
اجاره ها در پاییز تعدیل می شود؟

چشم انتظار ی مستاجران

بازار  پاییز  فصل  در  همواره   - اقتصاد  گروه 
به  قیمت  ثبات  و  آرامش  رنگ  مسکن  اجاره 
خود می گیرد اما گزارشات میدانی حاکی از رشد 

اجاره بها در برخی از مناطق پایتخت است.
دوم  نیمه  در  همواره  مسکن  اجاره  بازار 
سال با آرامش روبرو بوده است اما به گفته  
برخالف  امسال  امالک  مشاوران  از  تعدادی 
سال های گذشته این بازار با نوسانات بسیاری 
مواجه است به طوری که نرخ اجاره در برخی 
از مناطق تهران در مقایسه با سایر مناطق و 
نسبت به فصل تابستان رشد پیدا کرده و این 
از مستاجران  بسیاری  نگرانی  باعث  موضوع 

شده است.
اجاره بها همواره متاثر از نرخ خرید و فروش 
مسکن در بازار است. مهرماه امسال نرخ رشد 
ماهیانه قیمت مسکن با ۱.۲ درصد افزایش به 
صفر متمایل شده و معامالت با حدود ۵۴۰۰ 

فقره به کمترین میزان خود در امسال رسیده 
است. در حال حاضر میانگین قیمت هر متر 
مرکزی  بانک  شاخص  طبق  تهران  در  خانه 
۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز 

آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است.
کوچ مستاجران به مناطق جنوبی تهران

مقیمی یکی از مشاوران امالک در منطقه 
باشگاه خبرنگاران  با  وگو  در گفت  تهران   ۱۲
خرید  نرخ  که  زمانی  اینکه  بیان  با  جوان 
وفروش مسکن در بازار افزایش یابد به طور 
قطع نرخ اجاره هم روند رو به رشد پیدا خواهد 
کرد گفت: اجاره بها به طور معمول در نیمه 
دوم سال افزایش نمی یابد اما در حال حاضر 
بسیاری از مالکان حاضر به رهن کامل واحد 
خود نیستند و بسیاری از آنها اجاره ماهیانه 

با نرخ های بسیار باال درخواست می کنند.
منطقه ۱۳  در  از مستاجران  یکی  محسنی 

در  آنچنان  اجاره  های  نرخ  گوید:  می  تهران 
یافته که واحدی  افزایش  محالت منطقه ۱۳ 
کوچک متراژ هم با رهن ۳۰۰ میلیون تومان 
به فکر  باعث شده که  این  پیدا نمی شود و 

کوچ به مناطق پایین تر  شهر باشیم.
قرار  که  بود  کرده  اعالم  دولت  گفت:  او 
است طرح ارزان سازی و افزایش تولید مسکن 
قرار  کار خود  را در دستور  بازار  کنترل  برای 
اما به نظر می رسد اجرای این طرح به  دهد 

امسال نرسد.
افزایش ۳.۷ درصدی نرخ اجاره

بازار اجاره امسال در مقایسه با سال گذشته 
از روند رشد قیمت کمتری برخوردار است به 
طوری که طبق آمار  بانک مرکزی در بخش 
اجاره نیز قیمت ها در آبان سال ۱۴۰۱نسبت به 
مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. 
نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته 

آبان  به  منتهی  ماهه   ۱۲ در  و  درصد   ۳۹.۱
امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.

بها در ماه گذشته )مهرماه( در  تورم اجاره 
سه شاخص رشد ماهیانه، نقطه به نقطه و 
و  درصد   ۳۶ درصد،   ۶.۱ ترتیب  به  سالیانه 

۳۱.۱ درصد اعالم شد.
در  کشور  کل  مسکن  بازار  وضعیت  مرور 
که  است  آن  از  حاکی  گذشته  ماه  هشت 
اردیبهشت  در  مسکن  قیمت  ماهیانه  رشد 
 ۳.۸ تیرماه  درصد،   ۲.۳ خرداد  درصد،   ۲.۵
درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ 
درصد، مهرماه ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد 

