
به لطف افزايش نرخ ت�ورم در دولت تدبير، برنج 
هم مانند گوش�ت قرمز و ماهي كم كم از س�فره 
خانواده هاي ايراني حذف می ش�ود. برنج ايراني 
۳۶هزار توماني در فصل برداش�ت )شهريور( كه 
زمان فراواني كاالس�ت از ۵۰هزارتومان گذشت. 
به گفت�ه ش�اليكاران قيمت تمام ش�ده هر كيلو 
برنج از زمان كاشت تا برداشت و آماده تحويل به 
توزيع كنندگان حدود ۱۴-۱۵هزار تومان است، اما 
از آنجا كه نرخ تورم باال و هزينه هاي زندگي افزايش 
يافته، فعاالن بازار برنج تصميم گرفته اند قيمت را 
به مرز۵۰ هزار تومان برسانند؛ هر چند كه برنج هاي 
خارجي و هندي كه در حال رقابت با برنج ايراني 
هس�تند به ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان رس�يده است. 
اين روز ها بار ديگر بازار موادغذايي دچار هرج و مرج 
ش��ده و قيمت ها روزانه رو به افزايش است و مردم 
دچار س��ردرگمي هس��تند. هرچند كه بازار وعده 
وعيد مسئوالن و بازگشت ثبات به بازار بسيار گرم 
است، اما هنوز كاهش قيمتي در حوزه موادغذايي 
ديده نشده است. بعد از نوسان قيمت مرغ و گوشت 
و تخم مرغ ۲هزارتوماني، نوبت به برنج رسيده كه نوع 

ايراني و خارجي آن به شدت گران شده است. 
واردكنندگان برنج اين روزه��ا جار و جنجال به راه 
انداخته اند ك��ه ممنوعي��ت واردات برنج، عرضه را 
كم كرده و قيمت ها را افزايش داده اس��ت. عده اي 
از انبارشدن برنج ها براي دامن زدن به قيمت ها خبر 
مي دهند و عده ديگر از مافي��اي برنج و خريداري 
برنج هاي شمال توسط اين فرصت طلبان مي گويند. 
در اين ميان وزارت جهاد كشاورزي كه مسئوليت 
تنظيم بازار برنج را دارد س��كوت كرده و در مقابل 

گراني قيمت ها واكنشي نشان نمي دهد. 
  مقايسه برنج با حبوبات 

برنج كاران در واكنش به گراني قيمت برنج در سال 
جاري، آن را با حبوبات مقايسه مي كنند و مي گويند: 
هركيلو عدس ۵۰ هزار تومان ش��ده است، چطور 
مصرف كنندگان توقع دارند قيمت برنج زير ۴۰هزار 
تومان باش��د! اين در حالي اس��ت كه برنج كاالي 
اساسي است و در مقايسه با حبوبات سهم بيشتري 
در سبد غذايي خانوار دارد. شاپور يوسفي برنج كار و 
توزيع كننده برنج در گفت وگو با »جوان« از كاهش 
۲۰درصدي توليد برنج در سال جاري خبر مي دهد 

و مي گويد: به خاطر شرايط آب و هوايي در مناطق 
شمالي كشور، توليد كاهش يافته، اما دليل اصلي 
گراني قيمت ها حضور پررنگ دالالن و خريد برنج 
از ش��اليكاران و دپو در انبار هاست، زيرا پيش بيني 
مي شود در ماه هاي پاياني امسال قيمت به بيش از 

۶۰ هزار تومان هم برسد. 
وي افزايش قيمت هزينه هاي تولي��د را در توجيه 
گران��ي قيمت برن��ج بي��ان مي كن��د و مي گويد: 
هزينه هاي زندگي كشاورزان به دليل افزايش نرخ 
تورم باال رفته و برنج كاران كه منبع درآمد ديگري 
ندارند، بايد با فروش برنج درآمد كس��ب كنند. در 
حال حاضر قيمت يك كيلو عدس ۵۰هزار تومان يا 
لوبيا چيتي ۴۷هزار تومان است، طبيعي است كه 

برنج ايراني به بيش از ۵۰ هزار تومان برسد. 
يوسفي در پاسخ به اينكه قيمت تمام شده يك كيلو 
برنج براي شاليكار چقدر است، مي گويد: يك كيلو 
برنج از زماني كه نشا كاشته شود تا برداشت شده و 
به دست توزيع كننده برسد، حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار 
تومان اس��ت، اما با توجه به افزايش قيمت س��اير 
هزينه هاي زندگي، طبيعي اس��ت كه برنج به ۵۰ 

تا ۶۰ هزار تومان برس��د. سال گذش��ته بنكداران 
هر كيلو برنج ايراني را از كشاورزان ۲۸ هزار تومان 
مي خريدند، اين در حالي اس��ت كه امسال قيمت 
برنج با ۶۱ درصد افزايش قرار است كيلويي ۴۵ هزار 

