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لـیـگ بـرتـر مورد عجیب ارسالن؛ 
ایرانی و تبعه صربستان

علی ارســالن دارنده مدال های برنز بزرگســاالن آســیا و برنز 
جوانان جهان و چهار طالی آســیا در رده های نوجوانان و جوانان 
بود. با چنین کارنامه ای می شــد به  راحتی از خبر تغییر تابعیت او 
گذشت، ولی موردی که داســتان ارسالن را متفاوت کرد، تصمیم 
جالب او و فدراسیون کشتی برای این تغییر تابعیت بود؛ فدراسیون 
کشــتی ایران پذیرفت ارســالن زیر پرچم صربســتان برود، به این 
شــرط که هر ماه پنج روز را به ایران بیاید! این حربه احتماال برای 
پایــان دادن به شــایعه پناهندگی سیاســی او بود؛ شــایعه ای که 
می توانست فدراسیون کشتی را از یک سو و محمد بنا، سرمربی تیم 
ملی کشــتی فرنگی را از سوی دیگر حسابی زیر ذره بین ببرد. خبر 
عجیب دیگری که منتشر شــد، این بود که فدراسیون کشتی ایران 
برای پیوســتن ارسالن به صربســتان «رضایت» داده و قرار است 
این کشــتی گیر تا پایان المپیک با پرچم صربستان مبارزه کند. البته 
جای شک و تردید درباره درستی این تصمیم یا «نمایشی» بودن آن 
هست؛ چون ارسالن قریب به سه ســال بود جایی در ترکیب تیم 
بزرگساالن نداشت و می توانســت بدون دغدغه برای تغییر کشور 
اقدام کند. اینکه چرا اهالی فدراســیون تصمیم داشــتند روی این 

چند بند تأکید کنند، کمی ابهام داشت.
موضوع اصلی امــا درباره تصمیم مهاجــرت از ایران بود. در 
شــرایطی که پیش از این ورزشــکاران متعددی از ایران مهاجرت 
کرده، پناهنده شــده یا تغییر تابعیت داده بودند، جنس رفتن علی 
ارســالن متفاوت بود. پیش تر چهره های مطرحی همچون سعید 
مالیی و کیمیا علیزاده مهاجرت کرده و پناهندگی گرفته بودند که 
هر دو در اعتراض به تصمیمات سیاســی مســئوالن ورزش ایران 
بــود. چند نفر دیگــری هم تغییر تابعیــت داده بودند که آنها نیز 
انگیزه های مالی بیشــتری داشــتند. ولی علی ارسالن برای این از 
ایران رفت که در پی رسیدن به «مدال» بود. او به یقین رسیده بود 
اگر قرار باشد در ایران بماند، شانسی برای رسیدن به افتخار و مدال 

در عرصه جهانی نخواهد داشت.
چه چیزی  باعث مهاجرت  ارسالن  شد؟

چیزی از انتشــار خبر تغییر تابعیت ارســالن نگذشــته بود که 
شایعه شد او به دلیل نگاه مغرضانه محمد بنا، سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی ایران، تصمیم به تغییر تابعیت گرفته است. ارسالن 
گفته بود بنا به سبک کشتی او اعتقادی ندارد و فرصت درخشیدن 
در ترکیب تیم ملی بزرگساالن ایران و در نهایت رفتن به رقابت های 
جهانی را به او نمی دهد. عنوان شده بود ارسالن با وجود درخشش 
در انتخابی ها و مدالی که در ســال ۲۰۱۸ گرفتــه، مورد بی مهری 
محمد بنا قــرار گرفته و نهایتا تصمیم به مهاجرت گرفته اســت. 
بنا، متهم شــماره یک در پرونده مهاجرت علی ارسالن شد. همین 
موضوع بهانه ای دســت منتقدان ســرمربی داد تا به طور علنی با 
سیاست های او برای انتخاب کشتی گیران تیم ملی مخالفت کنند. 
کار به جایی رســید که بنا رسما وارد کارزار شد و در گفت وگویی با 

