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 درآمد 2۵0 میلیارد تومانی شهرداری تهران از عوارض قبرها!

کفگیر شهرداری به ته دیگ خورده است

بودجه  الیحه  در  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران، شهرداری از محل 
حدود  در  درآمدی  زهرا  بهشت  قبور  نگهداشت 
۲۵۴ میلیارد تومان خواهد داشت، این در حالی 
است که به گفته معاون مالی شهرداری تهران 
هزار   ۶۸ حدود  در  شهرداری  بدهی  دقیق  رقم 
میلیارد تومان است که نشان می دهد که تراز مالی 
شهرداری تهران منفی تر از آن است که با عوارض 
گرفتن از قبر های بهشت زهرا بتوانند این بحران 

را حل کنند.
دریافت عوارض از قبرهای بهشت زهرا

تنبیه  از سالطین صفوی یک  یکی  زمان  »در 
این بود که اگر با کسی کج می افتادند، می گفتند 
مرده پدرش را از قبر بیرون بکشند و آتش بزنند. 
از آن زمان ناسزای »پدرسوخته« رسم شد. حاال با 
این ایده شهرداری، اگر افرادی عوارض قبر پدر و 
مادر خود را ندهند شهردار به عنوان تنبیه تخلف، 
مرده را بیرون می آورد و صاحب قبر را پدر و مادر 
سوخته می کند و قبر را به دیگری به قیمت روز 
کسی  چه  عقل  به  بکنید  را  می فروشد.  فکرش 

می رسید!«
این جمالت بخشی از سخنان محمد طبیبیان، 
اقتصاددادن بوده که اخیرا و بعد از الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران به شورای شهر و در 
پی مطرح شدن مساله دریافت عوارض از قبر های 
بهشت زهرا مطرح کرده است. سخنان طبیبیان 
البته اشارات جالب و ظریفی در خود دارد و یکی 
و از مهم تر این است که با مردگانی که عوارض 

پرداخت نکنند چه خواهید کرد؟
پیشنهاد دریافت ساالنه ۱۶۴ هزار تومان از هر 

قبر
ماجرای دریافت عوارض از مردگان دفن شده 
در بهشت زهرا، اما انتقادات بسیاری را با خود به 
همراه داشت. شهرداری تهران سرانجام پس از دو 
بار تذکر در صحن علنی شورای شهر تهران نسبت 
به تاخیر ارسال لوایح عوارضی هفته گذشته این 

لوایح را به شورای شهر فرستاد.
شورای شهر نیز حاال دیگر فرصت کمی برای 
بررسی این لوایح دارد و باید تا پایان بهمن ماه این 

لوایح را تعیین تکلیف کند و اکنون نیز بررسی ها 
در کمیسیون های تخصصی در حال انجام است. 
اما در الیحه ارسال شده برخی از موارد برای سال 
۱۴۰۲ پیشنهاد شده است. پیشنهاداتی که تا در 
صحن شورای شهر به تصویب نرسد و فرمانداری 
آن را تایید نکند قابلیت اجرا ندارد، اما نگاه مدیران 
شهرداری تهران برای کسب درآمد به هر قیمتی 
این  تدوین  در  می توان  وضوح  به  را  شهر  برای 
بهای  الیحه  در  اینکه  کما  کرد.  مشاهده  الیحه 
خدمات آرامستان ها در سال ۱۴۰۲ هزینه ای نیز 
برای نگهداشت سالیانه قبور برای هر پالک قبر 
در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی ۱۶۴ هزار 

تومان است.
اگرچه روز گذشته سخنگوی شهرداری تهران با 
بیان اینکه این شهرداری با تحمیل هرگونه هزینه 
جدید به مردم مخالف است ادامه داد: هزینه ای با 
عنوان نگهداری قبور دریافت نخواهد شد، مردم را 

بی جهت نگران نکنید.
وی البته اعالم نکرده است که اگر شهرداری با 
وضع این عوارض مخالف است پس چرا الیحه آن 

