
پشت پرده افزایش قیمت ارز در بازار به روایت وزیر اقتصاد

بازار ارز در سراشیبی سقوط

آن  از  حاکی  پیش بینی ها   - اقتصاد  گروه 
است که دالر به کانال های پایین تر هم بیاید، 
به طوری که تحلیلگران بازار ارز معتقدند که 
معامله گران در شرایط کنونی یک مقدار دست 

به عصا شده اند.
اگرچه مقایسه تغییرات قیمت ها از ابتدا تا 
انتهای هفته از افزایش تنها ۱۰ تومانی قیمت ها 
حکایت دارد، اما بازار ارز هفته پرتالطم را سپری 

کرد.
در هفته گذشته هر دالر آمریکا در ابتدای 
هفته ۳۴ هزار و ۸۶۰ تومان بود، اما قیمت آن 
در میانه هفته به از نیمه کانال ۳۶ هزار تومان 
گذشت و ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان شد. بر همین 
اساس، این نگرانی به وجود آمد که شاید دالر 
از کانال ۳۷ هزار تومان هم بگذرد، اما با پلیسی 
شدن بازار و شوک یارانه ای به خریداران ارز و 
البته فروش آنالین ارز، بازار عقب نشینی کرد و 

شاهد ریزش سنگین قیمت ها بود.
دالر دو کانال سقوط کرد

بازار ۳۴  در حال حاضر هر دالر آمریکا در 

هزار و ۸۶۰ تومان است و این در حالی است که 
روز چهارشنبه هفته گذشته با قیمت ۳۵ هزار و 
۸۰۰ تومان به فروش می رفت. این یعنی دالر در 

حدود ۹۴۰ تومان کاهش قیمت داشته است.
به  که  دارد  وجود  پیش بینی  این  البته 
که  طوری  به  بیاید،  هم  پایین تر  کانال های 
تحلیلگران بازار ارز معتقدند که معامله گران 
عصا  به  دست  مقدار  یک  کنونی  شرایط  در 
از  موقت  طور  به  گرفته اند  تصمیم  و  شده 
کنند.  سود  کسب  خود  قبلی  خریدهای 
گروهی هم با ریزشی شدن نرخ ارز، در فکر 

خروج اضطراری از بازار افتادند.
با  بازیگران  از آن است که  تحلیل ها حاکی 
تجربه بازار ارز در هفته گذشته، میل چندانی 
برای معامله نداشتند و منتظر بودند که مسیر 

حرکتی دالر روشن تر شود.
پشت پرده افزایش قیمت دالر چه بود؟

در این شرایط، سید احسان خاندوزی، وزیر 
فعاالن  با  جلسه  در  گذشته  هفته  اقتصاد 
اقتصادی استان البرز در خصوص نوسانات بازار 

ارز  تا اواسط شهریور ماه نرخ  ارز اظهار کرد: 
کشور با روز اول شروع به کار دولت با وجود 
همه تورم ها و تحریم ها )طرح مسئله جهش 
نرخ ارز در خرداد( دولت تمام تالش خود را به 
کار گرفته شود که فعاالن اقتصادی از تورم نرخ 

ارز متاثر نشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایجاد 
هراس در یک طیف طی روزهای گذشته باعث 
شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه 
برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام 
و باعث نوسان نرخ ارز شوند؛ با توجه به دستور 
بررسی  کارگروه  تشکیل  برای  رییس جمهور 
در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط 

باثبات هستیم.
خاندوزی عنوان کرد: برخی از متغیرها قابل 
پیش بینی نیست، مثال کسی نمی دانست که با 
جنگ بین دو کشور بازار جهانی به هم ریخته و 
نرخ ارز در کشورهای دیگر متاثر از این آشفتگی 
شود؛ همچنین اینکه التهابات بیرونی و داخلی 

سرریز خود را در بروز مشکالت بازار ارز دارد.

