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معاونت حفاظت و پیشــگیری از حریق ســازمان آتش نشــانی شــهر تهران از 
برگزاری پنجمین همایش و نمایشــگاه بین المللی آتش نشــانی  و ایمنی شهری در 
روزهــای ۲۰ تــا ۲۲ تیر در تهران خبــر داد. کامران عبدولی، دبیــر اجرائی پنجمین 
همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی  و ایمنی شهری، ضمن تشکر از شهردار 
و حمایت های مدیریت شــهری در برگزاری این همایش، به زیر مجموعه های علمی 
 و کارگاه هــای همایش نیز اشــاره کرد و گفــت: در پنجمین همایش آتش نشــانی 

 و ایمنی شــهری، ۱۸ کارگاه تخصصی در محورهایی که اشــاره شــده است، برگزار 
خواهد شــد. همچنین زیر محورهایی برای هر پنل در نظر گرفته شــده است. سعی 
شده زیرمحورها را متناسب با موضوعات حوزه های عملیات، آموزش و آموزش های 
شهروندی انتخاب کرده و عالقه مندان که مخاطب این همایش محسوب می شوند، 
اعم از دانشــجویان، دانشــگاهیان و متخصصان ساخت وســاز و متخصصان نظام 
مهندســی و شهرسازی و آتش نشانی های کشور می توانند از موضوعات مطرح شده 

استفاده کنند. تاکنون حدود ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که این موضوع، 
بیانگر اســتقبال خوب جامعه علمی و دانشگاهی کشــور از این رویداد است. امید 
داریم کیفیت مقاالت ارســالی در سطح بسیار باالیی واقع شوند. ان شاءاهللا از طریق 
مقاالت برتر و ســایر مقاالت علمی واصله، سطح دانش جامعه  مهندسی ایمنی و 
آتش نشــانی ارتقا یابد. دبیر اجرائی همایش به نمایشگاه جانبی همایش نیز اشاره 
کرد و گفت: پیگیری ها و حمایت هایی که در سازمان پیرو دستور مقام معظم رهبری 
در خصوص حمایت از تولید داخل داشتیم، در این سال ها باالی ۹۵ درصد تجهیزات 
ایمنی و آتش نشانی  در کشور با کیفیت حتی بهتر از برندهای خارجی تولید می شود. 
قیمت هــا به شــدت کاهش پیدا کرده و در بســیاری از موارد به یک ســوم رســیده 
اســت. البته شــاید از نظر کمیت تجهیزات به تولید انبوه نرسیده ایم، اما اولویتمان 
در فهرســت زنجیره تأمین سازمان آتش نشانی،  همیشــه با تجهیزات تولید داخل، 
اســتاندارد و با عملکرد است و امیدواریم روزی برســد که نیاز به تولیدات خارجی 
نداشــته باشــیم. در نمایشــگاه، در کنار بحث های علمی ، شاهد عرضه  محصوالت 
شــرکت هایی که در این سال ها زحمت کشــیدند، هستیم و اکنون وظیفه ماست که 
از آنها حمایت کنیم تا به طور شایســته دیده شــوند؛ چون در این همایش خیلی از 

مسئوالن کشور از جمله وزارت صمت، ســازمان استاندارد، اتاق اصناف و مسئوالن 
با تولیدکننده ها ارتباط داشــته و فضای مناســبی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد 
شــد که از نزدیک با مسئوالن مشکالتشــان را مطرح کنند. همچنین این رویداد پلی 
ارتباطی را بین تولیدکننده ها و مصرف کننده ها به وجود می آورد. ما در این همایش 
از ســازنده های مطرح، انبوه سازان و کارفرمایان برجســته صنعت آتش نشانی های 
کشــور دعوت به حضور کرده ایم. به طور کلــی بازدیدکنندگان تخصصی در صنعت 
ایمنی و آتش نشــانی مخاطبان اصلی ما هســتند. از مدیــران HSE صنایع مختلف 
گرفته تا فعاالن اقتصادی این صنعت همگی برای بازدید از نمایشــگاه و بهره بردن 
از همایش دعوت شــده اند. بنده در شــرکت های داخلی پتانسیل باالیی را می بینم 
و معتقــدم اگر همت کنند، به طــور کلی نیاز داخل را در زمینــه تجهیزات ایمنی و 
آتش نشــانی  برطرف خواهند کرد. البته نبایــد فراموش کنیم که در این صنعت یک 
درصد خطا نیز قابل قبول نیســت و باید تمام مراحل کیفی محصول با دقت دنبال 
و به تأیید ســازمان ملی اســتاندارد یا مرکــز تحقیقات وزارت راه برســد. همچنین 
عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر در خصوص همایش به سایت 

WWW. NFUS.IR مراجعه کنند.