بوده است.
میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور 
 ۲.۳ خرداد  درصد،   ۲.۵ اردیبهشت  در  نیز 
درصد،   ۲.۹ مرداد  درصد،   ۳.۸ تیر  درصد، 
آبان  و  شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد 

۳.۷ درصد اعالم شد.
بازار اجاره مسکن از شرایط اقتصادی تاثیر 

گرفته است
مسکن   کارشناس  اوتادی  رابطه  همین  در 
با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  وگو  گفت  در 
نیمه  در  مسکن  اجاره  بازار  اینکه  به  اشاره 
وفروش  بازار خرید  که  به شرطی  دوم سال 
به  باشد  برخوردار  کمتری  نوسان  از  مسکن 
بازار  گفت:  شود  می  هدایت  آرامش  سمت 
اجاره مسکن همزمان با افزایش عرضه و تولید 

مسکن به ثبات می رسد.
که  کنند  می  اعالم  همواره  داد:  ادامه  او 
مشاوران امالک در افزایش نرخ اجاره مسکن 
مقصر و یا تاثیر گذار هستند اما باید اعالم 
کنیم که در این شرایط به هیچ عنوان مشاوران 
شرایط  از  بازار  این  و  ندارند  تاثیری  امالک 

اقتصادی کشور تاثیر گرفته است. 
فصل  یافتن  پایان  می رسد  نظر  به 
انتظارات تورمی  جابه جایی، کاهش تدریجی 
و افت سرعت رشد قیمت  مسکن در تهران 
به تدریج بر بازار اجاره مسکن کل کشور تاثیر 
ثبات نسبی رسیده  به  این بخش  و  گذاشته 
است اما تداوم این شرایط به آن شرط است 
که دولت برنامه الزم برای ساخت مسکن های 
استیجاری و یا تعیین قیمت مسکن براساس 
شاخص های مختلف را در دستور کار خود 
قرار دهد تا این بازار کمی رنگ آرامش به خود 

گیرد.

جاره بها همواره متاثر از نرخ 
خرید و فروش مسکن در بازار 
است. مهرماه امسال نرخ رشد 
ماهیانه قیمت مسکن با ۱.۲ 
درصد افزایش به صفر متمایل 
شده و معامالت با حدود ۵۴۰۰ 
فقره به کمترین میزان خود در 
امسال رسیده است

  

تکذیب واردات موز از اسرائیل
توقف صادرات گوجه فرنگی و پیاز

کرد:  نشان  خاطر  کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  رئیس  نایب 
واردات از اسرائیل را تکذیب می کنیم چراکه این سخن به این معناست 
که کشوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن است شرکتی 
که سرمایه گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند موز را از فیلیپین خریداری و 
به ایران بفروشند؛ اما اگر برای تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی 
است نباید به تجارت با این کشور ادامه بدهد و به شکل قانونی امکان  های 

تجارت سلب خواهد شد.
به گزارش ایلنا، براساس ادعای یکی از روزنامه های کشور؛ بزرگ ترین 
واردکنندگان میوه به ایران در سال های اخیر، شرکتی با نام عربی »الفواکه 
این شرکت در سال های اخیر به عنوان  العامه« است.  للتجازه  الطازجه 
و  اسرائیلی، معرفی  کمپانی های  تجاری  بزرگ ترین شریک  و  مهم ترین 
حتی اقدام به برگزاری جشنواره ای بزرگ و با هزینه های هنگفت با عنوان 
»میوه هایی برای صلح« جهت معرفی و حمایت از محصوالت و میوه های 
تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم صهیونیستی را یک 
شریک مطمئن برای اعراب معرفی کند؛ این در حالیست که تجار ایرانی 
ارتباط با تجار اسرائیلی را حتی با واسطه رد می کند و واردات موز از این 

کشور به ایران را غیرواقعی می دانند.
صدرالدین نیاورانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با رد ادعای 
واردات موز از اسرائیل، گفت: اسرائیل تولیدکننده موز نیست و بازرگانان 

