
در جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری 
و هلدینگ یاس مشــخص شــده بود که ۱۲هزارو۹۰۰ میلیارد تومان 
منابع شــهرداری تهران به هلدینگ بنیاد تعاون سپاه واگذار شده که 
تنها سه هزارو۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و مابقی پول شهرداری 
در اختیار نهــادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری ای با شــهرداری 
تهران نداشته است. هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع به شهرداری 
برگشته است. رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت چهار هزاروصد 

میلیارد تومان به قیمت های سال ۹۵ اعالم شده بود.
محمدعلی نجفی و پیروز حناچی موضوعات را با قوه قضائیه و 

دادسرای نظامی مطرح کرده بودند اما به  دلیل ثبت نشدن درخواست 
در قوه قضائیه، شهرداری در پرونده رساتجارت نقشی نداشت و حق 
مردم شــهر تهران در این پرونده دیده نشد تا اینکه در روزهای پایانی 
دوره گذشته مدیریت شهری با فشــار و تالش شورای شهر شکایت 
شــهرداری درخصوص پرونده هلدینگ یــاس در قوه قضائیه ثبت 
می شود؛ اما این شــکایت در دوره ای که هنوز علیرضا زاکانی حکم 
قانونی اش به عنوان شهردار تهران امضا نشده و شهرداری تهران با 

سرپرست اداره می شد پس گرفته می شود.
این شــکایت دوباره از ســوی شــهردار تهران در قوه قضائیه به 

جریان افتاده و علیرضا زاکانی می گوید دوباره حق و حقوق شــهر را 
در این پرونده لیست کرده است.

شــهردار تهران در نخســتین نشســت خبری خود در این رابطه 
توضیح می دهد: در پرونده رســاتجارت شکایتی از قبل انجام شد و 
این شــکایت پس گرفته شــد و پس از مدتی که روی کار آمدیم این 
شــکایت را فعال کردیم تا حق و حقوق شــهر پس گرفته شود. اما 
آنچه که ناظر به خود ماست این است که بتوانیم حق و حقوق شهر 
را از طلبی که داریم، بگیریم و این متفاوت از مســیر قضائی اســت. 
کل این حق و حقوق را لیســت کردیم و منابــع یا امالکی که در این 
مسیر تهاتر شده مشخص شده است. اقدامات کارشناسی ماه هاست 
صورت می گیرد و به زودی خبر خوشــی را برای مردم داریم که حق 

و حقوق آنها برمی گردد.
او در پاســخ به پرسش دیگری درباره پیگیری پرونده تخلفات در 
شهرداری اینکه این پرونده ها در چه سطحی است و آیا شامل مدیران 
ارشــد دوره های گذشــته نیز می شــود یا خیر هم توضیح می دهد: 
مجموعه رســیدگی به تخلفات کارمندان وظیفه ای دارد و یک سری 
پرونده از سابق مانده بود و ربطی به دوره خاصی نداشت   که آنها را 
برای هیئت تخلفات فرستادند و آن را دنبال کردیم تا بتوانیم سره را 

از ناسره تفکیک کنیم. چراکه عمده مسائل شکلی است.
زاکانی اضافه می کند: بحث سوءاســتفاده به معنی سوءاستفاده 
نیست و بخش محدودی اســت. یعنی قواعد شکلی رعایت نشده 
و این چیزی اســت که یک مدیــر در مرحله عمل با واقعیتی مواجه 
می شــود و به نفع مــردم قاعــده ای را دقت نکــرده و چون جنبه 
مفسده انگیزی مطرح نیست، دستگاه نظارتی آن را به عنوان تخلف 
در نظر گرفته و باید هیئت تخلفات به آن ورود و آنها را رسیدگی کند. 
همان طور که خط قرمز ما فساد در شهرداری است و می رویم که به 
ســمت صفر آن را میل دهیم، خط قرمز ما نیز تالش برای این است 

که جرئت را از مدیران نگیریم.
شــهردار تهران تأکید می کند: بخشــی به صورت شکلی است و 
ماهیت فســادانگیز ندارد و بخش حداقلی آن فساد است و مربوط 
به دوره خاصی نیســت. اما نباید به گونه ای حرکت کرد که جرئت و 

