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سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز:
افزایش تعرفه و جریمه گاز برای بدمصرف ها

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: 
اگر مشترکی به ازای هر یک درصد مصرف نسبت به سال گذشته کمتر 
مصرف داشته باشد، می تواند تا ۴۵ درصد از پاداش تخفیف استفاده 
کند و افزایش قیمت تعرفه ها و جریمه در بخش پرمصرف ها نیز اعمال 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا مسلم رحمانی اظهار کرد: همسو با اجرایی کردن بند )م( 
تبصره یک قانون بودجه شرکت ملی گاز ایران، مصارف در بخش خانگی، 
شهرها و روستاها از اقلیم های یک تا ۵ و اقلیم های بسیار سرد تا اقلیم گرم، 

تقسیم بندی شده است.
وی افزود: براساس بند )ک( تبصره ۱۵، گاز بهای مشترکان زیر پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی که مصارف متعارف در پلکان اول تا سوم قرار 
دارند، رایگان می شود و مبلغ گاز بهای این مشترکان از محل افزایش قیمت 

تعرفه های بدمصرف جبران می شود.
ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  امور  هماهنگی  مدیریت  سرپرست 
تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت سه پلکان اول مصرف در همه اقلیم ها 
بدون تغییر باقی مانده و این یک تشویق برای مشترکانی است که در حد 

متعارف گاز مصرف می کنند.
رحمانی که در گفت و گویی تلویزیونی صحبت می کرد گفت: پلکان 
چهارم تا ششم ۳۰ درصد تعرفه آنها نسبت به دوره پیش افزایش یافته، 
پلکان هفتم تا دهم ۵۰ درصد و پلکان یازدهم و دوازدهم که بسیار پرمصرف 

هستند با قیمت ثابت ۵ تا ۶ هزار تومان محاسبه می شود.
رایگان شدن گازبهای مشترکان کم مصرفی که زیر  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت های  افزایش  محل  از  هستند  بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش 
مشترکان پرمصرف است، ادامه داد: مشترکانی که از پلکان ششم به بعد 
۸۰ درصد مصرف پارسال را بیشتر مصرف کنند، یعنی دوره متناظر سال 
گذشته اش ۸۰ درصد بیشتر از مصرف داشته باشد قیمت تعرفه ای که برای 

آنها محاسبه می شود دو پله باالتر خواهد بود.
ایران  گاز  امور گازرسانی شرکت ملی  سرپرست مدیریت هماهنگی 
گفت: پرمصرف هایی که در پله های باالتر دهم، یازدهم و دوازدهم قرار 
می گیرند و به طور معمول در منازلشان استخر و جکوزی دارند، مصارف 
غیرمتعارف است و مسئله برای ادارات مراکز آموزشی و گردشگری هم 

اتفاق می افتد.
رحمانی تأکید کرد: طبق آیین نامه باید ۹۰ درصد مصرف متناظر پارسال 
داشته باشند و اگر نسبت به این ۱۰ درصد کاهش بیشتر از این صرفه جویی 
اتفاق بیفتد در این اماکن مبلغ گازبهای آنها نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

وی یادآور شد: اگر صنایع با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران به مدت پنج 
روز متوالی ۳۰ درصد مصرف متناظر سال ۱۴۰۰ را کاهش دهند، ۵ درصد 

از تخفیف گازبها برخوردار خواهند شد.

 سخنگوی کمیسیون کشاورزی

سفرههایآبزیرزمینیکشورساالنهیکمترفروکشمیکنند
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی 
طبیعی مجلس شورای اسالمی استفاده بیش از 
حد از سفره های آب زیرزمینی در بخش کشاورزی 
این منابع و سرمایه نسل های  را تیر خالص به 
آینده کشور دانست و گفت: در شرایطی که ۸۵ 
کشاورزی  بخش  در  کشور  آبی  منابع  از  درصد 
مصرف می شود، روند ایجاد و راه اندازی سیستم 

