
تورم و کسری بودجه با نرخ ارز چه کرد

بازار ارز در انتظار شوک تازه

گروه اقتصاد - در حالی که بازار ارز وضعیت 
پرنوسانی را تجربه می کند و نوسان قیمت ها 
شرایط را در این بازار مستعد تغییرات ناگهانی 
در  مرکزی  بانک  اخیر  مصوبه  است،  کرده 
شرایط  نیز  بانک ها  سرمایه  افزایش  خصوص 

تازه ای را پیش روی صرافان قرار داده است. 
تحریم های بانکی سبب شده است ایران از 
طریق بانک ها امکان ارتباط بین المللی نداشته 
راستای  در  که  اقداماتی  دیگر  از سوی  باشد. 
مدیریت بازار ارز صورت گرفته در برخی موارد 

حیات صرافی ها را نشانه رفته است .
خصوص  در  شده  ارائه  گزارش  آخرین 
صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان 
می دهد که ۵٩٠ صرافی دارای مجوز هستند. بر 
اساس تصمیم بانک مرکزی در خرداد ماه سال 
۱۴۰۰، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و 
فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه 
مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای 
کرج،  شـیراز،  تبریـز،  اهـواز،  )اصفهان،  بزرگ 
مشهد، قم و ارومیه( مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و 
در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳۰ میلیارد تعیین شده 
است. حاال بسیاری از فعاالن این حوزه معتقدند 
سرمایه در نظر گرفته شده می تواند تداوم حیات 
صرافی های کوچک را زیر عالمت سئوال بزرگی 
قرار دهد. در این راستا جالل رشیدی کوچی، 
نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  مجلس  در  شوراها  و 
تنش  به  که  تصمیمی  هر  گفت:  خبرانالین 
باید  و  بوده  محکوم  شود  منجر  ارز  بازار  در 
مورد تجدیدنظر واقع شود. از این رو نباید با 
مصوبه های دور از منطق زمینه حذف صرافی ها 

و حضور آزادانه دالالن در بازار ارز فراهم شود.
مرکزی  بانک  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  وی 

در خصوص افزایش سرمایه ریالی صرافی ها، 
گفت:متاسفانه برخی تصمیمات بدون پشتوانه 
و بدون آینده نگری همیشه بازار را از حالت آرام 

خارج کرده و به تالطم قیمتی دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان 
آینده نگری  بدون  و  عجوالنه  اقدامات  اینکه 
همیشه به اقتصاد ما لطمه زده است، افزود: 
حتی اگر الزم است سرمایه صرافی ها نزد بانک 
زمان  در  باید  اقدام  این  باید  افزایش  مرکزی 
دور  به  آشفتگی  از  بازار  که  دیگری  مشخص 

است رخ دهد.
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت 
که جامعه پذیرش شوک های جدید قیمتی در 

حوزه بازار ارز را ندارد.
نباید اجازه جوالن دالالن در بازار ارز داده شود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
نیز، با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
نیازمند تصمیمات ثبات ساز است، گفت: در 
شرایطی که صرافی ها وظایف خود را انجام می 
دهند چرا باید با دستورالعمل های غیرکارشناسی 

جلوی فعالیت آن ها گرفته شود؟
اینکه در شرایط  بیان  با  سیدکاظم دلخوش 
ثبات  نیازمند تصمیمات  اقتصاد کشور  فعلی 
ساز است، گفت: مصوباتی که به تنش قیمتی 
در بازار دامن بزنند باید شناسایی شده و جلوی 

اجرایی شدن آن ها گرفته شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش سرمایه 
صرافی ها از آن دست مصوبات متالطم کننده 
که  شرایطی  در  افزود:  است،  بازار  وضعیت 
صرافی ها وظایف خود را انجام می دهند چرا 
باید با دستورالعمل های غیرکارشناسی جلوی 

