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ناترازی یک میلیارد دالری تجارت ایران با هند
 چرا تهران واردات برنج و چای هندی را

ممنوع کرد؟

در حالی که تراز تجاری ایران و هند به طور نامتعادلی به نفع هند 
شده است مقامات این کشور باید تسهیالتی را برای افزایش واردات از 

ایران و کاهش شکاف تجاری بین دو کشور در نظر بگیرند.
به گزارش ایرنا، آمارهای رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان 
ایران طی ۱۰ ماهه سال جاری  با  این کشور  می دهد مبادالت تجاری 
میالدی به ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دالر رسیده که این رقم با رشد ۵۷ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در ماه های 
ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۱ کل مبادالت تجاری دو کشور یک میلیارد و 

۳۵۳ میلیون دالر اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش صادرات هند به ایران در ۱۰ ماهه امسال رشد 
۵۷ درصدی داشته و به یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون دالر رسیده است. 
واردات هند از ایران نیز ۵۹ درصد افزایش یافته و به ۵۵۰ میلیون دالر 
بالغ شده است. هند در ۱۰ ماهه سال قبل یک میلیارد و ۸ میلیون دالر 

کاال به ایران صادر و ۳۴۵ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
بسیار  امسال  ماهه   ۱۰ در  کشور  دو  تجارت  آمار،  این  اساس  بر 
نامتعادل و به نفع هند بوده است. تراز تجاری دو کشور در ۱۰ ماهه 
سال جاری میالدی به میزان یک میلیارد و ۳۳ میلیون دالر به نفع هند 
بوده است که این رقم در مقایسه با تجارت حدود ۲ میلیارد دالری دو 

کشور در این دوره رقم بسیار باالیی محسوب می شود.
اخیراً ایران واردات برنج و چای از هند را ممنوع کرده است که برخی 
منابع رسانه ای هند با اذعان به ناعادالنه بودن تجارت دو کشور، این 
کردن  ممنوع  در  ایران  تصمیم  برای  عاملی  را  تجارت  در  تعادل  عدم 

واردات برنج و چای از هند می دانند.
دو مقام هندی در گفت وگو با پایگاه خبری لیومینت با اشاره به توقف 
ثبت سفارش برنج و چای هندی از سوی ایران این تصمیم را اقدامی 
تالفی جویانه در واکنش به توقف واردات میوه های ایرانی توسط هند 
را  ایران  از  هلو  و  کیوی  واردات   ۲۰۲۱ از دسامبر سال  هند  دانستند. 

متوقف کرده است.
توقف واردات نفت ایران از سوی هند سطح مبادالت تجاری دو کشور 
را تا حد زیادی کاهش داده و باعث بر هم خوردن تعادل در تجارت 
دو کشور شده است. با توجه به تحریم های مالی، ایران برای کاهش 
مصارف ارزی ترجیح می دهد در مناسبات تجاری خود با کشورهای دیگر 
باید در جهت  این اساس دولت هند  بر  باشد.  روابط متوازنی داشته 
افزایش  برای  را  تسهیالتی  کشور  دو  تجاری  مناسبات  شدن  عادالنه 
ایرانی، اعم از نفت خام و کاالهای غیرنفتی در نظر  واردات کاالهای 

بگیرد.

نرخ خوراک پتروشیمی ها بررسی شد

جنجالی که همچنان  ادامه دارد
گروه قتصاد - بررسی نرخ خوراک پتروشیمی 
ها نشان می دهد حاشیه سود این شرکت ها با 
فرمول جدید نرخ خوراک در سال ۱۴۰۱ حتی با 

افزایش مواجه شده است.
یکی از مواردی که در ماه های اخیر به مسأله ای 
جنجالی تبدیل شده بحث خوراک پتروشیمی ها 
بوده و پتروشیمی ها مدعی هستند که به مرز 
زیان دهی رسیده اند اما بررسی های مهر نشان 
می دهد تنها حاشیه سود این شرکت ها کاسته 

