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همین صفحه

وژیه دافرت      پیشخوان کشور

ادغام پلیس+10 
دردفاترپیشخوان دولت 

نیازمند قانون جامع است 

وعده های سال های گذشته 
دولت تغییری در حال و روز 

دفاتر نداشت!
2 2

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
بر ضرورت کار کارشناسی در خصوص واگذاری 
بیشــتر خدمات باجه ای به دفاتر پیشخوان 
دولت تاکید کرد.مجلس شورای اسالمی در 
مهرماه سال 1389 قانونی را از تصویب گذراند 
که براساس آن کلیه دســتگاههای اجرائی، 
نهادهای انقالبی، موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی موظف شدند  کلیه خدمات باجه 
ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط 
اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
که توسط بخش غیر دولتی ایجاد و مدیریت 
می شوند، واگذار کنند .در حالی که براساس 
این قانون ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید 
برای این خدمات ممنوع شده بود و  کلیه دفاتر 
دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر 

می یافت این مصوبه قانونــی جنبه اجرایی 
چندانی به خود نگرفت تا آنجا که بســیاری 
از دفاتر پیشــخوانی که با سرمایه های بخش 
خصوصی ایجاد شده بود به دلیل حاشیه کم 
ســود در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار 
گرفته اند .عبداهلل رضیان، عضو کمسیسیون 
صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار 
ما می گوید : باید مراجعه مســتقیم مردم به 
ادارات و دســتگاهها تا آنجا که ممکن است 
کاهش یابد و طبیعی است که مردم نیز عالقه 
مند هستند مراجعات و مشکالتی که در این 
زمینه در سالهای گذشته داشته اند مرتفع شود 
.وی افزود: مراکز پلیس +10 با مجوز و مصوبه 
نیروی انتظامی ایجاد شــده اند که خدمات 
مربوط به این حوزه را ارائه می دهند و بدیهی 

است ساماندهی این مراکز  نیز به عهده آنهاست 
البته فضای ارائه خدمات باید با اصالح یا تصویب 
قانونی جدید در این زمینه  به گونه ای تعیین 
شود که خدمات همه نهادها به صورت یکپارچه 
به دفاتر پیشخوان دولت ارایه شود .این نماینده 
مجلس ادامه داد: قانون، مصادیق خدمات را 
تعیین نکرده به همین دلیل نیروی انتظامی 
یا شهرداری ها دفاتر ارائه خدمات خود را ایجاد 
کرده و خدمات را از طریق بازنشستگان خود 
ارائه می دهند که البته قابل ادغام است و باید در 

این خصوص تدابیری اندیشیده شود .

خدمات متنوع اداری حاشیه سود  
دفاتر پیشخوان افزایش یابد

عضو کمسیســیون صنایع و معادن مجلس 
بیان کرد: مجلس می تواند در قالب ارائه یک 
طرح موضوع گسترش خدمات ارایه شده در 
دفاتر پیشخوان را به دولت الزام کند تا خدمات 
متنوع اداری حاشیه ســود دفاتر پیشخوان 
را افزایش دهد و این موضــوع قابل طرح در 
مجلس است .رضیان در عین حال عنوان  کرد: 
عدم تماس مستقیم مردم با نهادها و سازمانها 
سوء استفاده های احتمالی و فساد اداری را به 

نحو قابل مالحظه ای کاهش می دهد و برنامه 
ریزی درست در این زمینه ضمن کاهش فساد 
اداری در کاهش ترافیک شهری و هزینه های 
سربار نیز بســیار  مفید خواهد بود .وی ادامه 
داد: این اقدام می تواند خدمات باجه ای اداری 
بسیاری که در حال حاضر وجود دارند و  قابل 
واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت هستند را 
کاهش دهد و باید کار کارشناسی گسترده ای 
در این زمینه صورت گیرد .عضو کمسیسیون 
صنایع  مجلس اظهار کرد:  برخورد نامناسب 
کارکنان ادارات و دســتگاهها در سالهای نه 
چندان دور برای بسیاری از مردم تجربه شده 
و کیفیت بهتر ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان 
انگیزه برای عدم مراجعه مستقیم به ادارات را 
افزایش داده است .رضیان همچنین از مهلت 
شش ماهه به سازمان استخدامی برای  احصاء 
واگذاری خدمات قابل ارایه به دفاتر پیشخوان 
دولت اظهار بی اطالعی کرد و گفت: باید کار 
کارشناسی الزم در این خصوص صورت گیرد 
که چه بخشی از خدمات الکترونیکی و باجه ای 
قابل ارایه به دفاتر پیشخوان هستند تا بتوان 

دامنه فعالیت این دفاتر را گسترش داد .

نماینده مجلس:

اجرای ناقص مصوبه قانون دفاتر پیشخوان 
زمینه ساز زیان مالی شد

نماینده مجلس:

 اجرای ناقص
 مصوبه قانون دفاتر 
پیشخوان زمینه ساز 
زیان مالی شد

 نقش دفاتر پیشخوان خدمات دولت در تحقق 
دولت الکترونیک و شهر هوشمند

شهر دارای سیستم پیچیده و پویاست.نسان به عنوان بازیگر 
اصلی در پویایی شهر جهت تســهیل امور روزمره خود و 
افزایش کیفیت زندگی نیاز به ابزار تسریع گر دارد. امروزه 
ما این ابزار را با عنــوان تکنیک های مکانیک و الکترونیک 
می شناسیم. مکانیک در ساخت وسازها و حمل ونقل نقش 
عمده ای داشــته و الکترونیک علی الخصوص اینترنت در 
خصوصی ترین مسائل زندگی انسان شهرنشین رخنه کرده 

 است. با این اوصاف دولت ها ناگزیرند عالوه بر پذیرش نقش
 فناوری های نوین ارتباطی، در این صنعت پیشگام شده و از 
مزایای آن برای پایداری ساختار حکومتی و بهبود کیفیت 
زندگی شهروندان بهره ببرند که در صورت اجرای صحیح 
استراتژی دولت الکترونیک، رضایتمندی شهروندان را در 
پی خواهد داشــت. در این میان نه تنهــا دولت ها ذی نفع 
خواهند بود بلکه ذی مدخــالن خصوصی نیز قادرند نقش 
مفصل و کنتاکتور را بین دولت و شهروندان ایفا کرده و از 

این سرمایه بهره گیرند.

