وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :توجه به حوزه
فرهنــگ در کنار حل مســائل اقتصادی و معیشــتی از
اولویتهای مهم دولت مکتبی و انقالبی است.
به گــزارش خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا ،محمدمهدی
اســماعیلی در ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه
( ۲۱آبان ماه) در دانشــگاه تهران با گرامیداشــت نام و
خاطره شهدای انقالب اســامی ،دفاع مقدس ،شهدای
مدافع حرم و مدافع سالمت و امام شهدا به مقام شهیده
فاطمه اســدی که قرار اســت بعد از نماز جمعه تشییع
شود ،ادای احترام کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی گفت :با اتفاقات مبارک
و اقداماتی که انجام شــده ،چند هفتهای اســت که در
سراســر کشور شاهد برگزاری نماز جمعه هستیم.
وی یــادآور شــد :با تالش های انجام شــده ،شــاهد
برگزاری اجتماعات بزرگ همچون نماز جمعه در کشور
هستیم و امیدواریم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
این بال و بیماری از کشــور اسالمی ما رفع شود.
اســماعیلی با اشاره به آغاز هفته کتاب گفت :از  ۲۴آبان
تا انتهای ماه به نام هفته کتاب نامگذاری شــده اســت.
در کنــار اولویت اقتصاد و حل مســائل معیشــتی توجه
بــه حوزه فرهنگ از اولویت هــای مهم دولت مکتبی و
انقالبی است.
وی اظهار داشــت :در واقع انقالب اســامی ما انقالب
فرهنگی است و امام راحل شجره انقالب اسالمی را بنا
نهاد تا مردم به ســعادت دنیا و آخرت برسند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیــان اینکه دولت
مردمی کار خود را با مشکالت و نارساییهای اقتصادی
و معیشــتی مردم آغاز کرد و تالش دارد این مشکالت
را حل کند ،افزود :دولت ســیزدهم کــه با اعتماد مردم
ســر کار آمده است ،می خواهد در چارچوب آرمان های
انقالب اســامی مسایل و مشکالت را حل کند و کشور
را در آستانه یک جهش بزرگ قرار دهد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی اظهار داشت :انقالب
اســامی و ســعادت مردم یک هدفگــذاری فرهنگی
و مکتبی اســت و باید مســیر حرکــت انقالب و دولت
جمهوری اســامی برای تحقق این هدف بزرگ باشد.
برای دســتیابی به این اهداف بایــد به حوزه فرهنگ و
حوزه تعالی معارف و تعالیم آن توجه ویژه داشته باشیم.
اســماعیلی تاکید کرد :دولت انقالبی و مردمی به همان
انــدازه که به حوزه اقتصاد و معیشــت مردم توجه دارد،
با همان رویکرد و تالش و انگیزه بیشــتر خود را به حل
مســائل فرهنگی جامعه موظف میداند و نسبت به این
مسائل بیتفاوت نخواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :همان طور که
دولت در حوزه معیشــت و اقتصاد مســوولیت دارد ،در
حوزه فرهنگ مسوولیت بیشــتری دارد .فضای کنترل،
مدیریت و نظارت در کنار تســهیل فعالیت های عمومی
مردم از وظایف دولت است.
اســماعیلی تاکید کرد :بایــد مراقبت کنیم دشــمن از
راههای فرهنگی بنیانهای اخالقــی و اعتقادی جامعه
ما را تضعیف نکند که البته برنامه دشــمن همین است؛
آنها در  ۴۳ســالی که از انقالب اسالمی میگذرد ،هیچ
فقط این موضوع را رها نکرده اند.
وزیر فرهنگ افزود :دشــمن در این چهار دهه با جنگ
نرم و تهاجم و شــبیخون فرهنگی بــه مقابله با اهداف
فرهنگــی انقالب اســامی آمــده و در دهههای اخیر