شده و بحث زیان دهی مطرح نیست.
در  زاگرس  پتروشیمی  عملیاتی  درآمدهای 
صورت مالی ۶ ماهه با افزایش ۱۷ درصدی مواجه 
شده و به ۱۲,۷۵۷ میلیارد تومان رسیده است. 
هزینه های عملیاتی این پتروشیمی نیز با افزایش 
۴۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل 
به ۸,۹۳۵ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه 
سود ناخالص این شرکت در ۶ ماه نخست سال 
جاری به ۳۰ درصد رسیده و نشان می دهد این 
پتروشیمی همچنان با سوددهی باالیی برخوردار 
است، البته حاشیه سود ناخالص این شرکت در 

سال قبل ۴۳ درصد بوده است.
اما نکته قابل توجه عملکرد ۶ ماه سال جاری 
این پتروشیمی افزایش ۳۶ درصدی هزینه های 
فروش، اداری و عمومی است که از عملکرد بد 
مدیریت این شرکت خبر می دهد. پتروشیمی 
زاگرس بزرگترین متانول ساز ایران بوده ولی با 
وجود افزایش نرخ های جهانی نتوانسته افزایش 
محصوالت  درصد   ۹۰ باشد.  داشته  را  تولید 
پتروشیمی صادراتی و تنها ۱۰ درصد محصوالت 

در بازار داخلی به فروش می رسد.
نرخ خوراک در آخرین گزارش فعالیت ماهانه 
این پتروشیمی به میزان ۵۰,۰۸۹ ریال برای هر 

متر مکعب است.
پتروشیمی  این  مدیریت  ضعیف  عملکرد 
باعث شده حاشیه سود خالص این شرکت از 
به ۱۱  قبل  نخست سال  ماه  در ۶  درصد   ۲۷
درصد در مدت زمان مشابه سال جاری برسد، 
اما با تمام ضعف های مدیریتی این پتروشیمی 

همچنان سود ساز است.
پتروشیمی خراسان

اوره  نظیر؛  محصوالتی  خراسان  پتروشیمی 
و  داخلی  آمونیاک  داخلی،  مالمین  حمایتی، 
اوره صنعتی را در بازار داخلی تولید و به فروش 
پتروشیمی  این  در  خوراک  نرخ  می رساند، 
۵۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب است که تفاوت 
چندانی با نرخ خوراک پتروشیمی زاگرس ندارد، 
حال وضعیت صورت مالی ۶ ماهه این نماد را 

بررسی می کنیم:
سال  ابتدایی  ماه  در ۶  خراسان  پتروشیمی 
درآمدهای  درصدی   ۱۲۴ افزایش  با  جاری 
عملیاتی روبرو است و درآمدهای عملیاتی این 
شرکت در ۶ ماه به ۴,۶۱۹ میلیارد تومان رسیده 

است.
خراسان  پتروشیمی  ناخالص  سود  حاشیه 
نسبت به سال قبل با افزایش روبرو شده و از 
۶۹ درصد به ۷۱ درصد رسیده است که بسیار 
عالی و قابل توجه است، اما حاشیه سود خالص 
درصد   ۲ با  قبل  سال  به  نسبت  شرکت  این 
کاهش به ۶۴ درصد رسیده است اما حاشیه 

سود ناخالص وزن بیشتری در عملکرد شرکت 
این شرکت  و نشان می دهد وضعیت  داشته 

پیشرو است.
پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز در بازار داخلی محصوالتی 
نظیر؛ اوره صنعتی، اوره کشاورزی، کود مایع 
ازته UAN، نیترات صنعتی، نیترات کشاورزی، 
را  آمونیاک  متانول،  نیتریک،  اسید  آرگون، 
نیز  صادراتی  بازار  در  و  می رساند  فروش  به 
محصوالت؛ کود مایع ازته UANصادراتی و اوره 

صادراتی را به فروش می رساند.
نیمی از فروش این شرکت در بازار داخلی و 
نیمی دیگر در بازار صادراتی به فروش می رسد 
که در سال گذشته نیز همین میزان بوده است. 
درآمدهای عملیاتی پتروشیمی شیراز نسبت به 
سال قبل با افزایش ۱۲۱ درصدی همراه بوده و 
درآمدهای این پتروشیمی در نیمه سال به عدد 

