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محدودیت اطالعات کمکی به بازار مسکن نمیکند

حمایت ازحوزه فرهنگ و هنر
رسانه آسیبدیده از ویروس کرونا
توسط موسسه اعتباری ملل

پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای
آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا در حوزه
های فرهنگ ،هنر و رسانه در شعب موسسه
اعتباری ملل انجام می گردد.
ب ه گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری
ملل به منظور حمایت از کسب و کارهای غیر
دولتی به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا
د ر حوزه های فرهنگ هنر و رسانه مصوب
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تسهیالت در
قالب عقد قرارداد مرابحه با سود  12درصد و
طی اقساط  24ماهه پرداخت میشود.
م تقاضیان محترم می توانند جهت اخذ
تسهیالت با مراجعه به سامانه کارا ضمن ثبت
نام ،اطالعات الزم را بر اساس فرمهای مربوطه
تکمیل کند .پس از تائید اطالعات تخصصی
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به یکی
از شعب موسسه اعتباری ملل جهت دریافت
تسهیالت معرفی می شوند.
مشاغلی همانند افراد اهل قلم (مشاهیر،
م فالخر ،برندگان جوایز معتبر و برگزیدگان
و شایستگان تقدیر جشنوارههای کتاب)
ناشران ،کتاب فروشان ،چاپخانهها ،آژانسهای
ادبی ،وارد کنندگان کتاب استارتاپها ،شتاب
د هندههای حوزه کتاب ،موسسات مردمی
ف رهنگی قرآن و عترت ،مدرسان و فعاالن
قرآنی ،دفاتر خدمات زیارتی با مقاصد زیارتی
خ ارج از کشور و مدیران کاروانها کارگزاران
خ دمات زیارتی ،تماشاخانههای تئاتر ،گروه
ه ای تئاتر ثبت شده ،آموزشگاه های آزاد
ه نری استدیوهای صدا برداری شرکت ها
و موسسات تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی،
گ روه های موسیقی ،گالری های تجسمی،
خ انه مد ،موسسههای هنری تک منظوره،
اساتید ،هنرمندان و مربیان هنری ،کانونهای
سرگرمی نمایشی ،موسسه های هنری شاخص
و برتر ،سالن سینما ،مراکز پشتیبان سینمایی،
م وسسات سینمایی آموزشگاه های آزاد
سینمایی ،تهیه کنندگان فیلم موسسات ،تولید
ا بزار و تجهیزات سینمایی ،کسب و کارهای
سینمایی ،روزنامه ها ،هفته نامهها ،دوهفته
نامهها ،ماهنامه و دو ماهنامه ها ،فصل نامه
و سالنامهها ،کانونهای آگهی و تبلیغاتی
چ اپخانههای مطبوعاتی ،شرکتهای توزیع،
خ برگزاری های رتبه  1و  ،2پایگاههای خبری
ب ا ضریب کیفی  60به باال مشمول دریافت
تسهیالت کرونا هستند.
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افتتاح حساب غیرحضوری
در بانک صادرات ایران

