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حداقل خرید در بازار پایه فرابورس؛ ۵ میلیون تومان

وتمندان؟ سرمایه گذاری در بورس فقط برای ثر

گروه اقتصاد - فرابورس ایران در اطالعیه ای 
اعالم کرد، حداقل خرید آنالین در بازار پایه 
خواهد  تومان  میلیون   ۵ سفارش  هر  برای 

بود.
کرد،  اعالم  اطالعیه ای  در  ایران  فرابورس 
هر  برای  پایه  بازار  در  آنالین  خرید  حداقل 
سفارش ۵ میلیون تومان خواهد بود، فرابورس 
علت این اقدام را ریسک باالی سرمایه گذاری 
در بازار پایه دانسته اما کارشناسان معتقدند 
این اقدام اگر به بازارهای اول و دوم فرابورس 
تعمیم داده شود، خطر بزرگی برای بازار سرمایه 
از  را  متوسط  و  ضعیف  مردم  و  بود  خواهد 
کرد  بورس محروم خواهد  در  گذاری  سرمایه 
و راهی بازارهای موازی مانند بازار سکه و طال 

خواهد کرد.

سفارش انباشته در بازار پایه
این  در  سرمایه  بازار  کارشناس  رجایی  نوید 
باره به مهر گفت: این موضوع را از جنبه های 
گوناگونی می توان بررسی کرد. احتمال بسیار 
از  جلوگیری  قانون  این  ایجاد  از  هدف  زیاد 
دستکاری تابلو توسط بازیگران و سفته بازی در 
بازار پایه باشد. اما اگر نگاه کلی به این ماجرا 
داشته باشیم بسیاری از افراد که وارد بازار بورس 
می شوند سرمایه های بسیار خردی دارند. این 
افراد باید آزادانه در هر شرکتی که تمایل دارند 

قادر باشند سرمایه گذاری کنند.
بازارهای  به  نگاهی  اگر  کرد:  اضافه  رجایی 
متوجه  باشید  داشته  طالفروشان  و  موازی 
خواهید شد تب خرید سکه های یک گرمی و 
کمتر از آن بسیار داغ است و خیلی از افراد نیز 

ترجیح می دهند به جای خرید سکه در بورس 
به  را می توان  پایه  بازار  کنند.  سرمایه گذاری 
دو چشم نگاه کرد نخست به عنوان بازاری که 
صورت مالی های شفافیت الزم را ندارند و در 
نگاه دوم شرکت هایی که در افق میان مدت و 
بلند مدت بسیار جذاب بوده و بسیاری افراد 
این  سهام  خرد  پول های  با  می دهند  ترجیح 
شرکت ها را خریداری کنند تا درآینده بازدهی 
بسیار مناسبی به دست آورند. رجایی در پایان 
گفت: زمانی که معامله گران و سرمایه گذاران 
وارد بازار بورس می شوند از ماهیت ریسکی این 
بازار آگاه هستند و قانون نباید هیچ تبعیضی 
با  دارد  سرمایه  میلیارد  صدها  که  فردی  بین 
فردی که پانصد هزار تا پنج میلیون سرمایه دارد 
قائل شود و اگر هدف جلوگیری از سفته بازی 

در بازار پایه است راه های بسیار مناسب تری هم 
برای این ماجرا وجود دارد.

اقدام برای حمایت از سهامداران
طی پیگیری های مهر از مسئوالن فرابورس،  
از طریق  پایه  بازار  در  حداقل سفارش خرید 
آنالین ۵ میلیون شده است ولی سهامدار اگر 
ارسال  را  میزان سفارش  این  از  بخواهد کمتر 

