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رشد ۷۸، ۷0 و 54 درصدی هزینه های رستوران، خوراک و درمان

خوراکیهاتختهگازمیتازند!

هزینه های  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
بهداشت، درمان و خوراکی ها در یک سال قبلی 
بیشتر از تورم عمومی افزایش پیدا کرده است. 
در این مدت کمترین تورم را در گروه ارتباطات 

شاهد بودیم
نرخ تورم عمومی در پایان دی ماه امسال به 
حدود ۵۱ درصد رسید. این عدد را مرکز آمار 
و  کاال  از  گروه   ۱۲ هزینه های  رصد  با  ایران 
خدمات مختلف درنظر گرفته و نشان می دهد 
به طور  امسال  دی ماه  در  ایرانی  خانواده های 
دی ماه  از  بیشتر  درصد   ۵۰ نزدیک  میانگین 
گروه   ۱۲ این  بین  کرده اند.  هزینه  پارسال 
بیشترین تورم را در گروه هتل و رستوران شاهد 
هزینه ها  افزایش  آمار می گوید  مرکز  و  بودیم 
در این بخش نسبت به خوراکی ها بیشتر بوده 
است. در طرف مقابل کمترین تورم نقطه ای در 

گروه ارتباطات به چشم می خورد.

تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال 
گذشته تقریبا ۷۰ درصد بوده است. مرکز آمار 
با رصد قیمت انواع نان و غالت، گوشت قرمز، 
انواع لبنیات، میوه و ... در حدفاصل دی ماه 
۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال به این عدد رسیده 
و این وسط بیشترین رشد قیمت را برای گروه 
 ۲۴۸ حدود  بودیم؛  شاهد  چربی ها  و  روغن 
درصد که البته بخش بزرگی از این موضوع به 
ماجرای دور جدید طرح هدفمند سازی یارانه ها 
در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارتباط دارد. در طرف مقابل 
تورم  کمترین  می دهند  نشان  آمار ها  همین 
قهوه،  چای،  بابت  خوراکی ها  بین  را  عمومی 
کاکائو، نوشابه و آب میوه شاهد بودیم و به طور 
میانگین قیمت این کاال ها نزدیک ۳۲ درصد در 
یک سال گذشته افزایش پیدا کرده که این عدد 
نزدیک ۲۰ درصد از نرخ تورم عمومی یا همان 
تورم نقطه به نقطه در پایان دی ماه کمتر است.

مدت  این  در  سفید  و  قرمز  گوشت  قیمت 
امسال  دی ماه  پایان  تا  پارسال  دی ماه  یعنی 
در  اگر  و  کرده  پیدا  افزایش  حدود ۶۷ درصد 
هفته های اخیر سری به بازار زده باشید، احتماال 
قرمز  گوشت  قیمت  صعودی  روند  درجریان 
قرار گرفتید. احتماال به همین خاطر است که 
در اولین روز های بهمن امسال سازمان جهاد 
کشاورزی استان تهران تصمیم به عرضه گوشت 
قرمز منجمد با قیمت مصوب برای فروشگاه های 
زنجیره ای، غرفه های میادین میوه و تره بار و ... 

گرفته است.
و  کاال  انواع  بین  عمومی  تورم  بیشترین 
آمار  مرکز  تقسیم بندی های  که طبق  خدمات 
و  هتل  گروه  در  می شود،  گروه   ۱۲ شامل 
رستوران به چشم می خورد؛ حدود ۷۸.۵ درصد. 
در  و رستوران  افزایش هزینه های هتل  یعنی 
حدفاصل دی ماه پارسال تا پایان دی ماه امسال 