ایران  ورزشی، به انتقادها با طعنه و کنایه زدن به علی ارسالن پاسخ 
داد: «از نظر من، مدالی مهم اســت که زیر پرچم ایران به دســت 
بیاید. دوره قهرمانی تمام می شــود، امــا چیزی که می ماند مدالی 
اســت که برای ایران کسب شده اســت. این همه ورزشکار از ایران 
رفت که همه ســتاره و نامدار؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ کیمیا علیزاده 
رفت، سعید مالیی رفت یا مهدی زیدوند، صباح شریعتی و سامان 
طهماسبی. درست اســت که قهرمانی در کشور بسیار مهم است، 
اما چرا باید این همه جنجال راه بیفتد؟ این همه پزشک و آدم های 
متخصص از ایران رفتند و حاال با کمبود پزشک روبه رو هستیم؛ چرا 
کســی درباره آنها حرف نمی زند؟ علی ارسالن کجا اول شد که من 
حقش را ندادم؟ برای جهانی ۲۰۱۸ در انتخابی اول شده، اما اعزام 
نشــده، خب به من چه ربطی دارد؟ مگر من ســرمربی بودم؟ بعد 
از آن  هم رفته امیدهای جهان، عنوانی نیاورده. ســال بعد در جام 
تختــی هم عنوان نیاورد، اما با توجه بــه اینکه در لیگ برتر مقابل 
محمدرضا گرایی برنده شــد، برای مســابقات قهرمانی جهان در 
صربستان که البته لغو شد، به اردو دعوتش کردم و در انتخابی به 
کاویانی نژاد باخت. همین امســال هم در انتخابی به مختاری ۸ بر 

صفر باخت. کجا اول شده که من انتخابش نکردم؟».
امثال  ارسالن  بروند  بمیرند؟

صحبت های محمد بنا فضا را آشفته تر کرد؛ این بار نه تنها علی 
ارسالن بلکه چهره های مطرح کشــتی هم به سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی تاختند و او را مقصر مهاجرت یکی از استعدادهای 
کشــتی از ایــران عنوان کردنــد. ارســالن در گفت وگوی مفصلی 
با تســنیم، دلیل رفتنــش از ایران را نــگاه مغرضانه توصیف کرد 
و گفت: «مســئله اصال برد و باخت نیســت؛ مسئله این است که 
محمد بنا کسی را که بخواهد با شش بار باخت هم کنار نمی رود 
و کســی را که نخواهد با شــش بار برد هم نمی خواهد. ایراد هم 
از چرخه نیست؛ ایراد این دید مغرضانه نسبت به بعضی هاست؛ 
اینکه برخی با یک باخت کنار گذاشــته می شــوند. من به صورت 
قانونی به صربســتان رفتم. اینکه آقای مجری تلویزیون گفت که 
کم آوردم، بهتر است اطالعاتش را به روز کند. من ۱۱ سال، از ۲۰۱۰، 
در تیم های پایه و بعد هم بزرگساالن بودم. اینکه می گویند ارسالن 
کجا اول شــد، امسال محمد بنا من را به جام ایوانوویچ صربستان 
فرســتاد، تیم روسیه هم بود، کشتی گیر رنِک یک دنیا از مجارستان 
هم آمده بود که او را ۱۰ ـ صفر بردم. علی ارسالن بدون یک امتیاز 
فنی با چهار کشــتی اول شد. حاال باز بگویند ارسالن کجا اول شد. 
نورچشــمی ها با برنز جام تختی سال گذشته در وزن غیر المپیکی، 
ســر از وزن المپیکی در توکیــو درآوردند. بنا گفتــه مدالی ارزش 
دارد که زیر پرچم ایران باشــد. مردانگی هم به این است که بچه 
مردم را فراری ندهی. وجدان می گویــد که بچه ها را با رفتارهای 
مغرضانه از کشتی زده نکنی. حاال یکی مثل ارسالن شانس آورد و 
سرنوشت او را به صربستان برد، خیلی ها این شانس را نمی آورند 

