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گزارش مرکز آمار از آخرین تغییرات قیمتی

کاهش ۲۰ درصدی تورم از کجا آمد؟

در گزارش مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام قابل 
توجهی دیده می شود که تغییر فاحش قیمت ها را 
در طول یک سال گذشته تایید می کند؛ به طوری 
که در برخی کاالها حتی شاهد افزایش بیش از 

۲۰۰ درصد تورمی هم بوده ایم.
گزارش رسمی  آخرین  گزارش خبرآنالین؛  به 
دولت از تغییر قیمت ها، از افزایش تورم نقطه 
به حدود ۵۳.۴ درصد حکایت دارد.  به نقطه 
این برای پنجمین ماه در طول امسال است که 
شاخص تورم نقطه ای )تورم بهمن ماه امسال 
نسبت به بهمن سال گذشته( از ۵۰ درصد عبور 
کرده و به حدود ۵۳.۴ درصد رسیده است. این 
در شرایطی است که تورم نقطه ای بهمن ماه به 
اقتصادی  از اجرای جراحی  تیرماه و پس  تورم 
دولت بازگشت؛ به طوری که بالفاصله پس از 
تومانی  ارز ۴۲۰۰  با حذف  که  قیمتی ای  شوک 
در اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، نرخ تورم 
نقطه به نقطه در خردادماه به یک باره از ۳۹.۳ 
در  درصد   ۵۲.۵ به  اردیبهشت ماه  در  درصد 
خردادماه تغییر پیدا کرد. این شاخص در تیرماه 

به ۵۴ درصد رسید و در مردادماه با ۱.۸ درصد 
کاهش به ۵۲.۲ درصد تغییر کرد.

نرخ  آمار نشان می دهد که  گزارش های مرکز 
تورم نقطه به نقطه از مردادماه روندی نزولی به 
خود گرفت؛ تا جایی که پایین ترین عدد در آبان ماه 
امسال ثبت شد که ۴۸.۱ درصد بود؛ این نقطه ای 
بود که مسووالن دولتی، از تخلیه کامل شوک 
تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می گفتند و 
حتی پیش بینی ادامه این روند و کاهش نرخ تورم 

تا پایان سال را داشتند.
بر  متعدد  گزارش های  طی  نیز  مرکزی  بانک 
روی این موضوع تاکید داشت و در یک گزارش 
طرح  اجرای  پیش بینی ها،  »طبق  کرد:  اعالم 
ارز  حذف  سیاست  و  یارانه ها  مردمی سازی 
ترجیحی در ماه های نخست اجرای طرح موجب 
اصالح و افزایش قیمت کاالهای اساسی مرتبط با 
تخصیص ارز ترجیحی شد، اما با توجه به تقلیل 
و حتی حذف مولفه های افزایش دهنده نرخ تورم 
از این محل، روند افزایشی تورم ماهانه شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف 

و معکوس شد و بنابراین انتظار می رود این روند 
کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد. عالوه 
بر این با توجه به اینکه نرخ تورم ساالنه معادل 
میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند 
افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز 
ترجیحی، کاهش تورم ساالنه نیز محتمل خواهد 

بود.«
هزینه افراد چقدر افزایش یافت؟

گزارش  در  افتاد؟  اتفاقی  چه  واقعیت  در  اما 
مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام قابل توجهی دیده 
در طول  را  قیمت ها  فاحش  تغییر  که  می شود 
یک سال گذشته تایید می کند؛ به طوری که در 
 ۲۰۰ از  بیش  افزایش  شاهد  حتی  کاالها  برخی 

درصد تورم هم بوده ایم.
شاخص  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  براساس 
بهمن ماه  در  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  تورم 
 ۷۱.۵ گذشته  سال  بهمن ماه  به  نسبت  امسال 
درصد افزایش یافته است. به این ترتیب که در 
طول یک سال گذشته قیمت نان و غالت ۶۲.۲ 
درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها 
۷۹.۹ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۸۷.۴ 
درصد، ماهی ها و صدف داران ۴۰ درصد، شیر، 
پنیر و تخم مرغ ۸۲.۷ درصد، روغن ها و چربی ها 
و  درصد  و خشکبار ۴۴.۶  میوه  درصد،   ۲۴۶.۹