جسارت را از مدیران بگیریم.
مبارزه با فســاد موضــوع دیگری اســت که از زاکانی پرســیده 
می شــود. درباره اینکه اصلی ترین شــعار او در زمــان کاندیداتوری 
انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری تهران مبارزه با فساد بوده، اما 
در این مدت گزارشی از روند مبارزه با فساد ارائه نشده است، می گوید: 
االن متولی و مسئول شهر هستیم و در گذشته هم به هیچ وجه دزد 
دزد نکردم و ســراغ هر چیزی که رفتم سراغ گردن کلفت ها رفتم و 
هرکس هم از من شکایت کرده مغلوب شده چراکه اسناد داشتم و 
دنبال حق و حقوق مردم بودم. من مســئولم و وظیفه من است که 
این کار را انجام دهم. در این مدت حداقل نزدیک به پنج هزار میلیارد 

امکان به حق و حقوق شهر برگرداندیم.
او اضافه می کند: ما ساکت ننشستیم و به دنبال استیفای حقوق 
مردم بودیم و این مســیر ادامه دارد. برای مثال یکی از ســازنده های 
دهــه ۸۰ امکانی را از ما گرفته اســت که نصف قیمت واقعی بوده 

و تضییع حقی از مردم را شــاهد بودیم. مدیریت قبلی به آن مجوز 
داده و اعتــراض را محــدوده کرده و اگــر آن را احیا کنیم معادل ۱۰ 
هزار میلیارد تومان اســت و این یک ظلم اســت و آن را رســیدگی 
می کنیم تا برگردد. این حق و حقوق شــهر اســت و اینکه در بوق و 
کرنا کنیم و بگوییم فالنی اســت الزم نیســت و من مسئول هستم و 
آن را دنبــال می کنم و بعد از برگشــت آن را اعالم می کنم. در حوزه 
شهروند حدود ۶۰۰ میلیارد قیمت گذاری کردند و بعدا عزیزی پاسخ 
داد که ناقص بود و اتفاقا در حوزه قضائی حرف ما پیش رفت و لذا 
اغماض نمی کنیم و این کار اتفاق می افتد و فسادستیزی امری است 

که پیگیری می کنیم و مکلفیم با فساد برخورد کنیم.
زاکانی درخصوص قراردادهای محرمانه در زمان قالیباف که در 
شهرداری تهران بسته شده اســت هم توضیح می دهد: قبل و بعد 
از آقــای قالیباف هم ارتباط با ســپاه بوده و در قــرارگاه خاتم انجام 
می شده است. قرارگاه خاتم به معنی بخش اقتصادی که می تواند 
پــروژه انجام دهــد و پروژه هــای بزرگی هم انجــام می دهد، همه 
شهرداران نســبت به آن اقبال داشتند مگر اینکه کسی می خواست 
برخورد سیاســی کند. االن با برخی از کشــورها جلســه داشتیم و 
مجموعه های قوی اقتصادی ما که وابســته به برخی دستگاه های 
نظامی آنجا هستند، بیان کردند که در ۱۱۸ کشور پروژه اجرا می کنیم. 
مگر ما می توانیم خودمان را محروم کنیم؟ وقتی می گوید با دو ونیم 
درصد فاینانس مــی آورد یعنی مفت، من بگویم چون وابســته به 
نهادی هســتید به ما کمک نکنید؟ این ظلم به همه شهر است. ما 

شفاف هستیم و حتما شورای شهر در دستور کار قرار می گیرد.
تعدیل نیروهای جناحی در شــهرداری تهــران موضوع دیگری 
بود که از ســوی خبرنگاران از شــهردار پرســیده شــد که او پاسخ 
می دهد:  ۱۴۰۰ نفر وارد مجموعه شــده بودند که ۲۵۰ نفر به عنوان 
نیروهای ممتاز وارد شده بودند. درحالی که یک نفر از آنها در آزمون 
از صد نمره تنها هفت نمره را کســب کرده بــود. ۴۰ نفر از این افراد 
به کارگیری شــان دچار اشــکال بود و مابقی در مسیر کاری هستند و 