تهمتن برومند
پیش آهنگ: سال ها پیش، ۱۵، ۱۶ ســال پیش، به رسم بچه زرنگ های مدرسه ای، با 
افتخار (مثال) توانمندی خود را در دروس پیچیده ریاضی، فیزیک و شــیمی در بوق 
و کرنــا می کردیم و به هرچــه دروس عمومی ادبیات، عربی، زبــان و... بود فحش 
می دادیم. آرزوی دیرین داشتیم که این کنکور لعنتی دست از سر ما بردارد یا حداقل 

دروس عمومی را بردارند. به چه درد کسی می خورد؟
بچه بودیم و خام و نادان. واقعا نا دان. به معنای کلمه نادان!

پرده اول: اوایل دهه ۸۰ خورشــیدی، برای اولین بار، با تصمیم یا مداخله رســمی 
و همــکاری چندین نهــاد دولتی در ایران (مجلس و مشــخصا مرکــز پژوهش ها، 
وزارت علوم و مشــخصا سازمان ســنجش) در پویشی علمی و با برگزاری همایشی 
در اصفهان، تشــکیک در کلیت برگزاری آزمون سراســری کنکــور به عنوان ورودی 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور رسمیت پیدا کرد.
از خروجی هــای این پویش هــا، دو مقاله/گزارش/طــرح عملیاتی تحت عنوان 
بررســی نظام پذیرش دانشجو در ایران و ارائه الگوی مناسب اثر قلی پور، شجاعی و 
شکوهی و همچنین آسیب شناسی کنکور و بررسی امکان حذف آن در نظام پذیرش 
دانشجو نوشته سبحانی و شــهیدی بود. برخی از نکات اشاره شده در این آثار، قابل 

تأمل است؛ برای نمونه این برداشت از رشته های علوم پایه و ادبیات:
«اگر راه های دســتیابی به موقعیت های برتر اجتماعی و تحرک طبقاتی متنوع تر 
شــوند، می توان احتمال داد اصوال آمار داوطلب ورود به دانشگاه به معنی امروزی 
کاهــش می یابد. مثــال اگر جوانی بداند با ورود به هنرســتان یا یــک مرکز آموزش 
فنی وحرفه ای راه استخدام او در یک کار خانه یا مزرعه فراهم تر از این است که مثال 
لیسانس «ریاضی یا ادبیات» بگیرد، مطمئنا راه اول را انتخاب می کند...» (سبحانی، 

.(۱۳۸۶
 روی هم رفته ایده جا افتاده از چنین پویشی را می توان در ویژگی های زیر خالصه 

کرد:
 ۱. جدا سازی فرایند سنجش از پذیرش دانشجو

۲. مبنا قــرار دادن نمــرات دروس اختصاصــی و عمومی دانش آمــوزان دوره 
متوسطه در پذیرش دانشجو

۳. درنظرگرفتــن زمینه هــای خالقیــت، کار آفرینــی، ابــداع و کار هــای علمی 
دانش آموزان

۴. استفاده از آزمون های تشریحی در سنجش (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۴).
حاصل اما؟ با هم بشــماریم. ۸۱، ۸۲، ۸۳... حتی حوصله من هم ســر رفت، تا 
۱۴۰۰! ۲۰ سال، پاس کاری مداوم بین مصوبه های غیر اجرائی مجلس، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و ســازمان سنجش. اما کنکور ۱۴۰۱ همچنان به شکل سابق بر گزار 