سبزیجات ۶۵.۶ درصد گران شده است.
به  نسبت  امسال  بهمن ماه  در  همچنین 
 ۳۳.۷ دخانیات  هزینه  گذشته  سال  بهمن ماه 
درصد، پوشاک و کفش ۴۶.۵ درصد، مسکن، 
آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۳۹.۹ درصد، 
بهداشت و درمان ۵۴.۳ درصد، حمل ونقل ۵۰.۲ 
درصد، ارتباطات ۱۵.۳ درصد، تفریح و فرهنگ 
درصد   ۷۸.۹ رستوران  و  هتل  و  درصد   ۳۲.۶

افزایش داشته است.
نرخ تورم ماهانه چگونه کاهش یافت؟

اما نکته قابل توجه در میان اعداد و ارقام منتشر 
شده توسط مرکز آمار در خصوص تورم بهمن ماه 
۱۴۰۱ وجود دارد، کاهش ۳.۵ درصدی نرخ تورم 
ماهانه است. بنا به این گزارش، نرخ تورم ماهانه 
بهمن ۱۴۰۱ نزولی شد و به ۳.۵ درصد رسید که 
در مقایسه با دی ماه، ۰.۸ واحد درصد کاهش 

داشته است.
مشاهده این عدد در حالی است که در گزارش 
رسمی دولت، از افزایش ۴.۷ درصدی تورم بخش 
خوراکی ها و آشامیدنی ها خبر داده شده است. 
به این شکل که در بهمن ماه امسال نان و غالت 

۲.۳ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن 
۱۰.۵ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۰.۸ 
درصد، ماهی ها و صدف داران ۷.۸ درصد، میوه 
و چربی ها ۰.۵  روغن ها  و خشکبار ۱.۲ درصد، 
درصد و سبزیحات ۱۲.۴ درصد گران شده است.

البته در گزارش مرکز آمار، نرخ ماهانه دخانیات 
کفش ۳.۲  و  پوشاک  درصد،  بهمن ماه ۱.۸  در 
درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 
۲.۶ درصد، حمل ونقل ۳.۵ درصد، بهداشت و 
درمان ۱.۶ درصد، تقریح و فرهنگ ۲.۸ درصد و 

ارتباطات ۲.۱ اعالم شده است.
مشاهده تغییر قیمت ها در طول یک ماه گذشته 
عموم مطرح  برای  را  این سوال  در حال حاضر 
می کند که در حالی که موجی از افزایش قیمت ها 
به خصوص در اقالم اساسی مردم ایجاد شده، 
چگونه نرخ تورم ماهانه کاهشی بوده است؟ این 
در شرایطی است که تورم ساالنه در بهمن ماه ۱.۴ 
درصد رشد پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز 
آمار ایران، نرخ بهمن ساالنه بهمن ۱۴۰۱ به ۴۷.۷ 
درصد افزایش یافته و این در حالی است که این 
شاخص در ماه قبل از آن )دی ماه( ۴۶.۳ درصد 

اعالم شده بود.
گزارش رسمی دولت در این میان حاکی از آن 
است نرخ تورم ساالنه از ابتدای امسال ۸.۵ درصد 
از ۳۹.۲  تورم  نرخ  به طوری که  یافته؛  افزایش 
در  درصد  به ۴۷.۷  فروردین ماه ۱۴۰۱  در  درصد 

بهمن ماه ۱۴۰۱ تغییر کرده است.
کاهش ۲۰ درصدی تورم از کجا آمد؟

از  ارقامی  و  اعداد  چنین  مشاهده  وجود  با 
وضعیت تورم و وضعیتی که در قیمت ها مشاهده 
می شود، دولت سیزدهم تاکید دارد که کشور را 
با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفته و توانسته این 
تورم را به ۴۰ درصد کاهش دهد؛ عدد ۶۰ درصدی 
که در هیچ یک از اعداد و ارقام مرکز آمار )تورم 
ساالنه و نقطه به نقطه( دیده نمی شود. به این 
شکل که در مردادماه ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم به 
روی کار آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه براساس 
گزارش مرکز آمار ایران، ۴۳.۲ درصد و نرخ تورم 
ساالنه ۴۵.۲ درصد اعالم شده است. با این حال، 
آخرین  در  رییس جمهور  رییسی،  ابراهیم  سید 
که  کرد  تاکید  هم  خود  تلویزیونی  گفت وگوی 
با تورم شصت درصدی تحویل  را  دولت کشور 
گرفت و علی رغم تحوالت جهانی و منطقه ای و 
مساله اصالح یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰، دولت 
توانست این تورم را به چهل درصد کاهش دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هنوز ماهیت مرکز مبادله طال و ارز 
روشن نیست و بهتر است مقامات بانک مرکزی در این زمینه توضیحات 

