اخراج كارگران
براي فرار از عيدي و سنوات تخلف است

اخ�راج كارگ�ران در ما هه�اي پاي�ان س�ال ب�راي
ف�رار از پرداخ�ت عي�دي و س�نوات تخل�ف اس�ت.

آيت اسدي ،در گفتوگو با فارس ،در واكنش به اينكه برخي از كارفرمايان
در ماههاي پايان سال براي فرار از پرداخت عيدي و سنوات ،به بهانههاي
مختلف كارگران را اخراج ميكنند ،گفت :اخراج كارگر از سوي كارفرما در
ماههاي پاياني سال و براي فرار از عيدي و پاداش كار غيرقانوني است و اين
وظيفه وزارت كار است كه بايد بر كارگاهها نظارت كند تا برخي كارفرمايان
به كارگران اجحاف نكنند.
وي افزود :بايد سيستم نظارت وزارت كار بر كارگاهها بيشتر شود تا اجحاف
به كارگران صورت نگيرد و اگر در كارگاهي تخلف صورت گرفت ،كارگر
بايد شكايت كند ،زيرا ندادن حق سنوات و عيدي كارگر از سوي كارفرما
غيرقانوني است و كارگر ميتواند در اين مورد طرح دعوي كند.
عضو شوراي عالي كار اين نكته را هم يادآور شد :كارفرمايان توجه كنند
كه نيروي كار ماهر يكي از داراييهاي مهم هر كارگاه توليدي است و در
حال حاضر نيروي كار ماهر پيدا نميشود .به عنوان مثال برخي كارفرمايان
استان البرز درب��هدر دنبال پيدا كردن نيروي ك��ار ماهر هستند كه گير
نميآيد ،بنابراين كارفرما به بهانه فرار از پرداخت عيدي يا سنوات نيروهاي
ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ كنند.
اسدي اين را هم گفت اگر كارگري دچار مشكل شد و كارفرما به بهانههاي
مختلف خواست او را اخراج كند ،بايد كارگر به مراجع حل اختالف واقع در
ادارات كار محل مربوطه مراجعه كند و شكايت و دعوي خود را اقامه كند.
وي در مورد جلسات شوراي عالي ك��ار و كميته دستمزد گفت:كميته
دستمزد هنوز سبد معيشت خانوار كارگري را تعيين نكرده ،اما جلسات
شوراي عالي كار تاكنون در دولت فعلي دو جلسه برگزار شده و به طور مرتب
ماهانه برگزار ميشود.
عضو شوراي عالي ك��ار اين را هم گفت :طبق قان��ون كار تعيين حداقل
دستمزد كارگران با حضور نمايندگان كارگر ،كارفرما و دولت در شوراي
عالي كار بر اساس گزارش مركز آمار از نرخ تورم كشور و نيز سبد معيشت
يك خانوار ميانگين كارگر در اسفند ماه تعيين ميشود.
اسدي تأكيد كرد:حداقل مزد سال آينده بر مبناي دو مؤلفه نرخ تورم سال
جاري و سبد معيشت خانوار كارگري تعيين ميشود .در حال حاضر حدود
 14/9ميليون كارگر بيمه شده اصلي در كشور وجود دارد.

تخصيص ارز 4200تومانی به نهادههای دامی
فع ًٌ
ال ادامه دارد

رياس�ت جمه�وري و وزير جه�اد تأكيد داش�تهاند ك�ه تغييري
در ارائ�ه خدمات ب�ه مرغ�داران صورت نگي�رد .به اي�ن معنا كه
تخصيص ارز ترجيحي ب�راي نهاده طي�ور ادامه خواهد داش�ت.

