خطر از دست رفتن ارزهای دیجیتال
مردم ایران را تهدید میکند؟

ارزهای دیجیتال با به چالش کشیدن هژمونی دالر
آمریکا اثرگذاری تحریمها را کاهش دادهاند ،بنابراین
واشنگتن در صدد افزایش نظارت بر معامالت ارزهای
دیجیتال برآمده که این موضوع میتواند باعث بلوکه
شــدن و توقیف داراییهای ارز دیجیتال شهروندان
کشورهای تحت تحریم از جمله ایران شود.
به گزارش روز جمعه ایرنا« ،تحریمهای اقتصادی»
جزو ابزارهای فشاری اســت که روسای جمهوری
آمریــکا از آن به عنوان «ســاح اقتصادی» بهره
گرفتهانــد .آنها از هر فرصتی کــه مبادالت مالی و
اقتصادی رقبا را محدود کند ،استفاده میکنند.
سیاست آمریکا در مقابل کشــورهای تحریم شده،
اســتفاده از فشار اقتصادی است که البته این مساله
به ضرر آمریکا نیز بوده ،چرا که تحریمهای چند ساله
این کشور باعث کاهش جایگاه دالر در جهان شده،
به طوری که بر اســاس آمار سوئیفت در اکتبر سال
گذشته میزان تراکنشهای یورو از دالر بیشتر بوده
است.در مقابل ،کشورهای تحریم شده به راهکارهای
مختلفی برای عبور از تحریمها دست پیدا کردهاند.
مدتی قبل وزیر خارجه روسیه برای کاهش خطرات
تحریمها خواســتار کنار گذاشــتن دالر و جایگزین
کردن آن با پولهای ملی شد.
چین نیز اکنون بــا بینالمللی ســازی «یوآن» در
کشورهای شرکتکننده در طرح «کمربند و جاده»
به رهبری پکن؛ طرح تضعیف دالر را پیش میبرد.
این گونه اقدامات تا جایی پیش رفت که اروپاییها با
عبرت گرفتن از تحریمهای اعمال شــده علیه سایر
کشــورها از ســوی آمریکا ،در حال تدوین طرحی
هستند تا وابســتگی اقتصا ِد منطق ِه خود به دالر را

کاهش داده و موقعیت جهانی یورو را تقویت کنند.
همزمان با تقویت پولهای ملی در مقابل دالر ،جایگاه
ارزهای دیجیتال نیز به سرعت در حال ارتقا است به
طوری که برخی کشــورها اقدام به پذیرش ارزهای
دیجتال در نظام پرداخت خود کردهاند .در این میان،
میزان استقبال از ارزهای دیجیتال در کشورهایی که
دچار تحریم هستند نیز رو به افزایش است.
کشــورهای تحت تحریم ،از دالر به عنوان ابزاری
برای مقابله با هژمونی دالر استفاده می کنند که این
موضوع با نگرانی آمریکا مواجه شده است.
در مواجهه با این رویکرد جهانی ،دولت آمریکا تالش
کرده است که نظارت بر مبادالت ارزهای دیجیتال
را افزایــش دهد ،آمریکا ارزهــای دیجیتال را یک
چالش جدی در مقابــل کارایی تحریمها میداند و
در این راســتا ،مدتی قبل وزارت خزانهداری آمریکا
با انتشــار بیانیهای اعالم کرد که جهت جلوگیری از
سوء اســتفاده افراد تحریم شده و دیگر استفادههای
غیرقانونــی از ارزهای دیجیتــال ،تمهیداتی در نظر
گرفته اســت.بر اســاس این بیانیه ،الزامات تابعیت
از تحریمهــا در صنعت ارزهــای دیجیتالی  -مانند
موسسات مالی سنتی -اعمال میشود و برای عدم
رعایت آنها ،مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
در بیانیــه وزارت خزانهداری آمریکا بر این مســاله
تاکید شده که این کشور باید با تغییرات سیستم مالی
جهانی همگام شود تا بتواند کارایی تحریمهای خود
را حفظ کند .برخی از دشمنان آمریکا در حال کاهش
استفاده از دالر در مبادالت برونمرزی خود هستند و
این موضوع میتواند اثربخشی تحریمها را کاهش
دهد .فناوریهای جدیــدی مانند ارزهای دیجیتال،
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پلتفرمهای پرداختی جایگزیــن و روشهای جدید
دیگری که از آنها بــرای پنهانکردن پرداختهای
برونمرزی اســتفاده میشــود ،همگــی میتوانند
اثربخشی تحریمهای آمریکا را کاهش دهند.
بیانیه آمریکا نشان میدهد نگرانی این کشور از کم
اثر شــدن تحریمها به واسطه فناوریهای جدید تا
اندازهای است که ممکن است در مقابل داراییهای
دیجیتال کشــورهای تحریم شــده ماننــد ایران،
تمهیدات تازهای بیندیشد .تمهیداتی که ممکن است
داراییهای دیجیتال افراد را به خطر بیندازد.
مدیرعامل انجمن بالکچین روز جمعه در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا ،درباره تهدیدها و راهکارهای
تامین امنیت ارزهای دیجیتال ،گفت :بستر بالکچین
توســط کلیدهای خصوصی و عمومی ،نگهداری یا
منتقل میشود که به آن ،امضای دیجیتال و آدرس
کیف پول میگویند .از آنجایی که شبکه بالکچین
ی داراییهای
دارای شــفافیت اســت ،تمام جابهجای 
دیجیتال در شبکه بالکچین برای تمام مردم ،قابلیت
دیده شدن را دارد.
«عباس آشتیانی» اضافه کرد :بهطور مثال یک رمز
دارایی مانند بیتکوین پس از اینکه در یک بالک
تولید یا «ماین» میشود ،از آدرس کیف پول مالک
بــه کیف پول دیگر انتقال پیدا میکند ،آن مقدار ارز
دیجیتال منتقل شده و آدرس کیف پول مقصد کام ً
ال
شفاف است.
وی تصریح کرد :نکته مهم این اســت که مالکیت
آدرس کیف پولها برای کسی عیان نیست مگر این
که بر اســاس ( IPکد یا آدرسی که به دستگاههای
متصل به اینترنت اختصاص داده میشود) خصوصا