هیچ اختاللی نیز برای آنها ایجاد نشده است.
او در پاســخ به پرسشــی درخصوص جمع آوری ۲۰ هزار معتاد 
متجاهر در ســطح شــهر تهــران هم می گویــد: شــهرداری برای 
جمع آوری معتادان متجاهر اقدام نمی کند بلکه این موضوع توسط 
مجموعه مرتبــط انتظامی انجام و پس از این مرحله بهزیســتی با 
غربالگــری این افراد را در مجموعه های مــا توزیع می کند. اعضای 
شورای اسالمی شــهر در هفته گذشته دعوت شدند و تا سحر تمام 
مناطقــی را که به عنوان پاســخ گوی حضور معتــادان متجاهر بود 
مشاهده کردند و امروز شاهد هستیم که تعداد این افراد در پاتوق ها 

کاهش یافته است.
بــه گفته زاکانــی، ۱۱هــزارو ۱۸۰ نفــر از معتــادان متجاهر در 
کمپ هــای ماده ۱۶ ســاماندهی شــدند؛ اما تعداد آنها در ســطح 
شــهر تهران ۲۱ هزار نفر بوده است. ما در محاسباتی که در قرارگاه 
آسیب های اجتماعی انجام شده بود پیش بینی سه تخته کردن مراکز 
را داشــتیم تا بار جذب را افزایش دهیم و حدود سه الی چهار هزار 
نفر ظرفیت افزایش پیدا کند؛ ولی این کار انجام نشــد، لذا به سمت 

توســعه زیرســاخت ها رفتیم که مجموعه دوهزارتایی و هزارو۱۵۰ 
نفری را انجام دادیم و تا حدود ســه هزار نفر افزایش زیرســاخت را 
محقق کردیم ولی دو هزار تا به دلیل شرایط محلی وارد چرخه نشد 
و مابقی نیز در حال خدمت رسانی هستند. هفت منطقه ۴، ۵، ۱۲، ۱۵، 
۱۶، ۱۹ و ۲ نواحی قرمز در حوزه پاتوق های معتادان متجاهر داشتند 

که نسبت به آنها اقداماتی انجام شده است.
وی درخصوص ســاماندهی دست فروشان در تهران نیز توضیح 
داد: در حوزه ساماندهی دست فروشان اقدامات جدی انجام دادیم و 
در این راســتا از همه ظرفیت ها بهره گرفتیم. لذا ممکن است برخی 
داخل پارک ها امکان ساماندهی شــان فراهم شــود. برای مثال ۸۰۰ 
غرفه در منطقه ۱۹ توسط بخش خصوصی برای این کار فراهم شده 
است. در برخی میادین نیز شاید بتوانیم خدمتی را در این راستا ارائه 
کنیم. شهردار تهران در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهار نظر رئیس 
پیشــین بانک مرکزی که از رقبای انتخاباتی زاکانی در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری نیز بود، می گوید: پس از پیروزی آقای رئیسی همه 
کاندیداها به دیدار ایشان رفتیم که در این مراسم شربتی تعارف شد 
که خود آقای رئیسی برنداشتند اما من هنگام خوردن سرفه کردم که 
آقای همتی گفتند  ای کاش این شــربت در مناظره انتخاباتی تعارف 
می شــد و در آنجا ســرفه می کردید. به هر ترتیــب معتقدم که ۹۰ 
درصد مشکالت به دلیل بی عرضگی ها بوده و ۱۰ درصد به تحریم ها 
برمی گردد. تحریم ها نیز تنها فاصله زمانی ما به رســیدن خواسته را 
بیشــتر می کند اما اینکه موضوعات را رها کنیم قطعا کار صحیحی 
نیســت. ما عالوه بر نوکری مردم، نوکر نوکر مردم هم هستیم. حتما 
دســت ما باز نیست اما بن بســت هم نداریم و با کمی سختی کارها 

انجام خواهد شد.
زاکانی درخصوص ورود امالک شهرداری و عرضه آنها در بورس 
نیــز توضیح می دهد: می خواهیم تمام خریدهایــی را که امکان آن 
وجــود دارد از بورس انجــام دهیم. این موضوع حــدود ۳۰ درصد 
به نفع شهر است و از ســوی دیگر شفافیت در خریدها را نیز ایجاد 
می کند. موضوع عرضه امالک شــهرداری در بورس پیگیری شــد و 
برای دو ملک اقدامات الزم را انجام دادیم اما زیرســاخت هایی برای 
بورس الزم است. ما به دالیلی نمی خواستیم پالک ثبتی و مشخصات 
امالک را اعالم کنیم تا مورد دســت اندازی قرار نگیرد و خواستیم که 
با کد شهرســازی این امالک در بورس عرضه شــود. برای این کار نیز 
بورس نیاز داشت که بداند این کد شهرسازی واحد است که این کار 
نیز توســط وزارت کشور انجام شد و ماحصل آن این شد که موضوع 