۱۱,۶۷۰ میلیارد تومان بوده است.
جالب است بدانید در صورت مالی ۶ ماهه 
این شرکت، حاشیه سود خالص و ناخالص این 
نماد نسبت به سال قبل افزایش قابت توجهی 
یافته است، حاشیه سود ناخالص ۶ ماهه سال 
جاری این نماد برابر است با ۶۴ درصد در حالی 
که در مدت زمان مشابه سال قبل به میزان ۵۶ 
درصد بوده است، حاشیه سود خالص این نماد 
نیز در سال جاری ۴۹ درصد بوده که در سال 

قبل این میزان ۳۷ درصد بوده است.
مانند  نیز  شیراز  پتروشیمی  خوراک  نرخ 
پتروشیمی های دیگر ۵۰,۰۰۰ ریال برای هر متر 

مکعب است.
نرخ خوراک در سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است؟

بر اساس فرمول زیر که از ابتدای سال ۹۵ 
اجرایی  باید  نیز  تا سال ۱۴۰۵  و  اجرایی شده 
پتروشیمی ها در سال  می شد، قیمت خوراک 

۱۴۰۰ به صورت زیر تعیین می شده که عبارت 
است از:

فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها
تبصره- منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، 
گاز  کل  ضرب  حاصل  وارداتی،  و  صادراتی 
در  وارداتی  گاز  مقدار  منهای  شده  فروخته 
داخلی  مصارف  سایر  فروش  قیمت  متوسط 
)خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و 
صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها 
به عنوان خوراک( به عالوه کل درآمد حاصل 
از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات 
گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای 
سایر مصارف داخلی )خانگی، تجاری، دولتی، 
غیر خوراک  نقل و صنعت  و  عمومی، حمل 
پتروشیمی ها( به عالوه مقدار صادرات گاز است 
)برابر با فرمول ذیل(. این معدل در هر نیمه 
نیمه گذشته  مبنای عملکرد  بر  سال شمسی 
سال محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین 
شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر 
ماه در هابهای تعیین شده به عنوان نشانگر 
قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق 
ایران،  پتروشیمی  صنعت  توسعه  در  رقیب 
شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و 

هابهای NBP انگلیس و FFT هلند .
صنایع  پذیری  رقابت  حفظ  برای   -٢ ماده 
پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این 
صنایع در هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که 
براساس بند ب ماده یک این ابالغیه محاسبه 

می شود، بیشتر نخواهد شد.
ماده ٣- قیمت گازطبیعی موضوع این ابالغیه 
از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد 
و  ماده ١  قیمتهای محاسبه شده در  از  کمتر 
از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد 

 ١ ماده  در  شده  محاسبه  قیمتهای  از  بیشتر 
است.

سال  ابتدای  از  قیمت  فرمول  این   -٤ ماده 
١٣٩٥ تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر است.

جنجال افزایش نرخ خوراک در بودجه ۱۴۰۲
نوسان  علت  به  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
قیمت گاز در سال ۱۴۰۰ و رسیدن خوراک حتی 
تا ناحیه های ۱۰ هزار تومان برای هر مترمکعب 
برای  را  جدید  فرمول  گرفت  تصمیم  دولت 
سال ۱۴۰۱ اجرایی کند که همان ۵ هزارتومان 
برای هر متر مکعب است، نکته این است که 
در سال گذشته در بیشتر اوقات نرخ خوراک 
پتروشیمی ها زیر قیمت ۵ هزار تومان برای هر 
متر مکعب بوده و به نوعی در سال جاری با 
افزایش قیمت نرخ خوراک نسبت به میانگین 
سال گذشته مواجه هستیم و در این صورت 
برخی از پتروشیمی ها مانند شیراز و خراسان 
توانسته اند خود را با نرخ خوراک جدید وفق 

داده و افزایش سود نیز داشته باشند.
نکته ای دیگری که باید به پتروشیمی ها حق 
داده که نگران نرخ خوراک باشند بحث رسیدن 
از  بسیاری  در  فرسودگی  و  استهالک  مرز  به 
پتروشیمی ها است که این نکته باید به دقت 
صنعت  فعاالن  نگرانی  این  و  شود  بررسی 

پتروشیمی رفع شود.
دولت قصد دارد با افزایش نرخ خوراک در 
بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از تراز صنعت گاز 
کشور را مثبت کرده و قیمت را واقعی سازی 
این  پتروشیمی ها معتقدند  از  اما برخی  کند 
نوع فعالیت به زیان دهی پتروشیمی ها منجر 
خواهد شد در صورتی که افزایش سال جاری 
نشان داد اگر افزایش قیمت منصفانه باشد 
نخواهد  پتروشیمی ها  برای  ای  ویژه  اتفاق 

افتاد.