این مفصل در ساختار حکومتی جمهوری اسالمی ایران، 
با نام دفاتر پیشــخوان دولت نمود پیدا کرده اســت. پیرو 
این ســاختار در کالنشهرها، شــهرهای کوچک و میانی، 
دهســتان ها و برخی از روســتاها نیز خدمات الکترونیک 
دولت با عنوان دفاتر پیشخوان اجرایی گردید.دستگاه هایی 
که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و همچنان به شیوه 
سنتی به ارائه خدمات می پردازند که این امر عالوه بر ایجاد 
هزینه برای آن نهادها، به اتالف زمان و سرمایه شهروندان 
پرداخته و همچنین باعث ایجاد ترافیک در شــریان های 
منتهی به این سازمان ها می گردد که برای سازمان شهری 

ایجاد هزینه می کند.
امروزه خدمات تجاری، اداری، پولی و بانکی، رفاهی، حمل و 
نقل و ... در اثر پدیده اینترنت از جایگاه سنتی بیرون کشیده 

و در جریان ســایبری حرکت می کند. یکی از درگاه های 
اصلی این جریان با عنوان دفاتر پیشخوان شناخته می شود 
که در تحقق اهداف دولت شهر الکترونیک شاید مؤثرترین 
نقش را داشته باشند. هرچند این درگاه-ها اندک اندک از 
سطح شهرها به داخل منازل کشیده شده و شهروندان حتی 
قادرند بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان به اکثر امور اداری 
روزمره در خانه بپردازند. با این حال دفاتر پیشخوان دولت 
خدمت نوینی است که بسط و اشاعه آن جغرافیای شهر را 
در جهت پایداری سوق داده و یاری گر تحقق رفاه اجتماعی 
و بهبود کیفیت زندگی سکونتگاه های شهری و روستایی 
خواهد شد. مبرهن اســت در عصر حاضر آن دولتی موفق 
است که تسریع و تسهیل خدمات رسانی را در باالترین حد 

موجود در ساختار خویش داشته باشد.

 قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 در هاله ای از ابهام 

 در حالی که اصل 44 قانون اساســی و فرمایشــات
 مقام معظم رهبری به افزایش و توسعه فعالیت های 
بخش غیردولتی تأکید دارد فشار وزارت ارتباطات 
زمینه توسعه تصدی گری را در بخش دولت دنبال 
می کند با توجــه به ابالغیه ریاســت جمهوری در 
شورای عالی اداری و همچنین ابالغیه مجری درگاه 
به مجموعه اقتصادی دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
متاسفانه شــنیده ها حکایت از تالش بخش دولت 
برای ایجــاد       واحد دفاتر پیشــخوان دولت دارد 
 موضوعی که یک امر تصدی گری است و باید دولت با 
سیاست گذاری و راهبری این بخش زمینه توسعه 
فعالیت ها وچتر حمایتی خود را بر روی آن افزایش 
دهد.متاســفانه اقدامات موازی با بخش غیر دولتی 
سرمایه گذاری های انجام شده را دچار تهدید نموده 
و اساساً منجر به چاق شــدن بخش دولت می شود.

حال باید دید وزیر محترم ارتباطات در این خصوص 
چه نظری دارند کما اینکه ایشــان همواره تأکید بر 
واگذاری امور به بخش غیر دولتی داشته اند  و اصل 
رقابت را مد نظر قرار داده اند باید دید در این خصوص 

چه نظری خواهند داد.

یادداشت
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رحیم سرور   | هیئت علمی و استاد گروه جغرافیای 
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات



مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
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با توجه به دستورالعمل اجرایى بهداشت 
(کد دستورالعمل 18039208) مبنى 
بر صدور کارت هاى بهداشت به صورت 
PVC و صدور کارت منزلت بصورت 
PVC با هماهنگى شرکت هاى تامین 
PVC کننده دستگاههاى پرینترکارت

و همچنین جهت پروژه کارت هوشمند 
ملى اسکنرهاى 4 انگشتى و 10 انگشتى  
در بســته هاى مختلف توسط شرکت 

مهدیس پایاب ایرانیان آماده واگذارى 
مى باشد.

جهت مشاهده مشخصات فنى و قیمت 
WWW.MAHDISPAYAB.به ســایت

COM   مراجعه و یا با شــماره هاى زیر 
تماس حاصل فرمائید.