به گزارش تسنيم ،حسين دماوندي نژاد در برنامه «تهران »20اظهار داشت:
در بخش طيور پايش با دقت كامل به ص��ورت روزانه انجام ميشود كه در
 32استان هر روز همكاران ما فعاليت دارند ،به طوري كه ما از  45روز جلوتر
ميدانيم كه شرايط در  45روز آينده چگونه خواهد بود.
وي افزود :قيمت مرغ به ص��ورت مصوب  31هزار توم��ان ميباشد كه با
قيمتهاي فراتر و پايينتر از اين نرخ به صورت قانوني برخورد خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد :رياست جمهوري و وزير جه��اد تأكيد داشتهاند كه
تغييري در ارائه خدمات به مرغداران صورت نگيرد .به اين معنا كه تخصيص
ارز ترجيحي براي نهاده طيور ادامه خواهد داشت.
ناصر نبي پورشيري رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران
هم در خصوص مشكالت مرغداران گفت :وضعي��ت نهاده ها ،حذف مرغ
چربيدار ،نبود كشتارگاه و سردخانه از مشكالت عمده مرغداران است.
محمدجوادعسكريرئيسكميسيونكشاورزي،آبومنابعطبيعيمجلس
شوراي اسالمي و نماينده استان فارس هم با انتقاد از نحوه توزيع نهادههاي
دامي گفت :بارها توليدكنندگان مرغ گوشتي و تخم مرغ به ما انتقال دادهاند
كه توزيع نهادههاي دامي منطقي نيست كه بررسيهاي ما نيز نشان ميدهد
گاليه توليدكنندگان درست و بر حق است.
عسكري افزود :اگر نهادهها به موقع به دست توليدكنندگان برسد حتماً بازار
آرامش پيدا خواهد كرد.

خاندان سعودي براي نوسانگیری از بورس
10ميليارد دالر كنار گذاشت

صن�دوق ث�روت خان�دان س�عودي تصمي�م گرفته اس�ت براي
س�ال ج�اري  10ميلي�ارد دالر در ب�ورس س�رمايهگذاري كن�د.

به گزارش فارس به نقل از اويل پرايس ،صندوق ثروت عربستان كه زير
نظر خاندان سعودي فعاليت ميكند ميخواهد در سال  2022معادل
 10ميليارد دالر سهام بخرد .البته راهبرد اي��ن صندوق اين است كه
ميخواهد سهام را زماني كه به كف رسيد خريداري كند.
اين نخستنبار نيست كه سعوديها ميخواهند احتماالً براي كسب سود
دست به نوسانگيري بزنند ،زیرا در بهار  2020که به خاطر شيوع كرونا
بازارهاي سهام سقوط كرده نيز اين صندوق اقدام به خريد سهام كرده
بود .در راستاي تنوعبخشي به منابع درآمدي خاندان سعودي صندوق
ثروت عربستان تالش ميكند تا با فاصله گرفتن از نفت و گاز به سمت
راههاي ديگر كسب درآمد از جمله سرمايهگذاري در بورس و احتماالً
ورود به حوزه انرژيهاي تجديدپذير و معامالت الكترونيك برود .خاندان
سعودي چند سالي است كه تصميم گرفته وابستگي خود در حوزه درآمد
را كاهش داده و به سمت ديگر روشه��اي كسب درآمد برود .در حالي
صندوق ثروت عربستان  10ميليارد دالر براي خريد سهام كنار گذاشته
كه باال رفتن قيمت نفت طي ماههاي گذشته باعث شده تا دارايي اين
صندوق از  500ميليارد دالر هم فراتر ب��رود .اين صندوق ميخواهد تا
سال  2025حجم داراييهاي خود را دو برابر كند.

پاكستانبهافغانيهايثروتمند
اقامت دائم ميدهد

دولت پاكستان طبق سياس�ت جديد امنيت ملي خود قصد دارد به
شهروندانخارجيدرصورتسرمايهگذاريدركشور،اقامتدائمبدهد.

بهگزارشتسنيمبهنقلازبيزينساستاندارد،دولتپاكستانتصميمگرفت ه
به سرمايهگذاران خارجي اقامت دائم بدهد تا بتواند سرمايهگذاريهاي
هنگفت افغانيها ،چينيها و سيكهاي ثروتمند امريكايي را جذب كند.
وزير اطالعات پاكستان در روز جمعه اعالم كرد« :در راستاي سياست جديد
امنيت ملي كه هست ه امنيت ملي را اقتصاد ژئوپليتيكي ميداند ،دولت
تصميم گرفته به شهروندان خارجي اقامت دائم بدهد .طبق اين سياست،
اقامت دائم خارجيها مستلزم سرمايهگذاري آنها در كشور است».
دولت پاكستان عقي��ده دارد اين طرح ميليارده��ا دالر سرمايهگذاري
خارجي را وارد كشور خواهد كرد .پاكستان قصد دارد سرمايهگذاريهاي
هنگفت افغانيهاي ثروتمند را كه درحالحاضر در كشورهايي مثل ايران،
تركيه و مالزي فعاليت ميكنند ،جذب كنند .دولت پاكستان اميدوار است
سيكهاي امريكايي با توجه به عالقه به سايتهاي مذهبي سيك در اين
كشور ،در بخشهاي مختلف اقتصاد پاكستان سرمايهگذاري كنند.
نخستوزير پاكستان هم در جديدترين بيانيههاي خود اعالم كرده قصد
دارد سرمايهگذاران برتر چيني را كه صنايع خود را در ساير كشورهاي
منطقه ج��اي دادهاند ،جذب پاكستان كند .دول��ت همچنين اميدوار
است حاكمان ثروتمند عرب كه هر س��ال با هدف شكار وارد پاكستان
ميشوند ،عالقه مند به دريافت شهروندي پاكستان باشند.
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امالک 2/5برابر شد
مشاوران امالک 19برابر شدند!
انتقاد كارشناس مركز پژوهشها :عملكرد مشاوران امالك حرفهاي و نظاممند نيست

