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اخبار

مردم ساالری منحصر
به انتخابات نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :یکی از اهداف طرح جمع
ســپاری سیاستهای برنامه هفتم توســعه این است که همه مردم را در
تدوین سیاستهای کالن مشارکت دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن رضایی در آیین اختتامیه و تقدیر
از برگزیدگان اولین جمع ســپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،صبح دوشنبه  ۲۷بهمن ماه با تسلیت سالروز شهادت امام
هادی (ع) گفت :صمیمانه از میثم مظفر و گروه همراهشان که این برنامه
را تا به اینجا رساندند و از کارشناسان و اساتیدی که در ارایه و داوری نظرات
مشارکت کردند ،تشکر میکنم.
دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:فعالیتسامانهجمعسپاری
سیاســت گذاری یک حرکت نوآورانه برای تعمیق مردمســاالری دینی
است و این رویکرد در همه امورات مربوط به کشور و مردم در عرصه های
اقتصادی ،فرهنگی و دیگر عرصه ها باید درنظر گرفته شود.
رضایــی با تاکید بر اینکه مردم ســاالری دینی منحصر به انتخابات
نیست ،گفت :پیروزی انقالب و پیروزی دفاع مقدس نشان دهنده چیزی
غیر از حضور مردم و دین نبوده اســت .در دهه دوم ،ســوم و چهارم برخی
محافل تکنوکرات ،مردم ساالری دینی را در برگزاری انتخابات منحصر
کردند و متاســفانه دیده شد که برخی کارگزاران نظام سفره خودشان را از
مــردم جدا کردند و حتی موضــوع گرانی بنزین را به مردم نگفتند .ما باید
به مردم ســاالری دینی برگردیم و عمده مشکالت امروز کشور مربوط به
همیناستکهتصمیمگیریهادراتاقهایدربستهصورتمیگیرد.این
درهارابایدبازکرد.بایدمسئوالنماازآسیبهایپشتمیزنشینیدورشوند.
مسئوالن با قرارگرفتن در میان مردم ،می توانند مردم را درک کنند و آنها را
تشویق به مشارکت نمایند.فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت:
اگــر در جریان نهضت و انقالب ،امام(ره) از دور میگفت که مردم بروید،
اگر امثال قاســم سلیمانی ها و احمد کاظمی ها در خط مقدم کربالی پنج
نمی ماندند ،آیا مردم در انقالب و دفاع مقدس مشارکت جانانه و فداکارانه
می کردند .مردم ســاالری دینی یعنی دولتمردان پا به پای مردم و جلوتر
از مــردم در عرصه های خطر و خدمت حرکــت کنند.رضایی افزود :ما از
جمع سپاری ،سه هدف را دنبال می کردیم .اولین هدف ما آزمون جوانان
جدیدی بود که از پنج سال پیش وارد دبیرخانه مجمع شده اند .با اختیاراتی
که مقام معظم رهبری به من دادند از جوانان انقالبی در مجموعه مجمع
استفاده کردیم .ضمن چابک سازی مجمع ،از جوانان در تشکیالت مجمع
بهره گیری کردیم و االن به غیر از روسای کمیسیون ها که به تدبیر مقام
معظم رهبری عمدت ًا از اعضای حقیقی صحن مجمع تشــخیص استفاده
می کنیم ،مســئولیت های اصلی را به جوانان در ارکان و سطوح مختلف
مدیریتی مجمع ســپرده ایم و الحمدهلل در همین جمع سپاری دیدید که
تیم های جوان در مجمع تشــخیص ،کارهای پیچیده ،علمی و نوآورانه را
انجام دادند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :دومین هدف ما از
جمع سپاری در مجمع تشخیص ،این بود که به دنبال الگویی برای اجرای
مردم ســاالری دینی بودیم و تالش کردیم از همه مردم برای مشارکت
در تدوین سیاســت ها استفاده کنیم .جمع سپاری ،میز مشترکی است که
مردم و نخبگان و اعضای مجمع تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون
سیاست گذاری موضوعات مهم کشور گفتگو کنند.
آگهی مفقودی
به اطالع می رســاند سند یک واحد در میدان تره
بــار فاز دوم به صورت ســرقفلی به نــام های همت
باعفــت ،حاج ســلطان رحیمی ،حســین خاکزاد ،قلنج
خاکزاد و ابوالفضل خاکزاد بوده با شــماره قرارداد
 18216 /19مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
در صورت پیدا شــدن از یابنده تقاضا می شود د
به اداره پست منطقه تحویل داده شود.