خواهد شد.
میان پــرده: ســال ۱۳۸۸ و واقعا بر حســب اتفاق و نه چیز دیگری، وارد دانشــگاه 
صنعتی امیر کبیر شــدم. طبق یک قرار داد کالمی نا نوشــته و بعد ها طبق رده بندی 
ارائه شــده از دانشــگاه های کشور، در دســته بندی دانشــگاه های فنی و مهندسی، 
ســه دانشــگاه صنعتی شــریف، صنعتی امیر کبیر و مجموعه پردیس فنی دانشگاه 
تهران با فاصله بهترین دانشــگاه های کشــور محسوب می شــوند (که البته از بنده 
کمترین با ســابقه تحصیالت و پژوهش و پیاده ســازی در آمــوزش و آموزش عالی 
بشــنوید که هر سه دانشگاه مشــکل و مســئله زیاد دارند). مواجهه اجتماعی من 
در این سه دانشگاه، کلونی های دوســتی از پیش جا افتاده بود! کلونی ها مربوط به 
چند دبیرســتان و ارتباطات بین آن دبیرســتان ها بود. خبری از آن گوناگونی قومی و 
تفاوت ها و نخبگان گوشه و کنار ایران نبود. رفقای دیرین چند دبیرستان حاال مجددا 
کنار هم در فضای بزرگ تری بودند. سؤال می پرسیدم، از خودم البته! اینها چرا همه 

همدیگر را می شناسند؟!
 پرده دوم:بر اســاس گــزارش متأخر و البته بســیار با تأخیر شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی، به اعتــراف عاملی، کنکــور پدیده ای به نفــع پولدار هاســت. البته این 
نتیجه گیــری حتی حاصل رصد دقیق و علمی نهاد های سیاســت گذاری آموزشــی 
من جمله خود شورای عالی انقالب فرهنگی نیست؛ چرا که نتایج باز تاب شده، حاصل 
کار های پیشین پژوهشگران مســتقلی بوده است که سال ها این مطلب را بیان و در 
سکوت رسانه ای سرکوب شده اند. علی  میرزایی و همکاران (۱۴۰۰) در مطالعه تأثیر 
افتراقی تمول استانی بر سختی سؤاالت ماده ریاضی در کنکور، نشان داد پول بیشتر، 
سؤاالت آسان تری را برای داوطلبان به همراه دارد. این به آن معناست که امکانات 

مادی در ایران و در ســاختار آزمون کنکور، مستقیما چیزی جز سیطره ثروتمندان در 
اشغال تمام فرصت های تحصیلی نیســت. پایان نامه اینجانب در فاصله سال های 
۹۳ تا ۹۷ نشــان داد طبق خود اظهاری، باالی ۷۵ درصد از دانشگاهیان مشغول به 
تحصیل در پنج دانشــگاه برتر کشور در میان تمام زیر گروه های تحصیلی در ایران از 
دهک های باالی درآمدی هستند. عالوه بر این، ۷۶ درصد این افراد از مدارس خاص 
و ۶۵ درصد شــان هویتی محفلی (حتی در دانشگاه) از آن مدارس می گیرند. جدا از 

پیچیدگی های تناظر های موجود در چنین تحلیلی، به زبان ساده این را باید گفت:
ســفره ای از بچه پولدار های بانفوذ طبقه متوســط و پولدار پهن است، دور هم 
درس می خوانند. از دبیرســتان تا دانشــگاه! (و بله، حتی خــود من هم عضوی از 

همین خوان گسترده ام).
با گسترش انواع رســانه های در دسترس جوانان، انواع مختلفی از امکانات بین 
این افراد توســعه پیدا کرد. یکی از چیز هایی که به این واســطه در بین ســال های 
اوایل دهه ۹۰ تا همین ســال ها دیده ام، تأکید دانشــجویان جوان سال پایینی من به 
ســندرومی به اســم OCD از نمود های بیماری هایی با ریشه افســردگی بود. نکته 
جالــب، نوعی افتخــار نهفته در اعالن این موضوع به صورت کالمی یا به واســطه 
توضیحات خود نوشته در بایو شبکه های اجتماعی بود. من با اجتماع های فشرده ای 
در دانشــگاه های امیر کبیر و تهران مواجه بودم که اکثرا از مدارس مشترکی (شامل 
ســمپاد های مختلف در کشــور و مدارس خصوصی بنام در تهــران) آمده بودند و 

