
 سرگردانی مستأجران در بازار اجاره ادامه دارد

گرانی اجاره مسکن در تمام فصول

گروه اقتصاد - دیگر گرانی اجاره بها مرتبط به 
نا  دلیل  به  بلکه  نیست  جابجایی  خاص  فصل 
هماهنگی در وضعیت اقتصاد کشور هر زمان و با 

هر سلیقه نرخ اجاره بها تعیین می شود.
 کارشناسان پیش بینی می کنند؛ به دلیل عدم 
توجه دولت به برنامه های رونق تولید مسکن، نیمه 
دوم سال نیز بازار با تورم و رکود معامالت وارد فاز 
جدیدی از تنش در بازار مسکن می شوند و این 

شوک مقدمه ای برای جهش قیمت چند باره در 
این بازاراست. در چند روز گذشته ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز 
اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسئول 
قانونی  وظایف  به  کرد  موظف  را  زمینه  این  در 
خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های 
آینده جلوگیری شود، اما بررسی ها نشان می دهد 
که بازار اجاره امسال با وجود آنکه دولت بسته 

بود  کرده  تهیه  بها  اجاره  کنترل  رابرای  حمایتی 
چندان موفق نبوده است.

وعده های  به  اعتماد  چوب  مستاجران  امروز 
را  اجاره  بازار  تنظیم  راستای  در  دولت  خوب 
می خورند. در طول فصل اجاره در نیمه اول سال 
بسیاری از مستاجران با وجود آنکه دولت بسته 
حمایتی برای آن ها در نظر گرفته بود، اما همچنان 
درگیر جابه جایی و افزایش نرخ های اجاره بودند 
این در حالی است که دولت امسال به مستاجران 
وعده های بسیاری داده بود که تنها برخی از آن ها 

به مرحله اجرایی و عملیاتی رسید.
براساس این گزارش دولت همچنین برای کنترل 
بازار اجاره همانند سال های گذشته پرداخت وام 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مسکن  ودیعه 
بود که متاسفانه به نظر می رسددر این طرح هم 
چندان موفقیتی به دست نیامده چرا که بسیاری 
از مستاجران اعالم کرده اند که هیچ بانکی با وجود 
وعده های مبنی بر نخواستن ضامن شاهد دریافت 

دو تا سه ضامن است.
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که 
دولت امسال در کنترل نرخ اجاره بها چندان موفق 
این عدم موفقیت در حوزه  به طوری که  نبوده 
اجاره باعث شده که مقام معظم رهبری هم در 
این بخش گله مند شود که در این زمینه هم وزیر 
راه وشهرسازی بالفاصله اعالم کرد که این عقب 
ماندگی در حوزه مسکن به زودی جبران می شود.
سرنوشت بازار اجاره در نیمه دوم سال چیست؟

ابسیاری از کارشناسان و انبوه سازان مسکن هم 
در این زمینه معتقد هستند که بازار مسکن در 
نیمه دوم امسال به سمت افزایش قیمت و رکود 
تورمی حرکت می کند که همین امر خود زمینه 
ساز نا امیدی برای خریداران مسکن و همچنین 
مستاجران در زمان کوتاهی از فصل جابجایی شده 

است.
سازان  انبوه  انجمن  دبیر  حاجت  پور  فرشید 
گفت:   ۲۴ اقتصاد  به  خصوص  این  در  مسکن 
سوی  از  نیز  کنترلی  و  نظارت  هیچ  متاسفانه 
همچنین  نمی شود  انجام  نظارتی  دستگاه های 
دستگاه های متولی نیز به مشکالت دامن می زنند 
چراکه آنچه در بازار مسکن شاهد هستیم برخالف 
و  است  دولت  سوی  از  انجام شده  صحبت های 
شرایط تولید مسکن در کشور بسیار پرمخاطره، پر 

ریسک و سخت است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پاسخ 
به این سوال که وضعیت تولید و قیمت مسکن 
بینی می شود،  پیش  نیمه دوم سال چگونه  در 
از  بخشی  مسکن  بازار  که  پذیرفت  باید  گفت: 
اقتصاد است و تا زمانی که اقتصاد کشور در تالطم 
باشد، نباید انتظار داشت که بازار مسکن وضعیت 
مناسبی داشته باشد تورم و گرانی مسکن برای ۶ 