آبیاری نوین، پیشرفته حرکتی الک پشتی دارد. 
با  گفت وگو  در  ساردویی  اعظمی  ذبیح الله 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مصرف آب در بخش 
میزان  کاهش ۹ درصدی  به  اشاره  با  کشاورزی 
سال های  با  مقایسه  در  کشور  جوی  بارش های 
گذشته، گفت: در ۵۰ سال اخیر خشکسالی ایران 
بی سابقه بوده و میزان بارش های جوی ۹ درصد 

کاهش یافته است.
مصرف آب در بخش کشاورزی ایران ۸۵ 

درصد، در جهان 7۰ درصد
وی افزود: براساس جدیدترین آمار ارائه شده از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
هم اکنون حدود ۸۵ درصد آب در بخش کشاورزی 
که  است  حالی  در  این  می شود،  کشور مصرف 
این رقم به طور میانگین در جهان 7۰ درصد و در 

کشورهای پیشرفته کمتر از ۵۰ درصد است.
حرکت الک پشتی آبیاری نوین

منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  سخنگوی 
و  توسعه  مسئولیت  که  این  بیان  با  طبیعی 
وزارت  عهده  بر  نوین  آبیاری  سیستم  گسترش 
که  شرایطی  در  گفت:  است،  جهادکشاورزی 
بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور در بخش 
کشاورزی مصرف می شود، متاسفانه روند ایجاد و 
راه اندازی سیستم آبیاری نوین و پیشرفته حرکتی 

الک پشتی دارد. 
هدرروفت آب در ۶۵ تا 7۵ درصد اراضی 

کشاورزی
وی بیان داشت: اکنون بین 2۵ تا ۳۵ درصد 
اراضی سراسر کشور، مجهز به سیستم های آبیاری 
تحت فشار است و در سایر اراضی کشاورزی با 
هدررفت آب مواجه هستیم که مسئولیت اصلی 

آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
انتقاد از کشت محصوالت آب بر

کشت  از  انتقاد  با  ادامه  در  اعظمی ساردویی 
کشور،  کشاورزی  بخش  در  آب بر  محصوالت 
گفت: کشت محصوالتی مانند هندوانه و ذرت 
که آب زیادی را مصرف می کنند باید در کشور 
به  باید  کشاورزی  جهاد  وزارت  شود.  مدیریت 
در  کند  اعالم  خود  سرمایه گذاران  و  کشاورزان 
آب بها  آنها  از  آب بر  محصوالت  کشت  صورت 

دریافت می کند.
  ضرورت نصب کنتور هوشمند بر چاه های 

کشاورزی
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت نصب و 
راه اندازی کنتورهای هوشمند در اراضی کشاورزی 
کشور، این مهم را گامی موثر در مدیریت مصرف 
آب در بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: 
باید با فراهم سازی تسهیالت، کنتورهای هوشمند 
در اراضی کشاورزی نصب شوند و از این طریق 
از کاشت و برداشت محصوالتی که با اقلیم این 
سرزمین همخوانی ندارند و بسیار آب بر هستند، 

جلوگیری شود.
تعداد چاه های آب غیرمجاز بیشتر از چاه های 

آب مجاز است
وی در واکنش به بهره برداری از ۳۳۸ هزار حلقه 
خالءهای  و  کشاورزی  بخش  در  غیرمجاز  چاه 
دهه  در  گفت:  چاه ها  این  پلمپ  برای  قانونی 
دشت های  از  برخی  در  حفرچاه  مجوز  هشتاد 
کشور برای انجام فعالیت های کشاورزی صادر شد 
که این امر تیر خالص به سفره آب های زیرزمینی 

و ذخایر آبی کشور بود.
اعظمی ساردویی با بیان اینکه هم اکنون تعداد 
چاه های آب غیرمجاز در بخش کشاورزی از تعداد 
چاه های مجاز بیشتر است، افزود: مدیریت این 
واسطه  به  کشاورزان  چراکه  است،  دشوار  امر 
معاش  امرار  آب  چاه های  این  از  بهره مندی 
باید  از هر چیز  بیش  اساس  برهمین  می کنند. 
جایگزین مناسبی برای کسب درآمد کشاورز در 
نظر گرفته و پس از آن این چاه ها تعیین تکلیف 
شوند. وی در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن 
الیحه آبخیزداری و آبخوان داری افزود: این الیحه 
به مهار روان آب ها، سیالب ها و تخریب های پس 