کارت ملــی اینجانب هنگامه ربیعی
کرهــرودی فرزنــد محمــد صفــر به
شــماره شناســنامه  8704و شماره
ملــی  0534679994صــادره از
اراک مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

سیاست
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شمــاره 4131

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

روسای کمیسیونهای مشترک مشکالت تجارت خارجی را سریعتر مرتفع کنند
معاون اول رییــس جمهوری با تاکید
بــر این که روســای کمیســیونهای
مشترک ایران با کشــورهای همسایه
باید مشکالت مربوط به زیرساختهای
تجارت خارجی را ســریعتر مرتفع کنند،
گفت :مهمترین جهــت گیری اقتصاد
کشــور پــس از دوران تحریم افزایش
صادرات است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی
معــاون اول رییس جمهوری اســحاق
جهانگیــری روز دوشــنبه در دهمین
جلسه شــورای عالی توســعه صادرات
غیرنفتی کشــور با اشاره به حادثه آتش
ســوزی در پایانه مرزی اســام قلعه،
گفت :کشورهای افغانستان و عراق جزو
بزرگترین بازارهای هدف صادراتی ایران
هستند که بیشــترین حجم صادرات به
این کشورها انجام می شود و باید برای
تداوم روند تجارت خارجی دو کشــور،
همه امکانات الزم برای ســازماندهی و
تجهیز مجدد این مرز را بکار بگیریم.
وی گفــت :مرزهای زمینــی مهمترین
مســیر صادرات و واردات به کشــور به
ویــژه در دوران تحریم بوده اســت و
ضروری اســت در تعامل و همکاری با
کشور افغانســتان به آسیبهای ناشی
از این حادثه و بازگشــایی مرز دوقارون
درســریعترین زمان ممکن رســیدگی
کنیم.جهانگیری بــا تجلیل از عملکرد
بخش خصوصی و شــرکت های دولتی
و عمومــی در دوران تحریم برای رفع
نیازهای کشور ،گفت :در دوران تحریم
کار بزرگی انجام شــد تا خیال کسانی
که فکر مــی کردند اقتصاد ایران زمین
گیر می شــود ،باطل شــود .آنها تصور
میکردند با جلوگیری از فروش نفت و
ســایر کاالها ،مانع از رســیدن ارز و به
تبع آن تامین کاالهای اساســی و مواد
اولیــه به ایران می شــوند اما به فضل
الهــی و همــت همه صــادر کنندگان
و وارد کننــدگان ایــران از این مرحله
سربلند خارج شــد .به ویژه در ده ماهه
اخیر که سال ســختی از نظر اقتصادی
را پشت ســر گذراندیم ،سالی که همه

