
واکنش فعاالن اقتصادی به وعده حمایتی دولت از کسب وکارهای اینترنتی

عقبگرد ٢٠ ساله کسب وکارهای دیجیتال

گروه اقتصاد - رییس کمسیون صنایع اتاق 
وزیر  وعده های  به  واکنش  در  ایران  بازرگانی 
اقتصاد برای حمایت از کسب وکارهای مجازی، 
وعده های  باید  را  وعده ها  این  اسم  می گوید: 
سرخرمن گذاشت. این خسارت ها را نمی شود 

جبران کرد.
خصوص  به  کسب وکارها  از  »برخی 
کسب وکارهای اینترنتی از اتفاقات اخیر متاثر 
شدند؛ دولت پشت آن ها را خالی نمی کند.« 
آن  است؛  اقتصاد  وزیر  جدید  اظهارنظر  این 
در شرایطی که گزارشی از درون اتاق بازرگانی 
بیرون آمد که خسارت قطعی اینترنت تا امروز 

۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابر اذعان رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری 
محدودیت  تهران،  اتاق  دیجیتال  تحول  و 
اینترنت ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه 
فناوری اطالعات و ۴۵ هزار میلیارد تومان به 
کسب وکارهای سایر حوزه ها خسارت وارد کرده 

است.
از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که 
حدود ۱۱ میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیر 
مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می کنند و 
حال و با توجه به فیلترینگ گسترده این شبکه 
اجتماعی، با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند.

اسدی، مدیرکل  امیرحسین  این شرایط،  در 
از  صمت،  وزارت  کسب وکار  خدمات  دفتر 
تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی 
برای تبلیغات کسب وکارهای متضرر از قطعی 
اینترنت در صداوسیما و شبکه های اجتماعی 

خبر داده است.
جا 9حح9  گ۸9۰99999  بخوانید:  بیشتر 
میلیارد  و غریب دولت: هزار  تصمیم عجیب 
فیلترینگ  خاطر  به  سیما  و  صدا  جیب  در 

اینستاگرام!
زیان کسب وکارهای اینترنتی قابل جبران است

رییس  کالهی،  علی رضا  رابطه،  همین  در 
در  ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین خسارت های 
قطعی اینترنت و فیلترینگ روی کسب وکارهای 
اینترنتی می گوید: اتاق بازرگانی در این خصوص 
آورده  در  را  عددی  یک  و  کرده  تهیه  گزارشی 

است.
وی با بیان این که کسب وکارهای اینستاگرامی 
به طور عمده کسب وکارهای کوچک هستند، 
آنالین  بازار  را  بخش  این  اسم  ما  می افزاید: 
بخش  که  بودیم  گذاشته  کشور  غیررسمی 
عمده ای از بازار پوشاک و زیورآالت را به خود 
اختصاص داده است و به نوعی کسب وکارهای 

خانگی هستند که به نظر من فلج شدند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در  نه تنها  دیگر،  سوی  از  می کند:  تصریح 
کسب وکارهای آنالین و حتی در کسب وکارهای 
بزرگ صنعتی هم مکاتبات و مکالمات با طرف 
نیز مدیریت پروژه های  حساب های خارجی و 

داخلی با واتس آپ انجام می شد.
کسب وکارهای دیجیتال ٢٠ سال عقب رفتند و 

۸۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند
عقب  به  سال   ۲۰ این که  بیان  با  کالهی 
اتاق  گزارش  در  می کند:  عنوان  بازگشته ایم، 
و  صنفی  واحدهای  که  است  آمده  بازرگانی 
با  گذشته  ماه  یک  طی  اقتصادی  بنگاه های 
هزار   ۸۰ زیان  اینترنت،  محدودیت  و  قطعی 

میلیارد تومانی دیده اند.
دقیقی  کامال  برآورد  البته  می افزاید:  وی 
به  توجه  با  دوستان  اما  داشت،  نمی توان 
اطالعاتی که داشتند، به این اطالعات رسیده اند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در پاسخ به این پرسش که آیا پلتفرمی وجود 
دارد که بتوان جایگزین اینستاگرام یا واتس آپ 
جایگزینی  چنین  هیچ وجه  به  می گوید:  کرد؟ 

