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5روزنامه صبح ایران اخبار  

خرید ۵000 یورو با نرخ دولتی برای چه کسانی امکان پذیر است؟

و در بانک  چند و چون خرید یور

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ خرید پنج هزار یورو 
به عنوان فرصتی برای متقاضیان ارز سهمیه ای 
و سایر متقاضیان تحت عنوان تامین نیاز های 
ضروری، مهمترین عامل اقتصادی تاثیرگذار بر 

بازار در هفته پیش رو خواهد بود
خرید ۵۰۰۰ هزار یورو سهمیه ارز تحت عنوان 
تامین نیاز های ضروری در شعب منتخب پنج 
بانک دولتی از شنبه هشتم بهمن امکان پذیر 
می شود. افزایش سقف فروش ارز سهمیه ای 
نوبت دهی  و حذف سامانه  یورو  هزار  پنج  به 
اینترنتی بازار متشکل هم دو استراتژی مکمل 
با کمک  انتظار دارد  هستند که بانک مرکزی 
آنها، دالر را اندکی سرعقل بیاورد. در تمام این 
تهدید  و  زور  از  نشانه ای  ارزی،  سیاست های 
به چشم نمی خورد، کسی برای دالر خط و نشان 
نکشیده و احتماال این بار خبری از بگیر و ببند 
نخواهد بود. در عوض تصمیم گرفته اند از همان 
آزاد در آن استحکامات  بازار  سطح قیمت که 
خود را تشکیل داده، دالر را تحت فشار قرار 
دهند و با افزایش عرضه دالر و تقسیم بندی 
خریداران براساس سطح نیازشان به اسکناس، 
روی بازار و قیمت دالر تاثیر بگذارند. خوشبینانه 

به نظر می رسد نه؟
افزایش سهمیه ارز از به پنج هزار دالر

برای  فرصتی  به عنوان  یورو  هزار  پنج  خرید 
عامل  مهمترین  سهمیه ای،  ارز  متقاضیان 
اقتصادی تاثیرگذار بر بازار در هفته پیش رو، 
خواهد بود. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی 
مردم به جای سهمیه دو هزار یورویی می توانند 
تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن، به قیمت 
بازار متشکل ارز، از صرافی ها اسکناس خریداری 
ایرانی  کنند. سهمیه ارز، سالی یک بار به هر 
تعلق می گیرد. پیش از این متقاضیان خرید ارز 
سهمیه ای برای دریافت اسکناس باید در سامانه 

اینترنتی ثبت نام می کردند و قبل از مراجعه به 
صرافی نوبت اینترنتی می گرفتند. اما این قید هم 
حذف شده، چون تجربه نشان داد، در هفت 
ماه گذشته سامانه دریافت نوبت اینترنتی بازار 
متشکل ارز، برخالف انتظاری که از آن می رفت، 

کند و سنگین و آهسته عمل می کند.
ابالغ  قبل  تا  ارز،  خرید  ساالنه  سهمیه 
بخشنامه جدید، به ازای هر نفر دو هزار یورو 
)معادل دو هزار و ۲۰۰ یورو( بود. گروهی که 
در ماه های گذشته نسبت به دریافت سهمیه 
ساالنه خود اقدام کرده بودند، مشمول بخشنامه 
جدید نمی شوند و برای دریافت سقف پنج هزار 
دالری جدید، حداقل باید تا شروع سال ۱۴۰۲ 
هر  مرکزی  بانک  اعالم  طبق  بمانند.  منتظر 
فرد باالی ۱۸ سال با کارت ملی و شماره تلفن 
همراهی که به نام خودش باشد، می تواند به 
صرافی مراجعه کند و تا سقف پنج هزار یورو 
اسکناس دریافت کند. اگر کسی دالر بخواهد، 
می تواند معادل دالری این سهمیه را سفارش 
دهد یا هر ارزی که به آن نیاز دارد را تحویل 
بگیرد. سهمیه ساالنه پنج هزار دالری، با قیمت 
سامانه بازار متشکل ارزی به فروش می رسد. 
قیمت دالر و یورو پایان هفته منتهی به هفتم 
بهمن، در سامانه بازار متشکل ارزی، به ترتیب 
۴۲ هزار و ۶۱۰ تومان و ۴۸ هزار و ۷۷۵ تومان 
بود. صرافی ها برای فروش ارز سهمیه ای نهایتا 
مجاز هستند به آخرین قیمت بازار متشکل ارز، 