کسانی که مسئولیت داشته اند ،میدانند
جزو ســختترین سالهای پس از وقوع
انقالب اســامی بود .مقطعی که حتی
وقتی به درآمدهای نفتی کشــور نگاه
می کنیم قابل مقایســه با سخت ترین
شرایط دوران جنگ تحمیلی نیست.
معــاون اول رییس جمهــوری اظهار
داشت :آنچه باعث شــد اقتصاد کشور
متوقف نشــده و تولیــد و واردات کاال
انجام شــود ،همت صــادر کنندگان و
وارد کنندگان کشور بود که باید همواره
از آنــان حمایت و قدردانی شــود .البته
ممکن اســت در کنار هر بخشی برخی
سوء اســتفاده هایی انجام شود که باید
مطابق قانون با آنان برخورد شود.
مهمترین جهتگیری اقتصاد
کشور پس از تحریم افزایش
صادرات است
وی تاکیــد کــرد :حتمــ ًا مهمتریــن
جهتگیری اقتصاد کشــور پس از عبور
از دوران تحریــم ،افزایــش صادرات
کشــور است و باید همه مردم و فعاالن
اقتصادی بداننــد که اگر برخی مقررات
در دوران تحریم مطابق شــرایط جنگ
اقتصادی تدوین شد ،دولت طرفدار رفع
محدودیت برای صــادر کنندگان کاال
اســت و به جز موانــع تعرفه ای و فنی
نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و
واردات کشور باشد.

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت:
قدرت و نفوذ سیاسی جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا
رو به افزایش و ایران بهعنوان یک قدرت در غرب آسیا
به پیروزی رسیده است.
سرلشکر ســید یحیی صفوی دســتیار و مشاور عالی
فرماندهی معظم کل قوا صبح امروز (دوشنبه) در همایش
تحوالت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در
قرن  ۲۱که به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و سازمان
جغرافیایی نیروهای مســلح برگزار شد ،با اشاره به افول
امپراطوری آمریکا در مقیاس جهانی در دهه ســوم قرن
بیست و یکم اظهار داشت :روزگاری بر این عالم گذشته
اســت که حتی صحبت از مبارزه با قدرت بیرقیب دنیا
یعنی امپراطوری آمریــکا مضحک ،غیر معقول و حتی
رمان خیالی محسوب میشــد.وی افزود :هم اکنون در
آستانه سال جدید  ۱۴۰۰هجری شمسی و ورود به قرن

جهانگیری با اشــاره بــه اینکه قوانین
مربوط به تجارت باید شــفاف و روشن
باشــد تا فعاالن این بخــش بتوانند به
خوبی آینــده فعالیت خود را پیش بینی
کنند ،گفت :فعــاالن این عرصه بدانند
هیچ مســئول و کارشناســی نمیتواند
برای فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد
کند .قطع ًا تصمیماتی که در دوره جنگ
اقتصادی اتخاذ شــد ،در شرایط عادی
برطرف خواهد شد.
قوانین دائم را نباید با قانون
بودجه یک ساله اصالح کرد
معاون اول رییــس جمهور گفت :همه
قوانین باید در خدمــت صادر کنندگان
کاال و خدمــات باشــد ،معافیتهــای
مالیاتی موضوعی اســت کــه در همه
کشــورهای دنیا برای تشــویق صادر
کننــدگان ارائه می شــود .قوانین دائم
کشــور را نباید با قانون بودجه یکساله
اصالح کرد تا فعاالن اقتصادی کشــور
نســبت به امنیت فعالیت خود اطمینان
داشته باشند.
وی با تاکید بر رفع مشــکالت مربوط
به زیرســاختهای حوزه صــادرات ،به
موضــوع حمل بار به شــکل یکســره
به کشــورهای همسایه اشــاره کرد و
گفت :همه روســای کمیســیون های
مشترک ایران با کشــورهای همسایه
باید با کمک وزارت راه و شهرســازی،