ایرانی نیز مجوز تجارت با تجار این رژیم حتی با واسطه را ندارند.
وی با بیان اینکه واردات موز از اسرائیل سخن گفتن از امری است که 
وجود خارجی ندارد، گفت: من واردات از اسرائیل را تکذیب می کنیم چراکه 
این سخن به این معناست که کشوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده 
است. ممکن است شرکتی که سرمایه گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند 
موز را از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشند؛ اما اگر برای تجار ایرانی 
مسجل شود که طرف اسرائیلی است نباید به تجارت با این کشور ادامه 
بدهد و به شکل قانونی امکان  های تجارت سلب خواهد شد. برخی از 
برندهای پوشاک آمریکا بعد از لغو تحریم ها نتوانستند به بازار ایران ورود 

کنند چراکه سرمایه گذاران اسرائیلی داشتند.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش صادرات میوه و مواد غذایی به قطر 
همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور، گفت: روزانه بیش از 
۲۵۰ تن محصول به قطر از طریق راه های هوایی و دریایی صادر می شود؛ 
امیدواریم که یک ماه جام جهانی بازار مصرفی خوبی برای محصوالت 

داخلی ایران باشد.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بازار قطر برای ایران را 
صددرصد بازار مقطعی دانست و افزود: حقیقت این است که جمعیت 
کشور قطر حدود ۳ میلیون نفر است؛ و ما به صورت سنتی این بازار را در 
اختیار داشتیم و افزایش صادرات به قطر محصول افزایش جمعیت این 
کشور در  دوره یک ماه جام جهانی فوتبال است، جمعیت قطر در یک ماه 

برگزاری جام جهانی به ۶ میلیون نفر رسیده است.
نیاورانی روند صادرات میوه قابل توجه دانست و افزود: وضع تعرفه برای 
صادرات گوجه فرنگی و پیاز باعث شده است که صادرات این دو محصول 
قطع شود. به گفته وی؛ بازار صادرات به روسیه مانند گذشته است و شاهد 
رونق در این بازار نیستیم؛ همچنین هنوز درهای بازار چین به روی بازرگانان 

ایرانی گشوده نشده است.

اقتصاداخبار
سه شنبه 8 آذر ۱۴۰۱/ شماره ۱368

5روزنامه صبح ایران

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نگارش آفرین یاسین درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 605093 به 
شناسه ملی 14011675072 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، 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 به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 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، 
شهرآرا، خیابان فرزانه، خیابان امیری، پالک 55، طبقه 1 کدپستی 1441837133 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 2,500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی منیری کوپائی به 
شماره ملی 0015627446 دارنده 1500000000 ریال سهم الشرکه خانم نازنین رقیه منیری کوپائی به شماره ملی 
0153821035 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدیاسین منیری کوپائی به شماره ملی 0155140558 
دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای مهدی منیری کوپائی به شماره ملی 0015627446 به سمت 
مدیرعامل 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. 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 )1418296( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرین لوتوس مهر دانش درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604980 به 
شناسه ملی 14011670370 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور خدماتی در زمینه فضای سبز، نظافت شهری، برگزار کننده بازار 
روز و نمایشگاه های فصلی، خدمات حمل ونقل درون شهری، انجام کلیه امور پیمانکاری، صنعتی و معدنی) به جز 
نفت و گاز و پتروشیمی(، شرکت در نمایشگاه ها و سمینارها، خرید و فروش، تولید، توزیع، واردات و صادرات و 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهای 
دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصووصی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی 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، شهرک مطهری، خیابان شهید 
اسماعیل محمودی یکتا، خیابان شهید مجتبی طالبی حق گو، پالک 0، بلوک 5، طبقه همکف، واحد 9 کدپستی 
1851744538 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای میثم دانشیان به شماره ملی 0480418608 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهران دانشیان 
به شماره ملی 0480547254 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای میثم دانشیان به شماره 
ملی 0480418608 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهران دانشیان به شماره ملی 
0480547254 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی 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 )1418303( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پادمان صنعت الهام درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604963 به شناسه 
ملی 14011669675 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و تولید و ساخت ، توزیع و بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از طراحی و ساخت کلیه کاالهای تاسیساتی صنعتی ، سیستم های گرمایشی تابشی 
، هیتر تابشی و سرامیکی و لوله ای ، انواع کولرهای صنعتی ، طراحی و کوپل کردن دیزل ژنراتورهای صنعتی ، دتکتور 
اعالم حریق ، وسایل و تجهیزات اعالم و اطفاء حریق ، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، تجارت الکترونیک ، 
دیجیتال مارکتینگ ، خرید و فروش اینترنتی کاالهای مجاز بازرگانی )غیر هرمی و غیر شبکه ای ( ، اخذ و اعطای 
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی برای شرکت ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از 
کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها برای 
شرکت ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی برای شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برای شرکت ، 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی برای 
شرکت 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، مسعودیه، خیابان مرشد، خیابان شهید محمد امین 
نراقی )6(، پالک 32، طبقه 3 کدپستی 1788893474 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میثم رجبی به شماره ملی 0075374919 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه خانم الهام مظفر به شماره ملی 1219960985 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای میثم 
رجبی به شماره ملی 0075374919 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم الهام مظفر به شماره ملی 1219960985 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی 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 و رئیس 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 )1418294( 

