
  

سخنگوی صنعت برق خبر داد
پیوستن ١٨ درصد پرمصرف ها به الگوی مصرف

سخنگوی صنعت برق از رایگان شدن هشت میلیون قبض خبر داد و 
گفت: ۱۸ درصد مشترکان پرمصرف به محدوده الگوی مصرف بازگشتند و 
در بین مشترکانی که کمتر از ۱۰۰ کیلووات در ماه مصرف داشتند حدودا ۱۰ 

درصد افزایش مصرف داشته اند.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه، امسال 
میزان مصرف در بخش خانگی با کاهش چشمگیری مواجه بود، اظهار کرد: 
معموال رشد مصرف برق خانگی در بخش خانگی بیش از پنج درصد است 
اما امسال تا مردادماه نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش مصرف 
برق نسبت به رشد متعارف در بخش خانگی داشتیم و کاهش مصرف ۱۰ 

درصدی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه ۵۶ میلیون قبض برق صادر شده 
که  از این تعداد بیش از ۲۲ میلیون قبض شامل پاداش خوش مصرفی 
شده اند، گفت: از این تعداد ۸ میلیون قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده 

است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۵۷ میلیارد تومان پاداش 
صرفه جویی در بخش خانگی ثبت شده است، گفت: همچنین در بخش 
اداری در مجموع ۶۵۰ مگاوات و در بخش خانگی ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی 

داشته ایم.
وی با بیان اینکه در دوره گرم سال بیش از ٨٥ درصد مشترکان خانگی 
به زیر الگوی مصرف رسیدند، اظهار کرد: با اجرای طرح تشویق مشترکان 
میزان کاهش مصرف برق بیش از  ۱۵۰۰ مگاوات تخمین زده شده است، 
برای تامین این میزان اگر قرار به ساخت نیروگاه و شبکه های مورد نیاز بود، 

حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بایستی سرمایه گذاری می کردیم.
از همه  ما  درخواست  اینکه همچنان  بیان  با  برق  سخنگوی صنعت 
مشترکان مدیریت مصرف برق و انرژی است، اظهار کرد: با راهکارهایی که 
در تابستان در سمت مصرف کار گرفتیم، توانستیم ١٥ درصد بیشتر برق 

صنایع انرژی بر را تامین کنیم.
رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال از ۶۳۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز 
صنعت برق در کشور تنها ۱۰ درصد مشمول محدودیت ها و طرحهای 
مدیریت مصرف شد، گفت: طبق برنامه ریزی وزارت نیرو، افزایش ظرفیت 
نیروگاهی به میزان ۳۵ هزار مگاوات و توزیع شبکه انتقال به میزان ۹۸ هزار 

کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

چرا اسرائیل تن به قرارداد گازی با لبنان داد؟

تغییریدرمراوداتانرژیتهران-بیروتایجادنمیشود
یک کارشناس حوزه بین الملل انرژی با بیان 
سیاسی  قرارداد  این  از  اسرائیل  قطعا  اینکه 
خاطرنشان  است،  کرده  سیاسی  بهره برداری 
کرد: اسرائیل توانسته با لبنانی که سال ها در 
حال جنگ بوده به توافق معقولی برسد و این 
خود استفاده سیاسی دارد و اما برای حزب الله 
نیز منافع عظیمی دارد که نصیب مردم لبنان 
می شود، بنابراین منافع اسرائیل در برابر لبنان 
بسیار ناچیز است و این نشانه عملگرا بودن 

حزب الله است.
به گزارش ایلنا، اسرائیل و لبنان، پنج شنبه ۲۷ 
اکتبر با میانجیگری آمریکا یک قرارداد مرزی 
از  بهره برداری  امکان  تا  کردند  امضا  دریایی 
ذخایر غنی از گاز دریای مدیترانه برای هر دو 

فراهم شود.
 ۱۴۳۰ وسعت  به  »کاریش«  گازی  میدان 
کیلومتر مربع در منطقه ۲۹ مرزی میان لبنان و 
زمین های اشغالی قرار دارد. لبنان اصرار دارد که 
بخش بزرگی از این میدان نفتی درون مرزهای 
این کشور قرار دارد و در مقابل رژیم اسراییل 
نیز مدعی است که سراسر این منطقه تحت 

»حاکمیت تام« این رژیم است.
سازمان زمین شناسی ایاالت متحده در سال 
»لوانتین«)دریای  حوضه  که  زد  تخمین   ۲۰۱۰
قابل  نفت  بشکه  میلیارد  می تواند ۱.۷  شام( 
گاز  مکعب  فوت  تریلیون   ۱۲۲ و  استحصال 
را در خود جای دهد که گفته می شود ذخایر 
گاز این حوضه برابر با ۷ درصد از کل ذخایر 
با  گفت وگو  در  زنگنه  صباح  است.  روسیه 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی توافق گازی 
لبنان و رژیم اشغالگر فلسطین اظهار داشت: 
بین لبنان و اسرائیل مراودات مختلفی وجود 
داشته و دارد، لبنان همسایه فلسطین است و 
بخشی از اراضی لبنان تا بیروت چند بار اشغال 
و با مقاومت لبنان آزاد شده است، دائم مناطق 
مسکونی و بخصوص جنوب لبنان مورد تعرض 
قرار می گرفت و هنوز بخشی از مزارع شبعا در 
اشغال رژیم صهیونیستی است. بقیه سرزمین 
و  اشغالی  فلسطین  بین  مرزهای  و  آزاد شده 
لبنان مشخص شده است، البته مسائل منابع 
آبی و رودخانه ها و نحوه سوءاستفاده از آنها نیز 
بحث مستقلی است، در دریا نیز تاکنون تحدید 

