
  

نفت آمریکا به ۸۰ دالر سقوط کرد

قیمت نفت روز جمعه به دلیل نگرانی نسبت به ضعیف شدن تقاضا 
برای سوخت به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا در چین و افزایش نرخ 
بهره آمریکا، حدود دو درصد سقوط کرد و دومین کاهش هفتگی متوالی 

را به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و ۱۶ سنت معادل 
۲.۴ درصد کاهش، در ۸۷ دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۵۶ سنت معادل 
۱.۹ درصد کاهش، در ۸۰ دالر و هشت سنت در هر بشکه بسته شد. نفت 
برنت برای کل هفته حدود ۹ درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود ۱۰ 

درصد کاهش داشت.
قوی شدن ارزش دالر آمریکا که نفت را برای خریداران غیرآمریکایی 
گران تر کرد، باعث پایین رفتن قیمت نفت شد. ساختار بازار هر دو شاخص 

به شکلی تغییر کرده که منعکس کننده نگرانیهای عرضه است.
قیمت نفت اوایل سال میالدی جاری پس از حمله نظامی روسیه به 
اوکراین و نگرانی نسبت به مختل شدن عرضه، به باالترین رکورد بیش از 
یک دهه گذشته صعود کرده بود. نگرانیهای مذکور اکنون برطرف شده اند 
و برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱، وست تگزاس اینترمدیت اکنون با تخفیف 
نسبت به ماه بعدی معامله می شود. این شرایط به نفع خریدارانی است 
که به دنبال ذخیره سازی نفت برای استفاده در مقطع دیگری هستند؛ 
به خصوص که ذخایر در سطح اندکی قرار دارند. اما بهای معامالت نفت 

برنت برای تحویل فوری، همچنان گران تر از معامالت آتی مانده است.
چین که منابع آگاه می گویند به دنبال کاهش واردات نفت از بعضی از 
منابع است، با افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ روبرو شده است. در این 
بین، امیدواری بازار به مالیم شدن روند افزایش نرخ بهره در آمریکا با 

اظهارات مقامات فدرال رزرو، رنگ باخت.
بر اساس گزارش رویترز، چشم انداز آغاز اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه 
نفت روسیه، همچنان عاملی است که از قیمتها پشتیبانی می کند. اما بازار 
نفت هفته گذشته با وجود چشم انداز محدود شدن عرضه با اجرای این 
تحریم و کاهش تولید اوپک پالس، بیشتر نگران وقوع رکود و تاثیر منفی 

آن بر تقاضا بود.

تا FATF تصویت نشود وضع به همین شکل است

وش نفت  مافیای مخالف برجام بدنبال انحصار در فر
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تا مدیریت 
 FATF اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود، تا
تصویت نشود وضع به همین شکل است مافیا 
از هر حرکت اقتصادی دولت به نفع خودشان 
سود می کند و این منافع ملی است که متضرر 

می شود.
به گزارش ایلنا، هیئت دولت در نشست روز 
چهارشنبه )۱۱ آبان ماه( با آیین نامه اجرایی جزء 
)۱( بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه 
از  ۱۴۰۱ کل کشور که مربوط به فروش نفت 
سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه های اجرایی 
در  مذکور  مصوبه  و  کرد  موافقت  می شود، 
تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای از سوی معاون اول 

رئیس جمهوری ابالغ شد.
است:  آمده  بند  این   )۱( جزء  و  )ز(  بند  در 
به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت 
اعتبار  دارای  اجرایی  دستگاه های  درخواست 
از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های 
تأمین  و  لشکری  کشوری،  بازنشستگی 
 )۹۰( ماده  اجرای  در  همچنین  اجتماعی، 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق 
شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت 
اشخاص  به  صادراتی  گازی  میعانات  و  خام 
معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از 
تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت 
روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف 

منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
از  نفت  فروش  ارزیابی  در  خاقانی  محمود 
سوی افراد به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: در 
این خصوص اعالم شده به اشخاصی که وزارت 
نفت تائید می کند اجازه فروش نفت داده شود، 
اما مشخص نشده بر اساس چه ضوابطی این 
اشخاص را مورد تائید قرار می دهد، همچنین 
اشخاص  این  که  ندارد  صراحت  قانون  این 

