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کارشناس مسکن: مردم با شعار خانه دار نمی شوند

سایه بحران بر سر بازار مسکن

گروه اقتصاد - دولت عدالت محور تنها نظاره 
گر قیمت های نجومی در بازار ملک شده و دیگر 
تمایلی هم به شعار های مسکنی ندارد و کم کم 
وعده های تولید و تحویل مسکن به مردم را به 
فراموشی سپرده است. این در حالی است که 
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی تازه نفس 
رئیسی در خصوص تولید یک میلیون مسکن در 
سال می گوید؛ هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن 
تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ 

است.
حاال که وارد دهمین ماه از سال ۱۴۰۱ می شویم 
گمانه زنی ها در خصوص وضعیت بازار مسکن 
شدت گرفته و با توجه به سیاست های شکست 
بازار  این  در  تورم  افزایش  خیز  دولت،  خورده 

بیشتر شده است.
گرانی مسکن در ایران فرصت خانه دار شدن 
را از اقشار بیشتری در جامعه گرفته است. در 
بازار  از بخش های درگیر در  بین هر کدام  این  
مسکن، دلیل رشد قیمت ها را به گردن دیگری 
می اندازد. از افزایش نرخ زمین تا گرانی نهاده های 
ساختمانی، موضوعاتی است که بر قیمت نهایی 

مسکن تأثیرگذار است.
کانون  پورحاجت، عضو هیئت مدیره  فرشید 
سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با اقتصاد 

و  مسکن  بازار  بر  حاکم  شرایط  مورد  در   ۲۴
ادامه گرانی ها با اشاره به اینکه دیگر امیدی به 
کاهش  و  توسعه  راستای  در  دولت  برنامه های 
مدت  گفت:  نیست،  مسکن  بازار  در  قیمت 
و  نامناسب  وضعیت  خصوص  در  که  هاست 
بحران ایجاد شده در بازار مسکن هشدار ها داده 
می شود، اما متأسفانه دولت در این زمینه تنها 
با اعالم آمار و ارقام متفاوت، درصدد سرپوش 
گذاری بر روند افزایش قیمت و کاهش تولید در 

این بازار است.
این کارشناس صنعت مسکن گفت: متاسفانه 
روند قیمت انواع نهاده های ساختمانی در حال 
افزایش است و ادامه این جریان قطعا به روند 
ساخت و ساز آسیب خواهد زد و در نهایت تورم 

در بازار مسکن بیشتر از گذشته خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: 
شرایط نامساعد حاکم بر بازار مسکن دلیل اصلی 
خروج سرمایه ها از بازار پُر تقاضای تولید مسکن 
است به طوری که در یکسال گذشته شاهد فرار 

سرمایه ها از بازار مسکن بوده ایم.
به گفته پورحاجت، در کشور ثبات اقتصادی 
اقتصاد  بهبود  از  و حتی دورنمایی  ندارد  وجود 
این رو سرمایه گذار  از  قابل رویت نیست  هم 
بخش خصوصی ریسک را نمی پذیرد و حاضر به 

سرمایه گذاری در این بازار پُر نوسان تولید مسکن 
نیست.

مدت  در  که  صورتی  در  شد:  یادآور  وی 
گذشته یکی از اولویت های دولت بهبود کسب 
و کار و اقتصاد به ویژه در زمینه تولید و قیمت 
مسکن بوده است، اما متأسفانه علی رغم ارائه 
سیاست های مقطعی دولت که در راستای تحقق 
برنامه های کوتاه مدت اعالم و در برخی مواقع 
ناقص اجرایی شد، هنوز موانع در بستر تولید 
مسکن وجود دارد و بهبودی در کسب و کار های 
منتهی به این بخش حاصل نشده و با توجه به 
آمار های موجود این هدف حداقل تا پایان سال 

محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت ساخت و ساز با تأکید 
بر اینکه هیچ کس به دنبال حل موضوع مسکن 
و معضالت آن نیست، گفت: هیچ گاه توجهی 
به راهکار های بخش خصوصی نشده و همین 
موضوع یکی از دالیل اصلی شکست دولت در 

بخش مسکن و اقتصاد مسکن است.
پورحاجت با اشاره به اینکه پازل سیاست گذاری 
کامل  تولید  بخش  توسعه  راستای  در  دولت 
نیست، به اقتصاد ۲۴ گفت: به طور مثال بازار 
مصالح ساختمانی، یک بازار کامال اقتصادی است 
و باید نظام عرضه و تقاضا در این بازار حکمفرما 

باشد. در حال حاضر نه کمبود تولید مصالح در 
کشور داریم و نه عرضه نهاده های ساختمانی با 
مشکل مواجه شده، اما به دلیل عواملی مانند 
سیاست ارزی، مصالح ساختمانی علی رغم انکار 

دولت، با تشدید قیمت مواجه می شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، تغییر قیمت نهاده های 
ساختمانی سیمان از ابتدای آذر ماه ۳۰ تا ۳۵ 
ماه  از  که  در حالی  است  یافته  افزایش  درصد 
سوم امسال بعضی از کارخانه ها، سیمان را در 
بورس عرضه کردند. به طور مثال کارخانه سیمان 
تومان  هزار   ۷۰۰ تنی  به  را  سیمان  خوزستان، 
رساند، در صورتی که همین سیمان تنی ۴۰۰ هزار 

تومان فروخته می شد.
کاهش  کرد:  اظهار  رابطه  این  در  پورحاجت 
عامدانه عرضه محصوالت توسط تولیدکننده های 
مصالح ساختمانی و کاهش عرضه محصوالت 
از سوی برخی کارخانه ها به بورس کاال با توجه 
به نیاز بازار و افزایش روز افزون تقاضا در بازار، 
بازار  در  داللی  و  برده  باالتر  را  مصالح  قیمت 
به  است،  شده  زیاد  نیز  ساختمانی  نهاده های 
گونه ای که امروز برای تولید کننده مشکل ساز 

شده است.
وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی به صورت 
زنجیره به هم متصل است تصریح کرد: در حال 
حاضر تولیدکنندگان مسکن ناچار هستند برای 
قیمت  با  را  نشود، مصالح  تعطیل  پروژه  اینکه 
گران تر تهیه کنند. این سیاست چند سالی است 
که توسط تولیدکنندگان بزرگ مصالح ساختمانی 
در پیش گرفته شده و هیچ نهادی هم بر این رفتار 

نظارت نمی کند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که وضعیت 
قیمت مسکن تا پایان سال چگونه پیش بینی 
می شود؟ گفت: شک نکنید که محتمل ترین تورم 
تا پایان سال در حوزه مسکن رقم خواهد خورد. 
خود دولت هم می داند، بازی با اعداد و آمار و 
شعار دادن، مشکل تورم تولید و قیمت نهایی 

مسکن را حل نمی کند.
نتوانسته  تاکنون  دولت  گفت:  پورحاجت 
برنامه های توسعه ای در بخش مسکن را محقق 
کند. طرح مسکن ملی، تولید یک میلیون مسکن 
در سال و سایر طرح هایی که بدون هیچ پشتوانه 
خورده،  شکست  امروز  شده،  مطرح  اقتصادی 
راستای  در  دولت  اهداف  از  یک  هیچ  چراکه 

توسعه مسکن محقق نشده است.
وی ادامه داد: مردم هیچگاه با شعار صاحب 
بازار  این  در  تورم  افزایش  و  نمی شوند  خانه 
می تواند، سایر بازار ها را هم تحت تأثیر قرار دهد 

و موج جدید گرانی را ایجاد کند.

