خبر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور
با کمرنگ کردن صفرها در پول ملی است
رئیس کمیسیوناقتصادیمجلس گفت:دولتبهدنبالایجادفضایروانیدر
کشور با کمرنگ کردن صفرها در پول ملی است.محمدرضا پورابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به آخرین وضعیت بررسی الیحه حذف  4صفر از پول ملی در این کمیسیون،
گفت :این الیحه از سوی دولت به مجلس دهم ارائهشده بود و در آن مجلس به
تصویب رسیده بود و از سوی شورای نگهبان ایراداتی به آن واردشده است که
در کمیسیون در حال بررسی و رفع آنها هستیم.وی بابیان اینکه الیحهای
که دولت به مجلس ارائه کرده بود دارای  2سرفصل بود ،ادامه داد:دولت اعتقاد
دارد کهحذف4صفراز پولملیبهصورتشکلیوساختاریدارایاثراتمثبتی
است ،در همه کشورها که آثار تورم شدید میشود این کار صورت میگیرد.
نماینده کرمان در مجلس تصریح کرد :یکی از راهکارهایی که میتوان از طریق
آن حسابهای ملی را نگهداری کرد و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد
حذف صفر است که بر این اساس دولت الیحهای را به مجلس ارائه کرده بود.
ن که حذف صفر از پول ملی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأ کید بر ای 
به سادهسازی حسابها و نحوه محاسبات حسابهای ملی کمک میکند،
عنوان کرد :دلیل اصلیای که باعث میشود تورم بهصورت مستمر در کشور
وجود داشته باشد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و منجر به حذف صفر
شود بیتوجهی به سیاستهای پولی و مالی است.پور ابراهیمی بابیان اینکه
دولت باید به دنبال خاموش کردن موتور تولید صفر که تورم است ،باشد ،اظهار
داشت :یکی از دالیلی که منجر به تولید صفر در اقتصاد کشور میشود بهطور
نمونه شوک ارزی است که به دلیل نا کارآمدیها در حوزه ارزی است که باید
این موضوعات را کنترل کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران:

 ۳۰درصد اصناف تهران
از اول آذرماه اجازه فعالیت دارند
رئیس اتاق اصناف تهران گفت:با توجه به اعمال محدودیتهای جدید مقابله
با کرونا از اول آذرماه ،تنها  ۳۰درصد از اصناف اجازه فعالیت دارد و  ۷۰درصد
آنها تا دو هفته باید تعطیل شود.به گزارش ایسنا،قاسم نوده فراهانی اظهار
کرد :محدودیتها شامل گروه شغلی یک؛ نظیر نانواییها ،سوپرمارکتها،
خواربارفروشیها،تعمیرگاههاولوازمیدکیفروشها(خانگیوخودرو)،فروشگاههای
زنجیرهای،مرا کز بهداشتی و درمانی،داروخانهها و چاپخانهها نمیشود.وی
افزود:فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروههای دو،س ه و چهار
داشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید
کاال عرضه کند و فروشگاههای زنجیرهای هم نمیتوانند پوشا ک یا ظروف به
متقاضیان عرضه کنند.نوده فراهانی همچنین تأ کید کرد که تمام واحدهای
صنفی گروه یک نیز باید رأس ساعت  ۲۰تعطیل شود ،چرا که محدودیت رفت و
آمد در خیابان از ساعت  ۲۱به بعد ممنوع است و اصناف شامل این ممنوعیت
میشوند.وی بابیان اینکه تمام بازرسان اتاق اصناف ،بهداشت،سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،سازمان صمت استان تهران و
پلیس نظارت بر اما کن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند،اظهار
کرد:فعاالن اصناف متخلف که دستورالعملهای بهداشتی مقابله با ویروس
ی کنند و در صورت
کرونا را رعایت نکنند ،بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت م 
تکرار ،صنف آنها پلمب میشود.

