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5روزنامه صبح ایران اخبار  

امید مسئوالن در ایام پایانی سال

خبری از گرانی کاالهای اساسی نیست!

از  بسیاری  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
مسئوالن براین باورند که با اجرای طرح فجر تا 
فطر دیگر خبری از نوسان و التهاب بازار همانند 

سال های گذشته در ایام پایانی سال نیست.
همه ساله در ایام  پایانی سال، قیمت کاالهای 
اساسی و ضروری سبد خانوار بدنبال سودجویی 
عوامل واسطه و دالل دچار نوسان می شود، 
اما امسال با برنامه ریزی وزارت جهاد به عنوان 
متولی امر مبنی بر واردات برخی اقالم و طرح 
فجر تا فطر در فروشگاه های زنجیره ای پیش 
بینی می شود که کاالهای اساسی با قیمت های 

مناسب بدست مصرف کننده برسد.
براین اساس طرح »فجر تا فطر« با همکاری 
در   ۱۴۰۱ بهمن   ۱۲ از  زنجیره ای  فروشگاه های 
سراسر کشور اجرا شد؛ در این طرح ۳۴ قلم کاال 
که جزء کاالهای اساسی و مصرفی مردم است 

که با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد عرضه می شود.
آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه در زمینه تامین کاالهای اساسی کمبودی 
نداریم، گفت: این کاالها با تمهیدات صورت 

گرفته از ابتدای سال وارد کشور شده اند.
ساداتی نژاد هدف از توزیع کاالهای اساسی 
در طرح فجر تا فطر در فروشگاه های زنجیره ای 

سراسر کشور را کاهش قیمت و تثبیت قیمت 
کاالهای اساسی تا پایان ماه مبارک رمضان و 

ایام عید اعالم کرد.
بسیاری از فعاالن و دست اندرکاران فروشگاه 
ویژگی  که  کنند  می  اذعان  ای  زنجیره  های 
طرح فجر تا فطر در مقایسه با دیگر طرح ها 
و جشنواره ها، این است که کاالهای اساسی تا 
۲۵ درصد تخفیف و با قیمت فوق العاده در این 
فروشگاه ها عرضه می شود چرا که هدف اصلی 

حمایت از معیشت مصرف کنندگان است.
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال از ۱۸ اسفند 

دایر می شود
کمیسیون  رئیس  قاسمی  ارسالن  آقای 
کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: اتاق تعاون 
عهده دار برگزاری نمایشگاه های عرضه فروش 
مستقیم محصوالت کشاورزی، صنایع غذایی و 
کاالهای اساسی از ۱۸ تا ۲۸ اسفند در تهران و 

۳۰ مرکز استان است.
به گفته او، توزیع مستقیم در جهت آن است 
که کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در شب 
عید و مقارن شدن نوروز با ماه رمضان تامین 

می شود.
است  قرار  جهاد  وزارت  داد:  ادامه  قاسمی 

کیفیت  و  قیمت  با  اساسی  کاالهای  برخی 
مناسب  در اختیار تعاونی مصرف قرار گیرد و 
هدف از عرضه مستقیم، حمایت از تولید است.

تعاون  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
می گوید: امسال خوشبختانه وضعیت تولید 
محصوالت کشاورزی نسبت به سال قبل رشد 
اقتصادی  به شرایط  توجه  با  که  است  داشته 
مردم، سمت تقاضا دچار مشکل شده است 
از  را  کاال  موضوع  این  حل  جهت  در  اگر  که 
سمت تولید به مصرف برسانیم، عرضه و تقاضا 

متعادل می شود.
به گفته او، در تمامی کشورها ایام مناسبتی 
عید سعید نوروز و ماه رمضان، عرضه کنندگان 
قیمت کاهش می یابد، درحالیکه فرهنگ کشور 
ما برعکس است و توزیع کنندگان سعی می 
کنند با دپو کاال، محصول را با قیمت باالتری 

شب عید عرضه کنند.
اقتصادی  به شرایط  توجه  با  قاسمی گفت: 
مردم، عرضه مستقیم کاال و فرهنگ سازی در 