سیدکریم حسینی گفت: اگر دولت سیزدهم، گرفتار عدم  انسجام است 
یا افرادی در این تشکیالت با هم اختالف دارند، باید مشکالت را در بین 
خودشان حل کنند، چون منطقی نیست که به این واسطه ها، مردم گرفتار 

شوند.
از عمر دولت سیزدهم می گذرد،  نیم  و  اقتصاد۲۴؛ حدود یک سال 
اما وضعیت اقتصادی، بحرانی است و آشفتگی در تیم اقتصادی دولت 
به وضوح دیده می شود که این اتفاقات منجر به اعتراضات و انتقادات 

شدیدی در جامعه شده است.
ناکارآمدی و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت به قدری زیاد که آنقدر 
آش را شور کرده که حتی چهره های نزدیک به دولت و رسانه های سمپاد 

دولت نیز از این وضعیت انتقاد کرده اند.
نمونه اخیر آن سعید محمد است که چندی پیش هم مسئولیت دبیری 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را نیز برعهده داشت. وی 
در تازه ترین توییت خود نوشت: »ناهماهنگی، بی برنامگی و کم تجربگی 
از آفت های تیم اقتصادی دولت است ... البته سکوت مجلس جای تامل 
دارد! قطعا رضایت مردم مهم تر از رضایت سهم خواهان است، ولی ظاهرا 

از این تیم همه راضی اند به جز مردم!«
اقتصاد۲۴  به  اهواز  نماینده  همین خصوص، سیدکریم حسینی  در 
گفت: با سپری شدن بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم، انتظاراتی 
که مردم و نمایندگان مردم در مجلس داشتند و دارند، برآورد نشده 
است. رهبر معظم انقالب در ایام شروع به کار مجلس یازدهم گفتند باید 
اولویت های ما برای دولت، موضوعات اقتصادی و معیشتی باشد، اما در 

این موضوع مهم، پیشرفتی به چشم نمی آید.
و  اقتصادی  تصمیم گیری های  به  جدی  انتقادات  اکنون  افزود:  وی 
مدیریت کار در این حوزه است. گرانی های موجود در بازار و به خصوص 
گرانی کاال هایی که مایحتاج مردم است، باعث گالیه های زیادی در جامعه 

شده است. از طرفی، وقتی گرانی پیش می آید انتظار کنترل اوضاع از 
سوی دولت می رود که اکنون شاهد چنین اتفاقی هم نیستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مطالبه به حق مردم، 
برخورد جدی با گرانی و افرادی است که این فضا را ایجاد کردند. هر 
هفته که ما به حوزه های انتخابیه خود می رویم، بدون استثناء با این سوال 
مردم روبرو می شویم که باالخره چه کار می خواهید بکنید و برنامه آینده تان 
قیمت های  کند؟  کنترل  را  بازار  می خواهد  چطوری  دولت  چیست؟ 
افسارگسیخته، امان مردم را بریده و تا دولت، هرچه سریع تر تیم اقتصادی 
خود را منسجم نکند، وضعیت همین است و نارضایتی اجتماعی هم در 

اوج خود، خواهد ماند.
حسینی اظهار داشت: اگر دولت سیزدهم، گرفتار عدم انسجام است 
یا افرادی در این تشکیالت با هم اختالف دارند، باید مشکالت را در بین 
خودشان حل کنند، چون منطقی نیست که به این واسطه ها، مردم گرفتار 
شوند. وضعیت کنونی حتی اگر یک روز هم ادامه داشته باشد، برای 

کشور هزینه ایجاد می کند.
وی یادآور شد: در روز های اخیر هم، شاهد افزایش قیمت برخی اقالم 
ضروری زندگی مردم بودیم که این افزایش های بی رویه قیمت، همه را در 
مقابل کارکرد دولت، مطالبه گر کرده است. در حال حاضر شاید دولت 
برنامه داشته باشد، اما اینکه چرا برنامه ها اجرا نمی شود که مردم خروجی 

کار را ببینند، جای بحث و تامل دارد.
نماینده اهواز افزود: دولت باید آسیب شناسی کند که چرا برنامه هایش 
به ثمر نمی نشیند و کجای کار را اشتباه می رود و فوراً تغییر رویه دهد، اما 
متاسفانه این آسیب شناسی ها توسط دولت، نه شفاف است و نه سریع. 
با وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم، وقتی به حوزه های انتخابیه خود 
می رویم، پاسخی برای مردم ناراضی از شرایط اقتصاد و بازار کشور نداریم.

