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با کنار زدن کویت
 ایران یک پله جایگاه از دست رفته خود در اوپک را

پس گرفت

 آژانس بین المللی انرژی تولید نفت ایران در آخرین ماه ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ 
میلیون بشکه در روز اعالم کرد و از صعود ایران به جایگاه چهارم بزرگ ترین 

تولیدکنندگان اوپک خبر داد.
به گزارش ایرنا، آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه 
خود از بازار نفت جهان، کل تولید نفت اوپک در آخرین ماه سال میالدی 
گذشته را ۲۹.۱۹ میلیون بشکه در روز اعالم کرده است.مجموع تولید نفت 
۱۳ عضو اوپک در دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن ۴۰ هزار بشکه در 

روز کاهش داشته است.
این نهاد بین المللی همچنین تولید نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۲ را 
۲.۷۲ میلیون بشکه در روز اعالم کرده است که این رقم نسبت به ماه قبل 
از آن تغییری نداشته اما نسبت به ماه اکتبر ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش 

داشته است.
تولید نفت ایران در اکتبر امسال ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز اعالم 
شده بود. بر اساس این گزارش ایران با افزایش قابل توجه تولید نفت 
خود طی ماه های اخیر توانسته است در دره بندی تولیدکنندگان بزرگ 
بگیرد.  را  چهارم  جایگاه  در  کویت  جای  و  بیاید  باالتر  پله  یک  اوپک 
ایران که در پی تحریم های غیرقانونی آمریکا با کاهش قابل توجه تولید 
نفت مواجه شده و از دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم 
نزول کرده بود طی ماه های اخیر توانسته است بخش مهمی از تولید 
از دست رفته خود را بازیابد و در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ به 
جایگاه چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک صعود کرده است. کویت در 
ماه نوامبر ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز و در ماه دسامبر ۲.۶۶ میلیون 

بشکه در روز نفت تولید کرده که کمتر از ایران بوده است.
کویت در اکتبر امسال ۲.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود 
در حالی که تولید نفت ایران در این ماه ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز 

گزارش شده بود.
عربستان با تولید روزانه ۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت بزرگ ترین تولیدکننده 
اوپک در دسامبر ۲۰۱۲ بوده و پس از این کشور، عراق با ۴.۴۵ میلیون 
بشکه در روز در رتبه دوم و امارات با ۳.۲۳ میلیون بشکه در روز در رتبه 

سوم قرار گرفته اند.

زنگنه درباره مافیای نفتی چه گفته بود؟

آدرس غلط درباره بحران اصلی صنعت گاز در ایران
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت 
نفت ایران بر این اعتقاد است که مشکل اصلی که 
ما امروز داریم این نیست که شرکت ذخیره سازی 
در  ما  که  است  این  بلکه  شده است  منحل  گاز 
صنعت گاز و نفت نتوانسته ایم فناوری های جدید 
را بکار گیریم، عالوه بر اینکه میزان هدر رفتن گاز 
در سیستم گازرسانی ما به اندازه  مصرف یک سال 

ترکیه است. 
به گزارش خبرآنالین، موج سرمای اخیر که منجر 
به بحران گازی در دومین دارنده بزرگترین میادین 
گازی در دنیا شد، حال بهانه ای شده است برای 
موافقان دولت سیزدهم که مسئولیت ناکارآمدی 
و وضعیت بحرانی پیش آمده را بر گردن مخالفان 

خود بیاندازند.
انحالل شرکت ذخیره سازی  پای ماجرای  حال 
گاز در دولت گذشته به فرایند مقصریابی موافقان 
دولت سیزدهم کشیده است تا نشان داده شود 

ریشه مشکل کجاست.
مدیرکل  خاقانی،  محمود  خصوص  این  در 
پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران، 
در گفت و گو با خبرنگار خبرآنالین، گقت:» آقای 
زنگنه در دولت هفتم و هشتم که وزیر نفت بود با 
توجه به اینکه شاید این روزها را پیش بینی می کرد، 
مبتکر ایجاد مخازنی برای ذخیره سازی گاز بود که 
این مخازن در منطقه سراجه، نزدیک قم، سرمایه 
گذاری و ایجاد شدند و برای اینکه این پروژه اجرا 
شود شرکتی ایجاد شد. در سال ۱۳۹۰ و در دولت 
دهم که خصوصی سازی ها شروع شد این شرکت 
نیز از جمله شرکت هایی بود اسم آن در فهرست 
زنگنه در دولت  آقای  بود.  رفته  خصوصی سازی 
یازدهم و دوازدهم که به وزارت نفت بازگشت با 
توجه به هزینه بر بودن این شرکت و هزینه های 
باال می برد  را  گاز  آن که هزینه ذخیره  باالسری 