ارتقای قدرت خرید خانوار تاثیر بسزایی دارد.
مشکلی در عرضه اقالم اساسی نداریم

نظارت  مدیرکل  امراللهی  مسعود  آقای 
طرح  گفت:  جهاد  وزارت  اساسی  برکاالهای 

تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی ۳۴ قلم کاالی اساسی 
در فروشگاه های زنجیره ای تا پایان ماه مبارک 

رمضان ادامه دارد.
او با بیان اینکه مشکلی در عرضه اقالم اساسی 
گوشت،  شامل  اساسی  اقالم  گفت:  نداریم، 
مرغ، تخم مرغ، ماکارانی، برنج، شکر، روغن، 
حبوبات، لبنیات، چای و کنسرو در طرح فجر 
تا فطر در فروشگاه های زنجیره ای با تخفیف 

عرضه می شود.
ادامه داد: امسال به سبب تقارن  امراللهی 
عید و ماه رمضان با یکدیگر، تقاضا برای خرید 
در ایام پایانی سال افزایش می یابد ؛ بنابراین 
وظیفه ما این است که کاال به وفور با قیمت 

ارزان در دسترس مردم باشد.
وزارت  اساسی  برکاالهای  نظارت  مدیرکل 
نزدیک شدن  با  گذشته  سنوات  گفت:  جهاد 
به روزهای پایانی سال، قیمت کاالهای اساسی 
فرهنگ  با  امسال  اما  شد،  می  نوسان  دچار 
سازی بدنبال آن هستیم که به جای گران شدن 

ارزان سازی نیز صورت بگیرد.
 ۲۰ تا   ۵ تخفیف  مشمول  لبنی  محصوالت 

درصدی است
سخنگوی  طبا  بنی  محمدرضا  سید  آقای 
لبنی  محصول   ۴ گفت:  لبنی  صنایع  انجمن 
مشمول قیمت گذاری همچون شیر بطری کم 
چرب، شیر نایلونی کم چرب، پنیر uf۴۰۰ گرمی 
و ماست دبه ای کم چرب با تخفیف ۵ درصد 
و دیگر محصوالت لبنی با ۲۰ درصد تخفیف 

عرضه می شود.
قیمتی که  از  او، حدود ۳۰ درصد  به گفته 
روی محصوالت لبنی درج می شود، سهم مغازه 
دار و شرکت های پخش است که بنابر مذاکره 
با  ها  غرفه  میادین،  سازمان  با  گرفته  صورت 
اجاره کمتری در اختیارمان قرار گرفت که در 
نهایت با حاشیه سود کمتری، محصوالت لبنی 
را عرضه کنیم. بنی طبا گفت: از مجموع ۳۰ 
درصد سود شرکت های پخش و مغازه دار تنها 
۱۰ درصد هزینه حمل را برمی داریم و مابقی را 

به مصرف کننده بر می گردانیم.
با توجه به مقارن شدن ایام نوروز با ماه مبارک 
کاالهای  خرید  برای  تقاضا  ازدیاد  و  رمضان 
تنظیم  متولی  عنوان  به  وزارت جهاد  اساسی، 
بازار، سیاست توزیع ۳۴ قلم کاالی اساسی سبد 
خانوار را با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف در فروشگاه 
های زنجیره ای اتخاذ کرد که انتظار می رود به 
رغم سنوات گذشته، مردم در تامین مایحتاج 
از حیث نوسان قیمت ها دچار  اساسی خود 

مشکل نشوند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شفاف نبودن بودجه سال 
۱۴۰۲ سهام داران را ترسانده  است، گفت: همچنین تصمیماتی که برای 
عرضه خودرو اتخاذ می  شود مردم را بی اعتماد کرده است. از طرفی 

دیگر شب عید است و مردم و شرکت  ها به پول نیاز دارند.
اقتصاد۲۴ ؛ هفته گذشته نیز شاخص بورس منفی بود، اما به گفته 
کارشناسان، بازار سرمایه ریزش  های بدتری را نیز تجربه کرده است. 
ریزش بورس یک دلیل واضح دارد و آن تمایل سهام داران به فروش 
سهام خود است. حال این که چرا سهام داران قصد دارند سهام خود را 
بفروشند و کمتر خریداری در بازار سرمایه یافت می شود، چند دلیل 

