رییس سازمان سینمایی در دیدار با اعضای
کمیســیون فرهنگی مجلس گزارشــی از
مشــکالت و چالشهای ســینمای ایران
مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از اداره
کل روابط عمومی سازمان سینمایی ،محمد
خزاعی رئیس سازمان سینمایی با حضور در
مجلس شورای اسالمی گزارشی از وضعیت،
مشکالت و چالشهای سینما ،موضوعاتی
همچون محتوای ضعیــف فیلمهای تولید
شــده ،تحول در سینمای کشــور ،قدرت
حاکمیت غیررسمی در عرصه هنر ،نظارت
همراه با برنامه ریزی از طرف وزارت ارشاد،
تعیین بســته زمانی مشــخص شده برای
رســیدن به اهداف ،حفاظت از فرهنگ در
قالب سینما ،همچنین حمایت از فیلمسازان
انقالبی ،مشــکالت معیشتی هنرمندان در
دوران کرونا ،بیمه هنرمندان و اصالح آیین
نامه سازمان سینمایی و ضرورت های های
پیــش رو به اعضای کمیســیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی ارائه داد.
خزاعی با بیان اینکه حوزه ســینما پرچالش
ترین حوزه مدیریتــی در عرصه فرهنگ و
هنر اســت عنوان کرد :بدون شک ،رسانه
سینما بسیار تاثیرگذار ،نافذ ،رخنه گر و جهت
بخش اســت و به دلیل گستره اثرگذاری و
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی از اهمیت
باالی برخوردار است .برغم شناخت و تجربه
های ملمــوس قبلی طی یک ماهه اخیر با
همکارانم در قالب کارگروه های تخصصی
و شوراهای راهبری روی مشکالت و چالش
های ســینما به صــورت متمرکز ،مطالعه،
آسیب شناســی و ظرفیت شناسی کردیم،
کوشــیدیم پی ببریم چرا با توجه به تغییر
مدیران در دوره های مختلف در این حوزه
چندان شاهد تحول و جهش نیستیم.
رئیس سازمان ســینمایی با اشاره به لزوم
بازنگری و تغییر در آئین نامه های ســاخت
و تولیــد ،ارزشــیابی ،تحلیل حــوزه های
عملکردی و ساختارها و انطباق با الزامات و
مقتضیات فرهنگی کشور افزود :چهار دهه بر
مدار پیشین حرکت کردیم .هنوز ،آئین نامه
های ساخت و نمایش ما بر اساس مصوبات
سه دهه قبل است و قطعا ،در این زمینه نیاز
به تغییر داریم.
وی با اشــاره به منابــع و اعتبارات محدود
سینما یادآور شد :به میزان تاثیرگذاری این
رسانه و انتظار جامعه و مسئوالن متاسفانه،
منابع ســینمای کشور بســیار ناچیز است.
گردش مالی سینما نســبت به بسیاری از
مشاغل و اصناف اساسا ،به چشم نمی آید و
بخش عمده همین منابع هم ،صرف هزینه

محمد خزاعی مطرح کرد؛

چالش سینماگران با مشکالت معیشتی
های جاری و امور اداری می شود و پشتیبانی
از تولید سینما به منابع و ظرفیت های بزرگ
تری نیاز دارد.
به گفتــه وی ،در جهان امــروز و در متن
کشمکش رقابت و مواجهه با غرب بیش از
همیشه به تکیه بر کالن ارزش های انسانی،
اخالقی ،انقالبی و اســامی بر بستر سینما
نیازمندیم.
خزاعی با اشــاره به اینکه سینمای ایران از
استعدادها و نیروهای انسانی خوبی برخوردار
اســت ،بیان کرد :با همیــن امکانات کم و
بودجه اندک هم ،خوشبختانه ،سینمای ایران
سربلند است و فیلمسازان آثار خوبی را تولید
کردند و نقش مهمــی در معرفی فرهنگ
ایران به دنیا داشــته اند و افتخارات زیادی
کســب کردند.وی با بیان اینکه ســینمای
ایران در کنار رشد علمی و نظامی مهمترین
شناسه و شاخصه بین المللی ما است گفت:
این بدان معنا نیســت که به نقطه ایده ال
و مطلوب رســیده ایم .بخشــی از تولیدات
سینمایی ،قابل دفاع نیستند و در شان یک
خانواده ایرانی و مسلمان نیست .قطعا ،از این
پس ،به آثار ضعیف و سخیف پروانه ساخت
و نمایــش نمیدهیم زیرا ســینمای ایران
سینمای فرهنگی ،اندیشه محور و سینمای
خانواده مدار است.
خزاعی تاکید کرد :مسیر پیش روی سینما
بســیار امیدوار کننده اســت و با توجه به