گ و ارشاد اسالمی:
وزیر فرهن 

ت مهم دولت توجه به حوزه
اولوی 
فرهنگ در کنار حل مسائل
اقتصادی است

بســیاری از مرزهای فرهنگی ما دچار جابهجایی شــده
و قبح برخی از مسائل شکســته شده است .این مساله،
کار را برای دولت مردمی در ابتدای شروع مسوولیت ها
دشوار کرده است.
اســماعیلی بیان کرد :دولت ســیزدهم مصمم است در
حوزه فرهنگی مبتنی بر نظــام آرمانی و مکتبی انقالب
اســامی ،آموزه های امام راحــل و رهنمودهای رهبر
فرزانه انقالب اسالمی ،مســیر فرهنگی انقالب و تعالی
فرهنگی جامعه را تسهیل میکند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی اظهار داشت :اقدامات
فرهنگی دولت در یک بســته مشخص اعم از ایجابی و
ســلبی و همچنین اقدامات حمایتی و نظارتی برنامه ها،
در یک فرآیند روشن انجام خواهد شد.
اســماعیلی با بیان اینکه جریان مومن انقالبی در صحنه
حاضر هستند ،خاطرنشــان کرد :در دولت انقالبی و در
بین مردم نهضت تولیــد فرهنگی را در همه حوزههای
فرهنگی و هنری خواهیم داشت ،هیچ محدودیتی برای
تولید گســترده با مشــارکت توده هــای انقالبی مردم
نداریــم .یکی از این ســرفصلهای مهم موضوع کتاب
است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :کتاب و کتابخوانی
یکی از ســرفصل های مهم حوزه فرهنگ اســت که از
توصیههای رهبر انقالب اســامی نیز به شمار می رود؛
ایشان دو سال گذشته فرمودند «نهضت کتابخوانی در
کشور ایجاد شــود» .ما پیشبینی میکنیم امسال بیش
از  ۱۰۰هزار عنوان کتاب در کشــور منتشــر خواهد شد

البته از این میزان راضی نیستیم.
اســماعیلی خاطرنشان کرد :به دلیل فشارها و مشکالت
اقتصادی کتاب و محصوالت فرهنگی در ســبد خانوارها
کمرنگ شــده است .البته در دولت ســیزدهم با اعمال
سیاســتهای حمایتی ،اصالح این روند را آغاز کردیم.
وزیر فرهنگ به مســاله کاغذ به عنوان عامل مشکالت
موجود در حوزه توســعه تولید کتاب اشاره کرد و افزود:
بیش از  ۹۰درصد صنعت انتشــارات کشــور از کاغذ تا
ماده چاپ و ماشــین آالت به خارج وابسته است که باید
این مساله اصالح و این رقم مدیریت شود.
اســماعیلی گفت :بــرای حل این مشــکالت در دولت
کارگروه ویژهای به ریاســت (محمد مخبر) معاون اول
رئیسجمهوری تشــکیل شده اســت .با همین ظرفیت
موجود صنایع کشــور امیدواریم تا  ۱.۵سال آینده بیش
از  ۸۰درصد کاغذ مورد نیز صنعت انتشارات را در کشور
تولید کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی بیان کرد :کارخانههای
مناســبی بــرای تولید کاغذ در اســتان هــای فارس،
خوزســتان و مازندران وجــود دارد .رئیسجمهوری در
ســفر اخیر خود به اســتان فارس از یک کارخانه تولید
کاغذ بازدید کردند .ایــن کارخانه میتواند  ۳۰هزار تن
کاغذ در سال تولید کند.
اســماعیلی گفت :کشــور در ســال حدود  ۳۰۰هزار تا
 ۳۵۰هزار تن کاغــذ نیاز دارد .اگر همه ظرفیت مجموع
کارخانههــا به کار گرفته و مشــکالت اقتصادی و تولید

