
پایه ریل گذاری اشتغال در کشور غلط است

پولپاشیهایبیفایده!

گروه اقتصاد - علی اصغر عنابستانی گفت: 
با وجود اینکه مجلس یازدهم حساسیت های 
در  و  داشت  اشتغال  موضوع  درباره  ویژه ای 
همین راستا قانون جهش تولید دانش بنیان را 
برای کمک به شرکت های مختلف دانش بنیان و 
بهبود وضعیت تولید کشور تصویب و تسهیالت 
بر  مبتنی  اشتغال  برای  را  ویژه ای  اعتبارات  و 
اما  کرد،  بینی  پیش  بودجه  قانون  در  دانش 

متاسفانه هیچکدام از آن ها محقق نشد.
کمیسیون  عضو  عنابستانی،  علی اصغر 
اجتماعی مجلس در گفت وگو با اقتصاد۲۴ در 
برای  دولت  توسط  شده  انجام  اقدامات  مورد 
و  متاسفانه مسیر  تحقق شعار سال، گفت: 
پایه ریل گذاری اشتغال در کشور غلط است و 
حتی اگر دولتمردان به لحاظ عددی، آماری و 
رقمی اعالم کنند اشتغالی ایجاد شده به دلیل 
اینکه این موضوع در ریل غلط در حرکت است، 
نتیجه  و  بود  ناپایدار خواهد  اشتغال  بنابراین 

مثبتی در پی ندارد.
وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقالب در 
دولت های مختلف، تسهیالت بانکی برای ایجاد 
اشتغال در اختیار افراد گذاشته شده، اما تقریباً 
بهانه  به  دولت ها  و  بوده  ناموفق  آن ها  همه 
اشتغال آفرینی پول پاشی کرده اند در حالی که 
این پول پاشی ها در حمایت از تولید و اشتغال 

به جایی نرسیده است.
نماینده سبزوار تصریح کرد: علت عدم حل 
مشکل اشتغال این است که بنای ایجاد اشتغال 

در کشور را به مساله تامین مالی ربط دادیم در 
حالی که تامین مالی مساله نیست، بلکه بهبود 
وضعیت اشتغال مستلزم تربیت نیروی انسانی، 
مهارت آموزی، ورود بخش خصوصی و مساله 
زنجیره ارزش هر شغل است که نتوانستیم به 
این مهم در ساختار اشتغال کشور توجه کنیم.

عنابستانی ادامه داد: مسائلی مانند تربیت 
بخش  ورود  و  آموزی  مهارت  انسانی،  نیروی 
خصوصی یا نادیده انگاشته شده و یا به آن ها 
بسیار سهل انگارانه نگاه شده است و نتیجه آن 

عدم موفقیت در حوزه اشتغال بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: 
با وجود اینکه مجلس یازدهم حساسیت های 
در  و  داشت  اشتغال  موضوع  درباره  ویژه ای 
همین راستا قانون جهش تولید دانش بنیان را 
برای کمک به شرکت های مختلف دانش بنیان و 
بهبود وضعیت تولید کشور تصویب و تسهیالت 
بر  مبتنی  اشتغال  برای  را  ویژه ای  اعتبارات  و 
اما  کرد،  بینی  پیش  بودجه  قانون  در  دانش 

متاسفانه هیچکدام از آن ها محقق نشد.
اجتماعی  آسیب های  فراکسیون  سخنگوی 
 ۱۶ تبصره  در  مثال  عنوان  به  افزود:  مجلس 
قانون بودجه ۱۴۰۱، ۵ هزار میلیارد تومان برای 
شرکت های دانش بنیان به منظور ایجاد اشتغال 
پیش بینی شد، اما تاکنون هیچ گونه تسهیالتی 
نشده  پرداخت  بنیان  دانش  شرکت های  به 

است.
نامه  آیین  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 

تبصره  در  همچنین  گفت:  مجلس  داخلی 
از  مربوطه  اعتبار  درصد   ۶۰ حدود  مذکور 
۱۰۰ هزار میلیون تومان پیش بینی شده را به 
اساس  بر  تا  دادیم  اختصاص  استانداری ها 
جلسات برگزار شده و طراحی اشتغال محلی 
اما  کنند،  پرداخت  اشتغال  تسهیالت  بتوانند 
متاسفانه تخصیص آن تاکنون صفر بوده و هیچ 