فعالیت آن ها گرفته شود؟

دلخوش با بیان اینکه با حذف صرافی ها در 
نتیجه چنین دستورالعمل هایی قطعا حضور 
دالالن در بازار بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: 
با حذف صرافی ها باید منتظر تنش قیمت ارز و 

در نتیجه نابسامانی وضعیت بازار باشیم.
به گفته وی الزام صرافی ها به افزایش سرمایه 
می تواند سبب شود بخشی از صرافی های فعال 
از چرخه خارج شوند و در نتیجه ضریب نفوذ 

دالالن در بازار افزایش خواهد یافت.
قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
در گفتگو با خبرآنالین در خصوص این مصوبه 
گفت: موضوع برای دو سال قبل است و بانک 
مرکزی در راستای تسهیل مجوزهای کسب و 
کار برنامه ریزی کرده است و کار هیچ صرافی 

دچار مشکل نخواهد شد.
واکنش بازار ارز به تهدید قطعنامه شورای 

حکام
فعاالن اقتصادی معتقدند با توجه به برخی 
پیش بینی  اقتصادی،  و  سیاسی  محرک های 
مواجه  تردید  با  ارز  نرخ  در  محسوس  ریزش 

است.
ادامه  آزاد همچنان  بازار  نوسان قیمت دالر 
دارد، به طوری که هر دالر آمریکا در حالی که 
معامالت دیروز را در کانال ۳۴ هزار تومان آغاز 
کرد، اما در پایان معامالت دومین روز هفته، در 
نرخ ۳۵ هزار و ۵۲۰ تومان ایستاد. به عبارتی، 
در دو روز اول هفته جاری، قیمت دالر با رشد 

در حدود ۶۶۰ تومان افزایش قیمت داشت.
نیز  گذشته  هفته  در  قیمتی  نوسان  این 
مشاهده شد، تا جایی که در نیمه هفته قیمت 
دالر به مرز کانال ۳۷ هزار تومان رسید، اما پس 
از اعالم خبر احتمال قطع یارانه افرادی که اقدام 
به خرید و استفاده از سهمیه دو هزار دالری 

خود می کنند، صف های خرید دالر به یک باره 
غیب شد و نرخ ها در بازار ارز روند نزولی به 

خود گرفت.
البته در همان شرایط ریزشی قیمت دالر در 
هفته گذشته، برخی فعاالن اقتصادی معتقد 
بودند با توجه به برخی محرک های سیاسی و 
اقتصادی، پیش بینی ریزش محسوس در نرخ 

ارز با تردید مواجه است.
ردپای قطعنامه در بازار ارز

در این میان، تحلیلگران بازار ارز از احتمال 
تصویب قطعنامه علیه ایران در نشست شورای 
ارز  بازار  در  سیاسی  محرک  عنوان  به  حکام 
سخن می گویند که می تواند بیش از پیش از 
احتمال وقوع یک توافق بین ایران و غرب بکاهد 

و موجب رشد نرخ ارز باشد.
در همین رابطه، آمریکا و سه کشور اروپایی از 
شورای حکام خواستند که با تصویب قطعنامه ای 
در رابطه با ایران، خواستار همکاری این کشور با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی شود.
رویترز اعالم کرد مطابق متنی که به رصد این 
خبرگزاری رسیده است، آمریکا، فرانسه، آلمان و 
انگلیس با درخواست از شورای دیدبان هسته ای 
سازمان ملل برای صدور قطعنامه مدعی شدند 
که ارائه توضیحات توسط ایران درخصوص ذرات 
اورانیوم یافت شده در سه سایت اعالم نشده 

"الزامی و اضطراری" است.
پیش نویس این قطعنامه در روز جمعه به 
۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی 

ارسال شده است.
تورم و کسری بودجه با نرخ ارز چه کرد؟

اقتصادی  کارشناسان  این موضوع،  کنار  در 
از شرایط تورمی کشور می گویند که به عنوان 
گذاشته  اثر  ارز  بازار  روی  اقتصادی،  محرک 