همگی در بروز برخی رفتار های وسواس گونه هم داستان و مفتخر بودند!
پرده سوم: هر ساله، نزدیک به کنکور، سنت اهل رسانه، مصاحبه با روان شناسان و 
روان پزشکانی است که از بدی های استرس آور کنکور بنالند و راهکار های مقابله با 
اضطراب بدهند؛ اما موضوع کمی جدی تر از این حرف هاست. بر اساس آمار پایگاه 
داده بین المللی ourworldindata ایران (و با توجه به جمعیت نســبتا جوان آن) 
دارای بیشــترین سرانه ابتال به بیماری های با پایه افسردگی  است. این مطلب را در 
کنار این واقعیت قرار دهید که معتمدی (۱۳۸۵) در مطالعه ای نشــان داد میزان 
افســردگی و نشانه های بیمار گونه آن در سه بازه زمانی عدم مواجهه با کنکور، در 
زمان کنکور و حتی پس از آن تفاوت معنا داری دارد. دانش آموزان پس از مواجهه 
با کنکور و حتی پس از پشــت ســر گذاشــتن آن، افت شــدیدی در شاخص های 
ســالمت چشم و روان، خصوصا افســردگی را تجربه می کنند. حاال در نظر بگیرید 
کــه همچنان این فرضیه و حدس اولیــه علمی برای من بعد از حصول دانش در 
نظریه های اجتماعی و روانی تقویت شــده و افرادی با نارسایی های OCD یا حتی 
ADD و پیشــینه ADHD که همگی ســندروم یا بروز افسردگی های حاد هستند، 
امــکان موفقیت در کنکور را بیــش از دیگران دارند. این حقیقت تلخ را نیز اضافه 
کنیم که بر اســاس گزارش تخصصی «تعیین ابعاد کژ کار کرد های کنکور؛ باز خوانی 
مســتندات» که به سفارش مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در 
وزارت علوم باز نمایی شده است، کنکور در هر دو سال، حداقل یک قربانی نوجوان 
زیر ۱۸ ســال از بابت خود کشی خود خواســته به بهانه کنکور داشته است. و این 
موضوع چیزی جز ســخن سعدی علیه رحمه را به یاد نمی آورد «تن آدمی شریف 
اســت به جان آدمیت!» از جان پر پر شده چند نوجوان چه چیزی اهمیت بیشتری 

می تواند داشته باشد؟
میان پرده:  چندین ســال اســت که در ایران، به اشــتباه و با ســر افکندگی و اعتراف 
به این فرهنگ کالمی زشــت، تحلیل های آبکی و گفته های دون اســتناد و سطحی 
را تحلیل هــای درون تاکســی می نامیم. مجــددا با پوزش از رانندگان تاکســی، اما 
تحلیل هــای کنکــوری از قبیل ســهمیه های فالن و بهمان جلوی پیشــرفت مان را 
گرفته اند، در دانشــگاه های آمریکا هر کســی دلش بخواهد وارد دانشگاه می شود، 
آنجــا یک قیف بر عکس اســت، در کجای دنیا ادبیات و زبــان امتحان می گیرند و... 
همگی تحلیل های آبکی ای هســتند که بررســی عمیق و داده محــور را پس پرده 
آزمونــی با این اهمیت، با این گســتردگی و مقوله ای با ایــن پیچیدگی را غیرممکن 
می کنــد. نظام آموزش عالــی، از پیچیده ترین سیســتم ها و از تأثیر گذار ترین پدیده ها 
در زندگی یک شــخص به حســاب می آید. قطعا راه حل های این چنینی نباید در آن 

کار آمد باشد.
پرده آخر: مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش تخصصی خود 
در ســال ۱۳۹۸ با یک بررســی اجمالی از وضعیت کنکور در ایــران، به همراه ارائه 

راهکار های شفاهی به نکات عجیب و غریبی اشاره کرده است.
برای نمونه، در بخشــی از این گزارش به عنوان راهکار آمده اســت «استفاده از 

تجربیات جهانی مانند مؤسســه خدمات سنجش آموزشی ETS (سازمان سنجش 
آمریکا!) حاال در نظر بگیرید ایاالت متحده آمریکا نه پذیرش کشــوری و سراســری 
در آموزش عالی دارد، نه عمده امتحان های برگزار شــده از سوی این سازمان تماما 
خصوصی(!) که شــامل آزمون های تافل و GRE اســت، برای پذیرش دانشجویان 
بومــی کاربــردی دارد و همــان دو آزمون تافل و جــی آر ای هم که صرفا شــامل 
زبان (ادبیات و زبان انگلیســی) و ریاضیاتی بر پایه منطق محاســباتی ســاده است
 (arithmatics). چه ترازی بین این دو (ســازمان ســنجش در ایران و ETS) اصوال 

می توان بر قرار کرد؟
در بخــش دیگری مجددا آمده اســت که «برای مثال در آمریــکا، کنکور وجود 
ندارد؛ ولی تست های استاندارد برای ورود به دانشگاه وجود دارد. فرد پس از دیپلم 
(؟!) آزمون SAT را می دهد و چنانچه حد  نصاب الزم را کســب کند، شــرط اول را 
برای ورود به دانشــگاه دارد و بعد دانشــگاه ها بر اســاس انتظاری که از داوطلبان 
در رشــته های مختلف پزشــکی، مهندســی، علوم انســانی و... دارند، از داوطلب 
می خواهند که تست های استاندارد را پشت سر بگذارند. این تست ها در روز معین و 