تصمیم گرفت که این شرکت منحل شود.«
تولید گاز رکورد زد اما به خانوار ایرانی نرسید

خاقانی با طرح این پرسش که مگر زمانی که 
شرکت منحل می شود انبارها و مخازنی که برای 
ایجاد آنها سرمایه گذاری کالنی صورت گرفته است 
تا گاز داخل آنها سرمایه گذاری شود نیز از بین 
می رود؟، گفت:» این مخازن وجود داشته و وجود 
دارد و دولت محترم مردمی سیزدهم که قاعدتا 
باید به فکر این روزها می بوده که هواشناسی های 
بین المللی این سرما را پیش بینی کرده بودند، باید 
این مخازن را مورد استفاده قرار می داده است؛ اگر 
وزارت نفت مدعی است که انحالل این شرکت 
موجب شده است که بحران فعلی ایجاد شود باید 
توضیح دهد مخازن چه شده است و آیا مخازن 
نیز منهدم شده است و اگر نشده است در این یک 
سال با مخازن چکار کرده اند و حجم گازی که در 
این مخازن ذخیره می شده است چه میزان بوده و 
چگونه می توانسته در این بحران نقش ایفا کند و 
اتفاق پیش آمده برخالف ادعای دولت است که ما 

در تولید گاز به رکورد جدید رسیدیم.«
الهیات خوانده های امام صادق، جایگزین مدیران 

با سابقه صنعت نفت شدند
پاسخ  در  ادامه  در  انرژی  بازار  کارشناس  این 
به این پرسش که ریشه بحران فعلی کجاست؛ 
با  مدیران  ما  ایران  گاز  ملی  در شرکت  گفت:» 
آقای  مشکل  و  داشته ایم  متخصص  و  تجربه 
این است که به  مهندس اوجی در وزارت نفت 

تحمیل  کارمندانی  و  مدیران  یک سری  ایشان 
شده است که به دلیل ارتباطات فامیلی و سیاسی 
منصوب می شوند و هیچ گونه تجربه و سابقه ای در 
صنعت پتروشیمی، گاز و یا نفت ندارند. در دولت 
نهم و دهم برنامه ریزی هایی صورت گرفت که به 
طور کلی وزارت نفت منحل شود و این اتفاق افتاد 
و هزاران مدیر جنگ دیده در طول جنگ تحمیلی 
بهترین دانشگاه ها تحصیل  هشت ساله که در 
کرده بودند و با تجربه بودن بیرون ریخته شدند 
و با افرادی که در دانشگاه امام صادق تحصیل 
جایگزین  خوانده اند  الهیات  و  معارف  و  کردند 

شدند.«
خاقانی در ادامه افزود :» زمانی که آقای زنگنه 
تمام  بازگشت  نفت  صنعت  به  سال ۱۳۹۲  در 
مدیران سابق و کارشناسان سابق را که به صورت 
دل زده تقاضای بازنشستگی زودرس کرده بودند، 
در پنجم دی ماه سال ۱۳۹۲ در باشگاه شماره یک 
صنعت نفت جمع کرد و گفت" مذاکرات برجام 
آغاز شده است و اگر برجام موفق شود ما باید به 
میزان تولید نفت و گاز قبل از تحریم های برجامی 
بازگردیم و شما باید به صنعت نفت باز گردید و 
به من کمک کنید چراکه من صنعت نفت را در 
تا ۸۰ هزار نفر کارمند تحویل  با ۷۰  سال ۱۳۸۴ 
از  بیش  با  در حال حاضر  و  داده ام  نهم  دولت 
اعظم  بخش  گرفته ام"  تحویل  کارمند  هزار   ۲۰۰
که  نداشته اند  این ها در حوزه مربوطه تخصص 
هزینه باالسری بسیار زیادی به صنعت تحمیل 

