اخبار شهرستانها
برگزاري اجالس بينالمللي مسجد؛
پايگاه اخوت جهان اسالم در بندرعباس

المللي «مسجد؛ پايگاه
بندرعباس ـ خبرنگار اطالعات :اجالس بين
اخوت جهان اسالم» در بندرعباس برگزار شد.
هاي فرهنگي هنري مساجد هرمزگان در اين
مسئول دبيرخانه كانون
ارتباط گفت :در اين اجالس  20نماينده از كش���ورهاي كويت ،الجزاير،
فرانسه ،شيلي ،آرژانتين ،عربستان ،پاكستان و ميانمار و  40انديشمند شيعه
سنت از داخل كشور حضور داشتند.
و اهل
االسالم پهلواني افزود :هدف از برگزاري اين اجالس انتقال
حجت
عنوان محور اصلي بحث و ترويج گفتمان
تجارب مساجد ايران و جهان ،به
هاي ترويج صحيفه سجاديه است.
انقالب اسالمي و بررسي راه

بهرهبرداري از  4كتابخانه روستايي در قشم

*چه���ار كتابخان���ه عموم���ي در روس���تاهاي جزيره قش���م
برداري رسيد.
به بهره
خبر
هاي عمومي شهرس���تان قشم با بيان اين
رئيس اداره كتابخانه
ها در روس���تاهاي خالدين ،كوشه ،الفت ،گوران
كرد :اين كتابخانه
اضافه
با زيربناي حدود  200متر ساخته شده است .امينه دريانورد افزود :براي
ها هشت ميليارد و  600ميليون ريال هزينه شده است.
تجهيز اين كتابخانه
هاي
برداري از اين چهار كتابخانه ،زيربناي كتابخانه
وي گفت :با بهره
عمومي شهرستان قشم  30درصد افزايش يافت.

تنهااستخردولتي دامغان بازگشايي شد

دامغان ـ خبرنگار اطالعات :در جريان اولين س���فر عليرضا آشناگر
استاندار سمنان به دامغان ،تنها استخر دولتي اين شهرستان بازگشايي شد و
مورد بازديد قرار گرفت.
رئيس اداره ورزش و جوانان دامغان در حاشيه اين بازگشايي ،گفت:
اس���تخر مجموعه انقالب دامغان پس از گذشت بيش از  16ماه تعطيلي
بازگشايي شد.ساسان معين اضافه کرد :به دليل مشکالت زير ساختي و
فني موجود در اين استخر ،شاهد تعطيلي  16ماهه بوديم که به لطف خدا
بازگشايي شد ،با توجه به اتمام عمليات اجرايي موتورخانه و فضاي داخلي
استخر مجموعه انقالب ،اين استخر آماده استفاده عموم مردم است.

هنرستان کشاورزي اميريه دامغان امکانات
استاندارد ندارد

* رئيس آموزش و پرورش منطقه اميرآباد شهرستان دامغان گفت:
هنرستان کشاورزي شهر اميريه از امکانات اوليه استاندارد محروم است.
حميدرضا هروي افزود :امکانات هنرس���تان کشاورزي شهر اميريه
کرد :کمبود نيروي انساني،
از وضع مطلوب برخوردار نيست.وي اضافه
روزي
هاي قديمي ،نبود خوابگاه اس���تاندارد ،امکانات شبانه
ساختمان
ترين
نامناسب و نبود امکانات تفريحي ويژه دانش آموزان غيربومي ،از مهم
مشکالت اين هنرستان است.هروي گفت :هنرستان کشاورزي اميريه 78
دانش آموز دارد که  45نفر غيربومي هستند و نياز به خوابگاه دارند.
وي افزود :به دليل نبود خوابگاه در اين هنرس���تان ،از سوله ورزشي
شود.
آموزان به عنوان خوابگاه استفاده مي
براي دانش

برگزاري ليگ واليبال دختران کشور
در زرين شهر و لنجان

زرين شهر ـ خبرنگار اطالعات :اولين دوره ليگ واليبال نوجوانان و
جوانان دختر کشور جام شادروان بانو نامدار در زرين شهر و لنجان آغاز شد.
مسئول برگزاري اولين دوره مسابقات واليبال نوجوانان و جوانان دختر
ها و با حضور 14تيم از سراسر
که اولين دوره اين رقابت
کشور با اعالم اين
کشور و به ميزباني منطقه آزاد اروند برگزار شد ،گفت :اين مسابقات در دو
مرحله برگزار شده که پس از برگزاري مسابقات در مرحله اول6 ،تيم به مرحله
نهايي راه يافتند.
زهره تاجميري با اش���اره به برگزاري دورنهايي ليگ واليبال دختران
نوجوان و جوان کشور در زرين شهر افزود :نتايج نهايي اين مسابقات اعالم
ريزي نائب رئيس هيات واليبال لنجان هم با اشاره به لزوم
سياه
خواهد شد.
هاي
توجه به استعداديابي در اين دوره از مسابقات گفت :مشارکت واليباليست
دختر جوان و نوجوان عضو تيم ملي در اين دوره از مسابقات سطح فني اين
هارا افزايش داده است.
رقابت
هاي ذوب زرين،مدرن خجسته مش���هد،بامداد فسا ،فارس نوين،
تيم
معرفت فريدونکنار و ش���مس نوين مازندارن 6تيم راه يافته به اين دوره از
هاهستند.
رقابت
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 نيمي از دشتهاي کشور ،ممنوعه شده است

اصفهان ـ خبرن���گار اطالعات :مديريت عرضه و
تقاضاي آب ،مهمترين برنامه وزارت نيرو اس���ت که
هاي مرتبط را
همکاري و تعامل بيش از پيش دس���تگاه
طلبد.
مي
مدير کل حقوقي وزارت نيرو در بيست و هشتمين
جلسه هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو در اصفهان با
بيان اين مطلب و با اشاره به اين که کارگروه سازگاري با
کم آبي در دولت تشکيل شده است افزود :دفتر حقوقي
وزارت نيرو براي اجراي هرچه بهتر س���از و کارهاي
اي با دادستان کل کشور
سازگاري با کم آبي ،تعامل سازنده
و معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
داشته است.
 محمد اماني با اش���اره به اين ک���ه موضوع آب
يکي از مباحث مهم امروز کش���ور است گفت :وقوع
هاي پياپي ،آثار مخربي به دنبال داشته است؛
خشکسالي
به طوري که از  609دشت کشور ،حدود  300دشت آن
ممنوعه ش���ده است .او ،حفاظت و بهره برداري بهينه از

