
تورم مواد خوراکی به ۷۰ درصد رسیده است

سیرکردنشکمخانوارهاگرانترمیشود

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: به دلیل 
روند افزایش نرخ تورم، خانوار های دهک های کم 
درآمد و ضعیف جامعه تا پایان سال جاری برای 
سیر کردن شکم خود ناگزیر هزینه های خود را تا 

سقف دو برابر افزایش می دهند.
اقتصاد۲۴- روایت جدید مرکز آمار از تورم آبان 
برای سبد  پایین  نشان می دهد که دهک های 
مصرفی خانوار های خود ناگزیر هزینه بیشتری 
نسبت به آبان سال گذشته پرداخت کرده اند و 
تورم نقطه ای آبان امسال به ۴۸.۱ درصد رسیده 

است.
اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار ها 
با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک های 
مختلف جامعه ایران متفاوت است، به طوری که 
درصد   ۱۰ که  اول  دهک  برای  نقطه ای  تورم 
ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۶.۲ درصد 

بوده، اما این عدد برای دهک دهم ۴۳.۱ درصد 
اعالم شده است.

رشد قیمت ها در ماه آبان که به عنوان تورم 
ماهانه اعالم می شود، برای دهک اول ۱.۸ درصد 
بوده است و برای دهک دهم ۲.۵ درصد. سهم 
جدی تر خوراکی ها در سبد مصرفی دهک های 
گروه  این  که  قیمتی  جهش  و  درآمدی  پایین 
باعث  کرد،  تجربه  خرداد  حوالی  در  کاالیی 
دهک های  برای  ساالنه  تورم  مجموع  در  شده 
پایین بیشتر باشد، اما پس از افزایش قیمت 
تورم  کاالیی  گروه های  سایر  حاال  خوراکی ها، 
ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه 
پایینی  دهک های  از  بیشتر  باالیی  دهک های 

باشد.
سهم خوراکی ها از تورم ماهانه سبد مصرفی 
دهک اول ۰.۶ واحد درصد بوده، اما این سهم 

برای دهک دهم ۰.۳۷ واحد درصد محاسبه شده 
است.

مسکن هم برای تورم مصرف کننده در هر دو 
گروه طی ماه آبان باال بوده است؛ برای دهک 
دهم این سهم برابر ۰.۷۵ واحد درصد و برای 

دهک اول ۰.۷۲ واحد درصد بوده است.
با این حال، نرخ تورم به ویژه در بخش مواد 
خوراکی، زوایای پنهان و آشکار معیشت مردم 
را ترسیم می کند که گواه کوچک شدن سفره 

بیشتر مردم نسبت به سال گذشته است.
در  اقتصادی  کارشناس  دانشمند،  مسعود 
گفتگو با اقتصاد ۲۴ در رابطه با تبعات چنین 
حجم وسیعی از تورم بر سبد معیشت مردم 
اظهار کرد: امروز سیر کردن شکم در اولویت 
هزینه بخش های فقیر جامعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: زمانی که تورم در بخش کاالی 

غیرخوراکی اما ضروری باال می رود، دهک های 
اول  اولویت  می شوند  مجبور  درآمدی  پایین 
سبد  و  الزم  خوراکی های  به  را  خود  تقاضای 

معیشتی خانوارشان اختصاص دهند.
تورم بخش خوراکی   امروز  وی تصریح کرد: 
نسبت به سال گذشته برخالف ادعای آمار های 
رسمی دولت به باالی ۷۰ درصد رسیده است و 
دهک های اول تا پنجم به ترتیب اقالم ضروری را 

از سبد خانواده خود خارج کرده اند.
و  دالر  نرخ  افزایش  با  داد:  ادامه  دانشمند 
محدود شدن صادرات، قطعا وضعیت معاش 
خوراکی های  خرید  بخش  در  مردم  روزانه 

ضروری باز وارد فاز جدیدی خواهد شد.
خوراکی ها  تورم  وضعیت  خصوص  در  وی 
در  خوراکی ها  مصرف  کرد:  بینی  پیش  چنین 
به  رو  درآمدی  پایین  دهک های  مصرفی  سبد 
افول است و این روند تا تثبیت تورم و یا کاهش 
نرخ آن ادامه خواهد داشت؛ بحثی که علی رغم 
وعده های مکرر از سوی دولت تاکنون و پس از 
گذشت بیش از یکسال به صورت جدی مدیریت 