را به شورای شهر تقدیم کرده است!
درآمدزایی به هر قیمت ممکن و از هر طریق

معاون  نیز  رابطه  همین  در  اینکه  کما 
محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره 
به تناقض گفتار شهردار و رفتار شهرداری تهران 
درباره گران کردن شهر تهران گفته است: در 
حالی که شهردار تهران اظهار می کند که مخالف 
گران کردن شهر است، اما در سطح سازمان 
شهرداری شاهد ابداعات و اختراعاتی در مسیر 
مخالف اظهارات شهردار تهران هستیم. برای 
نمونه در الیحه بهای خدمات آرامستان ها برای 
سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که شهرداری 
تهران واگذاری حق انتفاع از قبور یا به عبارتی 
پیش فروش قبور را رسما وارد چرخه خدمات 

بهشت زهرا )س( کرده است.
البته پیش از این الیحه نیز سازمان مذکور خبر 
از اینکه به هر کدملی صرفا یک پالک قبر واگذار 
می شود و شرایط انتقال سند قبر به دیگران نیز 
در  موضوعات  این  که  بود  داده  شده  برداشته 

مصوبه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان بهشت 
زهرا )س( به تصویب شورای ششم نرسیده بود، اما 
اراده مدیران شهرداری بر اجرایی شدن آن ها بود 
و حاال بعد از پیش فروش قبر و برداشتن شرایط 
انتقال سند قبر به دیگران، در الیحه بهای خدمات 
آرامستان ها برای سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم 
که می خواهد پس از تصویب شورای ششم برای 
نگهداشت سالیانه هر پالک قبر یعنی خدماتی 
که بر اساس وظایف ذاتی شهرداری در بهشت 
زهرا )س( برای نگهداشت فضای سبز، نظافت و 
رفت و روب انجام می شود، رقمی بالغ بر ۱۶۴ هزار 
تومان دریافت کند، البته این رقم برای آرامگاه های 
خانوادگی به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد.

این هزینه تا پیش از سال ۱۴۰۲ در طول تاریخ 
بلدیه اخذ نمی شده و در شهرداری که شهردارش 
نمی خواهد شهر را گران کند می خواهند با استناد 
شهرداری ها  هزینه  و  پایدار  درآمد  قانون  به 
همانطور که بهای خدمات و نگهداشت شهر را 
از شهروندان می گیرند، این بار هزینه نگهداشت 

قبر ها را از بستگان متوفیان برای هر سال بگیرند!
بازگشت داللی قبر به بهشت زهرا

به گزارش اقتصاد ۲۴ ،  نکته عجیب این است 
که آقایان در حالی مدعی مخالفت با گران کردن 
پنجم  دوره  شورای  کار  را  آن  و  هستند  شهر 
می دانند، که حاال می خواهند از سال آینده برای 
هر پالک قبر فیش هزینه نگهداشت صادر کنند و 
مبلغش را بازماندگان متوفیان بگیرند و البته سوال 
مهم این است که به چه صورت قصد دارند این 
رقم را دریافت کنند و برای تنبیه اگر کسی این 
رقم را پرداخت نکند چه برنامه ای برایش خواهند 

داشت؟
مانده دیگر در سخنان  نکته مهم مغفول  اما 
پایش  و  محاسبات  معاون  رودی،  شیخ  بهروز 
عملکرد شورای پنجم این مساله است که بار دیگر 
با چنین مصوبه ای  این  از  پیش  و در حالی که 
مخالفت شده بود، اما حاال بار دیگر مساله پیش 
فروش قبور رسما وارد چرخه خدمات بهشت زهرا 

)س( شده است.
در حالی که پیش از این و به دلیل رواج داللی و 
از کنترل خارج شدن قیمت های قبر ها در بهشت 
زهرا مصوب شده بود که هر کد ملی تنها یک قبر 
می تواند خریداری کند، به نظر می رسد حاال و با 
مصوبه جدید، این مساله دستخوش تغییر جدی 
شده است و همین می تواند بار دیگر بساط داللی 
را در بهشت زهرا به راه بیاندازد، به طوری که بار 
دیگر شاهد خریداری قبر به صورت انبوه توسط 
یک شخص خاص و بعد فروش آن به قیمتی که 