اخبار

یکی از مواردی که در 
ماه های اخیر به مسأله ای 

جنجالی تبدیل شده بحث 
خوراک پتروشیمی ها بوده و 

پتروشیمی ها مدعی هستند که 
به مرز زیان دهی رسیده اند اما 
بررسی های مهر نشان می دهد 
تنها حاشیه سود این شرکت ها 
کاسته شده و بحث زیان دهی 

مطرح نیست

اداره اطالعات انرژی آمریکا از درآمد نفتی ۳۴ میلیارد دالری ایران 
در ۷ ماهه سال جاری میالدی خبر داد که تنها ۵ میلیارد دالر از کل 

درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ کمتر است.
به گزارش ایرنا، اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارشی که به تازگی 
منتشر کرده کل درآمد نفتی ۱۳ عضو اوپک در ۷ ماهه سال جاری 
میالدی را ۵۰۰ میلیارد دالر اعالم کرده است. درآمد نیم تریلیون دالری 
اوپک در ۷ ماهه امسال تنها ۷۰ میلیارد دالر از درآمد ۵۷۰ میلیارد 
دالری ثبت شده برای این سازمان در ۱۲ ماهه سال گذشته میالدی 
کمتر است. این گزارش پیش بینی کرده است کل درآمد نفتی اوپک در 

سال ۲۰۲۲ به ۸۴۲ میلیارد دالر برسد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا همچنین درآمد نفتی ایران در ۷ ماهه 
سال جاری میالدی را ۳۴ میلیارد دالر برآورد کرده است که این رقم از 
کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ فقط ۵ میلیارد دالر کمتر است. 
ایران در سال گذشته میالدی ۳۹ میلیارد دالر درآمد نفتی داشته 

است.

بر این اساس متوسط درآمد ماهانه ایران از فروش نفت در سال 
گذشته میالدی ۳.۲۵ میلیارد دالر بوده است اما ایران در ۷ ماهه 
امسال به طور متوسط ۴.۸۵ میلیارد دالر درآمد نفتی داشته است که 

نشان دهنده رشد ۴۹ درصدی است.
درآمد ۳۴ میلیارد دالری ایران از فروش نفت در ۷ ماهه امسال که 
دو برابر درآمد نفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۰ است نشان دهنده 
تحلیل رفتن اثر تحریم های آمریکا علیه ایران است. ایران در سال ۲۰۲۰ 
بالغ بر ۱۷ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۱ نیز ۳۹ میلیارد دالر درآمد نفتی 
کسب کرده بود و بر اساس پیش بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا 

درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵۸ میلیارد دالر خواهد رسید.
ایران در میان اعضای اوپک از نظر درآمد نفتی در ۷ ماهه ۲۰۲۰ در 
رتبه پنجم قرار داشته است. عربستان با ۱۷۱ میلیارد دالر بیشترین 
درآمد نفتی را در این مدت داشته است. عراق با ۷۲ میلیارد دالر، 
امارات با ۶۸ میلیارد دالر و کویت با ۵۴ میلیارد دالر به ترتیب در 

رتبه های دوم تا چهارم از این نظر قرار داشته اند.

اداره اطالعات انرژی آمریکا خبر داد
وش نفت در ۷ ماه با وجود تحریم ها درآمد ۳۴ میلیارد دالری ایران از فر