سند کمپانی خودروی نوع وسیله نقلیه : سواری به نام وسیله نقلیه : پژو206 و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
نقلیه : 1396 و شماره پالک : ایران50 _821ج56 و شماره شاسی : NAAP03EE9HJ051094 و شماره موتور : 
165A0082641 ,نام صاحب سند : سیما سامت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/88(

سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت به نام وسیله نقلیه : طرح ویو و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه 
STATE- : و شماره موتور N3C***125R9003004 : ۱3۹۰و شماره پالک : ۹۵۵6۹/۱۴۷ و شماره شاسی :
N3C10R09669-125 به نام صاحب سند : حسین سیف مفقود گردیده و از درجه عتبار ساقط است . )کد 

) 1401/09/89

 تاکسی به نام وسیله نقلیه : پژو ۴۰۵ و رنگ خودرو : زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی روغنی و مدل 
وسیله نقلیه : ۱3۹۰ شماره پالک : ۴۹ت3۴۴ایران۱۵ و شماره شاسی : NAAM11CA8BR554201 و شماره 
موتور : 12490058690 به نام صاحب سند : اصغر علیزاده ستوبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

)کد 1401/09/90(

برگ سبز خودروی سواری-هاچ بک به نام وسیله نقلیه : سایپا و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه 
: 1395 و شماره پالک : 81 213س88 و شماره شاسی : NAS431100F5844626 و شماره موتور : 543387 به 

نام صاحب سند : رسول محمدی میالسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/91(

اصل برگ سبز خودروسواری کوییک مدل 1400 به رنگ قرمز-مشکی به شماره انتظامی 828م52 ایران40 
شماره موتور M159485182 و شماره شاسی NAPX212AAM1076010 به نام حسین عبداللهی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد 1401/09/92(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امین غفاریان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۰۰۱۷۱۰8۲۲۵ صادره از تهران 
در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی صادره از اموزشگده سما تهران با شماره سریال ۱6۹۴۹۰۴ مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به آموزشگده سما تهران به کد پستی ۱۴۷۷۹۹۹6۵۱ 

ارسال نماید.نوبت اول )کد 1401/09/93(

اصل برگ سبز، سند کمپانی و سند مالکیت خودرو پژو ۲۰6 به شماره انتظامی 886ب83 ایران ۵۵ به شماره 
موتور ۱3۰8۵۰۱۱۱۱۵ و شماره شاسی ۱۰8۱۱۱۴۵ به مالکیت آقای امیرحسین ریاحی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد 1401/09/94(

جواز حمل سالح اینجانب فریدون مقدم نیا به مشخصات. گلوله زنی تک لول ساخت ایران بشماره بدنه.
k63004565320 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 1401/09/95(