الزم و روشنگرانه را بدهند .
به گزارش خبرآنالین؛ بازار ارز ایران مدتی است در شرایط ناثباتی قرار 
گرفته و مقامات اقتصادی دولت وعده داده اند به زودی ثبات به این بازار 

برمی گردد.
این اقتصاددان با اشاره به سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر 
اینکه برخی جریان سازان و ... تالش دارند قیمت سازی کنند،به خبرانالین 
گفت: مطمئنا ماهیت این جریان سازان بر رییس کل بانک مرکزی روشن 
از آب گل آلود  اینکه چه کسانی در صدد ماهیگیری  از  . اطالع  است 
هستند نیز برای مردم و افکار عمومی چندان کارساز نیست پس بهتر 
است از کلی گویی پرهیز شود و مقامات مسئولیت اصلی خودشان یعنی 

بازگرداندن نظم به بازار و اقتصاد را در دستور کار قرار دهند.
او تاکید کرد: بهتر است این اشخاص و جریان سازان به دستگاه های 
نظارتی و قوه قضاییه معرفی شوند تا قادر به عمل نباشند نه ایکه مداوم 

بهانه به هم ریختگی بازار باشند.
وی گفت: نمی شود همه چیر را گردن جریان ساز و دالل و ... انداخت 
. این آقایان همان کسانی هستند که دولت پیشین را سرزنش می کردند 
که چرا تقصیر را گردن تحریم می اندازید . وعده دادند که ما سفره مردم 
را به تحریم گره نمی زنیم اما حاال در عمل می بینیم که اوضاع بدتر شده و 

تورم رو به افزایش است .
پیش بینی یک کارشناس از قیمت مسکن در آینده/ خریداران از بازار 

مسکن فرار کردند

چه کسی قیمت تعیین می کند؟
بغزیان درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی مرکز مبادله 
ارز و طالی ایران با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معامالت 
رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طال و تاثیر آتی آن در 
روند قیمت ها در بازار گفت: من هیچ ایده ای درباره ماهیت این مرکز 
ندارم. اصال سئوال اصلی این است که در این مرکز چه کسی قیمت را 
تعیین می کند؛ مگر نه اینکه همواره بانک مرکزی بدلیل اینکه بزرگترین 
عرضه کننده ارز در کشور است ، نقش اصلی را در تعیین قیمت دارد. 

روال کنونی حاال چه تفاوتی کرده است؟
وی گفت: مهمترین هدف ما این است که قیمت ارز در داخل کشور 

تعیین شود و امیدواریم بانک مرکزی این بار به این هدف برسد.
قیمت ارز چرا افزایش می یابد؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سئوال که دلیل افزایش نرخ ارز در 
شرایط کنونی چیست؟ گفت: مهمترین دلیل عدم تغییر شرایط تحریمی 
ایران و البته تنگ تر شدن حلقه تحریم است . حاال ورود ارز از کشورهای 
همسایه نیز دشوارتر از قبل شده است. وی گفت: در ضمن کسری 
بودجه و همچنین دشواری صادرات و بحران بانکی و عدم ورود ارز حاصل 
از صادرات در کنار تنگنای تحریم نفتی همه دست به دست هم داده 
تا شرایط بدتر شود . دولت نیز وعده هایی داده که مردم امروز مطالبه 
آن را دارند و می پرسند مگر نگفتید تورم قابل مهار است، چرا قادر به 
با  اتفاقا در همین شرایط نیز دولت  مهار آن نیستید؟ وی ادامه داد: 
اتخاذ سیاست هایی می تواند ثبات را به بازار بازگرداند . دولت خود در 
بسیاری از موارد درگیر بحران سازی است . از عرضه خودرو در بورس 