اتفاقی نیفتاده است.
رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون 
اجتماعی ادامه داد: تسهیالتی که در تبصره ۱۸ 
قانون بودجه ۱۴۰۱ هم برای اشتغال پیش بینی 
شده تاکنون توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ 

نشده است.
افزود:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
توجه به ارائه تسهیالت خرد از محل تبصره ۱۶ 
به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و حمایت 
از مشاغل خانگی ادعا می کنند که به میزانی 
شغل ایجاد کرده اند و ما به دنبال رد آمار های 
اعالم شده نیستیم، اما معتقدیم به دلیل اینکه 
مسیر ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش، تکمیل 
زنجیره ارزش اشتغال و توسعه نیروی انسانی 
نیست، بنابراین اشتغال ایجاد شده به سرعت از 

بین رفته و باز به نقطه اول برمی  گردیم.
اجتماعی  آسیب های  فراکسیون  سخنگوی 
با وجودی که به  مجلس تصریح کرد: دولت 
ظاهر از ابتدای سال برای بهبود وضعیت اشتغال 
گام برداشته، اما عملکردی که در ساختار ارائه 

تسهیالت مشاهده می کنیم مطلوب نیست و به 
صورت کلی عملکرد تمامی دولت های گذشته 
در حوزه اشتغال در مسیر غلط بوده و دولت 
باید به صورت جدی مسیر و ریل اشتغال را 
عوض کند؛ بار ها به عنوان رییس کمیته اشتغال 
کمیسیون اجتماعی بر این موضوع تاکید کردم 
و امیدواریم مسئوالن مربوطه به سمت طراحی 
طرح نو و جدیدی برای بهبود وضعیت اشتغال 
گام بردارند تا اشتغال ایجاد شده به راحتی از 

بین نرود و تبدیل به اشتغال پایدار شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس با تاکید بر اینکه توسعه کشور باید بر 
اساس نگاه دانشی شکل بگیرد، گفت: اقتصاد 
دانش بنیان به معنای اقتصاد متکی بر اندیشه 
و دانش فنی داخلی و به گونه ای اقتصادی است 
که قابل تحریم و تزلزل در مقابل پس لرزه های 
اقتصاد جهانی نباشد؛ اگر اقتصاد بتواند متکی 
بر دانش بومی باشد با هر پس لرزه ای در نظام 
اقتصادی جهانی با مشکل مواجه نمی شود در 
اندیشه،  بر  مبتنی  بنیان  دانش  اقتصاد  واقع 
همه  نجات  نسخه  داخلی  فنی  دانش  و  فکر 
از  انگلستان  مانند  کشوری  است؛  کشور ها 
حدود ۳۶ سال پیش، شروع به خروج صنایع 
بزرگ مانند فوالد و سیمان از کشورشان کرد و 
مورد انتقادات شدید قرار گرفت و در واقع به 
تولید دانش روی آورد و اکنون اقتصاد آن بر 
پایه فروش و عرضه دانش و فناوری می چرخد و 
اقتصادی زوال ناپذیر است و این مهم در کشور 

ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون 
عرصه ها  تمامی  در  ما  داد:  ادامه  اجتماعی 
بنابراین  باشیم  موفق  می توانیم  کردیم  ثابت 
اندیشه های  و  خالقیت  تفکرات،  از  باید 
و  جوانان در حوزه های مختلف حمایت کرد 
به  را  دانش  که  بروند  سمتی  به  دانشگاه ها 
فناوری و فناوری را به اقتصاد و تجاری سازی 
تبدیل کند، البته مدل حرکت در دانشگاه ها 
هم باید اصالح شود یعنی مساله محور شوند 
و مسائل داخلی کشور را در نظر گرفته و حل 

کرده و درآمد کسب کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان 
و  داخلی  را  تولید  بنیان،  دانش  اقتصاد  کرد: 
مجلس  و  می کند  باثبات  و  پایدار  را  اشتغال 
بر همین  را  بنیان  دانش  تولید  قانون جهش 
مبنا تصویب و تسهیالت و اعتبارات خوبی را 
پیش بینی کرد و مدت ها است صندوق مربوطه 
در معاونت علمی تشکیل و راه اندازی شده و 
امیدواریم مسیر و حرکتی که در حوزه توجه 
شروع  بنیان  دانش  اقتصاد  و  فنی  دانش  به 
کردیم را با سرعت بیشتری طی و موانع آن را 
برطرف کنیم تا این مبنای تولید و اقتصاد بتواند 
مشکالت اشتغال کشور را به راحتی و سهولت 

حل کند.