سند کمپانی سواری هاچ بک به نام وسیله نقلیه : پژو۲۰6 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه 
 : موتور  و شماره   NAApo3EEoMJ455069  : و شماره شاسی  ایران۵3 ۴۱۵ی۴۱   : پالک  و شماره   ۱۴۰۰ :
182A0143031 به نام صاحب سند : سید سهراب موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 

)1401/09/96

برگ سبز خودروی هاچ بک و نام وسیله نقلیه : پژو 206TU3 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله 
نقلیه : 1395 و شماره پالک : ایران 938-53و74 و شماره شاسی : NAAP03EE1GJ820315 و شماره موتور 
: 165A0055076 به نام صاحب سند : صدف روحانی زنجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 

)1401/09/97

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش سواری و نام وسیله نقلیه : ریو و رنگ خودرو : 
نوک مدادی به مدل وسیله نقلیه : ریو ۱6۰۰ مدل ۱38۹ و شماره پالک : ایران ۷۷ _ ۹۴۴ ب ۷۴ و شماره شاسی 
: NAS610022A1190098 و شماره موتور : 1087844 به نام صاحب سند : علی ساعدی سارخانلو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 1401/09/98(

برگ سبز موتورسیکلت به نام وسیله نقلیه : پیشرو پیام 150 و رنگ خودرو : آبی و مدل وسیله نقلیه : 1395 و 
 0149N5P006569 : و شماره موتور N5PBBWMFGGAH00999 : شماره پالک : 83352 و شماره شاسی

به نام صاحب سند : سید پیمان قاسمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 1401/09/99(

 : و رنگ خودرو  ام  ام وی   : نقلیه  نام وسیله  به  کارت هوشمند خودروی سواري هاچ بك  و  کارت خودرو 
مشكي متاليك و مدل وسیله نقلیه : TIGGO7_AT و شماره پالک : ۴۰ایران 3۵۲ص۵۹ و شماره شاسی : 
NATGBACR7M1014882 و شماره موتور : MVME4T15BADM016721 به نام صاحب سند : مریم 

امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد 1401/09/100(

کارت خودرو TIGGO7_AT مدل ۱۴۰۰ به شماره شاسی )NATGBACR7M1014882 (و شماره موتور 
)MVME4T15BADM016721 (و شماره پالک )۴۰_3۵۲ص۵۹( به نام مریم امیری مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار میباشد 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتان پیشرو کرانه دریا درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 605085 
به شناسه ملی 14011674905 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، 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 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، سلسبیل شمالی، خیابان خوش، خیابان آذربایجان، پالک 877، ساختمان نگین، طبقه 4، واحد 
27 کدپستی 1345648852 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم مرضیه غریب زاده به شماره ملی 3540091947 دارنده 3400000 ریال سهم الشرکه 
آقای سیدعلی رضوانی به شماره ملی 3540124713 دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه آقای سیدکمال الدین 
رضوانی به شماره ملی 3549119720 دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه غریب 
زاده به شماره ملی 3540091947 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای سیدعلی رضوانی به شماره ملی 3540124713 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای سیدکمال الدین رضوانی به شماره ملی 3549119720 به سمت عضو اصلی 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. 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 )1418297( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهین ساز فناوری رهگشای شیراز درتاریخ 1401/08/28 به شماره ثبت 
58892 به شناسه ملی 14011664685 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، طراحی، پیاده سازی  و بهینه سازی  الگوریتم ها و سامانه های 
مرتبط با صنایع مختلف در حوزه های مهندسی نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی و فناوری اطالعات. همچنین 
فعالیت در زمینه گسترش دانش برنامه نویسی. انجام فعالیت های خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اخذ تسهیالت از بانک های داخلی 
و خارجی در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت، برگزاری جشن ها، همایش ها و جلسات سخنرانی در راستای 
اهداف شرکت، سرمایه گذاری به جز بورس و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های 
شرکت، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور، تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع 
فعالیت شرکت، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، انجام پیمان مدیریتی و مشارکت با سایر شرکت های موجود 
در اقصی نقاط کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، 
شهر شیراز، باسکول نادر، کوچه 8مشیر غربی ]4استقالل[، خیابان مشیرغربی، پالک 454، ساختمان خارگ، 
طبقه 2 کدپستی 7173695193 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم استدالل به شماره ملی 2280842483 دارنده 50000000 ریال سهم 
الشرکه آقای مرتضی کشتکاران به شماره ملی 2295609232 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم مریم استدالل به شماره ملی 2280842483 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مرتضی کشتکاران به شماره ملی 2295609232 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و نامه های اداری با امضای آقای مرتضی کشتکاران )رئیس هیئت مدیره( و یا خانم مریم 
استدالل )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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شیراز )1418793( 

