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چرا ادعای رئیسی مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل واقعی نیست؟

شغل هایی که  ایجاد نشده است!

اتحادملت - گروه اقتصاد؛     چیزی که عیان 
است چه حاجت به بیان است! این ضرب المثل 
بر  مبنی  رئیس جمهور  ادعای  مصداق  دقیقاً 
ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته است. 
در بحث اشتغالزایی آن هم با چنین آمار باالیی 
قدر  این  داخلی  ناخالص  تولید  وضعیت  چرا 
نسبت به سال های گذشته اُفت داشته است؟!

ادعای ایجاد یک میلیون شغل در کشور
به استناد گزارش رسمی مرکز آمار ایران، طی 
یکسال از پاییز ١٤٠٠ تا پاییز ١٤٠١ کمتر از ٥٣٦ 
هزار شغل در بازار کشور اضافه شده است و 
این تفاوت فاحشی با ادعای یک میلیون شغل 
ایجاد شده از سوی رئیس دولت سیزدهم دارد؛ 
با این حال انتقاد کارشناسان حوزه کار نسبت 
به ارائه آمار های غیر واقعی در خصوص ایجاد 
و  تولید  کاهش  وضعیت  به  توجه  با  شغل 

خدمات بیشتر شده است.
دولت  رئیس  ادعای  از  زیادی  زمان  هنوز 
سیزدهم مبنی بر تحقق ایجاد یک میلیون شغل 
بر اساس مستندات نمی گذرد که به دنبال آن 
موج انتقادات از سوی کارشناسان حوزه کار به 

راه افتاده است.
ادعای سید ابراهیم رئیسی درباره ایجاد یک 
میلیون شغل باعث بروز حساسیت ها و گمانه 

زنی های تازه شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، رئیس دولت سیزدهم 
در صحن علنی مجلس در دفاع از الیحه بودجه 
میلیون  یک  ایجاد  گفت:  چنین  آینده  سال 
شغل بر اساس مستندات محقق شده است. 
مستندات بر اساس کد ملی، کد بیمه و محل 
اشتغال، تحقق نزدیک به یک میلیون شغل را 
نشان می دهد. البته این میزان کافی نیست و 
همه دستگاه ها باید برای اشتغال بیشتر تالش 

کنند.
آمار اشتغال زایی رسمی و غیر رسمی چقدر 

واقعی است؟
آمار  اقتصادی،  فعاالن  و  کارشناسان  برخی 
ارائه شده از سوی رئیسی و وزیر کار را غیرواقعی 
دانسته و از دولت خواستار شفاف سازی و ارائه 
اسناد و مدارک در خصوص این یک میلیون 
شغل شده اند. حتی آمار های ارائه شده از سوی 

مرکز آمار نیز خالف را ثابت می کند.

اتحادیه  رییس  نایب  حیدری،  علیرضا 
با  گفتگو  در  کارگری  جامعه   پیشکسوتان 
اقتصاد ۲۴ گفت: همواره طبق سنوات گذشته 
اشتغالزایی در دو بخش رسمی و غیر رسمی 
و در هر دو بخش رقم شاغلین جدید  ایجاد 
اعالم می شود، اما در هر صورت اشتغال ایجاد 
شده باید قابل رصد باشد تا در هر دو بخش 

رسمی و غیر رسمی ابهامی به وجود نیاورد.
عضو اصلی هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه  کارگری افزود: اشتغال ایجاد شده در 
واحد های دولتی و غیر دولتی )خصوصی( قابل 
تفکیک است، اما آنچه مسلم است اگر اشتغال 
در بخش رسمی ایجاد شده باشد قطعاً با رصد 
سایر  و  بازنشستگی  صندوق های  از  آماری 
صندوق ها تعداد بیمه شدگان جدید، موضوع 
اشتغال زایی مطرح و در نهایت تأکید می شود.

میزان  رسمی،  بخش  در  حیدری،  گفته  به 
شدگان  بیمه  تعداد  به  توجه  با  اشتغالزایی 
بیمه های  از  ترکیبی  که  اجتماعی  صندوق 
اجباری، حمایتی، خویش فرمایی، رفع مشاغل 
آزاد، دانشجویان و ده ها بیمه دیگر... را نشان 

می دهد در شش ماه نخست سال به ۱۰۰ هزار 
هم نرسیده است.