عنابستانی :  مسائلی مانند 
تربیت نیروی انسانی، مهارت 
آموزی و ورود بخش خصوصی 
یا نادیده انگاشته شده و یا به 
آن ها بسیار سهل انگارانه نگاه 
شده است و نتیجه آن عدم 
موفقیت در حوزه اشتغال بوده 
است

  

ردیابی پول ها در بورس 
خروج های بزرگ و ورودهای کوچک

در مجموع کل هفته اخیر 7۲۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار 
سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۵ میلیارد تومان 

بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر نیز شاهد خروج سرمایه حقیقی از 
بورس تهران بودیم.این هفته در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ارزش 

خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.
 در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار برای هشتمین 
روز متوالی ادامه داشت و 7۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شد. در روز 
یکشنبه ۸۶ میلیارد تومان به بازار وارد شد و روز دوشنبه ۱۴9 میلیارد تومان 
پول حقیقی خارج شد. روز سه شنبه نیز ۱۱۳ میلیارد تومان ورود سرمایه 
ثبت شد. روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بورس 

تهران 7۴ میلیارد تومان شد. 
در مجموع کل هفته اخیر 7۲۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار 
سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۵ میلیارد تومان 
بود.  بیشترین خروج پول حقیقی در هفته اخیر به سهم های پاالیشی 
اختصاص داشت. روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه نماد شپنا بیشترین 
خروج پول را ثبت کرد. روز شنبه، شتران و حکشتی رتبه های دوم و سوم 
را داشتند. روز سه شنبه نیز فملی و خودرو دنباله رو شپنا بودند و روز 

چهارشنبه نیز خساپا، بپاس و خودرو در رتبه های بعدی بودند. 
روز یکشنبه بیشترین خروج به بپاس، شپنا و فملی تعلق داشت. روز 
دوشنبه بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به نمادهای خودرو، 

حکشتی و شبندر اختصاص داشت. 

کارنامه بورس در شش ماهه ۱۴۰۱
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه سال جاری شـاخص های 
از  به دوره مشابه سـال قبل  ارزش سـهام معامله شده نسبت  و  تعـداد 
لحـاظ تعداد ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد کاهش نشان 

می دهد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی به بررسی شاخص های تعداد 
آن، در  طبق  که  است  پرداخته  بورس  در  معامله شده  ارزش سهام  و 
شهریورماه امسال بالغ بر 9۰.۴ میلیارد سهم به ارزشی بیش از ۴۵ هزار 
تهران معامله شد. همچنین، در  بهادار  اوراق  تومان در بورس  میلیارد 
این ماه شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 
۴۲9.۵ و ۱۰۱7.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۳۰ درصد 
و از لحاظ ارزش 9.7 درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل شاخص های مذکور بـه ترتیب ۵9 درصـد و 7۱.۳ درصد کاهش نشان 
می دهد. عالوه بر این، در شش ماه اول سال جاری بالغ بر ۸7۵.۵ میلیارد 
سهم به ارزشی حدود ۳9۵.7 هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار 
تهران معامله شد. از سوی دیگر، در ایـن دوره متوسـط شـاخص های تعـداد 
و ارزش سـهام  معامله شده به ترتیب به اعداد ۶9۳.۳ و ۱۴7۱.۵ رسید که 
نسبت به دوره مشابه سـال قبل از لحـاظ تعداد ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ 

ارزش ۲۵ درصد کاهش نشان می دهد.