رؤیایی ترین قهرمانی تاریخ 
در انتظاِر استقالل

آبی پوشــان پایتخــت در صورت تکــرار رونــد نتیجه گیری 
هفته های پایانی نیم فصل نخســت در نیم فصل دوم، می توانند 
بــه یک رکورد ویژه دســت پیدا کنند. به گــزارش فوتبال ۳۶۰، 
هرچند تســاوی مقابــل پیکان باعث شــد تا اســتقالل نتواند 
فاصله خود با حریف ســنتی اش را بیشــتر کند و گامی بلند به 
ســوی قهرمانی بردارد؛ اما اختالف شــش امتیازی در فاصله 
شش هفته تا پایان لیگ باعث شــد تا شاگردان فرهاد مجیدی 
کماکان بخت نخســت قهرمانی لیگ بیســت و یکم باشــند. در 
کنــار همه آمار و ارقام حیرت انگیزی کــه فوتبال ایران در طول 
برگزاری بیست دوره لیگ حرفه ای خود داشته، هنوز هیچ تیمی 
نتوانسته به رکورد ویژه قهرمانی بدون تحمل حتی یک شکست 

دست پیدا کند. 
آبی پوشــان اســتقالل ۲۴ هفته را بدون باخت گذرانده اند و 
حاال در سراشــیبی رو به اتمام لیگ باید شاگردان مجیدی روند 
درخشــان خود را حفظ کنند و شــش بازی بعدی خود را هم 
بدون شکســت ســپری کنند تا اولین قهرمانی بدون شکســت 
در تاریــخ لیــگ برتر را کســب کنند. در حال حاضر اســتقالل و 
پرسپولیس با شــش امتیاز فاصله از یکدیگر در رتبه های اول و 
دوم جدول قرار دارند. تالش شاگردان مجیدی، حفظ فاصله و 
گام برداشتن در مسیر قهرمانی است و در مقابل سرخ پوشان در 
سودای کسب امتیاز و توقف حریف سنتی خود هستند تا بتوانند 
اختالف پیش آمده را جبران کنند و به ســوی ششمین قهرمانی 

پیاپی خود در لیگ برتر حرکت کنند. 
نگاهــی به رونــد امتیازگیری دو تیم در شــش هفتــه پایانی 
نیم فصل نخســت نشــان می دهد که هر دو تیم توانسته اند از ۱۸ 
امتیاز ممکن، ۱۶ امتیاز را کسب کنند و در صورت تکرار این روند در 
نیم فصل دوم، شاگردان یحیی گل محمدی شانسی برای رسیدن به 
ششمین قهرمانی متوالی ندارند و عنوان قهرمانی لیگ بیست ویکم 
نصیب اســتقالل خواهد شد. شش حریف پایانی استقالل در لیگ 
بیست و یکم تیم هایی هســتند که وضعیت کامال متفاوتی نسبت 
به یکدیگر دارند. ســپاهان، فوالد و مــس از  جمله تیم های نیمه 
باالی جدول هســتند و پدیده (شــهر خودرو) مشــهد، آلومینیوم 
اراک و نفــت مسجدســلیمان جــزء تیم های نیمــه پایین جدول 

هستند.
در میــان دیدارهای باقی مانده، اســتقالل ســه دیدار مقابل 
پدیــده، آلومینیوم و نفت مسجدســلیمان را در تهــران برگزار 
خواهــد کــرد و باید بــرای مصاف با ســپاهان، فــوالد و مس 
رفســنجان از تهران خارج شــود که این مســئله نشــان از آن 
دارد که آبی ها دیدارهای بیرون از خانه دشــوارتری نســبت به 

دیدارهای خانگی باقی مانده خود در لیگ بیست ویکم دارند.
استقالل و  قهرمانی لیگ  با  چند  امتیاز؟

چندی پیش در نشســت پیش کســوتان باشــگاه استقالل با 
مدیران این باشــگاه، مصطفــی آجورلو، مدیرعامل اســتقالل، 
جملــه ای عجیب را بــه زبان آورد. او گفــت از فرهاد مجیدی 
انتظــار دارد که اســتقالل را با ۷۵ امتیاز قهرمــان لیگ کند، در 
واقع میانگین ۲٫۵ امتیاز از هر مســابقه که امتیازی فوق العاده 
و بی ســابقه در فوتبــال ایــران اســت. اســتقالل در ۲۴ هفته 
گذشــته از لیگ توانســته ۲٫۳۳ امتیاز از هر مسابقه کسب کند 
و در حال حاضر شاگردان فرهاد مجیدی با ۵۶ امتیاز صدرنشین 

جدول رده بندی هستند. 
در صــورت موفقیــت در شــش بــازی باقی مانــده لیگ، 
آبی پوشان به خواسته مدیرعامل خود نزدیک می شوند و با ثبت 
امتیاز استثنائی ۷۴، قهرمانی لیگ برتر را جشن می گیرند. آن هم 
در شــرایطی که اســتقاللی ها در نیم فصل نخست توانستند ۱۶ 

امتیاز از شش دیدار پایانی خود بگیرند!