رش�د قارچگونه مش�اوران امالك در ش�هرها و
روستاهاي ايران نش�ان از آن دارد كه شايد بازار
توساز مسكن و حتي معامالت مسكن در
ساخ 
ركود باشد ،اما بازار داللي و سفتهبازي آنقدر داغ
اس�ت كه میتواند زمينه رشد مش�اوران امالك
را در اقتصاد ايران فراهم كن�د .در اين ميان بايد
گفت مش�اوران امالك آنقدر آزادي عمل دارند
كه ميتوانند نرخ مس�كن را با چ�رب زباني باال
يا پايين كنند .در همين رابطه كارش�ناس مركز
پژوهشها با اش�اره به رشد قارچ گونه بنگاههاي
امالك ،عملكرد اين صنف را غيرحرفهاي ناميد.

بررسيها نشان ميدهد همزمان با رشد سهم تقاضاي
سرمايهاي در بخش مسكن تع��داد مشاوران امالك
نيز افزايش يافته است .در اين ميان تقاضاي مصرفي
همانند موجودي مسكن در سالهاي اخير آب رفته
است ،بدين ترتيب بازار مسكن را میتوان يك بازار
رها شده در دستهای متقاضيان سرمايهاي اعم از
اشخاص حقيقي و حقوقي ناميد كه دولتها عزمي
براي ساماندهي اين بازار ندارند ،اين در حالي است كه
توساز بايد با وضع ماليات
دولت عالوه بر تسهيل ساخ 
برداراييهاوتقاضاهايسرمايهايبخشمسكنزمينه
ايجاد آرامش در بخش مسكن را فراهم آورد.
يكي از معضالت اصل��ي اين بخش ،اي��ن است كه
برخالف همه گزارههاي قانوني و اخالقي و برخالف
همه تجربيات جهان��ي در ايران قانونگ��ذار و نهاد
اجرايي كشور ،يعني دولت اين ب��ازار را به حال خود
رها كرده و از ابزارهاي مالياتي براي تنظيم اين بازار
استفاده نميكند .كاهش سهم تقاضاهاي مصرفي از
 80درصد در اوايل دهه  60ب��ه  25درصد و افزايش
سهم تقاضاهاي سرمايهاي و سفتهبازانه از  20درصد
به 75درصد در سالهاي اخير نمونه بارز ادعاي مذكور
ميباشد ،با اي��ن حال در سالهاي اخي��ر ماليات بر
خانههاي خالي عنوان شده ،ولي هنوز عملياتي نشده

است .افزايش سفتهبازي در بازار مسكن ،موجب شده
بخش قابلتوجهي از تحوالت قيمتي بازار مسكن به
دست سفتهبازان از جنس اشخاص حقيقي و حقوقي
بيفتد .يكي از اين زمينهه��ا ،مشاغل فعال در حوزه
مسكن و صنف مشاوران امالك است؛ مشاوران امالك
يا همان بنگاههايي كه عامل و واسطه انجام معامالت
مسكن در كشور هستند ،در برخي موارد با رفتارهاي
سوء خود نقش چشمگيري در افزايش قيمت مسكن
داشتهاند .با وجود اينكه هنوز هم بسياري از مشاوران
امالك بر حقوق قانوني و شرعي خود اكتفا ميكنند،
اما تعداد زياد مشاوران امالك گواه انحراف جدي در
وظايف و تكاليف و عملكرد آنهاست .بررسيها نشان
ميدهد طي دوره  1375تا زمستان امسال در حالي
موجودي مسكن كشور رشد  2/5برابري داشته كه
طي اين مدت تعداد مشاوران امالك 19برابر شده
است .همچنين بررسي سرانه معامالت انجامشده
در كشور نشان ميده��د در كشورمان  150هزار و
 471مشاور امالك وجود داشته كه با لحاظ تعداد
معامالت مسكن و زمين (رهن و اجاره و فروش) طي
يكسال منتهيبه تابستان امسال ،بهطور ميانگين
بهازاي هر مشاور فق��ط پنجفقره معامله انجا م شده
است .بدين ترتيب بايد ديد در بازار ركودي ساخت
و ساز و معامالت مسكن مشاوران امالك چه سودي
از معامالت ان��دك كسب ميكنند ك��ه ميتوانند
هزينههاي بنگاه را تأمين كنند .نكته جالب توجه آن
است كه طي يكي دو سال اخير بسياري از مشاوران
امالك با شيك و پيك كردن بنگاههاي خود بر تعداد
بازاريابها و واسطههاي ملكي افزودهاند تا شايد بدين
واسطه بتوانند معامالت بيشت��ري را بين خريدار و
فروشنده جوش دهند.
رش�د 109درصدي بنگاههاي امالك كشور
طي 9سال
براساس آمارهاي موجود ،تعداد مشاوران امالك در

