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5روزنامه صبح ایران اخبار  

برای تنظیم بازار یارانه و قیمت مصوبی در نظر گرفته نشده است

ارزانی به بازار میوه شب عید می رسد؟

اتحادملت - گروه اقتصادی؛ بسیاری از دست 
با  که  باورند  براین  کشاورزی  بخش  اندرکاران 
ورود بخش خصوصی به امر ذخیره سازی و 
تنظیم بازار میوه شب عید، شاهد آرامش بازار 

خواهیم بود.
دولت از سال ۸۵ نسبت به ذخیره سازی بازار 
میوه شب عید اقدام کرد که همه ساله به دالیل 
متعدد بخش قابل توجهی از میوه های ذخیره 
بنابر  امسال  اما  رفت،  می  هدر  شده  سازی 
دستور وزیر جهاد کشاورزی این امر به بخش 

خصوصی واگذار شد.
براین اساس بخش خصوصی از ۵ اسفند در 
به توزیع  اقدام  بازار شب عید  راستای تنظیم 
سیب و پرتقال  ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرخ بازار 
کرده است و همواره طبق برنامه ریزی وزارت 
جهاد، تعاون روستایی از ۲۰ اسفند اقدام به 
عرضه سیب و پرتقال های ذخیره سازی شده 

در بازار خواهد کرد.
آقای شاهپور عالیی مقدم معاون برنامه ریزی 

و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: حدود ۱۵ 
هزارتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه 

شب عید خریداری و ذخیره شده است. 
عالیی مقدم می گوید: وزارت جهاد کشاورزی 
برای تنظیم بازار محصوالت مورد نیاز شب عید 
ذخیره سازی مناسبی انجام داده که با این وجود 

مشکلی در بازار شب عید نخواهیم داشت.
با توجه به وعده بخش خصوصی مبنی بر 
ازدیاد عرضه سیب و پرتقال به منظور جلوگیری 
از التهابات و فروش محصول ۱۰ تا ۱۵ درصد 
ایام   در  که  رود  انتظار می  بازار  نرخ  از  کمتر 

پایانی سال شاهد آرامش بر بازار میوه باشیم.
کمبودی در توزیع سیب و پرتقال شب عید 

نداریم
اتحادیه  رئیس  نژاد  دارایی  مصطفی  آقای 
بارفروشان میدان مرکزی گفت: طبق وعده های 
قبلی توزیع سیب و پرتقال شب عید از ۵ اسفند 
آغاز  بارفروشان میدان مرکزی  اتحادیه  توسط 

شده است.

به گفته او، بنابر هماهنگی های صورت گرفته 
از ۵ اسفند، روزانه ۵۰۰ تن توزیع سیب و پرتقال 
را افزایش داده ایم  تا از نوسان قیمت در بازار 
تقاضا  از کشاورزان  و همواره  کنیم  جلوگیری 
داریم که عرضه را افزایش دهند تا مشکلی  در 

تنظیم بازار بوجود نیاید.
دارایی نژاد با بیان اینکه کمبودی در توزیع 
میوه شب عید نداریم، گفت: تعاون روستایی 
توزیع  از ۲۰ اسفند  در کنار بخش خصوصی 

سیب و پرتقال شب عید را آغاز می کند. 
کنونی  قیمت  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
هرکیلو پرتقال را ۱۴ تا ۲۰ هزارتومان، سیب قرمز 
۱۵ تا ۲۵ هزارتومان و سیب زرد ۳۰ هزارتومان 

اعالم کرد.
با توجه به ذخیره سازی مناسب  او گفت: 
سیب و پرتقال نوسان چندانی در بازار شب عید 
نخواهیم داشت و تنها ممکن است در چندروز 
پایانی سال تنها به سبب بحث عرضه و تقاضا 

مقدار جزئی قیمت افزایش یابد.