حقیقی هستند و یا حقوقی. 
 "۱۹" تبصره  "ز"  بند  "یک"  افزود: جزء  وی 
ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ فروش نفت از 
سوی اشخاص مورد تائید دستگاه های اجرایی 
است اما این روش در حالی که قانون نبود هم 
در دولت احمدی نژاد اجرا شد، یعنی پلیس و 
یا یک وزارتخانه ای برای تامین هزینه هایی که 
کسری بودجه داشت مجوز گرفتند که از جزیره 
خارک محموله دریافت و بفروشند و مشکل 
مورد  در  اقدام  این  کنند.  حل  را  بودجه شان 
پلیس انجام شد، وقتی دولت یازدهم مستقر 
شد در خصوص محموله هایی که به این نحو 
فروخته شده بود سوال شد که چگونه به فروش 

رفته و پول آن کجا رفته تا اینکه به مافیای بابک 
زنجانی رسیدند. در هر حال اکنون نیز این قانون 
شفاف نیست که چه کسی در اجرا نظارت دارد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این 
قانون بد نوشته شده یعنی قانونگذار در انشای 
قانون دقت بیشتری نداشته و شفاف نیست، 
در کشور  بعد  به  نهم  دولت  از  کرد:  تصریح 
ما به بهانه تحریم و ضرورت دور زدن تحریم 
اقتصاد کالن شفاف نیست و کسانی در اقتصاد 
فعال هستند که به مافیای دارو، مافیای قطعات 
یدکی و خوراکی شهرت یافته اند و بخش اعظم 
صادرت غیر نفتی کشور را هم در دست دارند. 
را هم  قانون صادرت نفت  این  بهانه  به  حال 
بدست می گیرند و وارد بازاری می شوند که یک 
که  داریم، کسانی  نام چین  به  فقط  مشتری 
به بهانه دور زدن تحریم نفت خام را تحویل 
می گیرند و به بهانه این که نباید اسم شان فاش 
شود مخفی می فروشند و هر کدام با دیگری 
در قیمت رقابت می کند، این در حالی است 
که شرکت نفت نیز برای دور زدن تحریم سعی 
می کند ارزان تر از روسیه نفت را در بازار شرق 
بفروشد، بنابراین اکنون این نگرانی وجود دارد 
که از نفت خام شرکت نفت فروش نرود و روی 

دستش بماند.
این  من  پیشنهاد  اکنون  داشت:  بیان  وی 
اجرا شود  قانون  این  است  قرار  اگر  که  است 
و  وزارت نفت اشخاصی را که صاحب امتیاز 
بوده و محق هستند که محموله نفت خام را 
در بازار بفروشند، بهتر است نفت را در اختیار 
بیمارستان ها حداقل بیمارستان صنعت نفت 
هم قرار دهند تا بتوانند مشکالت مالی را حل 

کرده و بیمارستان ها را بهتر مدیریت کنند.
باید شفاف سازی  اینکه  بر  تاکید  با  خاقانی 
شود که چرا در این قانون منافع ملی به اندازه 
کافی مدنظر قرار نگرفته، درباره تجربه فروش 
گفت:  کشورها  دیگر  در  افراد  سوی  از  نفت 
در صنعت نفت چه قبل و چه بعد از انقالب 
این روش برای بازاریابی و فروش نفت سابقه 
کشورهای  در  است،  نبوده  قانونی  و  نداشته 
دیگر مثال عراق شرکت های چندملیتی از جمله 
لوک اویل و شرکت های چینی و اروپایی مثل 
توتال و بی پی و شوورن در سرمایه گذاری و 
قرارداد مشارکت در تولید دارند و یا اینکه حتی 
دولت ونزوئال به طور پنهان با امریکا در حال 
مذاکره است، در تمام کشورهای عضو اوپک 
مثل امارات و عربستان شرکت های چندملیتی 

کشورها  آن  دولتی  با شرکت  و  دارند  حضور 
دیگر  آرامکو  در  مثال  دارند،  شفافی  قرارداد 
شرکت ها نیز سهام دارند اما تمام نفت تولیدی 
در  اشخاصی  به  و  را خود شرکت می فروشد 
عربستان این وظیفه را تفویض نمی کند. برای 
ایران  در  تنها  قانون  این  که  است  بار  اولین 
تصویب شده و نتیجه آنچه احمدی نژاد انجام 
اینکه مافیاهای بزرگی در عرصه صنعت  داد 