بگیرید تا بخشنامه های متعدد ضد و نقیض . دولت مسلما تبعات افزایش 
نرخ ارز را می داند و در جریان پیامدهای چنین نرخ هایی است و اصال 
نمی توان گفت که نسبت به این موارد آگاهی ندارد. بنابراین نباید چنین 

سیاست هایی را به کار بگیرد و نباید اجازه دهد این نرخ تغییر کند.
وی تاکید کرد: راه حل مهار بازار ارز و تورم در اصل سیاسی است نه 
اقتصادی؛ بحث انتقال ارز به کشور، فروش نفت، لغو تحریم ها، مقابله 
با کاسبان تحریم و ... مواردی است که می تواند بازار را آرام کند اما زمانی 
که چنین چیزی هنوز اتفاق نیافتاده، انتظار داریم که اقتصاد تثبیت شود؟

گزارش های مرکز آمار نشان 
می دهد که نرخ تورم نقطه به 
نقطه از مردادماه روندی نزولی 
به خود گرفت؛ تا جایی که 
پایین ترین عدد در آبان ماه 
امسال ثبت شد که 4۸.1 
درصد بود؛ این نقطه ای بود 
که مسووالن دولتی، از تخلیه 
کامل شوک تورمی حذف ارز 
4۲00 تومانی سخن می گفتند و 
حتی پیش بینی ادامه این روند 
و کاهش نرخ تورم تا پایان سال 
را داشتند

بغزیان: رییس کل بانک مرکزی حتما جریان سازان نرخ ارز را بهتر از ما می شناسد
خ ارز معرفی متهمان افزایش نر

وزیر کار تاکید کرد
ضرورت آشنایی دانش آموزان با مفهوم تجارت و 

کارآفرینی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم آشنایی دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی با مفهوم تجارت و کارآفرینی تاکید کرد و ضمن اشاره به فراهم 
کردن بستر مناسب برای اعزام نیروی کار، احیای نظام استاد شاگردی در 

کشور را خواستار شد.
جشنواره  چهاردهمین  در  مرتضوی  صولت  سید  ایسنا،  گزارش  به 
کارآفرینان برتر ملی که در وزارت کار برگزار شد، کارآفرینان را ضامن معاش 
عزتمندانه و خیرخواهانه جامعه دانست و گفت: فراوانی کارآفرین لطافت 
آفرین است و لفظ کارآفرینی تضمین دنیا و آخرت است. وی با بیان اینکه 
حلقه مفقوده و نیاز اجتناب ناپذیر کشور موضوع کارآفرینی و مولدسازی 
است، ادامه داد: هدف غایی از برگزاری چنین نشست ها و جلساتی و 
ساختارسازی تشکل در این حوزه موضوع کارآفرینی است که هم مفهوم 
بلندی را در ذهن متبادر می کند و هم مصادیق متکثری دارد. مرتضوی 
گفت: اگر دنبال آزادی و استقالل هستیم حتما باید به مقوله اشتغال و 
کارآفرینی بیاندیشیم چون معنی آزادی داشتن عزت است و عزت مترادف 
با اشتغال است. وزیر کار افزود: هر کشوری که به استقالل همه جانبه 
رسیده مرهون دست های توانمند و همت بلند مردان کارآفرین خود بوده 
است. اگر کارآفرینی عالمانه باشد و جهاد عالمانه را سرلوحه کار قرار دهیم 
خروجی آن بهره وری خواهد بود. وی به تنوع اقلیم و وسعت فراوان، 
دسترسی آسان و تکثر در همسایگان ایران اشاره و اظهار کرد: مهمترین 
نقش آفرینی دولت کوتاه کردن فرایندها و ایجاد نظارت بر فرایند کارآفرینی 
است که به همت آیت الله رییسی این کار به بهترین نحو در حال انجام  
است. مرتضوی با بیان اینکه مردم به گردن ما حق اشتغال دارند، ادامه 
داد: در حال حاضر شلوغ ترین سیستم اداری را داریم که اشباع شده و 
به خط قرمز رسیده است لذا باید اشتغال مناسب ایجاد کرد.بعضا برخی 
جوانان به ما مراجعه می کنند و وقتی می گوییم کار اداری قبول نمی کنند 