بیشتر از خوراکی ها بوده و این عدد نزدیک ۲۷ 
درصد باالتر از تورم عمومی محاسبه می شود. 
اشاره  ارتباطات  گروه  به  باید  ماجرا  طرف  آن 
کنیم. چون مرکز آمار می گوید در پایان دی ماه 
امسال به قیمت تعرفه های مکالمه، بسته های 
اینترنتی و ... به طور متوسط ۱۲.۸ درصد نسبت 
گروه  از  بعد  است.  شده  اضافه  پارسال  به 
ارتباطات، کمترین تورم نقطه ای را در یک سال 
قبلی هزینه های تفریح و فرهنگ داشته است 
این  در  قیمت ها  افزایش  میزان  آمار  مرکز  و 
براساس  از ۳۲ درصد می داند.  کمتر  را  گروه 
نقطه ای  تورم  آمار  مرکز  داده های  جدید ترین 
لوازم  و  مبلمان  آموزش،  و  تفریح  هزینه های 
خانگی تقریبا در همین محدوده بوده است و 
نسبت  امسال  دی ماه  در  دخانیات  خریداران 
به دی ماه پارسال به طور متوسط ۳۳.۵ درصد 

بیشتر هزینه کرده ا ند.
 ۳۷ حدود  قبلی  سال  یک  در  مسکن  تورم 
درصد بوده است. این را مرکز آمار با بررسی روند 
قیمت مسکن در تمام مناطق شهری و روستایی 
حساب کرده که البته به جز بازار مسکن تهران، 
آمار های رسمی از تحوالت این بخش در سایر 
شهر ها و روستا ها وجود ندارد. همین آمار های 
تهران  مثل  شهری  در  می دهد  نشان  رسمی 
به عنوان پایتخت، در یک سال گذشته چیزی 
خانه ها  قیمت  میانگین  به  درصد   ۴۶ حدود 
که عدد ۳۷  نماند  ناگفته  است.  اضافه شده 
درصدی اعالم شده از سوی مرکز آمار به عنوان 
شامل  دی ماه  پایان  در  مسکن  نقطه ای  تورم 
قیمت مسکن، هزینه های اجاره بها، هزینه های 
نگهداری از خانه و قبض های آب و برق می شود 
که اگر سراغ جزییات این بخش برویم با اعداد 
۱۴.۵ درصدی به عنوان تورم نقطه ای هزینه های 
تورم  به عنوان  درصدی   ۳۹.۵ و  برق  و  آب 

نقطه ای مسکن روبرو می شویم.
تورم پوشاک در این مدت حدود ۴۵ درصد 
بوده است و این عدد برای هزینه های بهداشت 
و درمان نزدیک ۵۴ درصد برآورد شده است. 
درمان  و  بهداشت  هزینه های  افزایش  یعنی 
لوازم  مسکن،  پوشاک،  هزینه های  برخالف 
خانگی و حمل ونقل نسبت به تورم عمومی یا 

همان تورم نقطه ای بیشتر بوده است.

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی جزئیات عرضه ربع سکه در 
بورس کاال از امروز و چگونگی کشف قیمت در این بازار را تشریح کرد 
و گفت: تا زمانی که بازار نیاز داشته باشد به این شکل حضور خواهیم 

داشت.
هومن کرمی خرم آبادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی 
قصد دارد عرضه ربع سکه در بورس کاال را ادامه دهد و از امروز سه شنبه 

)چهارم بهمن ماه( این عرضه آغاز می شود.
وی گفت: هدف از عرضه سکه در بورس کاال کنترل قیمت در بازار است 
و با توجه به اینکه حباب قیمتی در هفته گذشته با عرضه ای که صورت 
گرفت شکسته شد و البته تنها کمتر از ۱۰ درصد را که برنامه ریزی کرده 
بودیم، فروخته شد قصد داریم تا زمانی که ۴۵۰ هزار ربع سکه باقی مانده 

را هم در بازار عرضه کنیم.  
کرمی افزود: پس از تمام شدن ۴۵۰ هزار ربع سکه که هم اکنون در نزد 
بانک رفاه است، اگر نیاز احساس کنیم باز هم ربع سکه عرضه خواهیم 

