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قیمت بنزین موضوع مهم در اقتصاد کشور است

براینخستینمرتبه

پیدا و پنهان مدیریت مصرف بنزین

نفت خام سنگین مهمان بورس
میشود

ت خام سنگین
اطالعیه نخستین عرضه نف 
شرکت ملی نفت ایران در رینگ بینالملل
بورس انرژی برای تاریخ سهشنبه۱۰ ،
اردیبهشت  ۱۳۹۸منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،پس از آنکه وزارت نفت با
هدف تنوع در روشهای فروش نفت اقدام به
عرضه نفت خام سبک و پس از آن میعانات
گازی در رینگ بینالمللی بورس انرژی کرد،
قرار است اینبار نفت خام سنگین مهمان
بورس انرژی شود .بر این اساس ،اطالعیه
نخستین عرضه نفت خام سنگین شرکت ملی
نفت ایران در رینگ بینالملل بورس انرژی با
قیمت پایه  ۶۳دالر و  ۵۱سنت برای هر بشکه
توسط شرکت ملی نفت منتشر شد.
شرایط عرضه مانند عرضه نفت خام سبک
است .امکان واریز پیشپرداخت  ۶درصد
بهصورت ارزی فراهم است و برای تسویه
باقیمانده وجهالمعامله ،خریداران میتوانند
از سازوکارهای ارزی موردتأیید شرکت ملی
نفت ایران استفاده کنند .همچنین خریداران
میتوانند تا  ۴ماه پس از انجام معامله،
محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در
سایر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت
ایران امکانپذیر است .درصورت درخواست
خریداران امکان تحویل محموله بهصورت
زمینی از مخازن نفت پاالیشگاه تبریز نیز
امکانپذیر شده است .بر اساس این گزارش،
بیستم فررودینماه بود که نفت خام برای
نخستینبار در سال جدید در رینگ بینالمللی
بورس انرژی عرضه شد و برای پنجمینبار از
هشتمرتبهای که این فرآیند رخ داده بود،
بیمشتری ماند .میعانات گازی هم سرنوشتی
مشابه نفت خام داشتند و زمانی که در ۲۷
فروردینماه برای چهارمینمرتبه در بورس
انرژی عرضه شد ،باز هم همانند سه دوره قبل
مشتری نداشت.

بازاروسرمایه

به گزارش ایرنا ،طبق نظر کارشناسان ،قیمت بنزین ،همیشه
یکی از مهمترین موضوعهای اقتصادی کشور بوده و اثرات
و تبعات آن برای جامعه ،بهویژه در افزایش سطح عمومی
قیمتها بسیار قابل توجه است .
هرچند در جریان بررسی بودجه سال  1398با افزایش
قیمت بنزین مخالفت شد ولی به نظر میرسد حل این مسئله
اجتنابناپذیر بوده و اکنون تنها موضوع بر سر چگونگی اجرای
آن است.
این قطعیت از آنجا ناشی میشود که دولت افزایش قیمت
 CNGاز اول خرداد را تصویب کرده و به گزارش رسانهها در
مصوبه افزایش قیمت  ،CNGسه شرط در نظر گرفته شده
که سهمیهبندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این
شروط است.
آمارها چه میگویند
طبق نظر مسئوالن و کارشناسان ،استفاده از بنزین در
کشور خیلی زیاد شده بهطوریکه مصرف روزانه به باالی 90
میلیون و در آخر هفتهها به باالی  100میلیون لیتر رسیده که
رقم بسیار زیادی است.
همچنین ،بر اساس گزارشهای موجود ،دولت روزانه 400
میلیارد تومان سهمیه سوخت پرداخت میکند تا قیمت روی
هزار تومان ثابت باشد .پرداخت این سهمیه مشکالتی نظیر
رشد لجامگسیخته مصرف ،افزایش قاچاق سوخت ،افزایش
آلودگی هوا و تهدید از میان رفتن خودکفایی در تولید بنزین
را به همراه آورده است  .از طرف دیگر بر اساس دیدگاه
کارشناسان و طبق آمارهای موجود ،هماکنون ،دهک دهم
یعنی پردرآمدها  23برابر دهک نخست یعنی کمدرآمدها از
یارانه گاز ،برق و بنزین بهرهمند میشوند .دهک اول 1.3
درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم  22.6درصد آن را
مصرف کردهاند.
بنابراین شکی وجود ندارد که باید چارچوبی برای مصرف
بنزین مشخص شده و در راستای مدیریت مصرف بنزین
گامهایی برداشته شود  .اما مسئله این است که دولت چگونه
میتواند نحوه پرداخت یارانه بنزین را برای نزدیکشدن
به شرایط عادالنهتر تغییر دهد ضمن اینکه باعث تورم
افسارگسیخته و افزایش سرسامآور سطح عمومی قیمتها
نشود .یعنی از یک طرف یارانه بنزین دهکهای باالی درآمدی
قطع شود و نیازمندان ،دریافتکنندگان اصلی این یارانه
باشند ،و از طرف دیگر قدرت خرید همین نیازمندان زیر فشار
افزایش قیمتها خرد نشود.
سناریوهای مختلف
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاسخ به
رسانهها درباره احتمال دونرخیشدن بنزین گفته که در
شورای عالی هماهنگی چند طرح مطرح شده است که در
آن جا هم جمعبندی نشده است و قرار شد اعضای شورا
و دیگران در این باره نظر دهند و بعدا تصمیم گرفته شود.

اگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان ساغر میگون شهر سهامی خاص به

شماره ثبت  1933و شناسه ملی  10861822611به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/07تغییرات ذیل اتخاذ شد :

-1محمد سعید االهی به شماره ملی4231952272و اسالم االهی به شماره

ملی  4231731969و عبدالغفار االهی به شماره ملی4231900019سمت

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2مجتبی
کرمی به شماره ملی  4220289569به سمت بازرس اصلی و رباب اقبال

نژاد به شماره ملی  4251081668به سمت بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431337

مدیریت صحیح بنزین یکی از ضرورتهای انکارناپذیر اقتصاد کشور است ،اجرای ه یک از سناریوهای مختلفی که در این مورد
مطرح است با چالشها و پیامدهایی همراه است که باید در سیاستگذاریها در نظر گرفته شوند.

در شرایط
کنونیجامعه
بهویژه
دهکهای
پایین درآمدی
توان تحمل
تورم ناشی از
چنینافزایشی
در قیمت بنزین
را ندارد
کارشناسان مختلف بر این باورند که در مورد افزایش قمت
بنزین سناریوهای مختلفی مطرح شده است که سه سناریو
اصلی در این بین مهمتر و برجستهتر هستند.
یکی از سناریوهای مطرح شده که به عدالت نزدیکتر است
اختصاص سهمیه بنزین به افراد است .تاکنون یارانه بنزین به
خودروها داده شده و این کار همواره از سوی صاحبنظران
با انتقاداتی مواجه بوده است .این افراد معتقدند که سهمیه
بنزین به خودروها باعث میشود تا یارانه بیشتری به افراد
ثروتمند داده شود و در مقابل افرادی که از نظر اقتصادی
ضعیفتر هستند و حتی خودرو شخصی ندارند از این یارانه
محروم شوند.
صحبت از این شده است که برای رعایت عدالت باید به هر

آگهی تصمیمات شرکت گنجینه معمار بیشاپور سهامی خاص به شماره
ثبت  3002و شناسه ملی  10861693928به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :هادی باقری به شماره ملی  4230721471و محمد امیری به شماره
ملی 4231713502و هاشم باقری به شماره ملی 4232079221و ساسان
ظهرابی به شماره ملی 4231638888و ماندانا رستم ممسنی به شماره ملی
2391028199به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  -2خاتون انصاری به شماره ملی  2391280068به سمت بازرس اصلی
و اسماء سیاهپور به شماره ملی  4220437843به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیر االنتشار خبر جنوب
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()431339

ایرانی سهمی برابر از بنزین داده شود .افراد فاقد خودرو هم
میتوانند سهم بنزین خود را دریافت کرده و در بازار آزاد به
فروش برسانند .ظاهرا ً صحبت از ایجاد سامانهای برای خرید
و فروش بنزین بین مردم نیز به میان آمده بود .این کار در
ظاهر امر عادالنهترین سناریو در حل مسئله بنزین است ،اما
افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم شدید از پیامدهای این
سناریو عنوان شده است.
تعیین قیمت بنزین بر اساس نرخ فوب خلیج فارس یا
دستکم نزدیک شدن به این نرخ از دیگر سناریوهایی است
که از سوی کارشناسان مطرح شده است .طبق این سناریو نرخ
خ فعلی باقی خواهد ماند ،اما نرخ
بنزین سهمیه نزدیک به نر 
بنزین آزاد به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک خواهد شد .کمترین

آگهی تغییرات شرکت عمران بنای آپامه سهامی خاص به شماره ثبت  8456و شناسه
ملی  14006797561به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/19
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی
 ،شهر اصفهان ،نیروگاه  ،کوچه اول  ،بن بست گلها  ،پالک  ، -46طبقه همکف کد پستی
 8178648161به مدیریت اقای حافظ عزیزی به شماره ملی  4231669317تاسیس گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431341

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی نادین دشت هیوا سهامی خاص به شماره ثبت 8592