معاون آب منطقهای تهران اعالم كرد:

احتمال وقوع سیل در تهران

معاونحفاظتوبهرهبرداریآبمنطقهایتهران گفت:طیدوبارش۳۵میلیمتر
باران پیشبینیشده است.احمدعلی قربانیان معاون حفاظت و بهرهبرداری
آب منطقهای تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :از
ابتدای سال آبی تا روز گذشته  ۳۰آبان  ۰۱/۳۲میلیمتر بارش باران گزارششده
است.او ادامه داد :متأسفانه بهرغم بارشها ،بارندگی نسبت به سال گذشته
 ۶۶درصد و نسبت به بلندمدت  ۱۷درصد کاهش داشته است.معاون حفاظت
و بهرهبرداری آب منطقهای تهران اضافه کرد :با توجه به پیشبینی سازمان
هواشناسی روزشنبه و يكشنبه ۳۵ ،میلیمتر باران میبارد.قربانیان بابیان
اینکه هشدارهای الزم را به سازمانها و ارگانها از طریق نصب بنر در سطح
رودخانههاانجامدادهایم،بیان کرد:خواهشماایناست کهبههیچعنوانمردم
در حاشیه رودخانهها تردد و اتراق نکنند ،هرلحظه امکان بارشهای محتمل
سیالبی وجود دارد ،هرچند که ظرفیت ذخیره داریم ،ولی ممکن است سیالب
آسیب و خسارت نا گوار برای مردم داشته باشد.او با تأ کید بر اینکه سدها در
حال کنترل هستند ،ولی احتمال طغیان رودخانهها وجود دارد ،تصریح کرد:
سدها به لحاظ پایداری هیچ مشکلی ندارند و همه سدها ازلحاظ رفتارسنجی و
رفتارنگاری کنترل میشوند و هیچ مشکلی به لحاظ مدیریت سیالب و پایداری
سدها وجود ندارد و از این بابت جای نگرانی نیست.قربانیان گفت :حتی ما به
منازل مسکونی که در اطراف رودخانهها سا کن هستند هم توصیه میکنیم که
از اتراق و یا رفتوآمد بیمورد در کنار و حاشیه رودخانهها پرهیز کنند ،چرا که
ممکن است پس از قطع باران رودخانهها در باالدست طغیان کنند.

معاون وزیر صمت:

واردات گندم همچنان ممنوع است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :خبرهای منتشرشده در خصوص
واردات گندم توسط بخش خصوصی کشور دروغ است.به گزارش شاتا ،یزدان
سیف گفت:درخصوصانتشارفیلمیعلیهویمبنیبرصدورمجوزواردات گندم
از طریق جریانات سیاسی ،در این فیلم تالش شده تا بنده و آن جریان سیاسی
موردنظر تخریب شویم.وی افزود  :بنده ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای
الهی و اخالق اسالمی ،به اطالع مردم عزیز ایران میرسانم از سال  95تا کنون
واردات هرگونه گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده است.وی ادامه داد :
درسالهایاخیر()98-99بهمنظورتکمیلذخایراستراتژیکوباال بردنضریب
امنیتقضائی کشور نسبتبهواردات گندم،صرفاتوسطبخشدولتیاقداماتی
صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر
انتشاریافته کامال دروغ است.

نحوه پرداخت سود امسال
سهام عدالت ابالغ شد
مدیریتنظارتبرناشرانسازمانبورسمصوبهشورایعالیبورسدربارهنحوهپرداخت
سود سال مالی  ۹۸دارندگان سهام عدالت را ابالغ کرد.به گزارش تسنیم،مدیریت
نظارت بر ناشران سازمان بورس مصوبه شورای عالی بورس در خصوص نحوه
پرداخت سود سال مالی  98دارندگان سهام عدالت را به کلیه شرکتهای بورسی
و فرابورسی و حسابرسان معتمد سازمان ابالغ کرد.براین اساس ،طبق مصوبه 22
مهرمصوبهشورایعالیبورسمقررشد،سودسهامشرکتهایسرمایهپذیرمتعلق
به سهامداران مشمول سهام عدالت برای سال مالی  98نسبت به مشمولینی که
روشمستقیمراانتخاب کردهاندبهحسابهایمعرفیشدهتوسطسرمایهگذاران
و برای مشمولینی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند بهحساب شرکتهای
سرمایهگذاری استانی سهام عدالت هر استان پرداخت شود.
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آب در نفت ۴۰دالری!
گزارش «رسالت» از امکان تحقق رقم فروش نفت در الیحه بودجه 1400؛

