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تبعات تعطیلی اینستکس بر اقتصاد ایران

وع نشده بود که تعطیل شود اینستکس شر

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ یک کارشناس مسائل 
بین المللی با اشاره به انحالل اینستکس از سوی 
تروئیکای اروپایی گفت: پایان اینستکس این پیام 
آشکار را صادر می کند که ایران باید مذاکره برجام 

جدید را بدون قید و شرطی بپذیرد.
»اینستکس تعطیل شد« این اتفاق در حالی 
است که این طرح ابزار ویژه مالی بود که در ژانویه 
۲۰۱۹ توسط کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا 
برای تسهیل تجارت غیر دالری با ایران ایجاد شد.

در  اروپایی  تروئیکای  که  بود  شب  پنج شنبه 
بیانیه ای مشترک اعالم کردند که ابراز حمایت از 
مبادالت تجاری با ایران یا به اصطالح »اینستکس« 

منحل شده است.
سایت  توسط  که  اروپایی  تروئیکای  بیانیه  در 
است:  آمده  شده  منتشر  انگلیس  دولت 
»سهامداران اینتکس - بلژیک، دانمارک، فنالند، 
و  سوئد  اسپانیا،  نروژ،  هلند،  آلمان،  فرانسه، 
انگلیس - تصمیم به منحل کردن اینستکس گرفته 

اند.«
نوشتند:  بیانیه  این  در  اروپایی  کشور  سه 
»اینستکس در سال ۲۰۱۹ توسط فرانسه، آلمان 

و انگلیس راه اندازی شد تا تجارت قانونی میان 
را  بشردوستانه  زمینه  در  ویژه  به  اروپا  و  ایران 
اینستکس  اخیر،  سال  چهار  طی  کند.  تسهیل 
تجاری  تبادالت  تا  کرده  تالش  مداوم  طور  به 
میان ایران و اروپا را تسهیل کند. تقاضای قوی 
از سوی صادرکنندگان اروپایی - عمدتا در بخش 
بشردوستانه - برای استفاده از سازوکار اینستکس 

وجود داشت.«
مَقر اینستکس در پاریس و ریاست آن بر عهده 
پر فیشرِ آلمانی، از مدیران پیشین کومرتس بانک 
بود که در تاریخ هفتم تیر ماه ۱۳۹۸ با اعالم سید 
عباس عراقچی سازوکار مالی اینستکس عملیاتی و 

در اسفند ۱۴۰۱ تصمیم به تعطیلی آن گرفته  شد.
اقتصاد۲۴ درباره  با  مهدی مطهرنیا در گفتگو 
تبعات تعطیلی اینستکس بر اقتصاد ایران اظهار 
داشت: اینستکس شروع نشده بود که تمام شود. 
در واقع اروپایی ها از همان اول می دانستند، این 
طرح کارایی چندانی ندارد. با این حال باید بپذیریم، 
آنچه که امروز در ارتباط با ایران در جامعه جهانی 
رخ می دهد، وضعیت ایران را در خوف و رجاء قرار 
از یک سو نظام قدرت در جهان و  داده است. 

کلوپِ کشور های بزرگ نشان می دهد جهان برای 
معامله بزرگ در شکل دهی به نظم نوین آماده 
می شود. در همین راستا چین پا به میدان گذاشته 
است و به عنوان کشوری کمونیستی بین دو قطب 
اسالمی، یعنی ایرانِ شیعی و عربستانِ اهل تسنن 
مصالحه ایجاد می کند تا نظام اندیشگی در قرن 
بیستم شاهد تصویری گران سنگ باشد و بحران ۷ 

ساله به پایان برسد.
ادامه گفت: در  در  الملل  بین  نظام  تحلیلگر 
آمریکا،  کنار  در  چین  داشت،  اذعان  باید  واقع 
قدرت  کلوپ  روسیه  و  آلمان  فرانسه،  انگلیس، 
جهانی را تشکیل می دهند، لذا از یک طرف تالش 
می شود، مساله ایران در منطقه حل شود، آن هم 
در حالی که چالش های ایران با نظام بین الملل 
تشدید می شود تا بتوان اینطور گفت، این نشانه 
ایجاد تصویر بزرگ در رابطه با تهران است. تهران 
در فشار هایی ناشی از تحریم های فلج کننده با 
سیاسی  مدیریت  در  تزلزل  و  درونی  نابسامانی 
روبرو است و بر آن است که مشکالت منطقه ای 
را رفع کند که الزام این مهم عقب نشینی از مواضع 

قبل است.