در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه می دهد: از ســوی دیگر ثبت امالک شــهرداری را نیز 
دنبال کرده ایم به شــکلی که در حال حاضــر ۱۷ هزار ملک خود را 
ثبت و ضبط کرده ایم و امالک دیگر نیز در حال اضافه شــدن هستند. 
ما می خواهیم اطالعات امــالک خود را بین مجموعه هایی که با ما 
مشارکت می کنند، به اشتراک بگذاریم تا دیگر کسی نتواند اطالعات 
آنها را دســتکاری کند. قطعا امالک شــهرداری همچون چاه نفت 
هستند و ما عالقه نداریم امالک شهرداری خام فروشی شود و تالش 

می کنیم با ارزش افزوده باالتری از آنها بهره بگیریم.
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در نشست خبری شهرداری تهران مطرح شد

پیگیری قضائی مجدد پرونده رساتجارت در شهرداری

نورا حسینی: شــهردار تهران، تضعیف حق شهروندان تهرانی در پرونده رســاتجارت را تأیید کرد. از زمانی که گزارش 
تحقیق و تفحص شــورای شهر پنجم از قراردادهای شهرداری و شرکت رساتجارت در صحن شورای شهر تهران مطرح 
شــد، تالش ها برای به سرانجام نرســیدن یافته های این گزارش و پیگیری های قضائی هم از سوی برخی مدیران وقت 
شــهرداری که این اتفاقات در زمان آنها رخ داده بود، آغاز شد. معاونان شــهردار وقت ابتدا تالش کردند این گزارش 
را سیاســی جلوه دهند، قدرت اهللا گودرزی، معاون مالی اقتصادی شــهرداری در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در 
شهرداری که به گفته تیم تحقیق و تفحص در زمان خداحافظی از شهرداری نامه تسویه رساتجارت را هم امضا و اعالم 
کرده این شــرکت هیچ بدهی ای به شــهرداری ندارد، در برابر یکی از مصادیق تخلف در این گزارش که واگذاری زمین 
طرشت به تعاونی بنیاد سپاه است، گفته بود که در برابر واگذاری این ملک بی سند، ملک دیگری که سند داشته دریافت 
کرده اند که بررسی های دقیق تر نشان می داد هم مدارک شهرداری برای دریافت سند برای این زمین کافی نبوده و هم 
زمینی در برابر آن به شهرداری داده نشده است. یکی دیگر از معاونان قالیباف هم در واکنش به یافته های این گزارش 
اعالم کرده بود: کســانی که این گزارش را تنظیم و تهیه کرده اند، یا باید با شــکایت رسمی جامعه حسابرسان و بازرس 
این مجموعه را محکوم و متهم کنند و درخواســت ابطال این گزارش ها را داشــته باشند یا پاسخ گوی ادعای خودشان 
باشند. اما کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده های رساتجارت در یک حساب سرانگشتی می گفتند: اگر دارایی های 
شهرداری را که آن زمان بی دلیل در اختیار شرکت رساتجارت بوده، به نرخ دالر آن زمان محاسبه کنیم به حدود دو هزار 

میلیارد تومان می رسیده که تالش کردیم این دارایی ها به شهر بازگردد.

سه شنبه
۲۰ اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۴

نشست مطبوعاتی به مناسبت بیست وششمین سالگرد تأسیس بنیاد امور بیماری های خاص
مسئوالن مراقب باشند ماجرای نان درباره دارو تکرار نشود