خریداران ،بهترین تصمیمگیرندگان بازار
در این میان اعضای صنف مشاوران امالک به ویژه
رئیس این اتحادیه بارها و به صراحت مخالفت خود
را با درج قیمت در آگهیهای مجازی اعالم کرده و
معتقدند با این کار بازار دچار هیجان و هرج و مرج
قیمتی خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین ،در مقابل برخی از کارشناسان
و فعاالن این بازار اعتقاد دارند ،حق مسلم شهروندان،
خ ریداران و فروشندگان است که به جریان آزاد
اطالعات دسترسی داشته باشند .این عده برای خریدار
حق انتخاب قائل شده و میگویند در نهایت مشتری
و مصرفکننده باید ملک مورد نظر خود را انتخاب کند
و میتواند در صورت مواجهه با قیمتهای غیرواقعی
و نجومی ،خرید خود را انجام ندهد.
محدودیت اطالعات کمکی به بازار مسکن نمیکند
ی ک کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر سانسور
ن دادن وضعیت
قیمتها در آگهی سایتهای بر ساما 
بازار مسکن گفت :اگر میشد بازار مسکن را با چنین
طرحهایی سر و سامان داد که خیلی خوب بود.
م هدی سلطانمحمدی افزود :واقعیت این است
که محروم کردن مردم ،خریداران و فروشندگان از
دادههای بازار،کمکی به بهبود وضعیت مسکن جامعه
ن میکند .این تصور غلطی است که برنامهریزان و
سیاستگذاران گاهی اوقات فکر میکنند ،خریداران
و فروشندگان که وارد بازار مسکن میشوند از خرد
کافی برای انتخاب برخوردار نیستند و توسط دادهها
ف ریب میخورند و تصمیمات نادرست میگیرند.
ب نابراین فکر میکنند به عنوان قیمهایی آگاه باید
وارد شوند و راه اطالعات را ببندند .اصال اینگونه
نیست و تصوری واقعا نادرست است زیرا در بازارها
هرچه تبادل اطالعات بیشتری صورت گیرد ،بهترکار
میکنند ،خریدارانی که از انواع نرخهای بازار در نقاط
مختلف شهر آگاه باشند به همان نسبت تصمیمات
آگاهانهتری میگیرند و همچنین فروشندگانی که به
خریداران بالقوه در همه جای بازار ،دسترسی دارند
میتوانند سریعتر امالک خود را به فروش برسانند و
به مشتریان بهتر دسترسی یابند .تصوراتی بر این مبنا
که اطالعات بازار را مخدوش کنیم و مانع آن شویم و
این مسئله به شرایط بازار کمک میکند ،اقدام بسیار
عجیبی است که در مملکت با قوت جریان دارد.
افزایش سهم تجارت الکترونیک در کشور
و ی تاکید کرد :فضای مجازی نیز بخشی از
بازارهاست و اکنون بازارها فقط محدود به بازارهای
فیزیکی نمیشوند و در همه جای دنیا روز به روز سهم
تجارت الکترونیک در حال افزایش است و در ایران نیز
بسیاری از شهروندان برای خریدهای روزمره خود به
سایتهای مختلف مراجعه میکنند و میتوانند انواع
محصوالت را از نظر کیفیت ،قیمت و  ...با یکدیگر
مقایسه کنند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرند که
این مسئله کمک بسیاری به گرفتن تصمیمات بهینهتر
ک رده است .در تمام دنیا این روند جریان دارد و
بزرگترین شرکتهایی که در طول سال گذشته علیرغم
تمام مشکالت و بحرانها رشد کردند ،آن دسته از
شرکتهایی بودند که امکان فروش مجازی داشتند.

همزمان با سالگرد تاسیس بانک مسکن صورت گرفت

تأسیس مرکز نوآوری ویژه نخبگان خانوادههای شهدا
و ایثارگران
غ المرضا خلیل ارجمندی ،رئیس هیئت مدیره
بانک دی و مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران از تأسیس و راهاندازی مرکز
ن وآوری ویژه نخبگان خانوادههای شهدا و
ایثارگران در آینده نزدیک خبر داد و گفت:
با حمایت و همراهی مجموعه اقتصادی بنیاد
شهید و بانک دی ،تالش میکنیم در دهه فجر
این مرکز نوآوری افتتاح شود و برای سال اول،
عملیاتی شدن فعالیت حدود  ۳۰استارتآپ در این مرکز در نظر گرفته
شده است.
خ لیل ارجمندی با اشاره به حضور بیش از هفت هزار نخبه در
خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران ،افزود :در سال جاری چند نفر از
رتبههای تک رقمی کنکور ،از خانواده ایثارگران بودند که از سهمیه هم
استفاده نکردهاند.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی استخدام در مجموعه بانک دی
با فرزندان خانواده معزز شهدا است ،اظهار کرد :از ابتدای سال جاری
تا کنون  ۴۵نفر از فرزندان خانواده معظم شهدا در بانک دی جذب
شدهاند و تا پایان سال این تعداد به  ۶۰نفر خواهد رسید.
رییس هیئت مدیره بانک دی همچنین با بیان این که در حال حاضر
همافزایی و هماهنگی بسیار خوبی بین زیر مجموعههای بنیاد شهید و
امور ایثارگران برای خدمات رسانی به خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران
به وجود آمده است ،افزود :مهندس اوحدی ،رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران یکی از اولویتهای کاری خود را ایجاد هرچه بیشتر همدلی و
هم افزایی میان همه نهادهای این بنیاد برای خدماترسانی مطلوبتر به
خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری اعالم کردهاند.