نشده و گویا قصد مدیریت آن را ندارند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه در آستانه 
هستیم،  درصدی   ۵۰ تورم  به  شدن  نزدیک 
گفت: اگر نرخ تورم که از سوی مراکز رسمی 
دولت اعالم می شود واقعیت داشته باشد یعنی 
تا رسیدن به ابر تورم خیلی فاصله زیادی نداریم 
و تا پایان سال بیشتر دهک های جامعه تورم 

باالی ۵۰ درصد را تجربه خواهند کرد.
دانشمند تأکید کرد: امروز تورم مواد خوراکی 
به ۷۰ درصد رسیده و در ادامه گرانی دالر این 
رقم تا پایان سال افزایش خواهد داشت که با 
این روند بیشتر خانوار های دهک های کم درآمد 
غذایی  مواد  فقر خرید  زیر خط  به  متوسط  و 

خواهند رسید.
وی تصریح کرد: اینجاست که تفاوت آمار ارائه 
شده از سوی مراکز رسمی دولت با واقعیت های 
که  زمانی  دقیقاً  یعنی  می شود  آشکار  جامعه 
بیشتر خانوار ها از لحاظ تأمین مایحتاج روزانه 
ناتوان  خود  خانواده  شکم  کردن  سیر  جهت 
خواهند شد و هزینه های سیر کردن شکمشان تا 

سقف دو برابر افزایش خواهد داشت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به گذر بورس از یک 
دوره پُرچالش، گفت: برنامه های مختلفی از اوایل مهر ماه پارسال در 
سه محور و در حوزه بازار سرمایه تعریف و تالش های گسترده ای برای 

رسیدن به اهداف انجام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »مجید عشقی« امروز )سه شنبه( 
در نشست خبری اعالم کرد: بازار سرمایه از یک دوره پر چالشی گذر 
کرده و در دو سال و نیم گذشته مسایل مختلفی در بازار رخ داد و 

منجر به ایجاد فضای روانی در بازار شد.
وی افزود: وجود چنین فضایی باعث شد تا بازار سختی را برای 
سرمایه گذاران داشته باشیم که در این راستا معامالت بازار فراز و 

فرودهای مختلفی را تجربه کرد.
عشقی خاطرنشان کرد: نقش رسانه در کنترل فضای روانی، مطالبه 
گری شرکت ها و نیز ایجاد شفافیت آشکار بوده و عملکرد خوبی را از 

خود نشان داده است.
رییس سازمان بورس تاکید کرد: از اوایل مهر ماه سال گذشته برنامه 
های مختلفی در سه محور و در حوزه بازار سرمایه تعریف و تالش 

های گسترده ای برای رسیدن به اهداف انجام شد.
وی ادامه داد: ١٠ راهبرد در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و 
با تاکید بر منافع بلند مدت و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی 

و ارتقای اثربخشی و هوشمندسازی نظام نظارتی در نظر گرفته شد.
تقویت بسته ۱۰بندی حمایتی  راستای  اظهار داشت: در  عشقی 
دولت از بازار سرمایه و پیگیری مستمر حُسن اجرای مفاد مختلف 
آن براساس تاکید رئیس جمهوری در بهمن ۱۴۰۰، پیگیری و تعیین 
چگونگی محاسبات و اعمال سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، 
پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن، پرداخت 
سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای رسوبی که در 

شرکت ها مانده بود، انجام شد که این اقدامات ادامه دار خواهد بود.
که  سود  الکترونیکی  پرداخت  برای  الزم  اقدامات  اضافه کرد:  وی 

مدت ها به دنبال آن بودیم، انجام شد.
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: تقویت منابع و ساز و کارهای 
عملکردی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار و الزام به تخصیص 
۱۰درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولت برای بازارگردان از 

دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته بود.
و  کرد  اشاره  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه  میزان  افزایش  به  وی 

گفت: در چند وقت گذشته روند خوبی را در پیش گرفتیم و به تازگی 
پذیرش خودروهای پرتیراژ در این بازار انجام شد، اکنون هم عرضه ها با 

هماهنگی وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
عشقی گفت: امیدوارم به جایی برسیم که همه عرضه های خودرو از 
طریق بورس کاال انجام شود و از این طریق روش های عحیب فروش 