نفیسه امامی
ادامه از صفحه اول
با افزایش عرضه از سوی ایران که سالها امکان
صادراتبرایشفراهمنبودوخودداری کشورها
از کاهشمیزانتولیدنفت،انتظاربرهمخوردن
تعادل موردنیاز بازار در آینده ،چشمانداز دور
از ذهنی نیست که زمینهساز کاهش قیمت
در هر بشکه نفت را حتی به کمتر از  40دالر
فراهم کند.
از ذکر این نکته هم نباید گذشت که تغییر
سیاستهای تحریمی درباره ایران با باز شدن
فصل جدیدی از مذا کرات پیرامون در نظر
گرفتن حقوق ایران اقدامی زمانبر خواهد بود
و معلوم نیست آیا ایران میتواند بر حق فروش
نفت که با خروج آمریکا از برجام و ایجاد کارزار
فشار حدا کثریبهشدتروبه کاهش گذاشت،
دست یابد یا خیر؟
نظر مثبت مجلس به تعیین رقم  40دالر
برای بودجه 1400
علیرضاشهبازیعضو کمیسیونبرنامهوبودجه
درباره پیشبینی دولت برای فروش  40دالری
نفتدربودجهسالآیندهبه«رسالت»بیان کرد:
مجلسامیدواراستدرصورتبهبودشرایطهر
بشکه نفت با ارقام باالتری به فروش برسد ،اما
اینحداقلیاست کهپیشبینیشدهومجلس
همنظرمثبتیبهرقم40دالردارد.درشرایط کنونی
اینرقم،معقولومناسباست،هرچند40دالر
برایفروشنفتتوسط کشورهایتولیدکننده،
رقمایدهآلینیست،زیرابیشترصرفهزینههای
ی گردد.
استخراج م 
وی با تأ کید برضرورت کاهش وابستگی بودجه
بهنفتتصریح کرد:باتوجهبهتوصیهرهبرمعظم
انقالببراصالحساختاربودجهوعدموابستگیآن
بهنفت،تالشمیشودتاایناتفاقبیفتد.دولت
بایدبستریرابرایجلوگیریاز فروشنفتخام
و تالش برای صادرات فرآوردههای نفتی فراهم

بیاورد.تجربهتشدیدتحریمهاحا کیازآناست
که باید به این سمتوسو حرکت کنیم.
شهبازی خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر
به علت محدودیت در فروش نفت ،وابستگی
بودجه به آن تا حدودی کمتر شده است .ا گر
ی گرفت،
کشوردربرابراینعملانجامشدهقرارنم 
تصمیمجدیبرای کاهشوابستگیبهبودجه
ی کرد .قطع وابستگی بودجه به درآمد
اتخاذ نم 
حاصلازفروشنفتبهیکبارهامکانپذیرنیست
واینهدفبهتدریجقابلانجاماست.ایناتفاق
در آینده بهطورقطع خواهد افتاد ،زیرا چارهای
بهجز این کار برای کشور وجود ندارد.
بازار ،رشد قیمت نفت را برای سال آینده
پیشبینی نمیکند
سید محسن قمصری ،مدیر امور بینالملل
سابقشرکتملینفتدر گفتوگوبا«رسالت»،
درباره تحقق بودجه  1400با نفت  40دالر
بیان کرد:تعیینفروشبشکه40دالرازحاال برای
سالآیندهتوسطهیچفروشندهایامکانپذیر
ی کند.بنابراین
نیست،زیرارقمرابازارمشخصم 
این عدد بهطور تقریبی پیشبینیشده و
ن که تا چه میزان محقق شود به شرایط بازار
ای 
بستگی دارد.
وی ادامه داد :با توجه به شیوع کرونا مصرف
نفت بهشدت افت پیدا کرده و کاهش مصرف،
قیمتهاراتحتتأثیرقرار دادهاست.در شرایط
فعلی که میزان مصرف کم شده ،تولید تقریبا
بهاندازه گذشته است و مازاد عرضه میتواند
به بازار فشار قیمتی وارد کند .از سوی دیگر
تحریمهای نفتی بر میزان فروش ما تأثیرگذار
بوده است و ا گر این شرایط برچیده شود و ما به
وضعیتعادیبازگردیم،ایرانباسهولتبیشتری
امکان فروش خواهد داشت و رقابت آن با دیگر
تولیدکنندگانش کمتر میشود.
قمصریبااشارهبهضرورتدر نظر گرفتنمیزان
تقاضا در سال  2021میالدی افزود :بازار ،رشد

وزیر راه و شهرسازی:

بانکها از عوامل افزایش قیمت
مسکنهستند
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت
مسکن هستند ،گفت :دولت ،مردم را به حال خود رها نکرده است.محمد
اسالمیدر گفتوگوباتسنیمدر پاسخبهاینپرسش کهآیاطرحملیمسکن
میتواند مشکل ایران و مستأجران را حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش
مسکن تقریبا بیارتباط با بحث عرضه و تقاضاست .در سال  91که باالترین
عرضه مسکن در کشور رویداده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده

ی کند.
قیمت را برای سال آینده پیشبینی نم 
درنتیجه ا گر رشد مصرف را نداشته باشیم،
افزایش تولید بهعنوان عامل بازدارنده برای
باال رفتن قیمتها در نظر گرفته میشود .از
سوی دیگر سفتهبازان هم در بازار ،تالش برای
پایین نگهداشتن قیمتها دارند .مجموع
این عوامل میتواند قیمت دالر را به پایینتر
از  40دالر برساند.
مدیر امور بینالملل سابق شرکت ملی نفت،
درباره امکان کاهش تولید کشورهایی که جای
ایرانرادر تولیدنفتدر ایامتحریمها گرفتهاند،
گفت :ایران قبل از توافق برجام توانست سهم

است.ویافزود:براساسمنحنیآمار بانکمرکزیوتحلیلهایاقتصادی
بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل دهه 70به اینسو
میبینیمنرخدالر،طالویکمترمربعواحدمسکونیهمپایهمافزایشیافته
ی گیرد ،نهتنها
است ،یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای موازی تأثیر م 
مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متأثر از قیمت دالر است.وی
تصریح کرد :در ارتباط با تحوالت اقتصادی کشور مهمترین کاری که باید
انجام دهیم این است که تقاضای غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم،
این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن
مصرفی باشد .بخشی از تقاضا هم که برای حفظ ارزش پول به این حوزه
میآید که از گذشته تا امروز ا کثر افزایش قیمتها متأثر از هجوم منابع در
اختیار بانکها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پردازان
بامداد درتاریخ  1399/08/28به شماره ثبت  568657به
شناسه ملی  14009592691ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهی
میگردد .موضوع فعالیت :برنامه نویسی میکروکنترلرها
تولید و ارائه رایانه  ،تولید و ارائه دستگاههای جانبی،
تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری ،ارائه
و پشتیبانی بستههای نرمافزاری  ،خدمات شبکههای
اطالعرسانی موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی مشاوره و
نظارتبراجرایطرحهایانفورماتیکی،شبکهدادهها(ارائه
اجرا و پشتیبانی) اینترنت اشیا درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیت:ازتاریخثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه ، 14
شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله باغ
فیض،خیابان12بهمن(محمدجوادشاهی)،خیابانشهید
وحید خجسته پور (باهنر)  ،پالک  ، 67ساختمان اسکان C
 ،طبقه چهارم  ،واحد  Aکدپستی  1473139187سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100,000,000ریال
نقدیمیزانسهمالشرکههریکازشرکاآقایسیدابراهیم
آیتی زاده به شماره ملی  1861252765دارنده 50000000
ریال سهم الشرکه آقای احسان حصاد به شماره ملی
 1861260849دارنده  50000000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای سیدابراهیم آیتی زاده به شماره ملی
 1861252765و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
احسان حصاد به شماره ملی  1861260849و 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 سیدابراهیم آیتی زاده و
احسانحصادهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت
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 ()1048712

خود را از کشورهایی که جای ما را در تولید نفت
گرفتهبودند،پسبگیردوصادراتنفترااز کمتر
از یکمیلیون بشکه به حدود دو و نیم میلیون
بشکه برساند .وزارت نفت چنین تجربهای را
درگذشته داشت و در پس گرفتن سهم ایران
موفق بود.
وی بابیان این که تعادل بازار با عدم عرضه و
تقاضای مناسب برهم میخورد ،افزود :ا کنون
بهدلیلعرضهباال،هربشکهنفت40دالرمعامله
میشود که نشاندهنده اثرگذاری مازاد عرضه
نسبت به تقاضاست .قیمت فعلی نفت ،رقم
مورد انتظار نیست .پیشبینیها قیمت هر