حسینی خاطرنشان کرد: عدم  برنامه ریزی و عدم  آسیب شناسی پس 

از اجرای برنامه از یک سو و مشکالتی که در چارت های مدیریتی کشور 
داریم از سوی دیگر، کار اقتصاد کشور و معیشت مردم را پیچیده 
کرده است. اکنون که حدود یک سال و نیم از دولت گذشته، اگر 
آسیب شناسی ها صورت نگیرد، پس کی می خواهیم روی به چنین 
کاری بیاوریم؟ اینکه دولتمردان ایرادات را شناسایی کنند و وضع را 
به نفع مردم تغییر دهند، کار سختی نیست که حال بخواهیم شاهد 

تعلل این افراد باشیم.
این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: اینکه همه مشکالت کشور را 
گردن تحریم بیاندازیم را قبول ندارم. یا اینکه گفته شود کمبود اعتبارات 
داریم هم، قابل قبول نیست. اگر این ها باشد پس نقش مدیران کشور 

چه می شود و چطور می توانیم مدیر قوی از ضعیف را تشخیص دهیم؟

دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان: شرایط نامساعد 
حاکم بر بازار مسکن دلیل 
اصلی خروج سرمایه ها از بازار 
پُر تقاضای تولید مسکن است 
به طوری که در یکسال گذشته 
شاهد فرار سرمایه ها از بازار 
مسکن بوده ایم

نماینده اهواز مطرح کرد
دولت در مهار گرانی ها ناتوان است

سازمان برنامه و بودجه:
افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم شایعه است

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش سن 
یا اصالح سن بازنشستگی و چگونگی آن گرفته نشده است و شایعات منتشر 
شده در این زمینه مبنی بر تالش دولت برای افزایش سن بازنشستگی تا ۱۰ 

سال درست نیست.
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه ای به گزارش »اصرار و 
انکار بر سر افزایش سن بازنشستگی« در روزنامه »قدس« آورده است: »تدوین 
برنامه هفتم توسعه در مراحل پایانی قرار دارد و تاکنون هیچ تصمیمی درباره 
افزایش سن یا اصالح سن بازنشستگی و چگونگی آن گرفته نشده و شایعات 
منتشر شده در این زمینه مبنی بر تالش دولت برای افزایش سن بازنشستگی تا 
۱۰ سال، درست نیست. الیحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه 
کل کشور در حال تدوین است و تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص افزایش سن 
یا اصالح سن بازنشستگی و چگونگی افزایش آن گرفته نشده است. شایان ذکر 
است، سازمان برنامه و بودجه همواره تالش می کند همه جوانب و پیامدهای 
ایجاد شده توسط هر حکم در برنامه را در جامعه به طور کامل بررسی کند؛ 

بنابراین گمانه زنی های بی پایه و ارائه آمار و اطالعات غلط کامالً مردود است«.

جدیدترین قیمت تخم مرغ
 قیمت ها کاهشی شد

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ 
در مغازه ها ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و در میادین ۹۱ تا ۹۳ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر 
تهران قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است.