 02166563138 -  02166565639
 -   02166564054  –

 02166561176

 مدیر یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: با وجود 
تمام وعده های داده شده هنوز بسیاری از مدیران دفاتر 
پیشخوان دولت حتی بیمه ندارند.علی اکبر قندهاری در 
گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه  مصوبه دولتی برای 
بیمه مدیران دفاتر پیشــخوان دولت وجود دارد گفت: 
دست کم در استان گلستان و در دهستان استرآباد جنوبی 
هنوز این خواسته ما محقق نشده است و بعد از پی گیری 
هایی که انجام داده ایم تنها توانسته ایم خودمان را بیمه 
عشایر روستایی کنیم؛  وقتی تا این حد درباره  اهمیت 
بیمه صحبت می شود چرا پای عمل که می رسد کاری را 
که می دانیم انجام آن سختی چندانی هم ندارد از دفاتر 

پیشخوان دولت مضایقه می کنند.
هفت سال است کارمزدهای دفاتر تغییری 

نداشته اند!
وی  گفت: از هفت سال گذشته تا کنون  تعرفه های دفاتر 
پیشخوان دولت  تغییری نداشته اند،در این هفت سال 
دولت عوض شده،  هر سال حقوق کارمندان و کارگران 
افزایش پیدا کرده، رقم قابل توجهی برای تورم اعالم شده ، 
اجاره ملک افزایش یافته ، آب و برق و گاز و تلفن همه گران 
تر شده اند اما این وسط تنها دریافتی ای که برایش اتفاقی 
نیفتاده کارمزد دفاتر پیشخوان دولت است،  به همین 
دلیل است که قدرت خرید  صاحبان دفاتری که تنها منبع 
درآمدشان دفاتر پیشخوان است  هر سال در مقایسه با 

سال قبل کمتر می شود.

قندهاری با اشاره به تغییر توان خرید دفاتر گفت:  هفت 
سال پیش با 200 یا 300 تومان هر کارمزد می توانستیم 
دو تا نان بخریم اما االن باید چند تا از این 200 تومان ها 

باشد که دستمان به یک نان برسد؟!
هزینه های ارتقاء پســتی بــرای دفاتر 

پیشخوان زیاد است
مدیر این دفتر پیشخوان خدمات دولت در عین حال بیان 
کرد: یکی از مشکالت دیگر ما در دفاتر الزام اخیر  پست 
برای ارتقای  پستی دفاتر اســت، آنها ما را برای این کار 
تحت فشار می گذارند اما در عین حال می گویند تمام 

هزینه های ارتقا را نیز باید خودتان متحمل شوید!
وی در ادامه گفت: کسی نیست بگوید واقعا هزینه هایی 

را که نقدا برای خواسته های پست می پردازیم چند سال 
طول می کشد تا از طریق ارائه خدمات پستی به مشتریان 

به صورت خرد خرد، جبران شود.
 *سازما ن ها ما را به چشم  کارگر نگاه می کنند

قندهاری درباره نوع برخورد سازمان های طرف قرار داد با 
دفاتر نیز توضیح داد: یک زمانی می گفتیم ما پرسنل  این 
سازمان ها نیستیم و باید با ما مانند بخش خصوصی رفتار 
شود اما االن دیگر این را هم انتظار نداریم و درخواستمان 
این است که ما را مانند همکار خود ببنید نه اینکه شبیه 
کارگر روزمزدی که موظف به انجام فرامین و خواســته 

های آنهاست.
وی با بیان اینکه ما از وظیفه شانه خالی نمی کنیم افزود:  
باالخره قراردادی که میان ما منعقد شده است دفاتر را 
مکلف به انجام خدماتی می کند اما این به آن معنی نیست 
که مجبور باشیم با حداقل دستمزد و حداقل احترام و  
پشتیبانی، همه خواسته های آنها را جامه عمل بپوشانیم.

وعده های سه سال گذشته دولت تغییری 
در حا ل و روز دفاتر نداشته است

مدیر این دفتر پیشخوان خدمات  با گالیه از وعده های 
عملی نشده دولتی ها در سه سال گذشته گفت: وقتی 
مسئوالن  جدید سر کار آمدند وعده های امیدوار کننده 
ای به ما دادنــد و ما هر ماه به این امیــد که تغییری در 
وضعیت دفاتر پیش بیایید ســر می کنیم اما درنهایت 

اتفاق خاصی نمی افتد.

وی در ادامــه گفت: یک روز می گوینــد خدمات دفاتر 
افزایش پیدا می کند، یک روز صحبت از دادن خدمات 
دفاتر پلیس + 10 به پیش خوان ها می شود، هرروز یک 
وعده ووعید را می دهند  اما تا کنون که هیچ کدام محقق 

نشده و دست ما از کمترین امکانات هم کوتاه است.
قندهاری گفت: اکنون سیستم هایمان نیاز به تعمیرات 
دارد، هزینه رایانه و به روز رســانی تجهیزات یک طرف 
،خواسته ها و ملزومات جدید هم یک طرف ،اما این وسط 
یک نفر نمی آید بگوید که درآمد ما هــم باید افزایش 

پیدا کند.
تعطیلی هر دفتربه معنی نارضایتی خاموش 

بخشی از جامعه است
وی  با اشــاره به تعطیلی یا ورشکســتگی برخی دفاتر 
پیشخوان دولت گفت:  شــاید در ابتدا به نظر نیایید اما 
تعطیلی هر دفتر پیشخوانی، اول از همه منجر به بیکاری 
چند نیروی انسانی می شود که این خود معظلی است و 
در ثانی به ویژه در شهر های کوچک و روستاها زحمت 
مردم را بــرای انجام امور اداری بیشــتر می کند؛ وقتی 
دفتر پیشخوانی تعطیل شود مردم باید چندین کیلومتر 
مسیرهای روستایی را طی کنند و از کشاورزی و دامداری 
و زمان خود بزنند تا یک کار کوچک آنها انجام شود و این 
منجر به نارضایتی خاموش بخشی از جامعه خواهد شد  
که تبعات این نارضایتی ها  قطعا درآینده برای خود دولت 

مشکل ساز می شود.