عمده دارد.
در  خودرو  عرضه  درباره  دولت  تصمیمات  معتقدند  کارشناسان 
بورس کاال بر روی بازار سرمایه بسیار تاثیر گذاشته است. خودرو چند 
ماهی در بورس کاال ارائه شد، سپس با تصمیم شورای رقابت از بورس 
کاال خارج شد و مجدد تصمیم گرفته شد خودرو در بازار سرمایه عرضه 
شود. دلیل این امر سهم  خواهی دولت از مازاد قیمت خودرو در بورس 

کاال بود.
دولت اعالم کرده بود که از قیمت نهایی خودرو در بورس کاال ۸۵ 
درصد باید به دولت برسد و تنها ۱۵ درصد به خودروساز. این امر 
موجب شد عرضه خودرو در بورس کاال متوقف شود و سپس با قبول 

شرط دولت، خودرو مجددا در بورس کاال ارائه شود.
عرضه و خروج خودرو از بورس کاال بر روی سهام خودرویی بازار 
سرمایه تاثیر می  گذارد چرا که سهام خودرویی از سهام اصلی بازار 
سرمایه به شمار می  روند. برخی از سهام ها اگر ریزشی شوند، شاخص 
کل نیز ریزش می  کند و سهام خودرویی از جمله این نماد ها در بازار 

سرمایه است.
نوسانات نرخ ارز و سیگنال در منفی بورس

دلیل دیگر این امر، نوسانات قیمت ارز بود. دالر نوسانات شدیدی 
دارد و قیمت آن طی چندماه اخیر شدیدا افزایش یافته است. در 
زمان دولت روحانی، همزمان با افزایش نرخ ارز، سهام دولتی همچون 

شستا نیز در بورس عرضه می  شد که موجب شد بازار سرمایه روند 
مثبت و صعودی به خود بگیرد، اما اکنون نه شاهد عرضه سهام دولتی 
هستیم و نه عرضه اولیه در بورس حجم باالیی دارد. نوسانات نرخ ارز 
به مردم سیگنال می دهد که به جای بورس باید برروی دالر سرمایه 

گذاری کنند.
تسویه اعتباری ها در بورس

عید  به  نزدیک  معموال  شرکت  ها  که  است  این  دیگر  دلیل  یک 
سهام خود را نقد می  کنند تا عیدی، سنوات و پاداش کارمندان خود 
را پرداخت کنند. از سویی دیگر در اسفندماه اعتباری  ها نیز تسویه 
می  کنند و سهام داران حقیقی نیز به نقدینگی برای تسویه حساب با 

کارگزاری ها نیاز دارند.
با نزدیک شدن به پایان سال مالی بسیاری از کارگزاری ها، شاهد 
تسویه اعتباری آن ها تا تاریخ ۲۰ اسفند خواهیم بود که این موضوع نیز 

به افزایش عرضه ها نسبت به تقاضا دامن می زند.
عدم شفافیت بودجه ۱۴۰۲ نیز از دالیل دیگری است که سهام داران 
تمایل دارند سهام خود را به فروش برسانند. خبر ها در رابطه با کسری 
بودجه و مشخص نبودن میزان تورم در سال آینده از عواملی است 
که سهام داران نسبت به سال آینده بالتکلیف شده و اعتماد خود را به 
بورس از دست داده  اند. در سال  های گذشته بسیاری بر این باور بودند 

که دولت کسری بودجه را از بورس تامین می  کند.
بورس شرایط بدتری نیز داشته است

ریزش  های  گذشته،  هفته های  طی  بورس  معتقدند  کارشناسان 
شدیدتری را نیز تجربه کرده است و اصالح این هفته نسبت به ریزش 

بورس در روز های گذشته آنقدر ها هم منفی نبود.
نوید خاندوزی، فعال بازار سرمایه به اقتصاد ۲۴ گفت: این خبر که 
روز سه شنبه ۷۵ درصد نماد ها منفی شده اند درست نیست. تعدادی 

از نماد ها ریزشی بوده اند، اما انتشار چنین خبر هایی مناسب نیست.
وی افزود: کلیت بازار آنقدر ها منفی نبود. روز های دیگر شاخص کل 
و کلیت بازار ریزش بیشتری نسبت به روز سه شنبه داشت، با این  