و کشتی شان تمام می شود».
سعید عبدولی و جمشــید خیرآبادی نیز دیگر نفراتی بودند که 
به شــدت به محمد بنا تاختند. عبدولی گفت: «علی ارسالن اولین 
کشــتی گیری نیســت که از ایران رفت و قطعا با این شرایط آخرین 
کشــتی گیر هم نخواهد بود. متأســفانه دیده نشــدن ها و سلیقه ای 
عمل کردن ها باعث این مهاجرت شــده اســت. من به علی ارسالن 
و ســایر کشــتی گیرانی که در آینده تصمیم به مهاجرت دارند، حق 
می دهم. وقتی کشتی گیر مدام منتظر باشد تا باالخره تالشش به ثمر 
برســد و کادر فنی به او اعتماد کند، اما اتفاقی نمی افتاد، در نهایت 
تصمیم به رفتن می گیرد». جمشــید خیرآبادی که خودش پیش تر 
سابقه فعالیت در آذربایجان را داشته و با تیم ملی کشتی فرنگی این 
کشــور افتخارآفرینی کرده است نیز از تصمیمات بنا انتقاد کرد: «در 
شرایطی که هیچ توجهی به سرمایه ای مثل علی ارسالن نمی شود، 
پس او چه کار باید بکند؟ کجا باید آینده خود را بسازد و به آرزوهایی 
که در دوران قهرمانی دارد، برسد؟ اصال چه راهی به جز رفتن برای 
او باقی می ماند؟ او در چنین شرایطی ناچار است به جایی برود که 
به او فرصت بدهند، نه اینکه هر کاری کند و هر نتیجه ای بگیرد باز 
هم مورد بی مهری قرار بگیرد. وقتی این فرصت را به آنها نمی دهید 
که برای کشــور خودشــان مدال بگیرند، پس برونــد بمیرند؟ این 
حرف ها فرافکنی اســت. وقتی به کشتی گیر فرصت نمی دهید، چه 
کار کند؟ وقتی آنها را به نقطه ای می رسانید که راهی جز مهاجرت 

ندارند، چه کار دیگر می توانند انجام دهند؟».
افتخارآفرینی  استعداد  ایرانی  با  پرچم  صربستان

خوب یا بد، علی ارســالن یکی دیگر از بی شمار استعدادهایی 
است که از ایران رفته و حاال با پرچم کشور دیگری مشغول مبارزه 
است. او یکی، دو ماه بعد از تبعه شدنش، اولین مدال طالی خود 
را برای صربســتان در جام نیکوالی پتروف بلغارســتان گرفت؛ در 
همان جامــی که یکی از کشــتی گیران ایرانی را هم در مســیر از 