حفظ ارزش پولی ملی  وظیفه بانک مرکزی 
است

معاون  المعی،  بهزاد  همچنین  این باره  در 
اداره صادرات بانک مرکزی در  یک گفت وگوی 
تلویزیونی، یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد 
پول ملی دانست و گفت: در  ارزش  را حفظ 
قانون پولی بانکی و قوانین باالدستی در حوزه 
ارز وظایفی برای بانک مرکزی به منظور تقویت 
ارزش پول ملی در نظر گرفته شده است، البته 
ارزش پول ملی تابع عوامل مختلفی از جمله 
مؤلفه های  به  متغیر  این  خود  که  بوده  تورم 
متنوع دیگری نظیر سیاست های مالی دولت و 

مجلس بستگی دارد.
وی در ادامه به تشریح بازار ارز کشور پرداخت 
رسمی  بازار  دو  کشور  در  داشت:  اظهار  و 
غیررسمی  بازار  سهم  که  داریم  غیررسمی  و 
از  است،  غیرشفاف  درعین حال  و  نامشخص 
سوی دیگر بازار رسمی شفاف، بزرگ و محلی 

برای تامین نیازهای کشور است.
افزود:  مرکزی  بانک  صادرات  اداره  معاون 
متاسفانه توجه بیشتر رسانه ها به بازار غیررسمی 
تقاضاکنندگان  و  عرضه کنندگان  که  بوده 
متفاوتی دارد و در آن خرید و فروش ارز تابع 

ریسک است.
 وی  اظهار داشت: در روزهای اخیر به دلیل 
بین  منابع  جابه جایی  همچنین  و  هیجانات 
بازارهای موازی، شاهد شکل گیری روند صعودی 
در بازار غیررسمی ارز بوده ایم، متأسفانه عوامل 
انتشار  و  تولید  قابل توجه  افزایش  و  روانی 
خبرهای منفی نیز در مدت زمان گفته شده هم 

مزید بر علت شده است.
یک هزار  از  بیش  روزانه  کرد:  تاکید  المعی 
مطلب در خصوص موضوع ارز در شبکه های 
این  بیانگر  اجتماعی منتشر می شود که خود 
است که برخی به دنبال ایجاد التهاب بازار در 
بازار هستند، همین امر سبب ایجاد هیجانات 
و در نتیجه تغییر ذائقه مردم و هجوم به بازار 

غیررسمی ارز شده است.
دولت دست از دخالت در بازار ارز بردارد

در این میان، حسین سالح ورزی، نایب رییس 
توییتر  در  یادداشتی  در  ایران  بازرگانی  اتاق 
عنوان کرد که بهترین تدبیر ارزی ممکن، عدم 
دخالت دولت در بازار ارز است. وی تاکید کرد: 
اگر دغدغه ارزش پول ملی دارید، ولخرجی های 

تورم زای مالیه عمومی را مهار کنید.

تحلیل ها حاکی از آن است 
که بازیگران با تجربه بازار ارز 
در هفته گذشته، میل چندانی 
برای معامله نداشتند و منتظر 
بودند که مسیر حرکتی دالر 
روشن تر شود

  

صالح آبادی:
بسته جدید کنترل بازار ارز به زودی اعالم می شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: بسته جدید کنترل بازار ارز به زودی اعالم 
می شود.

چک  سامانه  از  رونمایی  مراسم  حاشیه  در  مرکزی  بانک  کل  رییس 
الکترونیک در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره کنترل بازار ارز گفت: همانطور 
که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی 

روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعالم می شود.
وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در 

کره در حال انجام است به محض وصول منابع جزییات اعالم می شود.

سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد
عملیاتی شدن اوراق گام در ۱۷ بانک

سخنگوی بانک مرکزی از عملیاتی شدن اوراق گام در ۱۷ بانک خبر داد 
و اعالم کرد: حجم انتشار اوراق گام به ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی قمری وفا در توییتی نوشت: امروز 
با امضا تفاهم نامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵ بانک 
عامل در بانک مرکزی، تعداد بانک های که اوراق گام را در جهت حمایت 
غیرتورمی از بخش تولید عملیاتی کردند به ۱۷ بانک رسید. وی افزود: حجم 

انتشار اوراق گام به ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اقتصاداخبار
یکشنبه 22 آبان 1401/ شماره 1354

5روزنامه صبح ایران

 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کیــان بنــای جــم درتاریــخ 1401/06/31 بــه 
شــماره ثبــت 20207 بــه شناســه ملــی 14011524550 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع 
فعالیــت :خریــد ، فــروش ، توزیــع ، تولیــد ، بســته بنــدی ، واردات و صــادرات و خدمــات 
پــس از فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، فــروش مصالــح ســاختمانی، طراحــی 
و اجــرای ســاختمان وپیمانــکاری آن تولیــد متریــال هــای ســاختمانی و فــرآوری هــای 
روی آنهــا انجــام امــور خدمــات پشــتیبانی فنــی صنایــع تولیــدی، عمرانــی و پیمانکاری 
ــای  ــاورفنی،طراحی فنی،پروژه ــور، مش ــارج از کش ــی و خ ــطوح داخل ــور در س کش
ــیون  ــاخت دکوراس ــب و س ــی و اجرا،نص ــاختمان و طراح ــای س ــه ،نم ــاختمانی ابنی س
داخلــی و خارجــی منــازل و اماکــن عمومــی وخصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
مرکــز اصلــی : اســتان قــم، شهرســتان قــم، بخــش مرکــزی، شــهر قــم، پیــچ فــردوس، 
بلــوار ســردار شــهید قاســم ســلیمانی )رودخانــه(، بلــوار امــام رضــا، پــالک 0، مجتمــع 
ــرمایه  ــتی 3713968492 س ــد 129 کدپس ــف، واح ــه همک ــردوس، طبق ــاری ف تج
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1,200,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای امیــد ســیفی کاشــانی بــه شــماره ملــی 0370961481 
ــه شــماره  ــه ســیفی کاشــانی ب ــم محدث ــال ســهم الشــرکه خان ــده 1188000000 ری دارن
ملــی 0372285937 دارنــده 12000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای 
امیــد ســیفی کاشــانی بــه شــماره ملــی 0370961481 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم محدثــه ســیفی 
کاشــانی بــه شــماره ملــی 0372285937 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت 
ــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه  از قبیــل چــک ، ســفته ، ب
هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی 
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت 
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان 

قــم اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری قــم )1407908( 

 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــریف صنعــت مبیــن درتاریــخ 1400/10/05 
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14010625002 ثب ــه مل ــه شناس ــت 588947 ب ــماره ثب ــه ش ب
ــی  ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی دفاترتکمی
ــی و  ــی و غیرکابل ــای کابل ــبکه ه ــدازی ش ــب و راه ان ــت :نص ــوع فعالی ــردد. موض میگ
ــازی  ــاده س ــی و پی ــا، طراح ــال داده ه ــات انتق ــی و خدم ــای انفورماتیک ــرای طرحه اج
ــر،  ــل، تعمی ــرات موبای ــی، مخاب ــزات مخابرات ــری و تجهی ــای کامپیوت ــبکه ه ــت ش امنی
ــی ،  ــی مخابرات ــای الکترونیک ــتم ه ــد سیس ــاخت و تولی ــی، س ــدازی، طراح راه ان
الکترومکانیکــی ، صــادرات و واردات کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، تلــکام، طراحــی آنتــن و 
سیســتم  هــای مخابراتــی، برنامــه نویســی، سیســتم و پــردازش داده، تحقیــق و مطالعــه، 
طراحــی ، توســعه ، انجــام پــروژه هــای اتوماســیون اداری، انجــام پــروژه هــای صنعتــی 
، شــرکت در مزایــده هــا و مناقصــات دولتــی و خصوصــی و عقــد قــرارداد بــا اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی و اســتفاده از اعتبــارات ارزی و ریالــی از بانــک هــا و موسســات مالــی 
ــمینارهای  ــا و س ــش ه ــا و همای ــگاه ه ــرکت در نمایش ــارج و ش ــل و خ ــاری داخ و اعتب
داخلــی و خارجــی و اخــذ و اعطــای نمایندگــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
ــز  ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب الزم از مراج
ــه  ــران، محل ــهر ته ــزی ، ش ــش مرک ــران ، بخ ــتان ته ــران ، شهرس ــتان ته ــی : اس اصل
کرمــان ، کوچــه شــهید ســتار امینــی ، بــن بســت اول ، پــالک 8 ، طبقــه اول کدپســتی 
1635678191 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی 
ــه شــماره  میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای حســام رضایتــی چــران ب
ملــی 2620119707 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مســعود عدالتــی پــور بــه 
شــماره ملــی 6529946063 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره 
آقــای حســام رضایتــی چــران بــه شــماره ملــی 2620119707 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مســعود عدالتی پــور بــه شــماره ملــی 6529946063 
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح ــه م ب
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه 
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر 
شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر 
االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت 
اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409131( 