همه دو روز آخر هفته بازار منفی شد.
خاندوزی عوامل تاثیرگذار بر روی بازار سرمایه را تصمیمات دولت در 

رابطه با خودرو، بودجه و نوسانات ارزی دانست.
بازار سرمایه اصالح داشته است نه ریزش

شهاب خدابخشیان، مدیر دارایی شرکت فاین تک به اقتصاد ۲۴ 
نه ریزش.  بازار سرمایه اصالح داشته است  بنده  اعتقاد  به  گفت: 
بسیاری از سهام داران به دلیل خرید سکه سهام خود را فروخته اند. 

فروشنده در بازار سرمایه بسیار است اما خریداری وجود ندارد.
خدابخشیان در پاسخ به این پرسش که چرا سهام داران تصمیم 
گرفته  اند سهام خود را به دالر و سکه و طال تبدیل کنند؟ بیان کرد: 
دلیل این امر شفاف نبودن بودجه سال ۱۴۰۲ است که سهام داران را 
ترسانده  است. از سویی دیگر تصمیماتی که برای عرضه خودرو اتخاذ 
می  شود نیز مردم را بی اعتماد کرده است. از طرفی دیگر شب عید 

است و مردم و شرکت  ها به پول نیاز دارند.

طرح »فجر تا فطر« با همکاری 
فروشگاه های زنجیره ای از 1۲ 
بهمن 1401 در سراسر کشور 
اجرا شد؛ در این طرح 34 قلم 
کاال که جزء کاالهای اساسی 
و مصرفی مردم است که با 
تخفیف 10 تا ۲۵ درصد عرضه 
می شود

کارشناسان بازار سرمایه وضعیت بورس را بررسی می کنند
بازار سرمایه اصالح دارد یا ریزش؟

 قیمت مرغ در میادین به محدود ۶0 هزارتومان رسید
 افزایش ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار

بر اساس آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم 
مرغ ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده؛ همچنین در حال حاضر قیمت مرغ 

در خرده فروشی ها از ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان است.
 اقتصاد آنالین؛ پس از مدت ها کاهش قیمت مرغ، در اول بهمن ماه 
جاری قیمت این کاال در میادین نسبت به آخرین روز دی  ماه، ۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم آن به ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

اما در آغاز هفته دوم بهمن ماه، با توقف خرید مرغ مازاد از مرغداران، 
قیمت مرغ بار دیگر نزولی شد و طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 

تهران قیمت هر کیلوگرم آن به ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان افت کرد. 
در نیمه بهمن ماه حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغدار کشور، به اقتصاد آنالین خبر داد که از روز ۱۷ بهمن ماه خرید 

حمایتی مرغ مازاد مرغداران بار دیگر آغاز شده است.
طبق اعالم مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، در جلسه ای 
قیمت گذاری  شورای  دبیر  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاونان  حضور  با 
محصوالت کشاورزی، ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مربوط به قیمت مرغ  
منجمد شیرین پک مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد که قیمت قبلی 
اصالح شود. بر این اساس به صورت علی الحساب قیمت خرید هر کیلوگرم 
مرغ زنده ۴۰ هزار تومان و مرغ  منجمد ۱۰ درصد باالتر از این رقم تعیین 

شده است.
 پس از آن، قیمت خرید مرغ زنده در سطح کشور از مرغداران کمی بیش 
از ۳۷ هزار و ۴۲ تومان شد، این قیمت در روز قبل از آن ۳۶ هزار و ۱۱۴ 
تومان بود، به عبارت دیگر، قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران 

نسبت به روز گذشته افزایش ۹۲۸ تومانی داشت.
قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار نیز ۵۳ هزار و ۱۱۶ تومان شد، در حالی 
که قیمت در روز گذشته آن ۵۲ هزار و ۱۹۲ تومان بود. به عبارت دیگر، به 
طور متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار نسبت به روز گذشته افزایش 

۹۶۳ تومانی داشت.
در نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار نیز قیمت مرغ به ۵۲ هزار و 
۹۰۰ تومان افزایش یافت که نسبت به ابتدای هفته قبل آن افزایش ۳ هزار 
تومانی داشت. قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار برای مصرف کننده به 

