
در پي نابس�اماني ب�ازار فوالد در ماه ه�اي اخير، 
كميسيون صنايع مجلس طي گزارشي در صحن 
علني مجلس اعالم كرد: »روند قيمت زنجيره فوالد 
در بازار آزاد و قيمت تمام ش�ده بورس كاال نشان 
مي دهد اختالف فاحش�ي بين اين دو بازار وجود 
دارد. بررس�ي آمار و اطالعات ارائه شده از سوي 
شركت بورس كاال و گمرك جمهوري اسالمي ايران 
نشان مي دهد كه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
صادره نه تنها موجب عرض�ه كاال در بازار داخلي 
و تأمين پايدار نياز زنجيره نش�ده است، بلكه در 
برهه هايي قيمت و محصوالت فوالدي به بيش از 
۱۲۰درصد قيمت هاي جهاني نيز رس�يده است.«
شفافيت نداشتن بازار فوالد در ماه هاي اخير و انتقاد 
توليدكنندگان از وضعيت قيمت ها و مشكالت تأمين 
مواداوليه موجب ش��د كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس بازار فوالد را بررسي و نتايج آن را اعالم كند. 
روزگذشته س��خنگوي كميس��يون انرژي مجلس 
گزارش وضعيت بازار فوالد را در صحن مجلس قرائت 
و تأكيد كرد:  »بررس��ي مصرف فوالد در ايران نشان 
مي دهد، مص��رف ظاهري فوالد در س��ال ۱۳۹۸ در 
بازه ۱۶– ۱۵ميلي��ون تن بوده اس��ت. اين در حالي 
است كه برآوردهاي غيررسمي، ميزان مصرف واقعي 
فوالد كش��ور را ۱۲ تا ۱۴ ميليون تن نشان مي دهد. 
با درنظرگرفتن شاخص هاي كالن اقتصادي كشور، 
ش��رايط تحريم و ش��يوع ويروس كرونا پيش بيني 
مي شود در سال ۱۳۹۹ نيز در خوشبينانه ترين حالت 
ميزان مصرف فوالد كشور مانند سال ۱۳۹۸ خواهد 
بود. بنابراين در عين تأمين پايدار نياز داخلي، توجه به 
مقوله صادرات يكي از الزامات توسعه متوازن زنجيره 

فوالد در كشور است.«
علي كريمي فيروزجايي افزود: »زنجيره فوالد ايران با 
چالش هاي متعددي روبه روست؛ از جمله چالش هاي 
ساختاري اين زنجيره مي توان به عدم توازن زنجيره، 
ابهام در تحق��ق برنامه هاي توس��عه صنعت فوالد، 

عقب ماندگي در زمينه اكتش��افات معدني و چالش 
تأمين مواد اوليه، فراهم نبودن زيرساخت ها )تأمين 
آب، بنادر، راه آهن و. . . (، ساختار معيوب تعيين قيمت 
حامل هاي ان��رژي، بهره وري پايين، ع��دم توجه به 
ارتقاي فناوري و فقدان سامانه هاي آماري و اطالعاتي 
جامع در زنجيره فوالد اش��اره كرد. ب��ه عنوان نمونه 
براساس ظرفيت هاي ايجادشده در كشور و همچنين 
طرح هاي قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجيره فوالد 
كشور با چالش تأمين سنگ آهن، كنسانتره، گندله 
و آهن اسفنجي روبه رو خواهد شد كه ميزان كسري 
سنگ آهن مورد نياز زنجيره نسبت به ساير حلقه ها 