کند، می تواند به کارگزاری سفارش بدهد.
مسئوالن فرابورس هدف این اقدام را حمایت 
از سهامداران خرد بازار پایه بوده دانسته اند و 
اضافه کردند: تا جایی که میدانید بازار پایه پر 
ریسک ترین بازار سهام در بازار سرمایه بوده که 
شرکتها شفافیت اطالعاتی، حقوق سهامدارای 
و حاکمیت شرکتی را رعایت نمی کنند و حتی 
زمان معامالت در بازار پایه خریداران باید بیانیه 
پذیرش ریسک بازار پایه را امضا کنند. در سال 
سهامداران  هم  بورس  تاریخی  سقوط  و   ۹۹
بازار پایه بیشترین ریزش قیمت سهم را تجربه 
منفی  بازگشایی  زمان  بعضی سهم ها  کردند، 
۷۰، ۸۰ ،۶۰ درصد خرده و فشار عصبی زیادی 
جدید  قوانین  تغییر  شد،  وارد  سهامداران  به 
کم  بازارهای  به  سهامداران  هدایت  هدف  با 
ریسک تر سهام مثل بازار اول و دوم فرابورس 
بوده و هدایت خریدها به سمت کارگزاری ها در 
ارقام زیر ۵ میلیون تومان به این علت بوده که 
ریسک های خرید در بازار پایه توسط کارگزار به 

مردم اطالع داده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اینکه کارگزار برای یک 
سرمایه گذار خرید و فروش کند می تواند کار 
را سخت و پیچیده کرده و سرمایه گذاری الزم 
را برای بسیاری سخت کند، نگرانی مهمتر این 
است که این اقدام در بازار اول و دوم فرابورس 
نیز تکرار شده و بسیاری از مردم را از سرمایه 
مردم  بیشتر  کند،  منصرف  بورس  در  گذاری 
درآمدهای ماهانه زیر ۱۰ میلیون تومان دارند 
و قطعاً ماهانه توان پرداخت ۵ میلیون تومان 
برای سرمایه گذاری را نداشته و این اقدام باعث 
رخت  سرمایه  بازار  از  خرد  نقدینگی  می شود 
بسته و بازار سرمایه محلی برای افراد متوسط به 

باالی جامعه باشد.

اینکه رویکرد  تاکید بر  اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن  رئیس 
بانک مرکزی در عرضه سکه ها باید تغییر کند؛ خواستار اطالع رسانی 
و شفاف سازی در خصوص مالیات سکه های خریداری شده از بورس 

کاال شد.
نادر  بذرافشان در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به عرضه سکه 
توسط بانک مرکزی در بورس کاال که با عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع 
سکه آغاز شده و برای عرضه سایر قطعات هم بانک مرکزی اعالم 
کرده که برنامه دارد، اظهار کرد: مدیریت و عرضه سکه در بورس 
کاال بایستی تغییر کند و به طور منظم و با قیمت هایی با فاصله 
بیشتر از قیمت بازار آزاد )پایین تر( عرضه شوند. امیدوار هستیم 
بانک مرکزی در نحوه  که در هفته پیش رو رویکردها و مدیریت 
با عرضه  اعالم شده،  و همانطور که  کند  تغییر  ربع سکه  عرضه 
سایر قطعات سکه در بورس، نقش مهمی در کاهش حباب سکه و 

کاهش قیمت ها داشته باشند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: جایگاه اتحادیه طال، 
یک جایگاه صنفی است و امور صنفی را بر عهده دارد و نقشی در 
کنترل بازار یا حتی مدیریت عرضه سکه ها در بورس کاال ندارد؛ بر این 
اساس بانک مرکزی که متولی این امر است بایستی با مدیریت  بهتر 
و تغییر رویکرد عرضه سکه های تمام و نیم سکه هم در دستور کار 
داشته تا نتیجه بهتری در ثبات و کاهش قیمت و کاهش حباب سکه 

داشته باشد که در این مدت اخیر بسیار بزرگ شده و طی چند سال 
گذشته، چنین حباب هایی در بازار داخلی سکه نداشته ایم. در ابتدای 
سال جاری حباب سکه در محدوده ۳۰۰ هزار تومان قرار داشته اما این 

روزها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.
وی خاطر نشان کرد: این روزها بسیار از ما سوال می شود که این 
سکه هایی که از بورس خریداری می شوند، در آینده مشمول مالیات 
خواهند شد یا خیر؟ با توجه به نگرانی ها و ابهاماتی که در این زمینه 
وجود دارد، بایستی اطالع رسانی ها بیشتر شود و شرایط را بانک مرکزی 
به صورت شفاف اعالم کند تا مردم با اطمینان بیشتر خرید خود را 