پیش رو برداشــت. ارســالن آن زمان گفت از اینکه مجبور است با 
کشتی گیران ایرانی مســابقه دهد، ناراحت است. اتفاق اصلی اما 
در همین فروردین ماه رقم خورد؛ جایی که علی ارسالن، صربستان 
را صاحب نشــان برنز رقابت هــای اروپایی کرد؛ برنــزی که البته 
می توانســت تبدیل به مدال طال هم شــود، ولی غفلت در دومین 
مبــارزه، مــدال طال را از چنگ این کشــتی گیر ایرانــی که با پرچم 
صربســتان روی ســکو رفته بود تا مدالش را بگیرد، درآورد. البته 
همان مدال برنز هم ارزش زیادی داشــت؛ چــون تنها مدال تیم 
صربستان در قهرمانی اروپا بود؛ امری که باعث شد رئیس جمهور 
صربســتان هم برای علی ارسالن دست به خط شــود: «تبریکات 
فراوان به علی ارســالن برای کسب مدال برنز اروپا. صربستان باز 
هم به یمن تالش صمیمانه، تالش و مبارزه  درخشان علی در میان 
بهترین  ها قرار گرفت که در رقابت های بزرگ و قدرتمند، خود هنر 
اســتثنائی کشتی خود را نشــان داد. آفرین علی». وودوچیچ، وزیر 
ورزش صربســتان نیز ضمن تبریک مدال ارســالن نوشت: «نشان 
دادی که قهرمانان چطور می جنگند». علی ارســالن، ورزشــکار 
ایرانــی که نه برای سیاســت و پول بلکه برای مدال تبعه کشــور 
دیگری شده است، بعد از مدال های اخیرش برای صربستان، پاسخ 
محمد بنا را که گفته بود مدالی ارزشمند است که زیر پرچم ایران 
گرفته شده باشــد، با جمالتی نیش دار داد: «همه ما در هر کجای 
دنیا که باشیم، ایرانی هستیم و ریشه در این آب و خاک داریم. من 
هیچ وقت نمی توانم گذشته ام را فراموش کنم. انگیزه خیلی زیادی 
دارم تا مدال هایی را که حقم بود و منتظرش بودم و نگذاشتند در 
ایران به آنها برسم، بگیرم. متأسفانه در ایران با من بازی کردند، اما 
اینجا از این خبرها نیست و همه چیز روشن و شفاف است. ارزش 
یک مدال را مردم کشــورم تعیین می کننــد و هیچ کس نمی تواند 
تعیین کند یک مدال زیر کدام پرچم ارزشــمند اســت. من هر کجا 

باشم یک ایرانی هستم و قلبم برای کشورم می تپد».

آذر ۱۴۰۰ روز عجیبی برای کشــتی فرنگی ایران بود؛ اتفاقی روی تشــک رقم نخورده بود ولی خبری مهم در 
فضای رسانه ای پیچید: علی ارسالن تبعه صربستان شد. کمی قبل از اعالم رسمی این خبر، ابتدا شایعه شد که 
ورزشکاری دیگر از ایران پناهنده شده است، ولی اندکی بعد، این خبر تصحیح و عنوان شد علی ارسالن پناهنده 
نشده و تابعیت صربستان را گرفته و قرار است از این به بعد با پرچم این کشور در رقابت های جهانی و احتماال 
میدان المپیک به میدان برود. در آن برهه، علی ارسالن چهره ای چندان شناخته شده، مثل سایر قهرمان های 
کشتی ایران نبود، ولی خبر تغییر تابعیتش در فضایی که بسیاری از چهره های مطرح ایرانی، پیش از او پناهنده 
شده بودند، به سرعت وضعیت ارسالن را روشن کرد. او در عرصه بزرگساالن فرصتی برای درخشش به دست 

نیاورده بود، ولی با کنکاشی مختصر می شد به رزومه او در دنیای حرفه ای کشتی با پرچم ایران رسید.

فـوتـبـال در  امـروز

چرا  جام حذفی برای پرسپولیس مهم است؟
پرســپولیس امشــب باید در مرحله یک چهــارم نهایی جام 
حذفی به مصــاف آلومینیوم اراک برود. ایــن دیدار طبق برنامه 
قرار بود شــب گذشــته برگزار شــود که به دلیل آلودگی هوا به 
امشــب موکول شده است. شاگردان یحیی گل محمدی در حالی 
باید برابر رقیب اراکی صف آرایــی کنند که در مراحل قبلی جام 

حذفی از ســد تیم های ویســتاتوربین و ذوب آهن عبور کرده اند. 
اگرچه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تیم شکست ناپذیری نشان 
داده و در ۳۴ مسابقه قبلی اش در این ورزشگاه شکستی نداشته؛ 
ولی آلومینیوم همواره رقیب دســت و پاگیری برای این تیم بوده 
است. از چهار باخت پرسپولیس در دو فصل اخیر، ۵۰ درصدش 

برابر همین تیم اراکی رقم خورده است. آلومینیوم که در مراحل 
قبلی تیم های فجر سپاسی و سپاهان را از پیش  برداشته، انگیزه 
زیادی بــرای تکرار موفقیتش در این جــام دارد؛ ولی پیش از این 
هرگز ســابقه رسیدن به نیمه نهایی جام حذفی را نداشته و شاید 
کم تجربگی در این جام، یکی از نقاط ضعف این تیم باشد. با این 
حال، به غیر از موارد فنی حاکم بر دیدار پیش رو، پرسپولیس نیاز 
مبرمی به قهرمانی در جام حذفی دارد. این تیم در فاصله شش 
هفته مانده به پایان بازی های لیگ برتر در فاصله شــش امتیازی 
اســتقالل صدرنشین باقی مانده و شــاید برای اولین بار در شش 