خودرو جمع آوری شود.
بحث  فقط  خودروسازها  مشکل  ادامه داد:  بورس  سازمان  رییس 
قیمت گذاری دستوری نیست، بلکه این مساله باید در اصالح ساختار 
مالی، اصالح مالکیتی و تصدی گری دولت دنبال شود که اکنون وزارت 
صمت پیگیر است و سازمان بورس هم اقدامات الزم در این زمینه را 

انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته مشکالتی درباره بودجه وجود 
داشت، تصمیم هایی اخذ شد که برخی در بودجه اعمال و برخی در 

زمان تصویب اجرا شد.
عشقی تاکید کرد: آرامش نسبی ایجاد شده در بازار از سمت بودجه 
بود که در این راستا صحبت هایی در زمینه نرخ خوراک و سوخت 

صنایع و بحث های مشابه انجام شد.
رییس سازمان بورس به پرداخت سود سهام عدالت اشاره کرد و 
گفت: سال گذشته سود سهام عدالت به صورت یک جا پرداخت شد.

پرداخت الکترونیکی سود مجامع در دستور کار مجلس
وی، پرداخت الکترونیکی سود مجامع را دیگر اقدام های در دستور 
کار سازمان بورس اعالم کرد و افزود: این موضوع و اجرایی شدن آن 
دور از ذهن به نظر می رسید اما با پیگیری های انجام شده این مساله 

در قانون بودجه به صورت قانون درآمد و اکنون در حال اجرا است.
مطالبه گری سازمان بورس برای پرداخت سودهای رسوبی

عشقی، به سودهای رسوبی در شرکت ها اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اطالعات ارائه شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق 
بهادار، این سودها شناسایی و به مرحله پرداخت رسید که همچنان 

این مطالبه گری برای پرداخت سودهای رسوبی ادامه دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری غیرمستقیم 
در بورس اشاره کرد و گفت: با استفاده از ابزارها و نهادهای مالی باید 
سرمایه گذاری غیرمستقیم را طوری افزایش داد که همه افراد متناسب 
با سطح ریسک بتوانند ابزار انتخابی کنند که در راستای چنین مساله 
ای انواع صندوق ها مثل صندوق های اهرمی و جسورانه و تضمین سود 

و صندوق زمین و ساختمان تعریف شد.
توضیح عشقی درخصوص استعفای خود از سازمان بورس

عشقی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص استعفای خود 
شفاف سازی کرد و گفت: رفتن بنده از سازمان برای روسای سازمان 

شیرین است.
وی اظهار داشت: اتاق رئیس سازمان به خصوص طی یکی دو سال 

اخیر اتاق شکنجه بوده است.
عشقی بیان داشت: تصور بنده به این صورت بود که شاید کناره گیری 
ام از سازمان به نفع بازار سرمایه باشد، اما همه اعضای شورا به اتفاق 

با این استعفاء مخالفت کردند و منتفی شد.
رییس سازمان بورس ادامه داد: این مساله باعث شد تا هیچ اسمی 

از شورا برده نشود و صحبت های مطرح شده یک اشتباه خبری بود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا فشاری 
از سوی مجلس برای استعفا اعمال شده است یا خیر، ادامه داد: با 
مجلس در تعامل هستیم و این گونه نیست که مجلس برای استعفا 

فشاری وارد کرده باشد.
وی اضافه کرد: سازمان بورس یک نهاد حرفه ای و تخصصی است 
که امید می رود رسانه ها نیز کمک کنند تا به اقدامات اصلی در این 

سازمان بپردازیم.

دانشمند: امروز تورم مواد 
خوراکی به ۷۰ درصد رسیده 
و در ادامه گرانی دالر این رقم 
تا پایان سال افزایش خواهد 
داشت که با این روند بیشتر 
خانوار های دهک های کم درآمد 
و متوسط به زیر خط فقر خرید 
مواد غذایی خواهند رسید

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد
گذربورسازیکدورهُپرچالش

  

معاون وزیر کار اعالم کرد
ایجاد ۲۹۰ هزار شغل با اجرای طرح اشتغال روستایی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰ هزار شغل در طرح 
اشتغال پایدار روستایی خبر داد و گفت: با توجه به بهبود فضای کسب و کار و 
منابع خوبی که در این دولت تخصیص یافته است، پیش بینی می شود که نرخ 

بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند در حاشیه نشست اصالح آیین نامه 
اشتغال پایدار روستایی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا، درباره 
میزان اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی و اهداف برگزاری جلسه 
امروز گفت: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود یک 
میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در 

سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است .
وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی 
اعمال شود و ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریبا 
حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می شود که در صورت عملیاتی شدن، با سرانه 
اشتغالی که در نظر گرفتیم، حدود ۱۰۰ هزار شغل از محل اجرای قانون ایجاد 
خواهد شد که لزوما شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل 

تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: امروز جلسه کارگروه ملی اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و دستگاه های اجرایی برگزار شد و 
هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از وضعیت این قانون و اصالح آیین نامه 
مربوطه بود. از سال  ۱۳۹۷ که این قانون به اجرا درآمده تاکنون طی پنج 
مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب موسسات و بانک های عامل واریز 
شده و معادل آن هم خود بانک ها روی به پول واریزی صندوق توسعه ملی 
آورده اند که تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دالر بوده است و با کسر ۱۰ 
درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می شود که تاکنون حدود 
۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. کریمی بیرانوند همچنین درباره 
مصوبات جلسه افزود:جلسه امروز چند مصوبه مهم داشت؛ یکی از مصوبات 
اصالح دستورالعمل و آیین نامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در 
دستور کارقرار گرفت و نظر همه دستگاه ها و سازمان ها از جمله سازمان برنامه 

و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل اخذ و امروز تصویب شد.
وی گفت: سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که امروز به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت که از مصوبات بسیار خوب جلسه بود و یکی دیگر 
از مصوبات ما این بود که باقی مانده مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی یعنی 
۵۳.۷ میلیون دالر به زودی در حساب موسسات عامل واگذار می شود و از این 
محل منابع خوبی مجددا وارد خواهد شد. همچنین منابع بازپرداختی که حدود 
۴۵۰۰ میلیارد تومان است و بازپرداخت اقساط به حساب بانک های عامل بوده 
است، تفاهم نامه  مربوطه امضا شد و به زودی پرداخت منابع بازپرداختی از 

محل قانون اشتغال پایدار روستایی نیز شروع می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بیکاری اعالم شده از سوی 
مرکز آمار نیز گفت: ما متولی آمار مرکز آمار ایران نیستیم ولی این مرکز نرخ 
بیکاری تابستان را ۸.۹ درصد اعالم کرده که این نرخ کمترین نرخ ۱۸ سال اخیر 
تابستان هاست و مطابق با آمار است. البته فضای کسب و کار رو به بهبود 
است و انتظار می رود با منابع خوبی که در این دولت تجهیز شده و اختصاص 

یافته و نظارت ها افزایش یافته است، این نرخ کاهش یابد.
کریمی بیرانوند گفت: برای اولین بار سامانه نظارت بر طرح های اشتغال 
کشور را ایجاد کردیم و حرکت کلی اقتصاد کالن هم رو به بهبود بوده و با 
اتفاقات خوبی که افتاده است، کامال قابل پیش بینی بود و به نظر من تا پایان 

سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش می یابد.

صعود بورس ادامه یافت

دامنه روند صعودی در بازار سرمایه به امروز هم کشیده شد و شاخص های 
بورسی سبزپوش شدند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۵۸۵۵ واحد افزایش در رقم یک 
میلیون و ۴۱۴ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۲۹۶۸ واحد 

افزایش یافت و تا رقم ۴۱۲ هزار و ۶۵۳ واحد افزایش یافت.
در این بازار ۳۲۰ هزار معامله انجام شد که ۳۱ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی نوری، پاالیش نفت بندرعباس، مخابرات 
ایران، پتروشیمی بوعلی سینا و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز 
با ۴۶ واحد افزایش به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۳ واحد رسید. در این بازار ۱۹۶ هزار 

معامله انجام شد که ۸۱ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال ارزش داشت.
پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پتروشیمی 
مارون، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت الوان، صنایع شیمیایی کیمیاگران 
امروز، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان و بیمه سامان نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