انجام دهند.
بذرافشان در پاسخ علت این موضوع که علیرغم عرضه ۵۰۰ هزار 
قطعه ربع سکه در بازار هفته گذشته، نه تنها حباب و قیمت ربع سکه 
کاهشی نشد، که بیشتر هم شده است، تصریح کرد: یکی از علت ها، 
عرضه های نامنظم چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ تدوام در روزهای 
متوالی، بوده است. عالوه  بر اینکه در ساعت های اعالمی عرضه صورت 
نگرفت و روزهایی هم عرضه صورت نگرفت. عالوه بر این، دلیل عمده 
دیگر )همانطور که اشاره شد( فاصله کم قیمت اعالمی با قیمت ها در 

بازار آزاد بوده است.
این مقام صنفی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی 
این عرضه را با هدف کنترل بازار، ثبات و کاهش حباب سکه در بازار، 

برنامه ریزی کرده اند، می طلبد که قیمت اعالمی از قیمت بازار داخلی 
فاصله بیشتری داشته و زمان عرضه مدیریت شود و در ساعت اعالمی  
هم انجام شود. ضمن اینکه وقتی یک روز عرضه نمی شود )زمانی که 
از پیش تعیین شده در روز مشخص عرضه انجام می شود(، منجر به 

التهاب بازار خواهد شد.

رجایی: اگر نگاهی به بازارهای 
موازی و طالفروشان داشته 
باشید متوجه خواهید شد تب 
خرید سکه های یک گرمی و 
کمتر از آن بسیار داغ است 
و خیلی از افراد نیز ترجیح 
می دهند به جای خرید سکه در 
بورس سرمایه گذاری کنند

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خواستار شد
در مورد مالیات سکه های بورسی اطالع رسانی شود

 یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد
تاثیر اقتصادی اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به آثار و تبعات بیرونی ورود 
ورود  اثر  خارجی  و  بیرونی  بُعد  در  گفت:  اقتصاد  به  نظامی  نهادهای 
نهادهای نظامی این است که وقتی مشمول تحریم قرار می گیرند به طور 
صد در صد آثار این تحریم ها را در اقتصاد می بینیم و اقتصاد را درگیر این 

تحریم ها می کنند. 
مرتضی سامتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرات و 
تبعات اقتصادی اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه و وضع تحریم ها علیه این 
نهاد نظامی اظهار داشت: اصل موضوع این است که یک مجموعه نظامی 
یا انتظامی نباید وارد اقتصاد شود که امروز نگران آثار اقتصادی این اقدام 
اروپا علیه آن باشیم. هرگاه نیروهای نظامی وارد اقتصاد شدند فعالیت های 
آنها با آسیب های زیادی به همراه بوده است. ورود نظامی ها به اقتصاد از 
این بُعد باید مورد توجه قرار بگیرد که این مجموعه ها از یک قدرت فیزیکی 
برخوردار است و به واسطه آن این احتمال وجود دارد که قاعده بازار رعایت 

نشود.
سامتی با اشاره به آثار و تبعات بیرونی ورود نهادهای نظامی به اقتصاد 
گفت: در بُعد بیرونی و خارجی اثر ورود نهادهای نظامی این است که وقتی 
مشمول تحریم قرار می گیرند به طور صد در صد آثار این تحریم ها را در 

اقتصاد می بینیم و اقتصاد را درگیر این تحریم ها می کنند. 
به  انتظامی  و  نظامی  نهادهای  این  اقتصادی  فعالیت های  افزود:  وی 
واردات و صادرات متصل است و هر فعالیت اقتصادی چه عمرانی و غیر 
عمرانی از مسیرهای خارج از مرزها انجام می دهند و تمام این جریانات 