ن کهاز این
خریداری کردهاندتاحفظارزشپولراانجامدهند.ویباابراز ای 
طریق بانکها توانستهاند در کسب و کارهای خود سیستم ذخیرهسازی
برای توانمندسازی ایجاد کنند ،اظهار کرد :ازاینرو مهمترین نیاز شرایط
توساز مسکن را حمایت کنیم.وزیر
کنونی کشور این است که بحث ساخ 
راهوشهرسازیبیان کرد:نکتهحائزاهمیتبرایماازلحاظفلسفهوجودی
و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی
وزارت راه و شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن مردم فراهم
شودوآنهابتوانندبهسهولتصاحبخانهشوند.اسالمیاضافه کرد:این
برنامهریزیدر قالبطرحجامعمسکندنبالشدهاست.در مطالعاتاین
طرح،خروجیآنبودهاست کهدرارتباطبارشدتقاضایاعقبماندگیدراین
بخشبتوانیممطالعاتانجامشدهرادرقالبیکبرنامهپابرجاتنظیم کنیم

آگهیتغییراتشرکتتهرانبینعرفانبامسئولیتمحدود
به شماره ثبت  556348و شناسه ملی  14009065290به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای احمد
حسینیبهکدملی6419568060وآقایاصغرعلیشاهیها
به کدملی  4320663934و آقای خلیل حسینی به کدملی
 6419604028به عنوان هیات نظار انتخاب گردیدند آقای
سید غالمرضا فنائی به کدملی  2571990055به سمت
رئیس هیات مدیره و آقای اصغر اکبری ممقانی به کدملی
0052021701بهسمتنایبرئیسهیاتمدیرهوخانمفاطمه
علی بابائی به کدملی  0046826084به سمت عضو هیات
مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
کلیهاسناد،مدارکواوراقبهاءداروتعهدآورشرکتازقبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر
شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبرمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1048718
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه عمید آوید سهامی
خاص به شماره ثبت 560704و شناسه ملی14009251767
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از
مبلغ  1000000000ریال به مبلغ  10000000000ریال منقسم
به  10000000سهم  1000ریالی با نام از طریق نقدی افزایش
یافت و مبلغ  10000000000ریال بموجب گواهی شماره
 1086/99/151مورخه  1399/7/21بانک پارسیان شعبه
جنت آباد پرداخت گردیده است .ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه
در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1048717

رونوشت آ گهی حصررواثت
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اقای علی نصیری دارای شناسنامه شماره  4610702568به شرح دادخواست به کالسه  840/99ازاین شورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان منوچهرنصیری به شناسنامه  1461درتاریخ  99/8/10اقامتگاه دائمی
خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به  -1خانم رضوان صالحی ش ش  12ت ت  1357همسرمتوفی
 -2آقای اسداهلل نصیری شناسنامه شماره  119تاریخ تولد  1316پدرمتوفی -3آقایان علی شناسنامه شماره 4610702568تاریخ
تولد -4 ، 1378بابک شناسنامه شماره  4610772401تاریخ تولد  1379فرزندان متوفی شهرت نصیری اینک با انجام تشریفات
مقدماتیدرخواستمزبوررایکمرتبهآ گهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآ گهی
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد

بشکه نفت را  70تا  80دالر وعدهای از رادیکالها
ی کنند.
بیشتر از  100دالر تعیین م 
قمصری درباره نقش اوپک در مدیریت قیمت
نفت بیان کرد :کشورهای عضو اوپک سهمیه
تولید دارند ،اما کشورها و شرکتهای بزرگ
تولیدکنندهایخارجازآنهستند کهتابععرضه
وتقاضایبازاروزیرمجموعهاوپکنیستندوهیچ
کشور یا سازمانی نمیتواند آنها را برای کنترل
عرضه و کاهش تولید مجاب کند.
این کارشناس بازار نفت ادامه داد :اوپک
سازمانارشادیاستتامدیریتیوهیچابزاری
برای کنترل کشورهایی که افزایش تولید نفت

دارند ،در اختیار ندارد .با این نگاه میتوان به
این نتیجه رسید که اوپک موفقیت چندانی در
مدیریتقیمتنفتنداشتهاست.قمصریدر
پایانبااشارهبهنقشروسیهوعربستانبهعنوان
کشورهای مهم تولیدکننده نفت در بازار فعلی
گفت :روسیه در جایگاه کشور بزرگ تولیدکننده
نفت،عضواوپکنیستوهرزمانبهصالحخود
ی کند.هرزمانروسیهو
بداندبااوپکهمکاریم 
عربستانبهعنواندو کشورتولیدکنندهبایکدیگر
هماهنگ باشند ،میتوانند در میزان عرضه
تأثیرگذار شوند ،اما در غیر این صورت میتوانند
اثرات منفی در بازار بهجای بگذارند.

