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چهار شنبه  29بهمن ماه 1399
شمــاره 4132

روحانی:

اخبار

بیش از  ۳۷۰میلیون دالر برای
احیای تاالبها اختصاص دادیم

معاون اول رئیسجمهور گفت :بیش از  ۳۷۰میلیون دالر در ســه
ســال اخیر به موضوع تاالبها و مقابله با ریزگردها اختصاص یافته
است.
به گزارش مهر ،اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس جمهور
در مراسم پنجاهمین ســال انعقاد معاهده رامسر و روز جهانی تاالب
ها ،گفت :باید عموم مردم و مســئولین کشور مسئله محیط زیست را
بعنوان یک ضرورت دریابند و از همه ظرفیت های سیاسی ،اجتماعی
و رســانه ای برای جلوگیری از به مخاطره افتادن زندگی انسان ها در
حال و آینده استفاده کرد.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن در مســیر صحیح اســتفاده از منابع
زیست محیطی تنها با مشارکت آگاهانه همه دلسوزان محیط زیست
در سیاست گذاری و برنامه ریزی امکانپذیر است ،گفت :افکار عمومی
باید بیش از پیش نســبت به مســئله محیط زیست حساسیت داشته
باشــند ،تا زمانی که این حساسیت و دغدغه وجود دارد ،دولت ها می
توانند در حمایت از مسائل زیست محیطی موفق باشند.
جهانگیری افزود :توســعه و حل مســائل اقتصادی کشور نظیر
اشــتغال موضوع مهمی است اما برای دســتیابی به توسعه پایدار به
معنای واقعی کلمه باید از محیط زیست کشور به خوبی صیانت کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به امضای
معاهده رامســر در پنجاه ســال پیش با حضور  ۱۸کشور ،گفت :این
معاهده از اولین کنوانسیون های زیست محیطی جهان بود که با شعار
« پیوند ناگسســتنی بین آب ،تاالب و زندگی» امضا شــد و حاضران
درآن جلسه می خواستند این پیام را به عموم جهانیان منتقل کنند که
باید به این شــعار و هدف بزرگ در همه جا توجه شــود .امروز اعضای
این معاهده به  ۱۷۱کشــور رسیده و تعداد زیادی از تاالب های جهان
و ایران به ثبت رســیده اند.وی با اشــاره به اینکــه تخریب تاالب ها
پیامدهای منفی فراوانی بر زیســت انســانی و اقتصاد کشورها دارد،
گفــت :بــا حمایت از تاالب ها می توان مانع از گرد و غبار و ســیالب
های مخربی شــد که زندگی انسان ها را به مخاطره می اندازد.معاون
اول رییس جمهور اظهار داشــت :تاالب ها بعنوان یکی از مهمترین
اکوسیستم ها در کره زمین ،کارکردهای مهم و با ارزش بسیار باالیی
دارنــد .با اینکه بخش کمی از آب های زمیــن در تاالب ها نگهدای
و کنترل می شــود ولی تنوع زیســتی باالیی متعلــق به این عرصه
های طبیعی اســت.جهانگیری با بیان اینکه تاالب ها ساالنه صدها
میلیــارد دالر به اقتصاد دنیا کمک کرده و اشــتغال فراوانی پیرامون
آنها ایجاد می شــود ،گفت :تاثیر تاالب ها در تامین غذای انســان ها،
کنترل ســیالب ها و نیز مباحث مربوط به اکوتوریســم و گردشگری
طبیعت بی نظیر اســت.وی گفت :با وجود شــکل گیری کنوانسیون
هــای حفاظت از تاالب هــا و ثبت آنها در مجامع بین المللی در پنجاه
ســال گذشته ،متاسفانه شاهد تخریب و خسارت فراوانی به تاالب ها
بــوده ایم ،اقدامات نگران کننده ای که محیط زیســت را به مخاطره
انداخته اســت به ویژه در منطقه خاورمیانه و ایران که منطقه ای نیمه
خشــک محسوب می شود.جهانگیری با اشاره به خشک شدن تاالب
های بین النهرین و آثار آن در عراق و سوریه و ایران در طول سالهای
گذشــته ،گفت :ما با پدیده نگران کننده گرد و غبار مواجه شده ایم که
در برهه ای زندگی را در برخی از شــهرهای ایران برای شــهروندان
بسیار دشوار کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسالمی
ایران همواره توجه ویژه ای به مســائل زیست محیطی داشته است،
گفت :در روزهای نخست تشکیل دولت تدبیر و امید یکی از مهمترین
دغدغه های کشــور ،آینده دریاچه ارومیه بود .دریاچه ای که میلیون
ها انســان در حاشــیه آن زندگی می کنند و اقتصاد آنها وابسته به آن
بود .یکی از نخستین مصوبه های دولت احیای دریاچه ارومیه بود که
مسئولیت آن بر عهده آقای کالنتری قرار گرفت .ده ها طرح مختلف
برای احیای این دریاچه از بازســازی و رفع موانع برای ریخته شــدن
رودخانه ها به دریاچه تا تعادل بخشــی به مصرف آب کشاورزی و نیز
احداث تصفیه خانه های فاضالب در شــهرهای اطراف و اختصاص
پســاب آن و یا احداث تونل های بزرگ با بیش از  ۳۰کیلومتر طول به
منظور انتقال آب رودخانه های دیگر به این دریاچه بود.
وی افزود :هزینه و کار بسیاری انجام شد و به فضل الهی می توان
گفت که می توان به آینده دریاچه ارومیه امیدوار شد ،با توجه به طول
برنامه احیای این دریاچه  ،امیدواریم تا ســال  ۱۴۰۶این دریاچه بتواند
به تراز قبلی خود دست یابد.