برنامه ریزی ها ،تعامالت و افق های پیش
بینی شــده در چهار ســال آینده در حوزه
تولید ،حمایت از ســینماگران و توسعه زیر
ساختهای سینما اتفاقهای خوبی خواهد
افتاد.رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه
مردم دوست دارند فیلم سالم ببینند و تالش
خواهیم کرد که این خواســته برآورده شود،
گفت :ما مخالف فیلم در حوزه های سیاسی
یا ژانرهای دیگر نیستیم اما دیگر در میان آثار
تولیدی ،فیلم مبتذل نخواهیم داشت .اگر چه
سازمان سینمایی االن با انبوهی از تولیدات
دپو شــده مواجه است که باید مشکالت و
اشــکاالت آن ها مدیریت شود اما در دولت
جدید هیچ مجوزی برای ساخت فیلمهای
سخیف و مبتذل صادر نمی کنیم.
وی بــا بیان اینکه در زمینــه صدور مجوز
ساخت و اکران با هنرمندان شفاف خواهیم
بود ،ادامه داد :اگر طرحی دارای ایراد است در
صورت اصالح کامل ،مجوز ساخت خواهد
گرفت و بــا این روش دیگــر کارگردان و
سازندگان فیلم بعد از ساخت اثر گرفتار موانع
و آسیب نمی شــود.خزاعی تاکید کرد که
وظیفه ماست که هم از هنرمندان و شرایط
سینما و هم از گفتمان انقالب صیانت کنیم.
وی از اصــاح آیین نامههای شــوراهای
مختلف ،موسسات و جشــنواره خبر داد و
افزود :احیای ســینمای خانواده محور را از
جمله ماموریتهای مهم سازمان سینمایی

در دوره جدید می دانم ،میتوان چشم انداز
ســینمای ایران در ســال  ۱۴۰۱را تحقق
ســینمای خانواده محور ،قصه گو و اخالق
مدار دانست.
ضرورت بازســازی و تحول ســینما ،لزوم
حرکت بر ریــل انقــاب و ایجاد تحرک
انقالبی در همه بخشهای ســینما و هنر
در راستای نقشه راه بیانیه گام دوم انقالب،
تحول ساختارها ،تقویت نیروی انسانی جدید،
توجه جدی به مضامین انقالب اســامی و
دفاع مقدس ،دیپلماســی فرهنگی و منافع
ملــی و حمایت از فیلم هــای اجتماعی و
کمدی با مضامین سالم و خانواده محور از
جمله گزاره های مورد تاکید رئیس سازمان
سینمایی در این گزارش بود.
ســرانه بودجهای برای تولیــد فیلم در هر
شهرستان حدود نفری  ۱۰هزار تومان است
که با این بودجه امکان ســاخت فیلم وجود
ندارد درحالیکه از ما انتظار میرود تا حداقل
در ســال در استانها  ۲۰فیلم با موضوعات
مختلف ساخته شود و این امر نیاز به بودجه
مشخصی داردمعاون وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به آسیب های کرونا یادآور
شد :کرونا به سینما و نمایش فیلم ها مانند
دیگــر فعالیتهای فرهنگــی و اقتصادی
ضربه زده است ،متاســفانه تعداد زیادی از
سینماگران در این ایام دچار آسیب شدند که
اگر به آنها توجه نکنیم با مشکالت زیادی