نیم درصد سود اضافه کنند.
حذف سامانه نوبت دهی بازار متشکل ارز

سامانه نوبت دهی آنالین خرید ارز سهمیه ای 
حدود هفت ماه پیش متولد شد. در آن زمان 
قرار بود با استفاده از این سامانه شر صف های 
از سر متقاضیان  زیاد  انتظار  و زمان  طوالنی 
نشان  تجربه  حال  این  با  شود  کم  ارز  خرید 

از  نمی تواند  آنالین  نوبت دهی  سامانه  داد 
اخیر  گزارش های  بربیاید.  خود  وظایف  پس 
نشان داد، به خاطر نبود هماهنگی در عملکرد 
نیرو هایی که باید نظم و ترتیب سامانه را رقم 

می زدند، بازدهی آن به شدت افت کرد.
از  پیش  سهمیه ای  ارز  خرید  متقاضیان 
بخشنامه جدید بانک مرکزی باید اول در سامانه 
my.ice. برخط بازار متشکل ارز ایران به آدرس

ir نوبت می گرفتند. صرافی با بررسی درخواست 
و محاسبه تعداد خریداران، سفارش خرید خود 
از بازار متشکل را ثبت می کرد و موفق می شد 
با ثبت سفارش، به درخواست مشتریان پاسخ 
دهد. چون همه این فعل و انفعاالت در سامانه 
ارز  و سهمیه خرید  قیمت  انجام می گیرفت، 
به طور شفاف مشخص می شد، اما این سیاست 
خورد  شکست  عمل  در  اتوکشیده  و  شیک 
با  یا  و سامانه در طول هفت ماه حیات خود 
اختالل مدام روبرو بود یا پیامک ها دیر می رسید 
ریجکت،  دکه  دادن  فشار  با  صرافی ها  یا 
به  ناامید  را  متقاضیان  آب خوردن  به سادگی 

خانه برمی گرداندند.
تصمیمی  دلیل  همین  به  مرکزی  بانک 
شجاعانه گرفت و اعالم کرد برای جلوگیری از 
صرافی ها،  مقابل  طوالنی  صف های  تشکیل 
سامانه برخط بازار متشکل ارزی را بازنشسته 
می کند. در عوض متقاضیان می توانند همچنان 
درخواست  مجاز،  صرافی های  به  مراجعه  با 
خرید سهمیه ارزی خود را تنها با ارائه کارت ملی 
مطرح کنند. صرافی ها به این درخواست ها باید 
مانند پاسخ دهد و با ثبت اطالعات شخصی 
قالب  در  متقاضی  به  سامانه  در  متقاضیان 
سهمیه ساالنه خرید ارز، اسکناس بفروشند. 
دیگر گزینه هایی مثل دسترسی به نزدیک ترین 
مشخص  فرد،  سکونت  محل  نزدکی  صرافی 

تقریبا  به صرافی و زمان  بودن زمان مراجعه 
نیم ساعته انجام معامله پیش روی متقاضیان 
دارد  انتظار  مرکزی  بانک  عوض  در  نیست؛ 
افزایش سهمیه ساالنه خرید ارز و لغو بخشی 
انجام  سرعت  رشد  به  بوروکراسی  پروسه  از 
 B پلن  ایجاد  به منظور  کند  کمک  معامالت 
برای پیروزی این سیاست، دست صرافی ها باز 
گذاشته شده تا در سراسر کشور در بازار های 
مختلف نسبت به خرید اسکناس و فروش آن 