است.
به عبارتی، استمرار تورم باال و نزدیک به ۵۰ 
درصد و پیش بینی تداوم کسری بودجه دولت 
در سال آتی و به تبع آن رشد باالی نقدینگی، از 
دالیلی است که می تواند محرک دالر برای ادامه 

روند صعودی و ثبت سقف های جدید باشد.
کارشناس  رادپور،  میثم  رابطه،  همین  در 
اقتصادی ی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین 
با اشاره به این موضوع که برای توضیح اینکه 
اظهار  است،  رفتن  باال  حال  در  ارز  نرخ  چرا 
داشت: با تورمی که اقتصاد ما با آن دست و 
پنجه نرم می کنند و همه آن را در محل احساس 
نرفته است،  باال  تاکنون  دالر  اینکه  می کنند، 

نجابت به خرج داده است.
کننده است  نگران  امر  این  کرد:  عنوان  وی 
خرج  به  نجابت  انقدر  تاکنون  چرا  دالر  که 
در  تورمی  فشار  دیگر،  عبارت  به  داده است. 
کشور موجود است و بنابر نظریه برابری قدرت 
خرید، اگر تورم کشور شما با یک کشور مورد 
نظر مانند ایاالت متحده اختالف داشته باشد 
که در بازه زمانی یک ساله نزدیک به۳۷ تا ۳۸ 
درصد با آمریکا اختالف تورمی داریم، نرخ ارز 
شما نیز باید به این مقدار در بازه یک ساله 
تضعیف شود و تا زمانی که تورم هست نیاز 
به دلیل بیشتری برای فشار به بازار ارز نیست.

در حالی که در ماه های گذشته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بارها از 
تالش برای راه اندازی خطوط دریایی برای بازی های جام جهانی خبر داده 
بودند، نهایتا اعالم شد سفرهای دریایی برای جام جهانی، لغو شده است 
تا فرصت خوبی که برای توسعه سفرهای دریایی در کشور پیش آمده 
بود و امکان سفر ارزان برای تماشای بازی های جام جهانی عمال بدون 

نتیجه بماند.
به گزارش ایسنا، پس از شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۱۳۹۸، 
راه سفر به کشورهای مختلف بسته شده بود؛ از جمله سفرهای دریایی از 
ایران به قطر و عمان که پیش از کرونا به عنوان مقاصد جدید در دستورکار 
قرار داشتند، اما شیوع این بیماری در دنیا وقفه ای در این زمینه ایجاد کرد. 
با فروکش کردن این بیماری، سفرها هم از سر گرفته شدند و پس از آن 
هم از زمستان سال گذشته و با مطرح شدن مسابقات جام جهانی قطر، 
مذاکره برای راه اندازی خط کشتیرانی دوحه دومرتبه در دستور کار قرار 
گرفت. البته چالش هایی از جمله نرخ سوخت شناورها هم در این میان 
مطرح بود که برای حل این مشکل، سازمان بنادر و دریانوردی با وزارت 
نفت و میراث فرهنگی وارد مذاکراتی شد تا سوخت را مانند سفرهای 
دریایی داخلی، با قیمت یارانه ای به شناورها عرضه کند و با توجه به هزینه 
سفرهای خارجی، این سفرها صرفه اقتصادی داشته باشد و رستم قاسمی 
-وزیر راه و شهرسازی- اعالم کرد که موضوع تردد به قطر در جام جهانی 

هم در دستور کار قرار گرفته است.
بدین ترتیب از فروردین ماه سال جاری، از سوی مسئوالن وزارت راه و 
سازمان بنادر و دریانوردی اعالم شد که مسئله تعمیرات اساسی و الیروبی 
اسکله مسافری بوشهر انجام شده و راه اندازی خط کشتیرانی مسافری و 