وجود ندارد.
کالهی در واکنش به وعده های وزیر اقتصاد 

مجازی،  کسب وکارهای  از  حمایت  برای 
وعده های  باید  را  وعده ها  این  اسم  می گوید: 
سرخرمن گذاشت. این خسارت ها را نمی شود 

جبران کرد.
بسته حمایتی یک درمان موقتی است

اتاق  نمایندگان  علی شریعتی، عضو هیات 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  نیز  ایران  بازرگانی 
وزیر  وعده های  به  واکنش  در  خبرآنالین 
اقتصاد برای حمایت از کسب وکارهای اینترنتی 
می گوید: ای کاش راجع به اصل مطلب صحبت 
کشور،  شرایط  به  توجه  با  این که  می کردند؛ 
کار  این  کشور،  بودجه ای  و  تحریمی  شرایط 

نمی تواند یک کار ادامه باشد.
وی می افزاید: ما اگر بخواهیم به طور موقت 
بدهیم،  کسب وکارها  به  آسپرینی  یک  فقط 
مساله را حل نمی کند. ممکن است درد یک 
ماهه را تسکین دهد. بسیاری از کسب وکارها 
در این فضا و پلتفرم و اکوسیستم کار می کردند 
و دچار مشکل شدند؛ حاال به طور مستقیم 
از فروش اینستاگرامی ها بگیرید تا بخش های 

تولید محتوا می کنند.
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
تصریح می کند: درست است که برای یک ماه 
بگویند یک مسکن می دهیم، ولی باید مساله 
حل شود و خار در گلو را باید درآورد و مشکل را 

اساسی حل کرد.
کنید  فرض  شما  می کند:  عنوان  شریعتی 
ویالهایی  آن،  کنار  و  دارید  را  ارومیه  دریاچه 
که  وقتی  دارد.  وجود  توریست  پذیرش  برای 
آب درمان در ارومیه خشک شود، همه کسانی 
که در کنار دریاچه ارومیه کار می کردند، ضرر 
حل  ریشه ای  باید  مشکل  بنابراین  می کنند. 

شود.
درآمد  می شود  گفته  این که  بیان  با  وی 
است،  آمده  پایین  درصد   ۳۰ پست  شرکت 
متذکر می شود: اظهارنظرهای کنونی دولتی ها 
حال  هر  به  است.  پست شان  بر  مبتنی 
بودجه  از  که  اقتصادی  فعال  یک  اظهارنظر 
از  که  فردی  اظهارنظر  با  نمی کند،  ارتزاق 
بودجه ارتزاق می کند، متفاوت است. در همه 

جای دنیا همین است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در 
پاسخ به این پرسش که پلتفرمی وجود دارد که 
جایگزین اینستاگرام و واتس آپ شود، می گوید: 
زمانی  یک  و  است  داخلی  بحث  زمانی  یک 
خارجی. کار ما وقتی با خارجی هاست، باید زبان 
مشترک با دنیا داشته باشیم. ما نمی توانیم به 
مشتری بگوییم سروش دانلود کن یا در بلد با 

ما صحبت کنید.

در  وزارتخانه  این  ساله  یک  عملکرد  از  وزارت صمت  گزارش  بررسی 
صنعت خودرو نشان می دهد که مواردی همچون ارتقای کیفیت، تولید 
خودروهای جدید، گسترش صادرات و واگذاری خودروسازان در دستور 

کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صمت دولت سیزدهم از روز نخست 
شروع به کار، اعالم کرد که برای حوزه خودرو یک برنامه ۴ ساله در سه 
محور در نظر دارد که بر همین اساس مرحله اول شامل آماده سازی 
و احیای ظرفیت های موجود تا پایان سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر حل مسائل 
و اصالح ساختار بنگاه ها، فعال سازی ظرفیت های موجود، دستیابی به 
ترکیب مناسب تولید و تعریف پروژه های سرمایه گذاری، مرحله دوم 
شامل ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصوالت جدید و گسترش 
صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر تولید محصوالت منطبق با کلیه 
استانداردهای روز و دستیابی به کیفیت رقابتی و مرحله سوم مربوط 