طور متوسط از ۵۸ هزار تومان تا ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر بود.
 طبق نرخنامه جدید سازمان میادین که امروز منتشر شد، در روزهای 
پایانی ماه  قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته 
است. همچنین بررسی افتصاد آنالین نشان می دهد، قیمت مرغ زنده نیز 
با افزایش بیش از ۵ هزار تومانی به ۴۲ هزار و ۲۳۵ هزار تومان و قیمت 
مرغ کشتار  با افزایش حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۵۹ هزار و ۶۰۲ تومان 

رسیده است.
در حال حاضر قیمت مرغ در بازار از ۶۳ هزار تا ۶۵ هزار تومان متغیر 

است.

بر اساس اعالم بانک مرکزی
افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن

بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی بهمن ۱۴۰۱ 
به ۲۲.۵۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنالین، بانک مرکزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط 
به هفته پایانی بهمن ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس رقم آن به ۲۲.۵۴ 

درصد افزایش یافت. 
نرخ بازار بین بانکی در انتهای ماه گذشته ۲۱.۰۴ درصد بود که اکنون این رقم، 

افزایش ۱ و نیم درصدی را نشان می دهد. 
از طرفی، حداقل نرخ توافق بازخرید که در ماه گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون 

به ۲۲.۵ درصد رسیده است. 
همچنین طبق اطالعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ اعتبارگیری 
قاعده مند و نرخ سپرده گذاری قاعده مند با رشد به ترتیب ۲ و ۳واحد  درصدی 

به ترتیب به ۲۴ و ۱۷ درصد افزایش یافته اند.

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

۰2188982137
۰2188982137

۰933۰1۶4433
۰933۰1۶4433

۰218۶۰۵4118

۰218۶۰۵4118

۰218839۰38۶

۰218839۰38۶

۰218۶۰۵239۰

۰218۶۰۵239۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ویرا تاو سپاهان به شناسه ملی 14011075167 و به شماره ثبت 5262 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد صنایع 
چدن اصفهان به شناسه ملی 10260041510 و به نمایندگی امین شرفی به شماره ملی 1091542570 به سمت 
رئیس هیئت مدیره مهران رحیمی به شماره ملی 1091156832 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن شکری 
نجف آبادی به شماره ملی 1091179700 به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های اداری 
وعادی با امضاء آقای حسن شکری ) مدیر عامل (و آقای امین شرفی )نماینده رئیس هیئت مدیره ( متفقاً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. وحید شرفی به شماره ملی 1091220719 به سمت بازرس اصلی و آرزو رئیسی 
جمالوئی به شماره ملی 1080058478 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1458438(

 كارت هوشمند سوخت و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1396  و شماره پالک : ایران 15 797ط24  و شماره شاسی : NAACR1HW4HF254800  و 
شماره موتور : 147H0319834  به نام صاحب سند : سکینه علی پور نجمی ایرانق   مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .)کد1401/11/482(

 سند مالکیت و برگ سبز خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : پراید صبا  و رنگ خودرو : سفید_روغنی  
و مدل وسیله نقلیه : 1388 و شماره پالک : ٢٣ ۶٢٣ د ٨4  و شماره شاسی : S 1412288027622  و 
شماره موتور : 3081095  به نام صاحب سند : رضوان رمضانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 

.)کد1401/11/483(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو: کوییک دنده ای مدل:1401 به شماره پالک انتظامی: ایران۵0_4۶۷د۷3 
به شماره موتور:M15/9789931 و شماره شاسي: NAS841100N1163770به  به رنگ :سفید روغنی 
مالكيت: آقای کاظم قناتی  به شماره ملی:00۷3۹۷۹4۷3 صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.)کد1401/11/484(

برگ سبز و سند کمپانی خودروی پراید111 به مدل89 به پالک 38ق941ایران46 به رنگ سفیدبه شماره 
موتور4332448.و به شماره شاسی s5430089006270به مالکیت زهرا حیدری معاف مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/485(