مشــکالت مربوط به زیرســاختها و
افزایش صــادرات خصوص ًا حمل و نقل
با کشورهای همسایه را برطرف نمایند.
ازآتش سوزی در گمرک کشور
دوست و همسایه متاسف
هستیم
جهانگیری افزود :از آتش ســوزی که
در گمرک کشــور دوســت و همسایه
افغانستان اتفاق افتاد ،متاسف هستیم و
باید با درس آموزی از این حادثه ،نقاط
آســیبپذیر را شناســایی و با همراهی
همه دستگاهها ،زیرســاختهای مورد
نیــاز را فراهم کنیم تــا تجار و مردم و
شبکه حمل و نقل کشور اطمینان داشته
باشــند که از بابت حــوادث غیرمترقبه
خسارت نخواهند دید.معاون اول رییس
جمهور با اشاره به موضوع حمل و نقل
توسط کانتیتر های یخچال دار و کشتی
هــای رو ـ رو ،گفت :تفاهم خوبی بین
وزارتخانــه هــای راه و شهرســازی و
صنعــت ،معدن و تجارت انجام شــده
تا مشــکالت مربوط به حمل کاالهای
نیازمند به این امکانات برطرف شود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه موضوع
نوســازی ناوگان حمــل و نقل دریایی
کشــور ،گفت :در این دولــت مصوبه
خوبی برای نوســازی لنجها و جایگزین
ســازی آنها بــا کشــتیهای جدید به
تصویب رســیده تا مشکالت مربوط به

قوانین جدید دریانوردی و حمل کاال به
کشورهای حاشــیه خلیج فارس مرتفع
شود.
معــاون اول رییس جمهــوری اضافه
کرد :ایــن طرح می تواند بــا توجه به
ظرفیت تولید کشــتیهای کوچک در
اســتانهای بندری جنوب کشور نظیر
هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان و سیستان
و بلوچســتان موجب اشــتغال زایی و
تحول اقتصادی شــود .حتم ًا باید تأمین
اعتبار الزم برای پرداخت وام های دراز
مدت بــا بهره کم به فعاالن این بخش
انجام شــود تا صاحبان لنــج ها از این
طرح استقبال کنند.
باید از ظرفیتهای دی هشت و
اوراسیا برای افزایش صادرات
استفاده کنیم
جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت
خوبی که از توافق کشــورهای اوراسیا
برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده
است ،اظهار داشــت :یکی از مهمترین
ظرفیت های کشــور بحث توافقهای
چندجانبه نظیر اوراسیا ،اکو ،دی  ۸و ...
می باشــد که باید از آنها برای افزایش
صادرات استفاده نمود.معاون اول رییس
جمهور گفت :حفاظــت از کریدورهای
حمل و نقــل برای ایران مســئله ای
مهم است .شرایط کشــور می طلبد تا
از استعدادهای خدادادی نظیر موقعیت
جغرافیایــی و بحــث ترانزیت کشــور
صیانت کنیم .قطع ًا ایــن ظرفیت جزو
مولفه های اصلی اقتدار ایران است که
باید این کریدورها به سرعت برای حمل
و نقل جاده ای به ریلی و دریایی تکمیل
نمــود.وی گفــت :ایــن کرویدورهای
ترانزیتی باید چنان درحوزه تجارت دنیا
فعال و در حال توســعه باشــد که همه
احســاس کنند مسیر ایران امن ترین و
اقتصــادی ترین برای تجــارت جهانی
است.
در این جلســه کــه وزرای نیــرو ،راه
وشهرســازی و صنعت ،معدن و تجارت
حضــور داشــتند ،رییــس کل گمرک
جمهوری اســامی ایران گزارشــی از

افزایشنفوذسیاسیجبههمقاومت

پانزدهم شمسی و دهه سوم قرن بیست و یکم میالدی
شاهد رخدادهایی برای استدالل افول و سقوط امپراطوری
آمریکا در مقیاس جهانی در دهه ســوم قرن هســتیم.
سرلشکر صفوی ادامه داد :ایاالت متحده در تشکیل تنها
ابرقدرت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکایی برای برتری
قــدرت اقتصادی ،توانایی نظامــی و رهبری و مدیریت
سیاســی جهان حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی
جهان شکست خورده است.وی با اشاره به عالئم افول
و سقوط امپراطوری آمریکا گفت :عالئم افول و سقوط
امپراطوری آمریکا ریشه در تغییر و تحوالت درونی جامعه
و سیاستمداران آمریکا دارد و در انتخابات اخیر این افول
برای همه اندیشمندان علوم سیاســی ،اقتصاددانها و
جامعه شناسان آشکار شد و رئیس جمهور سابق مغرور و
فاقد شعور سیاسی و بینالملل و تروریست آمریکا آخرین
تیشه را به ریشههای فاسد این امپراطوری زد.سرلشکر