چون به بازار کار راه پیدا کرده و طعم روزی حالل را چشیده اند.
وی با اشاره به هدف گذاری ایجاد یک میلیون فرصت شغلی توسط 
دولت اظهار کرد: یک  میلیون فرصت شغلی در سال یعنی اگر نرخ بیکاری 

ما ۸.۲ درصد شده در این حد بماند تا بخشی از نرخ بیکاری ما کم شود.
وزیر کار درعین حال یکی از معضالت کشور را نبود نیروی متناسب با 
نیاز کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر متناسب با نیاز کشور 
نیروی انسانی تربیت نکردیم و متاسفانه نظام استاد شاگردی تعطیل شده 
است در حالی که این نظام باید احیا شود. وی بر لزوم آشنایی دانش 
آموزان با مفاهیم تجارت و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: از مقطع ابتدایی 
دانش آموزان باید در حوزه تجارت بیاندیشند، مفهوم اقتصاد را بفهمند و 
کار را یاد بگیرند و خروجی کارورزی ها، توانمندسازی نیروی انسانی باشد. 
مرتضوی در پایان با تاکید بر فراهم کردن بستر مناسب برای اعزام نیروی 
کار تاکید کرد: با فرار نخبگی و فرار دانش مخالفیم. نخبگان باید در کشور 
باشند و بخشی از نیروی انسانی به عنوان نمایندگان نخبگان ایران در دنیا 

نقش آفرینی کنند.

آگهی مناقصه 

ثبت اسناد و امالک استان ایالم

در اجرای بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 88 مجلس شورای اسالمی به شماره 193542 / ت 42986 ک مورخ 1 / 10 / 88  و آیین نامه مشاور،  اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان ایالم در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به   تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی باغی تا مرحله تثبیت با شرایط ذیل اقدام نمایند.

با  متناسب  پرداختی  و  نقدی  بصورت  ای  هزینه  ابالغی  اعتبارات  تامین  1-محل 
تخصیص توسط سازمان به مشاور صورت می گیرد

2-مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر بعهده کارفرما می باشد.
3- پیشنهاد قیمت برابر فرم پیوست بصورت جداگانه بدون احتساب مالیات بر 

ارزش افزوده اعالم می گردد.
4-هزینه نظارت تهیه نقشه بعهده کارفرما می باشد 

معامالت  برای  تضمین  نامه  آئین  مطابق  مناقصه  در  شرکت  تضمین  5-مبلغ 
بمدت 90  زمان صدور  از  اعتبار  با مدت  بانکی  معتبر  نامه  نوع ضمانت  از  دولتی 
معادل  نقد  وجه  واریز  یا  ایالم  استان  امالک  اسنادو  ثبت  کل  اداره  وجه  در  روز 
شناسه  با  سپرده  تمرکز    IR280100004067013207760245 بحساب  تضمین 
ملی  شناسه  با  مرکزی  بانک  نزد   993108567100000000000000000000 واریز 
14001943123می باشد ضمنا هر گونه چک بانکی تضمینی یا سفته قابل قبول نمی 

باشد.

6-هزینه بیمه قرارداد بعهده مشاور می باشد
7-ضمانت نامه و پیشنهاد قیمت در سامانه بارگذاری شود 

8-یک نسخه از قرارداد و شیوه نامه و دستورالعمل ها و شرایط عمومی و خصوصی 
پیوست ممهور به مهر شرکت مشاور و اصل ضمانت نامه بانکی بصورت فیزیکی 

ارسال و تحویل امور مالی ثبت استان قبل از بازگشایی گردد
9-مجوز صالحیت دارای اعتبار شرکت مشاور در سامانه بارگذاری گردد

10-هر شرکت مشاور می تواند در تمامی مناقصات براساس رتبه پیشنهاد قیمت 
ارائه نماید ولی تنها در دو پروژه می تواند برنده تلقی گردد.) هر شرکت می تواند 

تنها دو قرارداد منعقد نماید(
11-کارفرما در رد و قبول پیشنهاد مختار می باشد

12-هرگونه سوال در موضوع مناقصه با آقای احسان عبدی با همراه 09129263417 
تماس حاصل فرمایید. 