اقتصاداخبار
چهارشنبه 9 آذر 14۰1/ شماره 1369 

5روزنامه صبح ایران

ثبت 605295  به شماره  با مسئولیت محدود محیط سنجش طاها درتاریخ 1401/09/06  تاسیس شرکت   
به شناسه ملی 14011687123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات سم پاشی در محیط های صنعتی، اداری و خانگی،طراحی 
و اجرای سیستم های اعالم و اطفا حریق،ارائه خدمات طب کارآموزش تخصصی در زمینه های بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست ،ارائه کلیه خدمات بهسازی محیط کار،ارائه مشاوره در تمام زمینه های مرتبط با استانداردهای 
ایمنی،بهداشت، محیطزیست.مشاوره و استقرار نظام های مدیریت کیفیت تامین نیروی انسانی.ارائه خدمات 
مهندسی در زمینه امور بهداشت ایمنی و محیط زیست.طراحی و اجرای سیستم های کنترل محیط کار و محیط 
زیست از جمله کنترل آالینده های محیطی.انجام ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و محیط زیست.عقدقرارداد 
با 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، سازمان برنامه شمالی، 
خیابان بنفشه، بزرگراه آیت اهلل کاشانی، پالک -464، ساختمان نور، طبقه 4، واحد 26 کدپستی 1483895933 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
سقراط عمری شکفتیک به شماره ملی 2740873141 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم شریفه محمدخانی 
به شماره ملی 5089226865 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سقراط عمری شکفتیک 
به شماره ملی 2740873141 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شریفه محمدخانی به 
شماره ملی 5089226865 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 خانم شریفه محمدخانی 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 )1418301( 

ثبت  شماره  به   1401/09/06 درتاریخ  دارینه  صنعت  توسعه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
605294 به شناسه ملی 14011686876 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه تأمین اقالم، تجهیزات و ابزار 
مورد نیاز صنایع نفت و گازوصنایع پتروشیمی پاالیشگاهی نیروگاهی به جز اکتشاف و استخراج.خرید و 
فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از لوله و اتصاالت و شیرآالت.انعقاد قرارداد 
و  بانکها  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  بصورت  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
بموجب مجوز شماره 1 مورخ 1401/08/24 مستند تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پارک شهر، خیابان 
خیام، کوچه قور خانه، پالک 34، ساختمان شیدائی جدید، طبقه 1، واحد 107 کدپستی 1114836634 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محسن سفیدی به شماره ملی 0076241386 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه دهقان 
نیری به شماره ملی 0080134556 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن 
هیئت  رئیس  به سمت  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  به سمت  ملی 0076241386  به شماره  سفیدی 
اصلی  به سمت عضو  ملی 0080134556  به شماره  نیری  دهقان  فاطمه  خانم  نامحدود  مدت  به  مدیره 
از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  نامحدود  به مدت  هیئت مدیره 
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 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
به  اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور  کثیر االنتشار 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1418300( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه بین المللی نسیم ترابر اقیانوس درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 
604971 به شناسه ملی 14011669899 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، ارائه کلیه 
فعالیتهای تجاری و خدماتی بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
ارائه حمل و نقل درون شهری ,ریلی, دریایی و کشتیرانیـ  تخلیه بارگیری و بار شماری و خدمات انبارداریـ  انجام 
خدمات مشاوره بازرگانی ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجیـ  اخذ وام و اعتبارات بانکی اعم از ارزی و ریالی 
ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقیـ  شرکت در نمایشگاه هااعم از داخلی 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، پونک، خیابان شهید برادران اورک )چهار باغ(، خیابان ترابی )هشتم(، پالک 8، 
طبقه 1، واحد 3 کدپستی 1469676444 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم طاهره مسلک واقعی دوست به شماره ملی 2591449521 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه آقای معراج میرجوانی زنگنه به شماره ملی 3390492291 دارنده 999990000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم طاهره مسلک واقعی دوست به شماره ملی 2591449521 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای معراج میرجوانی زنگنه به شماره ملی 
3390492291 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 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 باامضاء مدیرعامل 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 )1418299( 

 بیمه نامه کارت ماشین و   برگ  سبزخودروی نیسان آبی به پالک 87ج576ایران
به شماره موتور ۰۰1۲9۸۸۲ شماره شاسی۰۰c28767 به مدل خودرو ۷۸ به نام سعید عابدی مفقود گریده  واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/118(

 سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  سواری به نام وسیله نقلیه : پراید 111 و رنگ خودرو : سفید و 
مدل وسیله نقلیه : 139۰ و شماره پالک : 33ق16-۸4۵ و شماره شاسی : S5430090052503 و شماره موتور : 

4042705 مفقود گریده  واز درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/119(

 برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : لیفان ۸۲۰ و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 
موتور  شماره  و   NAKNH4622GB103631  : شاسی  شماره  و  99_3۷۲ق۵۸   : پالک  شماره  و   139۵
: LF489Q160900079 به نام صاحب سند : رضایوسفی   مفقود گریده  واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/09/120(