به گسترش صادرات خودرو و قطعات تا پایان سال ۱۴۰۴ می شود.
کاهش ۱۳ درصدی تعهد معوق خودروسازان

حال بررسی گزارش وزارت صمت از آخرین وضعیت اجرای این برنامه ها 
نشان می دهد که در شش ماهه امسال رشد تولید انواع خودرو محقق 
شده است؛ به گونه ای که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شامل 
وانت ۴۸ درصد، انواع ون ۵۸۵ درصد، انواع اتوبوس ۵۱ درصد، انواع 
کامیونت، کامیون و کشنده ۱۸۳ درصد و انواع موتورسیکلت ۵۰ درصد 

رشد تولید داشته اند.
تولیدکننده  کشورهای  بین المللی  محدودیت های  علیرغم  همچنین 
خودرو برای تأمین قطعات که ناشی از محدودیت های کرونا شکل گرفته 
بود و منجر به کاهش تولید خودرو در دنیا و افزایش خودروهای کف 
پارکینگ شده بود، با برنامه ریزی های انجام شده، تعداد خودروی ناقص 
کف پارکینگ از ۱۷۰ هزار دستگاه در آذرماه سال گذشته، به صفر در 
مهرماه امسال رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که تعهدات معوق 
به میزان  قبل  با دوره مشابه سال  شرکت های خودروساز در مقایسه 
در صنعت  کوچک  خودروسازان  است. سهم  یافته  کاهش  درصد   ۱۳

 ۱۴۰۱ سال  در  درصد   ۱۵ به   ۱۴۰۰ سال  در  درصد   ۷ از  خودروسازی 
افزایش یافته است.

در بخش مربوط به قرعه کشی نیز شاهد هستیم که قرعه کشی در 
محصوالت شرکت سایپا )شاهین، کوبیک و کوبیک R و ساینا( حذف 

شد که ناشی از افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار است.
همچنین ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ رفع شده و آنطور که 

وزارت صمت اعالم کرده فرایند واردات آغاز شده است.
جزئیات برنامه های ارتقای کیفیت

گزارش ها نشان می دهد که تولید خودروهای باکیفیت پایین مانند تیبا، 
سمند و پژو ۴۰۵ در سال ۱۴۰۱ متوقف شد.

خودروهای جدید از جمله تارای برقی، ری را و تی اف ۲۱ تولید خواهد 
شامل  جدید  خودروی  انبوه 9  تولید  برای  برنامه ریزی  همچنین  شد. 
واریانت اول خودروی اقتصادی سایپا، خودرو ری را، خودروی اختصاصی 
پارس خودرو پی 9۰ بر پایه بن سازه به روز شده ال نود و قطعات کامالً 
اطلس،  خودروی   ،۲۱ اف  تی  خودرو  اتومات،  آریای  خودروی  بومی، 
خودروی سهند، وانت اریسان ۳، وانت اختصاصی سایپا در ال آینده 
انجام شده است. همچنین با توجه به اینکه راهبرد اساسی تعیین شده 
برای بهبود کیفیت، تغییر بن سازه های قدیمی و ایجاد بن سازه های جدید 
و به روز است، گزارش ها نشان می دهد که ۳۰۰ پروژه جدید برای ارتقا و 
بهبود کیفیت خودرو در کوتاه مدت و برای بهبود نسبی بن سازه های فعلی 
که بخشی از آن در شرکت های خودروسازی تکمیل و بخشی دیگر تا پایان 

سال به اتمام می رسد، تعریف شده است.
تعریف و اجرای پروژه های فناوری در صنعت خودرو نظیر خودروهای 
خودران و متصل، تولید بن سازه های خودرو برقی، تولید اتوبوس برقی، 
تولید گیربکس اتوماتیک و خودروهای کوچک دونفره نیز آغاز شده است.