تحت تأثیر تحریم ها قرار می گیرند.
اینکه  بر  مبنی  مباحثی  به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
این  از  پیش  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  جمله  از  سپاه  اقتصادی  شرکت های 
مشمول تحریم ها بوده و این تحریم ها نمی توانند مشکل جدیدی برای آنها 
باشد، گفت: این رویه که بگویند تحریم ها هیچ اثری ندارد همواره بوده اما 
وقتی مشکلی ایجاد شود و مردم مطالبه ای داشته باشند ایجاد آن مشکل 
را به تحریم ارتباط دهد. اما واقعیت این است که حوزه های عمرانی و 
فعالیت های اقتصادی با دنیا در ارتباط هستند و برای اجرا نیاز به این ارتباط 
دارند و قرارگاه خاتم االنبیاء هم نهاده های عمرانی را از خارج از کشور تامین 

می کند و البته در حوزه های دفاعی هم این نیاز دیده می شود. 
وی تاکید کرد: البته از نگاهی این موضوع صحت دارد چراکه تامین مواد 
اولیه مورد نیاز قرارگاه خاتم االنبیاء از مسیر رسمی انجام نمی شود و این 
مجموعه ها نیازهای خود را از مسیرهای غیررسمی تامین کردند و می کنند 
و کانال های ارتباطی خود را دارند اما این مسیرهای غیر رسمی هزینه ها را 

افزایش می دهند. 
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: مردم ایران سال های سال 
با تورم ۵٠ درصد زندگی کرده اند و اگر اثرگذاری این تحریم ها خود را به 
شکل افزایش تورم نشان دهد مسأله جدیدی برای مردم ایران نیست 

چراکه تورم تن مردم را کرخت کرده  است.

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۱۴۰۱ تمدید شد؛ البته این مهلت شامل استفاده از 
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات 

نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در 
بخشنامه ای اعالم کرد که مهلت رفع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا 

پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تصمیمات 
اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 

۱۴/۱۰/۱۴۰۱، اهم تصمیمات اتخاذ شده در نشست مزبور 
به شرح ذیل جهت استحضار بهره برداری و اطالع رسانی 

به ذینفعان ایفاد می گردد.
مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. این مهلت شامل استفاده از 
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات 

نخواهد بود.
تعهدات  ایفای  عدم  از  ناشی  تجاری  محدودیت های 
ارزی حاصل از صادرات کاالهایی که جهت نمونه تست 

ارائه در نمایشگاه، عودتی یا اهدایی از کشور خارج می شود 
با تأیید وزارتخانه / دستگاه اجرایی مربوطه تا پایان خرداد 
ماه سال ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد. در این راستا گمرک 
ایران تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به طبقه بندی 
اطالعات مزبور و ارسال آن به صورت سیستمی به سامانه 

جامع تجارت و متعاقباً به بانک مرکزی اقدام نماید.
در راستای اجرای بند )۸( ماده )۳( آئین نامه حد استانه 
اعمال محدودیت های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به 
میزان ۶۰ درصد تعهدات صادراتی تعیین می شود کمیته 

کارشناسی موارد محدودیت را تهیه و جهت تصویب به 
کارگروه ارسال می نماید تا زمان تصویب در کارگروه موارد 
احصا شده در بسته سیاستی جاری خواهد بود. مهلت 
برگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف و صنایع 
تاریخ صدور  از  ترتیب یک سال و شش ماه  به  دستی 
پروانه صادراتی مربوطه است. همچنین مهلت برگشت ارز 
حاصل از صادرات دارو موضوع بند )۴( مصوبه جلسه ۲۵ 
کمیته اقدام ارزی یک سال از تاریخ صدور پروانه صادراتی 