نگران كننده تر است.«
وي گفت: »مهم ترين چال��ش زنجيره فوالد، تنظيم 
بازار فوالد كشور اس��ت. با توجه به شرايط تحريم و 
نوسانات نرخ ارز در سال هاي اخير، دولت مداخالت 
گس��ترده اي براي تنظيم ب��ازار فوالد كش��ور انجام 
داده اس��ت. مداخله دولت براي تنظيم ب��ازار فوالد 
به طور عمده از طريق س��تاد تنظيم ب��ازار و صدور 
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل هاي مختلف بوده كه 
مجموعه سياس��ت هاي تنظيم بازار دولت، منفعتي 
به مصرف كنن��دگان نهايي كاالها )مردم( نرس��انده 
و موجب ايجاد رانت، فس��اد و رونق واسطه گري در 
بازار شده است.« كريمي تأكيد كرد: »سياست هاي 
مداخله  قيمت��ي دولت در بازار محص��والت زنجيره 
فوالد موجب شده تا شكاف قيمتي قابل توجهي ميان 
قيمت هاي داخلي و جهاني ايجاد شود كه اين مسئله 
به  همراه كاه��ش ارزش ريال باعث ش��ده جذابيت 
صادرات افزايش يابد.« رش��د ص��ادرات محصوالت 
مختلف زنجيره فوالد به همراه كاهش عرضه داخلي، 
دولت را به س��مت كنترل ص��ادرات و وضع عوارض 
صادراتي براي مواد معدني و فلزي س��وق داده است،  
به طوري كه اقدامات ذيل )كه عمدتاً برخالف قوانين 
و مقررات جاري كشور هستند و با مصوبه ستاد تنظيم 
بازار قابليت اجرا پيدا كرده اند( براي كنترل قيمت ها و 

حفظ توازن زنجيره انجام شده است.
قيمت گذاري محصوالت مختلف زنجيره ارزش فوالد، 
الزام توليدكنندگان عمدتاً ب��زرگ به عرضه ماهانه 
شمش و محصوالت فوالدي در بورس كاال به ميزان 
مشخص، ايجاد محدوديت هاي مختلف براي صادرات 
واحدهايي كه سهم تعيين ش��ده از سوی دولت را در 
بورس كاال عرضه نكرده اند )اجراي اين بند در بازه هاي 
زمان��ي مختلف از س��ال ۱۳۹۷ تا كن��ون به صورت 
مستمر و منظم نبوده است(، ابطال معامالت بورس 
كاال، ممنوعيت صادرات توس��ط بازرگانان و محدود 
كردن صادرات صرفاً به توليدكنندگان، وضع عوارض 
صادراتي ۲۵ درصدي براي سنگ آهن، كنسانتره و 
گندله.  سخنگوي كميس��يون انرژي مجلس افزود: 
»تعداد بخش��نامه ها و دس��تورالعمل هاي صادره از 
سوي س��تاد تنظيم بازار، موجب ايجاد بروكراسي و 
ابهامات متعدد در تنظيم بازار زنجيره فوالد ش��ده و 
تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي، آينده اين 
صنعت را با مخاطراتي روبه رو كرده اس��ت. بررس��ي 
آمار و اطالعات ارائه شده از سوي شركت بورس كاال 
و گمرك جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد كه 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره نه تنها موجب 
عرضه كاال در بازار داخلي و تأمين پايدار نياز زنجيره 
نشده، بلكه در برهه هايي قيمت فوالد و محصوالت 
فوالدي به بيش از ۱۲۰ درص��د قيمت هاي جهاني 

نيز رسيده است.«
  خام فروشي در شمش 

كريمي با اش��اره به بهم خ��وردن زنجي��ره فوالد در 
س��ال هاي اخير گف��ت: »هرگونه سياس��تگذاري و 
تصميم گي��ري در خص��وص فوالد بايد ش��امل كل 
زنجيره باشد تا از اتخاذ سياست هاي متناقض در كل 
زنجيره اجتناب شود. يكي از معضالت زنجيره فوالد 
در سال هاي گذشته اين بوده است كه به دليل اخذ 
تصميمات مقطعي، ارزش افزوده موجود در زنجيره 
به بخشي از زنجيره )مثالً فوالد سازي( سرازير و باعث 

شده ش��ركت هاي فعال در بخش معدن، كنسانتره 
و گندله از س��رمايه گذاري در اين بخش به س��مت 
سرمايه گذاري در بخش فوالدسازي هدايت شوند كه 
اين امر باعث كمبود در بخش هايي از زنجيره فوالد 