شده بود.«
مافیاهای گردن کلفت صنعت نفت چه کسانی  

هستند؟
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت 
نفت ایران در ادامه گفت:» آقای زنگنه با استفاده 
از این دلسوزان صنعت نفت که تجارب زیادی 
داشتند، توانست زمانی که برجام امضا شد، تولید 
و صادرات نفت را به رقم قابل توجهی برساند اما 
مافیای بسیار قوی در صنعت نفت حضور پیدا 
ادعا  نهم  دولت  در  باشد  یادتان   . بودند  کرده  
شد که در وزارت نفت مافیا وجود دارد و سپس 
که  احمدی نژاد  آقای  دولت  در  نفت  وقت  وزیر 
وزیر نفت شدند در مجلس اعالم کردند که من 
هر چقدر در نفت جست وجو کردم مافیایی پیدا 
نکردم اما مهندس زنگنه در پنجم دی ماه ۱۳۹۲ 
در جمع مدیران و کارشناسان سابق شرکت نفت 
و گاز و شرکت های زیر مجموعه با شفافیت جالبی 
کلفتی در حوزه  مافیاهای گردن  گفت دوستان 
نفت حضور دارند که مشکل ساز هستند و نام 
مافیای »ب.ز« را به زبان آورد و او را معرفی کرد و 
سپس آقای »ب.ز« برای آقای زنگنه پیام فرستاد 
که جای ما عوض خواهد شد تو به زندان خواهی 
با  دوازدهم  دولت  در  می آیم.  بیرون  من  و  آمد 
از  آقای زنگنه کاری کردند که دیگر جرات نکرد 
مافیا حرفی به زبان بیاورد تا اینکه آن مافیا که در 
زیرزمین با آقای ترامپ رفیق بود، رئیس جمهور 
آمریکا را متقاعد کرد تا از برجام خارج شود و آقای 
ترامپ هم زمانی که خواست از برجام خارج شود 
در  آمریکا  ایران سر  که  تمام گفت  با شفافیت 

برجام کاله گذاشته است.«
هدر رفت گاز در سیستم گازرسانی ما اندازه 

مصرف ترکیه است
افزود:»  ادامه  در  انرژی  حوزه  کارشناس  این 

مشکل اصلی که ما امروز داریم این نیست که 
شرکت ذخیره سازی گاز منحل شده است بلکه این 
است که ما در صنعت گاز و نفت نتوانسته ایم 
فناوری های جدید را بکار گیریم، عالوه بر اینکه 
ما  گازرسانی  سیستم  در  گاز  رفتن  هدر  میزان 
دولت  است.  ترکیه  سال  یک  مصرف  اندازه   به 
سیزدهم بدون سر و صدا بهای انرژی مصرفی برای 
مصرف کننده را افزایش داده است اما این موضوع 
کماکان باعث نشده است مصرف کننده کم مصرف 
کند، چراکه به طور کلی سیستم مصرفی ما نه تنها 
در بخش خانگی بلکه در بخش صنایع از راندمان 
خوبی برخوردار نیست؛ یک متر مکعب گاز زمانی 
که به نیروگاه ما وارد می شود ۳ کیلووات ساعت 
برق تولید می کند اما در ترکیه یک متر مکعب گاز 

۵ تا ۶ کیلووات ساعت برق تولید می کند.«
چنبره مافیا بر منافع ملی

دارید  انتظار  شما  افزود:»  ادامه  در  خاقانی 
اما  دهد  کاهش  را  خود  مصرف  مصرف کننده 
نمی گویید چطور اینکار را انجام دهد؛ سیستمی که 
مصرف کننده به واسطه آن خود را گرم می کند و 
یا خوراک می پزد انرژی زیاد مصرف می کند. وزارت 
نفت در دولت هفتم و هشتم متوجه این مشکل 
شد و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی را تاسیس 
کرد و مطالعاتی در آنجا انجام شد که به عنوان 
مثال برای کاهش مصرف بنزین می بایست حمل 
و نقل عمومی توسعه پیدا کند و کیفیت آن بهبود 
پیدا کند اما مافیای اتومبیل اجازه چنین کاری را 
نداد؛ چراکه اگر کیفیت حمل و نقل عمومی ما 
بهبود پیدا می کرد، کسی به دنبال خرید اتومبیل 
نیز  گرمایشی  صنایع  با  ارتباط  در  و  نمی رفت 
مطالعات وسیعی صورت گرفت مبنی بر بازسازی 
و نوسازی اما صنعتگران تحریم ها را بهانه کردند 
و از این کار سرباز زدند از طرفی اگر می خواستند 
تحریم ها را دور بزنند نیز هزینه تمام شده آنها ۴۰ 
درصد افزایش پیدا می کرد و در نتیجه مشکالت 