 صادرات سیب و پرتقال در ایام  پایانی سال 
سهمیه بندی شد

آقای محرم سلطانی سرپرست دفتر توسعه 
صادرات محصوالت کشاورزی گفت: صادرات 
سیب و پرتقال در راستای تنظیم بازار میوه شب 

عید و بازار داخل محدود شده است.
به گفته او، براساس نیاز ایام پایانی سال و 
۲ ماهه ابتدای سال آینده تا ۴۰ هزارتن سهمیه 
برای صادرات سیب و ۳۰ هزارتن پرتقال تعیین 
و جهت اجرا به گمرکات کشور ابالغ شده است.

در  صادرات  بندی  سهمیه  گفت:  سلطانی 
صورتی که تامین و تنظیم بازار داخلی با تثبیت 
قیمت مناسب همراه شود، امکان تجدیدنظر 
خواهد داشت. با تصمیم کارگروهی متشکل از 
معاونان وزیر، روسای سازمان های قطب تولید و 
مدیران کل مربوطه و با اخذ نظر تولیدکنندگان 
صادرات  محدودیت  صادراتی  تشکل های  و 

سیب درخت و پرتقال اعمال شده است.
ذخیره سازی مکفی سیب و پرتقال تنظیم بازار 

شب عید
اتحادیه  رئیس  نایب  شادلو  مجتبی  آقای 
نوسانات  و  تورم  تهران گفت: گرچه  باغداران 
نرخ ارز بر تمامی کاالها اثرگذار است، اما قیمت 
محصوالت کشاورزی از جمله میوه تابع عرضه 
و تقاضاست که همواره به سبب شرایط مساعد 

تولید نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
به گفته او، تا اواخر پاییز نگرانی شدیدی برای 
تولیدکنندگان بواسطه رکود بازار و محدودیت 
های صورت  هماهنگی  بنابر  که  بود  صادرات 
روند  تسهیل  بر  مبنی  حاکمیت  ارکان  گرفته 

صادرات، بازار به تعادل رسیده است.
شادلو ادامه داد: گرچه بخشی از هزینه های 
تولید تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز افزایش یافته، 
نیاز کشور  بر  مازاد  پرتقال  و  تولید سیب  اما 
است. نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: با 
توزیع مستقیم و حذف واسطه و دالل، میوه 
با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار 

خواهد گرفت.
امسال پس از گذشت ۱۶ سال برای تنظیم 
بازار میوه شب عید یارانه و قیمت مصوبی در 
نظر گرفته نشده است که با وجود ورود بخش 
بازار  تنظیم  امر  و  به ذخیره سازی  خصوصی 
شب عید  انتظار می رود که کمترین نوسانات 

قیمت در بازار میوه پایان سال داشته باشیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه روند افزایشی 
که  کرد  اعالم  نمی توان  گفت:  بود،  خواهد  ادامه دار  نوسان  دامنه 
افزایش به طور حتم به صورت فصلی انجام می شود و پیشنهاد این 
بود که پیشنهاد این بود که طبقه بندی بازارها مبازارها مورد اصالح قرار 

بگیرد و دامنه نوسان به صورت هم زمان تغییر کند.
»مجید عشقی« امروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
در مورد آخرین تصمیمات برای افزایش یک درصدی دامنه نوسان به 
صورت فصلی، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار بر 
این بود تا دامنه نوسان بر اساس نتایجی که از سوی شرکت ها می شود 

به صورت تدریجی افزایش یابد.
وی افزود: روند افزایشی دامنه نوسان ادامه دار خواهد بود، اما به این 
صورت نیست که اعالم کنیم به طور حتم دامنه نوسان تا پایان سال 
افزایش می یابد؛ ضروری است در کنار این اقدام، فعالیت های دیگری 
نیز صورت گیرد تا کارایی این تغییر افزایش و از چالش های احتمالی 

آن کاسته شود.
عشقی با تاکید بر اینکه افزایش دامنه نوسان به صورت دائم ادامه دار 
از سوی شرکت های  تاکید کرد: در گزارش اخیری که  بود،  خواهد 
بورسی ارائه شد، پیشنهاد این بود که طبقه بندی بازارها مورد اصالح 

قرار بگیرد و دامنه نوسان به صورت هم زمان تغییر کند.
رییس سازمان بورس اعالم کرد که اکنون منتظر پیشنهاد نهایی 
شرکت بورس و فرابورس هستیم و پس از آن دوباره در این زمینه 

تصمیماتی را اتخاذ می کنیم.
موضوعی  نوسان  دامنه  به  مربوط  بحث  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارشناسی شده و جزو مسایل بسیار مهم تلقی می شود، ادامه داد: 
باید به طور حتم گزارش شرکت های بورسی دریافت شود و پس از آن 
طبق پیشنهاد آنها در هیات مدیره سازمان تصمیم گیری خواهیم کرد.