سیاست

مردم و فعاالن بازار نباید احساس رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند
رئیسجمهور با بیان اینکه سیاستهای
بازرگانی کشور از مرحله تامین تا حمل
وتوزیع باید با هماهنگی کامل مدیریت
شــود،گفت:مردم و فعاالن بــازار نباید
در این حوزه احســاس رهاشــدگی و
بیسامانی داشته باشند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در
دویســت و چهارمیــن جلســه ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاســت
حجتاالســام حســن روحانی رئیس
جمهور ،گــزارش «وضعیــت تأمین و
توزیع کاالهای اساسی و ضروری مردم
در ما ههای پایانی سال  ۱۳۹۹و برنامه
سال  »۱۴۰۰ارائه شد.
در ایــن گزارش فعالیتهــا و اقدامات
بانــک مرکــزی ،وزارتخانههای جهاد
کشــاورزی و صنعت ،معدن و تجارت
در ایجاد سیستمهای هوشمند سفارش،
تخصیص اعتبار ،ترخیص کاال و چرخه
توزیــع کاالهای اساســی و تمهیدات
الزم بــرای تأمین کاالهای اساســی

در ماههای پایانی ســال و سال ۱۴۰۰
تشریح شد.
در این جلسه همچنین ،قائم مقام وزیر
صمت در امــور بازرگانی گزارشــی از
برنامهها و وظایف دســتگاههای ذیربط
بــرای کنترل قیمت و نظــارت بر بازار

کاال ارائه کرد.
رئیــس جمهور با تاکید بــر برنامهها و
مؤلفههای مطرح در گزارش ارائه شده،
گفــت :موفقیت و پیــروزی بزرگی در
خنثی سازی هدف شوم و اصلی دشمن
مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل

تحمــل و کمبــود در تهیــه کاالهای
ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی
در کشــور به دست آمد و هدف گذاری
دشمن کام ً
ال ناموفق و ناکام ماند.
روحانی در مورد برنامه سال  ۱۴۰۰برای
تأمین کاالهای اساســی گفت :دولت با

قوت تدابیر و سیاستهای معیشتی خود
را ادامه خواهــد داد و هر جا که حقوق
مردم در میان باشد ،تمام قد از معیشت
مردم و تأمین کاالهای اساســی با ارز
ترجیحی که در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نیز
گنجانده شــده ،دفاع میکند تا در سال
آینده نیز مردم در تأمین کاالهای خود
با مشکالت روبرو نشوند.
وی اضافه کرد :سیاســتهای بازرگانی
کشــور از مرحله تأمین تا حمل و توزیع
باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی
با هماهنگی همه دســتگاههای ذیربط
ایــن مأموریت را دنبــال خواهد کرد و
این چرخه و زنجیره باید به نحو مؤثری
کنترل شود و اجازه داده نشود نوسانات
قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد
خانوار فشار بیاورد.
رئیــس جمهــور تاکید کــرد :مردم و
فعاالن بازار نباید در این حوزه احساس
رهاشدگی و بی ســامانی داشته باشند.