از دیگر اقدامات صورت گرفته نیز باید به افزایش گارانتی خودروسازان 
به سه سال یا شصت هزار کیلومتر اشاره کرد.

تشکیل کنسرسیوم برای راه اندازی مرکز آزمون تصادف، ایجاد سامانه 
ایجاد  بازرسی کیفیت،  پایش کیفیت توسط شرکت  به منظور  پیگیری 

سامانه پایش مصرف سوخت خودروسازان از دیگر اقدامات برای ارتقای 
کیفیت خودرو است.

آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان
سال  اسفند  از  ایران خودرو(  و  )سایپا  خودروسازان  واگذاری  فرآیند 
گذشته با انعقاد قراردادهای ارزش گذاری سهام آغاز شده است که در این 
راستا ارزش گذاری دارایی های شرکت های گروه های سایپا و ایران خودرو در 

مردادماه پایان یافته و آگهی اولیه فروش منتشر شده است.
در حال حاضر درخواست مجوز فروش به سازمان خصوصی سازی ارسال 
شده است. همچنین آنطور که وزارت صمت گزارش داده، فعالیت های 
بین المللی در صنعت خودروسازی نیز در دستور کار قرار گرفته که از 
جمله آن می توان به برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه اشاره 
کرد. )شایان ذکر است در این نمایشگاه ۷۰۰ میلیون دالر تفاهم نامه امضا 
شد درحالی که کل صادرات ایران به روسیه در سال گذشته کمتر از ۶۰۰ 

میلیون دالر بوده است(

آمارها حاکی از آن است که 
حدود ۱۱ میلیون ایرانی به 
طور مستقیم و غیر مستقیم 
از اینستاگرام کسب درآمد 
می کنند و حال و با توجه به 
فیلترینگ گسترده این شبکه 
اجتماعی، با مشکالت عدیده ای 
مواجه شده اند

جزئیات برنامه های ارتقای کیفیت خودرو
وهای جدید در راهند خودر

  

 جهش قیمت گوشت صحت ندارد
 ذخیره دام زنده کاهش یافته است

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی استان تهران 
اظهار داشت: همه ساله در آغاز فصل پاییز و ماه های مهر و آبان با 
کاهش دمای هوا و افزایش مصرف پروتئین، تا حدودی شاهد افزایش 
قیمت گوشت هستیم که امسال کمتر شدن ذخیره دام زنده و افزایش 

قیمت آن نیز مزید بر علت شده است.
گوشت  کنندگان  توزیع  و  تهیه  اتحادیه  رئیس  ملکی،  اصغر  علی 
گوسفندی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط به افزایش 
قیمت گوشت قرمز گفت:گوشت قرمز در اوایل هفته با افزایش قیمت 
جزئی روبرو بوده است و خبر جهش اعالمی در برخی رسانه ها در تهران 

صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: همه ساله در آغاز فصل پاییز و ماه های مهر و 
آبان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف پروتئین تا حدودی شاهد 
افزایش قیمت گوشت هستیم  که امسال کمتر شدن ذخیره دام زنده و 

افزایش قیمت آن نیز مزید بر علت شده است.
وی در پاسخ به ادعای فعاالن تشکل های دامپروری مبنی بر ثبات 
با  روزها  این  ما  مازاد در کشور گفت:  دام  و وجود  زنده،  دام  قیمت 
با  این  از  پیش  که  نری  بره  بوده ایم.  مواجه  زنده  دام  قیمت  افزایش 
قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان معامله می شد امروز در شهر، بالغ بر ۸۵ 
هزار تومان قیمت دارد. این افزایش قیمت در مناطق دام خیز ما نیز به 

همین نسبت مشهود است.
ملکی در رابطه با قیمت روز گوشت گوسفندی در بازار تهران گفت: 
امروز اول آبان ماه در میدان بهمن گوشت شقه گوسفندی با قیمت ۱۷۰ 
تا ۱۷۵ تومان به دست مغازه دار می رسد و مغازه دار می  تواند با منظور 