آنها حل شود ،تا دو ســال آینده میتوانیم  ۲۷۰تا ۲۸۰
هــزار تن کاغذ مورد نیاز را در داخل کشــور تولید کنیم
تــا کتاب و کتابخوانی را بــرای مردم ارزان کنیم ،این
اقدامات در حوزه «تولید کتاب» است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :در کنار بسترسازی
نهضــت کتابخوانی ،مردم هم باید کتابخوان شــوند؛
اگر کتاب تولید شود حتی ارزانسازی هم صورت بگیرد
اما میل و نیاز بــرای مراجعه به کتاب و کتابخوانی در
مردم وجود نداشته باشد ،کار ما بیفایده است.
اســماعیلی اظهار داشت :در نهضت کتابخوانی در کنار
رفع موانع و نیازهای تولید و انتشــار کتاب ،باید صنعت
نشــر به خودکفایی برســد ،مردم کتابخوان شوند و این
نیــاز مهم در خانواده ها درک و مورد توجه قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی تصریح کرد :با توسعه
گســترش فضای مجازی ،مصرف فرهنگــی عمدتا در
شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی اســت؛ به همین
دلیل کتابخوان کردن جامعه کار دشــواری است و رهبر
معظم انقــاب اســامی از عنوان «نهضــت کتاب و
کتابخوانی» استفاده میکنند.
اســماعیلی بر ضرورت تســهیل تولید و نشــر کتاب و
توســعه کتابخوانــی تاکید کرد و افزود :باید جشــنواره
های بزرگ فرهنگی در حوزه کتاب برگزار شود؛ بر این
اساس ،مطابق هر سال پایتخت فرهنگی کتاب روزهای
آینده انتخاب خواهد شد.
وی گفــت :رویکــرد نظام جمهوری اســامی و دولت
ســیزدهم توجه بــه مناطق محروم و کمتــر برخوردار،
گســترش فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و احــداث
کتابخانههــای عمومی در این مناطق اســت .در همین
چارچوب چند روز گذشــته در یکی از شــهرهای مرزی
کتابخانــه بزرگی کــه مانند آن در تهران هم نیســت،
افتتاح کردیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :تعداد بسیار زیادی
کتابدار در شــهرهای کوچک در سراسر کشور با امانت
دادن و معرفی کتاب به عنوان ماموران فرهنگی فعالیت
میکننــد ،برنامههای متنوع کتابخوانی برای گروههای
ســنی مختلف برگزار میکنند که باید گسترش یابد.
اســماعیلی بیان کرد :در خانوادههای مکتبی و انقالبی
کتاب باید جزو ثابت زندگی روزمره باشــد؛ رهبر معظم
انقــاب نمونه اکملی در این حوزه هســتند و ما هم به
این موضوع اقتدا میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ابراز امیدواری کرد که
با اجــرای «نهضت کتــاب و کتابخوانــی» در دولت
ســیزدهم ،هم مشــکالت ســختافزاری و نرمافزاری
این حوزه حل شــود و هم با تبلیغات گســترده ،فرهنگ
کتابخوانی در جامعه ترویج یابد.
بــه گزارش ایرنا ،در نماز جمعه این هفته تهران با توجه
به سالروز شهادت شــهید حسن طهرانی مقدم با معرفی
کتاب خط مقدم و پخش مســتند شــهید طهرانی مقدم،
نام و یاد این شــهید بزرگوار گرامی داشته شد .همچنین
قرار اســت در پایان نماز جمعه این هفته مراسم وداع و
تشــییع پیکر شــهیده فاطمه اسدی که پس از  ٣٧سال
چشم انتظاری توســط نیروهای تفحص شناسایی شده
اســت ،از در اصلی دانشــگاه تهران تا میــدان انقالب
برگزار شــود .پیکر پاک این شهیده در جوار مرقد بیبی
هاجــر خاتون (س) خواهر امام رضا (ع) در ســنندج ،به
خاک سپرده می شود.

برگ ســبز خــودرو ســواری دوو ماتیــز اس .
ئــی رنــگ ســفید  -روغنــی مــدل  1379به
شــماره موتــور  574192و شــماره شاســی
 IR79155020349و شــماره پالک  866س
 43ایــران  45متعلق بــه خانم بدرالســادات
ســید جعفری مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

شناســنامه اینجانــب مهــرداد منصــوری

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری ام وی ام 110رنگ
قهوه ای متالیک مدل  1391به شــماره موتور
 Mvm472FGA028033و شــماره شاســی
 NATEBAFB0A1008889و شــماره پالک
 413م  64ایران  53متعلــق به آقای علیرضا
حق شــناس گرگابــی مفقود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری پــژو 405slx-

کارت خــودرو ســواری تیبــا رنگ ســفید مدل

کارت ملــی اینجانــب امیدعلی رضایــی فرزند

 tu5رنــگ ســفید مــدل  1392بــه شــماره

 1398به شــماره موتور  M15/8803581و

موتــور  139B0034506و شــماره شاســی

شماره شاسی  NAS811100K5853106و

 NAAM31FC2DKو شــماره پالک  392ص

شــماره پالک  374ل  71ایــران  20متعلق به

 74ایــران  56متعلق به آقای عبداله قاســمی

آقــای امیدعلی رضایی مفقود و از درجه اعتبار

جیردهی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

ساقط است.