و شناسه ملی  14007081090به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/11/15تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :موسسه حسابرسی پردازش حساب هونام به شماره ثبت

 39132به سمت بازرس اصلی و آقای سید منصور حسینی به کد ملی  4231690081به سمت بازرس

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند -2 .پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک

استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431342

حسن این کار کاهش و یا قطع کامل قاچاق بنزین به خارج
از کشور است .در شرایطی که ارزش پول ملی در مقایسه
با ارزش پول همسایگان کاهش چشمگیری پیدا کرده است
نهتنها بنزین ،بلکه همه کاالهای تولید داخل برای کشورهای
همسایه ارزان و جذاب است .حال کاالیی مانند بنزین که
در این کشورها بسیار گران بوده و تفاوت قابل مالحظهای با
قیمت آن در کشور ما دارد قاچاق بنزین امری طبیعی به نظر
میرسد .تجربه نشان داده است استفاده از قوه قهریه و بستن
و نظارت بر مرزها خیلی نمیتواند جلو این کار را بگیرد ،اما،
افزایش قیمت بنزین و کاهش صرفه اقتصادی قاچاق بهترین
راه برای جلوگیری از آن است.
موفقیت چنین سناریویی بستگی به این دارد که افزایش

قیمت بنزین آزاد کمترین اثر تورمی را به همراه داشته باشد
که امری دشوار است .در حال حاضر هر لیتر بنزین در فوب
خلیج فارس  55سنت در لیتر قیمت دارد .با در نظر گرفتن
نرخ دالر آزاد ،هر لیتر بنزین در ایران میتواند بیش از هفت
هزار تومان قیمت داشته باشد .بدون شک ،حتی اگر دولت
بتواند بهاندازه نیاز مردم به آنها بنزین سهمیهای بدهد باز هم
چنین قیمتی اثرات روانی و تورمی در پی خواهد داشت.
در شرایط کنونی جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی
توان تحمل تورم ناشی از چنین افزایشی در قیمت بنزین را
ندارد .از این رو بعید به نظر میرسد چنین سناریویی در عمل
پیاده شود .کارشناسان معتقدند که عملیاتی کردن این سناریو
به حل برخی معضالت ساختاری در اقتصاد بستگی دارد و تا
زمانی که شاخصهایی مانند رشد اقتصادی ،افزایش قدرت
خرید مردم ،افزایش ارزش پول ملی و غیره به حد مطلوب
نرسد نمیتوان از آزادسازی قیمتها در سطح قیمتهای
جهانی حرف زد.
تبعات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین
ممکن است اجرای سناریوی سوم یعنی سهمیهبندی بنزین را
در دستور کار قرار دهد .در واقع تاکید دولت بر بازیابی کارت
سوخت صاحبان خودرو از اواخر سال گذشته ،احتمال اجرای
نظام سهمیهبندی بنزین که دونرخیشدن سوخت از الزامات
آن است ،بیش از پیش قدرت گرفته است.
حدس و گمانها به این سمت است که  60لیتر برای
خودروهای شخصی  180لیتر برای خودروهای عمومی و تاکسی
اختصاص یابد .همچنین سهمیه برای خودروهای دوگانهسوز
کاهش پیدا خواهد کرد .در صورت اجرای این سناریو ممکن
است تا حدود زیادی جلو قاچاق بنزین گرفته شود .اما کاهش
مصرف سوخت از مواردی است که احتماال ً سهمیهبندی نتواند
تأثیر چندانی بر آن بگذارد .اگر قیمت بنزین آزاد تفاوت زیادی
با بنزین سهمیه نداشته باشد گرایش برای مصرف همچنان
پابرجا خواهد ماند .ضمن اینکه در چنین حالتی قاچاق نیز به
دلیل فاصله زیاد قیمت جهانی و قیمت داخلی ادامه خواهد
یافت.

آگهی تغییرات شرکت مارین بتن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت  5253و شناسه

ملی  10680071380به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/08
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی پخش ظروف یکبار مصرف
مالمین،پالستیک و مواد غذایی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز

از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج ()431343

اگهی تصمیمات شرکت نگین تراز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 6408

و شناسه ملی  10680082370به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده مورخ  1395/11/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :اردوان

بسطامی به شماره ملی  4231820317و مسعود دسترس به شماره ملی

 4232151087و سجاد بسطامی به شماره ملی  4232150528به سمت

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2فرشته

پیشادست به شماره ملی  4232094946به سمت بازرس اصلی و فاطمه

اگهی تغییرات شرکت تاسیساتی خدماتی تراوش کارآ سهامی خاص به

آگهی تغییرات شرکت تندیس برج ساحل سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت تندیس برج ساحل سهامی خاص به شماره ثبت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/25تغییرات ذیل