تومان از كشاورز خريداري شود. 
  ويال سازي ها توليد را كاهش داد

اين فعال بازار برنج، ويال سازي و تبديل زمين هاي 
برنج به ويال را در ش��مال كشور دليل ديگر كاهش 
توليد برنج عنوان مي كند و مي افزايد: متأسفانه در 
سال گذشته با افزايش قيمت زمين و ويال در شمال 
كشور، كش��اورزان زمين هاي كش��اورزي را تغيير 
كاربري داده و با ويال س��ازي سود كالني عايدشان 
شد. در آن زمان مسئوالن مربوطه سكوت كردند و 
حتي مجلس كه مي توانست با تصويب قانون مانع از 
خشك شدن زمين هاي كشاورزي شود، هيچ اقدامي 
نكرد. نتيجه آن شد كه امنيت غذايي كشور آسيب 
ببيند و به رغم وجود ظرفيت توليد برنج ايراني در 
شمال، توليد كاهش يابد. وضعيت موجود نخست به 
نفع دالالن برنج و دوم به نفع واردكنندگان است. 
برنج هاي خارجي وارداتي به جاي اينكه به تنظيم 
بازار و كاهش قيمت ها كمك كند، بالعكس با قيمت 
برنج ايراني رقابت كرده و قيمت��ش به برنج ايراني 
نزديك تر مي ش��ود، در حالي كه بايد برنج خارجي 

حدود ۲۰ هزار تومان يا كمتر در بازار عرضه شود. 
يوس��في از مخلوط ش��دن برنج هاي پر محصول 
با درجه يك خب��ر مي دهد و مي گوي��د: برخي از 
توزيع  كنندگان برنج ه��اي ارزان پرمحصول ندا و 
نعمت را در هر هكتار ح��دود ۴تن محصول توليد 
مي ش��ود با برنج هاي درجه يك مخلوط كرده و با 
قيمت گران مي فروشند؛از اين رو مصرف كنندگان 

بايد از جاهاي مطمئن برنج خريداري كنند. 
وي همچنين از وجود انبار هاي بزرگ برنج در شمال 
خبر داد و گفت: دالالن با خريد برنج از كشاورزان 
برنج ها را دپو كرده اند و قطره چكاني محصول امسال 
را به بازار عرضه مي كنن��د و همين امر نيز موجب 
افزايش قيمت ها در برخي مناطق تا ۶۰ هزار تومان 

نيز شده است. 
يوسفي تأكيد مي كند: با افزايش قيمت برنج ايراني 
وارد كنندگان نيز از ض��رورت واردات برنج و ايجاد 
تعادل در بازار مي گويند، در حالي كه برنج خارجي 
در بازار به وفور وج��ود دارد، ام��ا عرضه كنندگان 
برنج هاي پارس��ال را نيز گران كرده اند و قيمت ها 
به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد است. اگر قرار باشد 
برنج وارد و با قيمت داخل رقابت كند، آيا واردات آن 

گره اي از بازار باز مي كند؟

تعل�ل در ترخيص كااله�اي اساس�ي موجود 
در گمرك و بنادر جنوب كش�ور موجب ش�ده 
اكنون در آس�تانه طوفان حاره اي، حجم چند 
هزار تني جوهاي بالتكليف و مانده در محوطه 
ب�از، در معرض طوف�ان قرار گيرد ك�ه احتمال 
از بين رفتن اين حج�م كاالي ورودي ب�ا ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰تومان�ی وج�ود دارد؛ آن هم زماني 
كه تأمي�ن نهاده ه�اي دامي و البت�ه تأمين ارز 
ترجيحي از چالش هاي فعلي به ش�مار مي رود. 
به گزارش ايسنا، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته 
وزش طوفان حاره اي بخش هايي از جنوب از جمله 
س��واحل مكران و چابهار را در بر خواهد گرفت. در 
كنار تمامي ابعاد و آثار اين طوفان، موضوع كاالهاي 
موجود در گمرك و بنادر و آنچه از چندي پيش اعالم 

مي شد در محوطه ها قرار دارد، مطرح است. 
  جوهاي بالتكليف در محوطه

بررسي ها نش��ان مي دهد از جمله اين اقالم، وجود 
هزار و ۱۴۱ تن جو در محوطه اسكله شهيد بهشتي 
است كه اخيراً يك محموله ۶۴ هزار تني نيز به آن 

اضافه شده، ولي هنوز ترخيص و تخليه نشده است. 
 اين در حالي اس��ت كه محصول مربوط به يكي از 
شركت هاي دولتي بوده كه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
آن را وارد كرده و اواخر شهريورماه نيز اظهار كرده اند، 

ولي امكان ترخيص پيدا نكرده است. 
پيگيري از گمرك با تأييد اين موضوع همراه بود؛ به 
گونه اي كه اين حجم جو به عنوان كاالي اساسي و 
نهاده دامي در حال حاضر در محوطه قرار داشته و با 
توجه به عدم صدور مجوز قرنطينه نمي تواند ترخيص 
شود و تنها امكان انتقال به انبارهاي اختصاصي تحت 

گمرك را خواهد داشت. 
  كاميون نيست!

اگر مجوز قرنطينه هم براي ترخيص صادر ش��ود 
بارگيري فوري اين حجم از كاالي روي زمين مانده 
قبل از وقوع طوفان، به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
كاميون نياز دارد، در حالي كه چنين امكاني اكنون 
در اين بندر نيست و اين محصول در معرض طوفان 
شديد و سهمگين قرار داشته و ممكن است بخش 

زيادي از آن از بين برود. 