عضو کمیســیون  صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: واگذاری وظایف باجه 
ای نهادها و دستگاهها به دفاتر پیشخوان و 
ادغام دفاتر پلیس +10 و دفاتر الکترونیک شهر 
قابل انجام است اما به نظر می رسد ادغام این 
مراکز در دفاتر پیشخوان دولت نیازمند قانونی 
جامع است تا وظایف باجه ای تمامی نهادها و 

دستگاهها همگرا و به نوعی هم کاسه شود .
غالم محمد زارعی  در گفت وگو با خبرنگار ما 
تصریح کرد: کاهش تصدی دولت موجب ارایه 
خدمات بهتر و کاهش بار مالی خواهد شد و 
طبیعی است که خدمات رسانی را تسهیل 
می کند اما اختالف نظروزارت کشور و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات درارائه مجوزها 
و نظارت ها مشکالتی را به وجود آورده است .

وی تصریح کرد: مجلس مقرر کرده  که ارائه 
مجوز دفاتر خدمات پیشخوان با شرکت ملی 
پســت  و نظارت ها با وزارت کشور باشد که 
در حال حاضر به وزارت ارتباطات (سازمان 
تنظیم مقررات) محول شده است.زارعی با 
تاکید بر ضرورت آموزش افرادی خبره و حرفه 
برای فعالیت در دفاتر پیشخوان عنوان کرد: 
وظایف گسترده ای در قالب دفاتر پیشخوان 
دولت قابل تعریف است و طبیعی است ارائه 
خدمات بهتر در این مراکز رغبت مردم را برای 
مراجعه به این دفاتر بیشــتر می کند .عضو 
کمیسیون  صنایع و معادن مجلس خاطرنشان 

کرد: غیرشفاف شدن مسئولیت ها و وظایفی 
که از سوی دفاتر پیشــخوان دولت ارائه می 
شود از جمله مواردی است که موجب شده 
تا حاشیه سود این دفاتر اندک باشد و برخی 

دفاتر نیز در معرض تعطیلی قرار گیرند .

امکانــات موجــود در دفاتر  
پیشخوان باید کافی باشد

وی درعین حال تصریــح کرد:تجهیزات و 
امکانات موجود در دفاتر پیشخوان باید کافی 
باشد و تفاوت مشــهودی در ارائه  خدمات 
با بخش های دولتی  وجود داشــته باشد تا 
راندمان کار را افزایش دهــد .زارعی با بیان 
اینکه درصورت نظارت دقیق تر، دفاتربا نظم 
مخصوص ،خود را مسئول تر در ارایه خدمات 
می دانند اظهار کرد: مــوازی کاری نهادها و 
دستگاهها در زمینه واگذاری خدمات باجه ای 
به زیر مجموعه های خود و ایجاد دفاتر پلیس 
+10 یا الکترونیک شهر نیز دامنه گسترش 
فعالیت این دفاتر را کاهــش می دهد و باید 
در این زمینه تدابیری اندیشیده شود .عضو 
کمیسیون  صنایع و معادن مجلس خاطرنشان 
کرد: آموزش نیروی انسانی یک اصل مهم و 
اساسی در بهبود کیفیت ارائه  خدمات در دفاتر 
پیشخوان دولتی است و باید استاندارد معینی 
برای تعداد نیروی انسانی و تخصص های الزم 

به این افراد وجود داشته باشد .

چابکی دولت منوط به چیست؟  
زارعی عنــوان کرد: بهــره وری 
نیروی انســانی در بخش هــای دولتی ، 

سازمان ها و نهادها پائین است و کاهش 
تصدی گری های دولتی و واگذاری اموری 
که توسط بخش خصوصی قابل اجراست 
موجب چابکی دولت خواهد شــد .وی در 
عین حال بیان کرد: اگر مشــکالت دفاتر 
درکمیسیون های مرتبط با مجلس مطرح 
شود می توان راهکارهای کارشناسی برای 
برون رفت از شــرایط کنونی ایجاد کرد و 
در دوره گذشــته مجلس نیز مباحثی در 

این خصوص در کمیســیون های مجلس 
مطرح بود که باید باز هم در کمیســیون 
هــای تخصصی مــورد بحث و بررســی 
واقع شــود که مورد  بحث نیز می  باشد 
.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در خصوص نگاه درآمدی 
دستگاههایی مانند شــهرداری یا نیروی 
انتظامی به دفاتر الکترونیک شهر یا پلیس 
+10 ،تصریح کرد: شــهرداری ها در حال 

تفویــض وظایفی مانند صــدور مجوز به 
دفاتر هســتند اما برخــی از خدماتی که 
توسط پلیس +10 ارائه  می شود تخصصی 
و حیطه وظایف این دستگاههاســت که 
قابل واگذاری به بخش خصوصی است اما 
به نظر می رسد ادغام این مراکز در دفاتر 
پیشــخوان دولت نیازمنــد قانونی جامع 
اســت تا وظایف باجــه ای تمامی نهادها 

همگرا و همکاسه شود .

وعده های سال های گذشته دولت تغییری در حال و روز دفاتر نداشت!