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/27تغییرات ذیل اتخاذ شد 1- :

مورخ  1397/11/27تغییرات ذیل اتخاذ شد  :راضیه آریان فر به شماره ملی

شماره ثبت  1988و شناسه ملی  10861684827به استناد صورتجلسه
اتخاذ شد -1 :علی اصغر موسی پور بشماره ملی  4231285101و حمید پایدار

 9047و شناسه ملی  14007713440به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

 9047و شناسه ملی  14007713440به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

راضیه آریان فر به شماره ملی  4251096843و حافظ قدیانلو به شماره ملی

4251096843به سمت رئیس هیات مدیره و نجمه زمانی مهریان به شماره

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  - 2محمدعلی

شماره ملی  0322248019به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و به

رحیم زاده به شماره ملی  4232184600سمت بازرس علی البدل برای مدت

بخش پور به شماره ملی  4250832244به سمت بازرس علی البدل برای

بشماره ملی  4232186816و سجاد نیک فر بشماره ملی 4231956251

زری فرامندی به شماره ملی  4231286604به سمت بازرس اصلی و فاطمه

یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431344

 0322248019و نجمه زمانی مهریان به شماره ملی 4220031979به سمت
قبادی به شماره ملی  4251287029به سمت بازرس اصلی و خورشید فرح

مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

()431345

ملی  4220031979به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حافظ قدیانلو به
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته
و نامه های عادی و اداری با امضاء راضیه آریان فر (رئیس هیت مدیره ) و مهر

شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431346

کره به شماره ملی 4220362207به سمت بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431347

اگهی تصمیمات شرکت نگین تراز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 6408

و شناسه ملی  10680082370به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1395/11/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مسعود دسترس به شماره ملی

 4232151087به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و اردوان بسطامی
به شماره ملی  4231820317به سمت رئیس هیات مدیره و سجاد بسطامی

به شماره ملی  4232150528به سمت نائب رئیس هیات مدیره مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و

اگهی تغییرات شرکت تندیس درخش آپامه سهامی خاص به شماره ثبت

 7811و شناسه ملی  14005551940به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/13تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :علی

اصغر کرمی شماره ملی  2298610339و محسن اسماعیلی به شماره ملی

اگهی تغییرات شرکت ماهان آپامه پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت  7680و شناسه

ملی  14005312458به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/16
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی طراحی نظارت مشاوره
نقشه کشی ونقشه برداری کلیه امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و

فلزی ساختمان سازی انبوه سازی امورپیمانکاری مربوط به راهسازی راه اصلی و فرعی

 3256312144هومن صابری نسب به شماره ملی  3259038310به سمت

ازادراهها بزرگراهها ( ،راه روستایی ومعابر)تاسیسات وتجهیزات ابنیه ،تاسیسات مکانیکی

چقازردی به شماره ملی  3240378906به سمت بازرس اصلی و محمد جواد

انتقال آب ساختمان نیروگاه آبی انجام ،راه اندازی نظارت ومشاوره کلیه امور شرکت های

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-محمد

وهیدرومکانیکی شبکه های توزیع آب ،شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب کانال های

صیادی به شماره ملی  3240202621به سمت بازرس علی البدل برای مدت

برق و مخابرات  ،امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب  ،نفت وگازبه جز اکتشافات و

یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430707

بهره برداری  ،جدول بندی وزهکشی ،خرید و فروش تجهیزات وتاسیسات تامین کلی اقالم

 ،شرکت درمناقصات ومزایدان شرکت هاوسازمان های دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و
مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه

به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()430670

آگهی تصمیمات شرکت تاسیساتی کارا کوشش گچساران سهامی خاص به

شماره ثبت  849و شناسه ملی  10680015012به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/09/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ایمان چهارده چریک به

شماره ملی  4268874011به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره و

زهرا رضا زاده به شماره ملی  4260078720سمت رئیس هیات مدیره و مارال

تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاءاردوان

بسطامی ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجارییاسوج
()431348

فرهادی به شماره ملی  4269592321به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای

مدت دوسال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و
تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء ایمان

چهارده چریک ( مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدوگنبدان
()431350

سند و شناسنامه سواری پژو  206رنگ فیلی روشن متالیک مدل  1383به شماره
پالک 595-63م 46به شماره موتور  FSS14817050وشماره شاسی  83645858به
نام فاطمه خانم قائدی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
شناسنامه سواری سمند  X7رنگ مشکی متالیک مدل  1381به شماره پالک -49
984ب 97به شماره موتور  32908110840وشماره شاسی  81210145به نام علی جان
امیری مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