نفت پا به عرصه وجود گذاشتند.
وی ادامه داد: اکنون همان مافیایی بدنبال 
کالن  و  خرد  اقتصاد  هستند،  نفت  صنعت 
را مدیریت می کنند و صادرات غیرنفتی را در 
دست دارند و نمی خواهند برجام به سرانجام 
برسد، فشار وارد می کنند تا فروش نفت را هم 
در دست بگیرند و این در شرایطی است که 
همواره اعالم می شود نفت فروخته می شود و 

پول آن نیز به کشور باز می گردد.
تا  کرد:  تاکید  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود، 
تا FATF تصویت نشود وضع به همین شکل 
است. مافیا از هر حرکت اقتصادی دولت به نفع 
خودشان سود می کند و این منافع ملی است که 

متضرر می شود.

اخبار

خاقانی: از دولت نهم به بعد 
در کشور ما به بهانه تحریم 
و ضرورت دور زدن تحریم 

اقتصاد کالن شفاف نیست و 
کسانی در اقتصاد فعال هستند 

که به مافیای دارو، مافیای 
قطعات یدکی و خوراکی شهرت 

یافته اند و بخش اعظم صادرت 
غیر نفتی کشور را هم در دست 

دارند

انرژی
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست دارو رویان درتاریخ 1401/08/03 به 
شماره ثبت 603687 به شناسه ملی 14011601778 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
فروش،  خرید،  توزیع،  تولید،  تهیه،  زمینه  در  بازرگانی  فعالیت های  کلیه  ::انجام 
صادرات، واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه 
محصوالت و لوازم پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، بیمارستانی، دارو و مواد اولیه، 
مواد و محصوالت غذایی و مکمل های غذایی، دارویی و لوازم و محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، واردات تکنولوژهای نوین، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، ترخیص، 
ساخت و فراوری هرگونه دارو، ماده اولیه دارویی، گیاهان دارویی، ترکیبات شیمیایی 
و مشتقات یا فرآورده های بیولوژیک، توزیع، عرضه، فروش، واردات، صادرات و تولید 
هر نوع دارو، فرآورده طبیعی و بیولوژیک نظیر سرم، واکسن و فرآورده های خونی 
و آزمایشگاهی، گیاهی و مواد غذایی، ترکیبات صناعی یا نیمه صناعی، آزمایشگاه 
، البراتوار، کارخانه داروسازی، انبار ذخیره کاال، واردات بذر، پیاز، غله، پیوند، ریشه، 
بندی، فرموله  نباتات، واردات، صادرات، ساخت، تبدیل، بسته  نهال و تخم  میوه، 
فروش  نباتی،  غیر  و  نباتی  های  بیماری  و  آفات  دفع  کلیه سموم  توزیع  و  کردن 
سموم، اشتغال به تهیه، واردات، صادرات، ساخت و فروش داروها، واکسن ها، فراورده 
های طبیعی، گیاهان دارویی و مشتقات آنها، سرم ها و مواد بیولوژی مخصوص دام 
و طیور، تولید محصوالت کشاورزی و دامی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در 
کلیه نمایشگا های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی، مشارکت در کلیه پروژه های بازرگانی و صنعتی ،انتقال دانش فنی پزشکی 
درمانی،انتقال دانش فنی زبان های خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، قیطریه، خیابان 
شهید سرگرد خلبان مصطفی قاسمی، خیابان شهیدسرگردجهانگیر پوالدوند، پالک 
3، طبقه 3 کدپستی 1938684184 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
2,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مژگان کاظمی به 
شماره ملی 1818438518 دارنده 640000000 ریال سهم الشرکه خانم سیده مریم 
کاظمی به شماره ملی 4610113971 دارنده 640000000 ریال سهم الشرکه خانم سیده 
مهشاد کاظمی به شماره ملی 4610610698 دارنده 640000000 ریال سهم الشرکه 
آقای سیدمهدی کاظمی به شماره ملی 4622445468 دارنده 80000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مژگان کاظمی به شماره ملی 1818438518 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم سیده مریم کاظمی به شماره ملی 4610113971 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم سیده مهشاد کاظمی به شماره ملی 4610610698 به سمت 
نایب 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 با 
امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 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 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 )1413170(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جهش سرمایه توانمند درتاریخ 1401/08/17 
به شماره ثبت 7557 به شناسه ملی 14011640021 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید، فروش، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، خرید و فروش اینترنتی ، تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز شرکت ،انتقال دانش فنی در موارد پژوهشی و تفریحی، مشارکت در سرمایه 
گذاری برای شرکت ، برگزاری سمینار و همایش های علمی و تخصصی و در داخل و 
خارج از کشور، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم 
از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : -استان اصفهان، 
))حسن  کوچه  آزادگان،  شهرک  کاشان،  شهر  مرکزی،  بخش  کاشان،  شهرستان 
نقوی((، کوچه اخالص، پالک 63، طبقه 1 کدپستی 8731748953 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمد علی زارع پورگل کاران به شماره ملی 5030010270 دارنده 10000 ریال 
سهم الشرکه آقای حسین زارع پورگل کاران به شماره ملی 5039479956 دارنده 
990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد علی زارع پورگل کاران به 
شماره ملی 5030010270 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
حسین زارع پورگل کاران به شماره ملی 5039479956 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 مدیر عامل 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1413494(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تسکین طب سینا درتاریخ 1401/08/21 به 
شماره ثبت 604575 به شناسه ملی 14011649490 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:شناسایی وپیشگیری مشکالت اسکلتی وعضالنی وارائه مشاوره های متناسب با آن، 
سنجش آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی و مشاوره برای حفظ و ارتقاء سطح آمادگی 
جسمانی، اصالح ناهنجاری های وضعیتی غیر مرضی و تغییر شکل های نامطلوب 
باز گرداندن دامنه مطلوب حرکتی مفاصل و توانایی های عملکردی ، رفع  بدنی، 
گرفتگی عضالنی و دردهای مزمن اندام ها، تجویز برنامه های ورزشی ویژه در جهت 
بازتوانی بیماران ، مشاوره و همکاری با مدیریت استادیوم ها و تاسیسات ورزشی در 
کشور- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص راه اندازی و تجهیزات آزمایشگاهی به 
مراکز علمی ورزشی و مراکز تندرستی- تدوین برنامه آمادگی جسمانی تیم های 
ورزشی- ارائه برنامه های تغذیه ورزشی- همکاری و مشاوره در انجام پروژه های 
و  اندازی  راه  بیومکانیکی ورزشکاران -  ارزیابی شاخصه های  تحقیقاتی مرتبط- 
تجهیز آزمایشگاه های تخصصی - ارائه مشاوره روانشناسی ورزشی ، گسترش و 
بهره برداری از مرکز پایش سالمت با تجهیز بیشتر و همچنین تقویت منابع انسانی 
مانند به کارگیری پزشکان ارتوپدی و فیزیوتراپی و اهالی شهر و ورزشکاران - راه 
اندازی فروشگاه ورزشی - ایجاد و نصب تجهیزات و تسهیالت بازی و ورزش کودکان 
و خردساالن که سرگرمی و ورزش را برای کودک و خانواده آن به همراه داشته باشید 
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، محله تولید دارو ، کوچه پناهی ، بلوار معلم ، پالک 85 ، طبقه اول ، 
واحد شرقی کدپستی 1371678417 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدعلی اسمعیل 
مریم  خانم  الشرکه  سهم  ریال   100000 دارنده  ملی 0056168683  شماره  به  زاده 
نجفی به شماره ملی 0060626720 دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه آقای امین 
اسمعیل زاده به شماره ملی 0110480899 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه آقای 
مبین اسمعیل زاده به شماره ملی 0111124336 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی اسمعیل زاده به شماره ملی 0056168683 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم نجفی به شماره ملی 
0060626720 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 
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 )1413171(