هاي زير زميني را مستلزم همکاري دستگاه قضايي
آب
دانست و افزود :براي اجراي هرچه بهتر طرح احيا و تعادل

هاي زير زميني الزم است دستگاه قضايي
بخش���ي آب
تعامل و همکاري بهتري با وزارت نيرو داشته باشد تا از

د
بيتوجهي به فرهنگ ،زيرساختهاي جامعه را تحت تأثير قرار ميده 

زاهدان ـ خبرنگار اطالعات :استاندار سيستان
و بلوچس���تان تاکيد کرد :بي توجهي به حوزه
هاي جامعه را تحت
فرهنگ ،تمامي زيرساخت
تأثير قرار خواهد داد.
 احم���د علي موهبتي در دي���دار با رئيس
و اعضاي کميس���يون فرهنگ���ي مجلس در
توجهي ب���ه حوزه
اس���تانداري گف���ت :بي
هاي جامعه از قبيل
فرهنگ همه زيرس���اخت
اقتصادي ,امنيتي ,عمران���ي و ....را تحت تأثير
دهد.
قرار مي
 وي با اش���اره به شرايط نامطلوب اشتغال
گذاري ،تاکيد کرد:
در اس���تان و عدم س���رمايه
هاي پي در پي استان ,بيکاري را به اوج
خشکسالي
خود رسانده که اتفاقات آن طرف مرز هم بر اين
مشکالت دامن زده است.
موهبتي با بيان اين که اکنون سرانه آموزشي
کشور  8مترمربع اس���ت ،افزود :اين سرانه در
استان 3/2،متر مربع و سرانه فضاي فرهنگي هنري
استان يک دهم کشور و اين امر سبب شده است
هاي کشوري
هاي ما با شاخص
فاصله شاخص

بسيار پايين باشد.
وي گفت :طرح توسعه محور شرق در دهه
اول انقالب مصوب شد که مهمترين محورش
کريدور جنوب به ش���مال ب���ود ولي هنوز اين
کريدور کد پروژه و رديف اعتباري مش���خصي
ندارد که اين خود با شعار توسعه استان مغايرت
دارد.
استاندار سيس���تان و بلوچستان تاکيد کرد:
هاي راه آهن ,بندر و امنيت مرز که در استان
پروژه
در حال انجام است هيچ کدام تاکنون اثر مطلوبي
در وضع معيش���تي مردم نداشته چنانکه امروز
سيستان ,با همه تالشي که انجام گرفته با سيستان
20س���ال قبل تفاوت چنداني نکرده و اين خود
سبب نااميدي بين مردم شده است.
 وي افزود :افزايش ظرفيت بندر سبب افزايش
ها شده و عدم تناسب زيرساختهاي
تردد کاميون
اي،س���بب شده است که نه فقط مشکالت
جاده
مردم رفع نش���ود بلکه با بروز حوادث خطرات
ديگري هم گريبانگير مردم شود.
موهبتيهمچنيناظهارداشت:عدمفرهنگسازي

هاي زيرزميني جلوگيري شود.
اُفت آب
هاي غير مجاز،
او گفت :براي جلوگيري از حفر چاه
هاي غير مجاز ،جلوگيري از ساخت و سازها
برداش���ت
ها و س���رقت کابل و تجهيزات برق،
در حريم رودخانه
تفاهمنامه بين وزارت نيرو و معاونت اجتماعي پيشگيري
از وقوع جرم قوه قضائيه امضا شده است.
وي در ادامه با تاكيد بر اين وزارت نيرو در تخصيص
دهد
منابع آب ،هيچ استاني را به استان ديگر ترجيح نمي
گفت :حوضه زاينده رود بر اس���اس مصوبات شوراي
جمهوري مديريت
عالي آب با دستور معاون اول رئيس
شود .بيست و هشتمين جلسه هماهنگي امور حقوقي
مي 
هاي
وزارت ني���رو با حضور مديران حقوقي ش���رکت
هاي
مادر تخصصي وزارت نيرو ،مديران عامل شرکت
آب و برق اس���تان اصفهان ،مديران و کارشناسان دفتر
هاي اصفهان ،چهار
هاي آب و برق استان
حقوقي شرکت
محال و بختياري ،فارس ،کرم���ان ،مازندران و يزد در
اصفهان برگزار شد.

ن
برگزاري همايش آببانان در باغبهادرا 

صحيح احس���اس ناامني را از خ���ود نا امني
کند و اين موضوع سبب شده است
بيش���تر مي
هاي اين استان
حتي فيلمس���ازان ما هم خوبي
را نادي���ده بگيرن���د و به مس���ائل منفي دامن
بزنند.
 وي مشکل اساس���ي در حوزه فرهنگي را
عدم تخصيص اعتبارات در حوزه خودش بيان
کرد و افزود :اعتبارات کشور در حوزه فرهنگي
بسيار محدود است و همين اعتبارات اندک هم در
شود و اين سبب شده
حوزه فرهنگي هزينه نمي
است که مهمترين بخش که همانا فرهنگ است،
مغفول بماند.
موهبتي تاکيد کرد :کميسيون فرهنگي مجلس
بايد تالش کند کارهاي فرهنگي به نسبت جايگاهي
که در کشور دارند اعتبار جذب کنند و مورد توجه
باشند و از فرع به اصل ارتقا پيدا کنند.
وي گفت :بايد پيوست فرهنگي هر پروژه
هاي
ديده شود و رديف بودجه فرهنگي دستگاه
اجرايي به ط���ور واقعي در حوزه فرهنگ هزينه
شود.