ــه  ــخ 1401/08/17 ب ــالس درتاری ــتد پی ــاص داد و س ــهامی خ ــرکت س ــیس ش  تاس
شــماره ثبــت 604460 بــه شناســه ملــی 14011642403 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع 
ــای  ــه ی کااله ــدی کلی ــته بن ــع و بس ــد، فروش،توزی ــادرات و واردات ، خری ــت :ص فعالی
مجــاز بازرگانــی - محصــوالت دامــی و طیــور ،نهــاده هــای دامــی ،کاالهــا و محصــوالت 
کشــاورزی -کاالهــای پزشــکی،غیر پزشــکی ، آزمایشــگاهی ، دارویــی ، بهداشــتی- نفت 
، گاز ، بجــز اســتخراج و اکتشــاف -پتروشــیمی و ســایر مشــتقات آنهــا- مواد شــیمیایی- 
مــواد غذایی-خــودرو ، قطعــات ، خدمــات خودرویــی - ماشــین آالت صنعتــی و قطعــات 
آن - اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی اخــذ نمایندگی از شــرکتها و 
موسســات داخلــی و خارجــی در زمینــه هــای تجــاری و بازرگانــی و مالــی- ترخیــص کاال 
از گمــرکات کشــور- مشــارکت در ســرمایه گــذاری پــروژه هــا از طریــق منابــع داخلــی و 
خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت 
: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان تهــران ، شهرســتان تهــران ، 
بخــش مرکــزی ، شــهر تهــران، محلــه توحیــد ، خیابــان ســتارخان ، بــن بســت عظیمــی 
، پــالک 4 ، طبقــه همکــف کدپســتی 1457785163 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبارت 
اســت از مبلــغ 1,000,000,000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100000 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 
100000 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی 
بانکــی شــماره 757887 مــورخ 1401/05/29 نــزد بانــک صــادرات ایــران شــعبه میــدان 
توحیــد بــا کــد 1900788 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام 
مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای کمــال قهرمانــی بــه شــماره ملــی 0050420569 
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی 
هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال خانــم نســیم باقرخانی بــه شــماره ملــی 1861257759 
بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه 
ــه  ــی 4897825598 ب ــماره مل ــه ش ــژاد ب ــگاهی ن ــن پیش ــای محس ــال آق ــدت 2 س م
ــت  ــی هیئ ــو اصل ــمت عض ــه س ــال و ب ــدت 2 س ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی س
مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــاء مدیــر 
عامــل یــا رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . اختیــارات 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــا رضائ ــم مون ــان خان ــنامه بازرس ــق اساس ــل : طب ــر عام مدی
0019613075 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 ســال آقــای مســعود رضــا بــه 
شــماره ملــی 0069881057 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیــر 
االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع 
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت 
اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409137( 

 تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود آریــا فنــاور آیتــک درتاریــخ 1401/08/17 
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14011643495 ثب ــه مل ــه شناس ــت 604481 ب ــماره ثب ــه ش ب
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی 
میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش ، تولیــد و توزیــع ، واردات و صــادرات 
کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، کلیــه تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی و طبــی 
ــوع کاال نظیــر تجهیــزات دارو  و صنایــع غذایــی ، ترخیــص و ســاخت و ورود هــر ن
یــا فــرآورده بیولوژیــک و عرضــه و فــروش آن از قبیــل ســرم و واکســن و فــراورده 
ــه خدمــات پزشــکی از جملــه تاســیس و  هــای آزمایشــگاهی و مــواد غذایــی، ارائ
تجهیــز بیمارســتان زایشــگاه آسایشــگاه آزمایشــگاه البراتــوار ، کارخانه داروســازی 
و صنایــع غذایــی ، داروخانــه حجامــت ، اخــذ و اعطــای نمایندگــی داخلــی و خارجی 
، عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ، اخــذ وام و تســهیالت از موسســات 
مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی ، گشــایش اعتبــار اســنادی و ال ســی ، شــرکت 
در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی ، نمایشــگاهها ، ایجــاد شــعب در داخل 
و خــارج از کشــور ، ترخیــص کاال از گمــرکات کشــور ، درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحدود 
مرکــز اصلــی : اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، 
ــالک  ــی(، پ ــهیداحمدرفعت نیا)13غرب ــان ش ــان خلب ــداد، خیاب ــان مق ــداد، خیاب مق
-12، طبقــه همکــف کدپســتی 1766775811 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت 
اســت از مبلــغ 10,000,000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا 
خانــم الهــه خداکرمــی بــه شــماره ملــی 0557774901 دارنــده 3400000 ریال ســهم 
الشــرکه خانــم الهــام خداکرمــی بــه شــماره ملــی 0557778662 دارنــده 3300000 
ریــال ســهم الشــرکه خانــم عصمــت حســینی فــر بــه شــماره ملــی 0558913296 
دارنــده 3300000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم الهــه خداکرمــی 
ــه  ــه مــدت نامحــدود و ب ــه ســمت مدیرعامــل ب ــه شــماره ملــی 0557774901 ب ب
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم الهــام خداکرمــی 
بــه شــماره ملــی 0557778662 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود خانــم عصمــت حســینی فــر بــه شــماره ملــی 0558913296 بــه ســمت 
ــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و  ــه مــدت نامحــدود دارن ــره ب رئیــس هیئــت مدی
ــا،  ــروات ، قرارداده اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، ب
عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل 
منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای شــرکت 
تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 
فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا 

و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409138( 

رنو   : نقلیه  وسیله  نام  به  بیمه خودروی سواری شخصی  کارت  و  کارت خودرو   
تالیسمان و رنگ خودرو : سفید صدفی و مدل وسیله نقلیه : 201۷ و شماره پالک : 
٥٨ب١٣٩ ایران 40 و شماره شاسی : VF1LDRFB0HC240642 و شماره موتور : 
M5MB450N021489 به نام صاحب سند : محمد علی دهقانی مفقود گردیده و  و 

از اعتبار ساقط است.)کد1401/08/352(

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 
پارس و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹۸ و شماره پالک : ایران-20 
 : موتور  شماره  NAAN01CE2KH225682و   : شاسی  شماره  و   ۸۹ و   25۷
124K1418817 به نام صاحب سند : محمد احسان اخالصی مفقود گردیده و  و از 

اعتبار ساقط است.)کد1401/08/353(

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروشو کارت خودروسواری 
به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 13۸3و شماره 
پالک : ایران33 12ج۸51 و شماره شاسی : S1412283383630 و شماره موتور : 
01005282 به نام صاحب سند : بیوک شیدایی مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است.