روبرو خواهند بود.
وی با انتقاد از فضاسازی اشتباهی که درباره
میزان درآمد اهالی سینما و همچنین مباحث
مالیاتی پیرامون دستمردها مطرح شده است،
بیان داشت :واقعیت این است که تنها چند
ســلبریتی محدود و انگشت شــمار ،شاید
وضعیت مالی خوبی داشــته باشند و بیش
از نــود و پنج درصد فعاالن صنوف مختلف
هنری و ســینماگران فاقد فعالیت مستمر
شغلی در طول سال هســتند و با مصائب
بیکاری ،فقــر ،فقدان ثبات اقتصادی و رفاه
نسبی دست و پنجه نرم میکنند.
خزاعی ادامه داد :قوانیــن مالیاتی نباید به
شکلی باشــد که معیشت اکثریت قریب به
اتفاق ســینماگران که درآمد خوبی ندارند را
تضعیف کند زیرا آســیب بیشــتری به این
گروه وارد خواهد شــد .پیشــنهاد می دهم
کمک کنید تا قانون اخذ مالیات از هنرمندان
بازنگری و اصالح شود.
رئیــس ســازمان ســینمایی بــا تاکید بر
تمرکززدایــی از تهــران و لــزوم توجه به
شهرســتانها و تحقق عدالــت فرهنگی
گفت :یکی از مراکز مهم ســینمایی فعال
در شهرســتانها در حــال حاضــر دفاتر
انجمن ســینمای جوانان اســت .متاسفانه
این دفاتر امکانات خوبی ندارند و نیاز است
برای حمایت از اســتعدادها و ظرفیت های
شهرستان ها و اســتان ها تقویت شوند و
برای تقویت آنها باید منابع و بودجه مکفی
درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد :اکنون ســرانه بودجهای برای
تولید فیلم در هر شهرستان حدود نفری ۱۰
هزار تومان اســت که با این بودجه امکان
ســاخت فیلم وجود نــدارد درحالیکه از ما
انتظار میرود تا حداقل در سال در استانها
 ۲۰فیلم با موضوعات مختلف ساخته شود و
این امر نیاز به بودجه مشخصی دارد .حمایت
و همراهی با خانواده فرهنگ ،هنر و رسانه
کشور و کمک به توسعه و تعالی فرهنگ به
عنوان یکی از مهمترین منویات مقام معظم
رهبری ضرورتی ملمــوس و اجتنابناپذیر
اســت که با بازنگری و شناسایی حفرهها و
ایرادات این میسر هموار خواهد شد.
رئیس ســازمان ســینمایی گفت :مجلس
شورای اسالمی و کمیسیون فرهنگی می
تواند در تامین منابع گسترده تر و شناسایی
مسیرها و مجاری قانونی برای تحقق عدالت
فرهنگی و سینمایی در مناطق و استان های
مختلف کشور به یاری ســینما بیایید تا با
رونق اقتصاد سینما شاهد پویش های فکری
و رویش اســتعدادها و رشد و اعتالی بهتر
محصوالت سینما باشیم.
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فرهنگ و هنر

 ۳میلیارد در  ۳روز ،گیشه پررونق
«گشتارشاد»

فیلم ســینمایی «گشــت ارشــاد  »۳با
کارگردانی ســعید ســهیلی با فروش سه
میلیارد تومانی در جایگاه نخســت گیشه
نشســت و صدر نشــینی را از «قهرمان»
فرهادی و «دینامیت» اطیابی گرفت.
مهسا بهادری :سینمای ایران در هفتهای
که گذشــت (۲۲تا  ۲۸آبان) ،فروش شش
میلیارد و  ۷۸۰میلیون تومانی را با نزدیک
به  ۲۸۶هزار و  ۶۰۹مخاطب تجرب ه کرد.
در هفته گذشته فیلمهای تازهای در سینما
اکران شــدند و تغییرات چشــمگیری در
جدول فروش هفتگی سینماها پدید آمد.
با اکران فیلمهای تازه« ،گشت ارشاد »۳
صدرنشین شد« ،دینامیت» جایگاه دوم و
فیلم سینمایی «قهرمان» نیز با فروش یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومانی ،جایگاه سوم
گیشه را به خود اختصاص داد.
ســینمای ایران هفته پر رونقی را پشــت
سر گذاشــت .سه فیلم ســینمایی اکران
عمومی خود را آغاز کردند و فروش نسبتا
خوبی هم داشــتند .یکی از این فیلمهای
سینمایی «گشت ارشــاد  »۳در ژانر طنز
و با کارگردانی سعید سهیلی است .سری
اول این فیلم ســینمایی در سال  ۱۳۹۱با
بازی پوالد کیمیایی ،ساعد سهیلی ،حمید
فرخنژاد و جمشــید هاشــمپور روی پرده
سینما رفت که فروش یک میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومانی را تجربه کرد .سری دوم این
فیلم ســینمایی با نام «گشت  »۲در ادامه
ســری اول ساخته شد و در اکران نوروزی
 ۱۳۹۵فــروش  ۱۹میلیارد و  ۷۸۱میلیون
تومانی را تجربه کرد.
فیلم «گشت ارشــاد »۳نیز حدود سه روز
پیش روی پرده سینما رفت و با سه میلیارد
و  ۱۰۰میلیون تومان فروش بسیار خوبی را
تجربه کرد .برای مقایسه بد نیست بدانیم
که فیلم سینمایی «دینامیت» در سه روز
ابتدایی خود  ۵۳۷میلیــون تومان و فیلم
ســینمایی «قهرمان» در سه روز ابتدایی