عشقی خاطرنشان کرد: با توجه به مهم بودن مساله دامنه نوسان، 
نمی توان گفت که افزایش به طور حتم به صورت فصلی انجام می شود 
و نباید اعالم کرد که چون یک فصل به پایان رسیده است حتماً باید 

اقدام به افزایش دامنه نوسان کنیم.
رییس سازمان بورس اعالم کرد: اکنون صحبت های مطرح شده 
مبنی بر افزایش حتمی یک درصدی دامنه نوسان نیست، بلکه ممکن 
است چنین تصمیمی اتخاذ شود که در مرحله بعد دامنه نوسان در 
برخی از بازارها ۲ درصد افزایش یابد این موضوع وابسته به پیشنهاد 

بورس و فرابورس و گزارش کارشناسی آنها است.
وی اظهار داشت: روند افزایش دامنه نوسان منتفی نشده است و 
حتی در این زمینه نمی توان اعالم کرد که دامنه نوسان را تا سقف ۱۰ 

درصد افزایش می یابد.
عشقی در پاسخ به این سوال که آیا دامنه نوسان در روزهای پایانی 
سال جاری افزایش پیدا می کند یا خیر، گفت: افزایش تدریجی دامنه 
نوسان در دستور کار سازمان بورس است، اما بعید به نظر می رسد که 
تا پایان امسال برای افزایش مجدد دامنه نوسان به جمع بندی برسیم.

به گزارش ایرنا، به دنبال نوسان های شدید ایجاد در معامالت بازار 
سرمایه، افزایش دامنه نوسان از جمله اقداماتی بود که مسووالن 
حاضر در سازمان بورس آن را به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه 
پیشنهاد دادند. در این زمینه »محسن خدابخش«، نایب رییس سابق 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط اسفندماه سال 
گذشته به ایرنا اعالم کرد: ما معتقد به افزایش دامنه نوسان هستیم 

که این اتفاق باید به صورت تدریجی رخ دهد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است 
که دامنه نوسان تا ۱۰ درصد تغییر کند و به احتمال زیاد درصد در نظر 

گفته شده از سال ١۴٠١ اجرایی خواهد شد.

مطابق صحبت های مطرح شده از سوی نایب رییس سابق هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز مصوبه هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار، از روز دوشنبه )۲۹ فروردین ۱۴۰۱( دامنه نوسان 
قیمت سهام برای فصل بهار ۱۴۰۱ در کلیه نمادهای معامالتی سهام 
در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 
از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت و منفی ۶درصد  یک درصدی 
افزایش یافت که این امر نشان دهنده انجام اقدامات سازمان بورس 

طبق وعده های داده شده بود.
با توجه به اجرای چنین اقدامی در ابتدا معامالت بورس واکنش 
مثبتی را نسبت به این تصمیم سازمان بورس از خود نشان داد و شاهد 

روزهای سبزپوشی را در ادامه معامالت این بازار بودیم.