زرين ش���هر ـ خبرنگار اطالعات:هماي���ش آب بانان با همکاري
شرکت آب و فاضالب منطقه لنجان و اداره آموزش وپرورش باغبهادران
برگزارشد.
بيگيان مدير آبفاي لنجان در اين همايش گفت :شهر باغبهادران در
غرب استان اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالي در غرب استان
به مراتب کمتر از شرق استان بوده بطوريکه هنوز آب روان از ميان شهر
گذرد .درحاليکه تاالب گاوخوني سالهاست خشک شده و
باغبهادران مي
شرق استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالي است.
ها در دنيا
او ميزان بارندگي در کشور را کمتر از  30درصد بارندگي
رود با بهره گيري از علم
برش���مرد و اظهار داشت :از آب بانان انتظار مي
و دانش اين منبع حياتي محدود را به نوعي مديريت کنند که آب به همه
متقاضيان در اقصي نقاط کشور برسد.
در ادام���ه اين همايش عيدي محمد قمي رئيس آموزش و پرورش
شهر باغبهادران گفت :در سالهايي که بارش نرمال بوده در فصل زمستان در
هاي رودخانه زاينده رود شاهد بارش سنگين برف بوديم در حالي
سرشاخه
رود به حداقل ،ميزان رسيده
هاي زاينده
که اکنون بارش برف در سرشاخه
رود با
است بر اين اساس از دانش آموزان ساکن در باغبهادران انتظار مي
توجه به نزديکي اين منطقه به رودخانه زاينده رود و دسترسي نسبتا آسان
شهروندان به آب ،سفيران مصرف بهينه آب در جامعه باشند.

 همايش استاني «فخر چهلم»
در يزد برگزار ميشود

يزد ـ خبرنگار اطالعات:مديرکل تبليغات اسالمي استان يزد از انتشار
فراخوان مقاله همايش استاني «فخر چهلم» به مناسبت چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي خبر داد.
حجت االسالم س���يد محمد شريف حسيني كوهستاني افزود :در
چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي و در آستانه دهه فجر،
واکاوي آنچه که در اين چهل سال گذشت و ارائه راهکارهايي در ادامه
اين مسير پرفراز و نشيب امري الزم و ضروري است.
او افزود :در همين راستا و به منظور توليد محتواي فاخر در حوزه
انقالب اسالمي ،برگزاري همايش فخر چهلم در دستور کار قرار گرفته
هاي خط امام
است .او ادامه داد :اين همايش در  15موضوع شامل ويژگي
هاي ما ،تشابهات سيره و سلوک امام خميني(ره) و
خميني (ره) و رسالت
مقام معظم رهبري در عرصه سياست داخلي و خارجي ،تبيين شعارهاي
هاي پيش رو،
نس���ل جوان و چالش
راهبردي انقالب اسالمي ،رسالت
هاي سياسي و اجتماعي
راهکارهاي مشارکت جويي بيشتر مردم در عرصه
ها با بيان مصداق،
و اقتصادي ،نقش واليت فقيه و رهبري در مهار بحران
ترين دستاوردهاي جمهوري اس�ل�امي در چهار دهه انقالب
برجسته
اسالمي ،تبيين وتطبيق وضعيت کشور قبل و بعد از انقالب اسالمي در
هاي اقتدار ملي ،تبيين اسالميت
هاي مختلف ،احصاء و تبيين مؤلفه
حوزه
هاي آن،
و جمهوريت نظام اسالمي با نگاه به مردمساالري ديني و مؤلفه
ها در قبل و بعد از انقالب اس�ل�امي ،انقالب
ها ضد ارزش
تطبيق ارزش
ها  -راهکارها-
اسالمي و خدمت رس���اني به مردم (مباني -ضرورت
موانع) ،جابگاه و منزلت زن از منظر انقالب اس�ل�امي ،انقالب اسالمي
بيداري مسلمانان و ش���کل گيري جبهه مقاومت و نظري به فرهنگ و
شود.
روحيه ايثار و شهادت طلبي برگزار مي
حسيني کوهس���تاني با دعوت از همه پژوهشگران و فرهيختگان
حوزوي و دانش���گاهي جهت ارس���ال مقاله به اي���ن همايش گفت:
عالق���ه مندان تا  30بهمن ماه فرصت دارند نس���بت به ارائه چکيده و
اصل مق���االت اقدام کنند .وي افزود :عالقه مندان به ش���رکت در اين
هماي���ش بايد مقاالت خود را از طريق ايميل به نش���انيfakhr40@
ebyanyazd.ir tارسال کنند .حسيني کوهستاني گفت :همچنين عالقه
توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به پورتال تبيان يزد به نشاني
مندان مي
ebyanyazd.ir tمراجعه و يا با شماره 3725370ـ 72داخلي 119تماس
حاصل كنند.
وي با بيان اينکه مراسم پاياني همايش فخر چهلم در فروردين ماه 98
شود ،افزود :به  10مقاله برتر همايش کمک هزينه سفر به عتبات
برگزار مي
عالي���ات (کربال معلي) اهدا و مقاالت برگزيده در قالب کتاب مجموعه
شود .حسيني کوهستاني اضافه کرد :اين
مقاالت «فخر چهلم» منتشر مي
همايش به همت اداره کل تبليغات اسالمي استان و با مشارکت مديريت
هاي علميه استان يزد ،مديريت حوزه علميه خواهران استان وحوزه
حوزه
شود.
هنري استان برگزار مي

د
 نگاه مديريتي به منطقه آزاد بايد توسعه گرا باش 

اروميه ـ خبرنگاراطالعات :بايد نگاه در مديريت
منطقه آزاد ماکو ،نگاهي توس���عه گرا باشد چرا که هر
توسعه و پيشرفتي در منطقه باعث رشد و توسعه استان و
کشور و ايجاد اشتغال،کاهش بيکاري و توسعه اقتصادي
خواهد شد.
استاندار آذربايجان غربي اين مطلب را در جلسه
هماهنگي و ايجاد وحدت رويه بيش���تر در مديريت و
اي در منطقه آزاد
هاي توس���عه
توسعه و پيشبرد طرح
هاي
ترين مزيت
ماکو اعالم کرد و گفت:يکي از شاخص
اس���تان وجود منطقه آزاد ماکو است و با وجود منطقه
آزاد ماکو و با توجه به نقش���ي که اين مناطق در توسعه
اقتصاد دارد و قطعا بايد به برکت اين منطقه مشکالت
ها
اقتصادي آذربايجان غربي نس���بت به ديگر اس���تان
کمتر باشد.
محمد مهدي ش���هرياري ايجاد منطقه آزاد را در
راستاي ،انتقال تکنولوژي؛ اشتغال و جذب سرمايه گذاري
اي منطقه آزاد ماکو
هاي توسعه
طرح
اعالم کرد و گفت:
اين منطقه را به عنوان يکي از مناطق برتر ترانزيتي دنيا
ها توجيه اقتصادي و درآمد
کن���د و اين طرح
مطرح مي
بااليي به همراه دارد.