ســامانه جامع تجارت نیــز باید در این
مقطع به نحو مؤثر در راســتای ارتقای
شفافیت مورد بهره برداری قرار گیرد و
ضروری است همه دستگاهها به سرعت
اقدامات خود را در این ســامانه اطالع
رسانی کنند.
روحانــی تصریح کرد :بایــد با تقویت
این سیستم هوشــمند و شفاف ،تمامی
دســتگاههای ذیربط در زمینه مدیریت
نوســانات قیمت کاال به ویژه در آستانه
سال نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.
بر اساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی
اقتصادی دولــت ،وزارتخانههای جهاد
کشاورزی و صمت و سایر دستگاههای
ذیربط موظــف هســتند ،در چارچوب
برنامههــای دولــت و بــا هماهنگی
یکدیگــر در یک وضعیــت نظاممند ،با
تأمین کاالهای اساســی مردم ،قیمت
کاالهــا را بهویژه در مــورد اقالمی که
با ارز ترجیحی تأمین شدهاند ،به شکل
دقیق کنترل و مدیریت کنند.

پاسخ رهبر انقالب به جهانگیری زمینه همکاریهای خوبی را فراهم کرد

ســخنگوی دولــت گفت :نامــه معــاون اول رییس
جمهوری به رهبر معظم انقالب هــم به موضوع ارز و
هم کلیات بودجه اختصاص داشت و پاسخ ایشان زمینه
همکاریهای خوبی را فراهم کرد.
به گزارش ایرنا« ،علی ربیعی» در نشســت خبری و در
پاسخ به پرســشهای خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای
جهانگیری ،پاسخ رهبری به نامهشان خطاب به رییس
مجلس را درباره بودجه عنوان کردند و برخی نمایندگان
این نامه را مربوط به بحث ارز  ۴۲۰۰تومانی میدانستند،
کدام درست است ،گفت :طبق گفته آقای جهانگیری در
این نامه به موضوعات مختلف اشــاره شده است .برای
مثال با اشاره به تغییراتی که کمیسیون تلفیق در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰ایجاد کرده ،تاکید شده است این تغییرات به
معیشت مردم لطمه نزند.
وی با بیان اینکه در این نامه بحث کلی درباره تغییرات
اعمال شده مطرح شده بود ،گفت :آقای جهانگیری درباره
نــرخ ارز هم اعالم کرده بود کــه دولت موافق و معتقد
به تک نرخی بودن ارز در این شــرایط نیست تا با یک
برنامهریزی به سمت چنین تصمیمی برویم.
ســخنگوی دولت اظهار داشت :تک نرخی بودن ارز در
شرایط فعلی هم جزو نامه بوده و گفته شده بود که حذف
آن موجب کمبود کاال و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش
سایر قیمتها میشود .خوشبختانه پاسخی هم که داده
شــده این بود که توجه جدی به این مساله شود و این
پاسخ زمینه همکاریهای خوبی را هم فراهم کرده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ به
سوالی درباره قانون اقدام راهبردی مجلس و مهلت پیش
بینی شده درآن درباره پروتکل الحاقی گفت :بر اساس بند
ششم قانون مجلس از آنجایی که تحریمها تا امروز لغو
نشده ،دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای
داوطلبانه این پروتکل الحاقی هستند که این امر موجب
کاهش نظارتها و بازرسیهای فرا پادمانی آژانس بین
المللی انرژی هستهای خواهد بود .البته این مساله امری
زمانبر نیســت و وقتی موعد آن برسد اجرای داوطلبانه
پروتکل بهسرعت متوقف میشود.
وی افزود :ایران عضو پادمان اســت و براساس تعهدات
پادمانی بخش عمدهای از نظارتها یعنی نظارتهایی که
در چارچوب پروتکلهای الحاقی نیستند ،همچنان باقی