شده و تعادل زنجيره را به هم زده است.«
وي افزود: »در چهار ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ صادارت 
انواع مقاطع فوالدي كاهش قابل مالحظه اي داشته 
است؛ به طوري كه مقاطع طويل فوالدي ۴۰ درصد، 
مقطع تخت ف��والدي ۷۴درصد، ولي ش��مش تنها 
۲درصد كاهش داشته و با توجه به اينكه شمش در 
طول زنجي��ره در مرحله قب��ل از محصوالت مقاطع 
فوالدي است، عماًل خام فروشي صورت گرفته است. 
بخش عم��ده صادرات محصوالت فوالدي در س��ال 
۱۳۹۸ به صادرات محصوالت شمش يعني ۶۱ درصد 
اختصاص يافته است كه در مقايسه با محصوالت نهايي 

از ارزش افزوده پاييني برخوردار هستند.« 
  اختالف قيمت بين بازار آزاد و بورس

براس��اس گزارش كميس��يون صنايع مجلس، روند 
قيمت زنجيره فوالد در بازار آزاد و قيمت تمام ش��ده 
بورس كاال نشان مي دهد، اختالف فاحشي بين اين 
دو بازار وجود دارد، به طوري كه در برخي محصوالت 
به بيش از ۵۰درصد نيز مي رسد. بخش عمده فوالد، 
همراه با س��اير محصوالت غيربورس��ي مانند لوله و 
پروفيل فوالدي، كالف هاي صنعتي، ورق هاي رنگي، 
آهن اسفنجي، سنگ آهن فاقد بازار شفافي هستند 
و در نتيجه آم��ار و اطالعات نح��وه معامالت آنها در 
مراجع رسمي وجود ندارد و همين امر مديريت بازار 
محصوالت مختلف در زنجيره فوالد را با چالش جدي 

مواجه كرده است. 
  ع�دم پيگي�ري اج�راي مصوب�ات مراجع 

تصميم گير
نگاهي به مصوبات ستاد تنظيم بازار به ويژه از ابتداي 
س��ال ۱۳۹۷ تاكنون نش��ان مي دهد كه در مقاطع 
مختلف تصميمات بس��يار زيادي در ارتباط با بازار 
محصوالت فوالدي اخذ شده اس��ت، ولي متأسفانه 
به داليل نامشخصي بخش عمده اين تصميمات به 
دفعات تغيير ك��رده و همچنين پيگيري الزم جهت 
اجراي آنها صورت نگرفته است. عدم پيگيري اجراي 
تصميمات باعث شده كه فعاالن بازار فوالد به مصوبات 
ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت توجهي نكرده و به 

التهابات بازار دامن بزنند. 
  سهميه بندي اشتباه در سامانه هاي وزارت 

صمت از جمله بهين ياب
براس��اس ش��واهد موجود، در حال حاضر س��هميه 
شركت ها براس��اس واقعيات تعيين نشده است و به 
همين دليل بسياري از شركت ها پس از اخذ سهميه 
خود اقدام ب��ه فروش آن در بازار س��ياه مي كنند كه 
اين امر س��ود هاي كالني را براي عده اي در بر داشته 
اس��ت. در مقابل، ش��ركت هاي توليدكننده واقعي، 
مواداوليه مورد نياز خود را با قيمت هاي بسيار باالتر از 
قيمت هاي رسمي، از بازار سياه تهيه مي كنند. تقريباً 
با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فوالد از 
جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشي، واسطه گري 
در محصوالت فوالدي، برخورد قاطعي صورت نگرفته 
و همين باعث گس��ترده ش��دن تخلفات شده است. 
در نهايت با اعالم راهكارهاي متن��وع براي خروج از 
مشكالت فعلي در اين صنعت،وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مكلف شد گزارش جامع بررسي و رصد زنجيره 
ارزش فوالد را به صورت ماهانه به كميسيون صنايع و 

معادن مجلس شوراي اسالمي ارسال كند. 
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تدبیر فوالدی دولت موجب رانت، فساد و رونق داللی شد
كميسيون صنايع و معادن مجلس گزارش داد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