کارت خودرو سواری پراید رنگ سفید-روغنی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد-
 131SEرنــگ ســفید-روغنی مــدل 1394
به شــماره موتور  5398377و شــماره شاسی
 NAS411100F3429247و شــماره پــاک
 296س  95ایران  84متعلق به آقای عیســی
باوقار زعیمــی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانی خودرو ســواری لیفان  X60رنگ
ســفید روغنی مــدل  1391به شــماره موتور
 LFB479Q120702180و شــماره شاســی
 NAKSG4313CB100713و شــماره پالک
 449س  62ایــران  79متعلق به آقای ســید
جالل موســوی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ سبز خودرو سواری  206رنگ سفید مدل

ســند ماشــین خــودرو ســواری  206رنــگ

 1396به شــماره موتور  165A0102281و

ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور

شماره شاســی NAAP03EE8HJ069313

165A0102281

شاســی

و شــماره پــاک  794ن  45ایــران  20متعلق

 NAAP03EE8HJ069313و شــماره پالک

به خانم شــقایق مالکی مفقود و از درجه اعتبار

 794ن  45ایــران  20متعلق به خانم شــقایق

ساقط است.

مالکی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری  206رنــگ
ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور
 165A0102281و شــماره شاســی
 NAAP03EE8HJ069313و شــماره پالک
 794ن  45ایــران  20متعلق به خانم شــقایق
مالکی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

کارت خودرو ســواری پرشــیا رنگ خاکســتری

مــدرک تحصیلــی اینجانــب محمدرضــا انفعالی
فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه
 1219صادره از شــیراز در مقطع کارشناســی
ناپیوســته و رشته مهندســی تکنولوڑی صنایع
شــیمیایی صــادره از پارســیان بــه شــماره
 179035300259و تاریــخ 93/06/31
مفقود گردیده است .از یابنده تقاضا میگردد
اصــل مــدرک را به نشــانی دانشــگاه مربوطه
تحویل دهد.

مــدل  1389بــه شــماره موتــور 3433888
و شــماره شاســی  S1412289456642و
شــماره پــاک  266ص  72ایــران  14متعلق
به آقــای امراله پورمحرابــی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

متالیــگ مــدل  ۱۳۸۵بــه شــماره موتــور
۱۲۴۸۵۱۱۳۳۷۵

و

شــماره

شاســی

 ۱۹۳۶۸۸۴۶و شماره پالک  ۶۱۶ه  ۹۹ایران
 ۳۸متعلق به آقای محمدحســین خادمی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی مفقودی
ســند موتورســیکلت هوندا مدل  95به رنگ
زرشکی به شماره موتور 0125N2454992
و شــماره بدنــه N2N000125T9555181
به شــماره پالک  12745-582بــه نام حمید
المــع مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

ارمکــی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره
شناســنامه  0010848215و شــماره ملــی
 0010848215صــادره از تهران مفقود و از

و

شــماره

اکبر به شــماره شناســنامه  274و شماره ملی
 3319672312صادره از کنگاور مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.

بعد از موفقیــت در کن ،فرهادی حاال یکی
از جوایز اصلی آســیا پاســیفیک را به خود
اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی،
اصغر فرهــادی به خاطــر کارگردانی فیلم
«قهرمان» به عنــوان برنده جایزه بهترین
کارگردان جوایز آسیا پاسیفیک شناخته شده
است.در مراســم اهدای جوایز که امروز در
استرالیا برگزار شد ،هیات داوران متشکل از
تران آن هونگ فیلمساز فرانسوی ویتنامی،
آن ماری جاســیر فیلمساز فلسطینی ،نشن
مودلی مدیر فســتیوال فیلم سیدنی ،سونی
تاراپورواال فیلمنامهنویس و فیلمساز هندی و
جنت وو مدیر بنیاد فیلم چین ،فرهادی را به
عنوان برنده این جایزه معرفی کردند.
هیات داوران در توصیف کار فرهادی گفت
که فیلم او یک «اثر حماسی ذاتی» است.
فیلم «قهرمان» نخستین نمایش خود را در
ماه جوالی در فستیوال فیلم کن تجربه کرد
و آنجا توانست جایزه بزرگ هیات داوران را