اقتصاداخبار
شنبه 5 آذر 1401/ شماره 1365 

5روزنامه صبح ایران

انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  به   1392 مدل  سمند  خودرو  کمپانی  سند  اصل 
شاسی  شماره  و   147H0054863 موتور  شماره   ۷۸ ط   465  -  ۲0 ایران 
NAACR1HS0DF561684 به نام مریم زارعی مفقود شده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)1401/05/37(

  برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
نقلیه : ۸1 و شماره پالک : 64ج5۸۸ایران۹۹ و شماره شاسی : S1412281834239 و 
شماره موتور : 0036۸۸۸3 به نام صاحب سند : نعیمه بوجاران  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/38(

  برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : سواری ۲06 هاچ بک و رنگ خودرو 
: سفید و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : ۷۹ایران ۲43م64 و شماره شاسی 
: NAAP03EE5NJ302544 و شماره موتور : 165A0206546به نام صاحب سند : 

فاطمه اسدی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/39(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ستاره عظیمی فر فرزند اکبر به شماره شناسنامه 
0013444379 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی پوشاک صادره از 
واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی )ره( با شماره 2596229 مفقود گردیده است. و 
فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به صندوق پستی 18155/144 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( ارسال نمایید.)1401/05/41(

 سند مالکیت و برگ سبز خودروی  سواری و نام وسیله نقلیه : پژو 405 به رنگ خودرو 
: نقره ای متالیک و مدل وسیله نقلیه : ۹3و شماره پالک : ایران ۸۸ 316ه۸۲ و شماره 
نام  به   124K0518022  : موتور  شماره  و   NAAM01CA8EK653813  : شاسی 
صاحب سند : امیرحسین خیمه کبود  عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)1401/05/42(

کارت خودرو افروز سیده مهشید حسینی با کد ملی 2130323278 شماره شناسنامه 
شماره   1400 مدل  روغنی  سفید  رنگ  ساینا  خودرو  اسداله  فرزند   2130323278
موتور  شماره   NAS831100M5760280 شاسی  شماره  پالک 92ایران 694ب 93 
M15/9380942 به نام سیده مهشید حسینی در تاریخ 1401/06/12 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/43(

برگ سبز خودروی وانت آریسان به مدل 13۹4به پالک 3۹ل4۲۷ ایران 16به رنگ سفید 
 NAAB66BPF3FV516790118 و به شماره شاسیJ0007359به به شماره موتور

به مالکیت بهروز عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/40(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بنیامین تیموری فرزند حسین به شماره شناسنامه 
کارشناسی رشته  مقطع  در  دامغان  از  ملی 4570114806 صادره  کد  و   4570114806
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار صادره از دانشگاه دامغان با شماره 177596 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه دامغان به 
نشانی استان سمنان، شهرستان دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، کد پستی: 

36716-45667 ارسال نماید.نوبت اول )1401/05/44(

برگ سبز و کارت ماشین خودرو علیرضا دوگوهر با کد ملی 2283335957 فرزند 
مازیار خودرو شاهین رنگ سفید مدل 1401 شماره پالک 93 ایران 932 ط 83 شماره 
شاسی nas111100n1038151 شماره موتور m15tc/2036986 علیرضا دوگوهر در 

تاریخ 1401/9/3 مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/46(

 برگه سبزماشین  و  سندکمپانی  و  کارت ماشین نوع وسیله نقلیه: سواری نام وسیله: 
پراید صندوق دار به  رنگ: سفید  و مدل: 1382 به شماره پالک: 69621ن35 به شماره 
شاسی: 57891 به شماره موتور: 98998   به نام صاحب سند: بهمن بیرانوند مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/49(

بشماره  کوسه  ۲لول  مدل  شکاری  اسلحه  مجوز  کارت  میدارد  اعالم  بدینوسیله 
اسلحهS۲۸5۲1.ساخت ترکیه.بنام اسماعیل حسن پور دزجی.فرزند علی اکبر .شماره 

شناسنامه311.متولو1356/03/۲۸مفقود گردیده وازدایره اعتبارساقط میباشد.

شماره  به  دانشجویی  کارت  و   4040383451 ملی  شماره  به  هوشمند  ملی  کارت 
اینجانب  نامه به شماره ملی 4040383451  دانشجویی 9912165042 و کارت گواهی 
محمد مهدی قنبری فرزند قاسم در تاریخ 24 آبان 1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)1401/05/50(

وسیله  نام  به  سواری  خودرو  فنی  معاینه  خودروو  بیمه  کارت  و  خودرو  سبز  برگ 
نقلیه : ال90 و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1390 و شماره پالک : 67 - 
 : موتور  شماره  و   NAALSRALDBA079591  : شاسی  شماره  و   92 و   333
100014067RD147591 به نام صاحب سند : سجاد زارعی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/45(