به متقاضیان اقدام کنند.
افزایش سهمیه و حذف سامانه دریافت نوبت 
اینترنتی، ممکن است دوباره به تشکیل صف 
دلیل  به همین  شود،  منجر  صرافی ها  جلوی 
داده  اجازه  دولتی  بانک  پنج  به  مرکزی  بانک 
به منظور رشد سرعت عرضه اسکناس و توزیع 
ارز بین مردم به گروه دیگری از متقاضیان آماده 

شوند.
امکان خرید ۵۰۰۰ یورو در پنج بانک دولتی

ارز،  ساالنه  سهمیه  یورو  هزار   ۵۰۰۰ خرید 
از روز شنبه هشتم بهمن، در شعب منتخب 
بانک های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات 
ایران امکان پذیر است، اما در بخشنامه به طور 
واضح تاکید شده این بانک ها تنها نسبت به 
فروش ارز در سرفصل »تامین نیاز های ضروری 
همه  یعنی  این  می گیرد.  انجام   »)۵۶ )کد 
نمی توانند به بانک بروند و خوشحال خندان با 

کلی اسکناس یورو بیرون بیایند.
بانک مرکزی  قوانین  یورو طبق  خرید ۵۰۰۰ 
در سرفصل تامین نیاز های ضروری امکان پذیر 
دقیق  اطالع رسانی  آن  درباره  هنوز  که  است 
تامین  سرفصل  با  این  از  پیش  است.  نشده 
درباره  که  بودیم  روبرو  خدماتی  نیاز های 
متقاضی  بیماران  مسافران،  به  ارز  تخصیص 
درمان بیرون مرز، دانشجویان و دانش آموزان 
شرکت های  خارج،  در  به تحصیل  مشغول 
ایرانی،  بیمه  شرکت های  ایرانی،  هواپیمایی 
هزینه  خارجی،  نمایشگاه های  در  شرکت 
در  شاغل  خارجی  کارکنان  مزایای  و  حقوق 
ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های 
جشنواره ها،  جوایز  اعطای  و  بین المللی 
آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، 
خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق 
عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی 
و چاپ مقاالت علمی، شرکت های اعزام کننده 
زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
المللی، حق الوکاله دعاوی  بین  آزمون های  در 
خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطالعاتی، 
شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج 
از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی 
خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های 
خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی 
و  ترانزیت  و  حمل  هزینه های  گردشگری،  و 
توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی 
ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی 
حکایت داشت. خرید ۵۰۰۰ یورو از این طریق 
احتماال با راه اندازی سامانه ناخدا که محمدرضا 
را داده  بانک مرکزی وعده آن  فرزین، رییس 
بود، بی ارتباط نیست. پس حداقل تا ظهر امروز 

باید منتظر اعالم جزییات این خبر باشیم.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
ضمن تشریح جزئیات سرمایه گذاری خارجی داخل کشور گفت: روسیه 

بزرگ ترین و اولین سرمایه گذار خارجی است.
به گزارش ایسنا، علی فکری در نشست خبری با اشاره به عملکرد 
سازمان سرمایه گذاری اقتصادی در طول بیش از یک سال گذشته 
عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت در این مدت زمان اصالح 
نظام آماری بوده است و پس از این تنها آمار سرمایه های جذب شده 
که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام آماری می شود و قرار نیست 

تنها جذب سرمایه روی کاغذ را اعالم کنیم.
با بیان اینکه از این پس واقعیت جذب سرمایه ها اعالم می شود، 
گفت: بنابراین سرمایه گذاری در ایران و اعالم آمادگی برای سرمایه 
گذاری در ایران دیگر در نظام آماری گنجانده  نمی شود. در واقع در 
اصالح نظام آماری تنها سرمایه گذاری های معتبر به این معنا که از 
اخذ مجوز آن بیش از شش ماه نگذشته باشد و بخشی از سرمایه را 
وارد پروژه کرده اند، اعالم خواهد شد و هدف این است اصالح نظام 
آماری این است که سیگنال اشتباه به دولت، مردم و فعاالن اقتصادی 