تابستان سال  99به حدود  150ه��زار و  471مورد
رسيده كه با توجه ب��ه موجودي مسكن و همچنين
جمعيت كشور رق��م قاب��ل توجهي اس��ت .تعداد
بنگاههاي امالك در سال  90تقريباً  71هزار و 916
مورد بوده كه رشد  109درصدي را در سالهاي اخير
تجربه كرده است.
افزايش تعداد مشاوران امالك بدون پيشنيازهاي
تحصيلي ،كارشناسي و سهلالوصول بودن مجوزهاي
صنفي آن ،تبعات��ي دارد كه درنهاي��ت بازار مسكن
كشور را در پديده «سفتهبازي ملي -استاني» گرفتار
خواهد كرد .با وجود فعاليت افراد متخصص و متعهد
در اين صنف ،اما متأسفانه نق��ش برخي بنگاهها در
قيمتسازي مسكن ،افزايش معامالت سفتهبازانه و.
 . .غيرقابل انكار است ،بهويژه اينكه برخي از مشاوران
امالك خود در ح��وزه ساختوساز ني��ز فعال بوده
و ذينفعان افزايش سفتهب��ازي و قيمتها در بازار
مسكنهستند.
رش�د مش�اوران امالك  7برابر موجودي
خانهكشور
يكي از نمونههاي جالب توجه تع��داد زياد مشاوران
امالك در كشور ،مقايسه روند رشد تعداد مشاوران
امالك با رشد موجودي خانههاي كشور است .براساس
آمارهاي رسمي مركز آمار ايران ،طي سالهاي1375
تا پايان تابستان سال 1399تعداد واحدهاي مسكوني
كشور (داراي سكنه و خالي) از 10ميليون و 770هزار
و  112واحد با رشد  2/5برابري به  26ميليون و 803
هزار و  170واحد در پايان تابستان سالجاري رسيده
است ،اما براساس آمارهاي مركز آمار ايران و اطالعات
درجش��ده در سامانه معامالت ام�لاك و مستغالت
كشور طي اين مدت تعداد مشاوران امالك كشور از
 8هزار و  58مشاور در سال  1375با رشد  19برابري
به  150هزار و  471مش��اور رسيده است .اين بدين
معني كه طي دوره  1375ت��ا پايان تابستان امسال