اين تعلل در شرايطي اتفاق افتاده كه طبق مصوبات 
قبلي، مانع اصلي در ترخيص كاالهاي اساسي، يعني 
تأمين ارز تا حدودي برداشته شده و كاال مي تواند به 
صورت ۹۰ درصدي بدون صدور كد رهگيري بانك 
ترخيص شود، بر اين اساس اين محموله بالتكليف 
جو در محوطه گمرك نيز مشمول اين مصوبه بوده 
و با پيگيري فوري بعد از ورود و دريافت مجوزهاي 
الزم امكان ترخيص فوري داشته است، در حالي كه 
بعد از گذشت مدت ها هنوز شركت مربوطه، مجوز 

الزم از جمله قرنطينه را دريافت نكرده است. 
  نايلون، جو را نجات مي دهد؟!

با اين وج��ود، موضع م��درس خياباني اس��تاندار 
سيستان و بلوچس��تان، در اين رابطه اين بوده كه 
بخشي از كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي كه در 
بنادر چابهار قرار دارد مقرر شده به انبارها و محل هاي 
مسقف منتقل شوند، ولي چون حجم آن زياد است 
شايد مجبور شوند كه با چادر و نايلون يك بخشي از 

آن را پوشش دهند. 
با اين اعالم اكنون اين س��ؤال مطرح اس��ت كه آيا 

نايلون مي تواند در مقابل اين طوفان س��همگين از 
اقالمي مانند جو حفاظت كند؟ اين بار اول نيست 
كه شركت ها دولتي اقالم وارداتي خود را در گمرك 
و بنادر نگه داش��ته و روند ترخيص آن ماه ها طول 
 كشد، موضوعي كه مي توان از جمله داليل آن را به 
حاشيه امني كه مصوبه ستاد تنظيم بازار براي آنها 
ايجاد كرد اشاره كرد؛ به طوري كه طبق اين مصوبه 
اقالم وارداتي مربوط به شركت امور پشتيباني دام و 

شركت بازرگاني دولتي متروكه نمي شود. 
اين در حالي است كه با ورود كاال به گمرك و بنادر، 
صاحب كاال اگر تا دو ماه به وضعيت آن رسيدگي و 
فرآيند ترخيص را طي نكن��د با تذكر گمرك براي 
اجراي مقررات متروكه مواجه خواهد شد و حداكثر 
تا دوماه ديگر جهت تعيين تكليف فرصت خواهد 
داش��ت و بعد از آن كاال مش��مول مقررات متروكه 
شده و جهت تعيين تكليف به سازمان اموال تمليكي 
سپرده مي ش��ود، در حالي كه شركت هاي دولتي 
واردكننده اقالم اساس��ي از اين موضوع مستثني 

شده اند. 
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هرج و مرج در بازار برنج ايراني و خارجي 
قيمت تمام شده هركيلو برنج براي شاليكار فقط ۱۵هزار تومان، اما براي مصرف كننده بيش از ۵۰ هزار تومان است

درخواست اوكراين براي تحريم روسيه
اوكراين در پي اجرايي شدن قرارداد ترانزيت گاز شركت گازپروم 
با مجارس�تان و محروم ش�دن كي ي�ف از واردات گاز، از امريكا و 
آلمان خواس�ت تحريم هايي را عليه اين غول روسي وضع كنند. 
به گزارش ايسنا، تحت مفاد قرارداد تأمين گاز بلندمدت با بوداپست كه روز 
جمعه آغاز شد، گازپروم ديگر از طريق اوكراين به مجارستان گاز ارسال 
نمي كند، بلكه گاز را از طريق صربستان و اتريش خواهد فرستاد. اين امر 
اوكراين را از درآمدهاي ترانزيت گاز محروم كرده و به معناي آن است كه 
ديگر نمي تواند گاز از مجارستان وارد كند. اين كش��ور از سال ۲۰۱۵ از 
مجارستان گاز وارد مي كرد تا به اين شكل مستقيماً از روسيه گاز خريداري 
نكند.  از زمان الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه و حمايت از جدايي طلبان 

در شرق اوكراين، روابط كي يف با مسكو بحراني شده است. 
يوري ويترنكو، مدير ش��ركت نفت وگاز اوكراين از واش��نگتن و برلين 
خواست به تعهدشان براي برخورد سخت با مسكو كه در توافق مربوط 
به خط لوله گازي نورداستريم۲  اعالم كرده بودند، عمل كنند. وي در 
فيس بوك نوشت: كرملين اين اقدام را از روي عمد انجام مي دهد و اين 
اقدام استفاده واضح از گاز به عنوان يك سالح است. در بيانيه مشترك 
امريكا و آلمان گفته ش��ده بود، اگر كرملين از گاز به عنوان يك سالح 
اس��تفاده كند، پاسخ مناس��بي وجود خواهد داش��ت. ما منتظر وضع 
تحريم ها عليه اپراتور نورداس��تريم۲ ك��ه زيرمجموعه ۱۰۰درصدي 

گازپروم است، هستيم. 
اين مق��ام اوكرايني به توافقي اش��اره داش��ت كه برلين و واش��نگتن 

درخصوص خط لوله گازي نورداستريم۲ در ژوييه منعقد كردند. 
اين اختالف در شرايط حساسي براي روسيه پيش آمده كه مي خواهد 
آلمان خط لوله گازي نورداستريم۲ را كه ساختش تكميل شده است، 
تأييد كند. روسيه با اتهاماتي از سوي منتقدان كرملين مبني بر اينكه با 
عدم عرضه كافي گاز به اروپا در شرايط كمبود انرژي و افزايش قيمت ها 
تالش مي كند به روند تأييد اين خط لوله سرعت ببخشد، روبه رو است. 
----------------------------------------------------