وی در خصوص آمار اشتغال زایی در بخش 
قاعدتاً  بخش  این  در  گفت:  نیز  رسمی  غیر 
نفوذ  خیلی  دولت  اشتغالزایی  سیاست های 
ندارد و در این بخش قاعده درستی از سازکار 
ایجاد شغل وجود ندارد و از درآمد باالی صفر تا 
حداقل دستمزد کارگر اجباری تا اقشار مختلف 
رسمی  غیر  بخش  در  فرما  خویش  قالب  در 

اشتغالزایی حضور دارند.
استدالل رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک 

میلیون شغل چیست؟
جامعه   پیشکسوتان  اتحادیه  رییس  نایب 
رسمی  غیر  آمار های  اگر  کرد:  تأکید  کارگری 
هم در ارائه گزارش ایجاد اشتغال توسط رئیس 
جمهور آورده شده باشد باز هم رقم اعالمی از 

سوی آقای رئیسی با خطا روبروست.
رئیس  سوی  از  اشتباه  آمار  دلیل  حیدری 
دولت سیزدهم را چنین بیان کرد: در دولت های 
بود که طرح های ضربتی  گذشته هم مرسوم 
سرانه  مانند  خروجی  اطالعات  با  اشتغال 
کارفرمایان  به  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت 
با فرصت های ایجاد شده شغلی خیلی فاصله 

داشت.
ایجاد  داد:  ادامه  کارگری  حوزه  فعال  این 
اشتغال پایدار محل شک و تردید است و دلیل 
آن هم به آمار های رسمی که در تأمین اجتماعی 

مستند سازی شده باز می گردد.
اتحادیه  مدیره  هیات  اصلی  عضو 
به  پاسخ  در  کارگری  جامعه   پیشکسوتان 
واقع  آمار های خالف  نوع  این  که  سوال  این 
آسیب  کشور  اشتغالزایی  بخش  به  چقدر 
آمار های  نوع  این  ارائه  گفت:  می کند؟  وارد 
تعریف  در  می تواند  بینانه،  واقع  غیر 
نرخ های بیکاری و اشتغال در برنامه ریزی و 
سیاست های اقتصاد کالن نقش آفرین باشد 
و این نوع آمار دلیلی بر کنترل کاذب بازار ها با 

توجه به دستمزد های تعیین شده باشد.
به  اشتغال  ایجاد  تعریف  کرد:  تأکید  وی 
مفهوم سرمایه گذاری و توسعه رشد تولید و 
خدمات است و تولید ناخالص داخلی کشور 
پیدا  افزایش  جدید  اشتغال  واسطه  به  باید 
کند، اما واقعیت نشان می دهد که رشد تولید 
ادعایی  چنین  موید  کشور  داخلی  ناخالص 
نیست و عدم توسعه در بخش تولید و خدمات 

از ایجاد شغل جدید حکایت ندارد.

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: افزایش نرخ بهره برای بازار 
سرمایه در این شرایط زیاد تاثیری نخواهد گذاشت، چون افزایش به 
مراتب پایین از انتظارات فعاالن بازار سرمایه بوده و اتفاقا می تواند 
خیال بازار رو برای رقم های باالتر راحت کند و به زودی این افزایش 

فراموش شود.
به گزارش خبرآنالین؛ این روزها حال بازار سرمایه ناخوش است، 
به خصوص پس از سنگین ترین ریزشی که در روز یک شنبه گذشته 
در بورس رقم خورد و حاال به نوعی، از قهر حقیقی ها با بازار سخن به 

میان می آید.
در این فضا، حاال خبر آمده که دولت تصمیم به افزایش نرخ سود 
بانکی گرفته و احتماال این تصمیم، تاثیراتی روی بازار خواهد داشت. 
براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، نرخ سود تسهیالت بانکی ۲۳ 

درصد و نرخ سود سپرده های بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.
آخرین اصالحات سود بانکی به سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ برمی گردد 
و با اینکه تاکنون تغییری نکرده، اما برخی از بانک ها بدون مجوز بانک 
مرکزی نسبت به افزایش سود بانکی اقدام کردند که با واکنش بانک 
مرکزی مواجه شد و با ابالغ بخشنامه ای به شبکه بانکی در شهریورماه، 
عالوه بر تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخ سود مصوب ۱۸ درصدی، 
به مدیران بانک های متخلف هشدار داد که در صورت ادامه پرداخت 

سودهای بیشتر، آنها را به هیات انتظامی بانک ها معرفی می کند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که نرخ سود بانکی 
یکی از مهم ترین موارد تاثیرگذار روی بورس است؛ چراکه بانک ها 
یک بازار بدون ریسک برای کسب سود هستند و افزایش سود باعث 
می شود که سرمایه گذاران دیگر سرمایه خود به بورس نیاورند و سرمایه 