مسائل،  به  ایران  ورود  بعدی  الیه  افزود:  وی 
البته پذیرش  و  المللی  بین  به مناسبات  مربوط 
مرغ  تخم  اکنون  لذا  است؛  آینده  جهانی  نظام 
استقرار  حال  در  جهانی  معامله  سبد  در  ایران 
است. چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و 
البته آمریکا در این بازی نقشی اساسی دارند. با 
این توضیح که در محوریت آن ها ایاالت متحده 
قرار دارد که به نظر می رسد، این بار به راحتی با 
ایران وارد مذاکره نشود؛ لذا از یک سو شاهدیم 
که عربستان به واسطه احتمال خطرات ناشی از 
برخورد نظامیِ تهران- تل آویو، سعی اش را به کار 
گرفته است، اختالف با ایران را با میانجی گری 

چینی ها سریع تر حل و فصل کند.
مطهرنیا تصریح کرد: همچنین چین دنبال این 
است، تضمینی در ارتباط با عدم حمله ایران به 
منافعش در عربستان بگیرد. در این بین اسرائیل 
هم عمالً در حال گام برداشتن به سمت ایجاد 
در  نیز  غرب  است.  تهران  علیه  نظامی  فضای 
ادامه اتحادی که علیه تهران و مسکو دارد، تالش 
می کند با بزرگنمایی جنگ اوکراین و خرید و فروش 
تسلیحات بین ایران و روسیه و همچنین بحث 
مذاکرات  شکسِت  همچنین  و  ایرانی  پهپاد های 
برجام، ایران را یا دست بسته پشت میز مذاکره 
بنشاند یا زمینه های هجمه مناسبت تر در گام های 

بعدی از منظر نظامی علیه ایران را فراهم کند.
این کارشناس مسائل بین ایمللی توضیح داد: 
باید این رفتار ها و کنش ها را در تصویری بزرگ 
دید. در واقع اجزای آن را نمی توان در چارچوبی 
بی معنا از منظر استراتژی نگاه کرد. پس باید 
گفت، اگرچه اینستکس از اول هم در بازار بین 
المللی جدی نبود، اما اعالم شکست و برچیده 
شدن آن فضایی را ایجاد خواهد کرد که از نظر 
بین المللی، ایران را با جنبه های روانی ناشی از 
پایان اینستکس روبرو می سازد و این پیام آشکار 
برجام  باید مذاکرات  ایران  که  را صادر می کند 
جدید را بدون قید و شرطی بپذیرد. روندی که 
برای  را  در حال حاضر شکل گرفته است فضا 
در  احتمالی  میانجی گری های  رسیدن  ثمر  به 

راستای توافق هسته ای فراهم می کند.
مطهرنیا در پایان گفت: شرح این شرایط مویدِ 
این موضوع است که دولت انقالبی پیش از این 
و  می خواند  بار  ذلت  سازشی  را  مذاکره  هرگونه 
این بار ورود به بحث توافق را اقدامی عزتمندانه و 

توفیقی بزرگ و مثال زدنی معرفی می کند.

َمقر اینستکس در پاریس و 
ریاست آن بر عهده پر فیشِر 
آلمانی، از مدیران پیشین 
کومرتس بانک بود که در تاریخ 
هفتم تیر ماه 1۳۹۸ با اعالم 
سید عباس عراقچی سازوکار 
مالی اینستکس عملیاتی و در 
اسفند 1401 تصمیم به تعطیلی 
آن گرفته  شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد
احتمال تعیین دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای 

عالی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دستمزد گارگران باید با 
تاکید بر سه جانبه گرایی تعیین می شود، گفت: در صورتی که نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت به اتفاق آرا برسند، در جلسه شورای عالی کار 