ندهیم.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد میزان سرمایه گذاری در کشور 
دتوضیح داد: میزان سرمایه گذاری ١٠.٢ میلیارد دالر بوده که از این 
میزان ۵.٩۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری مصوب بوده و فاصله آن یعنی 
چهار میلیارد دالر وارد کشور نشد و آنچه در نظام آماری درج می شود 

همان ۵.٩۵ میلیارد دالر است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی زمانی سرمایه گذار خارجی 
محسوب می شود که طرف بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده باشد، 
گفت: برای مثال یک شرکت انگلیسی برای سرمایه گذاری اقدام کرد اما 
فقط روی کاغذ بود؛ بنابراین نباید گفت انگلیس در ایران سرمایه گذاری 

کرده است.
با  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  درمورد  اقتصاد  وزیر  معاون 
کشورها توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون با چند کشور 
از جمله مجارستان دو جلسه کمیسیون برگزار شده است. همچنین با 
کشورهای اسلواکی و بولیوی نیز این جلسه برگزار شده است و با عراق 

نیز به زودی برگزار خواهد شد.
فکری ادامه داد: درحال رایزنی با چند کشور هستیم که در سال آینده 
کمیسیون اقتصادی برگزار کنیم که چین از جمله آن است. همچنین 
رایزنی هایی با آلمان، ایتالیا و بوسنی انجام شده اما هنوز به نتیجه 

نرسیده است.

روسیه بزرگ ترین سرمایه گذار در داخل کشور
سرمایه گذاری  ایران  در  که  کشورهایی  درمورد  ادامه  در  فکری 
کرده اند توضیح داد: در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷میلیارد 
نفتی  طرح  دو  در  که  بوده  ایران  در  سرمایه گذار  بزرگ ترین  دالر 

سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: دومین سرمایه گذار امارات، سومین سرمایه گذار ترکیه، 
افغانستان  نیز  سرمایه گذار  پنجمین  و  چین  سرمایه گذار  چهارمین 
هستند. ظرفست چین باالتر است و شخصا راضی نیستم، چینی ها 
در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد برای انجام ترانزیت و در 
پروژه های معدنی سرمایه گذاری کرده اند. مبلغ سرمایه گذاری چینی ها 
در حد پروژه های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه هایی که 
از  انجام می شود سرمایه گذاری کرده اند. چینی ها  به چین صادرات 
بتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دالر 
سرمایه گذاری کرده اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح 

خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد به این سوال که در شرایط تحریم نقل وانتقال 
مالی سرمایه گذاران چگونه انجام می شود، پاسخ داد: سرمایه یا به 
صورت نقدی یا از طریق صرافی وارد کشور می شود. البته سرمایه گذار 
ابتدا طرح را بررسی و انتخاب می کند، بعد تجهیزات مورد نیاز را بررسی 
کرده و اگر امکان تامین از داخل وجود داشته باشد از داخل تامین 

می کنند. همچنین دانش فنی یا همان تکنولوژی وارد کشور می شود.
جزئیات میزان سرمایه گذاری در سال های امضای برجام

فکری در ادامه درمورد میزان سرمایه گذاری در سال هایی که برجام 
امضا شد، توضیح داد: در سال ۱۳۹۵، ۱۵۳ طرح مصوب شده بود که 
حجم کل این طرح ها ۱۰.۴ میلیارد دالر بود. این درحالی است که تعداد 
طرح های مصوب طی یک سال گذشته ۴۴ طرح و حجم کل آن ۱۰.۲ 
میلیارد دالر بوده است. تعداد طرح های مصوب معتبر در سال ۱۳۹۵، 

۷۸ طرح و حجم آن یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، تعداد طرح مصوب ۱۹۸ مورد و حجم 
آن ۱۰.۸ میلیارد دالر بوده است. در آن سال ۹۵ طرح معتبر با حجم 

۲.۶ میلیارد دالر انجام شده است.
مشوق های ایران برای سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران  برای  که  مشوق هایی  درمورد  اقتصاد  وزیر  معاون 
خارجی در نظر گرفته شده است، گفت: اصل سرمایه و خروج سود 
عملیاتی سرمایه گذار تضمین می شود. همچنین به سرمایه گذاران مجوز 

اقامت سه تا پنج ساله داده می شود.