به  ثبت 605939  شماره  به  درتاریخ 1401/09/19  فرخ  صنعت  عصر  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شناسه ملی 14011742623 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات ، واردات ، خرید ، فروش ، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
،فعالیت های کامپیوتری اعم از طراحی، اجرا، نصب و نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری) غیرفرهنگی و 
غیرهنری( سخت افزاری، تولید نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری) غیر فرهنگی و غیر هنری( ،خدمات 
شبکه و تعمیرات، طراحی و پشتیبانی سایت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات آی تی ، انجام کلیه ی 
امور فنی مهندسی ،خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی تأمین تجهیز، راه اندازی، نگهداری فنی و نصب و 
ساخت و اجرای کلیه قطعات، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی، آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی همچنین 
قطعات و مواد اولیه دارویی و پزشکی و دندانپزشکی ، مراقبت از سالمندان در منزل ، مطالعه و ارزیابی، انتقال 
دانش فنی، برپایی همایش و سمینار و کنفرانس های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور، برگزاری 
کارگاه های عمومی، تخصصی و 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، نزد بانک ها و افتتاح 
حساب بانکی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها 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، نارمک، 
خیابان شهید محمدرضا عبادی، خیابان فرجام، پالک 398، طبقه 2، واحد 7 کدپستی 1685683374 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرخ 
ابراهیمی نژاد به شماره ملی 2980170844 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه آقای فیلیپ ابراهیمی نژاد به 
شماره ملی 3179622210 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای فرخ ابراهیمی نژاد به شماره ملی 
2980170844 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 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 )1426684(

به شماره ثبت 606149  پارس درتاریخ 1401/09/22  پویندگان طب  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت   
به شناسه ملی 14011758657 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه، تولید، بسته بندی، خرید و فروش، 
توزیع،پخش، نصب، نگهداری، بهره برداری، پشتیبانی، اپراتوری، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
اعم ازتجهیزات و قطعات پزشکی، پیراپزشکی، بیمارستانی، داروئی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دامپزشکی، 
خدمات پزشکی، بهداشتی، کاالهای الکتریکی، الکترونیکی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی 
ونگهداری آنها، محصوالت بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، آشامیدنی، محصوالت کشاورزی و پتروشیمی، لوازم 
خودرویی نو و دست دوم و ارائه خدمات و مشاوره و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی و همچنین ترخیص کاال 
ازگمرکات داخلی و بین المللی،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و پیمان های دولتی و خصوصی، عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از 
کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی 
وخارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و 
خارج کشور. 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، اختیاریه، خیابان آزاد، خیابان 
میثم، پالک 13، بلوک شمالی، طبقه 3، واحد 14 کدپستی 1951884647 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان قلعهء به شماره ملی 
4284947362 دارنده 75000000 ریال سهم الشرکه خانم شمیم قیدری به شماره ملی 4285683725 دارنده 
25000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان قلعهء به شماره ملی 4284947362 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شمیم قیدری به شماره 
ملی 4285683725 به سمت رئیس هیئت مدیره 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 با امضاء مدیرعامل 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. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1426692(

ثبت  شماره  به   1401/09/14 درتاریخ  علیزاده  پیشخوان  ستاره  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
605706 به شناسه ملی 14011723395 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان خدمات دولت الکترونیک از قبیل 
ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر 
دولتی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور. 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، شهرک شاهد بعثت، 54268، کوچه )بی نام(، کوچه 
سوم، پالک -19، طبقه 3 کدپستی 1853914577 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شیوا کرمی به شماره ملی 0550128115 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه آقای محسن علیزاده به شماره ملی 1530766052 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم شیوا کرمی به شماره ملی 0550128115 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای محسن علیزاده به شماره ملی 1530766052 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1426685(

برگ سبز   موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : موتور سیکلت امجد  و  رنگ موتورسیکلت : قرمز و  
 : : 4126987 و  شماره تنه  : 92985-851  و  شماره موتور  : 1387 و  شماره پالک  مدل موتورسیکلت 
125A8736914  به  نام مالک : عادل بغالنی مفقود گردیده واز درجه اعتبار فاقد می /شد.)کد1401/09/262((

سند مالکیت  و   سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : 
سمند و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۹۶  و شماره پالک : ایران 40_۷81ط1۶ و شماره شاسی : 
NAACR1HW3HF256893  و شماره موتور : 147H0331229 به نام صاحب سند : زهرا اصغری حسین 

پور  و ازمفقود گردیده واز درجه اعتبار فاقد می باشد.)کد1401/09/263(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نسترن پژوهنده
از رشت در مقطع   فرزندعین اهلل به شماره شناسنامه 2۵80۶۵838۶و کد ملی 2۵80۶۵838۶صادره 
کارشناسی رشته روانشناسی بالینی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان با شماره 33۵۷11۷ مفقود 
گردیده و فاقد   اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