از بارندگی کمک می کند.
 سرمایه نسل های آینده در عصر حاضر نابود 

می شود
منابع  و  آب  کمیسیون کشاورزی،   سخنگوی 
طبیعی با بیان این که با مصرف بی رویه آب و عدم 
مدیریت بهینه مصرف، سرمایه نسل های آینده 
در عصر حاضر نابود می شود، اظهار داشت: در 
شرایطی که سفره های آب زیرزمینی سالیانه بین 
با  تا یک متر فروکش می کنند و  7۰ سانتی متر 
وجود اقلیم این سرزمین، معتقدم برای مدیریت 
این شرایط آنطور که باید برنامه ریزی نشده است. 
برای بهبود این شرایط همه ارگان ها و دستگاه ها 
اعم از وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، دولت و 

ملت مسئول هستند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله 

مدیریت آب، گفت: وزارت نیرو متولی آب و انرژی 
به  بیشتری  توجه  است  الزم  و  بوده  کشور  در 
موضوع مصرف بهینه و مدیریت آب به عنوان یک 
سرمایه ملی از سوی قانون و وزارت نیرو صورت 
گیرد؛ این در حالی است که اجرای ماده 27 و 2۸ 
قانون توزیع عادالنه آب همچنان به دلیل وجود 

مباحثی با چالش هایی همراه است.
روند پیشرفت برخی پروژه های سدسازی

اعظمی ساردویی روند پیشرفت برخی پروژه های 
سدسازی در کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: ساخت و بهره برداری از سد در برخی از 
مناطق کشور باید صورت گیرد، زیرا از هدررفت 
بنابراین الزم است فرآیند  آب جلوگیری می کند 
سدسازی در این دست از مناطق کشور تسریع 
یابد. در این باره می توان بر لزوم تسریع در ساخت 
بوشهر  استان  دشتستان  شهرستان  دالکی  سد 
عملیات  سال ها  گذشت  از  پس  که  کرد  اشاره 

احداث آن ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
حوزه  در  است  الزم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
استان سیستان و بلوچستان تعداد ۱۰ سد ساخته 
شود تا روان آب ها وارد دریا نشوند. این مهم باید 
مورد توجه وزارت نیرو قرار گیرد و با فعالیت در این 

حوزه از هدر رفت و بحران آب در کشور جلوگیری 
شود. 

اساس  بر  شد:  یادآور  مجلس  نماینده  این 
جیرفت  سد  بود  قرار  پیشین،  برنامه ریزی های 
۳۰ هزار هکتار آب شرب را تامین کند و اکنون با 
گذشت حدود ۳۵ سال از افتتاح این سد، هنوز 
اساس  برهمین  است.،  نشده  محقق  مهم  این 
الزم است وزارت نیرو در عملیاتی کردن اقدامات 

بازنگری کرده و پیشبرد امور را تسریع کند.
اول  معاون  مخبر  محمد  ایلنا،  گزارش  به 
در  سالجاری  مردادماه  در  رئیس جمهور، 
بسیج،  مردمی  قرارگاه های  مشترک  جلسه 
با  )ع(  مجتبی  حسن  امام  و  االنبیاء)ص(  خاتم 
اجرایی دولت در خصوص موضوع  دستگاه های 
در  گذشته  سال های  در  که  گفت  آبخیزداری 
زمینه آبخیزداری در کشور غفلت اساسی شده و 
الزم است تمرکز جدی بر این موضوع و جبران 
کاستی ها صورت گیرد و وزارت جهاد کشاورزی در 
این زمینه مکلف است تا دو هفته طرحی جامع 
با استفاده از همه ظرفیت های موجود به همراه 
مدل تأمین مالی و فازبندی شده برای آبخیزداری 

در کشور تدوین و ارائه کند. 