در اســتخرهای ماینینگ یا انتقال به یک کیف پول
شناخته شده ،بتوانیم به آن دارایی دیجیتال برچسب
بزنیم.
آشتیانی افزود :اگر کسبوکاری ،آدرسهای خود را
اعالم کند یا رصد شده باشد و دارایی دیجیتالی وارد
کیف پول شــود ،هر زمانی که خارج شود برای همه
قابل رؤیت است .اگر دولت متخاصمی در این میان
باشد ،میتواند به کیف پولی که عیان شده ،برچسب
بزند و دیگران را از پذیرش آن در کســبوکارهای
خودشان منع کند.
اگر کســبوکاری ،آدرسهای خود را اعالم کند یا
رصد شده باشــد و دارایی دیجیتالی وارد کیف پول
شود ،هر زمانی که خارج شود برای همه قابل رؤیت
اســت .اگر دولــت متخاصمی در این میان باشــد،
میتواند به کیف پولی که عیان شده ،برچسب بزند و
دیگران را از پذیرش آن در کسبوکارهای خودشان
منع کند.
وی خاطرنشــان کرد :از طرفی برخــی از کوینها
مانند دالر «تتر» که یک اســتیبل کوین (یک نوع
کریپتوکارنسی اســت که برای حفظ ارزش دارایی
دیجیتال از نوســانات قیمت ،طراحیشده و معموال
معادل یک واحد ارزی است) با ارزش یک دالر است
مخاطرات دیگری را نیز درون خود دارند.
آشــتیانی افزود :این بالکچین ،عمومی نیست بلکه
قرارداد هوشمندی بر بستر بالکچینهای دیگر مانند
«ترون» و «اتریوم» اســت که طبــق متن قرارداد
هوشــمند ،شــرکت صادرکننده ،امکان فریز و قفل
کردن داراییهای دیجیتــال در کیف پول مقصد را
برای خودش محفوظ نگه داشته است.
این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد :در این نوع
از کوینها بعد از برچســبزنی و شناســایی دارایی
دیجیتــال از طریق تراکنش با کیف پولهای معلوم
یا بر اســاس  IPمیتوان عالوه بر اینکه دیگران را
از پذیرش آن دارایی دیجیتال منع کرد ،دارایی را در
همان کیف پول فریز کرد.
مدیرعامل انجمن بالکچین تصریح کرد :اســناد
بســیاری وجود دارد که تمامی این امــور از جمله
عدم پذیرش دارایی دیجیتال در یک کســب و کار
بینالمللی و همچنین فریز کردن دارایی در کیف پول
مالک انجام شــدهاند و شرکتهای بزرگی در زمینه
جاسوسی بالکچین ،فعالیت خود برای برچسبزنی
داراییهای دیجیتال را آغــاز کردهاند .به طور مثال
شرکت «تتر» تا کنون ســابقه فریز کردن بیش از
 ۴۰۰هزار دالر تتر در آدرس کیف پول مالکین خود
را داشته است.
وی تصریح کرد :شــرکت تجزیه و تحلیل ارزهای
دیجیتال «ســایفر تریس» ()CipherTrace
که در زمینه شناسایی و برچســبزدن داراییهای
دیجیتال در ســطح جهان کار میکنند ،مدتی قبل
اعالم کرد بیش از  ۴.۵میلیون بیتکوین از طریق ۷۲
هزار  IPمستقل ایرانی گردش شده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیــان اینکه به دو
صــورت داراییهای ارز دیجیتال مــورد تهدید قرار
میگیرند ،گفت :در برخی مــوارد ،دارایی ارز «تتر»
فریز شده و در سایر موارد ،کیف پولهای مشکوک،
«برچسبگذاری» میشوند.
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اخبار