آماده سازی بنادر مسافری دو کشور ایران و قطر هم در دستور کار قرار 
گرفته و در نهایت با موافقت قطر، امکان جابه جایی مسافران در ایام جام 
جهانی فراهم خواهد شد. همچنین مردادماه، اعالم شد همه چیز برای 
انجام سفرهای دریایی در ایام جام جهانی در حال آماده سازی است و 
به حضور بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی بستگی دارد و و در نهایت 
مهرماه و کمتر از دو ماه مانده به شروع بازی های جام جهانی، وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرد که به دلیل هزینه های باالی اقامت در قطر، 
کشتیرانی از بوشهر و کیش تدارک دیده شده تا مردم بتوانند صبح بازی را 

ببیند و عصر به ایران برگردند.
با وجود این، هفته گذشته و در فاصله کمتر از دو هفته مانده به 
بازی های جام جهانی، در حالی که قیمت بلیت پروازهای ایران به قطر 
اعالم شده بود و خبری از فروش بلیت های کشتی از بوشهر به دوحه 
نبود، مهدی فرمهینی فراهانی -سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی- به ایسنا خبر داد که قطر نمی تواند امکان انتقال زمینی 
مسافر را از بنادر این کشور به دوحه فراهم کند و به همین دلیل سفرهای 

دریایی ایران برای جام جهانی قطر لغو شده است.
پس از این اظهارات بود که سید عزت الله ضرغامی -وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی- هم لغو سفر دریایی به قطر را تایید کرده و 
گفت با وجود اینکه کشتی سانی آماده مسافرگیری و حرکت به سمت 
کشور قطر است، اما دولت قطر به دالیل مشکالت داخلی خودش امکان 
پهلو گرفتن کشتی و شناورهای ایرانی را ندارد و مسئوالن قطری از به 
وجود آمدن این شرایط و اینکه نمی توانند گردشگر دریایی جذب کنند، 

عذرخواهی کردند.

قطر،  به  دریایی  سفرهای  لغو  علت  می گوید  بنادر  سازمان  اگرچه 
تصمیم های فراتر از وزارتخانه های است که امیر قطر گرفته، اما اینکه 
در یک سال گذشته بارها از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم شد که 
هماهنگی  برای سفرهای دریایی به قطر انجام شده و اکنون در فاصله 
کمتر از دو هفته مانده به آغاز بازی های جام جهانی، این برنامه حذف 
شده و راه اندازی خط بوشهر-قطر به بعد از جام جهانی موکل شده و وعده 
سفرهای ارزان یک روزه به قطر برای تماشاگران ایرانی هم به جایی نرسیده، 

حائز اهمیت است.

دلخوش با بیان اینکه با حذف 
صرافی ها در نتیجه چنین 
دستورالعمل هایی قطعا حضور 
دالالن در بازار بیشتر خواهد 
شد، تصریح کرد: با حذف 
صرافی ها باید منتظر تنش 
قیمت ارز و در نتیجه نابسامانی 
وضعیت بازار باشیم

فرصتی که برای سفرهای دریایی ایران به قطر از دست رفت
هیاهوی بسیار برای هیچ!

  

توصیه رئیس کل بانک مرکزی به خریداران ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افرادی که نگران نوسان در بازار ارز 
از  که  بدانند  باید  می دهند،  انجام  ارز  خرید  دلیل  این  به  و  هستند 

روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می کنیم.
به گزارش ایسنا، علی صالح  آبادی در تشریح نشست امروز )دوشنبه( 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی که به منظور بررسی برنامه 
دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکارهای مناسب با توجه 
بسیاری  نشست  کرد:  اظهار  بود،  شده  تشکیل  بازار  اخیر  شرایط  به 
خوبی را با حضور اعضا و رئیس کمیسیون اقتصادی داشتیم و در آن در 
خصوص نوسانات بازار ارز و دالیل آن توضیحاتی ارائه شد و نمایندگان 

نیز راهکارهایی را مطرح کردند.
وی در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز، گفت: 
افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز 
انجام می دهند باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه 
معرفی می کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می شود خریداری کنند 
و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسیدهای 
مشخصی می توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات این ابزار 
جدید طی امروز یا فردا منتشر می شود و می تواند نگرانی افراد را برطرف 

کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش ارائه شده 
ارز  اینکه  دلیل  به  جاری  سال  در  مرکزی خوشبختانه  بانک  از سوی 
ترجیحی حذف شده و دیگر این نوع را ارز نداریم حجم عرضه های بانک 
مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا 
کرده است، افزود: در گذشته کاالها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و بعضا 
به کشورهای دیگر قاچاق می شدند. کاهش تقاضا برای ارز و افزایش 
عرضه بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی در حال حاضر روزانه 

بعضا بیش از یک میلیارد دالر ارز در بازار عرضه کند.
مرکزی،  بانک  عرضه های  شامل  عرضه  میزان  این  افزود:  وی 
صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی می شود در حالی که معموال یک سوم یا 
یک چهارم از میزان ارز عرضه شده در بازار معامله می شود که حاکی از 

بهبود عرضه ارز در بازار است.
بازار متشکل  بانک گفت:  این  بانک مرکزی، رئیس کل  اعالم  طبق 
ارزی باعث شده تا صادرکنندگان غیرنفتی که به صورت اسکناس ارز 
و  کنند  عرضه  را  خود  ارز  به سهولت  بتوانند  می کنند  عرضه  را  خود 

تعادلی را در آن بازار شاهد باشیم.
صالح آبادی تصریح کرد: امیدوارم باتوجه به حضور و مدیریت بانک 
همچنین  و  حواله  و  اسکناس  جمله  از  مختلف  بازارهای  در  مرکزی 
کمک های انجام شده از سوی صادرکنندگان شاهد آرامش بیشتری در 

بازار باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه پیش از این از سوی بانک 
مرکزی در کمیسیون های مجلس قول داده شده بود تسهیالتی برای 
آیین  ارائه شود، گفت:  تولیدکنندگان و صادرکنندگان  ارزی  تعهدات 
نامه ای در این زمینه تهیه شده و در دستورکار هیئت دولت قرار دارد، 
با تصویب این آیین نامه می توانیم کمک های بیشتری نسبت به قبل 
داشته باشیم اما انچه که درحال حاضر انجام می دهیم و درآینده نیز 
از  حاصل  ارز  می توانند  صادرکنندگان  که  است  این  می دهیم  بهبود 
صادرات خود را به روش های متفاوت به چرخه تجاری کشور بازگردانند. 
می توانند بخشی از ارز خود را در سامانه نیما و بخشی دیگر را در بازار 
مقابل صادرات  در  واردات  به  را  ارز  از  بخشی  و حتی  ارزی  متشکل 

اختصاص دهند یا صرف تسویه بدهی ارزی خود کنند.

اقتصاداخبار
سه شنبه 24 آبان 1401/ شماره 1356
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ماه  یک  طی  خودرو  بازار  در  قیمت ها  روند  بررسی 
اخیر و مقایسه آن در بازه پیش از افزایش نرخ ارز و 
پس از آن نشان می دهد که بازار با افزایش قیمت قابل 
توجهی طی این مدت روبرو شده است؛ به گونه ای که 
قیمت پرتیراژها از چهار میلیون تومان تا بعضا ۵۰، ۷۰ 

و حتی ۹۰ میلیون هم فراتر رفته و این در حالیست که 
فروشندگان خودرو از عرضه محصوالت امتناع کرده و 
اتحادیه  رئیس  به گفته  البته  باال می برند.  را  قیمت ها 
فروشندگان خودرو تهران، بازار در رکود کامل بوده و 

خریدار به بازار مراجعه نمی کند.