فکری ادامه داد: به هر سرمایه گذاری که در ایران سرمایه گذاری 
کند مجوز ورود سه خودروی خارجی گذرموقت داده می شود. درواقع 
به ازای هر ۳۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری مجوز ورود یک خودرو داده 
می شود و به ازای ۹۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری یا بیشتر مجوز ورود 
سه خودرو داده می شود. همچنین ممنوعیت های صادراتی درمورد 

سرمایه گذاری خارجی اعمال نمی شود.
به گفته وی از آمریکا و اروپا هم سرمایه گذار خارجی داریم که به 

صورت اشخاص حقوقی فعالیت می کنند.
معاون وزیر اقتصاد درمورد سرمایه گذاری کشورهای همسایه در حوزه 
مسکن اظهار کرد: کشورهای همسایه در حوزه مسکن سرمایه گذاری 
کرده اند که ناچیز بوده است. موانعی برای ورود سرمایه گذار خارجی به 

بخش مسکن وجود دارد که درحال رفع آن هستیم.
فکری همچنین درمورد سرمایه گذاری روسیه در طرح های نفتی عنوان 
کرد: یکی از طرح ها توسعه میادین نفتی در ایالم بوده که سرمایه گذار 
وارد و عملیات اغاز شده است. روس ها امدند که بمانند نیامدند که 

بروند و قرارداد با روس ها به راحتی اسیب نمی بیند و پایدار است.
وی با اشاره به سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین گفت: چشم 
انداز روابط طراحی و از دی سال گذشته اجرا شده است. اخیرا نیز 
بخش های مختلف سند مورد ارزیابی قرار گرفت و چند کمیته بین 
دو کشور برگزار شد. جزئیات زمانی که پروژه ها به نتیجه برسد اعالم 

می شود.

سهمیه ساالنه خرید ارز، تا قبل 
ابالغ بخشنامه جدید، به ازای 
هر نفر دو هزار یورو )معادل دو 
هزار و ۲00 یورو( بود. گروهی 
که در ماه های گذشته نسبت 
به دریافت سهمیه ساالنه خود 
اقدام کرده بودند، مشمول 
بخشنامه جدید نمی شوند و 
برای دریافت سقف پنج هزار 
دالری جدید، حداقل باید تا 
شروع سال 140۲ منتظر بمانند

رئیس سازمان سرمایه گذاری اعالم کرد
جزئیات سرمایه گذاری خارجی در ایران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
نامه بدون هماهنگی شورای رقابت، ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان به سهامداران خسارت زد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به رئیس شورا و مرکز ملی 
رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار 
بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه ای مشترک 
با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه 

عرضه خودرو در بورس کاال شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه عشقی بدین شرح است:

ملی  مرکز  و  محترم شورا  رئیس  آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی،  جناب 
رقابت، سالم علیکم؛

تاریخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ جنابعالی  نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص  به  عطف  احتراماً 
قیمت گذاری  مانند  ناکارآمدی  سیاست های  مستحضرید  که  همانگونه 
در  انباشته  زیان  موجب  گذشته  در طول سال های  قرعه کشی  و  دستوری 
صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و 
رواج داللی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در 
سیاست گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته عالوه بر آسیب جدی 
به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد 
می کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصالح ساختاری این 
صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، 
نماینده ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و 
بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت معدن و 

تجارت، عرضه خودرو در بورس کاال را بررسی و به تصویب رسانده است.
پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت 
خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه 
خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی 

خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود.
از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در 
گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات 
در بازار سرمایه اطمینان بخش رعایت حقوق مصرف کنندگان بوده و الزام به 

تحویل بموقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است.
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی 
با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می شود. 
نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار )ساعت ۱۱ صبح( موجب افت 
ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی 
شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه ای بود که شاخص کل 
بورس اوراق بهادار براساس قیمت های لحظه ای با افت قابل مالحظه ۲۵ هزار 
واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین 
ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه گذارانی که به 

مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود.
عدم  نهایی،  تصمیم گیری  از  قبل  بازار  سیاست های  اعالم  است  بدیهی 
هماهنگی نهادهای عالی تصمیم گیری پیش از مداقه الزم و تصمیم گیری قطعی 
به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام 

حکمرانی خواهد بود.