تامردمدر مدتمعینخانهدار شوند.ویادامهداد:ساالنهحدود700هزار
ازدواج بدون در نظر گرفتن عاقبت برخی ازدواجها ،در کشور ثبت میشود.
ن که در دهکهای باال هستند و
تعدادی از این زوجهای جوان بهدلیل آ 
خانوادههای آنها استطاعت مالی دارند میتوانند خانه موردنیاز خود را
تهیه کنند.وی یادآور شد :حدود  300هزار واحد مسکونی طی سالهای
اخیر ساختهشده است ،تفاضل این عدد صورتمسئله ایران برای تأمین
مسکن است .مطابق مطالعات عدد عرضه  400هزار واحد را استحصال
کردهایم کهطرحملیمسکننیزبرایناساسطراحیشدهاست.اینفرآیند
در دستور کار قرار گرفت و ثبتنام گسترده  1.5میلیون نفر انجام شد .پس
از پاالیش این تعداد  460هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند ،این غیر از
افرادی است که در طرح مسکن مهر ثبتنام کردهاند.

آگهیتاسیسشعبهشرکتایرانچوگل(سهامیخاص)
به شماره ثبت  2754و شناسه ملی  10100308245به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/06/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :شعبه
شرکتبهآدرس:استانتهران-منطقه14-شهرستان
تهران-محلهشاهینکوچهدوازدهمترینسترنکوچه
 10متری اول پالک  1مجتمع شاهین طبقه پنجم واحد
شمالیکدپستی1475847116تاسیسگردیدوماده
مربوطهدراساسنامهبشرحفوقاصالحگردید-.شعبه
شرکت به آدرس :استان تهران  -منطقه  14شهرستان
تهران-محلهشاهینکوچهدوازدهمترینسترنکوچه
 10متری اول پالک  1مجتمع شاهین طبقه سوم واحد
جنوبیکدپستی1475846745تاسیسگردیدوماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .حجت
اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسنادوامالککشورادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
شهریار ()1048716
آگهی تاسیس شعبه شرکت ایران چوگل (سهامی خاص) به
شماره ثبت  2754و شناسه ملی  10100308245به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :شعبه شرکت به آدرس :استان
مرکزی -شهرستان اراک -محله سردشت  -کوچه ( فهیم )
خیابان کیمیا -طبقه همکف -مرکز پخش فراورده های لبنی
و بستنی و ابمیوه به تک کدپستی  3831845338تاسیس
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
شعبه شرکت به آدرس :استان خراسان جنوبی  -شهرستانبیرجند -دهستان باقران  -شهرک صنعتی  -فاز  3خیابان
مبتکران شرقی  -کوچه مبتکران  7طبقه همکف قطعه 412
مرکزپخشفراوردههایلبنیوبستنیوابمیوهبهتککدپستی
9719136436تاسیسگردیدومادهمربوطهدراساسنامهبشرح
فوق اصالح گردید- .شعبه شرکت به آدرس :استان تهران -
منطقه16شهرستانپردیس-شهربومهن-کوچهدلجو-کوچه
قریبی  -پالک  57طبقه همکف مرکز پخش فراورده های لبنی و
بستنی و ابمیوه به تک کدپستی 1656194796تاسیس گردید
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید- .شعبه
شرکت به آدرس :استان خوزستان  -اهواز  -اتوبان ایت اهلل
بهبهانی بین  16متری فاطمی و نصر روبروی پارک شهدا مرکز
پخش فراورده های لبنی و بستنی و ابمیوه به تک کدپستی
 6198794545تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید- .شعبه شرکت به آدرس :استان
قم  -شهرستان قم -محله کوه سفید  -خیابان همت  -خیابان
کارخانه اسفالت طبقه همکف مرکز پخش فراورده های لبنی و
بستنیوابمیوهبهتککدپستی3718156855تاسیسگردید
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .حجت اله
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()1048715