شرایط جدید مشارکت
مجردها در نهضت
مسکن

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه
و شهرســازی با بیان اینکه تهرانیها
فقط میتوانند در شهرهای جدید پرند،
هشتگرد و ایوانکی در قالب نهضت ملی
مسکن ثبت نام کنند ،گفت :امکان ثبت
نام مردان مجرد باالی ۴۵سال هم در
این طرح فراهم شد.
«محمود محمودزاده» روز (جمعه) در
گفتو گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا
درباره اینکه تهرانیها در کدام شهرها
امکان ثبت نام دارند ،گفت :امکان ثبت
نام تهرانیها در شهرهای جدید فراهم
است که البته پردیس در طرح نهضت
ملی مسکن مشارکت داده نشده است.
وی ادامه داد :در شــهر جدید پردیس
ظرفیــت جدیــد وجود نــدارد و فقط
توانستیم در دوره اول ثبت نام مسکن
ملی در این شــهر متقاضی بپذیریم.
امکان ثبت نام اکنون فقط در شهرهای
جدید پرند ،هشتگرد و ایوانکی فراهم
است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی گفت :خبر خوب این است
که مبلغ تسهیالت  ۴۵۰میلیون تومانی
نهضت ملی مسکن را عالوه بر اینکه به
متقاضیان در شهرهای جدید تخصیص
می دهیم ،به صــورت خود مالک هم
پرداخت میکنیم.وی توضیح داد :یعنی
اگر قصد خرید واحد مسکونی در تهران
را داشته باشید همین مقدار تسهیالت
به پروژه های درحال ساخت نیز واگذار
می شــود و خریداران می توانند از این
فرصت اســتفاده کنند.به گفته معاون
وزیر راه« ،خودمالک» یعنی تسهیالت
برای ساخت به سازنده داده می شود و
به نام خریدار فروش اقساطی می شود.
بر این اســاس عالوه بر انبوه سازان،
ســازندگان در بافت فرســوده و سایر
بافتهای شهری نیز این تسهیالت را
دریافت میکنند.
محمــودزاده افــزود :بــرای دریافت
تســهیالت جدید مسکن الزم نیست
که حتما ســاختو ســاز در شهرهای
جدید باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی
گفت :با تدبیری که اندیشیده شده است
بخش زیادی از متقاضیان مســکن در
داخل بافت شــهرها هم میتوانند از
این فرصت اســتفاده کنند و با استفاده
از تســهیالت  ۴۵۰میلیونی شروع به
ساخت و ساز کنند.
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اقتصاد

وزیر نفت:

امسال زمستان زودرس داریم

وزیر نفت گفت :بــا مصرف بهینه گاز،
میتوانیم زمستان امسال را بدون چالش
در تامین گاز بخش خانگی پشــت سر
بگذاریم.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
صدا و سیما ،سید جواد اوجی در بازدید
از مرکز دیســپاچینگ شرکت ملی گاز
ایران با اشــاره به اینکه زمستان امسال
از هم اکنون شــروع شــده و سرمای
زودرس داریم گفــت :پیش بینیهای
ســازمان هواشناسی حاکی از این است
که زمستان امســال دمای هوا کاهش
محسوســی خواهد یافت کــه این امر
نشــانه افزایش مصرف است ضمن این
کــه در روزهای آتی هم این دما  ۷تا ۸
درجه کمتر از امروز خواهد بود.
وی افــزود :مصرف امروز شــبکه گاز
کشور نزدیک به  ۴۹۰میلیون مترمکعب
در بخش تجاری ،مسکونی و صنایع غیر
عمده اســت در حالی که در روز مشابه
ســال قبل ،این میــزان  ۳۵۰میلیون
مترمکعب بود که حاکی از افزایش ۱۴۰
میلیون مترمکعبی مصرف است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در  ۲۳سال
گذشــته در بخش سرمایه گذاری تولید
گاز ،اتفاق خاصــی نیافتاده و تولید گاز
ما مشــابه ســال قبل اســت گفت :در
همین مــدت مصرف بخش خانگی ۱۰
تا  ۱۲درصد افزایش یافته که گذراندن
زمســتان ســال در گرو همکاری همه
مردم است.وی افزود :هم اکنون نیازمند
سرمایه گذاری در بخش افزایش تولید
گاز هســتیم و در مدت سه ماهی که از
اســتقرار دولت جدید گذشته ،جلسات
متعددی در ســطح وزارتخانه ،دولت و
تیم اقتصادی دولت داشته ایم و برنامه
ریزیهــای خوبی انجام شــده و حتی
عملیات اجرایی توســعه برخی میادین
گازی هم آغاز شده است.
وزیر نفت توســعه میدان گازی پارس

شــمالی ،تکمیل میــدان گازی کیش
و فازهــای باقیمانده از میــدان گازی
پــارس جنوبی را از جملــه برنامههای
وزارت نفت برای توســعه میادین گازی
در کشور دانســت و گفت :این سرمایه
گذاریها بین  ۲تا  ۳سال زمان خواهد
برد تا به افزایش تولید گاز منجر شــود
و بنابراین نیاز اســت که مصرف گاز در
کشور هم بهینه شده و کنترل شود.
اوجی همچنین از هموطنان خواست در
بهینه ســازی مصرف گاز ،نهایت دقت
را داشته باشــند و با اشاره به اینکه هم
اکنون  ۲۵درصد مشــترکان  ۵۰درصد
گاز کشــور را مصرف میکنند گفت :در
وزارت نفــت و دولت تصویب شــد که
برای آن دســته از مشترکان پر مصرف
جرایمــی دیده شــود و همیــن امروز
میگوییم که فــردا از خادمان خود در
شرکت گاز گالیه نکنند.
وزیر نفت افزود :با چند کار ساده میتوان
مصــرف گاز را بهینه کــرد که از جمله
آنها ،تنظیم دمای خانــه بین  ۱۸تا ۱۹
درجه ســانتیگراد است و یا اینکه هنگام
ترک خانه یا محل کار میتوان وســایل
گرمایشــی را خاموش کرد و همچنین
پوشــیدن لباس گــرم در منزل ،کمک
خیلــی بزرگی به کاهــش مصرف گاز
میکند و امیدواریم که بتوانیم زمســتان
امســال را بدون چالش در بخش تامین
گاز خانگی پشت سر بگذاریم.
اوجی افزود :امســال با زحمات شــبانه
روزی همــکاران مــا در صنعت نفت،
حداکثر توان تولید گاز رقم خورده است
و بازدید امروز من از مرکز دیسپاچینگ
شــرکت ملی گاز ایران برای بررســی
آخریــن روند تولید از میادین مســتقل
و مشــترک گازی در دریا و خشــکی،
خطوط لوله انتقــال گاز و فرآورش آن
در پاالیشــگاهها و میــزان مصرف در
شبکه بود.