صفوی با اشاره به دالیل بیرونی افول قدرت آمریکا ادامه
داد :لشکرکشی نظامی و اشغال دو کشور مسلمان مظلوم
افغانستان و عراق و گیر افتادن و هزینه کردن بیست ساله
منابع اقتصادی و انسانی آمریکا و ناتو در صحراهای عراق
و کوههای سر به فلک کشیده افغانستان و استفاده رقبای
استراتژیک آمریکا یعنی چین در بعد اقتصادی و روسیه
بــرای حفظ خود و حتی افزایش قــدرت نظامی از این
شرایط از دیگر دالیل افول قدرت آمریکا است.وی اضافه
کرد :به نظر میرسد جهان کنونی با سرعتی باال به سمت
تغییرات و جابجایی قدرت از نیم کره غربی به شــرقی
حرکت میکند؛ دیگر هیچ کشور و هیچ دولتی چه ایاالت
متحده آمریکا و یا حتی چین یا هر کشور بزرگ دیگری
تنها ابرقدرت جهان نخواهد شــد و سیر صعودی قدرت
غرب که قرن هجدهم به بعد بر قرار کرده بود معکوس
خواهد شد و احتما ًال در اقتصاد جهانی قدرت به آسیا باز

خواهد گشت و کشــورهای بزرگ چین و هند و روسیه
در قالب پیمان شانگهای هم از نظر اقتصادی ،امنیتی
و نظامی در مقابل پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) قدرت
خواهند گرفت.مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با
بیان شکلگیری قدرت جدید جهان اسالم بر مبنای منابع
قدرت عظیم بالقوه جهان اسالم گفت :قدرت جدید جهان
اسالم بر مبنای منابع قدرت عظیم بالقوه و توانمندیهای
فرهنگی و اقتصاد با جهتگیری تمدن نوین اسالمی و با
رشد دو میلیارد نفری مسلمانان جهان و وسعت و برتری
موقعیت نسبی جغرافیایی این کشورها در قارههای آسیا
و آفریقا و از ســواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و رشد فن آوریهای جدید
و گسترده علوم مختلف از جمله ارتباطات و فناوریهای
رســانهای و بیداری ملتهای اسالمی از شمال آفریقا تا
غرب آسیا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام و جنوب شرق

حادثه آتش ســوزی مــرز دوقارون و
آسیبهای وارد شده به تجار و مالکان
وســایل نقلیه ارائه و با اشــاره به نقاط
آسیب زا در مرزهای زمینی کشور اظهار
امیدواری کرد تا با اســتفاده از مرزهای
میلــک و ماهی رود ،حجــم صادرات
کشور به افغانستان کاسته نشود.
در این جلسه رییس کل سازمان توسعه
تجارت ایران گزارشی پیرامون عملکرد
صادرات غیرنفتی کشــور طی ده ماهه
ســال جاری ارائه کرد .براســاس این
گزارش حجم صادرات غیرنفتی کشــور
در دهماهــه گذشــته  ۲۸میلیارد دالر و
واردات حدود  ۳۰میلیارد دالر بوده است
و  ۵کشــور اصلی که بیشترین صادرات
به آنها انجام شده است به ترتیب چین،
عراق ،امارات متحــده عربی ،ترکیه و
افغانستان بوده است.
همچنیــن براســاس آخریــن گزارش
وضعیــت صــادرات خدمــات فنی و
مهندسی کشور در ده ماهه گذشته ۴۹۱
میلیون دالر صادرات این نوع خدمات به
چهار کشور انجام شده است.
همچنین براســاس گزارش ارائه شده
در جلســه از نحوه اجرایی شــدن مفاد
تصمیمات  ۱۷۷جلســه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مورخ ششم آبان ماه در
راستای تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی
و نیز پیشنهاد وزارت صمت در خصوص
تســهیل حمل و نقــل محموله های
صادراتی فساد پذیر بخش کشاورزی از
دیگر دستورهای این جلسه بود.
در این جلســه مقرر شــد ،وزیــر نیرو
بعنــوان رییس کمیســیون مشــترک
ایران و افغانســتان در تماس با مقامات
افغانی برای راه اندازی سریعتر گمرک
دوقــارون و کمک به رفع آســیبهای
وارده تمام مساعی خود را بکار گیرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف
شــد ،به منظــور ســاماندهی مرزهای
رســمی زمینی کشــور با کشــورهای
همسایه ،آنها را به بهترین امکانات روز
بــه منظور جلوگیری از بروز خســارات
تجهیز کند.