 او با تاکيد بر حفظ ش���ان و اقتدار فرمانداران در
منطقه ،ادامه داد :بايد از موازي کاري جلوگيري شود و
ها
نفع و منفعت مردم و منطقه در اولويت امور و برنامه
اي باعث ايجاد تحرکي در
قرار گيرد تا اين نگاه توسعه
منطقه و استان شود.
شهرياري بر تداوم اين جلسه بين مسئوالن استاني
اي و در فاصله
و مس���ئوالن منطقه آزاد به صورت دوره
زمان���ي  45روزه تاکيد کرد و گفت :درآذربايجان غربي
به لح���اظ وجود منطقه آزاد بايد از موقعيت به صورت
بهينه استفاده کرد لذا با برگزاري اين جلسات هماهنگي
بيشتر و وحدت رويه در مديريت منطقه آزاد ماکو حاصل
توانيم به خوبي از بحران ساختگي موجود
شود و مي
مي
گذر کنيم.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نيز با بيان اينکه
ها ميليارد بدهي تحويل گرفته و
اين س���ازمان را با ده
ها پرداخت شده است ،افزود :سرمايه
امروز تمام بدهي
س���ازمان را از  100ميليارد ريال ب���ه  13هزار ميليارد
هاي همکاران س���ازمان
ريال افزايش داديم و با تالش
اي با الگوهاي علمي و کارشناسي
هاي توس���عه
برنامه
ريل گذاري شده و با وجود کاهش درآمدهاي سازمان

با راهکاره���اي علمي براي اين س���ازمان درآمدزايي
شده است.
هاي
وي ب���ا اذعان بر اينک���ه  200کيلومتر از راه
رسد،
روستايي و جاده مرگنلر تا شهريور  98به پايان مي
هاي
افزود :تا پايان نيمه اول س���ال آتي تمامي پروژه
رس���د و تا پايان
عمراني نيمه تمام منطقه به اتمام مي
ها به بهره برداري
اي از پروژه
س���ال جاري بخش عمده
رسد.
مي
وي با اشاره به توافق انجام گرفته با مقامات مرسين؛
ترابزون و سامس���ون در خصوص همکاري با منطقه
هاب لجستيک ادامه
آزاد ماکو به عنوان بندرخش���ک و
داد :موافقت نام���ه ترانزيت دام زنده به صورت هوايي
شود 25
و زميني از ترابزون منعقد شده و پيش بيني مي
هاي دام کشور از منطقه آزاد ماکو
درصد واردات نهاده
انجام گيرد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو خواستار تعامل و
هماهنگي مديران دولتي و استانداري با منطقه آزاد شد و
گفت :توسعه منطقه آزاد ماکو قطعا توسعه استان است که
برکاتش براي کل کشور خواهد بود.
سليماني همچنين از طرح ايجاد محور لجستيک بين

چابهار و ماکو در شوراي عالي مناطق آزاد سخن گفت و
ادامه داد :در بحث گردشگري ترکيبي با ترکيه نيز فرودگاه
گيرد.
ماکو نقطه اتصال مناطق آزاد قرار مي
وي همچنين از برنامه ريزي براي توسعه گردشگري
در نوروز  98خبر داد و گفت :آزاد شدن واردات کاالهاي
گروه چهار به مناطق آزاد رونق توريسم تجاري در منطقه
را خواهد داشت.
ها در
هاي شهرستان
سليماني از تفاهم با فرمانداري
هاي دولت خبرداد و گفت :فضاي
راستاي پيشبرد برنامه
مناطق محروم با خوردن کدهاي امنيتي سرمايه گذاران
ده���د و بايد در اين خصوص
را تحت تاثير قرار مي
تصميماتي گرفته شود.
دراين نشست رضا حسيني معاون برنامه ريزي امور
اقتصادي و توسعه زيربنايي استانداري آذربايجان غربي
نيز همکاري و پرهيز از موازي کاري را رمز موفقيت در
تحقق خدمت خالصانه و موثر به مردم دانست.
وي ضمن توصيه به همگرايي و همراهي نهادها
و ادارات منطقه آزاد ماکو افزود :براي توس���عه بايد از
هاي نخبگان جامعه محلي نيز در
ه���ا و توانايي
ظرفيت
هاي مختلف استفاده کرد.
حوزه
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نصب  230بخاري تابشي
در مدارس سيستان و بلوچستان

زاهدان ـ خبرنگار اطالعات :مديرکل جمعيت هالل احمر جمهوري
اسالمي گفت :نصب  230بخاري تابشي با هدف مجهز کردن مدارس
سيستان و بلوچستان به وسايل گرمايشي استاندارد در مدارس  2کالسه
اين استان آغاز شده است.
محمود رضا پيروي در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت :بعد
از حادثه تلخ آتش سوزي مدرسه اسوه حسنه زاهدان و جان باختن چهار
نفر از نوآموزان ،شوراي مرکزي جمعيت هالل احمر همه تالش خود را
براي جلوگيري از بروز اين گونه حوادث به کار گرفت.
وي افزود :در اين جهت ايمن س���ازي مدارس پيش دبس���تاني و
هاي گرمايشي ايمن در دستور کار
دبستاني سيستان و بلوچستان به سامانه
اين جمعيت قرار گرفت به طوري که همزمان با مرحله نخس���ت طرح
ققنوس نصب  230بخاري تابش���ي در مدارس  2کالسه اين استان آغاز
شده است.
اوگفت:درمجموع 500کالسدرسسيستانوبلوچستانبهاينسامانه
هاي
گرمايشي استاندارد مجهز خواهند شد.همچنين بر اساس برنامه ريزي
انجام شده قرار است مدارس سه تا  6کالسه اين استان به سيستم پکيج
اندازي
مجهز ش���وند و براي مدارس  6کالسه بيشتر هم موتورخانه راه
شود تا در  2سال آينده دانش آموزان اين استان در فصل سرد زمستان در
مدارس ايمن از نظر گرمايشي به يادگيري مشغول شوند.
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ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻣﺠﻴﺪ� ﺷﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ �� �0520531035ﻧﺸﮕﺎ�
ﺻﻨﻌﺘﻲ ���� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ � ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(����) .
ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺧﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮ� � ��ﻏﻨﻲ
ﻣﺪ� 1383ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� 569ﻃ� � � 39ﻳﺮ��66
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� 00943732ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 S1412283325308ﻣﻔﻘﻮ� � �ﻋﺘﺒﺎ� ﻧﺪ���

اﻃﻼﻋﻴﻪﻣﻔﻘﻮدي
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ� ﺳﻬﻢ
ﺷﻤﺎ��  � 126ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �ﭘﺎ�ﺗﻤﺎ�
ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴ���ﻜﻦ ﻛﺎ�ﻛﻨ���ﺎ� ����� ﻧﻔﺖ �
ﺻﻨﺎﻳﻊ ��ﺑﺴﺘﻪ )��ﭘﻲﺟﻲ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﺒﺪ�ﻟﺤﻤﻴﺪ ﺟﻼﻟﻲ ﻣﺘﻮﻟ���ﺪ  1303ﺻﺎ��� ��
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  � 332ﺷﻤﺎ��
ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ�  36323ﻛﻪ ﺳ���ﻬﻢ ﻓﻮ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ
 1357/9/15ﺑﻪ �ﻗﺎ� ﺧﺪ��ﺣﻢ ﺑﺨﺸ���ﻨﺪ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ�  43866ﻓﺮ�ﻧﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎ���
�� ﻛﺎ���� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  40ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎ�
� 1314ﻧﺘﻘﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ �ﺳ���ﺖ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ��ﻧﺖ ﻣﺰ��
� �  � 24�618 � 57ﻣﻮﺗﻮ� 513362
� ﺷﺎﺳﻲ  NAG08NPES54862ﻣﻔﻘﻮ�
� ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� �ﺳﺖ .ﻗﻠﻬﻚ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﭘﺮ�ﻳﺪ � �
 � 74�388 � 57ﻣﻮﺗﻮ� 4575033
� ﺷﺎﺳﻲ S3412291434529
ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� �ﺳﺖ .ﻗﻠﻬﻚ

ﺟﻮ�� ﺳﻼ� ﺷﻜﺎ�� 2ﻟﻮ�
ﺳﺎﭼﻤﻪ�ﻧﻲ ﻣﺪ� ﻛﻮﺳﻪ
ﺗﻪﭘﺮﻛﺎﻟﻴﺒﺮ  12ﺳﺎﺧﺖ
�ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺳﻼ�
 21802818ﺑﻪ ﻧﺎ�
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺻﻴﺎ� ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
��ﺑﻞ � ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺻﻴﺎ�

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ � ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ �
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮ��� ﭘﮋ�405
ﻣﺪ� 1394ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ� � 95�382ﻳﺮ�� 79ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�124K0567326
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAM01CA1ER069857
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ) .ﻗﺰ�ﻳﻦ(

�ﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮ��
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﻛﺎ�� ﺧﻮ��� ﺳﻮ���
ﭘﮋ� ﺗﻴﭗ  206ﻣﺪ� 1385ﺑﻪ
�ﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ� � ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  � 43�213�73ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 13085039733ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  10860261ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮ�� ﺑﺮ�ﮔﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻳﺰ�(

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ � ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮ��� ﭘﮋ� ﻣﺪ� 86
ﭘﻼ� �59ﻳﺮ��15�595
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
12486136004
ﺷﺎﺳﻲ  40385054ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﻣﻬﺪ� ﻗﻠﻴﭻﻟﻲ ﻣﻔﻘﻮ�
� ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻨﺪ� ﮔﺰ(

ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺒﺰ ﺧﻮ���� ﺳﻮ���
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺪ� � 95ﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� 574ﻫ�14
�ﻳﺮ�� 99ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
147H0215513
ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAACJ1JE2GF320110
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎ�ﻗﻲ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ � ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﺧﻮ���� ﺳﻮ��� ﭘﻴﻜﺎ�
ﻣﺪ�� 1379ﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ��
ﭘﻼ�  32� 235�15ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ�11127953100
ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
0079457857
ﻣﻔﻘﻮ� ﺷﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ��� .ﺷﻬﺮ

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺧﻮ��� ��ﻧﺖ
ﻧﻴﺴﺎ� ﻣﺪ� 1382ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 39�762
� �ﻳﺮ�� 79ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 230196ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ D24449ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ) .ﻗﺰ�ﻳﻦ(

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮ�ﺳﻴﻜﻠﺖ
ﻟﻴﻔﺎ� ﻣﺪ� 1395ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﭘﻼ�  53721�525ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ�0200NC5055180
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NC5***200L9514158
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ
�ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ) .ﻗﺰ�ﻳﻦ(

ﭘﺮ��ﻧﻪ ��ﻣﺪ��� 35
��� ﭘﺮ���� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 2650ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﻘﻒ
 450ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ��ﻗﻊ ��
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺑﻨﺪ�ﮔﺰ ��ﺳﺘﺎ�
ﮔﺰ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﮔﻠﺰ��
ﺷﻬﺪ� ﺑﻪ ﻧﺎ� �ﻗﺎ� ﻣﻴﺜﻢ
ﺳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻨﺪ�ﮔﺰ(

ﺟﻮ�� ﺳﻼ� ﺷﻜﺎ�� ﺗﻚ ﻟﻮ� ﺳﺎﭼﻤﻪ�ﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ
 12ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺟﻮ�� 1493409
ﺷﻤﺎ�� �ﺳﻠﺤﻪ  277075ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻏﻈﻤﻔﺮ ﻧﻮ����
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ( � ﻛﺎ��
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ  SE131ﻣﺪ� 1397ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�� �43�579ﻳﺮ�� 67ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﻜﻮﻓﻪ
ﻗﺎ��� ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻲ ﻣﻔﻘﻮ� ﺷﺪ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﻧﺪ���.

�ﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮ��
ﻛﻠﻴﻪ �ﺳﻨﺎ� ﺧﻮ��� ﺳﻮ���
ﭘﺮ�ﻳﺪ ﻣﺪ� 1375ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  � 21�387� 68ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�� 00008495
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ75514690
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮ��� ﻛﻠﻬﺮ� ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)).ﻳﺰ�((

ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻼ� ﺷﻤﺎ��
� 857969ﺳﻠﺤﻪ ﺷﻜﺎ�� ﻳﻚ ﻟﻮ�
ﮔﻠﻨﮕﺪﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12ﺷﻤﺎ�� �ﺳﻠﺤﻪ
 50006�2058ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮ�
ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪ� ﻟﺸﻜﺮ  30ﭘﻴﺎ��
ﮔﺮﮔﺎ� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺳﻴﺪﺟﻼ��ﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻴﺮﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ �
� 312ﮔﺮﮔﺎ� ﻣﻔﻘﻮ� �� ��ﺟﻪ
�ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.