امروز میزان دستمزد کارگران برای سال آینده نهایی می شود.
به گزارش ایرنا، »سید صولت مرتضوی« روز یکشنبه در حاشیه دومین 
جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق مرزی، اظهار داشت: تاکید ما این است تا پایان سال 
تصمیم گیری نهایی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران انجام شود. وی 
افزود: کمیته دستمزد و حقوق تشکیل شده و نشست های چند جانبه ای با 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شده است. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با انتقاد از اینکه عده ای برداشت اشتباهی از تعیین دستمزد 
توسط وزیر کار دارند، گفت: بر اساس قانون دستمزد باید با تاکید بر سه جانبه 
گرایی تعیین شود، اما عده ای بر این باور هستند که وزیر کار دستور می دهد و 
دستمزد تعیین می شود. مرتضوی تاکید کرد: در هر سال مقتضیات برای تعیین 
دستمزد متفاوت است و باید بر اساس اصل سه جانبه گری تصمیم گیری 
شود. وی با اشاره به برگزاری دومین جلسه تقویت کسب و کارها در مناطق 
مرزی، گفت: در این جلسه دستگاه ها گزارش ها را اعالم کردند که در همین 
راستا تعدادی از بازارچه های مرزی ایجاد شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی عنوان کرد: مراوده و ارتباطات فرمانداران و استانداران با کشورهای 
مرزی تسهیل و توجه ویژه ای به اشتغال شده است. مرتضوی با اشاره به اینکه 
تعداد قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در مناطق مرزی است، بیان کرد: بر 
اساس رصد سامانه اشتغال آمارها نشان از رشد ایجاد اشتغال در این مناطق 
دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای طرح کاالبرگ در سراسر کشور 
اشاره کرد و افزود: موظف هستیم در سراسر کشور این طرح را اجرا کنیم که 
بستر کاالبرگ با مشوق ها در حال اجراست. وی تاکید کرد: انتخاب کاالبرگ 
یا مبلغ نقدی یارانه اختیاری است؛ هر چند با اقبال گسترده مردم از کاالبرگ 
مواجه نشدیم؛ اما سامانه در سراسر کشور گسترش می دهیم تا مردم در 
همه جای کشور از این طرح استفاده کنند. مرتضوی از رشد اشتغال خبر داد 
و گفت: در سال ۱۴۰۱ وعده رییس جمهور عملیاتی شد از مرز یک میلیون 

فرصت شغلی گذشتیم که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ رکورد بزنیم.

 4900566543 شناسنامه  شماره  به  اله  ولی  فرزند  قلندری  علی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک   
صادره از کرج در مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری صادره از واحد دانشگاهی صفادشت به شماره 
3184386مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی صفادشت به نشانی تهران مالرد صفادشت خیابان فوالدسازان ارسال نماید.)کد1401/12/375(

کارت خودرو امیرحسین مبینی با کد ملی 0453603432 و شماره شناسنامه 354 فرزند محمدحسن، 
خودرو پژو 206 شکالتی-متالیک مدل 1384 شماره پالک 68ی599 ایران 77 با شماره شاسی 11801101 و 
شماره موتور 10FX5V2235335 به نام امیرحسین مبینی در تاریخ 1401/12/06 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/376(

مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی اینجانب ژاله شوشتریان مالک فرزند رضا به شماره شناسنامه 24۶7 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر )نرم افزار( صادره از واحد دانشگاهی 
تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهر شمالی نبش آذرشهر 

پالک 20۹ و یا کدپستی 1۵۸471۵414 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/12/377(

برگ سبز خودرو ، کارت خودرو ، کارت بیمه خودرو ، کارت هوشمند سوخت و کارت معاینه فنی خودرو رنو 
ال 90 رنگ سفید مدل 1390به شماره پالک ایران 769-66ن94 و شماره موتور K4MA690W064815 و 
شماره شاسی NAPLSRALD01110787 به نام جهانگیر یزدان شناس باصفت مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/378(

برگ سبز خودرو پراید مدل 1۳۸۸ به شماره پالک 1۶ ۸7۳ ج 7۳ به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 
2۸0۸۶21 و شماره شاسی s14122۸۸21۳۳۳1 به مالکیت آقای علیرضا خادمی به شماره ملی 0۶022۸۵04۶ 

صادره از شهرستان ساوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/12/379(

  برگ سبز موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : اپاچی  و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و   مدل موتورسیکلت 
: 1۳۸۹  و  شماره پالک : 147۶7 ایران 1۳4  و  شماره موتور : 47۹7۳  و  شماره تنه : ۸۹0۶07۵  به نام مالک 

: آرمان قصبه  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/380(

برگ سبز موتور سیکلت پالس مدل 1۳۹۵ به شماره پالک 1۳4.4172۹ به رنگ مشکی به شماره موتور 
NEODJGBUD90271 و شماره تنه N5P***180A9523629 به مالكيت آقای امیر رضایی دوست به 