ركوردزني تورم در منطقه يورو 
نرخ تورم س�االنه در ۱۹كش�ور از منطقه يورو از جمل�ه بزرگ ترين 
اقتصادهاي اين اتحاديه يعني آلمان، فرانسه و ايتاليا در سپتامبر ۲۰۲۱ 
به ۳/۴درصد رسيده است، يعني باالترين رقم طي ۱۳سال گذشته. 
به  گزارش اويل پرايس، اطالعات يورو اس��تات، اداره آمار اتحاديه اروپا 
نشان مي دهد افزايش قيمت انرژي باعث شده تورم در منطقه يورو در 

ماه سپتامبر افزايش يافته و به باالترين رقم از ۲۰۰۸ برسد. 
محاسبات يورو استات نشان مي دهد، نرخ تورم ساالنه در ۱۹كشور از 
منطقه يورو از جمله بزرگ ترين اقتصادهاي اين اتحاديه يعني آلمان، 
فرانسه و ايتاليا در س��پتامبر ۲۰۲۱ به ۳/۴درصد رسيده است؛ يعني 

باالتر از ۳درصد ثبت شده در ماه اوت. 
انتظار مي رود تورم در آلمان، بزرگ ترين اقتصاد اروپا در ماه سپتامبر از 

۳/۴درصد ماه اوت فراتر رفته و به ۴/۱درصد رسيده باشد. 
افزايش قيمت گاز طبيعي و برق، اصلي ترين دليل افزايش تورم در اين 
منطقه بوده است؛ گرچه بانك مركزي اروپا اين افزايش تورم را موقتي 
مي داند.  در اين بين، قيمت گاز طبيعي و برق در اروپا در روز پنج شنبه 
به ركورد جديدي رس��يد و نگراني در مورد عرضه پايي��ن را به دنبال 

پيش بيني زمستان سرد در انگليس افزايش داد. 
اروپا در آستانه فصل سرما نه تنها با كمبود گاز بلكه با كمبود زغال سنگ 
هم مواجه شده است. قيمت زغال سنگ در بحبوحه  كمبود آن در بازار 
جهاني و افزاي��ش تقاضا از طرف چين افزايش يافته اس��ت. در نتيجه 
قيمت برق هم در اروپا رو به افزايش بوده و در فرانس��ه و آلمان در روز 

پنج شنبه ركورد جديدي را ثبت كرده است. 
----------------------------------------------------

حذف 6 صفر از پول ونزوئال 
دول�ت ونزوئ�ال جه�ت مقابل�ه ب�ا ت�ورم ب�اال و تس�هيل 
را ك�م مي كن�د.  مل�ي خ�ود  ارز  از  ۶ صف�ر  محاس�بات، 
به گزارش رويترز، ونزوئال در دومين تحول مالي خود طي س��ه س��ال 
گذشته ۶ صفر از ارز بوليوار كم مي كند تا با تورم فوق العاده باال در كشور 
مقابله كرده و محاس��بات را راحت تر كند. هدف از اين اقدام تس��هيل 
محاسبات در كسب وكارها و بانك هاست چون سيستم ها ديگر توانايي 
پردازش ارقام بزرگ را ندارند. تورم س��االنه در ونزوئال به هزار و ۷۴۳ 
درصد رسيده است و حداقل حقوق در اين كشور ۲/۵۰ دالر در ماه است، 
اما مردم ونزوئال عقيده دارند اين تحول پولي ش��رايط را تغيير نداده و 
قدرت خريد مردم را باال نمي برد. ونزوئال هنوز هم درگير كمبود آب و 
بنزين است. دولت نيكالس مادورو در ۲۰۱۸، ۵ صفر از ارز ملي كشور 
را به خاطر قيمت هاي باال حذف كرد. يك دهه قبل از آن هم هوگو چاوز 
۳ صفر از ارز ملي بوليوار را به منظور تك رقمي كردن تورم حذف كرده 
بود، اما نتوانست به هدف خود برس��د. اين كشور عضو اوپك كه زماني 
يكي از ثروتمندترين كش��ورهاي امريكاي جنوبي بود، سال هاست از 
بحران اقتصادي رنج مي برد و باعث ش��ده ميليون ها ونزوئاليي از اين 

كشور مهاجرت كنند. 
دولت سوسياليس��ت م��ادورو تحريم هاي امريكا را مقصر مش��كالت 
اقتصادي كشور مي داند، ولي منتقدان مسئوليت اين بحران را بر دوش 

سياست هاي اقتصاد كالن دولت مي اندازند. 
استفاده گسترده از دالر امريكا براي معامالت اقتصادي در ونزوئال مانع 
موفقيت اين طرح جديد مي ش��ود. بوليوار به  ن��درت براي خريدهاي 
معمول در ونزوئال به  صورت نقدي خرج مي شود. اقتصاددان ها عقيده 
دارند بي ثباتي اقتصادي در ونزوئال بس��يار شديد است و اين صفرهاي 

حذف  شده به  زودي بازمي گردند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

970-47,000وريستي ورفاهي آبادگران ايران
550-23,860البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,010110سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

19,0300آلومينيوم ايران 
20,800370آلومراد

23,14080كاشي  الوند
23-3,600داروسازي  امين 

35,60090معدني  امالح  ايران 
560-10,830آسان پرداخت پرشين

17,200360سراميك هاي صنعتي اردكان 
2,030-38,650آبسال 

10-1,923بيمه آسيا
11,440240سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