ﻛﺎ�� ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺑﺎ�� ﻛﺎﻣﻴﻮ� �ﻳﺴﻮ��
ﻣﺪ�  88ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 58�385ﻳﺮ��59
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻛﺎ�� ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  2551799ﻣﻔﻘﻮ� �
ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻨﺪ�ﮔﺰ(

�ﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮ��
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﭘﮋ�
ﭘﺎ�� ﻣﺪ� 1387ﺑﻪ �ﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ � ��ﻏﻨﻲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  � 82�336�54ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 12687000008ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 NAAN41DC78E600285ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ�ﺿﺎ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﻳﺰ�� ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ
�ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)).ﻳﺰ�((

ﻣﺠﻮ� ﺣﻤﻞ ﺳﻼ� ﺷﻜﺎ��
ﺷﻤﺎ�� 11900703ﺳﺎﭼﻤﻪ�ﻧﻲ �
ﻛﻠﻮ� ﺗﻪﭘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12ﻣﺪ� ﻛﻮﺳﻪ
ﺳﺎﺧﺖ �ﻳﺮ�� ﺻﺎ��� ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ
�ﺳﻠﺤﻪ � ﻣﻬﻤﺎ� �ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺘﺎ�
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺻﺎﺑﺮ �ﺻﻐﺮ� ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻲ
�� 4398ﮔﺮﮔﺎ� ﻣﻔﻘﻮ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ .ﮔﺮﮔﺎ�

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ( � ﺳﻨﺪ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﮋ�  SLX TU5 405ﻣﺪ�
 1396ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 912
�� 84ﻳﺮ�� 93ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 164B0129018ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 NAAM31FE3HK618147ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﻣﻬﺪ� ﻏﺮﻗﻲ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ) .ﺷﻴﺮ��(

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ��ﻧﺖ ��ﻣﻴﺎ� ﻣﺪ� 1390ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� � 589436ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 NAZPL140TBN295185ﺑﻪ �ﻧﮓ �ﺑﻲ
ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ) .ﺳﻤﻴﺮ�(

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ) ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ( � ﻓﺎﻛﺘﻮ�
ﻓﺮ�� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ )ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ( � ﻛﺎ��
ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﭘﮋ� 405ﻣﺪ� 1390ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� � �87�886ﻳﺮ�� � 95ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 12490093888ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  227641ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
�ﻫﺮ���ﺋﻲ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �� ��ﺟﻪ
�ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
��ﺑﻞ � ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ �ﻫﺮ���ﺋﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
)ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ( ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ
132ﻣﺪ�  1387ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
� �63�187ﻳﺮ�� � 95ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 2701854ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 S1412287046009ﺑﻪ ﻧﺎ�
ﻣﻨﺼﻮ� ﺧﻮ�ﺟﻪ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
��ﺑﻞ � ﻣﻨﺼﻮ� ﺧﻮ�ﺟﻪ

ﻣﻔﻘﻮ��

ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ��ﻫﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﺟﺪ�� �ﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﮔﻤﺮ�
�ﻣﺎ�ﺧﻤﻴﻨﻲﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺷ���ﺮﻛﺖﻛﺮ��ﻣﻔﻘ���ﻮ������ﺟﻪ�ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ��ﻛﻮﺗﺎ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ

6064236

90/12/1

6060577
6065223
6051068
6051058

90/11/11
90/12/7

90/9/26
90/9/26

6051059

90/9/26

6064980

90/12/6

6065234

90/12/7

6064725
6065516
6065235
6063187

6066029

90/12/3
90/12/8
90/12/7

90/12/25
90/12/10

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﮋ� � 207ﺗﻮﻣﺎ� ﻣﺪ�
 1397ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�  � 41�234�62ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ�  177B0017023ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ
�ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ) .ﺳﺎ��(

ﻣﻔﻘﻮ��
ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ��ﻫﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﺟﺪ�� �ﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ
ﮔﻤﺮ� ﺷ���ﻬﻴﺪ �ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮ�� ﻣﻔﻘﻮ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ��ﻛﻮﺗﺎ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ

6086309

90/9/5

6062639

90/6/28

6062629

90/6/28

6064793

90/7/4

6064451

90/7/3

6084475

90/8/30

6076491

90/8/4

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ��ﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎ�
ﻣﺪ�  1388ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
 15�952�75ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� 11488009385
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAA36AA79G844030
ﺑﻪ ﻧﺎ� �ﺑﺮ�ﻫﻴﻢ �ﺷﻴﺪ� ﻣﻔﻘﻮ� �
�� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎ�
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮ��� ﭘﻴﻜﺎ�
ﻣﺪ�  1378ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
 62�696�45ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� � 11127845278
ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ 78450837
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻋﺸﺮ� ﻳﺤﻴﻲ����
ﮔﻮﻛﻲ ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺮﻣﺎ�
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ� ﺑﻨﭽﺎ�� ﺳﻨﺪ
ﻣﺤﻀﺮ� ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﺳﻤﻨﺪ
ﺗﻴﭗ � LX-EF7ﻧﮓ �ﺑﻲ � ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﻣﺪ�  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
� 33 � 584ﻳﺮ�� 21ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 14790061191ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 NAACR1HS2CF506703ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮ��� ﻣﻔﻘﻮ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺳﻮ��� ﭘﮋ� ﻣﺪ�  85ﺑﻪ
� .ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ � 14�856ﻳﺮ��13
� � .ﺷﺎﺳﻲ  16402482ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ � �ﻋﺘﺒﺎ� ﻧﺪ���.

ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮ���
ﭘﮋ�  206ﻣﺪ� � 90ﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ ��ﻏﻨﻲ ﭘﻼ� 59
�ﻳﺮ�� 74�536ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 14190083149ﺷﺎﺳﻲ
NAAP03EDVCJ564202
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ �ﺳﻔﻨﺪﻳﺎ��
ﻣﻘﺪ� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻨﺪ� ﮔﺰ(
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪ��� ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ �
ﻓﺎﻛﺘﻮ� ﻓﺮ�� ﺧﻮ���� ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ
)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( �ﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
� ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮ��� ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻮ��� ﻧﻴﺴﺎ� ﭘﻴﻜﺎ�
��ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﺪ�  1382ﺳﺎﺧﺖ
�ﻳﺮ�� �ﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
� � 15�511ﻫﻮ�� ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 KA24813468Yﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 PCBGLUD22206628ﺷﻤﺎ��
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ CBGULDMD22EPN
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻮ� ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺟﻨﺪ� ﺷﺎﭘﻮ� �ﻫﻮ�� ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �
�� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ��ﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎ�
ﻣﺪ�  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
 47�474�45ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� 11490065169
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAA46AA1CG305374
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻫﺪ�ﻳﺖ �ﺑﺮ�ﻫﻴﻤﻲ
ﺣﺮﺟﻨﺪ� ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺮﻣﺎ�
ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺳﻮ��� �ﻧﺎ ﻣﺪ� 1395
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�  39�615� 65ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� 147H0239083
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAW01HE7GE417881
ﺑﻪ ﻧﺎ� �ﻓﺴﺎﻧﻪ ���� ﺑﺎﻏﺎﺑﺮ� ﻣﻔﻘﻮ�
� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎ�

�ﮔﻬﻲﻣﻔﻘﻮ��ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﺑﺮ�ﺳﺒﺰ(
ﺧﻮ���ﺳﻮ���ﭘﮋ�405
�ﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﺑﺮ� ﺳ���ﺒﺰ( ﺧﻮ��� ﺳ���ﻮ��� ﺳﻴﺴ���ﺘﻢ ﭘﮋ�
ﺗﻴﭗ 405GLX-XU7ﺑﻪ �ﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴ���ﺘﺮ� � ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 65�642�73ﻣﺪ� 1391ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� � 12491041554ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  NAAM11CA6CH306519ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ �ﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﺒﺪ�ﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣ���ﻜﺎ��ﻓﺮ�ﻧﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﺑﻪ��3288ﻣﺘﻮﻟﺪﻓﺴ���ﺎ�ﺑﻪﺷ���ﻤﺎ��ﻣﻠﻲ
)ﻓﺴﺎ(
 2570302767ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﭘﮋ� ﭘﺎ��
ﺳﻔﻴﺪ ��ﻏﻨﻲ ﻣﺪ�  87ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� 18�388
�ﻳﺮ��  � 69ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 12487201487ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAN01CA19E749680
ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻧﺎ�ﺧﺎﺗﻮ� ﺑﺮ�ﻳﻦ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﺧﻮ���
ﺳﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ  111ﻣﺪ�1390
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� �ﻳﺮ�� � 43
 36 � 353ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 4249082ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 S5430090066633ﺑﻪﻧﺎ�
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻴﺮ� ﺑﺎﺑﺎ�� ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮ��� ﺳﻮ���
ﻧﻴﺴﺎ� ﭘﺎﺗﺮ��  1376ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 45 � 655ﻳﺮ�� 73
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� 24042839
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ 516358
ﺑﻪﻧﺎ� ﺳﻴﺪ��� ﻧﺪﻳﻤﻲ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
)ﺷﻴﺮ��(

ﻣﺪ�� ﻓﺎ���ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ �ﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﻠﻴﻜﺎ ﻣﺤﻤﺪ� ﻓﺮ�ﻧﺪ ���� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0017234301ﺻﺎ���
�� ﺗﻬﺮ�� �� ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ �ﺷﺘﻪ
ﺣﻘﻮ� ﺻﺎ��� �� ��ﺣﺪ ��ﻧﺸﮕﺎ�
���� �ﺳﻼﻣﻲ ��ﺣﺪ ﺗﻬﺮ�� ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� 179510100981
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �� .ﻳﺎﺑﻨﺪ� ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮ�
�ﺻﻞ ﻣﺪ�� �� ﺑﻪ ��ﻧﺸﮕﺎ� ����
�ﺳﻼﻣﻲ ��ﺣﺪ ﺗﻬﺮ�� ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮ�� ﺳﻮﻫﺎﻧﻚ ﺑﻠﻮ�� ��ﺗﺶ ﻣﻴﺪ��
ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺧﻨﺪ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﻠﻤﺎ�
��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ
ﻣﺪ�  1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 17 � 717ﻳﺮ��
 56ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 � 3859711ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
S1412289813996
ﺑﻨﺎ� ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪ� ﺻﻴﻐﻼ�
ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮ���
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﮋ�  405ﻣﺪ� 1393
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 965
� 18ﻳﺮ��  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 124K0479921ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAAM01CAXER039255
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
�ﺑﻬﺮ

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ � ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮ��� ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﺮ�ﻳﺪ ﻣﺪ�  1389ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  745ﻫ� 56
�ﻳﺮ��  21ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
 3567327ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
�� S5430089021244
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
�ﺑﻬﺮ

ﻛﺎ�� ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ �ﺗﻮﺑﻮ�
�ﻟﻮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� �ﻳﺮ��
 47� 751 � 23ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� B1L9175345
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 4138962ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺮ� ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �
�� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ� .ﺻﻔﻬﺎ�

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮ��� ﭘﮋ�
 206ﻣﺪ�  1386ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 16 � � 733
�ﻳﺮ��  � 46ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�
14186026276
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 21521752ﺑﻨﺎ� ﺣﺴﻦ
�ﻳﻠﭽﻲ ﺧﺮ���� ﻣﻔﻘﻮ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮ��� ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﺎ ﻣﺪ�  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 98 � 293ﻳﺮ��  97ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� VQ30015297Q
ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
NAPLF2A3391023760
ﺑﻪﻧﺎ� ﺻﻐﺮ� �ﺳﺖﺑﺲ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ� .ﺑﻬﺮ

ﻛﺎ�� ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ��  2352663ﻣﻔﻘﻮ�
� ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� �ﺳﺖ.
ﻛﻠﺸﺎ�

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮ� ﻓﺮ��( � ﺑﺮ�
ﺳﺒﺰ )ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮ��� ﺳﻮ���
ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺟﻲ ﺗﻲ �ﻳﻜﺲ ﻣﺪ�  1377ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� �ﻳﺮ��  75 � 426 � 53ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�  00063846ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  S1412277550251ﺑﻪﻧﺎ�
ﺣﺠﺖ�ﻟﻪ ﻃﺎ��ﺳﻲ ﻳﻨﮓ�ﺑﺎ�� ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�ﺻﻔﻬﺎ�

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 � S5420091702327ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
� 65ﻳﺮ�� 64�691ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻴﺮ��ﺳﺘﻲ ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪ�� ﻓﺎ���ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
�ﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ �ﻗﺎﺻﻲﻟﻤﺮ
ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ
 2620676924ﺻﺎ��� ��
ﺗﺎﻟﺶ �� ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ
��ﺷﺪ �ﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺻﺎ��� �� ��ﺣﺪ ��ﻧﺸﮕﺎ� ����
�ﺳﻼﻣﻲ ﻗﺰ�ﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
 34/713758ﻣﻔﻘﻮ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ�� .
ﻳﺎﺑﻨﺪ� ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮ� �ﺻﻞ
ﻣﺪ�� �� ﺑﻪ ��ﻧﺸﮕﺎ� ����
�ﺳﻼﻣﻲ ��ﺣﺪ ﻗﺰ�ﻳﻦ
��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��ﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎ� ﺑﻪ ��
�� � NAAA36AA9EG683223
 118P0088688ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 75ﻳﺮ�� 16�993ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﻻ�� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ� ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ � ﻛﺎ��
ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﻫﻴﻮﻧﺪ�� ﺟﻨﺴﻴﺲ
 3800ﻣﺪ�  2009ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
� 85�951ﻳﺮ�� 96ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� G6DA8U095853
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
KMHGC41EP9U046998
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺮ��

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ��ﻧﺖ ��ﻳﺴﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ NAAB66PE2GV664317
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 53ﻳﺮ�� 31�881ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﻧﺪ�ﮔﻲ ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮ���
ﺳﻮ��� ﭘﮋ�  405ﻣﺪ�
 1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�
� 55�197ﻳﺮ��96
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 � 14261590ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� 12484166538
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� �ﻋﺘﺒﺎ�
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺮ��

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮ�ﺳﺰ( ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﻛﺎ�
ﻧﻴﺴﺎ� ��ﻧﻴﺰ ﻣﺪ�  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ304376 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ�� 22 :ﻳﺮ��  44�942ﺑﻪ ﻧﺎ� �ﻣﻴﻦ
ﻋﻀﺪ�ﻧﻠﻮ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎ�� ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
 2510940ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮ�
ﻫﻴﻮﻧﺪ�� ﻣﺪ�  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  � 56� 123 � 23ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ� D6CBA194949
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
N3PTTB38EBRMP0040
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ�
�ﺳﺖ) .ﺗﻴﺮ��(
�ﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﭙﻴﺪ� ﻓﻜﺮ� ﻣﺎﻟﻚ
ﺧﻮ��� ﭘﮋ�  206ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 � NAAP03ED8CJ559235ﺷﻤﺎ��
ﻣﻮﺗﻮ�  14190076684ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪ��
�ﺳﻨﺎ� ﻓﺮ�� ﺗﻘﺎﺿﺎ� ��ﻧﻮﺷﺖ �ﻟﻤﺜﻨﻲ
�ﺳﻨﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﻧﻤﻮ�� �ﺳﺖ .ﻟﺬ� ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺮ ﻛﺲ ��ﻋﺎﻳﻲ �� ﻣﻮ�� ﺧﻮ���� ﻣﺬﻛﻮ�
���� ﻇﺮ� �� ��� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎ�ﻣﺎ�
ﻓﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ��ﺧﻮ��� ��ﻗﻊ ��
ﭘﻴﻜﺎ�ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﭘﺲ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮ�
ﻃﺒﻖ ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻣﻘﺮ� �ﻗﺪ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ � ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮ���
ﭘﮋ�  206ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� �ﻳﺮ��
 511 � 63ﻫ�  � 35ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
� NAAP03ED8CJ559235
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� 14190076684
ﻣﺪ�  1391ﺑﻪﻧﺎ� ﺳﭙﻴﺪ� ﻓﻜﺮ�
ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� � ��
��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬ�ﻳﻲ
ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ
ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
 � 20985/24ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺻﺪ�� 1390/09/28
ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ
� ﺟﻬﺖ �ﻟﻤﺜﻨﻲ �ﻗﺪ��
ﻣﻲﮔﺮ��.

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪ��� )�ﺻﻞ ﺑﺮ�ﺳﺒﺰ� �ﺻﻞ ﺳ���ﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ� ﻛﺎ�� ﮔﺎ��ﻧﺘﻲ�
ﻛﺎ�� ﻃﻼﻳ���ﻲ� ﻛﺎ�� ﺧ���ﻮ���� ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ � ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣ���ﻪ )ﻣﺎ�ﻳﺎ�
ﺑﺤﻴﺮ�ﻳﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1363ﺻﺎ��� �� ﻧﻬﺎ�ﻧﺪ � ﺷ���ﻤﺎ�� ...�9381872430
ﺧﻮ��� �ﻧﺎ ﻣﺪ�  94ﺑﻪ �ﻧﮓ ﺳ���ﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ�� ﺷ���ﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 13�397
�ﻳﺮ��  99ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�  147H0157002ﺷ���ﻤﺎ�� ﺷﺎﺳ���ﻲ
 NAAW01HE7FE032030ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴ���ﺖ ﻣﺎ�ﻳﺎ� ﺑﺤﻴﺮ�ﻳﻲ
ﻣﻔﻘﻮ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ � ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ��ﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎ� ﺑﻪ
�� �� � NAAA36AA7AG206171
 11488108224ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 65ﻳﺮ�� 22�355ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ �ﻣﻴﺮ�ﺿﺎ ﺳﺎﻻ�� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ � ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺑﻪ ��
00630878 �� � S1412282175221
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 65ﻳﺮ�� 32�682ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺣﺴﻦﺧﺎﻧﻲ �ﻟﻪ�ﺑﺎ�� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ��ﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  NAZPL140TIM246532ﺷﻤﺎ��
ﭘﻼ� � 65ﻳﺮ�� 13�425ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ �ﻫﺮ�
ﺧﻀﺮ�ﭘﻮ� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ � ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺑﻪ ��
3080043 �� � S1412288318705
ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� � 75ﻳﺮ�� 51�447ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻬﻨﺎ�
ﻣﻬﺪ�ﻧﮋ�� ﻣﻔﻘﻮ� � ﻓﺎﻗﺪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ� ﺳﺒﺰ ��ﻧﺖ ��ﻣﻴﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﭘﻼ� 69
� 45�971ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�  80054654ﺷﻤﺎ��
ﺷﺎﺳﻲ  0064938ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮﻳﻚ ﻣﻔﻘﻮ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ� � �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮ��� ﺳﻤﻨﺪ
ﺳﻮ�� ﻣﺪ�  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 89�415ﻳﺮ�� 93ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ� 12490077794
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ
 NAACC1CF1BF438091ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﻋﺒﺎ� ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ�
� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ �ﺳﺖ.
)ﺷﻴﺮ��(
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