صندوق بين المللی پول پيش بينی كرد
 رشد اقتصادی ایران امسال منفی 

و سال آینده مثبت خواهد بود 
صندوق بين المللي پول با بررس�ي چش�م انداز ۱۴ش�اخص كالن 
اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۱ پيش بيني كرد، توليد ناخالص داخلي 
ايران در اين سال با رشد ۴۱ ميليارد دالري مواجه شود و نرخ تورم 
در اين سال به 3۰ درصد و رش�د نقدينگي به 3۰/9 درصد برسد. 
به گزارش تس��نيم، صندوق بين المللي پول در گزارش��ي موس��وم به 
»چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مركزي« به بررسي 
چشم انداز اقتصادي ۳۱ كش��ور منطقه از جمله ايران در سال ۲۰۲۱ 
پرداخته است.  براساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي، اقتصاد ايران 
در سال ۲۰۲۰ رشد منفي ۵ درصدي را تجربه كرده، اما در سال ۲۰۲۱ 
اقتصاد ايران از ركود خارج خواهد شد و رش��د ۳/۲ درصدي را تجربه 
خواهد كرد. با وجود تحريم هاي امري��كا، ارزش توليد ناخالص داخلي 
ايران از رقم برآوردي ۶۱۰/۷ ميليارد دالري در سال ۲۰۲۰ با افزايش 
۴۱ ميليارد دالري در سال ۲۰۲۱ مواجه خواهد شد و به ۶۵۱/۷ ميليارد 

دالر خواهد رسيد. 
بخش غيرنفتي ايران در سال ۲۰۲۱ از ركود خارج خواهد شد و براساس 
پيش بيني صندوق بين المللي پول بخش غيرنفتي ايران در سال ۲۰۲۱ 
رشد ۳/۸ درصدي را تجربه خواهد كرد. براي اين بخش در سال ۲۰۲۰ 
رش��د منفي ۴/۵درصد برآورد شده اس��ت.  بخش نفتي ايران در سال 
۲۰۲۰ رشد منفي ۸/۵درصدي داش��ته كه پيش بيني شده است اين 
رقم در سال ۲۰۲۱ به منفي ۱/۹درصد برسد.  اين نهاد بين المللي توليد 
نفت ايران در س��ال جاري را ۱/۸۶ميليون بشكه در روز برآورد كرده و 
پيش بيني كرده است در سال ۲۰۲۱ نيز توليد نفت ايران اندكي كاهش 

يابد و به ۱/۸۱ ميليون بشكه در روز برسد. 
   صادرات روزانه نفت ايران 5۰۰ هزار بشكه در ۲۰۲۰

توليد گاز ايران در سال ۲۰۲۰ ثابت باقي خواهد ماند و در رقم معادل 
۵/۰۳ ميليون بشكه در روز نفت باقي مي ماند، بر اين اساس توليد گاز 

ايران بيش از دو برابر توليد نفت ايران در اين سال خواهد بود. 
رقم برآوردي صادرات نفت ايران در س��ال ج��اري ميالدي ۵۰۰ هزار 
بشكه در روز اعالم شده است كه به پيش بيني صندوق بين المللي پول 
اين رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت، 
اما صادرات گاز ايران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۶۰ هزار بشكه در روز نفت 

بوده كه پيش بيني شده در سال ۲۰۲۱ نيز همين رقم باقي بماند. 
بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰ تورم ۳۰/۵درصدي 
داشته و پيش بيني شده اس��ت اين رقم در سال ۲۰۲۱ اندكي كاهش 

يابد و به ۳۰ درصد برسد. 