به آن تمایل دارد در بهشت زهرا باشیم.
درآمدزایی میلیاردی از نگهداری قبرها 

خدمات  بهای  الیحه  در  دیگر  سوی  از 
است  شده  گفته   ۱۴۰۲ سال  برای  آرامستان ها 
که برای نگهداشت سالیانه هر پالک قبر یعنی 
خدماتی که بر اساس وظایف ذاتی شهرداری در 
فضای سبز،  نگهداشت  برای  زهرا )س(  بهشت 
نظافت و رفت و روب انجام می شود رقمی بالغ 
بر ۱۶۴ هزار تومان دریافت خواهد شد، و این رقم 
برای آرامگاه های خانوادگی به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان می رسد.
یک  با  می توان  حال   ،  ۲۴ اقتصاد  گزارش  به 
حساب سرانگشتی دریافت که تعداد آرامگاه های 
خانوادگی در بهشت زهرا بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد 
برآورد می شود و عجیب اینکه بعد از بار ها تماس 
با روابط عمومی بهشت زهرا در نهایت هیچ رقم 
دقیقی در این باره ارائه نشده و هر بار از تعداد 

بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد آرامگاه خانوادگی یاد شده 
است.

اگر رقم آرامگاه ها را ۱۰۰۰ عدد در نظر بگیریم این 
به آن معناست که شهرداری تهران ساالنه بابت 
نگهداری این آرامگاه ها رقمی حدود یک میلیارد و 

۹۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.
زهرا  بهشت  در  قبر ها  دقیق  تعداد  درباره  اما 

اختالف جدی وجود دارد.
بهشت زهرا به طور کلی شامل دو بخش قدیم 
و جدید است. بخش قدیمی بهشت زهرا که ۵۳ 
سال پیش تاسیس شده است، شامل قطعات یک 
تا ۱۱۰ است و بر اساس برآورد ها در هر قطعه بین 
۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ قبر وجود دارد. رقم دقیق تعداد قبر 
در هر بخش بهشت زهرا را تقریبا هیچ کدام از 
منابع معتبر مشخص نکرده اند، اما برای دست 
یافتن به یک رقم نسبی می توان برای هر قطعه 
رقمی حدود ۳۵۰۰ قبر را در نظر گرفت و این یعنی 
در کل قطعات قدیم بهشت زهرا حدود ۳۸۵ هزار 

قبر وجود دارد.
بلوک  بخش های  شامل  که  جدید  بخش  در 
بندی است، قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸ قبری وجود دارد 
و الباقی از ۳۰۰ تا ۳۸۶ را شامل می شود که در 
این بخش های بلوک بندی نیز بین ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ 

قبر وجود دارد.
در واقع در مجموع ۱۴۴ قطعه در بخش جدید 
که شامل قطعات در دو سوی اتوبان می شود به 
صورت میانگین اگر هر قطعه را شامل ۸۰۰۰ قبر 

بدانیم، یک میلیون و ۱۵۲ هزار قبر وجود دارد.
مجموع قبر ها در بخش جدید و قدیم نیز به 
طور نسبی حدود یک میلیون و ۵۳۷ هزار قبر 
خواهد بود که اگر هر قبر سالی ۱۶۴ هزار تومان 
پرداخت کند درآمد شهرداری رقمی حدود ۲۵۲ 
و  قبر ها  این  نگهداری  محل  از  تومان  میلیارد 
عوارضی است که از این قبر ها دریافت می کند که 
با احتساب هزینه نگهداری ۱۰۰۰ آرامگاه خانوادگی 
این رقم به حدود ۲۵۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

البته که شاید این رقم در میان ارقام نجومی 
این سال ها و البته هزینه ها و کسری بودجه های 
هر  به  اما  نباشد،  چندانی  رقم  تهران  شهرداری 
حال کم درآمد چند ده میلیاردی از قبور و خانواده 
مردگان در حالی انجام می شود که انگار از هیچ 

بخواهید درآمدزایی کنید.
بدهی چند هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران 