به نظر میرسد
بازارها دوره
رشدهای شدید
نرخها را پشت
سرگذاشتهاند
و از این به بعد
با بازارها مواجه
خواهیم بود که
تعادلبهتری
درآن برقرار
است
خریداران ،بهترین تصمیمگیرندگان بازار
این کارشناس بازار مسکن گفت :بنابراین در چنین
شرایطی نمیدانم با چه تصوری بعضیها فکر میکنند
که اگر بازارهای مجازی را محدود کرده و دسترسی
م ردم به اطالعات را محدود کنند میتواند باعث
حل مشکل مسکن در جامعه شود که بنده متوجه
نمیشوم این کار چگونه صورت می گیرد .اساس تفکر
بر این مسئله استوار است که مردم را جاهل تصور
میکنند که قادر به گرفتن تصمیمات درست نیستند
اما باید گفت این تصور غلطی است زیرا خریداری
که وارد بازار میشود از خرد کافی برخوردار بوده و
م نابع کافی دارد و میتواند در مقابل پیشنهادات
و گزینههای مختلفی که عرضه میشود ،بهترین
تصمیم را بگیرد .در این میان اگر فروشندهای قیمت
ب االیی را مطرح کند ،خریدار حق انتخاب دارد و
میتواند سراغ این فرد نرود .هرچه گستره انتخاب را
برای خریدار بیشتر فراهم کنیم ،وی تصمیم عاقالنهتر
و بهتری را خواهد گرفت.
پشت سر گذاشتن دوره رشد قیمتها در بازار
مسکن
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد
رونق بازار مسکن خواهیم بود یا خیر ،بیان کرد :باید
دید منظور از رونق چیست ،اگر منظور حجم خرید
و فروش باشد با روندی که فعال در بازارها مشاهده
میشود ،احتمال افزایش قیمت مسکن به شکلی که
در سالهای گذشته داشتیم ،بسیار احتمال ضعیفی
است و به نظر میرسد بازارها دوره رشدهای شدید
نرخها را پشت سر گذاشتهاند و از این به بعد با بازارها

مواجه خواهیم بود که تعادل بهتری درآن برقرار است
و قیمتها نمیتوانند نوسان بسیار شدیدی داشته
باشند.
و ی تاکید کرد :البته به شرط آنکه وضعیت
سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در حد فعلی باقی بماند.
ا گر اتفاقات غیرقابل پیشبینی در حد اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی رخ دهد ،وضعیت متفاوت خواهد
بود اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که بازارها از
ث بات قیمتی بهتری برخوردار باشند و هنگامی که
بازارها به آرامش قیمتی میرسند ،خریدار و فروشنده
راحتتر میتوانند به مرحله تصمیمگیری برسند و اگر
متقاعد شوند قیمتها به حدی از ثبات رسیده آن
زمان حجم معامالت افزایش مییابد.

افزایش تقاضا برای داراییهای سرمایهای
سلطانمحمدی درباره میزان جذابیت بازار مسکن
ب رای دالالن توضیح داد :در  2سال گذشته شاهد
بودیم که اقبال به سمت داراییهای سرمایهای بسیار
زیاد بود و بر اساس انتظارات تورمی باالیی که شکل
گ رفته بود؛ همه کنشگران اقتصادی و تمام آحاد
مردم و خانوارها در واقع تالش می کردند منابع خود
را به هر نحوی که شده تبدیل به کاالهای سرمایهای
و داراییهای بادوام کنند که بتواند قدرت پسانداز
آنها را در مقابل تورم ،حفظ کند .در این شرایط همه
داراییهای سرمایهای از بورس گرفته تا مسکن ،دالر
 ،خودرو ،طال و هر آنچه فکر میکردند که میتواند
ارزش پول را حفظ کند ،شاهد افزایش قیمت بود و در
واقع فراتر از آنچه که منطقهای اقتصادی حکم می
کرد ،قیمتها باال رفت.

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد :اکنون این
چ شمانداز تا حدودی تغییر کرده است و با توجه
به ایجاد امید بازگشت آمریکا به برجام و آزادشدن
بخشی از منابع ارزی بلوکه شده و افزایش درآمدهای
ارزی کشور سبب شده تا ثبات و کاهش نرخ دالر
را در چشم انداز بهتر شود بنابراین انگیزههایی که
ب رای رفتن به سمت داراییهای سرمایهای وجود
داشت ،کاهش یافته و مضاف براینکه در آن دوره
افزایشها فراتر از انتظار رخ داد و دربخش مسکن در
طول 8ماهه نخست سال حدود  70درصد بر قیمت
ها افزوده شد که منطق خیلی قوی برای این مسئله
وجود نداشت .بنابراین همانطور که دادههای بازار
بورس به سمت کاهش حرکت کرد؛ در بازار مسکن
هم این انتظار میرود که از هیجان اولیه فاصله بگیرد
و عقالنیتی در بازار حکمفرما شود و قیمتها به
وضعیت معقولتری بازگردد.
کاهش سهم معامالت واسطهای و حضور دالالن
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد :در چنین
چ شماندازی رانتجویی واستفاده واسطهها از
فرصت ایجاد شده و کسب سودهای قابل توجه
باید گفت این فرصتها در حال زایل شدن است
و انتظار میرود از این پس ،با تقاضای مصرفی در
بازار روبهرو باشیم و خریدارانی که واقعا به مسکن
ن یاز دارند ،وارد این بازار شوند و سهم معامالت
واسطهای و داللی به نسبت کاهش یابد .معموال
در دورههایی که مسکن از وضعیت هیجان قیمتی
فاصله میگیرد این اتفاق میافتد و انتظار ما نیز
همین مسئله است.