خواهد ماند .بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به
معنای قطع همکاری با آژانس نیست.
ربیعی گفت :جمهوری اسالمی ایران طی نامهای اعالم
کرده که موارد را از قبل به اطالع آژانس رســانده است،
کما اینکه تاکنون نیز روش ما همکاری کامل بوده است.
ســخنگوی دولت عنوان کرد :روشن است که این اقدام
برخالف میل باطنی ما و بــه دلیل تعلل آمریکا در لغو
تحریمها و انجام تعهــدات درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل بود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآورشد :ما
همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن
میدانیم و آمادهایم تا در صورت بازگشت آمریکا به برجام
و ســایر طرفهای توافق و برداشتن کامل تحریمهای
غیرقانونی ،تمام گامهای برداشته شده براساس پاراگراف
 ۳۶برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.
وی اضافه کرد :امیدواریم سه کشور اروپایی و آمریکا از
فرصت کوتاه باقی مانده اســتفاده کنند و اجازه ندهند تا
دستیابی به راه حلهای دیپلماتیک در رسیدگی به این
اختالف غیرضروری بغرنجتر شود.
ربیعی اظهار کرد :به هر حال کشوری که از میز برخاست
و برجــام را در منظر همگان نشــان داد و ابطال کرد،
در بازگشــت از خطایی که دولت وقت انجام داد ،تعلل
میکند .اگر از تعلل کاسته شود و به تعهدات خود بازگردد،
بازگشت به مسیری که بود ،بسرعت قابل دستیابی است.
ســخنگوی دولت اظهار کرد :فرمایشــات مقام معظم
رهبــری در رابطه بــا چارچوبی که مشــخص کردند،
چارچوب معینی است که ما برآن اساس عمل میکنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره تغییرات
در الیحه اصالحی بودجه گفت :در خصوص قیمت ارز
همان  ۴۲۰۰و  ۱۱۵۰۰تومان منظور شده است .همچنین
به دولت اجازه داده شــده اســت طی  ۶ماه ابتدای سال
در خصوص تغییر نرخ ارز و بهبود معیشــت مردم برنامه
ریزی الزم را صورت دهد.وی با بیان اینکه در خصوص
مالیات نیز  ۲۵هزار میلیارد تومان منظور شده است ،افزود:
این عدد بیشــتر از الیحه اولیه است .در عوض از میزان
انتشار اوراق مالی اسالمی که مورد نقد نمایندگان محترم
بود ،کاسته شــده است.ربیعی اضافه کرد :در این الیحه
همچنین درآمد گمرک  ۶.۵هزار میلیارد تومان؛ ســایر