خود در بانک و با سود بیشتری سرمایه گذاری کنند.
در این شرایط و با توجه به تصمیمات جدید بانک مرکزی در رابطه با 
نرخ سود بانکی، این سوال مطرح است که  بازار سرمایه به چه سمتی 

خواهد رفت؟
نرخ سود بانکی کمتر از انتظار سهامداران باال رفت

در همین خصوص، مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در پاسخ به این پرسش گه وضعیت 
بورس را با توجه به سیاسیت های جدید بانک مرکزی و افزایش نرخ 
سود چطور ارزیابی می کنید؟ می گوید: نرخ سود بین بانکی یک ابزار 

سیاست.  برای  مرکزی  بانک  که  می شود  محسوب  اقتصادی  مهم 
گذاری های پولی خود از این ابزار برای کنترل و کاهش سرعت رشد 

تورم در میان مدت استفاده می کند.
وی می افزاید: افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی می تواند اثرات 
عدیده ای بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد. بازار بورس و اوراق 

بهادار نیز از تاثیرات این ابزار پولی بی بهره نیست.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می کند: در شرایط عادی که بازار 
بورس نسبت به تورم فاصله زیادی نداشت، می توان گفت که این 
کار باعث تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش 
رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و در نتیجه قیمت های 
می شود  باعث  بهره  نرخ  افزایش  از طرفی  می شود.  پایین تر سهام 
سرمایه داران، دارایی های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق 
سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و 

رکود بازار سهام می شود.
عبدالحمیدی ادامه می دهد: اما افزایش نرخ بهره برای بازار ما در این 
شرایط زیاد تاثیری نخواهد گذاشت، چون افزایش به مراتب پایین از 
انتظارات فعاالن بازار سرمایه بوده و اتفاقا می تواند خیال بازار رو برای 

رقم های باالتر راحت کند و به زودی این افزایش فراموش شود.
وی متذکر می شود: در هر صورت به عقیده من افزایش نرخ سود 
هنوز هم به اندازه سودهای جذاب بدون ریسک بعضی از صندوق های 

درآمد ثابت موجود در بازار نیست.
سرنوشت بورس پس از افزایش نرخ سود بانکی/ پیش بینی یک 

کارشناس از مسیر جدید بازار سهام
اصالح بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که 
اصالح بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ می گوید: بازار سهام به 
سبب نامعلوم بودن افق پیش روی سیاسی خود و از طرفی مشخص 

نشدن بودجه جدید در این روزها بسیار بالتکلیف عمل کرده است.
وی می افزاید: این رویکرد بازار به آن معناست که در شرایط کنونی به 
سبب ابهام فعاالن اقتصادی نسبت به آینده، بورس نیز رویکرد معینی 

درباره سرمایه گذاری حتی در کوتاه مدت ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می کند: به نظر با تعیین و تکلیف 
این موضوع و ثابت شدن سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود بین 

بانکی، می توان به پایان این روند در بورس خوشبین بود.
بهترین استراتژی در این شرایط برای سهامداران چیست؟

عبدالحمیدی متذکر می شود: سهامدارات نباید با دارایی های خود 
احساسی و هیجانی رفتار کنند. آن دسته از سهامدارانی که تمایل به 
ورود در بازار دارند، باید همه جوانب را قبل از ورود بررسی کنند و 
سپس در زمان و موقعیت مناسب وارد شوند و اگر دانش این کار را 
ندارند از افراد و شرکت های متخصص کمک بگیرند و خودشان به طور 

مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند.
شرکت های  افراد  این  برای  گزینه  بهترین  می کند:  تصریح  وی 
سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری است اما در مورد افرادی 
که در بازار هستند، این موضوع به شدت بستگی دارد به اینکه آیا این 

سهامداران به منابع مالی خود در کوتاه مدت نیاز دارند یا خیر؟
در  سهامداران  می کند:  خاطرنشان  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
صورتی که دید کوتاه مدتی دارند، برای فروش نباید بسیار هیجانی 
رفتار کنند و در صورتی که دید بلندمدتی دارند، باید کمی صبر کنند 

تا روند بازار مشخص شود.
وی تاکید می کند: مهمترین مشکل سرمایه گذاری در بازارهای مالی 

نبود دانش مدیریت سرمایه برای اکثر سهامدارها است.