کردن ۱۰ الی ۱۵ درصد سود، گوشت را عرضه کند.
رییس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی استان تهران 
در ارتباط با نظارت بر قیمت عرضه گوشت در قصابی ها و مراکز عرضه 
تعزیرات  و  اصناف  اتاق  بازرسی  به  مربوط  موضوع  این  کرد:  تصریح 
از زیرمجموعه های  یکی  با گزارش تخلف  است. در صورتی که کسی 
ما به اتحادیه مراجعه کند، ما حتما با مورد متخلف برخورد کرده و با 
بررسی قیمت فاکتور خرید، قیمت عرضه گوشت را مشخص می کنیم. 
و  تهیه  اتحادیه  عضو  پروانه  دارای  عرضه  مرکز   ۷۵۰ است،  گفتنی 

توزیع کنندگان گوشت گوسفندی تهران هستند.

اقتصاداخبار
شنبه 7 آبان ۱40۱/ شماره ۱34۱

5روزنامه صبح ایران

كارت هوشمند سوخت و مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش و 
کارت خودرو و کارت هوشمند خودروو کارت بیمه خودرو و معاینه فنی خودروی    پژو 
تیپ 5 و رنگ خودرو : سفید روغنی به مدل وسیله نقلیه : 1396 به شماره پالک : 
68ایران 71 ی 467 به شماره شاسی : NAAP13FE7HJ136575 به شماره موتور : 
172B0025401 به نام صاحب سند : امیر حسین تاج الدینی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد۱40۱/0۸/۶۵(

تاسیس شرکت سهامی خاص رایانه صباي نگین کاسپین درتاریخ 04/08/1401 به 
شماره ثبت 8867 به شناسه ملی 14011605539 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
ارائه دستگاه هاي جانبی، تولید و  ، تولید و  ارائه رایانه  موضوع فعالیت تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهاي سفارش مشتري به غیر از نرم افزارهاي فرهنگی ، هنري ، 
رسانه اي، ارائه و پشتیبانی بسته هاي نرم افزاري باستثنا فرهنگی و هنري و رسانه اي و 
CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه هاي اطالع رسانی تحلیل، طراحی و توسعه 

سیستم هاي اطالعاتی رایانه اي و نرم افزار هاي تجاري به غیر از نرم افزارهاي فرهنگی 
، هنري ، رسانه اي مشاوره 

  سندکمپانی و سندفروش خودروی پژو پارس به رنگ خودرو : خاکستری متالیک 
به مدل وسیله نقلیه : 1400 به شماره پالک : 57ایران836س37 به شماره شاسی : 
NAAN01CE5MK072432 به شماره موتور : 124K1596677 به نام صاحب 

سند : فریبا ابراهیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد۱40۱/0۸/۶۶(

سندکمپانی سواری رانا به نام وسیله نقلیه : رانا به رنگ خودرو : خاکستری متالیک 
 : شاسی  ,شماره  : 62د811ایران33  پالک  شماره  به   1392 : نقلیه  وسیله  مدل  به 
صاحب  نام  به   160B0026574  : موتور  شماره  به   NAAU01FE8DT017197

سند : ابوالفضل قلیزاده گزور علیا مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
)کد۱40۱/0۸/73(

 كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و برگ سبز خودرو و سند فروش و کارت 
خودرو و کارت هوشمند خودرو و کارت بیمه خودرو  سواری شخصی به نام وسیله نقلیه 
: پراید به رنگ خودرو : سفید به مدل وسیله نقلیه : ۱3۹۱ به شماره پالک : ۵۸د۱7۹ 
ایران77 به شماره شاسی : S34۱۲۲۹۱4۵000۱ به شماره موتور : 44۸0۵۵۱ ,نام صاحب 

سند : کمال میره کی مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد۱40۱/0۸/۸4(

برگ سبز خ دروس پژو 40۵ نقره ای متالیک مدل XU7_۹3Glx شماره پالک ایران۱4 
 NAAM0۱CA۵ER03۱0۲۹۱۲4 شماره شاسیk0403۲34۸۲۲ ط ۲7 شماره موتور

مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد۱40۱/0۸/۸3(

با کد ملی 00۶03۹۸30۲  لواسانی  کارت سوخت و کارت خودرو فهیمه حسینی 
شماره شناسنامه 3۱3۸۸ فرزند علی خودرو تیبا رنگ سفید روغنی مدل ۱3۹7 شماره 
ایران ۸43 س ۱۱ شماره شاسی NAS11100J5788372 شماره موتور  پالک 40 
M158579894 در تاریخ 30 مهر ۱40۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد۱40۱/0۸/۶۸(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید ۱۱۱ سفید روغنی مدل ۱3۹۱ به شماره پالک 
ایران۶3_۱۸۱د ۲۱ و شماره موتور4۶7۶۵۲۵و شماره شاسی S۵4300۹۱7۱۶۸۶7 به 

نام مهوش غالمی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد۱40۱/0۸/۶7(

اینجانب سلطان بی آزار با کد ملی 03۸04۹۱7۵3 مالک قرارداد پنج برگی مسکن 
مهر پردیس پروژه آسایش پارسه کوشا بشماره ۲0۸0 /0/ص/۱0۸ مورخ ۱400/۱/۲۲ کد 

۱4۸۵۹۸4 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد۱40۱/0۸/7۵(

 سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش و سایر مدارک  
خودروی   پژو پارس به رنگ خودرو : سفید به مدل وسیله نقلیه : 1386 به شماره پالک 
: 55و787 ایران 38 به شماره شاسی : 50322299 به شماره موتور : 12486072333 
به نام صاحب سند : رحمان خزایی مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

)کد۱40۱/0۸/7۶(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جاوید کیانی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 
وکدملی۱۸30۱3۲7۶۸صادره از ایذه درمقطع کاردانی رشته معماری صادره ازواحد 
دانشگاهی اهوازبه شماره۱3۹4۱0۶04۹04مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمیباشد.
ازیابنده تقاضا میشوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحداهواز به نشانی اهوازفلکه 
کارگر)فرهنگ شهر(خیابان کارگر جنوبی کدپستی۶۸۸7۵_۶۱34۹وصندوق پستی 

۱۹۱۵ارسال نماید.)کد۱40۱/0۸/7۹(

گواهی حصر وراثت
اسالمشهر  اختالف  حل  کالسه140191920003259017شعبه13شورای  پرونده 
استناد  به  به شش 0491976925  آقای سیدرضا جليليان فرزند سیدباقر  خواهان 
شهادت نامه گواهی فوت و شناسنامه، ورثه درخواستی بشماره 0100710 تقدیم دادگاه 
تاریخ  به ش ش 10 در  آقای سیدباقر جليليان فرزند سیدرضا  نموده که شادروان 

1401/03/21در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از:
۱.آقای سیدرضا جليليان فرزند سیدباقر ش ش ۹۸4 پسر متوفی

۲.خانم سکینه بیگم جليليان فرزند سیدباقر ش ش 2542 دختر متوفی
3.خانم سیده طاهره جليليان فرزند سیدباقر ش ش 1279 دختر متوفی
4.خانم سیده الهه جليليان فرزند سیدباقر ش ش 26774 دختر متوفی

۵. خانم سیده زهرا جلیلیان فرزند سیدباقر ش ش 5560155551 دختر متوفی
۶. خانم زینت رمضان قربانی فرزند محمد حسن ش ش 556 همسر متوفی

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه سری و رسمی در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه 
نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر اعتراضی قبال رسیدگی 

نخواهد بود.
شعبه ۱3 شورای حل اختالف اسالمشهر

کیف مدارک حاوی کارت ملی هوشمند،کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، 
کارت نظام پزشکی،کارت سوخت،با مدارک بانکی و تعدادی برگه چک به نام احمد 
عالمه ضمیر به کد ملی0370۵7۵۲37 فرزند عبدالحسین مفقود گردیده و از اعتبار 

ساقط است.)کد۱40۱/0۸/77(


