ۴۸ درصد و رشد قیمت مسکن در تهران 
نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد است. در واقع 
قیمت مسکن جاماندگی ۱۰ درصد در مقایسه با 
دیگر کاالها دارد. ادامه شرایط فعلی می تواند به 
تدریج منجر به ورود تقاضای مصرفی به بازار 
مسکن شود. البته اغلب کارشناسان معتقدند 
رکود به این زودی ها دست از سر بازار مسکن 
برنمی دارد. یکی از عوارض منفی در بازار مسکن 
رشد هزینه های ساخت و ساز است که باعث 
افزایش قیمت واحدهای نوساز شده است. این 
عامل می تواند در قیمت واحدهای با سن بنای 
کمتر از پنج سال تاثیر بگذارد. بر این اساس 
انتظار می رود رونق خرید و فروش از واحدهای 
قدیمی آغاز شود. در حال حاضر حجم فروش 
واحدهای باالی ۲۰ سال نسبت به سال گذشته 
۶۱ درصد و در مقایسه با هشت سال قبل ۲۴۵ 

درصد افزایش یافته است.
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار 
مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده 
بود، بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه 
پیدا کرد. طبق  اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت 
هر متر خانه در تهران در مهرماه به ۴۳.۷ میلیون 
تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با 
ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل 
۳۸.۲ درصد رشد نشان می دهد. هم چنین مرکز 
آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران 
را ۴۴.۳  آن  حسابی  متوسط  و  میلیون  را ۴۶.۴ 
میلیون تومان اعالم کرد. تعداد معامالت نیز در 
مهرماه ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ 
هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
در سال قبل به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش 

یافته است.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: فارغ از این که از اوراق ارزی چقدر 
استقبال می شود و چقدر مورد تقاضای مردم خواهد بود و چقدر می تواند 
نقدینگی را بلوکه کند، مساله اصلی این است که دولت باید روی کنترل 
تورم متمرکز شود؛ این در حالی است که هنوز شواهدی از کنترل تورم 

مشاهده نمی شود.
به گزارش خیرآنالین؛ بازار ارز سه روز پایانی آبان ماه ۱۴۰۱ را با تصمیم 
جدید بانک مرکزی برای بازار ارز آغاز خواهد کرد، آن هم در شرایطی که 
در طول ماه میانی پاییز، دالر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت 
و حتی این نگرانی وجود داشت که احتماال وارد کانال ۳۷ هزار تومان شود.

از ابتدای آبان ماه تاکنون قیمت دالر از ۳۲ هزار و ۷۶۶ تومان، در حال 
حاضر به ۳۴ هزار و ۷۵۱ تومان تغییر کرده است. نقطه اوج قیمت دالر در 
یک ماه گذشته مربوط به هفدهم آبان ماه است که قیمت دالر روی نقطه 

۳۶ هزار و ۶۷۰ تومان ایستاد.
با این حال، بانک مرکزی در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، تالش کرد 
تا با انتشار اخباری مبنی بر فروش اوراق ارزی و تزریق سنگین ارز در 
بازار توافقی و پیشی  گرفتن میزان عرضه از تقاضا، سیگنال کاهشی برای 
نرخ دالر ارسال کند. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت نمی تواند در 

درازمدت به این روند ادامه دهد.
راهکار گذرا و موقت

با خبرگزاری  گفت وگو  در  اقتصادی  کارشناس  وحید شقاقی شهری، 
خبرآنالین درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و 
فروش اوراق ارزی می گوید: بسته اجرایی بانک مرکزی، راهکارهای گذرا و 
کوتاه مدت است. به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما می توانیم به آن 

به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.
وی می افزاید: بانک مرکزی اعالم کرده که شما ریال خود را بدهید و 
عمال اوراق ارزی برای سررسید سال آینده دریافت کنید و در آن سررسید 

هم به بانک مراجعه کنید و دالر خود را تحویل بگیرید.
او عنوان می کند: این کار عمال بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط 
کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند. به این شکل، هم جلوی التهاب 

در بازار ارز گرفته شود و هم این که نقدینگی عمال جمع شود.
خرید فرصت برای فروکش التهاب ارزی

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: این ها عمال راهکار نیست، ایجاد 