امسال پس از گذشت 1۶ سال 
برای تنظیم بازار میوه شب عید 
یارانه و قیمت مصوبی در نظر 
گرفته نشده است که با وجود 
ورود بخش خصوصی به ذخیره 
سازی و امر تنظیم بازار شب 
عید  انتظار می رود که کمترین 
نوسانات قیمت در بازار میوه 
پایان سال داشته باشیم

رییس سازمان بورس خبر داد
افزایش تدریجی دامنه نوسان بورس پس از اصالح طبقه بندی بازارها

برخورد قانونی با ارزان فروشان
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همان طور که 
ارزان  به همان میزان  گران فروشی تخلف است 

فروشی بیش از اندازه نیز تخلف است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف 
که  همان طور  کرد:  اظهار  توسطی  علی  تهران، 
ارزان  به همان میزان  گران فروشی تخلف است 
فروشی بیش از اندازه نیز به دلیل بر هم زدن نظم 
بازار مشکل ساز بوده و طبق قانون با آن برخورد 
می شود. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اگر در 
خصوص انجام حراج های صنفی بین واحد صنفی 

و اتحادیه مربوطه مشکلی ایجاد شود، برای بررسی بیشتر به اتاق اصناف مراجعه خواهند کرد.
توسطی در خصوص دریافت اخذ مجوز برای حراج های آخر سال، بیان کرد: هر واحد صنفی که 
تصمیم به برگزاری حراج دارد، براساس مفاد قانون نظام صنفی باید با اتحادیه مربوطه مکاتبه کند. 
اتحادیه مربوطه نمونه کاال، قیمت خرید و قیمت های متعارف بازار را بررسی و در نهایت تخفیف مدنظر 

فروشنده را تأیید می کند.
وی پیرامون زمان حراج خاطر نشان کرد: زمان تخفیف باید مشخص باشد؛ واحد صنفی مربوط باید 
مدت زمانی را که مایل به برگزاری حراج است را اعالم و در صورتی که مدت زمان اعالم شده تمام شود 
و واحد صنفی هنوز به حراج خود ادامه دهد، با آن برخورد خواهد شد. زمان برگزاری حراج بر عهده 
خود واحد صنفی است. البته در برخی از ایام نباید مجوز حراج داده شود که توسط اتحادیه مربوطه 

بررسی می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برگزاری حراج های پایان فصل در همه کشورها بیان کرد: در 
کشورهای مختلف حراج های پایان فصل برگزار می شود و ما هم گاهی در اطرافیان خود شاهد این موضوع 

هستیم که برای استفاده از حراج های پایان فصل به سایر کشورها سفر می کنند.

 عرضه محصوالت پروتئینی در شب عید ۳۰ درصد بیشتر می شود
بار  تره  و  میوه  و  میادین  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری گفت: محصوالت شب عید در میادین 
حداقل ۱۰ درصد ارزانتر از نرخنامه پیشین میادین 
عرضه خواهند شد. در رابطه با خشکبار شب عید 
نیز باید گفت که این محصول به طور کلی ۲۰ تا ۵۰ 

درصد ارزانتر ارائه می شوند.
به گزارش ایلنا از سازمان میادین و میوه و تره بار 
تهران، ایوب فصاحت، مدیر عامل سازمان میادین و 
میوه و تره بار شهرداری تهران در رابطه با تمهیدات 
ویژه شب عید و ماه رمضان در میادین میوه و تره بار 
توضیح داد: با توجه به اینکه ماه رمضان از سومین روز سال نو آغاز می شود،  برنامه ها ادغام شده اند 

و تنها در برخی از محصوالت افزایش عرضه را خواهیم داشت.
او ادامه داد: تمهیدات خاص برای محصوالت پروتئینی مانند گوشت خواهیم داشت و در این 

رابطه با وزارت جهاد کشاورزی رایزنی کرده ایم تا این وزارت خانه عرضه بیشتری داشته باشد.
فصاحت در رابطه با میزان افزایش عرضه محصوالت پروتئینی گفت: این محصوالت نزدیک به 
۳۰ درصد بیشتر عرضه خواهند شد تا شهروندان در شب عید و ماه رمضان با مشکل روبرو نشوند.

مدیر عامل سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران در رابطه با عرضه محصوالت ویژه 
ماه رمضان مانند خرما توضیح داد:  ما با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ شده ایم تا غرفه های مترو 
را عالوه بر بخش هایی از میادین برای عرضه خرما در اختیارشان بگذاریم. نزدیک به یکماه پیش 
سفری به بوشهر داشتیم و در این سفر با عرضه کننده های مستقیم خرما ارتباط گرفتیم تا شرایط 

برای عرضه این محصول مهیا باشد.
براساس گفته فصاحت قرار است از تاریخ ۲۰ اسفند عرضه خرما به عنوان محصول خاص ماه 

رمضان آغاز شود تا این محصول با قیمت مناسب به دست روزه دارها برسد.