درآمد  ۱۷.۸هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است.
واگذاری ســرمایه ای تغییری نکرده و واگذاری دارایی
مالی نفت  ۳.۵هزار میلیارد تومان کسر شده است.
به گفته ســخنگوی دولت در مجموع  ۱۳هزار میلیارد
تومان نســبت به الیحه اول افزایش داشته ایم و نسبت
به مصوبه تلفیق  ۳۵۰هزارمیلیارد تومان کاهش داشــته
ایم و این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی
انجام شده است.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :در
بخش فروش نفت همان رقم  ۲.۳میلیون بشکه در روز
و درآمد نفتی همان  ۱۹۹هزار میلیارد تومان است .البته
موضوع مالیات با توجه به کشــش مالیات و فشاری که
بــه جامعه میآید ،با نظر وزارت اقتصاد به نحوی تنظیم
میشود که عدد بیشتر نشود تا به تولید و خدمات لطمه
وارد نشود.ســخنگوی دولت در پاســخ به سوالی مبنی
براینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی ایجاد رانت کرده و برای اینکه
این کار به سود مردم تمام شود دولت چه برنامهای دارد،
گفت :قبل از پاســخ از پیش فرض سوال و واژگان بکار
گرفته شده بســیار متعجب شدم که گفتهاید «در عمل
شــاهد بودیم که ارز  ،۴۲۰۰نصیب یک عده رانت خوار
شــد! » و در پایان ســوال هم اشــاره کردید «آیا رویه
ســالهای قبل یعنی دادن رانت به عدهای خاص ادامه
خواهد یافت؟» ،به نظرم شــان رسانه شما ،تکرار حرف
افراد سیاسی و مخالف دولت نیست .ربیعی اضافه کرد:
اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان
کردید ،تا این حد قطعیت دارند ،حتما مدارک و مستندات
خود را به قوه قضاییه ارسال کنند .اما فارغ از نوع سوال
که سرشار از پیشداوری است ،باید به آثار مثبت و منفی
هر تصمیمی در دوره زمانی خود واقف بود و سپس راجع
به درستی یا نادرستی آن قضاوت کرد.
وی با بیــان اینکه به تمامی افرادی کــه قصد واردات
کاالهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشت ه باشند ،ارز
ترجیحی تخصیص داده میشود ،گفت :اطالق « عدهای
خاص» در این فرآیند ،بیمفهوم است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری درباره طرح
موضوع بازگشت به عقب و دوران جنگ و اعطای کوپن
از سوی برخی افراد هم گفت :کوپن را انگ کرده بودند در
حالیکه باید به شرایط جنگ بروند و بعد تصمیم بگیرند

که این کار درست بود یا نه؛ ارز  ۴۲۰۰تومانی هم از این
فرمول تبعیت میکند.
ربیعــی گفت:دولــت در چهار و نیم ســال قبل از آغاز
جنگ اقتصادی ،سیاســت تعادل و ثبات نسبی در بازار
ارز و حرکت به ســمت یکسانسازی نرخ ارز را با هدف
ریشهکنی فســاد و رانت ارزی ،دنبال کرد و به شهادت
آمار ،در ایجاد ثبات نســبی نرخ ارز موفق بود که امکان
برنامهریزی فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید
را فراهــم میکرد .وی ادامــه داد :از  ۲۵میلیارد در یک
مرحله به  ۱۴میلیارد و سپس به  ۸میلیارد دالر رسیدیم و
این سیاستی بود که به مرور اعمال شد.
سخنگوی دولت ادامه داد :با آغاز جنگ اقتصادی و اعالم
خروج آمریکا از برجام ،کاخ سفید هدف بحران سازی و
باال بردن انتظارات تورمی با ایجاد شــوک در بازار ارز را
دنبال کرد که در این شرایط ،دیگر سیاست ارزی متناسب
با شــرایط عادی و ثبات ،به صالح مردم نبود و نمیشد
سفره مردم را تابع نوسانات پرالتهاب نرخ ارز کرد.
وی گفــت:باید کاالهای اساســی از افزایش نرخ ارز و
تغییرات روزانه ،مصون نگهداشته میشد .به همین دلیل
علیرغــم میل دولت ،نــرخ ارز ترجیحی برای کاالهای
اساســی،اعالم و اعمال شد و برنامهریزیهای تامین و
توزیع بر این اســاس ،به اجــرا درآمد .البته هر زمان که
سیســتم دو نرخی شــود و نرخ ترجیحی داشته باشیم،
امکان رانت و سوء اســتفاده پیدا میشود که باید تدابیر
الزم برای مقابله با این سوءاستفاده اتخاذ شود.
وی اضافه کرد :برای مقابله با ســوء استفاده از ارز ،مقرر
شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده
میکنند در ســایت بانک مرکــزی ،در معرض اطالع
عموم قــرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشــاورزی،
همه نظارتهای الزم را اعمال کرده و تقویت کنند .هر
کس هم از هر ســوء استفادهای مطلع شود ،وظیفه دارد
دستگاههای نظارتی را مطلع کرده و دستگاه قضایی نیز با
افراد سوءاستفاده کننده ،برخورد کند.
ربیعی گفت:البته در طول این ســه ســال ،با توجه به
محدودیتهای ارزی و مالحظات بازار ،به تدریج برخی
کاالها مثل چای ،برنج و الســتیک از این لیست خارج
شدند که آثار آن در قیمتها ظاهر شده است .امروز هم
با محاسبات بانک مرکزی ،اگر ارز ترجیحی برای روغن