عضو کمیسیون  صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  مطرح کرد:

ادغام پلیس+10دردفاترپیشخوان دولت نیازمند قانون جامع است  

کشور ان  پیشخو دافرت       
وژیه 
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3 کشور ان  پیشخو دافرت       
طرح قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت بعد وژیه 

از مدتها  از مدار رسیدگی کمیسیون خارج 
و دوباره در ته صــف قرار گرفت!محمدرضا 
بادامچی  در گفت وگو با خبرنگار ما  با اشاره 
به اینکه قرار بود هفته گذشته موضوع دفاتر 
پیشــخوان دولت در کمیسیون اجتماعی 
مجلس مورد بررســی قرار گیرد، گفت: با 

ایراداتی که شورای محترم نگهبان به مصوبه 
مجلس وارد دانستند به نظر نمایندگان رسید 
که تغییرات به وجود آمده باز هم ابهاماتی را 
ایجاد می کند، لذا قرار شد مهلت چند ماهه 
ای به این طرح داده شود تا مجددا مسائل و 
مشکالت دفاتر مورد بررسی قرار گیرد و موانع 
تصویب قانون جامعی که  مورد تایید شورای 

نگهبان نیز باشد برداشته شود.بادامچی در 
پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت چند 
سال همچنان گفته می شود قانون مرتبط با 
دفاتر پیشخوان دولت به بررسی بیشتر نیاز 
دارد، توضیح داد: متاسفانه بسیاری از موارد 
در دست ما نیست، مســیر قانونگذاری در 
کشور ما طوالنی و پیچیده است و این طرح 
همچنان برای اجرایی شدن با موانع متعددی 

روبه رو اســت.  وی در ادامه تاکید کرد:در 
واقع هفته گذشته طرح، بدون آمادگی همه 
نمایندگان برای مواجهه با ایــرادات وارده و 
به صورت ناغافل  به کمیسیون آورده شد، 
لذا در نهایت نمایندگانی که پی گیر طرح 
هستند به این نتیجه رســیدند در فرصت 
مناســب تری به این موضوع رســیدگی 

شود.

طرح قانون دفاترپیشخوان دولت دوباره، ته صف قرار گرفت! 
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کارت ملی، شناســنامه، گواهینامه ماشین، گواهینامه 
یلی، ل ت موتور، گذرنامه، دی

محمد خوشــحال فرزند غالمعلی دارای شــماره شناسنامه 2558 و 
کدملی 3251791648  مورخ 1395/11/24 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، شناسنامه، کارت ماشین،
نسرين اقوامی فرزند مهدی دارای کدملی 1450054196 و مدارک 
خودروی به شماره شهربانی ايران 99 - 235  75 شماره شاسی 
NAAP03ED8BJ467024 و شــماره موتور 14189055255  
مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند ماشین،
مدارک کامیون فوتون آئومارک مدل 1393 به شــماره پالک ايران 
43 - 379 ع 19 شماره موتور 314189182212 به نام ناهید شفیعی 
مورخ 1394/01/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
حسین حسینی فرزند رحیم دارای شماره شناسنامه 1651 و کدملی 
1287978983 مورخ 1395/10/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی،
صغرا منصوری فرزند اکبر دارای شــماره شناسنامه 1380 و کدملی 
1283061767 متولد 1356/06/30 مــورخ 1395/11/20 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی،

عباس بختیاری فرزند حسین دارای شماره شناسنامه 1692 و کدملی 
1285921232 متولد 1356/07/10 مــورخ 1395/08/25 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ت،  کارت ملی، کارت اقســا بانک مسکن، کارت منز
و بازنشستگی، دفترچه 

ربابه رنجی فرزنــد ابراهیم دارای شــماره شناســنامه 558  مورخ 
1395/12/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
محمد قاسدی فرزند يوس مورخ 1395/09/01 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
محمود وطن دوست کمالی فرزند طاهره دارای شماره شناسنامه 4480 
مورخ 1395/11/21 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مســعود تاتا فرزند ابوالفت دارای شــماره شناســنامه 3387  مورخ 

1395/10/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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ار  احدیکد )702( ار ج

کارت ملی، 
سکینه سلطان احمدی فرزند محمدباقر دارای شماره شناسنامه 2386 
مورخ 1395/12/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،  کارت ماشین،
اســماعیل حیــدری گلیجانی فرزنــد علی پنــاه دارای شــماره 
شناســنامه 14  و کدملــی 2432969820 و مــدارک خــودروی 
مدل 1395 به شــماره پالک ايران 83 - 812 و 69 شــماره شاسی 
 M135717586 و شــماره موتــور NAS431100G5888231
مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
ســمیه بختیاری فرزند غالم دارای شماره شناســنامه 3249  متولد 
1361/11/09 مورخ 1394/10/20 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت ملی، گواهینامه پایه دو

مهتاب قلی زاده فرزند قدرت اله دارای شــماره شناســنامه 2645 و 
کدملی 4609939258  متولــد 1367/01/17 مورخ 1395/05/04 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
فاطمه هدائی فرزند فیروز دارای شــماره شناســنامه 5489  مورخ 

1395/08/17 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
سعید دلشاد فرزند عیسی دارای شــماره شناسنامه 11335 و کدملی 
1467184578 متولد 1367/01/31  مــورخ 1395/12/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی هوشمند، گواهینامه پایه دو،

وم موســوی کالن فرزند ســید حســن دارای شماره  ســیده ام کل
شناسنامه 787  و کدملی 1620607069متولد 1351/04/20  مورخ 

1395/01/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، گواهینامه پایه دو،
يوس رشوندی فرزند فضل اله دارای شــماره شناسنامه 72242 و 
کدملی 4320717643 مورخ 1395/11/25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
اعظم رمضانی فرزند میر يعقوب دارای شــماره شناســنامه 1843 و 
کدملی 1582301077 متولــد 1363/02/06 مورخ 1395/03/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
مصطفی علی خانی فرزند محمد مورخ 1395/11/26 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه،

سید احمدرضا هاشمی  فرزند سید محمد دارای کدملی 1249907802 
متولد 1345/03/20 مــورخ 1395/11/03 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی،