فروریختن «روزنه دریا»
چه بالیی بر  سر  جاذبه گردشگری هرمز  آمد؟

نشســت مطبوعاتــی فاطمه هاشــمی، رئیس بنیــاد امور 
بیماری های خاص یکشــنبه ۱۸ اردیبهشــت ۱۴۰۱ هم زمان با 
بیست وششمین سالگرد تأسیس این نهاد مردمی غیرانتفاعی 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی بنیاد امــور بیماری های خاص، 
فاطمــه هاشــمی در این نشســت ضمن قدردانــی از حضور 
خبرنگاران، یاد و خاطره آیت اهللا هاشــمی را به عنوان مؤسس 
و حامی اصلی بنیاد امور بیماری های خاص گرامی داشــت و 
تأکید کرد: نگران شرایط سخت اقتصادی یک  روز کشور هستم 
ولی ناامیدانه حرف نمی زنم تا مشکالت مردم مضاعف نشود.
او با ارائه گزارشــی از روند فعالیت های ۲۶ساله بنیاد امور 
بیماری های خاص افزود: آرزویم این اســت که روزی در کشور 

ما دیگر هیچ بیمار خاصی نگران دارو و درمان خود نباشد.
فاطمه هاشــمی با تأکید بر اینکه رنج کمبود و گرانی دارو 
ســخت تر از درد معیشت است، هشــدار داد که مسئوالن باید 

مراقب باشند ماجرای آرد و نان درباره دارو تکرار نشود.
رئیس بنیاد امور بیماری های خاص یکی بودن سیاست گذار 
– مجــری و ناظر را در حوزه درمان کشــور ریشــه مشــکالت 
دانســت و افزود: نظارت دقیق راه بســیاری از سوء استفاده ها 

را می بندد.
رئیس بنیاد امور بیماری های خاص در پاســخ به پرسشی 
دربــاره وضعیــت داروی بیمــاران خــاص در کشــور گفت: 
همان طورکــه گفتم نگرانم چون اخباری که به من می رســد، 
حاکــی از افزایش قیمت و در برخی موارد نایاب شــدن برخی 

داروهاست.
فاطمه هاشمی با انتقاد شدید از گرفتن مابه التفاوت داروی 
خارجی از بیماران تاالســمی افزود: هر نــوع پول گرفتن بابت 

دارو از بیماران تاالسمی خالف قانون است.
او با تأکید بر اینکه عده ای می گویند با این حمایت های بنیاد 
امور بیماری های خاص توقع بیماران خاص باال می رود، گفت: 

در کشــورهای توســعه یافته ارائه خدمات رایگان به بیماران 
خاص عادی شــده اســت و اکثر انجمن های حمایتی تنها به 
ارتقای سبک زندگی و خلق ارزش های فرهنگی برای بیماران 

خاص مشغول هستند.
فاطمه هاشــمی هنر و ورزش را برای ارتقای سطح زندگی 
بیماران خاص دو رکن اساســی دانست و تأکید کرد: بنیاد امور 
بیماری های خاص با توصیه آیت اهللا هاشــمی ورزش را برای 
بیماران خاص رسمیت بخشید و جشنواره فیلم بیماران خاص 

را برگزار کرد.
فاطمه هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات 
تأسیســی بنیــاد امور بیماری هــای خاص گفت: بیمارســتان 
آیت اهللا هاشمی رفســنجانی در مسگرآباد تهران و اولین مرکز 
جامع ســرطان کشور در بزرگراه چمران، ساخت و تجهیز خود 
را طــی می کنند کــه امیدواریم با رفع موانع به زودی شــاهد 

افتتاح آنها باشیم.

به تازگــی تصاویر و خبرهایی از فروریختــن «روزنه دریا»، از 
جاذبه های گردشــگری جزیره هرمز، در شــبکه های اجتماعی 
خبرســاز شــد. هرمز که در ســال های اخیر ازقضا به شدت هم 
مورد استقبال گردشــگران در سطح ایران و حتی توریست های 
خارجی قرار گرفته بود، حاال گویا آســیب دیده است. براساس 
ایــن اخبار دلیل فروریختن این پدیده زیبا، حضور گردشــگران و 
بی توجهی و تخریب با برپایی کمپ از ســمت آنها عنوان شد، 
اما سرپرســت بخشداری هرمز بندرعباس این مسئله را صحیح 

نمی داند.
او می گویــد: این صخره  در اثر رخ دادن یــک پدیده طبیعی 
فروریخته و هیچ گونه دخالت انســانی در فروریختن آن دخیل 

نبوده است.
محمــد زرنگاری در گفت وگو با ایرنا ادامه می دهد: به دلیل 
ارتفاع زیاد و مناسب نبودن فضا در باالی این جاذبه گردشگری، 
امــکان برپایــی کمپ و چادر از ســوی گردشــگران ورودی به 

جزیره هرمز روی این صخره وجود نداشته است که این صخره 
توخالی نتواند وزن آنان را تحمل کند و فروبریزد.