120-8,500آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
5,70070سرمايه گذاري پرديس

1,25159صنايع  آذرآب 
3,115148سايپاآذين 
490-38,000معادن  بافق 

28,4501,350مس  شهيدباهنر
49-2,594بيمه البرز

4,42568سرمايه گذاري بوعلي 
190-10,150باما

8,820420سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
24,500520گروه  صنعتي  بارز

5,5500بيمه دانا
1,91315بهساز كاشانه تهران

830-65,000بهنوش  ايران 
31,110310فجر انرژي خليج فارس

1,76370گروه بهمن 
1,84637سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

30-5,900بانك خاورميانه
25-1,204بيمه ملت

3,70925بانك ملت
110-11,580بين  المللي  محصوالت  پارس 

71,6703,410پتروشيمي بوعلي سينا
1,690-54,600گروه صنعتي بوتان 

2-2,670بانك پارسيان 
14,7200بانك پاسارگاد

220-22,650پست بانك ايران
970-30,900گروه دارويي بركت
2,09317بانك صادرات ايران

2,383113بين المللي توسعه ساختمان
2,12919بانك تجارت

7,80070بيمه ما
12,480510چرخشگر

16,020410كشت  و صنعت  چين  چين
185-3,918توليدي چدن سازان

100-26,980معدني وصنعتي چادرملو
6,6300سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

6,280290كمباين  سازي  ايران 
1,770-126,870كربن  ايران 

60-27,610داروسازي  ابوريحان 
170-17,920داده پردازي ايران 

760-14,820البرزدارو
680-13,980داروسازي زاگرس فارمد پارس

32,4801,400داروپخش  )هلدينگ 
1,200-27,510شيمي  داروئي  داروپخش 

230-17,460داروسازي  فارابي 
13,970660داروسازي  جابرابن حيان 

4,58322داروسازي  كوثر
1,530-33,300دارويي  لقمان 
2,240-133,050معدني  دماوند

570-21,530دوده  صنعتي  پارس 
950-29,000داروسازي  اسوه 

380-31,400كارخانجات داروپخش 
610-29,400درخشان  تهران 
43,950920دارويي  رازك 
140-18,400سبحان دارو

110-20,800داروسازي  سينا
20,930270گروه دارويي سبحان

21,00030سرمايه گذاري دارويي تامين
6,11030داروسازي زهراوي 

6,240210تجارت الكترونيك پارسيان
182-3,660بيمه اتكايي امين
47,880540داروسازي  اكسير
20-15,830فوالد آلياژي ايران

27,650340فوالد اميركبيركاشان
220-6,800فيبر ايران 

27,500170فوالد خراسان
16,770670فوالد خوزستان

20,040450فنرسازي زر
10,560120فوالد مباركه اصفهان
10,50060فوالد مباركه اصفهان

6,970230فروسيليس  ايران 
120-30,990فرآوري موادمعدني ايران 

31,800270غلتك سازان سپاهان
37,010430پارس فوالد سبزوار

1,120-28,540فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
430-27,420پديده شيمي قرن

7,070170گروه صنايع بهشهرايران 
30-3,750گلوكوزان 

16,020760سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
96,2104,580قنداصفهان 

30,000140كارخانجات  قند قزوين 
2,450116قطعات  اتومبيل  ايران 

15,150380شهد
20,880120قند لرستان 

270,78012,890گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
28,50010قند مرودشت 

39,520720قند نيشابور
22,100150معدني و صنعتي گل گهر

2,920139بيسكويت  گرجي 
2,38412گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8,54070فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
3,082146قند ثابت  خراسان 

32,9201,560گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
10-7,650گلتاش 

204-3,889حمل و نقل بين المللي خليج فارس
31,2001,480حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام
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ذيل  امضا  و  ثبت   14010320942 ملى  شناسه  به   1992 ثبت  شماره  به   1400/07/06 درتاريخ  آموزش  علم  سفير  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تصدى به فعاليت در زمينه كاريابى ، كارآفرينى ، راهنمايى هاى 
شغلى ، ارائه كليه فعاليتهاى تجارى و خدمات بازرگانى خريد و فروش و خدمات پس از فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى، خريد و فروش و صادرات و واردات 
مجاز بازرگانى، گشايش اعتبارات و ال سى براى شركت نزد بانكها در راستاى تحقق اهداف شركت ، ترخيص كاال از گمركات داخلى، اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى، ايجاد شعب و نمايندگى در داخل و خارج كشور، اخذ وام و اعتبارات بانكى 
بصورت ارزى و ريالى از كليه بانكهاى داخلى وخارجى در راستاى تحقق اهداف شركت، شركت در كليه مناقصات ، پيمانها و مزايدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بين المللى، شركت در كليه همايشها و سمينارها و كنفرانسهاى مختلف داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان آذربايجان غربى ، شهرستان بوكان ، بخش مركزى ، شهر بوكان، محله بلوارسربازان گمنام ، 
خيابان شهيدبروجردى ، كوچه سهند11 ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 5951954487 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ريال 
نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 دارنده 100000 ريال سهم الشركه خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 دارنده 100000 ريال سهم الشركه آقاى كورش قادرى عيسى كند به شماره ملى 2920470078 دارنده 9800000 ريال سهم 
الشركه اعضا هيئت مديره خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى كورش قادرى عيسى 
كند به شماره ملى 2920470078 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1201535)