 : رنگ خودرو  و  رانا   : نقلیه  نام وسیله  به  کمپانی سواری  و سند  مالکیت     سند 
خاکستری و مدل وسیله نقلیه : ۹4 و شماره پالک : 5۸و156 ایران ۲۲ و شماره شاسی 
: NAAU01FE2FT و شماره موتور : 163B0131157 به نام صاحب سند : حیدر 

زمانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/35(

برگ سبز وبرگه کمپانی وکارت ماشین وتمام مدارک خودروی پژو405 جی ال ایکس ای 
به رنگ خودرو:نقره ای متالیک ومدل وسیله نقلیه :13۸۹وشماره پالک:3۸ایران۷۹۷ه۲3 
موتور1۲4۸۸3066۲1نام  وشماره   NAAMO1CA8AE861344 شاسی  وشماره 

صاحب سند زهرا نقدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/51(

کارت ماشین و کارت سوخت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه: رانا پالسو رنگ 
خودرو:سفید و مدل وسیله نقلیه:1401 و شماره پالک :  42س846 ایران 89 و شماره 
شاسی :  NAAU01FEXNT370851  و شماره موتور :167B0170828 به نام صاحب 
سند : محبوبه طاهرخانی در تاریخ 1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)1401/05/52(

برگ سبز خودرو سواری پژو 405 با شماره پالک 16 ب738 ایران 83 و شماره موتور 
1248193194,شماره شاسی 14270726 به نام محمد باقر خوزان مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/47(  کارت خودرو زهره عزیزی با کد ملی 
0839562535 شماره شناسنامه 588 فرزند علی خودرو پارس رنگ سفید روغنی مدل 
1400شماره پالک 40 ایران 159م 18 شماره شاسی NAAN11FE7MK115452شماره 
موتو139B0202867 به نام زهره عزیزی در تاریخ 1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/48(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401603۲400۹00۲315 - 1401/0۸/14 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
فرزند  پورسامانی  اسعد  نادره  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بوشهر 
اسمعیل به شماره شناسنامه 6۸۲ صادره از آبادان به شماره ملی 1۸1۸46۷666 در 
قسمتی شش دانگ یک باب انباریبا سقف ایرانیت  به مساحت 1۸۸/61 متر مربع 
پالک 35 فرعی از ۲۲۸5 اصلی مفروزی و مجزا شده از اصلی۲۲۸5 واقع در بخش دو 

بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/0۹/05
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۹/۲0

شکراله سعادتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
شناسه آگهی :14143۹۹  

م الف : 640

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به شناسه  با مسئولیت محدود رزین سپهر رها گستر   آگهی تغییرات شرکت 
ملی 14011092163 و به شماره ثبت 595141 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
آدرس:  به  شرکت  محل  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/05/01 مورخ  العاده  فوق 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گرگان، خیابان سلمان 
فارسی، خیابان شهید حسین یزدی، پالک 78، طبقه 5، واحد 14 به کد پستی: 
1615853847 تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1415958(

درتاریخ  آریا  سروش  آفاق  سبالن  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
و  ثبت   14011637285 ملی  شناسه  به   604356 ثبت  شماره  به   1401/08/16
به شرح زیر جهت اطالع عموم  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
 ، بندی  بسته   ، تولید   ، توزیع   ، فروش  :خرید،  فعالیت  میگردد. موضوع  آگهی 
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 
داخلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  صورت  به 
در  نمایندگی  و  ایجاد شعب  داخلی  گمرکات  کلیه  از  کاال  ترخیص   ، خارجی  و 
و  داخلی  معتبر  نمایشگاه های  کلیه  در  شرکت  و  غرفه  برپایی  کشور  سراسر 
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 
از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، چهارراه چیت سازی، بزرگراه بعثت، کوچه سوم آذرآباد، 
پالک -20، طبقه همکف، واحد غربی کدپستی 1189814984 سرمایه شخصیت 
هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   20,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
یک از شرکا آقای سعید صیفی به شماره ملی 0012784877 دارنده 10000000 
دارنده   0013353470 ملی  شماره  به  نوروزی  سجاد  آقای  الشرکه  سهم  ریال 
10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید صیفی به شماره ملی 
0012784877 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سجاد نوروزی به شماره ملی 0013353470 
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 
رئیس  و  باامضاء مدیر عامل  اداری  و  نامه های عادی  کلیه  و همچنین  اسالمی 
هیئت مدیره متفقا 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 )1415951(