ماه دوم سال همچنان تداوم خواهد داشت.
مسکن  بازار  در  رکود  و  گرانی  داد:  ادامه  وی 
وضعیت اجاره بها را تحت تأثیر قرار می دهد تا 
حدی که افزایش اجاره بها حتی در فصل جابجایی 

هم خیلی دور از انتظار نخواهد بود.
به گفته پور حاجت؛ برای تثبیت و کاهش قیمت 
اجاره بها باید تولید مسکن به حد نیاز بازار برسد و 
در ادامه این وضعیت با تعادل بازار عرضه و تقاضا 
خارج  رکود  حالت  از  مسکن  معامالت  حدی  تا 
می شود. براساس این گزارش با توجه به اینکه 
برخی از متقاضیان به طور معمول در نیمه دوم 
سال در این بازار برای خرید مسکن و همچنین 
مستاجران برای جابجایی اقدام می کنند بنابراین 
باید دولت بدون هیچ تعللی وضعیت بازار را به 
سمت افزایش تولید و تسریع در روند ساخت و 

تحویل واحد های مسکنملی هدایت کند.

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب 
همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی موج فروش در یک بازار به راه می افتد، 
همه افراد فعال در آن بازار پا پس کشیده و این وضعیت به شدت و 
سرعت و در همه بازار اتفاق می افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا 
بوده و با فعالیت بازارگردان های حرفه ای می توانند حتی در بازار نزولی 
هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند اما این اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق 

می افتد که ارزش بازار کمی دارند.
بازار سرمایه ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و در هفته های اخیر 
با ریزش های پی در پی مواجه شده است، اما این ریزش ها به معنای این 

نیست که قرار است همیشه وضعیت بورس همین گونه باشد.
تئوری اقتصادی وارن بافت

برخی از سرمایه گذاران بورس تنها وضعیت بنیادی شرکت را بررسی 
کرده و با پیش بینی وضعیت بنیادی یک سهم را خرید یا فروش می کنند، 
البته این نوع افراد همیشه گزارش های ماهانه شرکت ها را بررسی کرده و 
به صورتمالی های شرکت به ویژه صورتمالی ۶ ماهه و یک ساله نگاهی ویژه 
دارند و آن قدر این کار را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر 
رسیده و می توانند بهتر از تکنیکالیست ها قیمت سهم را در آینده پیش 

بینی کنند.
نگاه کردن بورس از نگاه بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر برای 
افرادی ممکن است که سرمایه کالن داشته و به صورت هدفمند سهمی 
را خرید یا فروش می کنند، البته افرادی نیز هستند که با سرمایه خرد 
نگاه بنیادی به یک سهم داشته و توانسته اند در مدتی نه چندان طوالنی 

سرمایه خود را ۱۰ تا ۳۰ برابر کنند.
افراد حرفه ای و با تجربه بورس همیشه سابقه ریزش و رویش های 
بورس را داشته اند، از سال آخر دولت اصالحات گرفته تا سال آخر دولت 
احمدی نژاد و روحانی، این نوع افراد به هیچ وجه با ریزش بورس از بازار 
دل نکنده و همیشه منتظر سودهای کالن بازار هستند، اما نکته اینجاست 
این افراد یا وارد مقوله سهامداری عمده شده اند و نوسان یک تا چهار ساله 
بورس در تصمیمات آنها مؤثر نیست و یا فعالیت بین بازاری را آموخته و 

در دوران رکود و ریزش استراتژی های مختلف برای معامالت دارند.
همیشه بعد از رسیدن قیمت ها به حمایت های مهم و زمانی که قیمت ها 
به شدت جذاب می شود، سازمان بورس و دولت برای بورس چاره اندیشی 
کرده و به یک باره بازار با تغییر وضعیت مواجه می شود، حقیقت این 
است که بازار سرمایه ای که دولت ۷۴ درصد در آن سهم دارد نیز تنها 
به اظهارات دولتمردان توجه نکرده و به دنبال سود و زیان خود است، 
یعنی بازار همیشه دنبال ارزش ذاتی بوده و زمانی که ارزش ذاتی بازار به 
مکان دلخواه برسد، حقوقی ها پی در پی وارد شده و در حال خریداری 

سهم ها هستند.
بازار سرمایه برای فتح قله سرسخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باید 
مؤلفه های بنیادی به ویژه نرخ بهره را در حال تغییر اساسی ببیند، اما 
با همین وضعیت و با همین نرخ بهره بازار می تواند یک صعود خوب تا 
ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد داشته باشد که پیش بینی می شود 
در هفته های آتی رخ دهد. البته وضعیت بازار سرمایه در کالن وابستگی 
به عوامل مختلف دارد و این پیش بینی برای زمانی است که وضعیت 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مانند امروز باشد.