ســند کمپانی خودرو سواری پژو  405رنگ خاکستری متال

برگ ســبز خودرو ســواری دنا رنگ نقــره ای متالیک مدل

مدل  1396به شــماره موتور  124k1066882و شــماره

 ۱۳۹۹به شماره موتور  147Ho499600و شماره شاسی

شــماره پــاک  696ع  18ایران  43متعلق به آقای ســجاد

شاسی  NAAM01CE5HK592972و شماره پالک 372

 NAAW21HU5LE261093و شــماره پالک  361ط 17

ق  53ایــران  95متعلــق به خانم زهرا اکبــری مفقود و از

ایــران  30متعلق به خانــم ناهید زواره محمدی مفقود و از

محبی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

درجه اعتبار ساقط است.

درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری لیفــان ایکــس۶۰
رنــگ مشــکی متالیــک مــدل  ۱۳۹۴بــه شــماره موتــور
شاســی
شــماره
و
LfB479Q150107216
 NAKSJ4317FB133525و شــماره پــاک  ۶۸۵د ۴۹
ایــران  ۹۹متعلــق بــه خانم فرنگیــس قــادری مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس رنگ خاکستری مدل

کارت ملــی اینجانــب ســید علی مهــدوی مرتضــوی فرزند

ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو 405رنگ مشــکی مدل

 1387به شماره موتور  12487000252و شماره شاسی

ســید باقر به شــماره شناســنامه  ۴۴۷۴۵۷و شــماره ملی

 1383به شماره موتور  12483075306و شماره شاسی

 50350583و شــماره پالک  868ن  66ایران  12متعلق

 ۰۴۴۰۳۹۰۵۷۵صــادره از شــمیرانات مفقــود و از درجه

 83033947و شــماره پالک  493م  97ایران  55متعلق

به آقای محسن زنگنه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو پــارس رنگ ســفید مدل

برگ سبز خودرو ســواری پژو رنگ خاکستری متالیک مدل

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ نقــره ای مدل

 1388به شماره موتور  12688000926و شماره شاسی

 1384به شــماره موتور  10FSS15182589و شــماره

 ۱۳۸۵بــه شــماره موتــور  1737385و شــماره شاســی

 NAAN41DC0AE602062و شماره پالک  747ب 71

شاســی  18844403و شــماره پــاک  357ب  69ایــران

 s1412385267477و شــماره پــاک  143م  18ایران

ایــران  49متعلق به آقای محمدعلــی جهان بین مفقود و از

 68متعلــق به آقای احســان اکبری مفقود و از درجه اعتبار

 76متعلــق به آقای محمــود کریمی مفقود و از درجه اعتبار

درجه اعتبار ساقط است.

ساقط است.

ساقط است.

کارت خــودرو ســواری ام وی ام  AT- x22رنــگ
ســفید روغنــی مــدل  ۱۳۹۷بــه شــماره موتــور
 MVMD4G15BAGJ014330و شــماره شاســی
 NATFBABW2J1012729و شــماره پالک  463ق 86
ایران  ۸۸متعلق به خانم فرزانــه عبدلی بزچلوئی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری لیفــان 1800cc 620رنگ ســفید

برگ سبز موتور ســیکلت هیوسانگ GT249Rرنگ سفید

مدل  1393به شــماره موتور LFB479Q140204175

مدل  ۱۳۹۵به شــماره موتور  GT249160289و شماره

و شــماره شاســی  NAKNF4226EB118089و شماره

شاسی  N3C***249Y9500061و شماره پالک ۵۲۶۸۲

پــاک  794ل  37ایران  88متعلق بــه آقای مهدی جعفری

ایران  ۶۹۷متعلق بــه آقای میثم داودی مفقود و از درجه

مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب پریســا جوادیــان فرزنــد

کارت ســوخت موتور ســیکلت هیوســانگ  GT249Rرنگ

درجه اعتبار ساقط است.

داودی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

کارت خودرو ســواری پژو رنگ ذغالی متالیک مدل 1381
به شــماره موتــور  10fse33813551و شــماره شاســی
 81607801و شــماره پالک  622ی  49ایران  22متعلق
به آقای محمد حســن دادمهر مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

برگ ســبز خودرو ســواری پرایــد رنگ نوک مــدادی مدل

ســند کمپانی موتور ســیکلت هیوســانگ  GT249Rرنگ

 1383010به شماره موتور  01017665و شماره شاسی

سفید مدل  ۱۳۹۵به شــماره موتور  GT249160289و

س 1412283394974و شماره پالک  223ج  12ایران

شــماره شاســی  N3C***249Y9500061و شماره پالک

 76متعلق به آقای جمشــیدنیکفر دستکی مفقود و از درجه

 52682ایــران  697متعلق به آقای میثم داودی مفقود و

اعتبار ساقط است.