بندی  بسته  عددی   ۳۰ تخم مرغ  قیمت  نیز  بار  میوه وتره  میادین  در 
شده با وزن حدود ۱۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم، ۹۱ تا ۹۳ هزار تومان است. رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
قیمت عمده هرشانه ۳۰ عددی تخم مرغ در واحدهای صنفی هفته گذشته 
۸۶ تا ۹۰ هزار تومان و خرده فروشی آن نیز ۹۸ هزار تومان بود، گفت: امروز 
در هر کیلو تخم مرغ ۲۰۰۰ تومان کاهش قیمت داشتیم؛ به طوری که قیمت 
عمده هر کیلو تخم مرغ به ۸۲ هزار تومان و قیمت خرده فروشی آن به ۹۲ هزار 
تومان رسیده است. وی علت کاهش قیمت تخم مرغ را جلوگیری از صادرات 
آن دانست. مهدی یوسف خانی در پایان گفت: فروش تخم مرغ با قیمت های  

۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان گرانفروشی است.

شیب تند افزایش قیمت ها در بازار خودرو

بررسی قیمت خودروها در بازار روز شنبه که نخستین روز کاری دی ماه 
با شیب تند صعودی است و  است، نشان می دهد که قیمت ها همچنان 
اکثریت خودروها نسبت به آخرین روز بازار هفته گذشته )۳۰ آذر ماه( پنج و 

۱۰ میلیون تومان افزایش بها داشته اند.
به گزارش ایسنا، روند امروز بازار خودرو نشان می دهد که قیمت پرتیراژهای 
داخلی پنج تا ۱۰ میلیون تومان نسبت به سه روز گذشته )۳۰ آذر( افزایش یافته 
است؛ البته که هایما S۷ توربوپالس ۲۰ میلیون تومان و سمند هفت میلیون 
تومان گران تر شده و در محصوالت گروه سایپا ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ به ترتیب ۱۵ 
و ۱۶ میلیون تومان افزایش بها داشته اند.   در این میان قیمت پژو ۲۰۶ تیپ 

۵، کوییک دنده ای و شاهین نسبت به بازار ۳۰ آذر، تغییر قیمتی نداشته اند.

لغو و تاخیر پروازها در فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش 
برف و باران

از  تعدادی  کنسلی  یا  تاخیر  از  پروازی  اطالعیه  در  مهرآباد  فرودگاه 
پروازهای خروجی و ورودی به دلیل شرایط نامناسب جوی فرودگاه های 
مقصد خبر داد و شرکت فرودگاه ها نیز از مسافران درخواست کرد قبل از 

عزیمت به فرودگاه  ها، وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند.
به گزارش ایرنا، هم زمان با بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور، 

برخی پروازها از فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام می گیرد.
در اطالعیه پروازی آمده است: پروازهای فرودگاه مهرآباد با توجه به 
شرایط جوی و بارش باران زمستانی در صورت مساعد بودن فرودگاه مقصد 
مطابق برنامه انجام می گیرد. همچنین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران در اطالعیه ای از مسافران درخواست کرد قبل از عزیمت به سمت 
فرودگاه  ها، وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند. مسافران حتماً پیش از 
مراجعه به فرودگاه، از طریق شماره ۱۹۹ در سراسر کشور و شماره های 
بین  فرودگاه  و  مهرآباد  فرودگاه  ویژه  و ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۲۴   ۰۲۱۴۴۶۶۵۵۱۹
المللی امام خمینی)ره( با شماره ۰۹۶۳۳۰ از وضعیت پرواز خود آگاه شوند.

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

مدرک تحصیلی اینجانب علی اصغر صدیق نوحی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 5319صادره 
از تهران در مقطع کارشناسی نا پیوسته رشته استخراج معدن صادره از واحد دانشگاهی سوادکوه به شماره 
0524931 مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه به 

نشانی زیراب پلیس راه زیرآب دانشگاه آزاد سوادکوه تحویل دهد.نوبت سوم)کد1401/10/28(

مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران اینجانب سید جواد فاضلی در اسفند سال 1393 مفقود گردیده 
است. از یابنده تقاضا می گردد با شماره 09905673006 تماس حاصل نماید.)کد 1401/10/29(