سقوط آزاد  بورس عربستان
مهم تري�ن ش�اخص ب�ورس عربس�تان به ش�د ت ري�زش كرد . 
نگراني از شد ت گرفتن شيوع كرونا د ر عربستان باعث شد  كه مهم ترين 
شاخص بورسي اين كشور يعني تد اول با ريزشي سنگين به كمترين 
سطح پنج ماه اخير خود  برسد . د ر آخرين د ور از معامالت كاري بورس 
رياض، ش��اخص تد اول ۱/۴د رصد  ريزش كرد  و به س��طح ۸۱۵۴/۵۹ 
واحد ي عقب نشست. بيشترين تأثير د ر ريزش شاخص تد اول مربوط به 
سقوط نماد هاي ساختماني و پتروشيمي نظير آرامكو بود  كه بزرگ ترين 

شركت اين كشور محسوب مي شود . 
به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، د ر ماه هاي اخير تورم عربستان 
مجد د اً از سطح ۵د رصد ي عبور كرد  و بسياري از نهاد هاي بين المللي 

پيش بيني كرد ه اند  رشد  اقتصاد ي اين كشور نيز منفي باشد . 
از ۱۹۸نماد  بورسي ش��اخص تد اول ۱۹۵نماد  د ر معامالت اخير قرمز 
پوش شد ند . د ر بين د يگر بوس��ر هاي منطقه، شاخص بورس ابوظبي 
امارات ۰/۴ د رصد  ريزش كرد ، اما ش��اخص بورس د وبي با رش��د  ۰/۳ 
د رصد ي ب��ه كار خود  خاتم��ه د اد . د ر مصر نيز ش��اخص بورس نزولي 
بود  و نماد هاي بزرگ بورس��ي به ويژه د ر بخش بانك��ي با ريزش هاي 
سنگيني بسته ش��د ند .  د ر طول چهار ماه اخير سرعت شيوع كرونا د ر 
عربس��تان تقريباً ثابت بود ، اما د ر روزهاي اخير اين روند  شد ت گرفته 
و ترس از اعمال مجد د  قرنطينه و رفت و آمد ه��ا باعث نگراني معامله 
گران عربستاني شد ه است. تاكنون ابتالي قطعي بيش از ۳۴۴ هزار نفر 
د ر عربستان به كوويد - ۱۹ تأييد  شد ه است.  محمد  الشميراني، مد ير 
مؤسسه شميراني فايننشال گفت: حس قوي بين معامله گران وجود  
د ارد  كه مقامات به فكر ممنوعيت هاي جد يد ي براي كاستن از سرعت 
شيوع كرونا افتاد ه اند . با اين حال محمد  العبد العلي، سخنگوي وزارت 
بهد اشت عربستان برنامه ريزي براي اعمال مجد د  قرنطينه ها را رد  كرد ه 
است.  اقتصاد  عربستان امسال با مشكالت عد يد ه اي د ست به گريبان 
است و كاهش قيمت نفت د ر بازارهاي جهاني روي توانايي مالي د ولت 

تأثير منفي زياد ي گذاشته است. 

آگهى تغییرات شرکت شارژ پخش صدر با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 435117 و شناسه ملى 10320851839 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031207)

آگهى تغییرات شرکت آئین تجهیز پارسیان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 446089
 و شناسه ملى 10980195381 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031202)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان پشتیبانى هاى 
منطقه اى مستقر درتهران در حال تصفیه به شماره ثبت 317947 و 

شناسه ملى 10103540420 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031209)

 آگهى تغییرات شرکت فن آوران دانش و صنعت پردیس شیمى شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3316 و شناسه ملى 10320440711

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ورامین (1031208)

 آگهى تغییرات شرکت پیشگامان پخش صدیق با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 142770 و شناسه ملى 10101857487 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031206)

آگهى مفقودي 
 CG125

 156FMIZ116676
 NBY***125Z9003414

آگهى مفقودي 
NC 150NS

 N5P111150H9545624 JZCGC11298

 آگهى تغییرات شرکت دیده بان مسیر خاورمیانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 295515 و شناسه ملى 10103313714 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031205)

 آگهى تغییرات شرکت دیده بان مسیر خاورمیانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 295515 و شناسه ملى 10103313714 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031204)

 آگهى تغییرات شرکت دیده بان مسیر خاورمیانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 295515 و شناسه ملى 10103313714 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031201)

 آگهى تغییرات شرکت دیده بان مسیر خاورمیانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 295515 و شناسه ملى 10103313714 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031203)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان پشتیبانى هاى 
 منطقه اى مستقر درتهران در حال تصفیه به شماره ثبت 317947 

و شناسه ملى 10103540420 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1031210)