سیده ملیکا طباطبايی جاويد  فرزند سید حمید مورخ 1395/08/30 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
حاتم واحدی فرزند محرم دارای شــماره شناســنامه 97 و کدملی 
5059973085  مورخ 1395/11/23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
حامد بااليی چیکان علیا فرزند ابراهیم دارای کدملی 3320099426 
مورخ 1395/12/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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بهنامکد )702(

کارت ملی،
آربی قراخائیان آقبالغی فرزند ســوکیاس دارای شــماره شناسنامه 
49677 مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي باشد.
ورت، دسته  ، پاس کارت ملی، شناسنامه، ســند ازدوا

ت نامه چک بانک تجارت، وکا
امیرحســین باقری فرزند محمدتقی دارای شماره شناسنامه 11281 
مورخ 1395/11/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
علیرضا پشت مشهدی جنگلی فرزند غالمعلی دارای شماره شناسنامه 
20 و کدملی 6649768022 مورخ 1395/11/29 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مريم شهسوار زاده فرزند احمد دارای شماره شناسنامه 1037 متولد 
1347/04/25 مورخ 1395/11/15 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مريم زحمتکش شاقاجی فرزند تقی دارای شماره شناسنامه 47208 
متولد 1367/03/27 مــورخ 1395/12/03 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه،

اکبر شــکری فرزند رضا متولد 1358/03/03 مورخ 1395/07/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
انی آقا دارای شــماره شناسنامه 1 و کدملی  حسن ابراهیمی فرزند 
5039855461 متولد 1360/01/02 مــورخ 1395/09/10 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
زهرا تجويدی فرزند نعمت اله دارای شماره شناسنامه 175 و کدملی 
1263032893 مورخ 1395/11/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه،

بهنام حسن زاده سرابی نمینی فرزند نادر دارای کدملی 0012251593 
متولد 1368/12/22 مــورخ 1392/01/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
داود عزيزان مهربانی فرزند اسماعیل دارای شماره شناسنامه 4983 و 
کدملی 6029068751 مورخ 1395/09/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، شناسنامه،

معصومه زلقی فرزند رحم خدا دارای شماره شناسنامه 964 و کدملی 
1818934851 مورخ 1395/07/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مینا داورزنی فرزنــد ناصر دارای شــماره شناســنامه 2008 مورخ 

1395/12/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
محمد مهدی تابیده چی فرزند علی اصغر متولد 1373/02/27 مورخ 

1395/11/29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
امین ح فالح فرزند سعید متولد 1373/07/29 مورخ 1395/11/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه،

جابر نظربین فرزند بهرام علــی دارای کدملی 2660034737 متولد 
1368/11/01 مورخ 1395/05/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت ملی،

صمد دلگشا فرزند سی اله دارای شــماره شناسنامه 30095  متولد 
1361/06/25 مورخ 1395/11/15 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

صفریکد )702(

مدنیکد )702(

اییکد )702( ر

نصیریکد )702(

کارت ملی، 
محمدصادق مهر علــی زاده دارای کدملــی 1540412921 مورخ 

1395/11/23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
علی اصغر تقديــری مورخ 1395/03/01 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز،
 مــدارک خــودروی پرايد مــدل 1388 به شــماره پــالک ايران
 55 - 922 م 22 شماره شاسی S1412288098384 و شماره موتور 
3249203 به نام امیر کاظمی مورخ 1395/11/29 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
فیروز مبینی کرکانی فرزند نصرت اله دارای شماره شناسنامه 3957 
مورخ 1395/09/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز،
مدارک خودروی وانــت پیکان مدل 1386 به شــماره پالک ايران 
21 - 549 ط 36 شــماره شاســی 30511892 به نام محمد نظری 
مورخ 1390/09/31 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
پريسا شجاعی فرزند عباسعلی مورخ 1395/11/01 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی،شناسنامه،

شکوفه سبحانی دارای شماره شناسنامه 56961 مورخ 1395/10/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مهران نصیرپور مورخ 1395/11/25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

یکد )702( ی

کارت ملی،
روزبه کالنتری فرزند محمدرضا دارای شماره شناسنامه 772 مورخ 

1395/02/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ودیکد )702( مح

کارت ملی،
مهدی قوی پنجه فرزند شــعبانعلی دارای شــماره شناسنامه 330 و 
کدملی 2062867298 متولــد 1349/06/28  مورخ 1395/10/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مقدمکد )702(

کارت ملی ،
مريم صمیمی فرزند محرمعلی دارای شماره شناسنامه 11503 مورخ 

1395/11/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دهیکد )702( م

کارت هوشمند راننده، کارت هوشمند خودرو،
اکبــر امینی فرزند قــدرت دارای شــماره شناســنامه 1736 مورخ 

1395/11/30 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

تاجدینی کد )702( دا

کد )700(

کد )700(

انی، سند کم
مدارک خودروی به شــماره موتور 11486050221 و شماره شاسی 
31644392 به نام وحیــد عبدالتاجدينی مورخ 1394/12/14 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت هوشمند ناوگان، 
مدارک کامیــون باری چوبی مــدل 1974 به شــماره پالک ايران 
13 - 591 ع 35 شماره شاسی 957943 و شــماره موتور 316177  
به نام  منصور رضائی فرزند میرزا به شماره شناسنامه 145 و کدملی 

1229596232 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

،  برگ سبز خودرو کارت هوشمند ناوگان بار
مدارک کامیــون باری چوبی مــدل 1975 به شــماره پالک ايران 
13 - 143 ع 94 شماره شاسی 34631114138447 و شماره موتور 
10100368  به نام  رحمت اله خســروی فرزند اله قلی دارای شماره 
کارت هوشمند راننده به  شناســنامه 538 و کدملی 6219403533 
شماره  1245224 و به نام رحمت اله خسروی می باشد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پنجشنبه 5 اسفند 1395  
سال بیست و ششم | شمـاره 5346