آگهی موضوع ماده۳ قانون و 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1401۶0۳۲400900۳۲4۳ - 1401/10/۲1
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل برشد فرزند محمد علی 
به شماره شناسنامه 1۵۸7 صادره از بوشهر به شماره ملی ۳۵01194۳۳1 در قسمتی شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 9۶/114 متر مربع پالک 1۲۳ فرعی از ۳۳۸۲ اصلی مفروزی و مجزا شده 
از اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/11/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/11/۲4
شکراله سعادتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان ذکی اله سیفی تقی دیزج و حسین سیفی به وکالت از خانم زهرا نوری برابر 
وکالتنامه-۲9۲۵۳ 1۸/10/1401  دفتر 1۵ اردبیل و-۲9۲۲4 ۸/10/1401  دفتر 1۵ اردبیل برابر دادخواست 
وارده ۲0/10/1401-100۳۳۲۶۸ اعالم داشته که سند مالکیت شش دانگ پالک ۲/۲/14۳۳/119۳ از 
۸۶ اصلی که در راستای استاندارد سازی بشماره پالک 1401۸ فرعی از ۸۶ استاندارد گردیده واقع 
در بخش ۳ اردبیل که بشرح صفحه ۲۶ دفتر ۶۵۵ بنام آقای محمد نوری ثبت و صادر شده که بعدا 
نامبرده تماس انرا برابر-۵94۸4 7/4/97 دفتر 1۶ اردبیل بنام خانم زهرا نوری انتقال قطعی نموده 
بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده است تقاضای سند مالکیت المثنی نموده 
است، لذا مراتب طبق بخشنامه شماره-1401۸000۳1۸4000۳4۳ ۲9/10/1401  به دفاتر اسناد رسمی 
حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 1۲0 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه 
آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند، ظرف 
مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم 
این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی 

صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/11/0۸

رحمان حسنی قابل- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ اردبیل

برگ سبز خودروی نوع وسیله نقلیه : موتور سیکلت  به نام وسیله نقلیه : هیرمن 1۲۵  و رنگ خودرو : آبی  و 
مدل وسیله نقلیه : 1۳9۳  و شماره پالک : 19۲۲۶  و شماره شاسی : 9۳۲977۵  و شماره موتور : 1۲۵۳۲۵04۵۲۸ 

به نام صاحب سند : حمید بابایی  مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/150(

برگ سبز کامیون کشنده البرز به مشخصات انتظامی 449-1۸ع۳7 شماره موتور ۸7۸770۶4 و شماره شاسی 
NADG4DY389H601631 و به نام علی پاشا زمانی مکمل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/151(

ساندرو  رنو  بک  سواری_هاچ  عباسخودرو  فرزند  ملی 0012272450  کد  با  سوری  مرضیه  خودرو  کارت 
موتور  شماره   NAPBSRBYAH1067838 شاسی  شماره  متالیک  مشکی  رنگ  به   1396 ساخت  سال 
باشد. می  اعتبار  فاقد  و  است  شده  71مفقود  ق  10ایران 823  انتظامی  شماره   K4MC697_W011019

)کد1401/11/152(

کارت سوخت،سند کمپانی،سند فروش،برگ سبز خودرو،کارت معاینه فنی خودرو و سند مالکیت خودرو بنام 
سعید حسیبی پاریزی به کد ملی ۶0۵00۲۲۲1۶ متعلق به خودرو دانگ فنگ اچ سی کراس برنگ خاکستری 
میگردد. اعتبار ساقط  از درجه  و  مفقود گردیده  انتظامی 49ص19۳ایران۶4 مدل 1۳9۵  به شماره  متالیک 

)کد1401/11/153(