به گفتــه او این صخره در جایی قــرار دارد که دریا در حال 
حرکت و پیشــروی اســت و رفت وآمد آب و هجــوم امواج به 
ســاحل سنگی باعث فرسایش بخش های ضعیف تر روزنه دریا 

و فروریختن آن شده است.
روزنــه دریا صخره ای بســیار بزرگ بود که بــه مرور زمان و 
در اثر فرســایش توســط آب، دایره ای در وسط آن ایجاد شده و 
چشــم انداز دلپذیری از دریا را به نمایش گذاشته بود. انگار که 
تصویر ساحل زیبا و تمیز دریا را به وسیله  ِگل، قاب گرفته باشند.
گردشــگران ورودی به جزیره هرمز، ساحل روزنه دریا را به 
ســاحل محیط زیســت، صخره روزنه دریا و روزنه دریای هرمز 
می شــناختند. این صخره  در ضلع جنوب شــرقی جزیره  هرمز، 
در فاصله  یک کیلومتری ســاحل الک پشت ها و غار رنگین کمان 

قرار دارد.

گواهی فعالیت صنعتی صنایع و معادن 
 به شماره 

  ۰۱/۴۱۹۲۱الف به تاریخ ۱۳۸۸/۶/۳ در زمینه تولید 
منو کلرو استیک اسید مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 

محمد رضا به شماره شناسنامه ۷۸ صادره از کرمانشاه در مقطع 
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی 

سنندج با شماره ۲۳۳۲۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد سنندج به نشانی : سنندج، سه راه ادب ، دانشگاه 
آزاد اسالمی ارسال نماید .

 XU7   برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  پارس 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران

 ۶۳ _ ۹۴۹ ط ۸۶ و شماره موتور 124K0622491 و شماره 
شاسی NAAN01DE8FH179683 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  206TU3  رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران

۳۸ _ ۱۹۹ س ۴۵  و شماره موتور 182A0059583 و شماره 
شاسی NAAP03EE8KJ323920 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت زمرد رنگ زرد مدل 
۱۳۹۵ به شماره موتور 124N2Z210165 و 
 N2Z***125Z9538507 شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت کامیون کشنده ولوو به شماره شهربانی
  ایران ۵۵ _ ۹۹۱  ع ۶۶ به شماره شاسی 

NADASW0A0BT893401 و شماره موتور ۲۳۷۴۹۰ 

و کارت هوشمند به شماره ۳۳۸۴۴۳۴ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی 
ایران ۲۵ _  ۶۴۴ ع۳۳ به شماره شاسی 

NACG4X20003687506 و شماره موتور 

DC1217L028171178  و کارت هوشمند به شماره 

 ۲۴۹۱۵۷۵ به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی 
ایران ۵۵ _  ۲۶۳  ع ۵۵  به شماره شاسی 

NACG4X20005299523 و شماره موتور

DC13107L016731219 و کارت هوشمند به شماره 

 ۲۷۰۷۴۱۳ به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت کامیون کشنده ولوو به شماره شهربانی
  ایران ۵۵ _ ۸۳۴ ع ۵۱ به شماره شاسی

 NADASW0A7AT889134 و شماره موتور ۲۱۳۶۹۹ 
و کارت هوشمند به شماره ۲۳۲۴۱۹۷ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت  خودرو  برلیانس  H320  رنگ سفید روغنی  مدل ۱۳۹۶ 

 به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۴۷۶ ج ۶۳ 
و شماره موتور BM15L*G029664 و شماره شاسی 

 NAPH320ABH1012226 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پراید  صبا  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک

 ۴۸ ی ۵۴۳ ایران ۷۸ و شماره موتور ۲۰۳۱۱۱۹ و شماره 
شاسی S1412286351247 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   
فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه ۶ صادره از تهران  در 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق مخابرات  صادره از واحد 
دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با شماره ۷۷۱۳۹۵۱۷۹ 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵ دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نماید .