در اجراي ماده 10آيين نامه اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليدو عرصه مسكن مصوب 1388اسامي اشخاصي كه نسبت به 
مورد تقاضاي آنان در حوزه ثبتي اراك راي مفروز صادر شده است براي اطالع عموم آگهي ميشود و بديهي است معترض يا معترضين با در دست داشتن 
مدارك ومستندات ظرف مدت20روز از تاريخ انتشار اعتراض خودرا مكتوب به اداره ثبت تسليم وظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست خودرا به مراجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالك تسليم نمايدبديهي است در صورت عدم 
 وصول اعتراض در موعد مقرر ويا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد وامالك عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1-راي شماره 30-1400/06/25آقاي ابوالفضل حاج علي بيگي فرزند عباس ششدانگ يكباب عمارت به مساحت  88/198مترمربع قسمتي از 

پالك 6اصلي بخش 8اراك -خريداري با واسطه از آقاي حاج نظرعلي اخوان -كارچان
2-راي شماره 31-1400/06/25آقاي محمد جعفري فرزند رحيم ششدانگ يكبابا عمارت به مساحت  88/503مترمزبع قسمتي از پالك 6 اصلي 

بخش 8اراك -خريداري با واسطه ازآقاي ظهير حيدري -كارچان 
3-راي شماره 32-1400/06/25آقاي غالمعباس داودآبادي فرزند چراغعلي ششدانگ عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6اراك خريداري با واسطه آقاي ذبيح اله داودآبادي فراهاني-داودآباد
4-راي شماره 33-1400/06/25آقاي محمد يوسفي نيكو فرزند علي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 93/1874مترمربع قسمتي از پالك 

320اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي محمود داودآبادي -داودآبادي
5-راي شماره 34-1400/06/25خانم اكرم داودآبادي فرزند قدمعلي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
6-راي شماره 35-1400/06/25خانم مژگان داودآبادي فرزند محمدابراهيم ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 04/243مترمربع قسمتي از 

پالك 319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ابوالفضل داودآبادي -داودآباد
7-راي شماره 36-1400/06/25آقاي اميرحسين داودآبادي فرزند تقي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 40/1485مترمزبع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ذبيح داودآبادي فراهاني -داودآباد
8-راي شماره 38-1400/06/25آقاي تقي داودآبادي فرزند حبيب ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 37/2878مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6 اراك -خريداري با واسطه ازآقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
رييس ثبت اسنادوامالك بخش يك اراك /عبدي
قاسمى نماينده  اراك: م الف 362
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رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران30  974  ل 
35) به شماره موتور M136324903 شماره شاسى 
NAS411100K3542694 متعلق به اسداله صمدى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ذيل  امضا  و  ثبت   14010320942 ملى  شناسه  به   1992 ثبت  شماره  به   1400/07/06 درتاريخ  آموزش  علم  سفير  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تصدى به فعاليت در زمينه كاريابى ، كارآفرينى ، راهنمايى هاى 
شغلى ، ارائه كليه فعاليتهاى تجارى و خدمات بازرگانى خريد و فروش و خدمات پس از فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى، خريد و فروش و صادرات و واردات 
مجاز بازرگانى، گشايش اعتبارات و ال سى براى شركت نزد بانكها در راستاى تحقق اهداف شركت ، ترخيص كاال از گمركات داخلى، اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى، ايجاد شعب و نمايندگى در داخل و خارج كشور، اخذ وام و اعتبارات بانكى 
بصورت ارزى و ريالى از كليه بانكهاى داخلى وخارجى در راستاى تحقق اهداف شركت، شركت در كليه مناقصات ، پيمانها و مزايدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بين المللى، شركت در كليه همايشها و سمينارها و كنفرانسهاى مختلف داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان آذربايجان غربى ، شهرستان بوكان ، بخش مركزى ، شهر بوكان، محله بلوارسربازان گمنام ، 
خيابان شهيدبروجردى ، كوچه سهند11 ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 5951954487 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ريال 
نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 دارنده 100000 ريال سهم الشركه خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 دارنده 100000 ريال سهم الشركه آقاى كورش قادرى عيسى كند به شماره ملى 2920470078 دارنده 9800000 ريال سهم 
الشركه اعضا هيئت مديره خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى كورش قادرى عيسى 
كند به شماره ملى 2920470078 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1201535)

در اجراي ماده 10آيين نامه اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليدو عرصه مسكن مصوب 1388اسامي اشخاصي كه نسبت به 
مورد تقاضاي آنان در حوزه ثبتي اراك راي مفروز صادر شده است براي اطالع عموم آگهي ميشود و بديهي است معترض يا معترضين با در دست داشتن 
مدارك ومستندات ظرف مدت20روز از تاريخ انتشار اعتراض خودرا مكتوب به اداره ثبت تسليم وظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست خودرا به مراجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالك تسليم نمايدبديهي است در صورت عدم 
 وصول اعتراض در موعد مقرر ويا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد وامالك عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1-راي شماره 30-1400/06/25آقاي ابوالفضل حاج علي بيگي فرزند عباس ششدانگ يكباب عمارت به مساحت  88/198مترمربع قسمتي از 

پالك 6اصلي بخش 8اراك -خريداري با واسطه از آقاي حاج نظرعلي اخوان -كارچان
2-راي شماره 31-1400/06/25آقاي محمد جعفري فرزند رحيم ششدانگ يكبابا عمارت به مساحت  88/503مترمزبع قسمتي از پالك 6 اصلي 