از آن خود کند.
در چهاردهمیــن جوایز آســیا پاســیفیک،
فیلم «ماشــینم را بران» ساخته ریوسوکه
هاماگوچی به عنوان بهترین فیلم شناخته شد
و «سابایا» ساخته هوگیر هیروری توانست
جایزه بهترین فیلم سینمایی مستند را از آن
خود کند.
امسال دو جایزه بزرگ هیات داوران اهدا شد.
یکی از آنها به عبداهلل محمد ســعد برای
کارگردانی فیلم «ریحانه» رسید و دیگری از
آن لیا پورسل به خاطر ساخت «همسر دامدار:
افسانه مالی جانسون» شد.
جایزه بهترین نقشآفرینی یک بازیگر مرد به
مراب نیندزه بازیگر اهل قبرس برای حضور
در فیلم «حصر خانگی» ســاخته الکســی
جرمن جونیور رســید و آزمری بادون برای
بازی در «ریحانه» توانســت جایزه بهترین
بازیگر زن را به خود اختصاص دهد .نگوین
وین پوک از ویتنام هــم برای فیلمبرداری
«مزه» جایزه برد.

«کشتار روز تهران» جایزه بهترین
کارگردانی را دریافت کرد

فیلم کوتاه «کشــتار روز تهران» به کارگردانی «حسام حمیدی» موفق به دریافت جایزه
بهترین کارگردانی از فستیوال ریودوژانیرو ( )Curta Cinemaشد.
به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا ،مراســم اختتامیه ســیویکمین دوره فستیوال
ریودوژانیرو ( )Curta Cinemaبرگزار شــد و کشــتار روز تهران به نویســندگی و
تهیهکنندگی حســین تهرانی و کارگردانی حسام حمیدی موفق به دریافت جایزه بهترین
کارگردانی شد.
در فیلم کشتار روز تهران ،حمیدرضا کرمی ،مهران آتشزای ،روزبه سینکی ،مهرنوش سلیمی
و حســین تهرانی ایفای نقش کردهاند .وحید ابراهیمی مدیر تصویربرداری ،مهرداد اکبری
تدوینگر ،دنا رسام مجری طرح ،هدی تهرانی مشاور روانشناسی فیلمنامه ،امیر شاهوردی
مدیر صدابرداری ،عرفان ابراهیمی صداگذاری از دیگر عوامل این فیلم هســتند .مهرنوش
خرم طراح لباس ،مجید ایرانی طراح صحنه ،مرتضی مقدسی
ســلیمی طراح گریم ،کوثر ّ
جلوه های ویژه بصری ،حدیث کریمیان برنامهریز ،کیان صادقیان مدیر تولید ،لیدا صادقی
منشی صحنه ،رضا گوهری عکاس ،احسان برآبادی طراح پوستر ،فربد جاللی اصالح رنگ
و نور ،کیوان مرادآبادی مدیر تدارکات و دنا رسام پخش بینالملل این فیلم را بر عهده دارند.
سیو یکمین دوره این فستیوال که مورد تایید آکادمی اسکار ،بفتا و گویا است ،از  ۳تا ۱۰
نوامبر  ۱۲( ۲۰۲۱تا  ۱۸آبان  )۱۴۰۰در شهر ریو در برزیل برگزار شد.