به گزارش ایسنا، بررسی روند قیمت خودروهای پرتیراژ 
داخلی در ۱۰ روز اخیر که بازار ارز با نوسان همراه بوده 
نشان می دهد قیمت این محصوالت به دلیل تغییرات نرخ 

ارز، روند افزایشی را تجربه کرده است.
این افزایش بهای قیمت خودروها به گونه ای است که 

قیمت محصوالت ایران خودرو حداقل هفت میلیون تومان 
و حداکثر ۹۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

در محصوالت گروه خودروسازی سایپا اما شیب افزایش 
قیمت  روزه،   ۱۰ بازه  این  در  و  است  مالیم تر  قیمت ها 

محصوالت بین ۴ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش داشته اند.

بازار خودرو بدون مشتری!

ــخ  ــم درتاری ــای ج ــان بن ــدود کی ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
ــت  ــی 14011524550 ثب ــه مل ــه شناس ــت 20207 ب ــماره ثب ــه ش 1401/06/31 ب
ــر جهــت  ــه شــرح زی ــده کــه خالصــه آن ب و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد ، فــروش ، توزیــع ، 
ــه  ــروش کلی ــس از ف ــات پ ــادرات و خدم ــدی ، واردات و ص ــته بن ــد ، بس تولی
ــرای  ــی و اج ــاختمانی، طراح ــح س ــروش مصال ــی ، ف ــاز بازرگان ــای مج کااله
ســاختمان وپیمانــکاری آن تولیــد متریــال هــای ســاختمانی و فــرآوری هــای 
روی آنهــا انجــام امــور خدمــات پشــتیبانی فنــی صنایــع تولیــدی، عمرانــی و 
پیمانــکاری کشــور در ســطوح داخلــی و خــارج از کشــور، مشــاورفنی،طراحی 
فنی،پروژهــای ســاختمانی ابنیــه ،نمــای ســاختمان و طراحــی و اجرا،نصــب و 
ســاخت دکوراســیون 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 تجــاری فــردوس، 
ــخصیت  ــرمایه ش ــتی 3713968492 س ــد 129 کدپس ــف، واح ــه همک طبق
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1,200,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــه شــماره ملــی  ــای امیــد ســیفی کاشــانی ب الشــرکه هــر یــک از شــرکا آق
0370961481 دارنــده 1188000000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم محدثــه ســیفی 
ــهم  ــال س ــده 12000000 ری ــی 0372285937 دارن ــماره مل ــه ش ــانی ب کاش
ــماره  ــه ش ــانی ب ــیفی کاش ــد س ــای امی ــره آق ــت مدی ــا هیئ ــرکه اعض الش
ــه مــدت نامحــدود و  ــره ب ــه ســمت رئیــس هیئــت مدی ملــی 0370961481 ب
ــه ســیفی کاشــانی  ــم محدث ــه مــدت نامحــدود خان ــه ســمت مدیرعامــل ب ب
بــه شــماره ملــی 0372285937 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد 
ــالمی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی آور ش
همچنیــن کلیــه نامــه 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 تعیین 
ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی ــت موض ــد. ثب گردی
فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان قــم اداره ثبــت 

ــم )1407908( ــاری ق ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ش

سند کمپانی خودرو تاکسی سمندسبز مدل13۸۸ به شماره پالک 22-۷25ت26و 
شماره موتور 124۸۸216۸۹۹ و شماره شاسی NAAC61CA9AF060409مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/377(

پروانه بهره برداری شرکت فرآورده های یخی نوش گلها به شماره 100/1/263059 
به تاریخ صدور 1395/2/1صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/379(

فرم شماره پنج نظام مهندسی به شماره سریال 10631631 به نام شرکت نکونام فرم 
به آدرس کرج، فردیس، شهرک صنعتی سیمین دشت، نبش هفتم شرقی، شرکت 

نکونام فرم مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/381(

برگ سبز خودروی پراید به مدل 13۹6به پالک3۸ایران 12۷ ل13به رنگ سفید 
به شماره موتور M13/5840762و به شماره شاسی NAS411100H3564746به 
مالکیت محمد هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد )کد1401/08/382(

 hdm1391WBMS0280S بدینوسیله اعالم می گردد بارنامه این شرکت به شماره
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. )کد1401/08/378(