شماره ملی001۵4۹۸001 صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/381(

كارت خودرو رنو پارس تندر مدل 1396 به شماره پالک 587-20ص16 به رنگ نقره اي به شماره موتور 
K4MA690-W168207 و شماره شاسي NAPLSRALDH1309849 به مالكيت حامد حامدي نژاد به 

شماره ملی4323021852 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/382(

برگ سبز خودروی دنا توربو اتوماتیک سفید به مدل 1401به پالک 7۹۹ه۹7به رنگ سفیدبه شماره موتور 
153H0078219 و به شماره شاسی NAAW61hu7ne576985 به مالکیت کامران یورتچی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/383(

   كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  سواری  به نام 
وسیله نقلیه : هیوندای اوانته  و رنگ خودرو : نقره آبی  و مدل وسیله نقلیه : 1386  و شماره پالک : -44 998ج 
99  و شماره شاسی : 86332100414  و شماره موتور : 5336307  به نام صاحب سند : زهرا راتبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/384(

مدارک تحصیلی کارشناسی)صفادشت( ، کاردانی)ورامین ( و دیپلم اینجانب زهرا خلیلی عصر به کد ملی 
0010244921 صادره از تهران ، چندین سال است مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.نوبت دوم 

)کد1401/12/385(

درمقطع  به شماره شناسنامه 0780450124  فر  وحیدیان  بهاره  اینجانب  ریزنمرات  و  دانشنامه  مدارک 
کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی صادره از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مفقود شده است.از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدارک را به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به نشانی سبزوار نرسیده به شهرک توحید دانشگاه 
علوم پزشکی سبزوار واحد دانش آموختگان، ارسال شود یا با شماره 0۹1201۵۹774 تماس گرفته شود.نوبت 

دوم )کد1401/12/386(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب افشین صادقی فرشباف فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4890068813 
صادره از ساوجبالغ در مقطع کارشناسی رشته عمران-عمران صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 
تاییدیه سازمان مرکزی 179221402271 مورخ 17/02/1393 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به آدرس قزوین، میدان جانبازان، 
بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین کد پستی: ۳41۹۹-1۵1۹۵ و صندوق پستی: ۳41۸۵-141۶ ارسال 

نمایید.نوبت سوم  )کد1401/12/387(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگام افرند داتک همراه درتاریخ 1401/12/16 به شماره ثبت 610187 به 
شناسه ملی 14012068234 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 اعم از قطعات الکترونیک ، تلفن همراه ، قطعات کامپیوتر ، لپ تاپ ، انواع رایانه 
، تبلت ، تلفن هوشمند ، انواع لوازم جانبی تلفن همراه شامل : محافظ صفحه نمایش ، قاب و سایر اقالم مرتبط 
با تلفن همراه ، خدمات پس از فروش و پشتیبانی از انواع تلفن همراه ، تبلت و رایانه ، انجام فعالیت ها در زمینه 
تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی) غیر هرمی ، غیر شبکه ای ( ، 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 ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی 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، سبالن جنوبی، 
خیابان سبالن جنوبی، کوچه شهید جاوید پرنیان، پالک 28، طبقه 3 کدپستی 1643936954 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیرعباس روح 
بخش به شماره ملی 0018239668 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی روح بخش به شماره ملی 
0023788501 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیرعباس روح بخش به شماره ملی 
0018239668 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
مهدی روح بخش به شماره ملی 0023788501 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 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 )1468050( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایلیا ابزار تبریز درتاریخ 1401/12/10 به شماره ثبت 57328 به شناسه 
ملی 14012050743 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
ابزار آالت  انواع  ، صادرات  ، واردات  ، فروش  ، خرید  بندی  ، بسته  ، توزیع  : تعمیر  میگردد. موضوع فعالیت 
ساختمانی و صنعتی ، انواع کاالهای مجاز بازرگانی - ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات - عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در خصوص موضوع فعالیت شرکت - افتتاح حساب و اخذ هرگونه وام و ضمانت 
بانکی و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت - شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی - اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی - شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در خصوص موضوع فعالیت - ایجاد شعب در داخل و خارج 
از کشور. ارائه خدمات از طریق فروشگاه اینترنتی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در خصوص خرید و فروش انواع 
کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، بلوارملت، 
کوچه )جهان نیرو(، بلوار ملت، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 5197815543 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای شهرام رقمی احمقیه به شماره ملی 
1382880634 ولی ، ایلیا رقمی احمقیه به شماره ملی 1364771306 دارنده 3500000 ریال سهم الشرکه آقای 
شهرام رقمی احمقیه به شماره ملی 1382880634 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم ساناز شیرپای احمقیه 
به شماره ملی 1382926367 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای شهرام رقمی احمقیه به 
شماره ملی 1382880634 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ساناز شیرپای احمقیه به شماره ملی 1382926367 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 شهرام 
رقمی احمقیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )1468719(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نام آوران دنیای بینهایت درتاریخ 1401/12/15 به شماره ثبت 610104 به 
شناسه ملی 14012063624 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، توزیع و بسـته بندی انواع محصوالت آرایشـی و بهـداشتی بعـداز 
اخـذمجوزهای الزم، انعقاد قرارداد با کلیه سازمان ها و وزاتخانه ها،ارگان ها و دوایر و شرکت ها،اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی ، خرید و فروش اینترنتی و تاسیس فروشگاه، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و امور 
مرتبط با حق العمل کاری. همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و 
خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای 
شرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطا ء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی 
، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، شرکت در سمینار ها و برپایی همایش اخذ وام و 
اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از 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، سپهر، کوچه گل آرا، خیابان تربیت معلم، پالک -18، طبقه 4، واحد 2 کدپستی 1998957370 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهکامه وثیقی 
به شماره ملی 0079546013 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی چهره قانی به شماره ملی 0083062416 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهکامه وثیقی به شماره ملی 0079546013 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی چهره قانی به شماره ملی 0083062416 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 با امضاء 
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 )1468030( 