)کد1401/08/355(

پروانه طبابت دندانپزشكي عمومي دكتر عبدالحسين مظفري جهت شهر زابل به 
و  تاريخ صدور ٢٧/٠١/١٤٠١  ملي 0012349178  كد  به  و  شماره 267-150555-101 
تاريخ انقضاء ٠١/٠١/١٤٠٦ نظام پزشكي 150555 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .)کد1401/08/341(

سند سبز خودرو پژو پارس سواری تیپ XU7 سال ساخت 1392 به رنگ سفید 
 124K0302512 شماره موتور NAAN01CA9EH715866 روغنی شماره شاسی
اعتبار ساقط است. از  و  و   مفقود گردیده  ایران 51 - 477 د 32  انتظامی  شماره 

)کد1401/08/351(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی به نام وسیله نقلیه : پژو 20۶ و رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹۷ و شماره پالک : 13ق4۸2ایران40 و شماره شاسی 
: NAAP13FE1JJ687025 و شماره موتور : 172B0047080 و نام صاحب سند : 

نجمه خدمتی مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است.)کد1401/08/354(

سند مالکیت بنام عباس جاللیان با کد ملی 0452۷5۶2۶1 ش .شناسنامه ۶1۶ فرزند 
داود در تاریخ 1401/7/29 به سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط میباشد.۶ دانگ سند 
مالکیت به شماره پالک ثبتی 5۸31۹ پالک اصلی 23۹5 و فرعی 4513۸0 میباشد..

)کد1401/08/344(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو بهد رنگ خودرو : سفید و 
 : شاسی  شماره  و  ایران 788ی64   88 : پالک  شماره  پارسو   : نقلیه  وسیله  مدل 
NAAN51FA3AK651494 و شماره موتور : 13488001737 و نام صاحب سند 

: سید محمد موسوی مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است.)کد1401/08/347(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : دنا و رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹4 و شماره پالک : ایران15 3۸۹ی53 و شماره شاسی 
: NAAW01HE3EE003199 و شماره موتور : 147H0108305 به نام صاحب 

سند : رامین شهبازی مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است.)کد1401/08/345(

شناسنامه مالکیت و کارت وسیله نقلیه سواری پراید 132 رنگ بژ متالیک، شماره 
شهربانی  پالک  شماره  با   s14222۸۸0۶۸۸۷4 شاسی شماره  و  موتور 2۸۶۸۸۹۶ 

3۷1ق۷3 ایران ۶۸ مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است..)کد1401/08/342(

کارت هوشمند خودرو هیوندای مدل 2015 به شماره پالک ۷۷۶م42 ایران۶۶ و 
 G4FCEU383038و شماره موتور KMHCU41DBFU746578شماره شاسی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/08/348(

کارت شناسایی وکالت به شماره 13۹30101001220۷0 و گواهینامه وکالت به همان 
شماره متعلق به آقای مصطفی قلندری مفقود گردیده و  و از اعتبار ساقط است.

)کد1401/08/350(

کارت خودرو سمند مدل ۸3 به شماره پالک 22ایران 5۸3ب۷2و شماره شاسی 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   124۸30۶0213 موتور  شماره  و   ۸321۸4۹3

)کد1401/08/346(

برگ سبز خودرو سایپا وانت بار 151 رنگ سفید مدل 1400 به شماره پالک ۸3 - ۶۸۶ 
 NAS451100M4942483 وشماره شاسی M13/6522551 ج ۸5 وشماره موتور
بنام محمد جواد گشتم نیاری مفقود گردیده و از درجه ساقط است..)کد1401/08/356(

کارت خودروی سمند به مدل۸3 به پالک 22ایران5۸3ب۷2 به رنگ بژ به شماره 
موتور 124۸30۶0213 و به شماره شاسی ۸321۸4۹3 به مالکیت فریبرز سعدی نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/357(

کارت دانشجویی به شماره 39782101 بنام نیما شیخی رشته بازیگری - کارگردانی 
دانشگاه نبی اکرم )ص( مفقود گردید و فاقد اعتبار می باشد .)کد1401/08/343(