کرد و حتی اگر الزم باشد نیم سکه و تمام سکه را هم عرضه می کنیم.
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چگونه کشف قیمت صورت می گیرد و مردم 
چگونه می توانند قیمت مناسبی برای خرید ربع سکه از بورس کاال 
داشته باشند؟ گفت: مسلماً دو پارامتر قیمت جهانی و نرخ ارز در 

تعیین قیمت ربع سکه و کشف قیمتی آن موثر است. اما مردم باید 
برای انتخاب قیمت مناسب به چند نکته دیگر توجه کنند. نخست آنکه 
مردم باید به نرخ های ربع سکه در هفته گذشته در بورس کاال نگاه 
کنند و قیمت ربع سکه را هم مد نظر داشته باشند و مسلماً بهترین 
قیمت بین این دو نرخ می تواند به متقاضیان کمک کند تا نرخ منطقی 

تر و بهتری را برای خرید انتخاب کنند.
کرمی با بیان اینکه عرضه ربع سکه در بورس کاال آنقدر هست و ادامه 
پیدا می کند که آنهایی که با قیمت های پایین تر هم درخواست خرید ثبت 
می کنند موفق به خرید سکه خواهند شد، اضافه کرد: البته اگر به عنوان 
مثال امروز همه سفارش ها در رنج حدود پنج میلیون یا شش میلیون 
تومان باشد یعنی اینکه قیمت ها بسیار با قیمت های منطقی فاصله داشته 
باشد مسلماً هیچ یک از متقاضیان برنده نخواهند شد و در روزهای آینده 
هم عرضه ربع سکه ادامه خواهد داشت؛ بنابراین میزان فروش ربع سکه 
در ادامه عرضه آن تاثیر گذار است. البته بانک مرکزی نمی خواهد به 
صورت ناگهانی در بازار ورود کند و عرضه سنگینی را انجام دهد بلکه 
تصمیم بر آن است که با درصدی مشخص و البته به صورت مستمر در 

بازار حضور داشته باشد.  
به  سکه  تحویل  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
متقاضیانی که از دیگر شهرستان ها خرید انجام داده اند چگونه خواهد 

بود؟ گفت: در حال حاضر امکان تحویل فیزیکی ربع سکه در خارج از 
تهران مقدور نیست؛ بنابراین دارندگان گواهی می توانند در سایت بانک 
رفاه ثبت نام کرده و زمانی که امکان مراجعه به خزانه بانک رفاه دارند را 

نیز انتخاب کنند.

بیشترین تورم عمومی بین 
انواع کاال و خدمات که طبق 
تقسیم بندی های مرکز آمار 
شامل 1۲ گروه می شود، در 
گروه هتل و رستوران به چشم 
می خورد؛ حدود ۷۸.5 درصد

بانک مرکزی اعالم کرد
آغازفروشربعسکهدربورسوچگونگیتعیینقیمت

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی عنوان کرد
لبنیات تغییر قیمت چندانی نداشته

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: افزایش قیمت چندانی 
در کاالهای لبنی در چند وقت اخیر نداشته ایم.

محمدرضا بنی طبا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تغییر چندانی در 
قیمت  لبنیات در ماه های اخیر نداشتیم، گفت: محصوالت لبنی اعم از شیر 
نایلونی کم چرب، شیر بطری کم چرب، پنیر یوف اف ۴۰۰گرمی و ماست 
ست ساده ۲.۵ کیلویی که تلویحا مشمول قیمت گذاری دولتی هستند از 
ابتدای سال افزایش قیمتی نداشته اند.  وی ادامه داد: این چهار محصول 
لبنی نیز قرار است با همان قیمت های مشخص در کاالبرگ عرضه شود. 
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: قیمت سایر اقالم لبنی 
مانند شیرطعم دار، شیرکاکائو، خامه،  کره، ماست و بستنی نیز بر اساس 
قیمت تمام شده در کارخانه ها عرضه خواهد شد. وی در پایان گفت: اگر 
شرکت ها به هر دلیلی قصد تغییر قیمت  داشته باشند باید در سامانه جامع 

تجارت و  سامانه ۱۲۴ و با تایید سازمان حمایت این تغییرات انجام شود.