یک وقفه و گرفتن یک فرصت زمانی است تا التهاب تا حدودی فروکش 
در  تورم  کنترل  ارز،  بازار  برای مساله ساماندهی  اساسی  راه حل  کند. 
اقتصاد است و تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، نمی توانیم بازار ارز 

را ساماندهی کنیم.
شقاقی شهری تصریح می کند: ما امسال بیش از ۴۰ درصد تورم را در 
اقتصاد ایران داریم، در حالی که شرکای ایران کمتر از ۱۰ درصد تورم دارند، 
بنابراین ما حداقل یک شکاف تورمی ۳۰ درصدی را بین ایران و شرکای 

تجاری مان داریم.
شقاقی شهری عنوان می کند: این مساله به این مفهوم است که قیمت 
دالر در پایان امسال هر عددی باشد، به میزان این شکاف تورمی که حدود 
۳۰ درصد یا بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، در سال آینده به قیمت دالر 
افزوده خواهد شد. یعنی اگر فرض کنید در پایان امسال دالر ۴۰ هزار 
تومان یا ۳۵ هزار تومان باشد، ۳۰ درصد در سال آینده به قیمت کنونی 

دالر افزوده خواهد شد.
وی متذکر می شود: ما اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، همچنان دور باطل 
تورم و دالر را خواهیم داشت. وقتی تورم باال می رود، قیمت دالر را با وقفه 
افزایش می دهد و در ادامه با افزایش قیمت دالر، دوباره تورم باال می رود. 
در واقع یک دور باطل و یک چرخه معیوب ایجاد می شود و عمال یک 

تسلسل ادامه دار خواهد بود.
نسخه کنترل بازار ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: همان طور که گفتم، 
باید  دولت ها  و  می کند  عبور  تورم  از  ارز،  بازار  کنترل  راه حل 
سیاست های کنترل تورم را در دستور کار قرار دهند؛ یعنی حل ۴ 
ناترازی به انضمام مدیریت انتظارت تورمی. ناترازی بانکی، ناترازی 
بودجه ای، ناترازی ارزی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. 
ما ۴ ناترازی داریم؛ به اضافه انتظارات تورمی که ریشه تورم در 

اقتصاد ایران هستند.
یعنی  دارد؛  بخش  دو  هم  ارزی  ناترازی  می افزاید:  شقاقی شهری 
کسری های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه. با این حساب، ما 

۵ ناترازی داریم.
ماحصل این ناترازی ها، تورم در اقتصاد ایران است و تا زمانی که این 
ناترازی ها را حل نکنیم، دارای تورم های باال خواهیم بود و شکاف تورم 

داخل و خارج هم به افزایش قیمت ارز منجر می شود. افزایش قیمت ارز 
هم در یک دور بعدی، تورم را باالتر می رود.

وی عنوان می کند: بر این اساس، انتشار اوراق ارزی صرفا یک ابزار 
کوتاه مدت است تا بتوانیم نقدینگی را بلوکه کنیم و جلوی التهاب در بازار 

ارز در شرایط کنونی را بگیریم.
شبهه در انتشار اوراق ارزی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که خرید اوراق ارزی 
جذابیت دارد؟ می گوید: واقعیت این است که من احساس می کنم از 
اوراق ارزی استقبال چندانی نخواهد شد، یعنی مردم اگر دنبال این بحث 

باشند، می روند ارز را از بازار خریداری کنند.
شقاقی شهری می افزاید: مگر این که اوراق ارزی با یک نرخی مناسبی 
بتوانند عرضه کنند که جذابیت داشته باشد. شاید اگر نرخ صرافی را 
مدنظر قرار می دهند، احتماال نرخ صرافی یک فاصله ای با نرخ بازار 
دارد. برای مثال نرخ صرافی ها ۲، ۳ هزار تومان زیر قیمت بازار است. 
شاید این فاصله یک جذابیتی را ایجاد کند. وی تصریح می کند: ما 
یک بار این ابزار را استفاده کردیم، اما به خاطر دارم که به تعهدمان 
عمل نکردیم، بر این اساس، همه این ها می تواند شبهات را بیشتر کند.