تعداد مش��اوران امالك كش��ور  7/5برابر موجودي
خانههاي كشور رشد كرده است .البته تعداد مشاوران
امالك ذكرشده صرفاً مربوط به مشاوران داراي مجوز
رسمي است و اگر آمار غيررسميها هم به اين اعداد
اضافه شود ،به اع��داد عجيب و غريبتر هم خواهيم
رسيد .در حالي دريافت حق كميسيون غيرقانوني
توسط برخي مشاوران امالك ادامه دارد كه كارشناس
مركز پژوهشه��ا گفت :عملكرد مش��اوران امالك
حرفهاي و نظا م مند نيست .به گزارش تسنيم ،گرچه
معامالت بازار مسك��ن بر اس��اس جديدترين آمار
منتشرشده توسط بانك مركزي طي آذر امسال در
مقايسه با ماه مشابه س��ال گذشته حدود 33درصد
رشد داشته ،اما اين بخش همچنان در ركود تورمي با
شيب ماليم به سر ميبرد .وضعيتي كه طي سالهاي
اخير باعث شده تا قدرت خريد مردم براي ورود به بازار
را كاهش دهد ،به تبع اين اتفاق كسب و كار مشاوران
امالك نيز كساد شده است .اتفاقي كه باعث شده تا
برخي مشاوران امالك براي معامالت مسكن تا يك
درصد حق كميسيون از دو ط��رف معامله دريافت
كنند .بهعنوان مثال در يك معامله 5ميليارد توماني،
مشاور امالك از فروشنده و خري��دار مجموعاً 100
ميليون تومان دريافت ميكن��د .حقالزحمهاي كه
 75ميليون تومان باالتر از حق قانوني مشاوران امالك
است! هفته گذشته رئيس اتحاديه مشاوران امالك با
تأييد دريافت حق كميسيون يك درصدي از سوی
برخي بنگاههاي امالك گفته بود در معامالت خريد و
فروش حقالزحمه مشاوران امالك 0/25درصد ارزش
معامله است ،يعني هر دو طرف نيم درصد.
مصطفيقلي خسروي ادامه داد :ب��راي قراردادهاي
رهن كامل نيم درصد و اجارهبها يك چهارم نرخ اجاره
ماهانه از هر دو ط��رف ،در قراردادهاي رهن و وديعه
نيم درصد و در متمم قرارداد هيچ حقالزحمه نبايد
دريافت شود.
وي با بيان اينكه براي تمديد ق��رارداد اجاره نيز يك
هشتم حق كميسيون  -بر اساس قانون اين رقم يك
دهم است -از دو طرف باي��د دريافت شود ،در پاسخ
به اين پرسش كه چ��را برخي مش��اوران امالك در
معامالت خريد و فروش از قانون تخطي كرده و يك
درصد از طرفين دريافت ميكنند ،افزود :مردم نبايد
پرداخت كنند.
وي تأكيد كرد :در صورتي كه مردم به اتحاديه مشاوران
امالك مراجعه و از بنگاه شكايت كنند ،براي اين كار
كميسيون تشكيل ميشود .اگر مشاور امالك نتواند
رضايت شاك��ي را كسب كند طبق قان��ون از طريق
تعزيرات حكومتي ،ت��ا چهار برابر اضاف��ه دريافتي
جريمه خواهد شد.
در همين حال كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس
ميگويد :براي اينكه بتوانيم ب��ه نرخگذاري اجاره
مسكن و خريد و ف��روش ورود كني��م بايد زمينه
فعاليت مش��اوران امالك را بهص��ورت حرفهايتر
ارتقا دهيم.
محمدرضا عبدلي با يادآوري مباحث مربوط به انتقال
اتحاديه مشاوران امالك از وزارت صمت به وزارت راه و
شهرسازيافزود:اينبحثبهتنهایينميتواندفعاليت
مشاوران امالك را نظاممند كند.
وي تأكيد ك��رد :شايد بهترين حال��ت اين است كه
اتحاديه به كانون تبديل و از زيرمجموعه قانون اصناف
خارج شود .نحوه فعاليت دفاتر امالك بتواند بهصورت
حرفهاي درآي��د ،اينگونه نباشد ه��ر كسي در هر
نقطهاي بدون كمترين تخصص و تحصيالت دفتر
مشاور امالك تأسيس كند.
عبدلیبيانكرد :دربسياري ازروستاهايگردشپذير،
تعداد مشاوران ام�لاك از تم��ام واحدهاي تجاري
روستاها بيشتر اس��ت ،در شهرها وضعيت در برخي
مناطق اسفناك است.

بانكها با سيمكارت وام ميدهند!

در ش�رايطي كه برخي از بانكها ش�رايط عجيب و س�ختي براي
دريافت وامهاي خرد پيش روي متقاضيان قرار ميدهند ،رئيس كل
بانك مركزي از امكان دريافت وام براي كساني كه از رتبه اعتباري
مناسبي برخوردار باشند با ارائه سيمكارت ،سهام عدالت و يارانه
به عنوان وثيقه در آينده نزديك خبر داده كه اين سؤال را در ذهن
ايجاد ميكند آيا بانكها از اين روي�ه جديد پيروي خواهند كرد؟