 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود پویندگان طب پارس به شناسه ملی 14011758657 و به شماره 
ثبت 606149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل 
شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پونک شمالی، خیابان شهید سید 
قاسم طباطبایی، خیابان کوهستان، پالک -3، طبقه 1، واحد جنوبی به کد پستی: 1476943646 تغییر یافت. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

غیرتجاری تهران )1468067( 
 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک اختران متین درتاریخ 1401/12/16 به شماره ثبت 73526 به شناسه 
ملی 14012071042 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه بستر و امکان فروش محصوالت مختلف به تولید کنندگان ، تامین کنندگان و 
فروشندگان مختلف در بستر اینترنتی چند فروشندگی)مارکت پلیس( برگزاری استارت آپ ، طراحی و اجرای 
سایت اینترنت ، خدمات تحت وب و پشتیبانی و تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خلجا، کوچه شهید مجتبی تربتیان11، خیابان خلجا، پالک 107، 
ساختمان آذر مهر، طبقه 1، واحد 1 کدپستی 8135751991 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی 1270491636 
دارنده 91000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه صدری به شماره ملی 1271208628 دارنده 4000000 ریال سهم 
الشرکه خانم عفت بانگی به شماره ملی 1281727334 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی 1270491636 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عفت بانگی به شماره ملی 1281727334 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات 
- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء محمدرضا رجالی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
است. 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1468666( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنعت گستر سورنا کازرون به شناسه ملی 14011200602 و به شماره 
ثبت 596723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/09/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی 10100691180 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/09/12 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی 10101634157 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/12 شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به شناسه ملی 10101887744 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/12انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1468061( 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهام تجارت درنیکا به شناسه ملی 14009852177 و به شماره ثبت 
574042 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سید علیرضا 
برومند یزدی به شماره ملی 0082282651 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 آقای 
امین مزاحی به شماره ملی 0082491852 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 خانم نگین 
سادات برومندیزدی به شماره ملی 0440294657 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 انتخاب 
گردیدند کلیه چک ها و سفته ها و اسناد و بروات و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق مکاتباتی عادی و مراسالت با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هئیت مدیره به 
تنهایی و با مهر شرکت معتبر و نافذ میباشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1468062( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفاه گستران نوین دیبا درتاریخ 1401/12/15 به شماره ثبت 610114 به 
شناسه ملی 14012064304 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات رفاهی، احداث مسکن و فعالیتهای ساختمانی و عمرانی در زمینه 
ساخت اماکن تجاری، اداری، آموزشی، مذهبی، درمانی، ورزشی،صنعتی ،سیاحتی ، تجاری و رفاهی،خرید و فروش 
و صادرات و واردات و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،تاسیس و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی،توسعه بازار 
برای صاحبان سرمایه- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های کسب و کار و تولیدی-طراحی، محاسبه، نظارت 
و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز و محوطه سازی زیبا سازی و رنگ آمیزی معابر.انجام کلیه امور 
خدماتی شامل تنظیفات، محوطه سازی فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکتها، اجرای کلیه خدمات 
شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی ، عقد قرارداد با اشخاص جهت 