یکی از عوارض منفی در بازار 
مسکن رشد هزینه های ساخت 
و ساز است که باعث افزایش 
قیمت واحدهای نوساز شده 
است. این عامل می تواند 
در قیمت واحدهای با سن 
بنای کمتر از پنج سال تاثیر 
بگذارد. بر این اساس انتظار 
می رود رونق خرید و فروش از 
واحدهای قدیمی آغاز شود

مهار قیمت ارز از مسیر کنترل تورم عبور می کند
اوراقارزیجلویجهشقیمتدالررامیگیرد؟

  

 ٣٧ کشتی حامل کاالی اساسی با مشکل اسنادی بر روی آب مانده اند
 خطر خودسوزی و فساد کاالهای انباشت شده در انبار

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در 
بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه 

بر روی آب مانده اند.
بهروز آقایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت 
انبارهای بنادر و تخلیه و ترخیص کاال در بنادر خوزستان اظهار داشت: در 
حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار 
تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند و در کنار اسکله هم ٢٠٠ هزار تن کاال 
در حال تخلیه است. همچنین بیش از ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کاال در 

انبارهای بندر امام انباشت شده اند.
وی با تاکید براینکه کشتی های که روی آب مانده اند به دلیل مشکل 
اسنادی امکان ورود به بندر را ندارند، ادامه داد: هنوز تبادالت مالی بین 
فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل اسنادی مواجه اند. پس از 
رفع مشکل اسنادی به این کشتی ها اعالم ورود به بندر می شود که در 
حال حاضر به هیچ یک از این ٣٧ فروند کشتی که حامل کاالی اساسی 
هستند، اعالم ورود به بندر نشده  است.  مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان گفت: فرض بر این باشد که همین امروز مشکل اسنادی 
این کاالها و بار برطرف شود، به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته 
کاالهای خود یعنی همان ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن را از انبارهای بندر امام 
خارج کند، ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی های مانده بر روی آب 
نداریم.  آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو زیر مجموعه آن؛ امور 
پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام سریع کاالهای انباشت 
در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید کرد: بخشی دیگر از این کاالهاو بار 
متعلق به بخش خصوصی بوده که سیاست گذاری ورود و خروج این کاالها 
هم بر عهده جهاد کشاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی 
دقیق نسبت به واردات کاال و خروج آن از بنادر اقدام کند تا امروز با این 
مشکالت مواجه نشویم.  وی افزود: از سوی دیگر تا این ٣ میلیون و ٩٠٠ 
هزار تن کاال از انبارهای بندر امام خارج نشوند، از پذیرش همزمان انبوه 

کشتی که در لنگرگاه مانده اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان درباره مدت زمان ماندگاری 
برخی از این کاالها در لنگرگاه و انبارهای بندر امام اظهارداشت: برخی از 
این کشتی ها از مرداد ماه در لنگرگاه منتظر ورود به بندر هستند و برخی از 

کاالها از اردیبهشت ماه در انبارهای بندر امام دپو شده اند. 

اقتصاداخبار
دوشنبه 30 آبان 1401/ شماره 1361

5روزنامه صبح ایران

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هیا 
فاقد سند رسمی برابر رای 140160317123001773 مورخ 1401/08/07 تصرفات آقای / 
خانم محمد پیراینده فرزند یوسف صادره از اهواز شماره شناسنامه 2694 دارای کدملی 
شماره 1751035786 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 54/45 مترمربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک 2280 و 2280/1 واقع در بخش 2 اهواز، اخبار خروجی 
اراضی محمد رحیم شعرباف منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به 
تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و 
رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره 

ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/30

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
5/1822 م/الف 

 Glxi 405 کارت خودرو و کارت بیمه خودروی سواری و نام وسیله نقلیه : پژو 
و رنگ خودرو : نقره ای متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1391 و شماره پالک : 49 
 : موتور  شماره  و   NAAM11CA2CR488231  : شاسی  شماره  و  ص48   826
12491007391 و نام صاحب سند : غالمرضا دهداری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد 1401/08/454(

 : نقلیه  نام وسیله  به  برگ سبز خودرو سواری  کمپانیو  و سند  مالکیت    سند 
سایپا 111 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1392 و شماره پالک 
: 16ایران699ق16 و شماره شاسی : NAS431100D5751675 و شماره موتور : 
4943038 به نام صاحب سند : علیرضا صیدی هلیالنی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/464(