خــود یک میلیــارد و  ۷۰۰میلیون تومان
فروش داشته است.
این فیلم سینمایی که به دلیل وجود برخی
از بازیگران با کمی حاشــیه پیش از اکران
مواجه بود ،در  ۲۲ماه اخیر رکورد دار گیشه
به شمار میآید.
عالوه بر فیلم سینمایی «گشت ارشاد،»۳
فیلم ســینمایی «حکم تجدیــد نظر» با
کارگردانی محمدامین کریمپور نیز  ۳روز
پیش روی پرده سینما رفت .زمانی که پیش
تولید این فیلم آغاز شد ،حواشی و اعتراض
زیادی نســبت به حضور یک اینفلوئنسر
اینستاگرامی در سینما مطرح شد .با وجود
اینکه کریمپور مدرک لیسانس خود را در
زمینه مهندســی برق الکترونیک دریافت
کرده اســت اما خودش اعالم کرد که در
زمینه بازیگری و کارگردانی هم تحصیالت
دارد ،حاال فیلم او با نام «حکم تجدید نظر»
و بــازی ژاله صامتی ،همایون ارشــادی،
فرید سجادی حسینی ،گیتی قاسمی ،زیبا
کرمعلی و شــاهرخ فروتنیــان روی پرده
سینما رفته و در سه روز ابتدایی  ۸۰میلیون
تومان فروش بلیت داشته است.
گیشــه پاییز ،تا اینجــای کار ،چه از نظر
فروش و جــذب مخاطب و چــه از نظر
اکران با نوسانهای زیادی همراه بوده اما
وضعیت بســیار بهتری را نسبت به بهار و
تابستان تجربه کرده است .از ابتدای پاییز
امسال فیلمهای ســینمایی «قهرمان» با
کارگردانی اصغر فرهــادی« ،منصور» با
کارگردانی سیاوش ســرمدی« ،پوست»
بــا کارگردانی بــرادران ارک و «تومان»
ساخته مرتضی فرشباف روی پرده سینما
رفتند که هر یک فروش نســبتا خوبی را
تجربــه کردند و به زودی هم قرار اســت
فیلم سینمایی«رمانتیسم عماد و طوبا» با
کارگردانی کاوه صباغزاده و فیلم سینمایی
«آتابای» با کارگردانی نیکی کریمی روی
پرده بروند.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند رنــگ
ســفید مــدل  1379بــه شــماره موتــور
 12488336996و شــماره شاســی
 NAACC1CF1AF427848و شــماره
پــاک  738ص  36ایــران  49متعلــق بــه
آقــای محمد کرمی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