 23 فوریه 2017 | 25 جمادى االول 1438



پنجشنبه |  5 اسفند 1395  |  سال بیست و ششم
 شمـاره  5346  |23 فوریه 2017 |  25جمادی االول  1438 
وژیه دافرت       پیشخوان کشور 4 صفحه                                                                                                                       

شناسنامه
روزنامه اجتماعى - سیاسى - ورزشى

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

امتیاز:47/50          رتبه 50  در بین 120 روزنامه کشور
دفتر: تهران،بزرگراه جــالل آل احمد، بین خیابان 
کارگر و اتوبان چمران، کوی پروانه، پالك 2  واحد 1      

تلفن:88019129 - 021           
 فاکس: 88353297- 021

روابط عمومی: 021-88356281   

توزیع تهران :  موسســه فرهنگی هنری راه زندگی: 
66622611ـ 021 
 امور شهرستانها:

021-66951637 -66482821 - 66951376
لیتو گرافی و چاپ:

 گلریز:66795348ـ  021
وب سایت روزنامه نسل فردا:

http://www.naslefarda.net 
پیام کوتاه : 30007232

 naslefardanews  :اینستاگرام
   naslfarda :تلگرام

موسویانکد )702(

میرحق جوکد )702(

ملکپورکد )702(

موسویکد )702(

کارت ملی،
رســول دهخدا فرزند عمران دارای شماره شناســنامه 6766 متولد 
1355/09/24 مورخ 1395/11/19 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شناسنامه،

مطهره عباســی فرنقی زاد فرزند محمدحسین متولد 1379/02/22 
مورخ 1391/01/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
مرجان قديری حیدری فرزند منوچهر دارای شماره شناسنامه 1267 
متولد 1358/03/12 مــورخ 1395/05/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
فاطمه جیريائی شــراهی فرزند غالمرضا دارای شماره شناسنامه 24 
متولد 1362/01/01 مــورخ 1395/05/20 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مرضیه آشــنا فرزند محمد دارای شماره شناســنامه 196 و کدملی 
3256620507 متولد 1341/04/09 مــورخ 1395/10/10 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
پژمان غفاری فرزند رضا متولد 1370/07/03 مورخ 1395/11/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه،

علی اشــتری فرزند جلیل دارای شــماره شناســنامه 4620 متولد 
1356/06/30 مورخ 1395/10/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی،
سینا اسدی سید محله فرزند سیامک دارای شماره شناسنامه 32859 
متولد 1366/06/31 مــورخ 1395/11/30 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه،

ريحانه ذبیحی فرزند رضا متولد 1378/11/21 مورخ 1395/11/15 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه،
عباس اسماعیلی خوشمردان فرزند علی اصغر متولد 1370/02/19 
مورخ 1394/10/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
سید حمید هاشمیان زاده افشــار فرزند ســید ابراهیم دارای شماره 
شناسنامه 450 و کدملی 3781795284  مورخ 1395/11/20 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی ،

علیرضا مسعودی فرزند حمیدرضا مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
امیر صديقی فرزند محمود دارای شــماره شناسنامه 1404 و کدملی 
1063934303  مورخ 1395/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی ، گواهینامه،
نیکی ســقطی جاللی فرزند منصــور دارای کدملی 2620249376  
مورخ 1395/12/02 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
سید محمد سید سالکی فرزند سید جعفر مورخ 1395/12/01 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی ،

علیرضا مومن زاده فرزند جعفر مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
سعید نفری اقدم فرزند حسین دارای شــماره شناسنامه 833 مورخ 

1395/10/15 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بهنامکد )702(

مدنیکد )702(

نصیریکد )702(

اسحقیکد )702(

تهرانی متینکد )702(

اسالمیکد )702(

موسویانکد )702(

کارت ملی،
محمد علیشاه فرزند حسین متولد 1368/03/16 مورخ 1393/05/05 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، کارت شبکه قرآن،

فاطمه سادات ايزدی شهرکی فرزند سید ناصر دارای شماره شناسنامه 
2736 متولد 1349/05/18 مورخ 1395/11/22 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، شناسنامه،

هدايت حسینی فرزند محمداسماعیل دارای شماره شناسنامه 773 و 
کدملی 5809653677  متولــد 1341/04/06 مورخ 1395/02/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، کارت دانشجویی،

سینا شکیبايی فر فرزند محمد مورخ 1395/12/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، 
مريم خیــاط فرزند ابراهیم دارای شــماره شناســنامه 2075 متولد 
1336/08/25 مورخ 1395/11/20 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت ملی، 

علی شــاکری فرزند محمدتقی دارای کدملی 3980193284 متولد 
1372/07/06 مورخ 1395/10/30 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت ملی، 

مرادعلی خاکزادی فرزند عباســعلی دارای شــماره شناسنامه 12 و 
کدملی 1063001617 متولــد 1331/01/04 مورخ 1395/11/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
علی بهزادی فرزند منصور دارای شــماره شناســنامه 3563 مورخ 

1395/11/12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی ،
سید امیر رحیمی دورکی فرزند سید اهلل دارای شماره شناسنامه 1827 
و کدملی 4689648603 متولد 1362/12/03 مورخ 1395/11/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
علی اکبر حیدری فرزند باقر دارای شــماره شناسنامه 219 و کدملی 
4322703070  مورخ 1395/03/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی، شناسنامه،
عباس جلیلی خامنه فرزند علی اکبر دارای شماره شناسنامه 5828 و 
کدملی 1728098297  مورخ 1395/08/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
حسین تقوی دار انديش فرزند نقدعلی دارای شماره شناسنامه 865 
و کدملی 2161429248 متولد 1340/08/20  مورخ 1395/11/25 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، گواهینامه پایه دو،
محمدحســین طاهری فرزند فريبرز متولــد 1371/07/12  مورخ 