تازه  درآمدزایی های  برای  تالش  کنید  توجه 
از  گرفتن  پول  حتی  و  تهران  شهرداری  برای 
مردگان در این سرزمین در حالی انجام می شود 
اخیرا در مورد  تهران  که معاون مالی شهرداری 
رقم دقیق بدهی شهرداری با تاکید بر اینکه تا با 
بدهی ها صحبت  فرع  و  اصل  مورد  در  بانک ها 
نکنیم، نمی توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی 
بانک ها  است:  گفته  کنیم،  اعالم  را  شهرداری 
مدعی بدهی۶۰ هزار میلیارد تومانی و پیمانکاران 
نیز مدعی ۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی خود هستند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ،  معاون مالی شهرداری 
تهران در مورد پیگیری دریافت مطالبات شهرداری 
تهران از دولت گفت: ما پیگیر هستیم تا مطالبات 
خود را از دستگاه های مختلف دریافت کنیم که 
تاکنون حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تأیید شده است 
و تمام فرآیند طی شده و دولت این مبلغ را پذیرفته 

است.
مالی  تراز  که  می دهد  نشان  البته  ارقام  این 
شهرداری تهران منفی تر از آن است که با عوارض 
گرفتن از قبر های بهشت زهرا بتوانند این بحران 

را حل کنند.

معاون محاسبات و پایش 
عملکرد شورای پنجم با اشاره 
به تناقض گفتار شهردار و 
رفتار شهرداری تهران درباره 
گران کردن شهر تهران گفته 
است: در حالی که شهردار 
تهران اظهار می کند که مخالف 
گران کردن شهر است، اما در 
سطح سازمان شهرداری شاهد 
ابداعات و اختراعاتی در مسیر 
مخالف اظهارات شهردار تهران 
هستیم

قیمت جدید گوشت قرمز اعالم شد
قیمت ها ریزشی می شود؟

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی ضمن تشریح 
آخرین قیمت گوشت قرمز، گفت: به زودی عالوه بر تهران و البرز در سایر 

استان ها نیز گوشت قرمز وارداتی عرضه خواهیم کرد.
واردات  به  اشاره  با  امرالهی  مسعود  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
گوشت قرمز اظهارمدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد ضمن 
تشریح آخرین قیمت گوشت قرمز، گفت: به زودی عالوه بر تهران و البرز 
در سایر استانها نیز گوشت قرمز وارداتی عرضه خواهیم کرد. کرد: تا زمان 

به ثبات رسیدن بازار داخلی، واردات و عرضه گوشت گرم ادامه می یابد.
وی بیان کرد: در تهران عرضه گوشت گوسفندی تنظیم بازاری در میادین 
میوه و تره بار و گوشت گوساله در یکی از فروشگاه های زنجیره ای انجام 
می شود. مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی، قیمت 
گوشت گوساله چرخ کرده را ۱۷۰ هزار تومان، گوشت گوساله بسته بندی 
مخلوط ۱۹۲ هزار تومان، گوشت راسته ران و شقه گوساله ۲۱۵ هزار تومان 

و گوشت گوسفندی بسته بندی را ۲۲۰ هزار تومان اعالم کرد.

پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس از اول اسفند

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از 
آغاز فروش اینترنتی بلیت های نوروزی اتوبوس از اول اسفند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داریوش باقرجوان گفت: 
فروش بلیت های نوروزی اتوبوس از اول اسفند به صورت اینترنتی و از ۷ اسفند 
همزمان در دفاتر شرکت های حمل و نقل آغاز می شود. باقرجوان با اشاره به 
اینکه سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰ سفر نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی 
ثبت شد، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال افزایش ۱۵ درصدی سفرهای 
نوروزی با ناوگان حمل و نقل جاده ای داشته باشیم، از این رو همه ظرفیت ها 

به کار گرفته خواهد شد تا خدمات شایسته ای به هم میهنان ارائه شود.
درصد   ۷۰ به  دستیابی  ما  انداز  چشم  کرد:  خاطرنشان  جوان  باقری 
مسافرت های جاده ای از طریق ناوگان عمومی است که نقش به سزایی در 

ایمنی سفر، کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.