بخش 8اراك -خريداري با واسطه ازآقاي ظهير حيدري -كارچان 
3-راي شماره 32-1400/06/25آقاي غالمعباس داودآبادي فرزند چراغعلي ششدانگ عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6اراك خريداري با واسطه آقاي ذبيح اله داودآبادي فراهاني-داودآباد
4-راي شماره 33-1400/06/25آقاي محمد يوسفي نيكو فرزند علي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 93/1874مترمربع قسمتي از پالك 

320اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي محمود داودآبادي -داودآبادي
5-راي شماره 34-1400/06/25خانم اكرم داودآبادي فرزند قدمعلي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
6-راي شماره 35-1400/06/25خانم مژگان داودآبادي فرزند محمدابراهيم ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 04/243مترمربع قسمتي از 

پالك 319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ابوالفضل داودآبادي -داودآباد
7-راي شماره 36-1400/06/25آقاي اميرحسين داودآبادي فرزند تقي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 40/1485مترمزبع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ذبيح داودآبادي فراهاني -داودآباد
8-راي شماره 38-1400/06/25آقاي تقي داودآبادي فرزند حبيب ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 37/2878مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6 اراك -خريداري با واسطه ازآقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
رييس ثبت اسنادوامالك بخش يك اراك /عبدي
قاسمى نماينده  اراك: م الف 362
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ارغوانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

 1398 مدل   SE  131 تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران30  974  ل 
35) به شماره موتور M136324903 شماره شاسى 
NAS411100K3542694 متعلق به اسداله صمدى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ذيل  امضا  و  ثبت   14010320942 ملى  شناسه  به   1992 ثبت  شماره  به   1400/07/06 درتاريخ  آموزش  علم  سفير  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تصدى به فعاليت در زمينه كاريابى ، كارآفرينى ، راهنمايى هاى 
شغلى ، ارائه كليه فعاليتهاى تجارى و خدمات بازرگانى خريد و فروش و خدمات پس از فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى، خريد و فروش و صادرات و واردات 
مجاز بازرگانى، گشايش اعتبارات و ال سى براى شركت نزد بانكها در راستاى تحقق اهداف شركت ، ترخيص كاال از گمركات داخلى، اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى، ايجاد شعب و نمايندگى در داخل و خارج كشور، اخذ وام و اعتبارات بانكى 
بصورت ارزى و ريالى از كليه بانكهاى داخلى وخارجى در راستاى تحقق اهداف شركت، شركت در كليه مناقصات ، پيمانها و مزايدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بين المللى، شركت در كليه همايشها و سمينارها و كنفرانسهاى مختلف داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان آذربايجان غربى ، شهرستان بوكان ، بخش مركزى ، شهر بوكان، محله بلوارسربازان گمنام ، 
خيابان شهيدبروجردى ، كوچه سهند11 ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 5951954487 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ريال 
نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 دارنده 100000 ريال سهم الشركه خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 دارنده 100000 ريال سهم الشركه آقاى كورش قادرى عيسى كند به شماره ملى 2920470078 دارنده 9800000 ريال سهم 
الشركه اعضا هيئت مديره خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى كورش قادرى عيسى 
كند به شماره ملى 2920470078 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1201535)

در اجراي ماده 10آيين نامه اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليدو عرصه مسكن مصوب 1388اسامي اشخاصي كه نسبت به 
مورد تقاضاي آنان در حوزه ثبتي اراك راي مفروز صادر شده است براي اطالع عموم آگهي ميشود و بديهي است معترض يا معترضين با در دست داشتن 
مدارك ومستندات ظرف مدت20روز از تاريخ انتشار اعتراض خودرا مكتوب به اداره ثبت تسليم وظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست خودرا به مراجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالك تسليم نمايدبديهي است در صورت عدم 
 وصول اعتراض در موعد مقرر ويا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد وامالك عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1-راي شماره 30-1400/06/25آقاي ابوالفضل حاج علي بيگي فرزند عباس ششدانگ يكباب عمارت به مساحت  88/198مترمربع قسمتي از 

پالك 6اصلي بخش 8اراك -خريداري با واسطه از آقاي حاج نظرعلي اخوان -كارچان
2-راي شماره 31-1400/06/25آقاي محمد جعفري فرزند رحيم ششدانگ يكبابا عمارت به مساحت  88/503مترمزبع قسمتي از پالك 6 اصلي 

بخش 8اراك -خريداري با واسطه ازآقاي ظهير حيدري -كارچان 
3-راي شماره 32-1400/06/25آقاي غالمعباس داودآبادي فرزند چراغعلي ششدانگ عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6اراك خريداري با واسطه آقاي ذبيح اله داودآبادي فراهاني-داودآباد
4-راي شماره 33-1400/06/25آقاي محمد يوسفي نيكو فرزند علي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 93/1874مترمربع قسمتي از پالك 

320اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي محمود داودآبادي -داودآبادي
5-راي شماره 34-1400/06/25خانم اكرم داودآبادي فرزند قدمعلي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
6-راي شماره 35-1400/06/25خانم مژگان داودآبادي فرزند محمدابراهيم ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 04/243مترمربع قسمتي از 