آسیا میتواند به عنوان یک قدرت جدید بروز و ظهور پیدا
کنــد و در ایجاد صلح و امنیت پایدار منطقهای و جهانی
تأثیرگذار باشد.وی با اشاره به شکست راهبردهای ایاالت
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و
فراهم شدن روند اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا گفت:
سیاســتهای راهبردی جمهوری اسالمی و همکاران
و شرکای بینالمللی و کشــورهای همسو در شکست
استراتژی سازمانهای اطالعاتی آمریکا و صهیونیستها
و برخی از کشــورهای منطقه با موفقیت روبرو شــد و
سیاستهای جبهه مقابل با شکست مواجه شده و قدرت
و نفوذ سیاسی جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا رو به
افزایــش و ایران بهعنوان یک قدرت در غرب آســیا به
پیروزی رسیده و عالمت روشن آن را در آینده نزدیک به
عنوان خروج ارتش تروریستی آمریکا از منطقه غرب آسیا
مشاهده خواهید کرد.

کارت ملی اینجانب محمد عســگری
فرزند اصغر به شــماره شناســنامه
8995وشمارهملی0070123888
صــادره از تهــران مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

“آگهی تجدیدی فقدان سندمالکیت
پیروآگهــی فقــدان ســندمالکیت پالک ثبتی شــماره
 7022/8566بخش دوتهران که درروزنامه اعتدال به
شــماره  99/10/22/4106به چاپ رســیده است نوع
ملک به اشتباه آپارتمان قید گردیده است که در مصحیح
آن یک قطعه زمین می باشد .ضمناسایرمفاد آگهی مذکور
به قوت خودباقی است.
شهمیرزادی
رئیس ثبت و اسنادوامالک نارمک”

برگ ســبز خودرو ســواری وانــت پیکان
رنگ سفید-روغنی مدل  1389به شماره
موتور  11489014574و شــماره شاسی
 NAAA46AAXAG115781و شــماره
پالک  261د  49ایــران  53متعلق به آقای
محمــود صادقیان مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 207
رنگ ســفید مدل  1397به شــماره موتور
 177B0015137و شــماره شاســی
 NAAR13FE6JJ644955و شــماره
پــاک  388ق  26ایران  77متعلق به خانم
مریم شــکرچیان مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین خودرو ســواری پژو 207
رنگ ســفید مدل  1397به شــماره موتور
 177B0015137و شــماره شاســی
 NAAR13FE6JJ644955و شــماره
پــاک  388ق  26ایران  77متعلق به خانم
مریم شــکرچیان مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی
ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل 1385
بــه شــماره موتــور  1541612و شــماره
شاســی  S1412285204762و شماره
پــاک  877ق  82ایران  72متعلق به آقای
محمدباقربیاتــی تروجنی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری پژو  405رنگ
نقــره ای  -متالیک مدل  1389به شــماره
موتور  12489040417و شــماره شاسی
 NAAM01CA5AE208826و شــماره
پــاک  619ه  74ایــران  55متعلق به خانم
نصــرت میر مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو 405
رنــگ نقــره ای  -متالیــک مــدل  1389به
شــماره موتور  12489040417و شماره
شاسی  NAAM01CA5AE208826و
شــماره پالک  619ه  74ایــران  55متعلق
بــه خانم نصرت میر مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین خودرو ســواری پژو ۲۰۶
رنــگ نقــره ای مــدل  ۱۳۸۸بــه شــماره
موتور  ۱۴۱۸۸۰۰۵۵۸۹و شــماره شاسی
 NAAP03ED09J045792و شــماره
پــاک  ۳۷۶ج  ۵۱ایران  ۸۴متعلق به آقای
صالح جوکار مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