انتشار ۳۰هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده با نرخ  ۱۸درصد

رئیس اداره کل خزانه و نقدینگی بانک مسکن از انتشار  ۳۰هزار میلیارد ریال اوراق
گواهی سپرده با نرخ سود  ۱۸درصد همزمان با هشتاد و دومین سالگرد تاسیس بانک
مسکن خبر داد.
محسن کریمی با اشاره به اینکه بانک مسکن از تاریخ بیست و پنجم دیماه تا زمان
تکمیل ظرفیت ،در تمام شعب سراسر کشور نسبت به فروش اوراق گواهی سپرده با
نرخ سود ساالنه  18درصد اقدام خواهد کرد،گفت :بر اساس مجوزهای اخذ شده از بانک
مرکزی و برنامه ریزیهای صورت گرفته ،اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک طی 3

رئیس هیئت مدیره بانک دی خبر داد

بازگشت نرخها به آگهی مجازی خرید و فروش مسکن در چند روز گذشته سبب واکنشهای میان مخالفان و موافقان این مسئله شده است.

مرحله و مجموعا ً تا سقف  30،000میلیارد ریال ،اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ساالنه
 18درصد منتشر خواهد کرد.
وی درباره ویژگیهای اوراق توضیح داد :این اوراق با نام است و به صورت الکترونیکی
در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود .دارای سررسید یکساله بوده ،سود آن در
مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از مالیات خواهد بود .ضمن اینکه در صورت
بازخرید قبل از سررسید ،به صورت روز شمارنرخ سود ساالنه  ۱۰درصد به دارنده اوراق
پرداخت خواهد شد .کریمی افزود :به عبارت دیگر سود مناسب ،ریسک پایین و قابلیت

نقدشوندگی باال ،از مزایا و ویژگی های برجسته این اوراق است.
او در ادامه تاکید کرد :با توجه به جذابیت اوراق گواهی سپرده برای مشتریان ،پیش
بینی می شود تقاضای قابل توجهی برای خرید این اوراق وجود داشته باشد و مورد
استقبال مشتریان واقع شود .کریمی در پایان گفت :عالقهمندان به خرید اوراق گواهی
سپرده بانک مسکن میتوانند به شعب بانک مسکن در سراسر کشور مراجعه نموده و از
این سپرده گذاری مناسب بهره مند شوند .الزم به ذکر است محدودیتی در تعداد اوراق
خریداری شده تا تکمیل ظرفیت تعیین شده در این مرحله وجود ندارد.

 رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات
ایران همزمان با معرفی سامانه شمس (شعبه
مجازی سپهر) بانک صادرات ایران ،از عملیاتی
شدن افتتاح حساب مجازی در ایام دهه فجر
سال جاری خبر داد.
ک اوه رزاقی در معرفی سامانه شمس در
ش شمین نمایشگاه تراکنش ایران افزود:
م شتریان و متقاضیان استفاده از شعب
م جازی بانک صادرات ایران میتوانند با
م راجعه به نشانیhttps://shams.bsi.ir :
بدون مراجعه به شعبه ،خدمات متنوع بانکی
را از این سامانه دریافت کنند .با ورود ساده
و استفاده از کد ملی میتوان خود را به این
سامانه معرفی و به خدماتی که بانک صادرات
ایران و شبکه بانکی ارائه میدهند ،دسترسی
یافت.
و ی افزود :در آخرین نسخهای که از این
سامانه برای رونمایی در دهه مبارک فجر آماده
ش ده است ،امکان افتتاح حساب به صورت
غیرحضوری نیز فراهم شده و میتوان ضمن
واریز پول ،سایر خدمات بانکی را نیز انجام داد.
ر زاقی گفت :تمامی مواردی که مشتریان
از بانک انتظار دارند ،به مرور به این سامانه
افزوده خواهد شد .یکی از مهمترین نیازهای
ش بکه بانکی و بانک صادرات ایران که این
س امانه در حال پوشش دادن به آن است،
ت کمیل فرمهای انجام خدمات بانکی در یک
بستر سهل و آسان و به صورت غیرحضوری
ا ست که بر خالف شرایط سنتی در تکمیل
کردن عجوالنه اینگونه فرمها در شلوغی شعب
ب رای دریافت یک خدمت خاص ،این امکان
فراهم شده است تا در منزل با آرامش کامل،
این فرم تنها یک بار توسط مشتری تکمیلشود
و برای دفعات بعد نیازی به تکمیل کردن این
فرمها نیست و در سوابق مشتری در سامانه
ثبت خواهد شد.
رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات
ایران افزود :در حال حاضر به دلیل مشکالت
ا حراز هویت غیرحضوری ،برخی از خدمات
ن یازمند مراجعه به شعبه است اما به مرور
ب ا حل شدن مشکل احراز هویت مجازی با
کمک واحدهای ذیربط ،الزامی برای مراجعه
ب ه شعبه برای دریافت خدمات بانکی وجود
نخواهد داشت و همه فعالیتها قابلیت انجام
از درون منزل را خواهد داشت.
ر زاقی اظهار کرد :سامانه شمس شروع
ح رکت به سوی یک بانک مجازی است که
سود و زیان مجزایی برای آن دیده شده است.
رئیس شعبه مجزایی داشته و سیستم جداگانه
از سیستم بانکی دارد .به سمتی در حال حرکت
هستیم که تمامی کارهای بانکی را درون همین
شعبه انجام دهیم .با استفاده از این سامانه
تالش شده بعد از ایام کرونا نیز تا جایی که
ا مکانپذیر بوده ،مراجعه به شعب بانک
صادرات ایران را کاهش دهیم ٤٥ .روز استفاده
ا ز این سامانه نشان میدهد تالش شده تا
شیب نزولی تبلیغات و پایداری سامانه را به
حدی برسانیم تا بهترین بازدهی را برای شبکه
بانکی کشور و بانک صادرات ایران داشته باشد.
رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات
ا یران اظهار کرد :افتتاح حساب به صورت
غ یرحضوری ،مهمترین گزینهای است که در
د هه مبارک فجر به قابلیتهای این سامانه
اضافه خواهد شد و تمامی مراحل دریافت این
تسهیالت از طریق این سامانه صورت خواهد
گ رفت .با افتتاح حساب و تکمیل مدارک،
مراحل دریافت این تسهیالت انجام خواهد شد.

س واری پژو ۴۰۵مدل۱۳۹۰به شماره پالک۳۲۲-۹۳ط ۶۴به شماره موتور
12490197928به شماره شاسی  NAAMOICA92E214650بنام رامین کاویانی
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

کارت هوشمند رانندگی پایه یکم به شماره هوشمند  ۳۲۱۶۲۹۶متعلق به آقای
علی رحم فالحت ناصر آباد متولد  ۱۳۴۴به شماره شناسنامه  ۹۸۵به شماره ملی
 ۴۲۳۰۶۲۳۹۸۴مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ....

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند

رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۱۳۰۹هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

مادر سند خودروی سواری پژو  ROAمدل  ۱۳۸۸به رنگ نوک مدادی متالیک
به شماره موتور  11687051295و به شماره شاسی NAAB31AA69H075019

به شماره پالک  ۳۸ب  ۱۲۸ایران  .۴۹به نام وحید مرادی کشکولی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ...

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه بیات فرزند علیرضا

بشماره شناسنامه  ۱۳۴صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت  ۱۸۴.۱۰متر مربع

پالک فرعی  ۱۶۴۹۹از ۲۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۳۵فرعی از ۲۲اصلی واقع در
گچساران محله سادات کوچه هشتم شهید امینی خریداری از مالک رسمی آقایان شیرخان

و یوسف حبیبی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

کارت هوشمند به شماره هوشمند  ۳۲۳۷۸۹۴و کارت خودرومتعلق به خودروی

سواری پژو  ۴۰۵جی ال ایکس آی مدل  ۱۳۸۸به رنگ زرد روغنی به شماره موتور
 12488202138به شماره شاسی  NAAM01CA7AE122837به شماره پالک ۱۹
ع  ۲۲۱ایران  ۴۹به نام شکر اال افروز مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ..

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 مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۴۶/۹۹ :

حسینقائدگیوی

سند کمپانی خودروی سواری پراید هاج بگ تیپ  ۱۱۱به رنگ سفید روغنی مدل
 ۱۳۸۹به شماره موتور3705134به شماره شاسی  S5430089029508به شماره
پالک  ۵۶و  ۶۹۵ایران  ۲۰به نام عبد المجید دشتبان مفقود و از درجه اعتبار ساقط

میباشد ....