پالك 319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ابوالفضل داودآبادي -داودآباد
7-راي شماره 36-1400/06/25آقاي اميرحسين داودآبادي فرزند تقي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 40/1485مترمزبع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ذبيح داودآبادي فراهاني -داودآباد
8-راي شماره 38-1400/06/25آقاي تقي داودآبادي فرزند حبيب ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 37/2878مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6 اراك -خريداري با واسطه ازآقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
رييس ثبت اسنادوامالك بخش يك اراك /عبدي
قاسمى نماينده  اراك: م الف 362
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ارغوانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

 1398 مدل   SE  131 تيپ  پرايد  خودرو  سبز  برگ 
رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران30  974  ل 
35) به شماره موتور M136324903 شماره شاسى 
NAS411100K3542694 متعلق به اسداله صمدى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ذيل  امضا  و  ثبت   14010320942 ملى  شناسه  به   1992 ثبت  شماره  به   1400/07/06 درتاريخ  آموزش  علم  سفير  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تصدى به فعاليت در زمينه كاريابى ، كارآفرينى ، راهنمايى هاى 
شغلى ، ارائه كليه فعاليتهاى تجارى و خدمات بازرگانى خريد و فروش و خدمات پس از فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى، خريد و فروش و صادرات و واردات 
مجاز بازرگانى، گشايش اعتبارات و ال سى براى شركت نزد بانكها در راستاى تحقق اهداف شركت ، ترخيص كاال از گمركات داخلى، اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى، ايجاد شعب و نمايندگى در داخل و خارج كشور، اخذ وام و اعتبارات بانكى 
بصورت ارزى و ريالى از كليه بانكهاى داخلى وخارجى در راستاى تحقق اهداف شركت، شركت در كليه مناقصات ، پيمانها و مزايدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بين المللى، شركت در كليه همايشها و سمينارها و كنفرانسهاى مختلف داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان آذربايجان غربى ، شهرستان بوكان ، بخش مركزى ، شهر بوكان، محله بلوارسربازان گمنام ، 
خيابان شهيدبروجردى ، كوچه سهند11 ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 5951954487 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ريال 
نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 دارنده 100000 ريال سهم الشركه خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 دارنده 100000 ريال سهم الشركه آقاى كورش قادرى عيسى كند به شماره ملى 2920470078 دارنده 9800000 ريال سهم 
الشركه اعضا هيئت مديره خانم شهين مالى احمدآباد به شماره ملى 1532114559 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود خانم نسرين كريم پور 
به شماره ملى 2920451235 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى كورش قادرى عيسى 
كند به شماره ملى 2920470078 به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامل همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1201535)

در اجراي ماده 10آيين نامه اجراي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليدو عرصه مسكن مصوب 1388اسامي اشخاصي كه نسبت به 
مورد تقاضاي آنان در حوزه ثبتي اراك راي مفروز صادر شده است براي اطالع عموم آگهي ميشود و بديهي است معترض يا معترضين با در دست داشتن 
مدارك ومستندات ظرف مدت20روز از تاريخ انتشار اعتراض خودرا مكتوب به اداره ثبت تسليم وظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست خودرا به مراجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالك تسليم نمايدبديهي است در صورت عدم 
 وصول اعتراض در موعد مقرر ويا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد وامالك عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1-راي شماره 30-1400/06/25آقاي ابوالفضل حاج علي بيگي فرزند عباس ششدانگ يكباب عمارت به مساحت  88/198مترمربع قسمتي از 

پالك 6اصلي بخش 8اراك -خريداري با واسطه از آقاي حاج نظرعلي اخوان -كارچان
2-راي شماره 31-1400/06/25آقاي محمد جعفري فرزند رحيم ششدانگ يكبابا عمارت به مساحت  88/503مترمزبع قسمتي از پالك 6 اصلي 

بخش 8اراك -خريداري با واسطه ازآقاي ظهير حيدري -كارچان 
3-راي شماره 32-1400/06/25آقاي غالمعباس داودآبادي فرزند چراغعلي ششدانگ عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6اراك خريداري با واسطه آقاي ذبيح اله داودآبادي فراهاني-داودآباد
4-راي شماره 33-1400/06/25آقاي محمد يوسفي نيكو فرزند علي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 93/1874مترمربع قسمتي از پالك 

320اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي محمود داودآبادي -داودآبادي
5-راي شماره 34-1400/06/25خانم اكرم داودآبادي فرزند قدمعلي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 98/398مترمربع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
6-راي شماره 35-1400/06/25خانم مژگان داودآبادي فرزند محمدابراهيم ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 04/243مترمربع قسمتي از 

پالك 319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ابوالفضل داودآبادي -داودآباد
7-راي شماره 36-1400/06/25آقاي اميرحسين داودآبادي فرزند تقي ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 40/1485مترمزبع قسمتي از پالك 

319اصلي بخش 6اراك -خريداري با واسطه از آقاي ذبيح داودآبادي فراهاني -داودآباد
8-راي شماره 38-1400/06/25آقاي تقي داودآبادي فرزند حبيب ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 37/2878مترمربع قسمتي از پالك 319 

اصلي بخش 6 اراك -خريداري با واسطه ازآقاي حسين داودآبادي فراهاني -داودآباد
رييس ثبت اسنادوامالك بخش يك اراك /عبدي
قاسمى نماينده  اراك: م الف 362
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بيش از هزار تن جو كه با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده است و اكنون در محوطه باز بندر شهيد بهشتی نگهداری می شود در معرض آسيب طوفان قرار دارد
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