وزیر جهاد کشاورزی:
آمار دقیق در حوزه کشاورزی وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر یکی از مشکالت بخش کشاورزی 
این است که اطالعات دقیقی از محصوالت و فعالیت ها در دست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز از دستاوردهای مرکز تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی با حضور سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در 
محل این مرکز رونمایی شد. سیدجواد ساداتی نژاد در ابتدا سخنان خود گفت: 
تجربیات سال های قبل نشان از فعالیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی )تات( داشته و امروز ضرورت دارد این فعالیت ها در حوزه رشد 
محصوالت سرعت بگیرد. دستاوردهای تحقیقاتی باید با شتاب به مرحله اجرا 
رسیده و کاربردی شود. وی افزود: انتظار مردم و کشاورزان این است که نتایج 
این تحقیقات در اجرا دیده شود. به این ترتیب معیشت بهبود یافته و تولیدات 
بخش کشاورزی سالم تر و سازگارتر پیگیری شوند.وزیر جهاد کشاورزی در 
ادامه سخنان با اشاره به بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه کشاورزی 
تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در این بازدید چند توصیه داشتتند، یکی از 
این توصیه ها مربوط به امنیت غذایی با توجه به شرایط موجود جهانی بود. این 

دغدغه باید در دستور کار سازمان تات قرار گیرد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در این باره یادآور شد: رهبر معظم انقالب 
در بازدید ۳ ساعت خود از نمایشگاه کشاورزی آمار و اطالعات کشاورزی را با 
جزئیات پرسش کردند. در حال حاضر یکی از مشکالت بخش کشاورزی این 

است که اطالعات دقیقی از محصوالت و فعالیت ها در دست نیست.

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

به  پارسیان  پلیمر  لوتوس  گستر  سازه  صنعتی  و  تولیدی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تغییرات  آگهی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   585237 ثبت  شماره  به  و   14010440739 ملی  شناسه 
 2593351958 ملی  شماره  به  مهراد  مریم  خانم  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/11/03 مورخ  العاده 
با  یک  هر   0939892200 ملی  شماره  به  الهوتی  امیرمحمد  آقای  و  ریال  پرداخت5.000.0000.000  با 
پرداخت5.000.0000.000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5.050.000.000 ریال افزایش 
دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 100.000.000 به 10.100.000.000 .ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای امیرمحمد الهوتی به شماره ملی 0939892200 دارنده 
 5.050.000.000 دارنده  ملی 2593351985  به شماره  مهراد  مریم  خانم  الشرکه  ریال سهم   5.050.000.000
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  الشرکه. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور  ریال سهم 

)1451869(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه توسعه بازرگانی بین الملل ارس استیل خاورمیانه به شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ثبت 602799  به شماره  و   14011548440 ملی 
العاده مورخ 1401/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمدرضا رضائی به شماره ملی 2299295471 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/23 آقای محمدرضا طاحونی گرگری به شماره ملی 
مهدوی حشمت  ایرج  آقای  تاریخ 1403/09/23  تا  مدیره  هیئت  اصلی  به سمت عضو   2754624228
انتخاب   1403/09/23 تاریخ  تا  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   3340054851 ملی  شماره  به  آباد 
گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی 10100644122 خانم 
مالی  پایان سال  تا  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 1382510403  به شماره  عبدالهی فالحی  سعیده 
انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1451871(

کارت تردد فرودگاه بین المللی مهرآباد اینجانب ایمان سلیمانی به کد ملی 2380397856 در تاریخ 1401/11/15 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول

بدین وسیله اعالم میشود گواهی فعالیت صنعتی به شماره 219 به تاریخ 69/11/28 به کد 0101-206  به نام مهدی 
حقانی صادره از تهران مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول )کد1401/11/260(

بدنه  115-31ص65وشماره  شهربانی  شماره  20۶sdبه  پژو  خودرو  مالک  شاهوردی  مهدی  اینجانب 
را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  موتور14190055322بعلت  CJ200622وشماره 
نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد،ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر. ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو سواری شخصی ام وی ام ایکس 22  به رنگ خودرو : نوک مدادی متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 96  و شماره پالک : 58د188 ایران 15  و شماره شاسی : NATFBABWXH1003061  و شماره 
موتور : MVMD4G15BAGH003091  به نام صاحب سند : فرناز دیهیمی نوتاش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/261(