شناسنامه  شماره  به  اسماعیل  فرزند  دهستانی  عسکری  محمد  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از  افزار صادره  نرم  کاردانی رشته  بندرعباس در مقطع  از  و کد ملی 3470024316 صادره   3470024316
دانشگاه آزاد واحد سما واحد بندرعباس با شماره 0141 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد سما ولحد بندرعباس به نشانی بلوار امام حسن ایستگاه خواران 

دانشگاه آزاد واحد سما ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/11/486(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدیه رضاییان کاشانی  فرزند علی  به شماره شناسنامه ۹۲341۲001 و 
کد ملی ۹۲341۲001  صادره از مشهد  در مقطع کاردانی  رشته تربیت بدنی   صادره از دانشگاه الزهرا مشهد  
با شماره0۵۸/10/۲۶4  مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاها الزهرا مشهد به نشانی سید رضی 4۷  ارسال نماید. یا به آدرس سرافرازان رهایی 3/۲ پالک 4 

ارسال نماید.)کد1401/11/494(

)دبيرستان  بتاريخ ١٣٧٢  تهران  منطقه ٨  پرورش  اموزش  از  صادره  فيزيك  رياضي  رشته  ديپلم  اصل 
١٧شهريور(و گواهي موقت پايان تحصيالت كارشناسي رشته مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي صاده 
از دانشگاه ازاد اسالمي / واحد علوم تحقيقات به شماره ٢٤٣٨ مورخ ٦/٥/١٣٧٧ مربوط به اينجانب فاطمه 
گودرزي فرزند داود بشماره شناسنامه ٧٧٨ صادره ازتهران مفقود گرديده است ازياينده تقاضا ميشود به واحد 

علوم تحقيقات دانشگاه ازاد اسالمي واقع در پونك تحويل دهند .نوبت سوم )کد1401/11/487(

مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران به شماره سریال 3۷4۶۲۹۷صادره از دانشگاه آزاد اسالمی لنگرود به نام 
محمدرضاناظمی سالکویه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت دوم )کد1401/11/488(

 : موتورسیکلت  رنگ  و   جوان    : نقلیه  وسیله  نام  به   سیکلت   سبزموتور  برگ  و  مالکیت   سند   
قرمز  و مدل موتورسیکلت : 25سی سی  و  شماره پالک : 142  و شماره موتور : 85636  و  شماره تنه : 

NEH***125J9440524 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت دوم )کد1401/11/489(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پیام رحیمی خوش طینت فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه 1۲۸۹۵ 
و کد ملی 00۶۸۲44۲۸۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته صنایع - تولید صادره از دانشگاه آزاد 

قزوین با شماره ۲۸۶۲1400۲40 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.
از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد قزوین به نشانی قزوین - جاده باراجین- دانشگاه 

آزاد قزوین ارسال نماید.)کد1401/11/490(

شناسنامه،   ملی،  کارت   1209654792 ملی  166،کد  ش  ش  علیجان،  منصورزاده،فرزند  بهرام  مدارک 
نامه   بیمه  برنگ عنابی، کارت خودرو،  پراید، مدل 84  )مدارک خودرو سواری  پایان خدمت.  و  گواهینامه 
862ط96_ش  پالک 53  ش  است(  صالحی  حسن  بنام  ک  سوخت  )کارت  و  فنی  معاینه  و  ثالث،  شخص 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   s1412284479506 شاسی  ش   _01098544 موتور 

)کد1401/11/491(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو: کوییک دنده ای مدل:1401 به شماره پالک انتظامی: ایران۵0_4۶۷د۷3 
به شماره موتور:M15/9789931 و شماره شاسي: NAS841100N1163770به  به رنگ :سفید روغنی 
مالكيت: آقای کاظم قناتی  به شماره ملی:00۷3۹۷۹4۷3 صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.)کد1401/11/492(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی مهدی پور قره سقال فرزند محمود به شماره شناسنامه 0 وکد ملی 
1590052765 صادره از هشترود در مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی معماری صادره از دانشگاه 
آزاد هشترود با شماره  169325500079 مفقود گردیدهو فاقد اعتبار قانونی می باشد .از یابنده تقاضا میگردد 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد هشترود به نشانی آذربایجان شرقی هشترود دانشگاه آزاد اسالمی ارسال 

نمایند نوبت اول )کد1401/11/493(