راشاتودی:
پیشنهاد دریافت مالیات ۷۰ درصدی از ثروتمندان از 

سوی برنده جایزه نو
یک اقتصاددان که در سال ۲۰۰۱ برنده جایزه نوبل شده می گوید باید از 

ثروتمندان جهان ۷۰ درصد مالیات بر درآمد گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، جوزف استیگلیتز، که سابقه 
دریافت  دارد، خواستار  کارنامه خود  در  را  اقتصاد  نوبل  دریافت جایزه 

مالیات ۷۰ درصدی بر درآمد توسط دولت ها از ثروتمندان شده است.
وی طی مصاحیه ای با مؤسسه اوکسفام گفت: دریافت چنین مالیات 
باالیی کامالً منطقی است. ممکن است مردمی که در ثروتمندترین سطوح 
جوامع قرار دارند با دریافت مالیات بیش تر کمتر کار کنند، اما از آن طرف 
به نفع جوامع ما خواهد بود؛ چراکه ما جوامعی منسجم تر و بر اساس 

برابری خواهیم داشت.
استیگلیتز که قبالً کارشناس ارشد بانک جهانی هم بوده سال ۲۰۰۱ نوبل 
اقتصاد را برنده شده است. وی که یکی از حامیان اعمال مالیات بر کربن 
و زمین است طی سال های گذشته خواستار اعمال مالیات بیش تر بر سود 
شرکت های بزرگ بوده، از اقدام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اعمال 

حداقل مالیات بر شرکت های بزرگ در سراسر جهان حمایت کرده است.
وی همچنین طی مصاحبه خود با اوکسفام گفت که از اعمال مالیات 
بر ارث هم دفاع می کند. این برنده نوبل اقتصاد تأکید کرد: ما باید مالیات 
بیشتری را از ثروت ها بگیریم؛ چراکه اکثر ثروت ها ارثی هستند و به عنوان 
مثال مالکان جوان فروشگاه های زنجیره ای والمارت این ثروت خود را به 
ارث برده اند. البته مخالفان اعمال مالیات بر ارث می گویند افزایش اعمال 
مالیات بر دارایی اموات باعث می شود که ثروتمندان دارایی خود را به خارج 

از کشور منتقل کنند.

از بودجه 140۲ چه می دانیم؟-4
دولت در سال آینده از خانه های خالی چه میزان 

مالیات اخذ خواهد کرد؟
در بودجه ۱۴۰۲ مالیات ستانی از خانه های خالی تقریبا دوبرابر شده 
است،این درحالی است که در سال گذشته وصولی مالیات از خانه های 

خالی ناچیز بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آمارها نشان داده است که مالیات خانه های 
خالی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته است نسبت به خانه های خالی 
موجود تقریباً صفر بوده است و این موضوع دوباره در بودجه ۱۴۰۲ نیز 
دیده شده است. هرچند که در شناسایی خانه های خالی دولت ها موفق 
نبوده اند و تاکنون نیمی از خانه های خالی اعالم شده خالی نبوده است 
و این امر باعث می شود تا شناسایی خانه های خالی با مشکل رو به رو 

شود.
وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق 
سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد 
و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانه آن ها به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه 
و شهرسازی معرفی شد. آمار هشت ماهه نشان می دهد که میزان مالیات 

دریافتی از این خانه ها به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است.

اساسی  کاالهای  لیست  در  شده  اعالم  قلم   ۱۰ بین  از 
کاالبرگی ۳ قلم آن محصوالت لبنی است که بر خالف ادعای 
مسئوالن مبنای قیمت آن ها شهریور ۱۴۰۰ نبوده و اساس 
آن قیمت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ است. به گفته کارشناسان، 
حتی اگر این نوع از ایرادات نادیده گرفته شود، طرح کاالبرگ 
الکترونیکی مشکالت بزرگتری دارد که می تواند آن را برای 
جامعه هدف کم اثر کند و نتایج منفی برای بخش تولید به 