اخبار

اعظمی ساردویی: در شرایطی 
که سفره های آب زیرزمینی 
سالیانه بین 70 سانتی متر تا 
یک متر فروکش می کنند و 
با وجود اقلیم این سرزمین، 

معتقدم برای مدیریت 
این شرایط آنطور که باید 

برنامه ریزی نشده است. برای 
بهبود این شرایط همه ارگان ها 
و دستگاه ها اعم از وزارت نیرو، 
وزارت جهادکشاورزی، دولت و 

ملت مسئول هستند

شماره  به   1401/09/14 درتاریخ  جنوب  ساعد  الملل  بین  تجارت  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ثبت 605705 به شناسه ملی 14011723376 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات 
و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجازی بازرگانی مشاوره وارائه طرح های نوین مدیریتی 
، مدیریت و نظارت بر طرح های صنعتی و عمرانی ، ارائه خدمات فنی مهندسی، ارائه خدمات سرویس، 
تامین و  بندی،  ، بسته  ، تولید  ، توزیع  ، خرید و فروش  تامین و نگهداری پروژه های صنعتی و عمرانی 
 ) برداری  بهره  و  اکتشاف  و  استخراج  استثناء  )به  پتروشیمی  گاز،  نفت،  و تجهیزات  کاال  مواد،  نگهداری 
و  استخراج  استثنای  )به  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  جمله  از  صنعتی  های  طرح  اجرای  سنگین،  صنایع  و 
اکتشاف و بهره برداری ( تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت 
هایی معتبر داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی شرکت به شرکت های داخلی و خارجی مجاز، 
گشایش اعتبارات ال سی و ضمانتنامه برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد 
شعب و نمایندگی در سراسر کشور بر پایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی 
و  مزایدات  و  مناقصات  کلیه  در  و شرکت  و حقوقی  اشخاص حقیقی  کلیه  با  قرارداد  عقد  المللی،  بین  و 
پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم از اخذ مجوزهای الزم ارئه خدمات مهندسی 
و اخذ  با مشارکت واردات و صادرات  تولید ساخت توزیع خرید وفروش شرکت های حقوقی و اشخاص 
نمایندگی کلیه شرکت ها ی داخلی و خارجی و کاالهای صنعتی و غیر صنعتی از جمله برق، الکترونیک، 
مخابرات، شیمیایی مکانیک ،ساختمان ، هیدرولیک ،کشاورزی، دامپروری ، طیور غذایی معدنی ساختمانی 
اکتشاف استخراج و تولید مواد و سنگهای معدنی مشارکت در سرمایه گذاری برای شرکت و ارائه خدمات 
مهندسی صنعتی و عمومی در پروژه های صنعتی معدنی عمرانی کشاورزی دامپروری و تجاری و مالی و 
و صنایع نفت و گاز به جز استخراج اکتشاف و بهره برداری آب و برق و پتروشیمی و مخابرات و شبکه 
مواد  کلیه  و  نیکل  روی  و سرب  و مس  آلمینیوم  فوالد سازی  با  مرتبط  همچنین صنایع  و  اتوماسیون  و 
بهینه  و  تحلیل  بررسی  و  طرح  اولیه  مطالعات  و  استخراج  و  اکتشاف  مدیریت  شامل  کانی  غیر  و  کانی 
سازی سیستم ها و کنترل پروژه امکان سنجی مطالعات توجیهی فنی اقتصادی طراحی مفهومی پایه و 
تفصیلی طراحی و انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی ساخت و انجام امور نضارت و بازرسی فنی 
ساخت نصب و راه اندازی نظارت عالیه وکارگاهی ارائه کلیه خدمات مهندسی و تامین تجهیزات در دوران 
ساخت و بهره برداری و بهینه سازی در خطوط تولید شرکت در مناقصات و مزایدات بین المللی و داخل 
کنترل  پروسس  نظیر  مهندسی  های  بخش  و حفظ  تامین  مجاز  بازرگانی  های  فعالیت  کلیه  انجام  کشور 
و  مهندسی  خدمات  و  بنایی  زیر  تاسیسات  برق  و  مکانیکی  ساختمانی  تاسیسات  سیویل  دقیق  ابزار  و 
مشاوره جهت انجام فعالیت های تخصصی در صنایع و ارائه خدمات طراحی ساخت و تامین تجهیزات و 
قطعات کارخانجات و پروژه های صنایع فلزات و کانی های غیر فلزی استخراج سنگ آهن تولید کنسانتره 
آهن اسفنجی گندله احیا مستقیم ریخته گری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به جز استخراج اکتشاف و 
بهره برداری ،صنایع ساحل و فرا ساحل،کارخانجات سبک و سنگین صنعتی و صنایع مختلف شامل:تهیه 
آنها  انطباق  و  بهبود کیفیت محصوالت  و  نیاز بخش های مختلف صنعت  استاندارد هایی مورد  تدوین  و 
آزمایشگاهی،تجهیزات  های  پروژه  همراه  به  آرایی  کافه  و  فرایندی  و  ،تجهیزات  معتبر  استاندارهای  با 
زدایی،پاتیل،نورد،تجهیزات  گری،گاز  پیشگرم،ریخته  و  ذوب  های  کوره  شامل  سازی،نورد  فوالد  خطوط 
،اسکرایر،غبارگیرها،تجهیزات  هیبریدی  ها،فیلتر  هوس،الکتروفیلتر  بگ  و  فیلتر  بگ  فیلتراسیون 
جابجایی مواد ساحل انواع جرثقیل،کانوایر،فیدر،ماشین االت انباشت و برداشت،گراب،مکنده ها و شیپ 
و  فشار  تحت  مخازن  وابسته.انواع  های  مجموعه  قطعات  و  توربین،فن،پمپ،کمپرسور  لودرها،تجهیزات 
سایر صنایع مرتبط ،سازه های فلزی صنعتی و عمومی سنگین نیروگاه ها،صنایع نفت،گاز و پتروشیمی 
و  ضعیف  فشار  الکتریکی  سیستمهای  و  .تجهیزات  ساختمانی  و  صنعتی  فلزی  های  سازه  همچنین  و 
متوسط و قوی،تابلوهای کنترل و پرولس و مانیتورینگ،سیستم ارتینگ و الیتینگ صنعتی،کابل و کابل 
کشی،سیستم های حرارتی و برودتی سیستم های هیدرولیک،پنوماتیک و فیلتراسیون بهمراه ادوات و 
جهت  تکنولوژی  از  استفاده  موجود.  های  تکنولوژی  نگهداشتن  روز  به  و  سازی  مربوطه،بهینه  اتصاالت 
حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگی های صنفی ، انجام فعالیت های اکتشاف ، استخراجی ، بهره برداری 
از معادن به جز نفت و گاز و پتروشیمی ، همچنین کافه آرائی ، تغلیظ ، کلسیناسیون و فراوانی مواد معدنی 
در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح -فعالیت در زمینه راه و جاده سازی و ابنیه و فعالیتهای 
ساختمانی -خرید و فروش و واردات و صادرات مواد نفتی، فرآورده مواد پتروشیمی و مشتقات آنها -خرید 
و فروش و واردات ماشین آالت صنعتی و راه سازی و خودرو و قطعات یدکی -خرید و فروش و واردات 
لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی -حق العملکاری و انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید ، فروش و 
ترخیص و امور گمرکی -خرید و فروش ، نصب و راه اندازی خطوط تولیدی صنعتی و اقالم مجاز، شرکت در 
مناقضات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت های خصوصی و دولتی و سازمان ها و وزارتخانه ها درصورت 
مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم 
برادران  تجریش، چیذر، خیابان شهید  مرکزی، شهر  بخش  تهران، شهرستان شمیرانات،  استان   : اصلی 
سلیمانی، خیابان شهیدمجید نعمتی، پالک 1، طبقه 1، واحد 1 کدپستی 1935973311 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرید 
به  طارق حیاوی  آقای  الشرکه  ریال سهم   250000000000 دارنده   0045427151 ملی  به شماره  فروزبخش 
شماره ملی 1743042779 دارنده 3750000000000 ریال سهم الشرکه آقای حسن عفری به شماره ملی 
به شماره ملی 1980350868  الشرکه آقای هیثم طرفی  250000000000 ریال سهم  1755004192 دارنده 
دارنده  ملی 5598933004  به شماره  نوری  الدین  آقای شمس  الشرکه  ریال سهم   500000000000 دارنده 
250000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای طارق حیاوی به شماره ملی 1743042779 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن عفری به شماره ملی 1755004192 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای هیثم طرفی به شماره 
ملی 1980350868 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
آگهی های شرکت  ملت جهت درج  اتحاد  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  : طبق  عامل  مدیر  اختیارات 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1425444(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابتکار نسل هوشمند درتاریخ 1401/08/21 به شماره ثبت 604574 به 
شناسه ملی 14011649486 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بهینه سازی وب سایت برای موتور های جستجو گر، خرید و فروش و تعمیرات 
سخت افزار کامپیوتر ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تحلیل 
و طراحی ، پیاده سازی و برنامه نویسی) غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، غیر رسانه ای ( سیستم های تحت ویندوز، 
وبسایت ، لینوکس ، مک ، اندروید ، موبایل و پورتال اتوماسیون اداری ) غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، غیر رسانه ای 
( ، پیاده سازی و تحلیل و طراحی تولید نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری) غیر هرمی ، غیر 
شبکه ای ، غیر رسانه ای ( ، ابزار دقیق رایانه ای ، ایجاد یک بانک اطالعاتی تخصصی منطبق با موضوع شرکت ، 
و مهندسی فناوری اطالعات با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مشاوره و تدوین آئین نامه های انضباطی ، تعرفه 
ها و قراردادهای فنی و استاندارد نحوه انجام کار مرتبط با موضوع شرکت ، شرکت در جشنواره ها ، نمایشگاه 
ها، همایش ها و مسابقات حرفه ای با رعایت مقررات قانونی تحت عناوین موضوع شرکت ، جمع آوری و تبادل 
اطالعات در زمینه های گوناگون حرفه ای با موسسات و سازمان های داخلی و خارجی در چهارچوب رعایت 
مقررات و قوانین کشور ، سازماندهی، نظارت ، مدیریت ، ایجاد ، توسعه، نگهداری و بهره برداری ، توسعه کسب 
و کار و شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور. خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی ، 
انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک و الزمه های آن. طراحی سیستم های مختلف رایانه ای ، برنامه نویسی) 
غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، غیر رسانه ای ( ، طراحی صفحات اینترنتی ، تولید نرم افزار )غیر هرمی ، غیر شبکه 
ای ، غیر رسانه ای ( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سازمان آب، خیابان 
مسیل رودخانه، خیابان 20 متری خورشید، پالک 20، طبقه همکف کدپستی 1658974808 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر حسین شابازاده 
بنگر به شماره ملی 0022685091 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای عارف ملکوتی فر به شماره ملی 
0430046251 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر حسین شابازاده بنگر به شماره 
ملی 0022685091 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عارف ملکوتی فر به شماره ملی 
0430046251 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1425448( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تأمین سرمایه صدرا ایمن برتر به شناسه ملی 14009823759 و به 