ما آنجایی است که عده ای در حکمرانی و یا دولت 
پنهان حضور دارند که به جای منافع ملی، منافع 
باندی و فامیلی خود را ارجحیت می دهند. در 
دولت دوازدهم و در آذر ماه سال ۱۳۹۶ حسن 
را   ۱۳۹۷ سال  بودجه  الیحه  که  زمانی  روحانی 
که  کرد  بیان  صراحتا  می کرد،  مجلس  تقدیم 
اختیار ۵  در  نقدینگی کشور  توجه  قابل  درصد 
شخصیت حقیقی و حقوقی است و مبارزه با این 
۵ شخصیت خیلی سخت است و آقای ابراهیم 
رییسی که با شعار مبارزه با فساد بر روی کار آمد 
تنها برای نیل به این هدف باید اقتصاد خرد و کالن 

کشور را شفاف کند.«
کشورهایی اروپایی چگونه از بحران انرژی جان 

سالم به در بردند؟
تنها  سرما  موج  این  در  ایران  وجود  این  با 
کشورهای  گذشته  هفته های  در  و  نبوده است 
اروپایی و حتی روسیه سرمای بی سابقه ای را تجربه 
کردند اما این سرمایه بی سابقه در نهایت منجر 
به افت فشار گاز در کشورهای اروپایی که مالک 

دومین بزرگترین میادین گازی نیز نیستند، نشد !
محمود خاقانی در پاسخ به این پرسش که اروپا 
چه سیاستی را در پیش گرفت که توانست بر 
بحران گاز فائق آید؛ گفت:» در حال حاضر که 
در بودجه ۱۴۰۲ گفته می شود از مردم مالیات 
اخذ شود، بحث بر سر این است که دیگر نباید 
بر درآمدهای نفتی حساب باز کرد چراکه برجام 
مرده  است و در نتیجه دولت باید برای تامین 
منابع خود از مردم مالیات اخذ کند که این مالیات 
اروپا مردم  در  داد،  افزایش خواهد  را  تورم  نیز 
مالیات می دهند و مردم دولت هایی را انتخاب 
دهندگان  مالیات  به  موظف اند  که  می کنند 
پاسخ گو باشد، چراکه دستمزد کارمندان دولت از 
محل مالیات تامین می شود و در نتیجه دولت و 
کارمندان دولت خدمتگذار مردم هستند نه اینکه 

حاکم بر مردم باشند. 

اخبار

خاقانی: شما انتظار دارید 
مصرف کننده مصرف خود 

را کاهش دهد اما نمی گویید 
چطور اینکار را انجام دهد؛ 

سیستمی که مصرف کننده به 
واسطه آن خود را گرم می کند 
و یا خوراک می پزد انرژی زیاد 

مصرف می کند
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رسمی 

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای ۳29 - 1۳96 مورخ 1۳96/01/۳0  تصرفات آقای / خانم حسین سیالوی فرزند 
کاظم صادره از اهواز شماره شناسنامه 19۸44 دارای کد ملی شماره 1۷۵09626۵9 نسبت به 
یک باب ساختمان به مساحت 64/9۷ متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک 2690/۸06 واقع 
در بخش 2 اهواز، اخبار خروجی به نام صباح فاخری راد منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده ۳ 
قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم اگهی میگردد تا هرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور 

سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/04

نصرت اهلل 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

۵/24۳4 م/الف

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   1401/09/06 تاریخ   140160۳1200۸0026۷۵ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
آق قال، پرونده کالسه 140111441200۸000024 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بی 
بی عایشه سوقی فرزند تواق به شماره شناسنامه 2۳ و کدملی 49۷99۵۳۵۵۷صادره از آق قال 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 1۸9متر مربع در قسمتی از باقیمانده 
ششدانگ پالک شماره 1۳12 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷- حوزه ثبتی 
ملک شهرستان آق قال از سهمی آقای رحمن بردی توماج تایید گردیده است. لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی 