و خوراک دام برداشته شود ،آثار فاحشی بر قیمت مرغ و
گوشت و روغن خواهد داشــت و بار تورمی شدیدی بر
دیگر کاالها وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد :سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز
کاالهای اساسی به یکباره و فعال ،تغییر نکند و دولت ،به
هیچ وجه افزایش قیمت این کاالها و تحمیل فشار بیشتر
تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییــس جمهوری گفت:
سیاست دولت ،حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و
سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفهای بوده است تا
از افزایش جهشوار قیمتها جلوگیری شود .این امر هم
نیاز به یک برنامهریزی دقیق و منظم خواهد داشت .این
دیدگاه ما نیز به مجلس منتقل شده است.
ســخنگوی دولت گفت :مثل هر سیاست درست دیگر،
امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت،
به آن پرداخت ولی قطعــا ،راه و چاره کار ،پناه بردن به
سیاست غلط و فشار به معیشت مردم ،نیست.
ســخنگوی دولت دربــاره واکنش دولت بــه اقدامات
مشــکوک روز راهپیمایی  ۲۲بهمن و اهانت به رییس
جمهــوری گفت :مردم به رغم همــه خواب و خیالها،
نســلی و بین نســلی در راهپیمایی  ۲۲بهمن شرکت
کردند ،خیلیها میگفتند ایران  ۴۰سالگی انقالب خود
را نمیبیند .اگرچه اتفاقی که روز  ۲۲بهمن افتاد در یک
شهر بود و نمیتوان به کل کشور تعمیم داد اما مشاهده
اینکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
«وحدت شــعاری» در برابر آمریکا و اســرائیلی که در
سالهای اخیر ،نقش گسترده و تالش زیادی برای ایجاد
مشکالت متعدد در کشورمان داشتهاند ،جای خود را به
انشــقاق داد ،شوک آور بود .وی ادامه داد :عدهای اقلیت
به جای آنکه علیه دشــمنانی که با به راه انداختن جنگ
تمام عیار اقتصادی علیه کشــورمان به مدت سه سال
و نیم ،متهم اصلی هســتند ،شعار سر بدهند ،به فرمانده
میدان این جنگ که در حال دفاع از ایران اســت ،اهانت
میکنند و به این ترتیب ،متاسفانه امسال مراسم باشکوه
همبســتگی مردم با آرمانهای امام خمینی و انقالب و
همچنین دفاع از جمهوریت و اسالمیت را با حواشی تلخ
مواجه کردند که خوراک رســانههای معاند و بدخواهان
دیرین انقالب نیز شد.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو جــی ال آی