شماره ثبت 573370 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد ترا زنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - آقای 
مهران نجفی ملکی به شماره ملی 0061838136 به نمایندگی شرکت ارزش آفرینان میثاق صدرا به شناسه 
ملی14008416868به سمت عضو و رئیس هیات مدیره - آقای محمد اخگر زرندی به شماره ملی 0080391877 
به نمایندگی شرکت خدمات بار هوایی پروازبران سپهر پارسا به شناسه ملی 10320901695 به سمت عضو و نایب 
رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی دنگ چی به شماره ملی 0076846008 به سمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل یا احدی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
-موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی 10103465470 به سمت بازرس اصلی و سیدامیر اسدزاده به 
شماره ملی 0944866514به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1425445( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پخش امیر مبین درتاریخ 1401/09/19 به شماره ثبت 605940 به شناسه 
ملی 14011742638 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :پخش مواد غذایی،خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تامین 
کاال و خدمات مورد نیاز کلیه شرکتها و سازمانها ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ 
وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
جهت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و دفتر 
نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور، شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر 
تخصصی داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شادآباد، خیابان 
شهید عتاب اله حسن پور، خیابان شهید حسن امینی، پالک 34، طبقه همکف کدپستی 1374787947 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مصطفی 
یعقوب شندی به شماره ملی 0072091762 دارنده 120000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا یعقوب لوی شندی به 
شماره ملی 1729935291 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی یعقوب شندی به 
شماره ملی 0072091762 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا یعقوب لوی شندی به شماره 
ملی 1729935291 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1425446( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فنی و مهندسی فوالد صنعت ریونیز درتاریخ 1401/09/20 به شماره ثبت 
زیر جهت  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل  و  ثبت  ملی 14011743740  به شناسه   605960
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ماشین سازی صنعتی ، طراحی و ساخت و نصب ماشین آالت صنعتی 
و خطوط تولید ، طراحی و ساخت و نصب خطوط نورد گرم شامل تمامی مقاطع ساختمانی و آلیاِژی، بهینه سازی و 
عیب یابی و ارتقا تولید خطوط نور گرم، طراحی و ساخت و نصب گیربکس های صنعتی، طراحی و ساخت و نصب سوله 
و استراکچرهای صنعتی ، صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و ماشین آالت ، خرید و فروش قطعات صنعتی و مقاطع 
فوالدی ، طراحی و ساخت و نصب کوره های القایی و قوس و خطوط سی سی ام ،فورج و ریخته گری و قالب سازی 
قطعات و تجهیزات صنعتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مراد آباد، خیابان شهید رضا 
اقبال پور، بن بست کوهسار سیزدهم مرکزی، پالک 14، طبقه 1، واحد 2 کدپستی 1477788393 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه بختیاری به 
شماره ملی 0061165247 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه آقای علی رضائی حرمت به شماره ملی 0065522699 
دارنده 990000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه بختیاری به شماره ملی 0061165247 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی رضائی حرمت به شماره ملی 0065522699 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1425449( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سانا لجستیک کارساز درتاریخ 1401/09/20 به شماره ثبت 605961 به 
شناسه ملی 14011743755 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات ، صادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت  های معتبر داخلی و 
خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و 
خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان دانش، خیابان 
جنت آباد مرکزی، پالک 197، ساختمان تجاری و اداری طوبی، طبقه 6، واحد 606 کدپستی 1475638855 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم فاطمه پورنجف به شماره ملی 0016949269 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای نوید کارساز به شماره 
ملی 3240682710 دارنده 950000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه پورنجف به شماره ملی 
0016949269 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نوید کارساز به شماره ملی 3240682710 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1425450( 