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری هیونــدای وراکــروز ۳۸۰۰cc
 -IX55رنــگ مشــکی-متالیک مــدل  ۲۰۱۰بــه
شــماره موتــور  G6DA9A406773و شــماره شاســی
 KMHNU81CDAU109481و شــماره پــاک  ۷۵۴ق
 ۲۹ایــران  ۵۵متعلق به آقای ســعید قریشــی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری ام وی ام  CVT550رنگ سفید مدل
 1396به شــماره موتور  MVM454FC8DH006365و
شــماره شاســی  NATGCASL9H1006363و شــماره
پــاک  121ط  38ایران  38متعلق به آقــای پیمان وایمان
اســفند یــاری و علیخانــی مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری ام وی ام CVT550
رنـ�گ سـ�فید مـ�د ل  1396بــه شــماره موتــور �MVM
 454FC8DH006365۵و شــماره شاســی �NATG
 CASL9H006363و شماره پالک  121ط  38ایران 38
متعلق به آقای پیمان وایمان اســفند یاری و علیخانی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری ام وی ام CVT550
رنــگ ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور
 MVM454FC8DH006365و شــماره شاســی
 NATGCASL9H1006363و شــماره پالک  121ط 38
ایــران  38متعلق به آقای پیمان اســفند یــاری مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

 10033730و شــماره شاســی  35310259410093و

ســند ماشــین خــودرو ســواری ورنا رنــگ نقــره ای مدل
 ۱۳۸۷بــه شــماره موتــور  ۷۸۷۳۳۸۲و شــماره شاســی
 ۸۶۳۱۳۰۰۹۹۷۳و شــماره پــاک  ۲۷۸ی  ۲۶ایران ۶۶
متعلق به خانم ســمانه شیخی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود آریا تیراژه روهــام درتاریخ
 1400/08/04بــه شــماره ثبــت  585572بــه شناســه ملــی
 14010455115ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت
:انجــام کلیه امور خرید وفروش و توزیــع آهن آالت ،انواع لوله های
میلگرد ،ورق های روغنــی ،گالوانیزه و محصوالت فوالدی و لوله های
فلزی و قطعات صنعتی و مصنوعات فلزی و حلب  ،سیاه  ،عقد قراداد
با اشــخاص حقیقی و حقوقی ،داخلی یا خارجی و سرمایه گذاری های
داخلی یا خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام و اخذ وام و تسهیالت
ریالی و ارزی ازکلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی و موسسات
مالی و اعتبــاری داخلی و خارجی .عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقی.اخذ و اعطای نمایندگی و شــعبه شــرکت های معتبر داخلی و
خارجی  .شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی
و خصوصی و بین المللی و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.شرکت
در نمایشــگاههای بین المللی تخصصــی و غیرتخصصی داخل و خارج
کشــور .برگزاری نمایشگاهها ی داخلی و خارجی ـ شرکت در همایش
ها و سمینارهای دولتی و غیر دولتی و بین المللی درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله باشگاه نفت (تهرانسر مرکزی)  ،کوچه ایران
زمیــن  ،کوچه شــهیدمحمدعیوض لو[ ، ]16پــاک  ، 46طبقه پنجم ،
واحد  14کدپستی  1388636390سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای علی اکبر محمدیان به شماره ملی  2392067570دارنده
 500000ریال سهم الشرکه آقای هادی علی نژاد فیروزآباد به شماره
ملی  4220183280دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه اعضا
هیئت مدیره آقای علی اکبر محمدیان به شماره ملی 2392067570
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای هادی علی نژاد فیروزآباد به شماره ملی
 4220183280به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثیر االنتشــار اعتــدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1220619

گودرز به شــماره شناســنامه  818و شماره ملی
 4621593447صادره از شــهرکرد مفقود و از

سفید مدل  ۱۳۹۵به شــماره موتور  GT249160289و
شــماره شاســی  N3C***249Y9500061و شماره پالک
 ۵۲۶۸۲ایــران  ۶۹۷متعلــق به آقــای میثم به کــد ملی :

به آقای نادر نوروزی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