کارت خودرو مهناز ساداتی لمراسکی با کد ملی 2181073007 شماره شناسنامه 596 فرزند سید حسین خودرو 
پژو پارس خاکستری متالیک مدل 1386 شماره پالک 62 ایران 538 ب 85 شماره شاسی 50315248 شماره موتور 
12486043775 به نام مهناز ساداتی لمراسکی در تاریخ 1401/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/11/262(

برگ سبز خوردو سپیده غیاثوند با کد ملی 00۷01۷40۹1 فرزنده ناصر .خودرو کوییک ار رنگ سفید مدل 1401 شماره 
پالک ایرا 40 22ی 22۷ به شماره شاسیNAPX212AAN1119961 به شماره موتور M159643860 به نام سپیده 

غیاثوند در تاریخ 1401/10/10 مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/263(

  برگ سبز خودروی سواری  پژو 40۵  به رنگ خودرو : خاکستری-متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹1  و شماره 
پالک : ایران۵۵ 84۶ب۹۶ و شماره شاسی : NAAM01CA1CR581292  و شماره موتور : 124K0055448  به نام 

صاحب سند : مجید یکتای کیسمی مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/264(

سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودروی  پیکان به رنگ خودرو : سفید  به مدل وسیله نقلیه : 1383  و 
شماره پالک : 15 ایران 187ق55 و شماره شاسی : 83424893 و شماره موتور : 11283040352 به نام صاحب سند : 

بیت اله معرفت مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/265(

برگ سبز خودرو  و  کارت خودروی    207 سقف فلز  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک 
: 8۵س14۶_ایران 28 و شماره شاسی : Nj368752  و شماره موتور : 178B0115690  به نام صاحب سند : فاطمه 

بیاتی  مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/266(

برگ سبز خودرو و کارت خودروی  وانت به نام وسیله نقلیه : پیکان  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1۳88 
به نام عدنان طاطاوی مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/11/267(

 187B0008663 اصل کارت خودرو تارا مدل1401 به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 40 492 ن 27 شماره موتور
و شماره شاسی NAAY214U3ND940447 به نام افسانه رضایی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/11/268(

  خودروی پژو پرشیا موتور xu7p  با مشخصات رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : مدل 1401  و شماره پالک: 
97ه۵۷۹ ایران 40  و شماره شاسی : Naana15e8nh458531  و شماره موتور : 125k0034812  به نام صاحب سند: 

امیر پرهیزکار سرقت شده در صورت مشاهده با شماره 09129378496 تماس حاصل شود.

 NAAU514E0NT344229 سند سبز خودرو رانا پالس پانورما با سال ساخت 1401 به رنگ مشکی با شماره شاسی
و شماره موتور 188B0007409و با شماره انتظامی ۵۳س4۶۹ ایران ۶۳ مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.

)کد1401/11/269(

 کارت خودرو سواری  هیوندای النترا  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 2014  و شماره پالک : 
242و۳2ایران 42  به نام صاحب سند : آزاده تشکری مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/11/270(

رنگ مشکی مدل 1387به شماره پالک 24749ایران124به  CDI125به  همتاز  موتورسیکلت  برگه ی سبز 
میباشد  اعتبار ساقط  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NBF125A8703066 تنه  موتور71644286و شماره  شمارع 

)کد1401/11/271(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا حاجی حسین فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 4158 و کد ملی 
0070803714 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
مرکز مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا میشود اصل مدارک اینجانب را به دانشگاه مذکور 
به نشانی تهران خیابان انقالب - پیچ شمیران نبش ساختمان تنکابن پالک 350 -کد پستی:1148963537 به نام 

دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ارسال نماید.)کد1401/11/272(

  برگ سبز خودروی  سواری  چری  به رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1397  و شماره پالک : 
  MVM484FTAJ031351 : و شماره موتور  NATGBATL0J1026301 : 74-389 ن 95  و شماره شاسی