است.۰

سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

۰2۱88982۱37
۰2۱88982۱37

۰933۰۱6۴۴33
۰933۰۱6۴۴33

۰2۱86۰5۴۱۱8

۰2۱86۰5۴۱۱8

۰2۱8839۰386

۰2۱8839۰386

۰2۱86۰5239۰

۰2۱86۰5239۰

ثبت  شماره  به   1401/08/11 درتاریخ  صادق  همراه  تجارت  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
604158 به شناسه ملی 14011626450 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صادرات 
و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و 
خارجی ،اخذ وام و تسهیالت بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
نمایندگی در سراسر کشور  و  ایجاد شعب  کلیه گمرکات داخلی،  از  کاال  ، ترخیص  داخلی و خارجی 
کلیه  با  قرارداد  عقد   ، المللی  بین  خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه  کلیه  در  شرکت  و  غرفه  برپایی 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی 
و بین المللی ،سرمایه گذاری ، مشارکت ،بهره برداری طرح در زمینه کاالهای الکترونیکی ، واردات 
 ، ها  کامپیوتر  از  اعم  الکترونیکی  مجاز  کاالهای  کلیه  فروش  از  پس  خدمات  و  صادرات  و   ، تولید   ،
گوشی های تلفن همراه هوشمند و غیر هوشمند ، کامپیوتر های قابل حمل و کلیه لوازم های جانبی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
گلستان،  خیابان  آسمان،  تهران،  مرکزی، شهر  بخش  تهران،  تهران، شهرستان  استان   : اصلی  مرکز 
از  بن بست شبنم، پالک 6، طبقه 4 کدپستی 1998189196 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه عزیزیان به شماره ملی 
0020468857 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای احمد عزیزیان به شماره ملی 0044496583 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه عزیزیان به شماره ملی 0020468857 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمد 
عزیزیان به شماره ملی 0044496583 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 
منفردا  مدیره  هیئت  رئیس  یا  عامل  مدیر  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  و همچنین  اسالمی 
االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  : طبق  عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادوامالک کشور  ثبت  باشد. سازمان  نمی  فعالیت  پروانه  صدور 

غیرتجاری تهران )1441662(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیهان رادین شهر راز درتاریخ 1401/10/17 به شماره ثبت 59201 به 
شناسه ملی 14011843620 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : مشاوره، برنامه ریزی و اجرای سیستم های نوین مدیریتی در خصوص ارتقای 
سازمانی، توسعه مدیران، طراحی و تحلیل سیستم های سازمانی، استانداردهای مدیریتی و ایمنی و بهداشتی، 
عارضه یابی سازمانی، سیستم های اطالعات مدیریت، مدیریت منابع انسانی، جذب، ممیزی، ارزیابی، بهبود و 
توسعه منابع انسانی، مشاوره، عارضه یابی، برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی سیستم های فروش و واحدهای عملیاتی 
پخش مویرگی و شاهرگی، تحول در نظامات اداری، مدیریت و کنترل پروژه، تهیه طرح های توجیهی فنی - 
اقتصادی، مطالعات امکان سنجی و توسعه تجهیزات و منابع انسانی شامل استعدادیابی، انجام فعالیت های خرید 
و فروش کلیه  کاالهای مجاز، ترخیص کاال و نرم افزار از گمرکات کشور، صادرات و واردات کاالهای مجاز، شرکت 
در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اخذ تسهیالت از بانک های داخلی و خارج از 
کشور 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 صادراتی 
مجاز، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور، تهیه و تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع 
فعالیت شرکت، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، انجام پیمان مدیریتی و مشارکت در 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، بلوار پاسداران، بلوار پاسداران، خیابان ش سبحانی، پالک 0، مجتمع پزشکی امیریه3، طبقه 1، واحد 
18 کدپستی 7186898426 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم مهرگان پیمانی به شماره ملی 2281700208 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمد کیهانی به شماره ملی 2431951804 دارنده 495000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهرگان 
پیمانی به شماره ملی 2281700208 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد کیهانی به شماره 
ملی 2431951804 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 محمد کیهانی به سمت 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 )1443034( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا صنعت الوین درتاریخ 1401/10/21 به شماره ثبت 607569 
به شناسه ملی 14011858858 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
فرزکاری  و  تراشکاری  و  ابزارآالت صنعتی  توزیع  و  :تهیه  فعالیت  میگردد. موضوع  آگهی  اطالع عموم 
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، هفده شهریور)شادآباد(، کوچه 
شهید علی اصغر زارعی، خیابان هفده شهریور، پالک 100، پاساژ خسروان، طبقه 2، واحد 55 کدپستی 
میزان سهم  نقدی  ریال   2,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  1371989326 سرمایه شخصیت حقوقی 
الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید ابراهیمی به شماره ملی 1729833853 دارنده 800000000 ریال سهم 
الشرکه آقای یعقوب ابراهیمی به شماره ملی 1729911234 دارنده 1200000000 ریال سهم الشرکه مدیر 
عامل آقای یعقوب ابراهیمی به شماره ملی 1729911234 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 با مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر 
عامل 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 )1441663( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پاک پارس بهزاد گستر به شناسه ملی 14004944004 و به شماره ثبت 
41890به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
* اعضاء هیئت  مدیره عبارتند از: حسین بهزادی به شماره ملی 2291920340 و الهه رنجبر میگلی به شماره ملی 
2299641459و سجاد جورکش به شماره ملی 2301286339 برای مدت دو سال انتخاب شدند . * آقای علی 
محمد نهاوندی به شماره ملی 2298400921 به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رنجبر قطب آبادی به شماره 
ملی 2298771251 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیراالنتشار 
اتحاد ملت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1443033( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راد فوالد رستاک به شناسه ملی 14009261723 و شماره ثبت 65032 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم 
فریبا کبیری به شماره ملی 1130380416 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال خانم آمنه کمالی 
به شماره ملی 1140210548 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال آقای حسن کبیری 
به شماره ملی 1141663341 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه 
حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 10103512680 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال آقای رضا 
خسروی به شماره ملی 1141679272 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار اتحاد ملت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1443377(