کارت ملــی اینجانــب محمد رافعی
فرزند شــهریار به شماره شناسنامه
 ۴۶۱۰۵۳۰۹۹۶و شــماره ملــی
 ۴۶۱۰۵۳۰۹۹۶صادره از شهرکرد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملی اینجانــب نرگس گلچین
پــور فرزنــد ســیفعلی بــه شــماره
شناســنامه  ۲۵۷و شــماره ملــی
 ۱۶۵۱۸۳۳۲۷۳صادره از ســراب
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری جــک  s5رنــگ
ســفید مــدل  1395بــه شــماره موتــور
 HFC4GA3,1DF3039288و شــماره
شاسی  NAKSH731XGB114466و
شــماره پالک  127ص  88ایران  78متعلق
به آقای مجتبی آقاعباســی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت پایــان خدمــت اینجانــب مجتبــی

گواهینامــه ماشــین اینجانــب مجتبــی

آقاعباسیفرزندموسیبهشمارهشناسنامه

آقاعباسیفرزندموسیبهشمارهشناسنامه

ساقط است.

ساقط است.

کارت ملی اینجانب مالک رستگارى
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه
 ٩٣٠و شماره ملی ١٠٩١٢٩٩٣٩٠
صــادره از نجف آباد مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی ،بــرگ ســبز و کارت خــودرو
ســواری پرایــد ۱۳۱ســفید رنــگ مــدل
۱۳۹۳بــه شــماره موتــور ۵۱۲۵۶۷۳وشــماره
NAS411100E3664891
شاســی
به شــماره پالک ۸۱۷ط ۴۲ایــران ۵۴مطلق به اقای
رضــا صحرایی فرزند علی راســت مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است

کارت موتــور ســیکلت کیــان رنــگ
ابــی مــدل  ۱۳۸۹بــه شــماره موتــور
 NE2125*91400011و شماره شاسی
 NE2***125K8927187و شماره پالک
 ۷۹۵۳۹ایران  ۱۴۲متعلق به آقای هامون
حســینی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانی خــودرو ســواری پژو رنگ
خاکســتری متالیک مدل  1394به شــماره
موتور  124k0493770و شــماره شاسی
 NAAM11CAXER944446و شماره
پــاک  422ق  31ایران  53متعلق به خانم
عصمت تــرک زاده مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز تراکتور کشاورزی رنگ قرمز-
روغنــی مــدل  1397بــه شــماره موتــور
 MT4A2W2566Fو شــماره شاســی
 N3HKTAD2CJET01442و شــماره
پالک الــف ایــران متعلق به آقــای روح اله
صادقپــور مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانی خودرو ســواری تیبا ۲رنگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۹بــه شــماره موتــور
 M15/9055548و شــماره شاســی
 NAS821100L1287270و شــماره
پــاک  ۳۳۷ج  ۴۲ایران  ۳۳متعلق به خانم
مریم تاجیک مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

 ۱۶۶۲و شــماره ملــی ۰۴۳۹۳۹۳۶۹۸
صــادره از دماوند مفقــود و از درجه اعتبار

 ۱۶۶۲و شــماره ملــی ۰۴۳۹۳۹۳۶۹۸
صــادره از دماوند مفقــود و از درجه اعتبار