شورای رقابت اعالم کرد
نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی مشخص شد

نایب رییس شورای رقابت نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را 
اعالم کرد.

نهایی  قیمت  اعالم  درمورد  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دودانگه  محمود 
خودروهای داخلی توضیح داد: طبق دستورالعملی که در شورای رقابت 
مصوب شده است، برای اعالم نهایی قیمت ها باید قیمت های محاسباتی 
سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است، همچنین باید قیمت های پایه 

رقابتی را اخذ کنیم.
وی ادامه داد: همچنین طبق مصوبه بنا بر این بود که سه خودروی 
مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی بعد 
از انجام بررسی های الزم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعالم کند تا 

شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.
نایب رییس شورای رقابت از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی 
خودروی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلساتی که با این 
دانشکده داشتیم، این دانشکده جمع بندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه 
رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می 
تواند قیمت را نهایی و اعالم کند. دودانگه ادامه داد: بنابراین برای تعیین 
قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می شود باید سه 
خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی 
به دالر مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل 
و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه بندی شده و 
از A تا F طبقه بندی می شوند. متناسب با این رتبه بندی یا قیمت سازمان 
رقابتی  پایه  با شرایطی که قیمت  یا متناسب  انتخاب می شود  حمایت 
مشخص می شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار 

دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می شود.
بر اساس این گزارش، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد 
این سازمان بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم 
بازار خودرو را ابالغ و منتشر کرده و فرمول قیمت گذاری خودروهای سواری 

را مشخص کرد.

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 دوم )کد1401/12/220(

سند کمپانی خودرو پیکان مدل 1376 به شماره موتور 1127567571 و شماره شاسی 76411533 با شماره 
پالک -63  615 ق 62 به نام زینب قائدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..)کد1401/12/221(

گواهی میشود فاکتور سیلندر به شماره ۹۷1۳4۷۸4۶و به شماره موتور 14187043065مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط است . نوبت دوم )کد140/1/12/222(

برگ سبز خودروی mvm315 مدل 1۳۹۳ به پالک ۹۷۵ص1۷ ایران ۹۹ به رنگ قهوه ای متالیک به شماره 
موتور MVM477FJAD016197 و به شماره شاسی NATFBAKD5D1002618  به مالکیت نوید خانی 

جوی اباد مفقود گردیده واز درج اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/223(

سند کمپانی  سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : سمند ef7 دوگانه  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 1400  و شماره پالک : ایران۳0_1۹۵ن21  و شماره شاسی : NAACJ1JE9MF866608  و شماره 
موتور : 147H0596772  به نام صاحب سند : منیره هاشم لو مفقود گردیده واز درج اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/224(

سند مالکیت راهور )برگ سبز(، کارت موتور و سند کارخانه موتور سیکلت سیستم پیشرو به تاز رنگ 
 NCR***125B8750849 مدل 1387 به شماره موتور 57020846، شماره شاسی CDI125 سرمه ای تیپ
و شماره پالک 41345 ایران 122 به نام عبداله ابراهیمی ازندریانی فرزند محمدرضا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/225(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا شجاعی نوده به شماره ملی 2594471712 فرزند ادریس صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان در مقطع کارشناسی رشته میکروبیولوژی مفقود گردیده وفاقد اعتبار 
میباشد از یابنده تقاضا میشود مدرک کارشناسی اینجانب را به ادرس الهیجان دانشگاه ازاد اسالمی ارسال 

وتحویل نماید.)کد1401/12/226(

سند مالکیت و سند کمپانی و  برگ سبز خودروی  سواري  به نام وسیله نقلیه : پرايد  و رنگ خودرو : 
سفيد  و مدل وسیله نقلیه : 1382  و شماره پالک : 15 - 716ج47  و شماره شاسی : S1412282912993  و 
شماره موتور : 00446722  به نام صاحب سند : سولماز شكاري زنوزي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/227(