ثبت  شماره  به   1401/09/15 درتاریخ  نامدار  اتابک  کارافزایی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
به شرح  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14011728746  به شناسه   605813
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و خرید و فروش پارچه و پارچه های ماسکی 
شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها شرکت در نمایشگاهها و همایشها و واردات و صادرات 
فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه 
شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
امیرسرلشگرشهیدحسین  بزرگراه  پوری،  محمود  شهید  خیابان  مینو(،  استقالل)کارخانه  شهرک  تهران، 
لشگری، پالک 203، طبقه همکف کدپستی 1399735951 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ساره شیخی به شماره ملی 0017317452 
دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا شیخ زاده به شماره ملی 1818761904 دارنده 50000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ساره شیخی به شماره ملی 0017317452 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا شیخ زاده به شماره ملی 
1818761904 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1425447( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راشا تجارت آرنیکا درتاریخ 1401/09/20 به شماره ثبت 605959 
به شناسه ملی 14011743736 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات 
و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی 
غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
شهید  خیابان  تهرانپارس،  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز 
محمدمسعود گلشنی )117(، خیابان فرجام شرقی، پالک 56، مجتمع مهدیس، طبقه 2، واحد 11 کدپستی 
سهم  میزان  نقدی  ریال   3,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1653969188
الشرکه هر یک از شرکا آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی 0078640490 دارنده 1500000000 
ریال سهم   1500000000 دارنده   0080027938 ملی  شماره  به  کیائی  آقای سیدمعین  الشرکه  ریال سهم 
به سمت رئیس  به شماره ملی 0078640490  اعضا هیئت مدیره آقای سید محمدرضا حسینی  الشرکه 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمعین کیائی به شماره ملی 0080027938 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی مدیر عامل و 
یا رئیس هیئت  باامضاء مدیر عامل  اداری  نامه های عادی و  رئیس هیئت مدیره متفقا و همچنین کلیه 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1425451(