آیا بورس به کف رسیده است؟
برخی از کارشناسان کف بازار را در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار 
واحد طرح ریزی کرده و برخی دیگر معتقدند کف بازار تا یک میلیون و 
۱۰۰ هزار واحد است، اما واقعیت آن است که نمی توان کف دقیقی برای 
شاخص کل معین کرد، شاید کف شاخص همین محدوده امروز باشد به 
شرطی که با رایزنی سازمان بورس و دولت مؤلفه های بنیادی بازار به شدت 
جذاب شود، پس می توان بورس به شدت جذاب می شود به شرط اینکه 

مؤلفه های بنیادی بازار به شدت جذاب شود.

مستاجران چوب اعتماد به 
وعده های خوب دولت در 
راستای تنظیم بازار اجاره را 
می خورند. در طول فصل اجاره 
در نیمه اول سال بسیاری از 
مستاجران با وجود آنکه دولت 
بسته حمایتی برای آن ها در 
نظر گرفته بود، اما همچنان 
درگیر جابه جایی و افزایش 
نرخ های اجاره بودند این در 
حالی است که دولت امسال به 
مستاجران وعده های بسیاری 
داده بود که تنها برخی از آن ها 
به مرحله اجرایی و عملیاتی 
رسید

پول های پارک شده به بازار سرمایه می آید
بورس به شدت جذاب خواهد شد

  

شمالی ها به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند
 رکود در بازار برنج ایرانی

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل خاطر نشان کرد: مصرف برنج خارجی 
در روستاهای شمال کشور چندان مرسوم و متداول نبود اما امروز مردم 

روستاهای شمال به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند.
حسن تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به رکود 
حاکم بر بازار برنج، گفت: بازار متاثر از شرایط سیاسی کشور در رکود به سر 

می برد و بازار برنج نیز از رکود تاثیر پذیرفته است.
وی با بیان اینکه امسال برنج طارم کیلویی 9۰ هزار تومان خریدار ندارد، 
گفت: سال  گذشته کشاورزان تمایلی برای فروش محصول خود نداشتند و 
برنج را به امید افزایش نرخ نگه می داشتند اما امسال شرایط معکوس شده 
است و کشاورزان می خواهند محصول خود را عرضه کنند اما خریداری 

وجود ندارد.
انواع برنج در بنکداری شهرهای  با اشاره به نرخ  این فعال اقتصادی 
شمالی، گفت: فجر کیلویی ۶۳ تا ۶5هزار تومان، شیرودی کیلویی ۴5 
هزار تومان و ندا کیلویی ۴۰ هزار تومان عرضه می شود. به گفته رئیس 
اتحادیه برنج فروشان بابل؛ عرضه برنج کشت دوم در بازار آغاز شده است 
و این نوع برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود. تقی زاده در پاسخ 
به این پرسش که آیا فروشگاه های زنجیره ای امسال برای خرید برنج به بازار 
ورود نکردند؟ گفت: برخی از فروشگاه ها به صورت چراغ خاموش اقدام 
به خرید می کنند اما خرید فروشگاه های زنجیره ای یک دهم سال گذشته 
شده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه زیر ۳۰ درصد برنج تولید شده 
از شهرهای شمالی خارج شده است، تصریح کرد: سال های گذشته در 
این مقطع از سال بیش از 5۰ تا ۶۰ درصد برنج تولیدی از شهرهای شمالی 
خارج می شد اما در سال جاری این مهم تا به امروز محقق نشده است. 
وی تصریح کرد: دولت اقدامی برای ورود به بازار برنج و خرید برنج های 
از کشاورزان نکرده است. دولت همواره تالش دارد با شعار بازار را کنترل 
کند برای خرید تضمینی دولت نیاز به پول دارد که هم اکنون پولی برای 

خرید ندارد.