ارائه خدمات فوق، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- انعقاد قراردادهای مالی در قالب عقود اسالمی - 
اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- اخذ و اعطای نمایندگی 
داخلی وخارجی- شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی- ایجادشعب در سراسر 
کشور- برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی-ترخیص کاال از گمرکات 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، فرزانه، کوچه شهید علی قنبری، کوچه شهید حمیدرضا 
خداوردیان، پالک 14، طبقه 4 کدپستی 1765755485 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدجواد نصیری فرد به شماره ملی 4570197671 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه قریب بلوک به شماره ملی 4578820785 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدجواد نصیری فرد به شماره ملی 4570197671 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم معصومه قریب بلوک به شماره ملی 
4578820785 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 هرکدام 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 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات طبیب خودرو درتاریخ 1401/12/14 به شماره ثبت 610062 به ها و موسسات غیرتجاری تهران )1468032(
شناسه ملی 14012062020 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 از جمله واردات و صادرات خودرو ، کلیه تجهیزات و قطعات خودرو ، انجام 
کلیه خدمات خودرویی ، تعمیر و نگهداری و کلیه وسایل نقلیه ، 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 ، 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 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، میدان سردار شهید حسن طهرانی مقدم، خیابان سرو شرقی، پالک 
78، مجتمع سعادت، ورودی غربی، طبقه 1، واحد 6 کدپستی 1997998417 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید فرهود حسینی به شماره 
ملی 0079007155 دارنده 490000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی خضریان به شماره ملی 3861018519 
دارنده 510000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید فرهود حسینی به شماره ملی 0079007155 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مهدی 
خضریان به شماره ملی 3861018519 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 با امضا رئیس 
هیئت مدیره به تنهایی 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 )1468033( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی ابزارآالت صنعتی فیدار بهنام کریمی درتاریخ 1401/12/15 به 
شماره ثبت 610144 به شناسه ملی 14012066173 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تامین ، تجهیز و عرضه انواع ابزارآالت صنعتی اعم از 
ابزارآالت دستی ، برقی ، شارژی ، بادی و پنوماتیک ، بنزینی ، ساختمانی ، باغبانی ، جوشکاری و برشکاری ، 
تراشکاری و قالب سازی ، هیدرولیکی ، اندازه گیری دقیق ، حمل و بارگیری و تجهیزات ترافیکی ، برش ، ساب 
سنباده ، تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی ، تجهیزات ایمنی آتشنشانی ، تفنگ میخ کوب ، میخ و چاشنی ، 
رنگ ، چسب و محلول های صنعتی ، پیچ و مهره ها ، قفل و یراق ، 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 ، 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، میدان حسن آباد، کوچه شهیدغالمحسین 
نیکنام، کوچه شهیدشیرازی آریا، پالک -14، طبقه 2، واحد 4 کدپستی 1113734614 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهنام کریمی به شماره ملی 
0015275981 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد کریمی به شماره ملی 0017390435 دارنده 50000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهنام کریمی به شماره ملی 0015275981 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای بهزاد کریمی به شماره ملی 0017390435 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 )1468043( 

اطالعیه
با توجه به عدم پاسخگویی و عدم پرداخت هزینه نگهداری دو راس اسب 
به شماره میکروچیپهای364099600005374 و 985157000032146 به 
مدت قریب یکسال چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی ادعا بر مالکیت 
اسبهای مذکور را دارد با در دست داشتن مستندات مالکیت ظرف ده 
روز از انتشار آگهی در ساعات اداری به مرکز پرورش اسب شکوری در 
تهران ابتدای اتوبان ساوه مراجعه و بدهی اسبها را تصفیه نماید. در غیر 
این صورت با تملک و فروش اسبها به قیمت کارشناسی بدهی معوقه 

تصفیه خواهد شد.
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