مشخصی نیست و می تواند چند  بار در سال تکرار شود!».
بیایید یک بار به عنــوان نمونه، به جز فرایند های اپالی دانشــجویان برون مرزی 
آمریــکا که دیگر بر اکثریت واضح شــده که از این دســت خبر هــا در روند پذیرش 
دانشــجو نیست، روند پذیره نویسی در دو دانشــگاه برتر آمریکا در مقطع کار شناسی 

را بررسی کنیم.
دانشــگاه هاروارد: نمرات دوره متوســطه - توصیه نامه استادان دبیرستانی - نمره 
امتحان های استاندارســاز (مثل همین SAT و ACT) - مدارک کمکی (مثل جوایز، 

گواهی نامه، اثر هنری و...)
دانشــگاه MIT: اطالعات شناســایی - جســتار های علمی، مقالــه و فعالیت های 
فوق برنامه - کارنامه دوره متوســطه - توصیه نامه اســتادان - نمرات آزمون های 

استاندارد ساز - مصاحبه شفاهی - کارنامه خالقیت.
پــس ما با برداشــت های رســمی اما در این حد اشــتباه و کج  طرفیم. مســئله 
امــا راهکار هاســت. راهکار هایی که از پس این برداشــت ها آمده اند و متأســفانه 
شوخی شــوخی در حال جدی شــدن هســتند. به عنوان نمونه، آورده اند «برگزاری 

کنکور در ۲ تا ۳ نوبت در سال که باعث کاهش اضطراب و استرس می شود!»
شما فرض کنید زیر ساخت های  آموزشی یکسان، ظرفیت یکسان، نظام رتبه بندی 
و ســنجش دانشگاه های کشــور یکســان، آن وقت بدون درک از تفاوت آزمون های 
استاندارد ســاز (که نمونه های خارجــی نام برده از جمله آنهاســت) و آزمون های 
افتراقی (که کنکور برای پذیرش دانشــگاهی متأسفانه از جمله آنهاست) راهکاری 
ارائه کنیم که حداقل مواجهه اســترس آمیز داوطلب را بــا کنکور دو برابر کند و از 
ســوی دیگر نتایج هر آزمون میزان داوطلب واجد شــرایط برای ظرفیت زیر ساختی 

ثابت در کشور را مجددا حداقل دو  برابر کند!
 پس آهنگ: چندســالی از همان اولین مواجهه خام من با کنکور گذشته است. حاال 
زمیــن و زمان آن قدر چرخ خورده اســت که به لطف فلســفه زبان ویتگنشــتاین و 

کوشش های زبان شناســانه اجتماعی البوف و بوردیو، می دانم زبان و ادبیات نقش 
مقدم بر اندیشــه و بنابر این نقش مقدم بر ســاختن واقعیت دنیای بیرون (در واقع 
ســاختن و نظم دادن بر درک ما از جریان زندگــی بیرون از خود) دارد. حاال می دانم 
این زبان و گفتمان رســمی اســت که برای همگان توجیه و تصدیق است. می دانم 
که حتی اگر عدد و رقم گواه چیزی خالِف درِک رســمِی جمعِی ما از واقعیت باشد، 

همچنان باور بر همان گفتمان رسمی است.
شــورای عالی انقالب فرهنگــی در دو بخش از مفاد جزئــی اصالحیه قانون 
ســنجش و پذیرش آورده اند کنکور از فالن تاریخ ســالی دو  بار برگزار شده و نتایج 
آن تا دو ســال معتبر باشد. این همان است که مرکز بررسی های ریاست جمهوری 
گفت. و این همان اســت که از   ETS کپی برداری شــده! با همه آن تناقضاتی که 

عرض شد.
جایی دیگــر گفته انــد دروس عمومی از آزمــون حذف شــده و فقط دروس 
اختصاصی مرتبطه در آزمون کنکور مورد ســنجش قــرار خواهند گرفت؟ این را 
چنانچه پیش تــر آوردم با تکیه بر آزمون هایی نظیر SAT گفته اند. حال آنکه خود 
SAT آزمون هــای تخصصی در موضوعات محض ریاضی و فیزیک را معلق کرده 
است و دقیقا با تشریح کتبی و رسمی بیان کرده اند صرفا به سنجش ادبیات و درک 
مطلب زبانی و ریاضیات در حد پایه حســاب اکتفا می کنند. چرا؟ چون پایه منطق 