اقتصاداخبار
یکشنبه 8 آبان 1401/ شماره 1342

5روزنامه صبح ایران

به  درتاریخ 1401/07/30  فلق  نگاران  تصویر  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
شماره ثبت 603500 به شناسه ملی 14011591910 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :هرگونه 
فعالیت مربوط به تامین و تولید و تجمیع محتوی پس از اخذ مجوزهای الزم بنا بر ضرورت 
،خدمات فنی و مهندسی ،طراحی، مشاوره ،انتقال فناوری ،کارشناسی اقتصادی و فنی 
،تهیه مشخصات فنی و ایجاد و احداث واحدهای تولیدی بازرگانی در زمینه تصویر سازی 
رایانه ای و صنایع ذیربط،فعالیت و مشاوره در زمینه ی طراحی صنعتی ،تولید محتوی 
،شتاب دهی و هرگونه فعالیت مبتنی بر تامین و تولید و تجمیع بر بستر های خدمات 
دیجیتال ،فناوری اطالعات ،مدیا،نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه کلیه فعالیت های 
بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کاالهای 
مجاز بازرگانی،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ،ترخیص کاال از 
گمرکات داخلی،نصب و راه اندازی ، نظارت ، بهره برداری ،تعمیر و نگهداری ،تولید،ساخت 
و پشتیبانی،مدیریت پیمان ،انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی ،مدیریت پروژه ، تامین 
مواد و مصالح ،تامین نیروی انسانی متخصص. 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، تهرانپارس، خیابان شهید محمدجواد 
شادالوئی )131(، خیابان شهید علیرضا ناهیدی )جشنواره(، پالک 57، طبقه همکف 
کدپستی 1655997811 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد مهدی مشکوری به شماره ملی 
0453691791 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای میالد حاجی پروانه به شماره ملی 
4579905075 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهدی 
مشکوری به شماره ملی 0453691791 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای میالد حاجی پروانه به شماره ملی 4579905075 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 تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر است. 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 )1402567(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فراز رایان ماندگار درتاریخ 1401/07/30 به 
شماره ثبت 603520 به شناسه ملی 14011592788 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید ، فروش ، تولید ، پخش ، توزیع ، واردات و صادرات ، خدمات پس از فروش 
، کلیه لوازم و قطعات کامپیوتر و سخت افزار ، نرم افزار ، سیستم های مخابرات ، 
ماشین های اداری و هر آنچه به کامپیوتر و قطعات آن مرتبط میباشد ، خرید و فروش 
رایانه ای ، تلفن های هوشمند ، خرید و فروش دوربین های مدار بسته و تجهیزات 
آن ، 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 
مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولی 
عصر، کوچه فیروزه، خیابان ولی عصر، پالک 1659، مجتمع اداری وتجاری ولی عصر، 
طبقه همکف، واحد 40 کدپستی 1593733361 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
اکبر صادقی پناه به شماره ملی 0063341387 دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه 
آقای سید ابوالفضل موسوی به شماره ملی 0075322730 دارنده 2500000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اکبر صادقی پناه به شماره ملی 0063341387 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سید ابوالفضل موسوی به شماره ملی 0075322730 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 باامضا مدیر عامل یا رئیس هیئت 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 
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به  مانا درتاریخ 1401/07/30  با مسئولیت محدود شالوده عمران  تاسیس شرکت 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14011592701  به شناسه  ثبت 603517  شماره 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:کلیه خدمات فنی مهندسی ، مهندسی مشاور ، مطالعات و طراحی و نظارت و انجام 
و  عمرانی  های  پروژه  انجام  و  بتونی  و  فلزی  های  ساختمان  انواع  اجرای  خدمات 
راهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ، خدمات مدیریت پروژه و پیمان مدیریت و مدیریت 
طرح ، مشارکت در سرمایه گذاری برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی ،خرید، فروش، توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات 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 
، ایجاد شعب و  از کلیه گمرکات داخلی  و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کاال 
نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی 
و خارجی و بین المللی، 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 مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، شبیری-جی، خیابان امام زاده عبداله، کوچه شهیدابراهیم 
رزاقی، پالک 28، طبقه 4، واحد 7 کدپستی 1351898375 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
فرزانه امیدی نیا به شماره ملی 0492153884 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای 