بدینوسیله اعالم می دارد کارت مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی مدل پنج تیر دستکش کالیبر 12 به 
شماره بدنه 41805949 ساخت کشور ایران به نام عبداله عباسی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 1004 به 

کد ملی 4171766176 متولد 1347 صادره از الیگودرز مفقود گردیده است.)کد1401/12/228(

پروانه مطب دندانپزشكى   به نام  فاطمه محمدى چلكاسرى به کد ملی : 2659607761 با تاريخ اعتبار در 
شهر تهران مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/229(

اصل برگ سبز خودرو سواری رانا مدل ١٣٩١ به رنگ گوجه ای روغنی به شماره انتظامی ۵٣ س ٧٢٩ 
ایران ٨٨ شماره موتور 160B0000366 و شماره شاسی NAAU01FE3CT000385 به نام حدیث کریمی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/230(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهار آذری فرزند محمد به شماره شناسنامه 565 صادره از شیراز در مقطع 
کارشناسی رشته تربیت مترجم زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 450849 و 
تاریخ 1374/04/29 مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مرکزی به نشانی تهران - سوهانک - بلوار ارتش - میدان قائم- خیابان خندان - خیابان سلماس 

ارسال نماید.)کد1401/12/231(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه : 
1394  و شماره پالک : ایران 174-21ط64 و شماره شاسی : NAAM11VE7FR506706  و شماره موتور : 
124K0643597 به نام صاحب سند : مهدی شیخی قمقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/232(

پروانه طبابت مربوط به شهر تهران دکتر مریم قربانی پور دندانپزشک از فروردین 1401 با  اطالعات به  
شماره پروانه 2221۵441210۹ گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/233(

کارت ماشین خودرو رنو ال نود سفید روغنی مدل 1389 به شماره پالک ایران 53_895ق47 و شماره 
موتور K4MA690W048790 و شماره شاسی NAPLSRALD91088697 به نام مطهره عظیمی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/234(

کارت خودرو سمانه ترشیزی با کد ملی 0651903769 خودرو ساینا S رنگ سفید مدل 1401 شماره پالک 
50 ایران 881س 97 شماره شاسی NAS851100N5781598 شماره موتورM15/98837933 در تاریخ 

1401/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/235(

بنام آقای سید محمد رضا فتحی مفقود  کارت تردد فرودگاه مهرآباد بشماره شناسایی 0017947618 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/236(

  سند کمپانی و برگ سبز خودرو   سواری  به نام وسیله نقلیه : هیوندای سوناتا YF 2400  و رنگ 
خودرو : سفید متالیک و مدل وسیله نقلیه : 2011  و شماره پالک : 411و۷۷ ایران ۵۳  و شماره شاسی : 
KMHEC41CBBA294563  و شماره موتور : G4KEBA716023  به نام صاحب سند : امید لطفی 

جبلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/237(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودروی    سواری  به نام وسیله نقلیه : تویوتا لکسوس RX 350  و رنگ خودرو 
: سفید صدفی متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 2010  و شماره پالک : ۵۳ ایران ۵۶4د۷۵  و شماره شاسی : 
JTJBK11A9A2005832  و شماره موتور : 2GRJ241045  به نام صاحب سند : امید لطفی جبلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/238(

  سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405  به رنگ خودرو : مشکی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1383  و شماره پالک : 19ص۵۵2 ایران ۸1  و شماره شاسی : 83036870  و شماره موتور : 
12483067225  به نام صاحب سند : ناصر حیدر جونی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/239(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی فارغ التحصیلی اینجانب نوشین دانایی فر فرزند. حسنعلی به شماره شناسنامه ۵012 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی فیزیک دریا صادره از واحد دانشگاهی علوم 
تحقیقات با شماره 1۷۹000 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات نشانی انتهای اتوبان شهید. ستاری میدان دانشگاه بلوار شهید 

حصارک ارسال نماید.)کد1401/12/240(