نام  به  کارت خودروی  سواری  و  برگ سبز خودرو  و  كارت هوشمند سوخت    
وسیله نقلیه : ساینا و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1399و شماره پالک 
: 99ه885ایران14 و شماره شاسی : NAS831100L5884903 و شماره موتور : 
M15/8911293 به نام صاحب سند : سمیه عبدالوند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/08/455(

شماره  به  مهرعلی  فرزند  آبادی  رحمت  سجاد  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
شناسنامه 3221 و کد ملی 4011725854 صادره از اسدآباد در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمها صادره از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد سنندج با شماره 28648 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. 
از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به 
نشانی استان کردستان، شهرستان سنندج، سه راه ادب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

سنندج ارسال نماید.  نوبت سوم )کد 1401/08/466( 

به کار سازندگان مسکن و ساختمان ) شخص حقیقی ( اشکان  پروانه اشتغال 
محمدی به شماره سریال 26512، با کد ملی 3230092171،شماره شناسنامه 438 
فرزند صدیق در تاریخ 1401/06/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد 1401/08/457(

   كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و سند کمپانی و اصل برگ سبز خودرو 
ساندرو مدل 96 به رنگ مشکی به شماره انتظامی22 ط 221 ایران 10 شماره موتور 
K4MC697-W005283 و شماره شاسی NAPBSRBYAH1056226 به نام 

پرهام پارسا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/461(

ایران  كارت ماشين خودرو ٢٠٦ رنگ سفيد روغنی مدل 1397 و شماره پالک 
موتور  شماره   ,  NAAP13FE1JJ696033 شاسي  شماره   ٩٢ هـ   851  /  77
167B0054918 به نام محمد فرید توکلی در تاریخ 1401/08/2٢ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/463(

 مدرک تحصیلی اینجانب مژگان صمیمی،فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
304و کد ملی3621014144 صادره از زاهدان در مقطع کارشناسی،رشته پرستاري 
صادره از دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،مفقود گردیده وفاقداعتبار قانونی است از 
یابنده تقاضا میشوداصل مدرک رابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن به نشانی رشت 

ارسال نماید.نوبت دوم  )کد 1401/08/469( 

 مدرک تحصیلی اینجانب مریم اسمعیل بیگی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 
270 صادره از تویسرکان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد همدان با شماره سریال 2212589 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان به نشانی همدان بلوار پروفسور موسیوند ارسال نمایند. نوبت سوم )کد 

 )1401/08/468

سند مالکیت و برگ سبز خودروی   سواری به نام وسیله نقلیه : رانا و رنگ خودرو : 
آبی ومدل وسیله نقلیه : 1393و شماره پالک : 25 ج 744 ایران 63 و شماره شاسی : 
NAAU01FE1ET051645 و شماره موتور : 163B0052894 ,نام صاحب سند : 

امیر ترابی اردکانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/465(

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا حجاری زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
15989 و کد ملی 0069791521 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و 
ادبیات اسپانیایی صادره از دانشگاه عالمه طباطبایی با شماره 44116 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه عالمه 
طباطبایی به نشانی هران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس 
مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی کد پستی: 1489684511 ارسال نماید. نوبت سوم 

)کد 1401/08/467( 

: سفید و  : پیکان و رنگ خودرو  نقلیه  نام وسیله  به  برگ سبز خودرو سواری 
 : ایران89 و شماره شاسی  : 529ج48  : 1378 و شماره پالک  نقلیه  مدل وسیله 
78479866 و شماره موتور : 11127875750 به نام صاحب سند : عباس رحمان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/459(

شرح  به   0312232772 شناسنامه  شماره  به  سیدانی  صبوری  مهشید  خانم 
حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از  کالسه 140101920000589718  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صبوری سیدانی به شماره 
شناسنامه 2659292701 در تاریخ 23 مرداد ماه 1400 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
-1خانم زینب سیدی زاده امراله فرزند میر سجاد شماره شناسنامه 1717264050 

تاریخ تولد:1352/12/29 زوجه متوفی
-2خانم مهشید صبوری سیدانی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 0312232772 

تاریخ تولد: 1379/09/13 دختر متوفی
و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه سری و رسمی در 
اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد 

و دیگر اعتراضی قبال رسیدگی نخواهد بود.
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان فردیس .دادگستری کل شهرستان فردیس 

واقع در جاده مالرد کانال شرقی.