الهیجان به نشانی گیالن،الهیجان،انتهای خیابان شقایق ارسال نماید.)کد1401/09/264(

اصل برگ سبز خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 1382 به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 986ج45 
ایران 40 و/ شماره موتور 10FSF94177086 و شماره شاسی 82606166 به نام محمد نیکونسبتی با کد ملی 

0110197380 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/265(

برگ سبز خودروی ام جی 550 مدل 2011 پالک منطقه آزاد قشم به شماره 12784 به شماره شاسی 
LSJW26G34BS991099 و شماره موتور B010030111 بنام حسن آزاد دوالبی گم شده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/266(

انقضا  تاریخ  با  شیرالی  حامد  دکتر  نام  1۵2۷۶8-131_222به  شماره  به  تهران  شهر  مطب  پروانه 
1401/12/2۹مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/09/267(

برگ سبز و کارت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید  ومدل وسیله 
نقلیه : 1401  وشماره پالک : 45 176ن74   وشماره شاسی : N AANA15E2Nk466787  و شماره موتور : 
125k0019266 به  نام صاحب سند : ندا زمانی مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/09/268(

مقطع  مدیریت  رشته  در  دانشجویی ۹82201۵۹  شماره  به  فر  یزدانی  زهرا  اینجانب  دانشجویی  کارت 
تحصیلی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 

مدارک را به آدرس تهران ، ولنجک ، میدان دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی ارسال نماید.)کد1401/09/269(

برگ سبز خودروی پراید مدل 1387 به شماره پالک ایران 84 783 ج 28 و رنگ نقره ای متالیک به شماره 
موتور 2484672 شماره شاسی S1412287788826 به مالکیت خاتم بتول خیرخواه ابکنار مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/270(

اینجانب محمد عزیزیان دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی به شماره دانشجویی ۹۷2140۷1 
اعالم میدارم که این کارت از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/09/271(

شناسنامه سرکار خانم آیدا شیرود حسنیان به شماره ملی 0312432178 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
میباشد.)کد1401/09/272(

  سند کمپانی  و فاکتور فروش پژو  به نام وسیله نقلیه : 4٠۵ و رنگ خودرو : مشکی متالیک  و مدل وسیله 
نقلیه : ١٣٨٣  و شماره پالک : ٢١ایران۵۵۵م٧۵ و  شماره شاسی : 830۶3112 و شماره موتور : 1248314۷232  

به نام صاحب سند : ملیحه پیکامی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/273(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امین غفاریان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 001۷10822۵ صادره از 
تهران در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی صادره از اموزشگده سما تهران با شماره سریال 1۶۹4۹04 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به آموزشگده سما تهران به کد پستی 

14۷۷۹۹۹۶۵1 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/9/274(

از قم در مقطع  اینجانب مهدی خلیلی فرزند محمد به شماره شناسنامه 10۷۶۷۵ صادره  مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی صادره از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران به شماره تایید 
سازمان مرکزی 1۷۹112301۷01 و تاریخ ۹2/08/0۷ مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به نشانی تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، 

بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تحویل دهد.نوبت سوم )کد1401/09/275(

کارت خودروی SD 20۶ مدل ۹3 به پالک 42ل13۵ ایران11 رنگ سفیدوشماره موتور 163B0027249 و 
به شماره شاسی NAAP41FD8EJ654758به مالکیت طاهره کریمی جعفری مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/09/276(

رنگ  به  پالک 54ایران 442 ق 59  مدل 1390به شماره  پراید131به  ماشین خودروی  برگ سبزوکارت 
ایزدی  مالکیت محمد  به   S3412290391869به شماره موتور4458823وبه شماره شاسی سفید روغنی 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/277(

آگهی مفقودیمدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب محمدکرمی حوت فرزند خورشیدبه شماره 
شناسنامه 2298درمقطع کارشناسی رشته ی آموزش وپرورش ابتدایی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی استان 
کرمان واحد کهنوج مفقودگردیده است وفاقداعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه آزاد 

واحد کهنوج ارسال نمایید.)کد1401/09/278