13-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

مدت اجرا مبلغ تضمین مبلغ برآورد مساحت هکتارتعداد پالکرشته پیمانکارشهرستان موضوع ردیف

تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی 1
اراضی کشاورزی باغی تا مرحله 

تثبیت

نقشه برداری زمینی مهران - چرداول 
پایه

 3 و 2 و 1

پایان اسفند 22122803192800000015964000001402 پالک

برگ سبز و سند مالکیت موتور سیکلت آپاچی مدل 1395 به شماره پالک141-95756 به رنگ سفید به 
شماره موتور 2065977 و شماره شاسي 9516244 به مالكيت آقا پوریا بهرامی به شماره ملی 3241626148 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/70(

كارت خودروي سواري : تارا به رنگ مشكي آبنوس ، مدل 1401 , شماره پالك : ١٧ د ٣٤٨ ايران ٥٠ ، شماره 
شاسي : NAAY114E0ND937063 , شما ه موتور : 187B0020362 , به نام : علي رادنيا ، مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط شده است .)کد1401/12/71(

  سند مالکیت : و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : SWM  و 
رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1399  و شماره پالک : ایران ۸۸-5۲5 د 74  و شماره شاسی : 
NAMC2SBKFLT000813  و شماره موتور : DG15T20713301  به نام صاحب سند : فرزان مهاجر  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط شده است .)کد1401/12/72(

پژو  خودرو   ، محمدعلی  فرزند   4592162803 کدملی  جوادی  گیتا  خودرو  هوشمند  کارت 
شماره  و   81631931 شاسی  شماره  با   10 ایران   225 د   27 پالک  شماره   13۸۲ مدل  زرشکی   206
است. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  سرقت   1401/12/03 تاریخ  در   10FSF94118695 موتور 

)کد1401/12/73(

   كارت هوشمند سوخت  و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس و رنگ خودرو : خاکستری  
و مدل وسیله نقلیه : 1385 و شماره پالک : 33 ایران 918 ل 7۲  و شماره شاسی : 19372717  و شماره موتور 
: 12485119545 به نام صاحب سند : حسین خلیلی مفرد اردلی   مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط شده 

است .)کد1401/12/74(

با کدملی 1۲۸7053394 ورودی سال 1375 دانشگاه  اینجانب مرضیه ذاکری فرزند مرتضی  دانشنامه 
کاشان رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/75(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آروین طب به شناسه ملی 10101092266 و به شماره ثبت 
64237 به موجب نامه شماره 1401/218089 به تاریخ 1401/11/18 و به استناد به صورتجلسه مجمع عمومی 
فوف العاده مورخه 1401/09/09 محل شرکت از نشانی پیشین به استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی 
، شهر کرج ، مهرشهر فاز 1 ، بلوار شهرداری ، خیابان 102 ، پالک 693 ، طبقه 2 ، واحد 11، با کد پستی 
3185864879 ، انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کرج با شماره ثبت جدید 

44265 به ثبت رسیده است.

موتور  شماره  و   16۲17010 شاسی  شماره  به   GLI  405 پژو  خودرو  مالک  کاظمی  مجید  اینجانب 
دارم. را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  کمپانی،  فروش  سند  فقدان  علت  1۲4۸41117۲1به 

)کد1401/12/76(

 برگ سبز خودرو  و کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله 
نقلیه : 13۸6  و شماره پالک : 66و13۸ایران3۸ و شماره شاسی : S1412286084981  و شماره موتور : 
1934940  به نام صاحب سند : مجید اقابیگی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/77(

شاسی شماره  به  5۲ق67-69۸  پالک  شماره  به  فرد  مطیفی  علی  محمد  اینجانب  خودرو  سبز  برگ 
میباشد. اعتبار ساقط  از درجه  و  مفقود گردید   167b0086366 Naap41fe9lj072074 و شماره موتور 

)کد1401/12/78(

مدارک شناسنامه و کارت ملی هوشمند و پاسپورت و مدرک لیسانس شیمی از دانشگاه الزهرا اینجانب 
فاطمه ماستری فراهانی مفقود گردیده است . )کد1401/12/79(

کارت هوشمند خودرو محمد کیانی با کد ملی 3950424091 شماره شناسنامه 3950424091 فرزند ملک 
مراد خودرو پارس tu5 رنگ مشکی متالیک مدل 1395 شماره پالک 28 ایران 486ب 95 شماره شاسی 
 03/12/1401 تاریخ  در  کیانی  محمد  نام  به   139B0129753موتور شماره   NAAN11FE5GH716585