کارت پایان خدمت اینجانب محمد صادق قنادی
قمــی فرزنــد محمدعلی به شــماره شناســنامه
 15740و شــماره ملــی 3251761137
صادره از کرمانشــاه مفقــود و از درجه اعتبار

کارت خودرو سواری سراتو رنگ نقره ای مدل
 1395به شماره موتور G4KD/FH554878
و شماره شاسی NAS621200F1008023
و شــماره پــاک  992د  46ایــران  11متعلق
بــه آقای پوریــا محمدی راد مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری سمند رنگ سفید مدل
 1391به شــماره موتــور  124k0018925و
شماره شاسی NAACN1CM3CF209604
و شــماره پالک  488س  31ایــران  77متعلق
بــه خانم منیــره توفیقیــان مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری ال  90رنــگ
ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور
 R225440-K4MA690و شــماره شاســی
 NAPLSRALDH1332601و شــماره
پــاک  779س  77ایــران  63متعلق به آقای
هوشــنگ جوکار مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو رنــگ
مشــکی-متالیک مــدل  1399بــه شــماره

مشــکی-متالیک مــدل  1399بــه شــماره

موتــور  124K1429314و شــماره شاســی

موتــور  124k1429314و شــماره شاســی

 NAAN01CE6LH240512و شــماره پالک

 NAAN01CE6LH240512و شــماره پالک

 828ب  76ایــران  40متعلق به آقای علیرضا

 828ب  76ایــران  40متعلق به آقای علیرضا

مهرمنش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مهرمنش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز وانت پیکان رنگ سفید-روغنی مدل

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت رنگ قرمــز مدل

 1384بــه شــماره موتــور 11284064187

 1391بــه شــماره موتــور CN3C*002497

ســند کمپانی خودرو ســواری چانگان -CS35
 ATرنگ سفید-روغنی مدل  1397به شماره
موتــور  JL478QEEHC9AN103328و
شماره شاسی  NAS921200J5707995و
شــماره پالک  856و  77ایــران  10متعلق به
شرکت بیمه تجارت نو مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

و شــماره شاســی  12145152و شماره پالک
 329م  41ایــران  41متعلق بــه آقای مجتبی
ســیف مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز و ســندکمپانی خــودروی لکســوس تیــپ

ایــران  99بــه نام مالــک آقــای محمدرضا مهــدوی امیری

اصغرفرهادیبهترینکارگردان
جوایزآسیاپاسیفیکشد

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو رنــگ

سند کمپانی خودروی سواری سمند  LX EF7مدل 1395

 JTJBARBZ5G2073947و شــماره پــاک  233و76

شنبه 22آبان 1400سال چهارم شماره4303

ســند کمپانــی خودرو ســواری پــژو آر دی آی

آگهی مفقودی
 NX200Tبــه رنــگ خاکســتری ـ متالیــک مــدل 2016

7

فرهنگ و هنر

برگ ســبز خــودرو ســواری لیفــان  X60رنگ
ســفید روغنی مــدل  1391به شــماره موتور
 LFB479Q120702180و شــماره شاســی
 NAKSG4313CB100713و شــماره
پــاک  354ص  49ایــران  79متعلق به خانم
معصومــه برغمــدی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

آگهی مفقودی

بــه شــماره موتــور  8ARW258418و شــماره شاســی

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

به رنگ سفید -روغنی به شماره موتور 147H0195685
و شــماره شاسی  NAACJ1JW8GF312116به شماره
پــاک  215س 23ایــران  92به نام آقــای عبداله مهدی
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.

 1600رنــگ یشــمی-روغنی مــدل  1384به
شــماره موتــور  11784049895و شــماره
شاســی  13452210و شــماره پــاک  524ج
 88ایران  10متعلق بــه آقای بابک امینی راد
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

و شــماره شاســی N3C***150C9100147
و شــماره پــاک  16454ایــران  137متعلــق
به آقای علی هاشــمی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.
ســند ماشــین خــودرو ســواری پیــکان وانت

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید

رنــگ ســفید مــدل  1391بــه شــماره موتور

مــدل  1389بــه شــماره موتــور 3667270

شاســی

و شــماره شاســی  S1412289641815و

 NAAA36AA2CG284702و شماره پالک

شــماره پالک  176ط  88ایــران  38متعلق به

 316ص  46ایــران  99متعلق بــه آقای حامد

خانــم فاطمه فیضــی آقکند مفقــود و از درجه

گودرزی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

اعتبار ساقط است.

11491003791

و

شــماره