به گزارش ايسنا ،تازهترين اظهارات علي صالحآبادي حاكي از آن است
كه نظام بانكي براي وثيقه وامهاي خرد به سمت اعتبارسنجي حركت
كرده و با فراهم شدن مقدمات اين ام��ر ،به زودي افراد ميتوانند سيم
كارت ،سهام عدال��ت و يارانه خود را به عنوان وثيق��ه وامهاي خرد به
بانكها ارائه دهند و وام مورد نظر را دريافت كنند.
ماجرا به اين برميگردد كه در مهر امسال وزير اقتصاد و رئيس كل بانك
مركزي بر دريافت وام بدون ضامن در ص��ورت برخورداري مشتري از
رتبه و اعتبارسنجي مناسب تأكيد كردند.
در اين زمينه ،ب��ه تازگي نيز محب��وب صادقي ،مدي��ر اداره اطالعات
بانك مركزي از الزام بانكها به اعتبارسنجي متقاضيان وام خبر داد و
گفت :دسترسي به سامانه اعتبارسنجي براي عموم مردم فراهم شده
و متقاضي��ان ميتوانند با مراجعه به سامانهه��اي كريديت و پرداخت
هزينهاي حدود هزار تومان از وضعيت اعتبارسنجي خود مطلع شوند و
در آينده اين امكان در نرمافزارهاي موبايلي نيز مهيا خواهد شد.
وي همچنين اعالم كرده كه در صورت تخلف بانكها در اين زمينه با
آنها برخورد قانوني ميشود.
چه كساني ميتوانند بدون ضامن وام بگيرند؟
در اين بين ،از جمله عواملي كه در تعيين رتبه مناسب در اعتبارسنجي
متقاضيان دريافت وام تاثيرگذار است ،رقم و سابقه چكهاي وصول يا
برگشت خورده افراد ،پرداخت به موقع قبوض برق ،گاز و جرائم رانندگي
اعالم شده است .بنابراين ،افرادي ك��ه داراي شرايط ذكر شده باشند،
ميتوانند بدون ضامن و با اعتبارسنجي وام بگيرند.
پيش از اين ،مسئوالن بانكهاي دولت��ي و خصوصي درباره پرداخت
تسهيالت ب��دون اخذ ضام��ن و الزام��ات تحقق اين ام��ر توضيحاتي
ارائه كردند كه طبق اعالم عليرضا قيطاس��ي ،دبير شوراي هماهنگي
بانكهاي دولتي و نيم��ه دولتي در صورت تعري��ف سازوكار و صدور
دستورالعملهاي مربوطه و تغيير قرارداده��اي بانكي ،ميتوان براي
تسهيالت خرد اين موضوع را عملياتي كرد.
از سوي ديگ��ر ،محمدرضا جمشيدي ،دبير كان��ون بانكها و مؤسسات
اعتباري خصوصي ميگويد :بانكها پيش از اين نيز براساس قانون عمليات
بانكي بدون ربا موظف به اعتبارسنجي بودند و اينكه به متقاضي دريافت
تسهيالت از سوي بانك گفته ميشود كه سفته يا سند ملك بياور ،نتيجه
اعتبارسنجياستوازاينطريق،ريسكاعتباريوتسهيالتدرنظرگرفته
شده را بررسي ميكنند تا ب��راي پوشش اين ريسك نوعي وثيقه تعيين
كنند كه از بازپرداخت اقساط تسهيالت اطمينان حاصل شود .از آنجا كه
گزارشهاي ميداني و اعالم متقاضي��ان حاكي از آن است برخي بانكها
همواره از بندهاي قانوني در زمينه اخذ ضامن عبور ميكنند و متقاضيان
وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفي دو ضامن رسمي و چك يا
سفته ۱۵۰تا ۲۰۰ميليوني ميكنند؛ اكنون با تغيير رويه وثيقه در راستاي
پرداخت وامهاي خرد اين سؤال ايجاد ميشود كه برخي از بانكها كه حتي
مفاد قانون درباره ميزان ضامن مورد نياز براي ضمانت وام مورد نظر را رعايت
نميكنند ،حاضر ميشوند تا قيد ضامن را بزنند و صرفاً به اعتبارسنجي و
ارائه سيمكارت ،سهام عدالت و يارانه افراد بسنده كنند؟

رئيس هيئت مديره كانون صنايع غذايي:

گندم وارداتي روسي
قابليت مصرفانسانيدارد

مستندات حاكي از آن است كه گندم وارداتي از مبدأ روسيه از لحاظ
بهداشتي مورد تأييد است و مش�كلي براي مصرف انساني ندارد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت جه��اد كشاورزي ،رئيس هيئت مديره
كانون صنايع غذايي ايران گفت :مستندات حاكي از آن است كه گندم
وارداتي از مبدأ روسيه از لحاظ بهداشت��ي مورد تأييد است و مشكلي
براي مصرف انساني ندارد.
محمدرضا مرتضوي افزود :تأييديههاي وزارت بهداشت ،سازمان ملي
استاندارد و ساير مراجع ذي صالح حاكي از آن است نتايج آزمايشات
نشان از تأييد گندم وارداتي از لحاظ بهداشتي است.
وي درباره عدم تأييد بهداشتي گندمهاي وارداتي كه در جلسه كميسيون
كشاورزي اتاق تهران مطرح شده بود گفت :اين جلسه مربوط به گذشته
و اطالعات ارائه شده مربوط به مستندات آن زمان است ،اما مستنداتي
از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران ارائه شده كه نشان ميدهد ميزان
سرب موجود در گندمهاي وارداتي در حد استاندارد و طبيعي است و
مجوزهاي الزم براي مصرف انساني گندمها اخذ شده است.

مسکن
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افزاي�ش قيمت اوراق مس�كن همچن�ان ادامه
دارد ،به ط�وري كه هزين�ه هر برگ اي�ن اوراق
براي نخس�تين مرتب�ه از  ۱۲۰ه�زار تومان هم
گذش�ت و اوراق س�ال جاري بين ۱۲۴ه�زار تا
بي�ش از  ۱۲۷ه�زار توم�ان قيم�ت دارن�د.

به گزارش ايسنا ،مدتي است كه قيمت اوراق مسكن
روندي افزايشي دارد و حدود يك ماه قبل از۱۰۰هزار
تومان و اخيرا ً از  ۱۲۵هزار تومان هم گذر كرد .پس
از آنکه بانك مسكن اعالم كرد به مناسبت هشتاد و
سومين سالگرد تأسيس اين بانك ،هزينه دريافت
تسهيالت مسكن از مح��ل اوراق گواهي حق تقدم
تسهيالت  ۵۰درصد كاهش يافته است .نكته جالب
اين است كه هزينه اين اوراق طوري افزايش داشته
كه حتي تخفي��ف  ۵۰درصدي ه��م هزينه نهايي
را كاهش ن��داده است .به عبارتي اگ��ر هزينه اوراق
۸۰تومان بود و هيچ تخفيفي نيز در نظر گرفته نشده
بود ،هزينه اين وام كمتر از شرايط كنوني بود!
قيمت اوراق مسكن فروردين تا آذر سال
جاري
بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان
ميدهد كه هر برگ اوراق تسهيالت مسكن ماههاي
فروردي��ن ،ارديبهشت س��ال ج��اري  ۱۲۷هزار و
 ۷۰۰و هر ب��رگ اوراق تسهيالت مسكن خردادماه
نيز ۱۲۹هزار تومان قيمت دارد .هر ب��رگ از اوراق
تسهيالت مسكن بانك مسكن تير  ۱۴۰۰با قيمت
 ۱۲۷ه��زار و  ،۴۰۰مردادماه  ۱۲۷ه��زار و  ۳۰۰و
شهريورماه نيز  ۱۲۷ه��زار و  ۴۰۰تومان داد و ستد
ميشود .همچنين هرك��دام از اوراق مهر و آبان ماه
 ۱۲۷ه��زار و  ۸۰۰و اوراق آذرماه ني��ز  ۱۲۷هزار و
۴۰۰تومان قيمت دارد كه اين گزارش بر اساس نرخ
اوراق در آذرماه نوشته شده است.
قيمت اوراق براي مجرده�ا و متأهلهاي
تهراني
مجردهاي ساكن تهران ميتوانند تا  ۲۸۰ميليون
تومانتسهيالتدريافتكنندكهشامل ۲۰۰ميليون