به استناد گزارش رسمی مرکز 
آمار ایران، طی یکسال از پاییز 
١٤٠٠ تا پاییز ١٤٠١ کمتر از ٥٣٦ 
هزار شغل در بازار کشور اضافه 
شده است و این تفاوت فاحشی 
با ادعای یک میلیون شغل 
ایجاد شده از سوی رئیس دولت 
سیزدهم دارد؛ با این حال انتقاد 
کارشناسان حوزه کار نسبت 
به ارائه آمار های غیر واقعی در 
خصوص ایجاد شغل با توجه به 
وضعیت کاهش تولید و خدمات 
بیشتر شده است

سرنوشت بورس پس از افزایش نرخ سود بانکی
حقیقی ها با بورس قهر کردند؟

بانک حق ندارد برای وام بخشی از حساب را مسدود کند
براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابالغ شد 
نرخ سود تسهیالت )به غیر از تسهیالت ترجیحی و قرض الحسنه( حداکثر ۲۳ 
درصد اعالم شده و هیچ بانکی حق ندارد در زمان اعطای تسهیالت بخشی از 

آن را به عنوان سپرده و وثیقه نقدی مسدود کند.
به گزارش ایسنا، براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی 
از این به بعد نرخ سود تسهیالت حداکثر ۲۳ درصد خواهد بود و بانک ها حق 
ندارند با روش های مختلف و از طریق ابزارهایی که برخی از آنها پیش از این 
استفاده می کردند سود باالتر را از مشتری برای اعطای تسهیالت دریافت کنند.

یکی از مهم ترین بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 
تسهیالت و شرایط آن این بود که بانک ها نمی توانند سپرده ای از مردم به 
عنوان وثیقه نقدی تسهیالت دریافت کنند و قبل یا بعد از اعطای تسهیالت 
نباید بخشی از آن را به همین عنوان مسدود کنند. این یعنی اگر بانکی برای 
اعطای تسهیالت از مشتری بخواهد بخشی از آن را به عنوان وثیقه نقدی در 
حساب سپرده خود بلوکه )مسدود( کند یا آنکه از مشتری بخواهد که قبل از 
دریافت وام بخشی از آن را در حساب سپرده خود واریز کند تا بانک آن را بلوکه 
کرده و نهایتا تسهیالت درخواستی مشتری را به او پرداخت کند این مساله 
مصداق بارز تخلف محسوب شده و براساس این مصوبه برخورد های گوناگونی 
در انتظار این بانک و مدیران آن است. براساس مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبار بانک مرکزی پرونده بانک یا موسسه متخلف را با قید تسریع و خارج از 
نوبت در هیات انتظامی بانک ها رسیدگی خواهد کرد و در صورت تخطی از 
مفاد بخشنامه صالحیت حرفه ای مدیرعامل، تمامی اعضای هیات مدیره و یا 
موسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و تاییدیه صالحیت حرفه 
ای آنها لغو خواهد شد. همچنین تمامی کارکنان ذیربط در موسسه اعتباری، 
رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطالعات، روسا و کارکنان 
شعب که به هر نحوی از مفاد این بخشنامه تخطی کرده باشند با دستور کتبی 
بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صالحیت تصدی 
هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی لحاظ خواهد شد. همچنین مردم می 
توانند در صورت مشاهده تخلف در این زمینه با روابط عمومی بانک مرکزی 

تماس گرفته تا به موقع به پرونده شعبه متخلف رسیدگی شود.

آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طال
براساس موافقت شورای پول و اعتبار، از امروز مرکز مبادله ارز و طال به 
جای بازار متشکل ارزی فعالیت خود را به صورت رسمی از سر خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، همانطور که رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه دو هفته 
گذشته، دوم بهمن ماه از راه اندازی بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته دیگر 
خبر داده بود، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره موافقت با فعالیت 
مرکز مبادله ارز و طالی ایران به جای بازار مشتکل ارزی گواه از اجرایی 
شدن همین وعده دارد. این بدان معنی است که از فردا یکشنبه ۱۶ بهمن 
ماه مرکز مبادله ارز و طال به صورت رسمی فعالیت خود را در راستای 
ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طال آغاز خواهد کرد که در زمینه 
ارز شامل اسکناس و حواله خواهد شد. محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک 
مرکزی - در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود در این زمینه گفته بود که بازار 
مبادله ارز و طال تا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شد و در سامانه ای که 
تحت عنوان ناخدا طراحی شده، اگر کسی بیماری در خارج از کشور دارد 
یا شرکت هواپیمایی و آژانس گردشگری به ارز نیاز دارد، در بازار مبادله ارز 
و طال و البته تحت نظارت در قالب سامانه ناخدا نیازش تامین خواهد شد. 
وی البته در این گفت وگو اطمینان داد که هیچ مشکلی برای تامین نیاز 
ارزی کشور در حوزه تجاری و غیرتجاری وجود ندارد چرا که بخش زیادی 
از منابع ارزی بلوکه شده ایران به گفته فرزین آزاد شده و در اختیار بانک 
مرکزی قرار گرفته است. البته سامانه ناخدا در کنار مرکز مبادله ارز و طال با 
عنوان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز به ایران از فردا راه اندازی می شود 
و قرار است ارز خدماتی و غیربازرگانی را که مصارف ۳۸ گانه از جمله ارز 
درمانی، ارز ماموریت، امور دانشجویی، اعزام برای شرکت در مسابقات، 
زیارتی و سیاحتی و غیره دارد، تامین کند که البته هر یک از این مصارف 
نیازمند شرایط و ضوابطی است که متقاضیان آن باید داشته باشند که 

مشمول این نوع از ارز خدماتی 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

 M15/8549694برگ سبز خودروی ساینا به مدل ۹۷ به پالک 2۵۸ی۷2 ایران 4۳ به رنگ سفید به شماره موتور
به شماره شاسیNAS831100J5765950 به مالکیت عزت مهدی زاده قهدریجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/21۹(

کارت خودروی پراید به رنگ خودرو : سفید شیری و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸1 و شماره پالک : 6۷6ق4۸ ایران۸۸ 
و شماره شاسی : S1412281891992 و شماره موتور : 00426263 به نام صاحب سند : بهنام پاشنا مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/220(

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودروی سمند سورن به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه 
شماره  و   NAACS1HEXKF612888  : شاسی  شماره  و   22 ایران  ۳۵۸و2۸   : پالک  شماره  و   1۳۹۸  :
موتور : 147H0486650 به نام صاحب سند : جعفر محرمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/221(

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب سعیده صادقی فرزند احمد به شماره شناسنامه0016770668 و شماره 
ملی 0016770668 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع صادره از واحد دانشگاهی تهران 
شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال به نشانی تهران بزرگراه شهید بابایی )غرب به شرق( - خروجی حکیمیه- خیابان شهید 

صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تحویل دهد. )نوبت دوم ()کد1401/11/222(

موتور2280352و  شماره  شاسیs1412286429311و  شماره  مدل1387به  پراید  خودرو  کمپانی  سند 
شماره پالک82م692ایران68 به نام صادق مظلوم مفقود شده و فاقد اعتبار قانونی است.)کد1401/11/22۳(

موتور  شماره  به  آبی  رنگ  به  پالک 56619ایران111  به  مدل1390  به   220 پالس  موتور  سبز  برگه  اصل 
DKGBSF71397و به شماره شاسی NEO***220L9041615 به مالکیت محمد جمال بازالن مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/224(

برگ سبز خودروی کوئیک به رنگ خودرو : سیاه وسفید و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : 627 
ه28. ایران 40 و شماره شاسی : NAPX212AAN1113161 و شماره موتور : M159547006 به نام 

صاحب سند : زهرا زینالی اقچای مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/22۵(

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1389 به شماره پالک 83ن761ایران21 و شماره موتور 
12489017861 و شماره شاسی NAAN01CA7AR647703 به نام مهدی سرگزی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/226(

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر ب شماره ۹۸04۸1۵۸۵و ب شماره موتور 22۸2۷۹01۵۳۹مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول)کد1401/11/22۷(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سپیده علیزاده فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 21۵022۸۸2۳ و 
کد ملی 21۵022۸۸2۳ صادره از قائمشهر در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی صادره از دانشگاه 
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با شماره 24/۹0۸۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به نشانی کیلومتر 
1۷ اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی 

شیمی ایران ارسال نماید.)کد1401/11/22۸(

کارت خودروی تیبا2 به رنگ خودرو : سفیدروغنی و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۸ و شماره پالک : 
 M158764579 : و شماره موتور NAS821100K1223082 : ۳0ایران ۳۵4ص46 و شماره شاسی
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقودگردیده  بالستانی  اکبریعقوبی   : سند  صاحب  نام  به 