اینجانب فتح اله خانی دومیرانی کارت خودرو مربوط به سواری ال 90 مدل E2 , رنگ سفید ، با شماره موتور 
100014067RD217236, و شماره شاسی NAALSRALDDA226879؛ و شماره پالک 687ج88 ایران 

98,را گم کرده ام ، از یابنده تقاضا می شود ، با شماره 09183443652 تماس و یا کارت را به آدرس ، اهواز ، 
گلستان ، خ دی ، مجتمع سمندیس 2پالک 73 ،کد پستی 6136774656 ارسال نماید .)کد1401/10/30(

کارت خودرو طاهره موسی قیه با کد ملی 03۵۷۵03۶۷ و شماره شناسنامه 1۷9 فرزند اکبر خودرو پی کی آی رنگ 
 M1310۵3۵۵1 نوک مدادی متالیک مدل 1384 شماره پالک ۲۲ ایران ۷۲8 ب 4۶ شماره شاسی 04991۲3 شماره موتور

بنام طاهره موسی قیه در تاریخ 1401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/31(
 

برگ سبز اتومبیل  به نام وسیله نقلیه : پژو40۵ و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : 8۵ و شماره پالک 
: 44ه1۲8ایران1۵ و شماره شاسی : 13247334 و شماره موتور : 12485153651  به  نام صاحب سند : محمد 

جبارپورمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/32(

 برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : دنا پالس  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1401 و 
شماره پالک : 913ه۲9 و شماره شاسی : NAAW۲1HUXNE۵۲44۲4 و شماره موتور : 14۷H0۶۶1۶۲8  به نام 

صاحب سند : امیرمحمد جوکارمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/33(

  كارت هوشمند سوخت  و سند فروش  و  سند مالکیت  و  کارت موتورسیکلت و  کارت بیمه موتورسیکلت  
و  سند کمپانی  و  برگ سبز  و سایر مدارک : موتور سیکلت-روان سیکلت به  نام وسیله نقلیه : روان سیکلت-
RV125_3D و  رنگ موتورسیکلت : سفید   و مدل موتورسیکلت : 139۵و  شماره پالک : 138۶8 ایران ۶3۲ و  

شماره موتور : 0123NEK041480 و  شماره تنه : NEK***125G9501755  به  نام مالک : احمدرضا صفائی 
اصفهان49۲۷408-مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/34(

آگهی تغییرات شرکت با مسولیت محدود آذین گستر آکام کارا به شناسه ملی 14006549460 و به شماره ثبت 
505297 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 10/9/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد.آقای شهرام کاظمی به شماره ملی0051836319 به سمت مدیر عامل و به سمت رییس هییت مدیره و خانم 
لیلی عباسی به شماره ملی 4549572213 به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسالمی و قراردادها اوراق 

عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اصل برگ سبز خودرو TU3 206مدل 1397 به رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران 10 731 ی 
86شماره موتور 182A0036387 و شماره شاسی NAAP03EE3JJ559499 به نام فاطمه رضائی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/35(

برگه سبز وبالک ماشین مدل139۵پالک ۵11ه4۶ایران3۶به رنگ سفیده شماره موتور118j0019522وبه 
شماره شاسیNAAB66PExGV65219وبه مالکیت حسن کفشدوزمحمد آباد مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد.)کد1401/10/36(

سند خودرو ،برگ کمپانی و برگ سبز خودرو سمندlxef7 به مدل1390به پالک87ل217ایران 29 به رنگ 
سفید به شماره موتور 14790013362و به شماره شاسی NAACJ1JC6BF291155به مالکیت مهدی فتاحی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/37(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی فتاحی فرزند منوچهر به شماره شناسنامه3240328704 و کد ملی 
3240328704 صادره ازکرمانشاه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار صادره از دانشگاه زاگرس 
کرمانشاه با شماره … مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
زاگرس به نشانی کرمانشاه خیابان شریعتی دانشکده غیر انتفاعی زاگرس ارسال نماید. نوبت اول)کد1401/10/38(