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/80(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو ۲06  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1390 و شماره پالک : ایران 67 964-ط93  و شماره شاسی : NAAP03ED5CJ547415  و شماره موتور : 
14190062305  به نام صاحب سند : آتنا محمدی روزبهانی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/81(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : نقره ای متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 
1387  و شماره پالک : 36ص678ایران52  و شماره شاسی : s1412287518200  و شماره موتور : 2560335  

به نام صاحب سند : رحیم داد آذری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/82(

اصل برگ سبز خودرو تیبا مدل 1396 به رنگ سفید به شماره انتظامی 1۸6ل۲6 ایران 99 شماره موتور 
از درجه  و  نام عماد قاسمی مفقود شده  M158400232 و شماره شاسی NAS811100H5741122به 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/83(

یک عدد کارت هالل احمر به نام مرضیه بیگم حسینی با کدملی 2269886127 درتاریخ 1401/11/3مفقود 
شده است از یابنده تقاضا میشود در صورت یافتن با شماره ماس 091196۸6۸76 تماس حاصل فرمایند.

)کد1401/12/84(

کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : بی ام و  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 518  و 
شماره پالک : 10-946س68  وشماره شاسی : ba08471  و شماره موتور : 0917194 به نام صاحب سند : پرهام 

راستی پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/85(

برگ سبز خودرو پراید صبا رنگ بژ مدل 13۸7 به شماره پالک ایران 40-761ب1۲ و شماره موتور ۲613540 
و شماره شاسی S1412287845106 به نام بهاره بختیاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/1۲/۸6(

 کارت دانشجویی اینجانب رضا مرادی به شماره دانشجویی 99217103 در رشته اقتصاد مقطع تحصیلی 
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود مدارک را به 

آدرس ولنجک-میدان شهید شهریاری-دانشگاه بهشتی ارسال نماید.)کد1401/1۲/۸7(

برگ سبز خودرو و سند مالکیت و سند کمپانی و سند فروش پراید 131SL رنگ نوک مدادی _متالیک مدل 
1390 به شماره پالک ایران 99_75۸ص١٤ و شماره موتور399046۸ و شماره شاسی S141۲۲90734006 به 

نام وحید بختیاری فرزند جعفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/1۲/۸۸(

برگه کمپانی وبرگه سند و بنچاق خودرو تیبا به مدل 95 و پالک 3۸ایران ۲1۲ط34 به رنگ سفید به شماره 
موتور M158373456 شماره شاسی NAS811100Q5730194 به مالکیت فاطمه نظری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودروی پژو ۲06به مدل ۸3به رنگ فیلی به شماره پالک 1۸۸د53ایران 11به شماره شاسی 
۸3639۸7۸ به شماره موتور شماره موتور fss 147۸۲۸7۸ به نام محمد مرادی خواه مفقودگردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/1۲/۸9(

برگ سبز خودروی پژو405به مدل 1393به پالک19ن549ایران61به رنگ خاکستری متالیک به شماره 
موتور 124k0500160به شماره شاسیNAA01Ca۸Ek651091به مالکیت جمشید شیرزادی مفقود گردیده 

و از درجه ساقط می باشد.)کد1401/1۲/90(

رنگ  به   1399 مدل   SWM GO1F بک  هاچ  سواری  گمپانی  وبگ  خودروی  سبز  برگ  اصل 
شاسی  شماره  موتورDG15T20713301و  شماره   74 د   5۲5  ۸۸- انتظامیایران  شماره  به  سفید 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  مهاجر  فرزان  نام  NAMC2SBKFLT000812به 

)کد1401/1۲/91(

ریز نمرات فارغ التحصیلی اینجانب نگار یزدی فرزند مسعود به شماره شناسنامه 0310937477 و کد ملی 
0310937477 صادره از کرج در مقطع کارشناسی رشته رادیولوژی)پرتوشناسی( صادره از دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با شماره دانشجویی 911141۸0۲7 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه تهران به نشانی تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی 

دانشگاه ارسال نماید.)کد1401/1۲/9۲(