)کد1401/11/22۹(

تاوسی  به سوران  متعلق  به شماره 2231000448   ) مهندسی )شخص حقیقی  کار  به  اشتغال  پروانه 
فرزند عارف با شماره ملی 3810020192 و با شماره شناسنامه 3810020192 در مورخه 30/9/1401 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/2۳0(

 : پالک  و شماره   81  : نقلیه  وسیله  مدل  و  : سفید  رنگ خودرو  به  وانت  پیکان  برگ سبز خودروی 
: جمال  نام صاحب سند  به   11518100329 : موتور  و شماره   81900544 : و شماره شاسی  834/د/98 

سلطانی شالقونی مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/11/2۳1(

شاسی  شماره  و   67 ایران   -  17 س   682 پالک  شماره  به   1393 مدل   ef7 سمند  خودرو  کارت 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   147H0081004 موتور  شماره  و   NAACJ1JC1EF168934

)کد1401/11/2۳2(

-آگهی سرقت مهر شرکت
تاریخ  در   526058 ثبت  شماره  و   14007580090 ملی  شماره  به  پیشتاز  یدک  فرتاک  شرکت  مهر 

1401/11/12 مورد سرقت قرار گرفته است.)کد1401/11/2۳۳(

مدرک گواهی مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب ژاله شوشتریان مالک فرزند رضا به شماره شناسنامه 
2467 صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته کاربرد کامپیوتر صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 
باشماره 11975 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک راه به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد رودهن نشانی رودهن مجتمع دانشگاهی آزاد اسالمی ارسال نمایید.)کد1401/11/2۳4(

اصل برگ سبز پژو 206SD به شماره پالک 827 ل 22 ایران 35 به شماره موتور 167B0013167 و 
شماره شاسی NAAP61FE9GJ785630 بنام سپهر میرزاجانیان چرندابی مفقود شده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/2۳۵(

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سمند سورن پالس مدل 1400 به شماره پالک ۷4ایران 2۹۷ی۷۳ به رنگ 
مشکی به شماره موتور147H0591660و شماره شاسی NAACS1HE3MF910590 به مالکیت خانم 
ناهید شایان شاد به شماره ملی 0۹20۹24۷۷۸ صادره از مشهد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/2۳6(

کارت دانشجویی اینجانب به شماره دانشجویی ۹۵1۳1104۵ مفقود شده است. از یابنده تقاضا می شود که 
در صورت یافتن ان را به نزدیکترین اداره پستی تحویل دهید.)کد1401/11/2۳۷(

برگ سبز خودروی پراید به مدل 1۳۹2 به پالک ایران ۹۳ - 626 د ۹۳ به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
4823453 و به شماره شاسی NAS411100D1229913 به مالکیت فریبا ثابت مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/2۳۸(

سندکمپانی خودروی لیفان به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : X50 و شماره پالک : ایران۳۸/ 
4۵۹ج۳1 و شماره شاسی : NAKSF451XGB106207 و شماره موتور : LF479Q2B2161295129 بع 

نام صاحب سند : شاهین نصیری مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/11/2۳۹(

کارت خودروی سایپا 141 ای به نام پراید به رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : 1387 ,شماره پالک 
: 827 ن 15 ایران 46 و شماره شاسی : S1482287255468 و شماره موتور : 2438203 به نام صاحب سند : 

مونا رجب زاده لیفکوئی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/240(

برگ سبز خودروی سواری زانتیا به مدل 1383 به پالک 95_۸6۳ج61به رنگ نقره ای_متالیک به شماره 
موتور 00333697 و به شماره شاسی S1512283114041به مالکیت محمدریگی الدیز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/241(

سالم کارت خودرو به مشخصات سمند سورن پالس به شماره پالک 52ن238ایران 61 سفید رنگ به 
شماره موتور. 147H0644418 و شماره شاسی. NAACS1HE3NF162425 متعلق به زلیخا شفیعی در 

تاریخ 20 /09 /1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/11/242(

برگ سبز و برگه کمپانی موتور اپاچی 1۸0 به مدل 1۳۹0 به پالک 124-1۵۸۳۷به رنگ سفید به شماره موتور 
0E6E2097646و به شماره شاسی و شماره تنه NE***180B9005804به مالکیت محمد امین پناهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پیکان سواری به مدل 1۳۷۹ به پالک ایران 4۳_۵26ط2۹ به رنگ سفید روغنی به 
شماره موتور1112۷۹04۵۷۸و به شماره شاسی۷۹401۵۹4 به مالکیت مریم عمادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.