صادر خواهد شد. 1۳۸۷6/ م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/04

محمد فندرسکی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایزنان دریایی کاسپین درتاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 607721 به 
شناسه ملی 14011872068 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره در کلیه امور دریایی و دریانوردی، انتقال دانش سیستم های ایمنی 
و کنترل کیفیت ، انتقال دانش دریانوردی ، انتقال دانش کشتیرانی ، انتقال دانش فنی و مهندسی کشتی ، 
انتقال دانش دریایی ، مدیریت کشتی ، مشاوره راه اندازی شرکت دریایی ، امور بندری ، امور نمایندگی دریایی 
، امور بین المللی دریایی ، مشاوره تأمین نیرو برای شرکت ، ارائه مشاوره در کلیه خدمات مربوط به کشتیرانی 
، انبارداری کلیه کاالهای وارداتی و صادراتی شرکت ، بارشماری تخلیه و بارگیری کاال برای شرکت ، واردات و 
صادرات محصوالت کشاورزی ، خدمات بازرگانی و مشاوره در ترخیص کاالهای مجاز و همچنین تخلیه و بارگیری 
کاالهای اختصاصی شرکت ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ کارت بازرگانی و حق العملکاری 
برای شرکت، جابجایی کاالهای درون شهری ، تعمیر و نگهداری کشتی ، دریافت تسهیالت از بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، شرکت 
در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 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 عباس دین محمدی، خیابان شهید بهمن 
کالمی، پالک 33، طبقه 2 کدپستی 1646775813 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدحسن حاج جعفری به شماره ملی 0054636515 
دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای جمال حسین زاده به شماره ملی 2229015680 دارنده 25000000 ریال 
سهم الشرکه آقای آرش کارساز به شماره ملی 3258365695 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمدحسن حاج جعفری به شماره ملی 0054636515 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای جمال حسین زاده به شماره ملی 2229015680 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرش کارساز به شماره ملی 3258365695 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 مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 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 )1444830( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایجاد معماری آینده درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 607973 به 
شناسه ملی 14011886470 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و نظارت و ساخت ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری ، تجهیز و راه 
اندازی کارگاه های ساختمانی جهت تخریب و نوسازی و بازسازی ساختمان در سراسر کشور ، اخذ و اعطای 
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی برای شرکت ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از 
کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها 
برای شرکت ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی برای شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برای 
شرکت ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی برای شرکت ، عقد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی 
و بین المللی برای شرکت 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، سعادت آباد، خیابان 
شهیدجهانگیر انقطاع)بیستم غربی(، خیابان عالمه طباطبائی شمالی، پالک 2، ساختمان فرهان، طبقه 3، واحد 
15 کدپستی 1997979138 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای عباس گودرزی به شماره ملی 0058117857 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه 
آقای حمیدرضا شفیقی به شماره ملی 0061878391 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه خانم نرگس دهقانی به 
شماره ملی 1289102392 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عباس گودرزی به شماره 
ملی 0058117857 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای حمیدرضا شفیقی به شماره ملی 0061878391 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نرگس دهقانی به شماره ملی 1289102392 به سمت نایب 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 باامضاء 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 )1444832(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسمان گستر نامیرا درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 607946 به 
شناسه ملی 14011885236 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 پخش کلیه 
محصوالت صنایع غذایی و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، محصوالت غذایی و کشاورزی ، 
پخش مواد غذایی ، مواد روغنی خوراکی و صنعتی ، 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 
جهت پیشبرد اهداف شرکت ، اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد 
شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، شرکت در مناقصه های کارهای خدماتی اعم از تاسیساتی ، حمل و نقل 
درون شهری و نظافتی ، شرکت در همایش ها و کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها 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 تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک راه آهن، خیابان 
عالمه قزوینی، بن بست مجتمع خیام، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 1493815994 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدعرفان لطفی 
رجبی به شماره ملی 3860851411 دارنده 3000000000 ریال سهم الشرکه آقای عباس صادق مال وآجرد به شماره 
ملی 3871137571 دارنده 7000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدعرفان لطفی رجبی به 
شماره ملی 3860851411 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عباس صادق مال وآجرد به 
شماره ملی 3871137571 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 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 )1444833( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیان تجارت ایرانیان درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 607947 به 
شناسه ملی 14011885274 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس 
از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 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 جهت تحقق 
اهداف شرکت، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد 
شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی و خارجی و بین 
المللی، 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 تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پاسداران، خیابان 
شهیدداود مومنی نژاد)گلستان اول(، خیابان برادران شهید پایدارفرد، پالک 32، طبقه 1، واحد 102 کدپستی 
1666916667 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای علی رضا موسیوند به شماره ملی 0013012010 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه خانم فرزانه 
موسیوند به شماره ملی 0070274789 دارنده 4750000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی رضا 
موسیوند به شماره ملی 0013012010 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم فرزانه موسیوند به شماره ملی 0070274789 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 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 )1444831( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه طراحان کاردک درتاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 607720 به 
شناسه ملی 14011872049 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 و همچنین کلیه محصوالت ساختمانی ، معماری و دکوراسیون داخلی ، صنعتی 
، 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 جهت تحقق اهداف شرکت ، ترخیص کاال از کلیه 
گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر 
داخلی و خارجی و بین المللی، 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 تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، تهران نو، خیابان شهید سیدمهدی حصیری، خیابان شهید امیرهوشنگ حاجی فرجی، پالک 60، 
طبقه 2، واحد 4 کدپستی 1733813395 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سامان ندائی به شماره ملی 0018529208 دارنده 900000 ریال سهم 
الشرکه خانم سپیده ندائی به شماره ملی 0200245066 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سامان ندائی به شماره ملی 0018529208 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم سپیده ندائی به شماره ملی 0200245066 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 )1444823( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طرح و ساخت ساده درتاریخ 1401/10/28 به شماره ثبت 607831 به 
شناسه ملی 14011878160 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات اجرای ساختمان ، اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و 
بتنی ، ابنیه سبک و سنگین ، ساخت راه و باند ، تاسیسات مربوطه ، ساخت راه آهن ، مترو )ریلی( ، احداث 
کانال ، نقشه برداری و تسطیح اراضی ، گودبرداری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات 
صنعتی و نیروگاهها ، ساب پاشی و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی ، بازسازی ابنیه ، تزئینات داخلی 
و خارجی ساختمان ها ، تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات ساختمان ها خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته 
بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و کاالها و تجهیزات و مصالح 
ساختمانی ، 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 جهت پیشبرد اهداف شرکت ، اخذ 
اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور 
، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 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، کوچه یشمی، خیابان شهید جعفر عین آبادی، پالک 4، طبقه 1، واحد 
جنوبی کدپستی 1959916166 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد محمدزاده محمودآبادی به شماره ملی 0015633470 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه آقای حسن پاشائی کوردلو به شماره ملی 0079637396 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمدعلی فخرالدین به شماره ملی 0079899366 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد محمدزاده محمودآبادی به شماره ملی 0015633470 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای حسن پاشائی کوردلو به شماره ملی 0079637396 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
محمدعلی فخرالدین به شماره ملی 0079899366 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 باامضاء مدیرعامل به تنهایی 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 )1444834( 