ســند ماشــین وانت پیکان رنگ سفید شــیری  -روغنی

برگ ســبز یک دســتگاه وانــت دو کابین سیســتم

ســند کمپانی یک دســتگاه وانت دو کابین سیستم

رنــگ نــوک مــدادی مــدل  ۱۳۸۴بــه شــماره موتور

مدل  1390به شــماره موتور  11490047416و شماره

 ۱۲۴۸۴۱۷۱۰۱۰و شــماره شاسی  ۱۶۲۲۵۶۶۷و

شاســی  NAAA46AAXBG213940و شــماره پــاک

تویوتا هایلوکس به شماره موتور  ۸۱۲۴۸۳۰وشماره

تویوتا هایلوکس به شماره موتور  ۸۱۲۴۸۳۰وشماره

شاسی  ۱۸۱۳۱۲۲۷۹متعلق به اقای شاهین عزیزی

شاسی  ۱۸۱۳۱۲۲۷۹متعلق به اقای شاهین عزیزی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره پــاک  ۹۱۱س  ۶۲ایــران  ۳۸متعلق به آقای
احمد فخر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 789م  42ایران  43متعلق به شــرکت تعاونی دهیاریهای
نجف اباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانب کیهــان خلیلی
فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه
 ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰و شــماره ملــی
 ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰صــادره از اراک
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری  206رنگ
ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو ٢٠٦
رنگ ســفید مدل  ١٣٩٨به شــماره موتور مشــکیمــدل ۱۳۹۰بــهشــمارهموتــور
182A0064073و شــماره شاســی 1 4 1 9 00 4 0 7 2 4وش ـ ـ م ا ر هش ا س ـ ـ ی
 NAAP03EE3KJ330371و شــماره
پــاک  658ل  78ایران  14متعلق به آقای  NAAP03ED4BJ530572و شماره پالک
ایــوب آذربخــش مفقود و از درجــه اعتبار  243ج  32ایــران  44متعلــق بــه خانــم زهرا
ساقط است.
میرباقری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۴بــه شــماره موتــور
165A0008722و شــماره شاســی
 NAap03eexfj201758و شماره پالک
 ۸۷۷س  ۴۳ایران  ۲۰متعلق به آقای سید
علیرضا شــفیعی بنادکی مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو 405
کارت ملی اینجانب سید علیرضا شفیعی
مشــکی-
رنــگ
8/1
آی
ایکــس
ال
جــی
خ ل ی ل ـ ـ یف ر ز ن ـ ـ دع لیرضــابــهشــماره خ ل ی ل ـ ـ ی ف رزنــدعلیرضــابــهشــماره
بنادکــی فرزنــد ســید عبــاس به شــماره
متالیــک مــدل  1383بــه شــماره موتــور
شناســنامه  ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹و شماره ملی 12483039993و شــماره شاســی شناســنامه  ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰و شماره ملی شناســنامه  ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰و شماره ملی
 ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹صادره از یزد مفقود و از  83025128و شــماره پــاک  198م  ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰ 29صــادره از اراک مفقود و  ۰۵۲۰۱۹۶۸۸۰صــادره از اراک مفقود و
ایــران  41متعلــق به خانم ســارا گودرزی
از درجه اعتبار ساقط است.
از درجه اعتبار ساقط است.
درجه اعتبار ساقط است.
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهینامه ماشین اینجانب سید علیرضا
شفیعی بنادکی فرزند سید عباس به شماره
شناســنامه  ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹و شماره ملی
 ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹صادره از یزد مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشــجویی اینجانب سید علیرضا شفیعی
بنادکــی فرزند ســید عباس به شــماره شناســنامه
 ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹و شــماره ملــی ۴۴۲۰۳۳۳۵۲۹
صادره از یزد به شماره دانشجویی ۸۱۱۹۹۶۰۵۵
دانشــجوی رشــته مدیریــت کســب و کار مقطــع
کارشناسی ارشد دانشــگاه دانشگاه تهران مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــادرا
رنگ ســفید مدل  1396به شــماره موتور
 Z24692525Zو شــماره شاسی �NAZ
 PL104PH0435592و شــماره پــاک
 738ع  73ایران  78متعلق به آقای قاســم
روســتایی مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو  ۲۰۶رنگ
شــکالتی-متالیک مــدل  ۱۳۸۸بــه شــماره
موتــور  14188009761و شــماره شاســی

 NAAP03ED09J049910و شــماره پالک
 761د  42ایــران  55متعلــق بــه آقــای فراز
مزارعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشــجویی اینجانــب حواناروئــی فرزند
محمــد بــه شــماره شناســنامه  3580550845و
شماره ملی  3580550845صادره از ایرانشهر به
شماره دانشجویی  963800953دانشجوی رشته
حقوق مقطع کارشناســی دانشگاه پیام نور مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

کارت پایــان خدمــت اینجانــب کیهــان

گواهینامــه ماشــین اینجانــب کیهــان

برگ ســبز خــودرو ســواری پراید رنگ
نــوک مــدادی مــدل  ۱۳۸۶بــه شــماره
موتــور ۲۰۰۰۵۳۴و شــماره شاســی
 S1412286120094و شــماره پــاک
 827د  76ایــران  15متعلــق به آقای نیما
فرشــیدنیا مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات
اینجانــب فرهاد کــوه پیما فرزنــد محمود
به شــماره شناســنامه  1573صادره از نی
ریز رشته زیست شناســی علوم جانوری_
تکوینی مقطع کارشناســی ارشد دانشگاه
آزاد اســامی واحد جهرم مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