و ملزومات درک علمی هستند!
گواه این عدم هماهنگی سختی تصنعی کنکور سراسری ایران به عنوان آزمون 
افتراقی اســت که میانگین دروس اختصاصی آن زیــر ۷ درصد و میانگین دروس 
عمومی آن زیر ۲۱ درصد است! در حالی که برای آزمون SAT مشابه میانگین کل 

نمره بین ۶۰ تا صفر درصد است (برومند، ۱۳۹۸).
حاال پرســش من این است: آیا برداشت های کژ اما رسمی از یک نظام آموزشی 
ســرمایه دارانه و امپریالیســتی در حالی که حتــی از نظر امکانات زیر ســاختی و 
ســخت افزاری هیچ شباهتی با طراحی نظام آموزشــی ایران که بر مبنای آموزش 
عالــی مجانــی و توســعه عدالت محور آموزشــی بوده اســت، به نظــر از پیش 
شکســت خورده نمی آید؟ آیا با بیــش از پنج هزار معدل ۲۰ در هــر زیر گروه، این 
روش هــا، محافل انحصاری مدارس خــاص را بر هم خواهــد زد؟ آیا با افزایش 
تعــداد آزمون کنکور، چــاپ کتاب های کم ارزش کمک آموزشــی کنکوری و رونق 
امتحان های آزمایشــی کم خواهد شــد؟ اهمال ما در علوم انسانی چطور؟ حذف 

به اصطالح دروس «عمومی» با آن چه خواهد کرد؟
پاسخ بنده کمترین بعد از چندین ســال تخصیص پژوهش مستمر درباره کنکور 
و آموزش عالی این اســت: ما پیش از هر چیزی نیاز به تعیین یک فلســفه آموزش 
برای کل کشــور و طراحی نظام یکپارچه آموزش براساس آن داریم. سنجش نتیجه 
منطقی طراحی درســت نظام آموزش خواهد بود. ضرورت تعلیق کنکور به عنوان 
یک ســازوکار اشتباه سنجش و پذیرش به جای خود و در اولویت. اما راهکار واقعی 

و متناسب هم در جای خود و اولویت!
منابع در روزنامه موجود است 

 کنکور پدیده ای به نفع پولدارها

 پنجمین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری برگزار می شود

٫
٫

٫ ٫

کارت خودرو  کیا  CERATO  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۷۲۹ ه ۷۵ و 

شماره موتور G4KDFH556698 و شماره شاسی 
NAS621200G1011421 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند زکریا به 
شماره شناسنامه ۱۱۵۷۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته شیمی - 
کاربردی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۱۶۰۱۹۲ و تاریخ 
۲۷ / ۰۹ / ۸۱  مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ، سوهانک ، 
بلوار ارتش ، میدان قائم، خیابان خندان ، خیابان سلماس ارسال نماید .

                  

کارت  خودرو  رنو  لوگان  L90  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۳۳ _ ۹۵۷ و ۹۴ و شماره 

موتور K4MA690-R127144 و شماره شاسی 
NAPLSRALDG1259468 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت موتور ، برگ سبز ، کارت سوخت و پالک  
موتور سیکلت  وگو  ۱۱۰  رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره 

پالک ایران ۱۳۲ _ ۶۱۵۶۲  و شماره موتور ۱۰۱۵۶۲۹ 
و شماره شاسی ۹۵۱۳۴۳۲ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتور  سیکلت  پالس  رنگ قرمز 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران ۱۳۵ - ۲۵۳۳۳ و 
شماره موتور DJGBSA39377 و شماره شاسی 

NEO***180A8822397 به نام   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید ۱۳۲ رنگ نوک مدادی متالیک 
 مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران

 ۴۴ - ۹۹۵ ه ۴۷ و شماره موتور ۲۶۵۲۱۹۶ و شماره 
شاسی S1422287039898 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ۲۰۶ رنگ خاکستری 
 متالیک مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران

  ۴۴ - ۶۹۲ ل ۷۶ و شماره موتور ۱۳۵۸۶۰۰۵۸۲۸ 
 و شماره شاسی ۲۱۷۰۲۱۷۹ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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