 بدین وسیله اعالم میدارد پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت -63512ح10- به نام شرکت 
عمران ابنیه آسایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 348743 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

)شرکت عمران ابنیه آسایش - سهامی خاص به شماره ثبت 348743 (نوبت اول 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سامان رضازاده ساعتلو فرزند مجید به شماره شناسنامه 2741281432و کد 
ملی 2741281432 صادره از ارومیه در مقطع کارشناسی رشته برستاری صادره از دانشگاه علوم برشکی ارومیه 
با شماره 985/6/4ب مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

علوم بزشکی ارومیه به نشانی ارومیه خیابان اورزانس ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/43(

)دبيرستان  بتاريخ ١٣٧٢  تهران   ٨ منطقه  پرورش  اموزش  از  صادره  فيزيك  رياضي  رشته  ديپلم  اصل 
١٧شهريور(و گواهي موقت پايان تحصيالت كارشناسي رشته مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي صاده از 
دانشگاه ازاد اسالمي / واحد علوم تحقيقات به شماره ٢٤٣٨ مورخ ٦/٥/١٣٧٧ مربوط به اينجانب فاطمه گودرزي 
فرزند داود بشماره شناسنامه ٧٧٨ صادره ازتهران مفقود گرديده است ازياينده تقاضا ميشود به واحد علوم 

تحقيقات دانشگاه ازاد اسالمي واقع در پونك تحويل دهند .نوبت اول )کد1401/11/44(

سندکمپانی سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو 206  به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1394  و 
  163B0214326 : و شماره موتور  NAAP13FE4FJ330381 : شماره پالک : 99 867 ق 54  و شماره شاسی

به نام صاحب سند : نیلوفر صمیمی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/45(

شاسی  شماره  و  22۳ج۷۶  ایران   ۹4 پالک  شماره  به   kmc t8 وانت  خودرو  سبز  برگ 
NAKPL8116NB108404 و شماره موتور HFC4GA3-4DN0006839 به نام شرکت پایا تجارت خودرو 

کیش مفقود و فاقد اعتبار است.)کد1401/11/46(

برگ سبز وانت kmc t8 به شماره شهربانی ۹4 ایران ۷4۷ ن 22 به شماره شاسی 108434 به شماره موتور 
0006703 به نام شرکت پایا تجارت خودرو کیش مفقود و فاقد اعتبار است.)کد1401/11/47(

  کارت خودروی   سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1393  و 
شماره پالک : ۹۸ل۸۷4 ایران۹۹  و شماره شاسی : nas411100e1008870  و شماره موتور : 5090868 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/48(

 برگ سبز خودروی وانت دو کابین  به نام وسیله نقلیه : Kmct8  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1401  و شماره پالک : ۹4 ایران ۷44ن22  و شماره شاسی : 10۸4۵2  و شماره موتور : 000۶۸۳1  
به نام صاحب سند : شرکت پایا تجارت خودرو کیش  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

.)کد1401/11/49(