پروانــه بهره بــرداری پزشــکی به شــماره

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ
نــوک مــدادی مــدل  ۱۳۸۹بــه شــماره
موتــور  3867652و شــماره شاســی
 S5430089038550و شــماره پــاک
 515ص  36ایــران  66متعلــق بــه خانــم
نســیم داداشــی ســرج مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو  206رنگ
نقــره ای مــدل  1382بــه شــماره موتــور
 10FSJ54546751و شــماره شاســی
 82645242و شــماره پــاک  881ی 91
ایران  33متعلق به آقــای منوچهر فراهانی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری ســمند رنــگ بــژ
متالیــک مــدل  ۱۳۸۲بــه شــماره موتــور
 ۳۲۹۰۸۲۱۸۰۶۷و شــماره شاســی
 ۸۲۲۱۷۴۵۴و شــماره پــاک  ۴۷۸ج ۶۹
ایــران  ۶۸متعلــق بــه آقــای امیر حســین
امیریه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری رنــو -
تندر(لــوگان  )L90رنــگ خاکســتری -
متالیــک مــدل  1386بــه شــماره موتــور
 7702035322D030190و شــماره
شاســی  7A004170و شــماره پالک 688
و  43ایــران  22متعلق به آقــای حمیدرضا
افشــار قهرمانخانی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو ۲۰۶cd
رنگ ســفید-روغنی مدل  ۱۳۹۲به شماره
موتور  160B0050355و شــماره شاسی
 NAAP41FD8DJو شــماره پــاک ۱۵۱
ط  ۴۶ایــران  ۲۸متعلــق بــه آقــای علیرضا
همایونــی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ
نقــره ای ســیر مــدل  ۱۳۸۵بــه شــماره
موتــور  1686457و شــماره شاســی
 S1412285940274و شــماره پــاک
 ۵۲۵ق  ۴۲ایــران  ۲۱متعلق به آقای ایرج
خــادم دوربــاش مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری دنا رنگ خاکستری
 متالیــک مــدل  1395بــه شــماره موتور 147H0196291و شــماره شاســی
 NAAW01HE6GE404751و شــماره
پالک  556و  86ایــران  99متعلق به آقای
اســماعیل خــوش بیــان مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری پــژو  206آریــان
رنــگ خاکســتری مــدل  1389بــه شــماره
موتور  13389011043و شــماره شاسی
 NAAP41FD6AJ288454و شــماره
پالک  168ه  36ایــران  10متعلق به آقای
محمد عرفان کاظمی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری چــری تیگو ۷
رنگ مســی مــدل  ۱۳۹۷به شــماره موتور
 MVME4T15BADJ004014و شــماره
شاســی  NATGBACRXJ1002916و
شــماره پالک  561ل  38ایــران  11متعلق
به آقای عباسعلی سلیمانی داودلی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو ســواری وانت پیکان رنگ
ســفید شیری روغنی مدل  1393به شماره
موتور  118p0084197و شــماره شاســی
 NAAA36AA4EG681539و شــماره
پــاک  923ق  39ایران  95متعلق به آقای
نورمحمــد دهانــی مفقود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

است.

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو  ۲۰۷رنگ
ســفید-روغنی مــدل  ۱۳۹۱بــه شــماره
موتور  15291000658و شــماره شاسی
 NAAR13FE3CJ986639و شــماره
پــاک  ۲۵۶م  ۳۶ایران  ۴۴متعلق به خانم
مینــا رحمانی خلیلی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۶بــه شــماره موتــور
 M13/6025275و شــماره شاســی
 NAS431100H1006316و شــماره
پــاک  ۸۸۱ن  ۶۶ایران  ۸۸متعلق به خانم
ســعیده جمعیان مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری پژو رنگ زرد مدل

برگ سبز خودرو سواری نیسان ایکستریل
رنگ مشــکی مدل  ۲۰۱۷به شــماره موتور
 Qr25008638mو شــماره شاســی
 Jn1tbnt32u0004138و شــماره پــاک
 ۹۵۹م  ۵۸ایران  ۲۰متعلق به خانم ســارا
نفیسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۶بــه شــماره موتــور
 165A0135335و شــماره شاســی
 HJ505858و شــماره پــاک  ۲۷۸و ۲۸
ایــران  ۱۰متعلق به خانم مریــم غفاری فر
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو رنگ
نقــره ای مــدل  1390بــه شــماره موتــور
 12490216537و شــماره شاســی
 naan21ca4bk131352و شــماره پالک
 789م  76ایــران  44متعلــق به آقای علی
خدا پناهنده مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