درتاریخ  افرا  صنعت  کیان  پاالیش  پترو  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/08/11 به شماره ثبت 604156 به شناسه ملی 14011626427 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید 
و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی خصوصا کلیه لوازم و تجهیزات پاالیشگاهی و 
صنعتی و لوله و اتصاالت و شیرآالت صنعتی، ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت 
در همایشها و نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی و گشایش حساب یا ال سی از 
کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه 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، پارک شهر، کوچه شهید اکبر روحی، خیابان خیام، پالک 
893، ساختمان خیام، طبقه 4، واحد 450 کدپستی 1114818697 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
به شماره ملی 0071759220 دارنده 50000000  از شرکا آقای علی قوامی شیرازی 
ریال سهم الشرکه آقای محمد قوامی شیرازی به شماره ملی 0073377686 دارنده 
به  قوامی شیرازی  آقای علی  اعضا هیئت مدیره  الشرکه  ریال سهم   4950000000
شماره ملی 0071759220 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
قوامی شیرازی به شماره ملی 0073377686 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 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 )1413172(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنعت ورق هگمتانه درتاریخ 1401/08/21 
ذیل  امضا  و  ثبت   14011649507 ملی  شناسه  به   604576 ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت صنعتی و مصالح ساختمانی و ساخت 
و ساز عمرانی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و فرآورده های 
فوالدی ، انجام کلیه فعالیت ها در ضمینه صنعت فوالد و مصنوعات فلزی، انجام 
تولید و پخش آهن آالت و فلزات و برش فلزات و  به تهیه و  امور مربوط  کلیه 
نورد مقاطع فوالدی اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا 
حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی ، 
تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب و اخذ وام و 
انواع تسهیالت مالی و اعتباری ، از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی ،شرکت 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  المللی  بین  و  داخلی  همایشهای  و  نمایشگاهها  در 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود   : مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، آهن مکان 
قاسمی]هشتم مرکزی[، پالک 2124، مجتمع آهن  بلوار غربی، خیابان شهید   ،
مکان، طبقه همکف کدپستی 1881648335 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
حجت رجبی به شماره ملی 4020397457 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه 
آقای خیراله رجبی به شماره ملی 4030367240 دارنده 1000000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حجت رجبی به شماره ملی 4020397457 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای خیراله رجبی به شماره ملی 4030367240 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 مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت 
االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر 
فعالیت  موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ملت  اتحاد 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1413173(

 برگ سبز خودروی تاکسی. به نام وسیله نقلیه : ون دلیکا و رنگ خودرو : سبز 
فسفری و مدل وسیله نقلیه : 2007 و شماره پالک : 45_ 338ت35 و شماره شاسی 
نام  به   4G64S4MSDN2793  : موتور  شماره  و   LDNM70Y770T33846  :
صاحب سند : اکبر زنگی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد 1401/08/438(

  سند کمپانی و برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 206 و رنگ 
خودرو : نقره ای متالیک و  مدل وسیله نقلیه : 1382 و شماره پالک : 784ن81 
-ایران66 و شماره شاسی : 82604363 و شماره موتور : 10FSF94196914 به 
نام صاحب سند : قاسم زارعان قهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد 1401/08/439(

خودرو سواری پژو پارس tu5مدل 1400به شماره پالک4۸2ل9۷ ایران/24رنگ 
موتور  شاسیNAAN11FE0MH685452 شماره  شماره  به  روغنی  سفید 
است. رفته  به سرقت  بهبهانی  آقای شهرام جعفری  مالکیت  139B0251277به 

لطفا در صورت مشاهده با شماره های093۵42930۸۸0916391۷04۸تماس حاصل 
فرمایید. )کد 1401/08/448(

سند کمپانی خودروی  سواری شخصی و نام وسیله نقلیه : جک جی 5 و رنگ 
خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1393 و شماره پالک : 53 ه 735 10 و شماره 
شاسی : 103935 و شماره موتور : 004994 به نام صاحب سند : شاهین شیرمحمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/440(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : سمند و رنگ خودرو : نقره ای 
متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1383 و شماره پالک : 78 ج922 ایران 38 و شماره 
شاسی : 83238773 و شماره موتور : 12483122829 به نام صاحب سند : رقیه 
مرزدار شبستری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/08/442(

جواز کسب نانوایی بربری کد )489(به شماره پروانه 1007 تاریخ صدور 1378/10/15 
از بیجار مفقود  بنام مختار کاظمی فرزند احمد دارای شناسنامه بشماره2 صادره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد 1401/08/443(