 پروانه طبابت به شماره 8۵-۱۵۰۰۹۲-۲۲۲ به نام عادل صادقی به شماره نظام پزشکی ۱۵۰۰۹۲ مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار است.)1401/09/102(

گواهی میشود فاکتور سیلندر به شماره 961865559 و شماره موتور: 12484150712 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط  می گردد. نوبت دوم  )1401/09/103(

 دفترچه قرارداد شماره 12894 مربوط به پروژه چیتگر قاسم اخوان فرشی به کد ملی 2142178839 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/09/77(

اینجانب فریبا پور کرمی مالک خودرو هایما s5 به شماره شهربانی 49 ه 915 ایران36 به شماره شاسی 
NAAD6C344NY070149 و شماره موتور GN15TF19001350A به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 

رو نوشت المثنی اسناد مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. )کد 1401/09/78(
 

 : : پژو206تیپ2 و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه    کارت خودروی  سواری و نام وسیله نقلیه 
موتور  شماره  و   NAAP03ED4AJ124497  : شاسی  شماره  و  38ب325ایران67   : پالک  شماره  و   89
: 14189020628 به نام صاحب سند : امید خورشیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 

)1401/09/79

پروانه اشتغال بکارسازندگان مسکن و ساختمان )شخص حقوقی(به شماره12812بنام شرکت طرح و بنای 
اشتغال  پروانه  شماره  132322ح10  عضویت  شماره  536698و  ثبت  شماره  محدود(به  فضاسرا)مسئولیت 
191000686صادره ازاداره کل راه وشهرسازی استان تهران مفقودگردیده و فاقداعتباراست از یابنده تقاضا میشود 
به آدرس پشت پروانه یاسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارسال نماید.  نوبت اول  )کد 1401/09/80(

برگ سبز خودرو نیسان ماکسیما )دنده اتوماتیک( سفید روغنی مدل ۱3۹۰ شماره پالک ایران 66 - ۱۵3ی۵3 
و شماره موتور 017618Q و شماره شاسی NAPLE2A3301025846 به نام فاطمه زیباکالم مفرد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/81(

کارت خودروی   کیا به نام وسیله نقلیه : سراتو و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۱3۹۴ و شماره پالک 
: ۷۴ج۱۵۷ و شماره شاسی : Nas621200f1002903 و شماره موتور : 550909 به نام صاحب سند : ابراهیم 

بخشایش  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/82(

پروانه فعالیت باشگاه ورزشی ۲۰۰۰به شماره ۲۰6۹8/۴۱38 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 
)1401/09/83

کارت تردد فروگاه دایمی به نام یاشار انورخطیبی شاغل در شرکت آرمان تبریز سمت کارگر رمپ د ر فرودگاه 
بین المللی الملی تبریز به شماره ملی به شماره 1360286098به شماره پرسنلی 1341مفقود  گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/84(

سند کمپانی وانت _ وانت و نام وسیله نقلیه : پیکان و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1384 
,شماره پالک : ایران 55 _792 ص 96 ,شماره شاسی : 12107336 ,شماره موتور : 11284000697 ,نام صاحب 

سند : مجید تبریزی   مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/85(

مدرک گواهی موقت اینجانب محمدرضا موسوی مهر فرزند حسین به شماره شناسنامه ۰۰۲۲۰3۴۴8۱ صادره 
از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۱۰۲3۹۰8۲8۲و 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ مفقود گردیده است.از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی به نشانی:تهران -سوهانک-بلوار ارتش-میدان قایم-خیابان خندان-خیابان سلماس ارسال نمایید 