1395/11/12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، شناسنامه،

جواد دين پرور فرزند علی محمد دارای شماره شناسنامه 255 متولد 
1359/03/21  مورخ 1395/07/01 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

موسویانکد )702(

برخوردارکد )702(

میر حق جوکد )702(

خجستهکد )702(

یوسفیکد )702(

موسویکد )702(

نصرآبادیکد )702(

مسعودکد )702(

شناسنامه، 
امیر جعفر پور نوشری فرزند کريم داراي شماره شناسنامه 840 متولد 
1361/01/27 مورخ 1395/11/17 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز ،
مدارک خودروی ســواری پرايد مدل 1392 به شــماره پالک ايران 
42 - 332 د 36 شماره شاسی NAS411100D1298015 و شماره 
موتور 4963138 به نام محمدحسین دشت خواه مورخ 1395/10/04 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
صادق محمدی قشالقی فرزند نوروزعلی مورخ 1395/10/20 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
مرتضی حیدرپور فرزند بیرامعلی دارای شــماره شناســنامه 6102 و 
کدملی 1292453461 متولــد 1364/06/14  مورخ 1395/10/20 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
جعفر کاظم زاده چوبری دارای شــماره شناســنامه 6218 و کدملی 
5699028188  مورخ 1395/08/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

کارت ملی،
بهزاد روح االمین فرزند حســن دارای کدملی 1280432098  مورخ 

1395/11/23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
زهره حاجی مشــهدی فرزند علی اکبر دارای شــماره شناسنامه 6 و 
کدملی 2249407592  مورخ 1395/09/11 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، گواهینامه پایه دو، کارت بازنشستگی تامین 
اجتماعی،

علیرضا نجارنیارکی فرزند محمدحسن دارای شماره شناسنامه 810 
و کدملی 5889647261 متولد 1332/07/02  مورخ 1395/11/27 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی،کارت موتــور، گواهینامه پایه دو، گواهینامه 

موتورسیکلت، بیمه نامه، 
مهدی محمديون فرزنــد احمد دارای شــماره شناســنامه 4797 
متولد 1362/10/05 و مدارک موتورســیکلت پرواز مدل 1387 به 
شــماره پالک 29787 و شماره شاســی 8714176 و شماره موتور 
200627766 به نام مهدی محمديــون مورخ 1395/11/30 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
فروغ السادات مرتضوی بنی فرزند رضا دارای کدملی 1090960891  
مورخ 1395/11/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه، 
عباس رضايی فرزند علی محمد داراي شماره شناسنامه 807 متولد 
1339/01/04 مورخ 1395/07/20 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت ملی، شناسنامه، 

فرشــاد بیات فرزند علی داراي شــماره شناســنامه 17197 متولد 
1363/06/20 مورخ 1395/11/01 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مقدمکد )702(

احدیکد )702(

جعفریکد )702(

موسویکد )702(

صادقیکد )702(

بهنامکد )702(

شاهیوندیکد )702(

موسویانکد )702(

کارت ملی، 
میترا بهرامی باالنی فرزند نصرت اله داراي شماره شناسنامه 10519 
متولد 1361/09/25 مــورخ 1395/09/20 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، گواهینامه پایه دو،
نگار حداد صادق بناب فرزند  صــادق داراي کدملی 1689870389 
مورخ 1395/11/05 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
شــهرام دينیون فرزند  داود داراي شماره شناســنامه 16312 مورخ 

1395/09/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
ســتاره عرب جبل عامل فرزند  اکبر داراي کدملی 4880184055 
مورخ 1395/11/06 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
زهرا سادات ســیدی فرزند  ســید فالح مورخ 1393/01/15 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
امیرپاشا زمانی مظفر آبادی فرزند  عنايت اله دارای شماره شناسنامه 
8317 و کدملی 2300133881 مورخ 1394/12/01 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت هوشمند راننده، کارت هوشمند خودرو،
امیر شجاعی فرزند علیرحم دارای شــماره شناسنامه 104 و کدملی 
4209747051 متولد 1363/03/15 و مدارک خودروی سمند تاکسی 
مدل 1394 به شــماره پالک ايران 31 - 624 ع 39 شــماره شاسی 
581941 و شــماره موتور 147H0101564 مورخ 1395/09/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی، گواهینامه پایه یک، کارت سوخت،
امیر مهــدوی فرزنــد محمدعلــی  متولــد 1368/05/28 مورخ 

1395/11/13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، شناسنامه،

صباح يگانه طینت نوراد فرزند داود دارای شماره شناسنامه 37103  
متولد 1366/01/01 مــورخ 1395/09/13 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 شناسنامه،

اصغر خورشــیدی خواه فرزند اله کرم دارای شماره شناسنامه 1341  
متولد 1341/08/09 مــورخ 1395/11/01 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت ملی،
محمد شم آبادی فرزند علی  متولد 1375/10/18 مورخ 1395/04/01 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ملی، سند ماشــین، گذرنامه، گواهینامه پایه دو، 

کارت پایان خدمت، دفترچه بیمه، کارت معافیت،
علی احقاقی فرزند علیرضا دارای شماره شناســنامه 283 و کدملی 
6229981769  متولد 1366/01/22 مــورخ 1394/01/03 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه

محمدپارســا احقاقی فرزنــد علــی متولــد 1389/12/19 مورخ 
1394/01/03 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.