همراه داشته باشد.
اقتصاد آنالین - سپیده قاسمی؛ روز شنبه فهرست ۱۰ قلم 
کاالی اساسی که مشمول کاالبرگ الکترونیکی می شود، اعالم 
شد. از بین این ۱۰ قلم، ۳ قلم آن محصوالت لبنی شامل شیر 
بطری یک لیتری کم چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست دبه 

۲. ۵ کیلوگرمی کم چرب است.
طبق گفته مسئوالن، کاال برگ الکترونیکی با قیمت پایه 
شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و ما به التفاوت آن به صورت 
یارانه به مردم پرداخت می شود و در طول دوره طرح، در 
صورت افزایش احتمالی قیمت کاال ها، سهم پرداختی خانوار 

از این سبد ثابت درنظر گرفته شده و مابه التفاوت آن با اعتبار 
یارانه تأمین می شود.

کارشناسان معتقدند هر چند با این روش می توان سرانه 
مصرف برخی از کاال های اساسی مهم و تأثیر گذار بر سالمت 
جامعه از جمله محصوالت لبنی که در سال های اخیر مصرف 
آن ها افت شدید داشته را افزایش داد اما، ایراداتی هم به این 
طرح وارد است که می تواند اجرای آن را با چالش های جدی 

مواجه کند.
سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنالین درباره این چالش ها 
گفت: هم در دولت قبل و هم در ابتدای آغاز به کار دولت 
لبنیات در کشور،  با تشدید افت سرانه مصرف  سیزدهم، 
صنایع لبنی ضمن هشدار درباره تأثیر این اتفاق بر سالمت 
جامعه، طرحی را آماده و ارائه دادند که می توان در طرح کاال 

برگ الکترونیکی اجرا کرد.
وی ادامه داد: در طرح صنایع لبنی، تأمین نیاز ۶ میلیون 
خانوار کم درآمد با جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفری در نظر 

گرفته شده است که سرانه مصرف محصوالت لبنی را از حدود 
۷۰ کیلوگرم به ۹۰ کیلوگرم افزایش می دهد.

بنی طبا با تأکید بر اینکه البته این عدد همچنان فاصله 
دارد،  جهانی  توصیه شده  میانگین  کیلوگرم  با ۱۶۰  زیادی 
افزود: به رغم فاصله آن با عدد مطلوب سرانه مصرف، انتظار 
لبنی در  روند کاهش مصرف محصوالت  از شدت  می رود 

کشور بکاهد و بخشی از آن را جبران کند.
وی کاال های لبنی در نظر گرفته شده در طرح صنایع را شیر 

کم چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست کم چرب برشمرد.
بنی طبا میزان در نظر گرفته شده در طرح صنایع لبنی برای 
۶ میلیون خانوار را ۱۲ کیلوگرم شیرخام، ۴ بسته ۴۰۰ گرمی 

پنیر یواف و ۴ دبه ماست دو کیلویی عنوان کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد است هر چند 
با طرح کاالبرگ الکترونیکی می توان سرانه مصرف برخی از 
تأثیر گذار در سالمت جامعه که در  کاال های اساسی مهم 
را  است  داشته  افت شدیدی  آن ها  اخیر مصرف  سال های 
بهبود بخشید، اما نگرانی هایی هم نسبت به این طرح وجود 

دارد که اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند.
بنی طبا از جمله این ایرادات را مالک عمل قرار دادن قیمت 
این کاال ها بر مبنای شهریور ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: درحالی 
مابه  احصاء  برای  مالک  مسئوالن  اظهارات  و  قانون  طبق 
التفاوت یارانه ها، قیمت محصوالت در پایان شهریور ۱۴۰۰ 
است که قیمت هایی که در جداول به عنوان نرخ کاال های 
اساسی عنوان شده بر اساس قیمت پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ 
است. وی افزود: حتی اگر اساس قیمت پایان اردیبهشت 
پایان  امروز که ماه های  تا  تولید کاال ها  باشد، هزینه   ۱۴۰۱
سال ۱۴۰۱ هستیم با تورم ۵۰ درصدی افزایش داشته و انتظار 
می رود با ورود به سال جدید تقاضا برای اصالح قیمت ها از 