. نوبت اول  )کد 1401/09/86(

  سند مالکیت و برگ سبز وانت به نام وسیله نقلیه : نیسان و رنگ خودرو : آبی سیر_روغنی ,مدل وسیله نقلیه 
: ۱3۷۲ و شماره پالک : 88_۱۲6س۹۹ و شماره شاسی : ۰۹3۰۵۹ و شماره موتور : ۰۱۷۵۰۵ به نام صاحب سند : 

اردشیر محسنی مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/09/87(

برگ سبز وسیله نقلیه پژو 405 تیپ GLXبه رنگ نقره ای مدل 1384 به شماره پالک 38ب 997ایران 79 
به شماره موتور ۱۲۴8۴۱۵8۲63 و شماره شاسی ۱3۲۰۹۷8۱ به نام صاحب سند ابولفضل فالح مرسلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقد میباشد.) 1401/09/101(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سهند تجهیز افرا درتاریخ 1401/09/02 به شماره ثبت 605188 به 
شناسه ملی 14011680490 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه تهیه، طراحی، اجرا ، تعمیر و 
، انجام کلیه امور پیمانکاری پروژه های صنعتی و  نگهداری ، مطالعه، محاسبات برق و مخابرات و آی تی 
ساختمانی در امور برق ،مکانیک و تاسیسات، ارائه کلیه فعالیتها و خدمات در زمینه ی طراحی، مشاوره، 
ورزشی  مسکونی،  تجاری،  اداری،  های  ساختمان  انواع  اندازی  وراه  واحداث  وساخت  پیمانکاری  نظارت، 
انواع  با قانون نظام مهندسی ساختمان، تهیه وتولید ، مشاوره وطراحی، معماری وطرح وساخت  ، مطابق 
ساختمان، مدیریت فنی پروژه های فنی عمرانی ومعماری وشهرسازی وطراحی و محاسبه انواع سازه ها، 
انتقال )آب، نفت، گاز(، جدول بندی و زهکشی، شبکه های توزیع آب،  امور پیمانکاری مربوط به خطوط 
شبکه های جمع آوری و انتقال و تخلیه فاضالب ها و پسماندهای صنعتی، شهری، آبرسانی فاضالب و تصفیه 
خانه های صنعتی، امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی ) ساختمان سازی (، ارائه 
کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش کاال و خدمات، اخذ وام و اعتبارات 
مزایدات  و  مناقصات،  کلیه  در  خارجی، شرکت  و  داخلی  بانکهای  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  به صورت  بانکی 
از مراجع ذیربط  از اخذ مجوزهای الزم  الملل درصورت لزوم پس  از داخلی و بین  دولتی و خصوصی اعم 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، یافت آباد شمالی، خیابان ابراهیم آباد، خیابان شهید محمد علی بیگی، پالک 14، ساختمان 
است  عبارت  حقوقی  کدپستی 1377665948 سرمایه شخصیت   24 واحد   ،4 طبقه  غربی،  ورودی  قائم، 
به شماره ملی  از شرکا خانم نهضت شاطرانی  الشرکه هر یک  از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
1532760728 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای منوچهر میرزامحمدی به شماره ملی 1533999430 
دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نهضت شاطرانی به شماره ملی 1532760728 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای منوچهر میرزامحمدی به شماره ملی 1533999430 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ملت  اتحاد  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات 
ثبت  باشد. سازمان  نمی  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید. 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1418298( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مشکات زرین تراشه به شناسه ملی 14006224282 و به شماره ثبت 
45071به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - آقای رسول خورشیدی 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن مرادی مهرآبادی به سمت  رئیس هیئت مدیره و خانم مریم 
اکبری اردکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای توأمان آقای رسول خورشیدی )سمت مدیرعامل( و 
آقای محسن مرادی مهرآبادی )رئیس هیئت مدیره( و نامه های اداری با آقای رسول خورشیدی )سمت مدیرعامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شیراز )1418794(