کارت خــودرو ســواری ام.وی.ام رنــگ
ســفید مــدل  1387بــه شــماره موتــور
 MVM372FG8008836و شــماره
شاسی  IR87211008769و شماره پالک
 464ص  48ایــران  88متعلــق بــه آقــای
عباســعلی ایمانی فــوالدی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶اس دی
وی  ۸رنــگ ســفید مدل  ۱۳۹۹به شــماره
موتور  ۱۶۳B0327779و شــماره شاسی
 NAAP41FE8LJ066184و شــماره
پالک  ۲۹۷س  ۲۲ایران  ۷۷متعلق به آقای
حبیــب رضوانــی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

کارت خــودرو ســواری هیونــدای اکســنت
رنگ ســفید مدل  ۲۰۱۶به شــماره موتور
 G4fcfu397189و شــماره شاســی
 -1841.KMHcu41D9GUو شــماره
پــاک  ۹۷۹ب  ۲۴ایران  ۱۱متعلق به خانم
فاطمــه نیکخــواه بســتی مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

مدرک تحصیلی اینجانب پژمان پورشــیرازی فرزند
ابوالقاســم به شــماره شناســنامه  ۵۴۹۶۰صادره
از تهران در مقطع کارشناســی ناپیوســته و رشــته
مهندســی نرم افزار صــادره از موسســه آموزش
عالی دانشوران تبریز به شماره ۱۰د۱د ۱۰۸۴/و
تاریخ ســی بهمن سال  ۱۳۸۸مفقود گردیده است.
از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به نشــانی
دانشگاه مربوطه تحویل دهد.

«آگهی مفقودی»
برگ ســبز خــودروی ســواری ،سیســتم :پــژو ،تیپ:
 ،206SD-TU5مدل ،1397 :به رنگ ســفید-روغنی،
نوع سوخت :بنزین ،به شماره موتور 174B0043729
و شــماره شاســی  NAAP41FE7JJ584493و شــماره
پــاک انتظامی ایران  573 – 24س  89به نام ســعید
شکرت به شماره ملی  1861633701مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ارومیه

«آگهی مفقودی»
برگ ســبز و سند کمپانی خودروی ســواری ،سیستم:
پژو ،تیــپ :آر دی آی  ،1600مــدل ،1385 :به رنگ
یشمی-متالیک ،نوع ســوخت :بنزین ،به شماره موتور
 11785022402و شــماره شاســی  23416624و
شــماره پالک انتظامی ایــران  746 – 17ط  77به نام
قادر قاســم نــژاد به شــماره ملــی 6389943946
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشند.
ارومیه

برگ سبز خودرو ســواری دنا رنگ مشکی-
متالیــک مــدل  1395بــه شــماره موتــور
 147H0223081و شــماره شاســی
 NAAW01HE9GE412973و شــماره
پالک  998ه  88ایــران  99متعلق به آقای
امیرمحمــد رنجبر مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

کارت خودرو ســواری پژو  GLX 405رنگ
نقــره ای متالیــک مــدل  1391به شــماره
موتور  124K0044123و شــماره شاسی
 NAAM01CA7CR578803و شــماره
پــاک  879ب  37ایران  40متعلق به آقای
ســید دانیال میردهقان مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو GLX 405
رنگ نقره ای متالیک مدل  1391به شماره
موتور  124K0044123و شــماره شاسی
 NAAM01CA7CR578803و شــماره
پــاک  879ب  37ایران  40متعلق به آقای
ســید دانیال میردهقان مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

پروانــه  193499-4صادر شــده به تاریخ
 1398/07/08توســط دانشــگاه علــوم
پزشــکی متعلــق به خانــم زهرا فتــح اللهی

 1386به شماره موتور 12486206976
و شــماره شاســی  40325665و شــماره
پالک  368ع  16ایــران  26متعلق به خانم
الهــام فیــوج زاده مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو 206
رنگ نقره ای مدل  1382به شــماره موتور
 10FSJ54546751و شــماره شاســی
 82645242و شــماره پــاک  881ی 91
ایران  33متعلق به آقــای منوچهر فراهانی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهینامــه ماشــین اینجانــب محمــد
عرفــان کاظمــی فرزنــد مرتضی به شــماره
شناســنامه  1270826255و شــماره ملی
 1270826255صــادره از اصفهان مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت ملــی اینجانــب نرگس انصاری اســفه
فرزنــد عبدالــرزاق به شــماره شناســنامه
 3و شــماره ملــی  1199640077صــادره
از شــهرضا مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