فرشاد جعفرزاده به شماره ملی 1639082298 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم فرزانه امیدی نیا به شماره ملی 0492153884 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرشاد جعفرزاده به شماره ملی 1639082298 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 نایب 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 
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن کاال نیال درتاریخ 1401/08/03 به شماره 
ثبت 603699 به شناسه ملی 14011602249 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید 
و فروش کلیه لوازم ایمنی و تمامی لوازم حفاظت فردی و کلیه امور تجهیزات اچ 
اس ای و لوازم بهداشت فردی صنعتی اعم از لباس کار ، لباس کار زمستانی ، لباس 
فرم اداری و لباس نظامی ، پوتین های نظامی و کفش ایمنی و کلیه دستکش های 
ایمنی صنعتی ، کاله ایمنی ، کمربند ایمنی کار در ارتفاع ، عینک ایمنی و شیلد 
ایمنی محافظ صورت ، گوشی های صداگیر خرید و فروش کلیه لوازم آتش نشانی و 
کپسول های آتش خاموش کن ، شارژ کپسول خرید و فروش ماسک های شیمیایی 
تمام صورت نیم صورت و ماسک سوپاپدار ، ماسک بهداشتی صنعتی و دستگاه های 
تنفسی آتش نشانی و همچنین دستگاه های گازسنج خرید و فروش و نصب و اجرای 
کلیه لوازم ترافیکی تابلو های راهداری شبرنگ دار و راهبند ترافیکی، مخروط های 
ترافیکی و نیوجرسی خرید و فروش انواع چراغ قوه های دستی , صنعتی ، چراغ قوه 
شارژی و پروژکتورها خرید و فروش و تعمیر کلیه ابزار های دستی و برقی و همچنین 
ابزار های اندازه گیری و ابزار های بادی شرکت در نمایشگاهها و همایشها و واردات 
و صادرات کلیه لوازم ایمنی و ابزار صنعتی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام 
از بانکها شرکت در نمایشگاهها و همایشها واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی 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، شیخ هادی، خیابان شیخ هادی، خیابان امام خمینی )ره(، پالک 
257، ساختمان بازاربزرگ فجر، طبقه 1، واحد 124 کدپستی 1137617877 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای بهزاد فیضی به شماره ملی 0011658071 دارنده 800000 ریال سهم 
ریال سهم  دارنده 200000  ملی 0013734342  به شماره  یاری  بتول  الشرکه خانم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد فیضی به شماره ملی 0011658071 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم بتول یاری به شماره ملی 0013734342 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 )1402557(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساز خوش سفر درتاریخ 1401/08/03 به شماره 
ثبت 603686 به شناسه ملی 14011601744 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت ::اخذ 
روادید و تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی , ذخیره مکان و 
هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی , 
صنایع دستی و گردشگری.انجام هریک از فعایت های فوق مستلزم دریافت مجوز 
مربوطه از مرجع ذیربط وزارت متبوع می باشد.هرگونه تغییرات در خصوص سهام ، 
شرکا ، مدیران شرکت ، مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با کسب موافقت اداره کل 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران صورت پذیرد.حق امضای 
اوراق عادی و اداری تنها با مدیرعامل می باشد.بموجب مجوز شماره14011/12610192 
مورخ 1401/07/19 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تاسیس 
گردید. بموجب مجوز شماره 140121266592 مورخ 1401/07/06 گردشگری و صنایع 
دستی تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پونک جنوبی، بلوار 
عدل، خیابان شهید میرزا بابایی، پالک 2، ساختمان ساعت، طبقه همکف کدپستی 
 1,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1476775453
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم هانیه مؤدب به شماره ملی 
شماره  به  مردانی  زهرا  خانم  الشرکه  سهم  ریال   500000000 دارنده   0014358026
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم  ملی 0021056862 دارنده 500000000 ریال سهم 
هانیه مؤدب به شماره ملی 0014358026 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا مردانی به شماره ملی 
0021056862 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. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1402584(
سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش پژو 40۵ به رنگ خودرو 
: نقره ای و مدل وسیله نقلیه : 13۹4 و شماره پالک : 8۹۹ی23ایران ۹3 به شماره 
,نام   124K0607637  : موتور  شماره  به   NAAM01CA7FK502639  : شاسی 
صاحب سند : زهرا زارع  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/93(

سفيد-  : خودرو  رنگ  520و  ليفان   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواري  سندکمپانی   
روغني و مدل وسیله نقلیه : 1387 و شماره پالک : 55 976د38 به شماره شاسی 
: NAKN5M41287000481 به شماره موتور : LF481Q3Y080400617  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/95(

سند کمپانی ماشین پژو 206 تیپ 2 به رنگ سفید روغنی دو پوششه مدل سال 
1400 به نام ایمان نیک اندیش به شماره پالک ایران 40 - 568ص92 و به شماره شاسی 
NAAP03EE5MJ463846 و به شماره موتور 182A0148539 مفقود شده است.

)کد1401/08/87(