به نام صاحب سند : حامد الهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد )کد1401/11/273(

کارت شناسایی دانشگاه علم و صنعت ایران متعلق به آقای امیرحسین بهرامی نیا به شماره ملی 0370583019 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/274(

کارت دانشجویی اینجانب مهیار محمودی، دانشجوی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی به شماره 
به دفاتر پستی تحویل دهد. تقاضا می شود که  یابنده  از  بهمن 1401 گم شده است.  تاریخ 12  ۹۹111202۷ در 

)کد1401/11/275(

برگ سبز خودروی پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1383  و شماره پالک : 12 ایران 771 ص 
63  و شماره شاسی : s1412283227074  و شماره موتور : 00708126 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد )کد1401/11/276(

موتور  شماره  به  سفید  رنگ  به   34 ایران  77ن436  پالک  به   1400 مدل  پارس  پژو  خودرو  سبز  برگ 
124K1623898وبه شماره شاسی NANN01CE9MH632692به مالکیت راشد طیاری نژاد مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/277(

برگ کمپانی خودروی  پراید صبا  به رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1۳8۷  و شماره پالک : 887م72 
ایران 30  و شماره شاسی : s1412287514675  و شماره موتور : 2735456 به نام صاحب سند : حسن خاکسار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد )کد1401/11/278(

   برگ سبز خودروی  وانت  زامیاد  و رنگ خودرو : آبی روشن-روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک 
: 21 451ص26  و شماره شاسی : NAZPL140BE0387380  و شماره موتور : 676075 به نام صاحب سند : سجاد 

کاظمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد )کد1401/11/279(

سند کمپانی،سند مالکیت و برگ سبز خودرو سواری پراید سفید رنگ مدل1383 شماره انتظامی 743ب25 
ایران 53به نام ابوالفضل کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/280(

مالك رضا شفيعي كد ملي:٠٥٦٩٣٨٣٩٥١ پالك فوق در حال حاضر بر روي خودرو نصب ميباشد     شماره 
  6D74432314 موتور:      VIN-MUM:JPQA87525EP510643 شاسي   شماره    FK415E510643

شناسنامه و كارت هم در براي اين خودرو چاپ شده،

پالک موتور سیکلت  آشیل با مشخصات رنگ موتور  : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۷ و شماره پالک : 
۶۳۳۶۹4۵8 و شماره شاسی : N3LBDBMDBJSB01978 به نام صاحب سند : سید علی محمد امام جمعه 
زاده مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.تقاضا مند است در صورت پیدا کردن پالک فوق با شماره 

0۹1۳4۳2۹181 تماس حاصل فرمایید.)کد1401/11/281(

 سند مالکیت  و  برگ سبز خودروی  کشاورزی تراکتور 285 به رنگ خودرو : قرمز به مدل وسیله 
 : موتور  J05015 ک شماره   : و شماره شاسی  ایران 14   12 : -524ک-  پالک  و شماره   1389 : نقلیه 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقودگردیده  کلهر  رضا   : سند  صاحب  م  نام  به   LFW06594W

)کد1401/11/282(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریا احمدوند فرزند اردشیر به شماره شناسنامه ۳۹۵00۹۹840 صادره 
از نهاوند در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۹۳222 در تاریخ 1۳۹۷/10۳0 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران خ آزادی خ اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی پالک 1۳۶ 

صندوق پستی 1۳18۵/۷۶8 ارسال نماید.نوبت سوم)کد1401/11/28۳(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سوگند صادقی فرزند صادقعلی به شماره شناسنامه 984 صادره از 
رامسر در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها صادره از واحد 

دانشگاهی علوم تحقیقات مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران- 
انتهای بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشگاه- بلوار شهدای حصارک- دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

وتحقیقات ارسال نماید.نوبت دوم)کد1401/11/284(

شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  علمدار  حمیدی  معین  محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
0440831377 در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی علوم تحقیقات با شماره 
74560 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران ، بلوار حصارک میدان دانشگاه ارسال نمایید.نوبت 

دوم)کد1401/11/28۵(