تومانتسهيالتخريدمسكنو ۸۰ميليونتومانوام
جعاله ميشود؛ لذا براي دريافت ۲۰۰ميليون تومان
تسهيالتبايد ۴۰۰برگهتسهيالتمسكنخريداري
كنند كه با تخفيف در نظر گرفته شده تعداد اوراق
 ۲۰۰و هزينه آن با تسه ۱۲۷ه��زار و  ۴۰۰توماني،
۲۵ميليون و  ۴۸۰هزار تومان ميشود.
همچنين با در نظر گرفتن  ۸۰ميلي��ون تومان وام
جعاله كه براي آن با تخفيف بايد  ۸۰برگه به مبلغ
 ۱۰ميليون و ۱۹۲ه��زار تومان خري��داري كنند،
مجموع هزينه خريد اوراق  ۳۵ميليون و ۶۷۲هزار
تومان ميشود.
زوجه��اي تهراني نيز برهمين اس��اس ميتوانند تا
سقف ۴۸۰ميليون تومان شامل ۲۰۰ميليون تومان
تسهيالت خريد مسكن ب��راي هر نفر و ۸۰ميليون
تومان وام جعاله دريافت كنند ،البته طبق تصميم
جديد ،زوجين باي��د  ۴۰۰برگه تسهيالت مسكن
خريداري كنند كه هزينه آن  ۵۰ميليون و ۹۶۰هزار
تومان ميش��ود كه هم��راه با هزين��ه ۱۰ميليون
و۱۹۲ه��زار تومان��ي وام جعال��ه در مجم��وع بايد
۶۱ميليون و ۱۵۲هزار تومان پرداخت كنند.
قيمت اوراق در ساير استانها
سقف اين تسهيالت براي مراكز استان و شهرهاي با
جمعيت بيش از  ۲۰۰هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰
و براي زوجين به  ۳۲۰ميليون تومان رسيده است
كه با توجه به اينكه مجردها ب��ا تخفيف بايد ۱۶۰
و متأهلهاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۳۲۰برگه
تسهيالت مسكن خريداري كنن��د ،مجردها بايد
 ۲۰ميليون و ۳۸۴هزار توم��ان و متأهلها نيز بايد
۴۰ميليون و ۷۶۸هزار تومان پرداخت كنند.
اين وام ب��راي مجردهاي ساير مناط��ق شهري با
تخفيف ب��ه  ۶۰و براي زوجين اي��ن مناطق نيز به
 ۱۲۰ميليون تومان رسيده است .بنابراين مجردها
بايد با پرداخت  7ميلي��ون و ۶۴۴و متأهلها نيز با
پرداخت ۱۵ميليون و  ۲۸۸نسبت به اخذ اين وام
اقدام كنند.
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ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ– ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ.
 ﺗﻠﻔﻦ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ 051- 37288016 : ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ 051-37285024 : -4ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  722,114,000ﺭﻳﺎﻝ ) ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ( ) .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -5ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/11/14ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ
)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  2000092134000168ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/11/28ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎﺩ( ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ( ،ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  ، 1401/01/18ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
 -7ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﭘﺲ ﺍﺯ
LXXUX
ﺗﻴــﭗ :
ﺳﻴﺴــﺘﻢ :
ﺧــﻮﺩﺭﻭ
ﺑــﺮگ
)ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،255ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻧﺒﺶ ﺁﺑﻜﻮﻩ 7
ﺳــﻤﻨﺪﺁﺑﻜﻮﻩ،
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳــﻮﺍﺭﻯﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
)ﺩﻓﺘﺮ ﺁﺑﻜﻮﻩ(
ﺳــﺒﺰ ﻣﺸﻬﺪ
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ( ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
)ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﺑــﻪﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ
ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ
ﺭﻭﻏﻨــﻰ ﺫﻛﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ–ﻳﺎﻓﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ
ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﺷﺪﻩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
1399
ﻣــﺪﻝ:
ﺳــﻔﻴﺪ
ﺭﻧــﮓ :
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
23ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻝﻣﻬﻢ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ
124K1471259
ﻣﻮﺗﻮﺭ :
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﻪ94
923
ﻛﻬﻮﺭﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺑﻪﻛﻴﻔﻲ
ﺷﺎﺳﻰ :ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﺄﻳﻴﺪﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
NAAC91CE7LF693255
ﻧﻤﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺳﺘﺎﺩ(
)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺩﻭﻟﺖ
ﺭﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ،ﺳــﻨﺪ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻤﻨﺪ ﺗﻴــﭗ
LXXU7ﻣــﺪﻝ  1397ﺭﻧــﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
) ﺍﻳﺮﺍﻥ 417-10ﻡ  (75ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 124K1192762ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳﻰ  NAAC91CE8JF379367ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﺩﻳﻨﻪ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ  :ﺳــﻤﻨﺪ ﺗﻴــﭗ LXXUX :
ﺭﻧــﮓ  :ﺳــﻔﻴﺪ – ﺭﻭﻏﻨــﻰ ﻣــﺪﻝ 1399 :ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ
 923ﻝ  23ﺍﻳﺮﺍﻥ  94ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  124K1471259 :ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳﻰ  NAAC91CE7LF693255 :ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻬﻮﺭﻯ
ﺭﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ،ﺳــﻨﺪ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻤﻨﺪ ﺗﻴــﭗ
LXXU7ﻣــﺪﻝ  1397ﺭﻧــﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
) ﺍﻳﺮﺍﻥ 417-10ﻡ  (75ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 124K1192762ﺷﻤﺎﺭﻩ