فصل گذشــته قهرمانی در لیگ برتر را به دســت نیاورد. همین 
تردیــد، انگیزه این تیم برای موفقیت در جام حذفی و هدیه دادن 
یک جام دیگر به هوادارانش را زیاد می کند. از این مورد گذشــته، 
پرســپولیس در فصول اخیــر در این جام ناکام بــوده و با وجود 
رسیدن به نیمه نهایی توفیقی نداشته است. این نتایج در شرایطی 
رقم خورده که آنها پنج فصل اخیر را در لیگ برتر یکه تازی کرده 
و به صورت متوالی قهرمان شــده اند. این دو مورد، شــاید دست 
به دست هم دهد تا پرسپولیس بعد از سال ها، در این فصل نیاز 

مبرمی به کسب قهرمانی در جام حذفی داشته باشد.

              

 کارت  خودرو  تویوتا  کروال  رنگ خاکستری متالیک 
 مدل ۲۰۰۸ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۷۵۹ د ۸۷  

 و شماره موتور IZZ3011391 و شماره شاسی
 JTDBR42E689006035 به نام شهرام خوش 

نويسان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو    رنو تندر ۹۰ رنگ مشکی متالیک 
 8200871592W110344 مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور
و شماره شاسی NAALSRALDCA205383 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس 
آی  رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پالک 
ایران ۱۰ _ ۵۸۳ ب ۹۲ و شماره موتور ۲۲۵۶۸۲۲۳۱۵۶ 
و شماره شاسی ۸۲۰۲۲۳۷۴ به نام پرويز ياوری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو   207i  رنگ سفید روغنی  
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۸۵۹ م ۱۹

  و شماره موتور 179B0000554 و شماره شاسی
 NAAR03FE2HJ896571 به نام آيدا افشار 

زنجاني مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو MG رنگ مشکی روغنی مدل ۲۰۱۲ به 
شماره موتور 18K4GB010034201 و شماره شاسی 

 LSJW24G98CS025851 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت دانشجویی اينجانب فاطمه عزتي راد فرزند پرویز

  با شماره دانشجویی ۹۸۵۳۲۱۸۴ از دانشگاه
  علم و صنعت ایران رشته مهندسی مواد و متالورژی 
در مقطع کارشناسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۴۴۱  ق  ۷۱   و شماره 

موتور *SQRE4T15C*ACMK01489  و شماره 
شاسی NAGC1AB49M1005012 به نام عليرضا 
رفيعي نيا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب سعيدرضا هاديان رسنانی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۴۰۳۴ صادره از تهران در مقطع کاردانی 
رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی صادره از دانشکده تربیت دبیرفنی 
صومعه سرا با شماره ۲۰/۶۳۵۰/۳۴/۱ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشکده 
تربیت دبیرفنی صومعه سرا به نشانی گیالن، صومعه سرا، بلوار معلم 

و یا کدپستی۴۳۶۱۸۸۷۳۷۳ ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۱۲ _ ۵۶۶  ج  ۱۷   و شماره موتور 

 *SQRE4T15C*ACMK00235  و شماره شاسی

  NAGC1AB49M1004997 به نام نيره عاكف 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  دیگنیتی  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ به شماره 
 پالک ایران ۶۲ _ ۷۸۳  ط  ۶۱   و شماره موتور 
 *SFG15T*21766888 و شماره شاسی 

NAGD1AA48M1001728 به نام  فاطمه رحيمي 

فرح آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۶۱  م  ۵۸   و شماره موتور 

*SQRE4T15C*ACMK02331  و شماره شاسی 

NAGC1AB49M1004936 به نام  محمد رفيع 

رفيعي نيا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  H30 - TU5  کارت خودرو  دانگ فنگ 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران 

۳۰ _ ۴۴۴ ل ۳۸ و شماره موتور FA173B0038149 و 
شماره شاسی NAAE4CFZ4JX093151 به نام مريم 

مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