سوی تولیدکنندگان مطرح شود.
بنی طبا بر این باور است که در واقع باز هم به نوعی دست 
دولت برای یارانه دادن در جیب تولیدکنندگان رفته و اهداف 

اصلی مانند دوری از قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه 
به اقشار مستحق دریافت آن، عمالً نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، قیمت گذاری دستوری با 
نرخ پایه اعالم کردن برای کاال ها، دست نخورده مانده و بجای 
اینکه ۶ تا ۷ میلیون خانوار دهک محروم محور اصلی پرداخت 
یارانه ها باشند، عمالً به بیش از دو سوم جمعیت کشور یارانه 

پرداخت می شود.
به گفته بنی طبا از اهداف طرح که جلوگیری از دخالت در 
بازار و قیمت گذاری دستوری بود به نحوی دیگر اجرا می شود.

سخنگوی انجمن لبنی تأکید کرد: البته هیج طرحی به اندازه 
شیر مدارس برای سالمت خانوار و آینده فرزندان این کشور 
خانوار های  بر  متمرکز  کاالبرگ  اگر طرح  اما  ندارد  اهمیت 
نیازمند و نه همه مردم باشد، می توان امید داشت یارانه کاال ها 

به افراد مستحق حمایت برسد.
گفتنی است، بر اساس جدول میزان اعتبارات تخصیصی 
به ۱۰ قلم کاالی اساسی در طرح کاالبرگ الکترونیکی، در شیر 
بطری یک لیتری کم چرب قیمت فروش مصوب هر واحد 
۱۸ هزار تومان، سرانه مصرف ۳ هزار گرم و قیمت فروش 
مصوب سرانه ۵۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است که 
سهم پرداختی مردم ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و میزان اعتبار 

تخصیصی دولت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
در پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی قیمت فروش مصوب هر واحد ۳۷ 
هزار تومان، سرانه مصرف ۴۰۰ گرم و قیمت فروش مصوب 
نظر گرفته شده است که سهم  تومان در  سرانه ۳۷ هزار 
پرداختی مردم ۱۷ هزار تومان و میزان اعتبار تخصیصی دولت 

۲۰ هزار تومان خواهد بود.
و در ماست دبه ۲. ۵ کیلوگرمی کم چرب قیمت فروش 
مصوب هر واحد ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان سرانه مصرف ۲ هزار و 
۵۰۰ گرم و قیمت فروش ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته 
شده است که سهم پرداختی مردم ۲۱ هزار تومان و میزان 

اعتبار تخصیصی دولت ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

اجرای دوباره قیمت دستوری در دل کاالبرگ الکترونیکی
کاالبرگ کم اثر برای جامعه هدف، زیانبار برای تولید

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

۰218898213۷
۰218898213۷

۰933۰164433
۰933۰164433

۰2186۰54118

۰2186۰54118

۰218839۰386

۰218839۰386

۰2186۰5239۰

۰2186۰5239۰

کارت دانشجویی اینجانب مجید اقادادی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته 
موسسه آموزش عالی الکترونیک ایرانیان مفقود گردیده. و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا 
می شود آن را به نزدیک ترین صندوق پستی بیندازد و یا با شماره 09129362008 تماس حاصل نماید.

)کد1401/11/97(

سند مالکیت موتورسیکلت انژکتوری  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۸  و شماره پالک 
: ۳۲5/۲5۹۳1  و شماره شاسی : N3CT2GF00KMH01400  و شماره موتور : 0248N3C503166  به 
نام صاحب سند : مازیار بهنام قلعه کندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/98(

شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  علمدار  حمیدی  معین  محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
0440831377 در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی علوم تحقیقات با شماره 
74560 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران ، بلوار حصارک میدان دانشگاه ارسال نمایید.)کد1401/11/99(