 کارت هوشمند خودرو و کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : ساینا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
وسیله نقلیه : 1399  و شماره پالک : 781ص۵۹ ایران۵۵  و شماره شاسی : NAS31100L5864769  و 
شماره موتور : M158926754  به نام صاحب سند : رقیه شکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد )کد1401/09/251(

سند مالکیت، کارت خودرو، کارت هوشمند سوخت و اصل برگه سبز خودروی سواری به نام وسیله ی نقلیه: 
پژو پارس و رنگ خودرو: سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه: 138۹ و شماره پالک: ۵۶ ه 4۶۹ ایران ۵۵ و شماره 
شاسی: NAAN01CA4AK775163 و شماره موتور: 12488348531 به نام صاحب سند: رضا بذلی حفظ 

آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/252(

پروانه مطب  خانم  فرناز جوادی به کدملی  1570162867 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
)کد1401/09/253(

کارت ملی و کارت گواهینامه و کارت دانشجویی به نام رضاکر به کدملی    6280111202   مفقود گردیده 
 . بگیرد  تماس  شماره  0۹02۶03۹2۶۵  این  با  میشود  تقاضا  یابنده  از  باشد.  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و 

)کد1401/09/254(

اصل برگه سبز خودرو پژو روآ مدل 8۵ به رنگ نک مدادی به شماره انتظامی 14 ص 277 ایران 43 شماره 
موتور 11685039262و شماره شاسی 61301564به نام سید داوود موسوی دره بیدی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/255(

  برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : پژوپارس سال  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 1400  و شماره پالک : 89ه215/32  به نام صاحب سند : وحید عرب شیبانی کاریزی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/256(

شماره   به  کرامت   فرزند  چالشتری  درخشنده  احسان  اينجانب  التحصیلی  فارق  کارشناسی   مدرک 
شناسنامه 1۶17۵ صادره از اصفهان  درمقطع کارشناسی  رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی  آزاد نطنز 
به شماره 04/3۶/13۶8 مفقود گردیده  است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز به نشانی: نطنز میدان دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسالمی نطنز. کد پستی : 

87۶1۹13117ارسال نمایید.نوبت اول )کد1401/09/257(

کارت دانشجویی اینجانب امین پویامنش به شماره دانشجویی ۹۵42013۵ در رشته مدیریت کار آفرینی 
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیدم و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود مدارک 

را به آدرس تهران،دانشگاه شهید بهشتی تهران ارسال نماید.نوبت دوم  )کد1401/09/258(

موتور  شماره  به  ای  نقره  رنگ  2۹2د11ایران۶8به  پالک  به   82 مدل   20۶ خودروی  سبز  برگ 
10FSJ54401641به شماره شاسی82۶202۹۶ به مالکیت رضا فیروززارع مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )کد1401/09/259(

شماره  به  سفیدروغنی  13یرنگ  ایران40-866.  پالک  شماره  خوردو207مدل1401به  سبز  برگ 
صابری  افسانه  خانوم  مالکیت  شاسیNAARO3EE5Nj507420به  موتور166Boo63282شماره 

مفقودگردیده واز درجه اعتبارفاقدمی باشد.)کد1401/09/260(

مدل  به  کرم  قرمز  رنگ  به  پیما  بنز302ایران  بیابانی  اتوبوس  سندکمپانی  و  سبز  برگ 
مالک   372073۶31002۵8 شاسی  موتور330۹3110021۵24شماره  13۶3پالک74ع۵21ایران33شماره 

سیدهادی حسینی مفقود گردیده واز درجه اعتبارفاقدمی باشد )کد1401/09/261(