به شماره ثبت 607869  پایتخت درتاریخ 1401/11/01  پویان  با مسئولیت محدود شایان  تاسیس شرکت   
به شناسه ملی 14011881817 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی 
نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولید داخل، خدمات 
شبکه های اطالع رسانی طراحی، راه اندازی و مدیریت پلت فرم ها و پایگاه های آفالین و آنالین داخلی و خارجی 
اعم از انواع نرم افزارها، اپلیکیشن و وب سایت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی و خدمات شبکه های 
اطالع رسانی، مشاوره، طراحی و اجرای کلیه خدمات نرم افزاری و شبکه های رایانه ای و برنامه نویسی، تولید، 
اجرا، نظارت و مشاوره در خصوص طرح های انفورماتیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، پایگاه داده ها )ارایه، اجرا، 
پشتیبانی(، سرورها در داخل و خارج از کشور، نظارت بر اجرای کلیه طرحهای انفورماتیکی طراحی صفحات 
وب ارایه کلیه خدمات در زمینه خرید و فروش سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری تهیه و تدوین و اجرای طرح 
های جامع فناوری اطالعات اعم از تحلیل طراحی تولید استقرار راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر 
نرم افزارهای طراحی، انجام کلیه امور بازاریابی غیرشبکه ای. شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و 
غیر تخصصی داخل و خارج کشور- ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و 
خارج از کشور- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 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، جنت 
آباد جنوبی، کوچه گلناز، خیابان ریاحی، پالک 11، طبقه همکف، واحد شرقی کدپستی 1473838661 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرشته 
باقری شادهی به شماره ملی 0015468062 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد باقری شادهی به 
شماره ملی 0021555559 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد حسین باقری شادهی به شماره ملی 
0045809437 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم بهشته صمدی کلی به شماره ملی 0050645651 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته باقری شادهی به شماره ملی 0015468062 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
باقری شادهی به شماره ملی 0021555559 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای محمد حسین باقری شادهی به شماره ملی 0045809437 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم بهشته صمدی کلی به شماره ملی 0050645651 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 یا نایب رئیس هیئت مدیره 
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 )1444827( 