حدود نشده بود. 
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه 
مشرف  کشورهای  بخصوص  دنیا  روز  مسئله 
به مدیترانه و اروپا انرژی است، بنابراین همه 
گاز  استخراج  و  اکتشاف  به  اقدام  کشورها 

تصمیم گیر  نداشتن  دلیل  به  لبنان  کرده اند، 
جدی و نگرانی از اینکه اگر اقدام به استخراج 
گاز داشته باشد مورد هجوم رژیم صهیونیستی 
قرار خواهد گرفت، تعلل می کرد. در حالی که 
موضوع استخراج گازی از ۲۰ سال پیش مطرح 
بود اما همواره مسکوت می ماند تا اینکه رژیم 
برای  و تالش  اکتشاف  به  اقدام  صهیونیستی 

استخراج گاز کرد.
در  گازی  عظیم  مخازن  داد:  ادامه  وی 
سواحل و آب های سرزمینی فلسطین، لبنان، 
غزه و سوریه وجود دارد که دولت لبنان بارها 
تالش کرده استخراج را عملیاتی کند، زمانی که 
خارجی  شرکت های  دعوت  به  اقدام  اسرائیل 
کرد، حزب الله تهدید کرد تا زمانی که مرز آبی 
بین لبنان و فلسطین مشخص نیست، اسرائیل 
حق استخراج گاز ندارد و اگر اقدام کند حزب الله 
سکوهای استخراج را مورد حمله قرار خواهد داد. 
صهیونیست ها برای توسعه صنایع، صادرات، 
با بقیه کشورها، ایجاد قدرت گازی  مشارکت 
و مانور در بازار انرژی جهان به این منابع نیاز 
داشتند اما همواره با تهدید حزب الله متوقف 
خواست  امریکا  از  اسرائیل  که  زمانی  تا  ماند 

میانجیگری کند و روی مرز آبی توافق بعمل آید 
اکنون این کار انجام شده است. 

تاکید  انرژی  بین الملل  حوزه  کارشناس  این 
کرد: در این معادله گازی موضوع به رسمیت 
شناختن رژیم صهیونیستی مطرح نیست بلکه 
صرفا استفاده از منابع گازی است که سال ها 
حق لبنان بوده و کمک به اقتصاد این کشور 
خواهد بود. با اجازه یافتن لبنان برای استخراج 
گاز در مرزهای قانونی خودش شاهد بهبود وضع 
اقتصادی خواهیم بود، حزب الله هم نمی خواهد 
مردم لبنان از این امتیاز محروم شوند بنابراین با 
استفاده از قدرت خود اسرائیل را ملزم کرد حق 
لبنان را به رسمیت بشناسد و برای اینکه این 
موضوع روی کاغذ نباشد لبنان دو شرکت انی 
ایتالیا و توتال فرانسه را که با اسرائیل هم قرارداد 
دارند، مامور استخراج گاز کرد، این شرکت ها 
میادین گازی فلسطین و لبنان را مورد کنکاش 
و استخراج قرار خواهند داد و منابع حاصل بین 

لبنان و فلسطین تقسیم می شود. 
وی با بیان اینکه قرارداد گازی لبنان و اسرائیل 
یک ضمانت اجرایی برای لبنان بوجود آورد و 
منابع مالی حاصل از فروش استفاده خواهد 

کرد، گفت: البته اگر یکی از اهداف این پروژه 
حل مشکل انرژی اروپا باشد به زودی این امکان 
وجود ندارد، شاید در میان مدت مسیر خوبی 
تلقی شود اما موضوع این است که مشکالتی 
لبنان،  گاز  تا  دارد  وجود  مدیترانه  شرق  در 
فلسطین و یا سوریه به اروپا برسد تعارضاتی و 
تضادهایی میان بقیه کشورها وجود داردند که 
بسادگی نمی توانند مسائل حقوقی و توافقات 

تجاری را حل کنند.
این  از  اسرائیل  قطعا  اینکه  بیان  با  زنگنه 
قرارداد سیاسی بهره برداری سیاسی کرده است، 
خاطرنشان کرد: اسرائیل توانسته با لبنانی که 
سال ها در حال جنگ بوده به توافق معقولی 
اما  این خود استفاده سیاسی دارد و  برسد و 
برای حزب الله نیز منافع عظیمی دارد که نصیب 
اسرائیل  منافع  بنابراین  می شود،  لبنان  مردم 
در برابر لبنان بسیار ناچیز است و این نشانه 

عملگرا بودن حزب الله است. 
در  تاثیری  اخیر  قرارداد  شد:  یادآور  وی 
مروادات انرژی بین ایران و لبنان نخواهد داشت 
تامین  مشکالت  کرده  سعی  همواره  ایران  و 

سوخت این کشور را حل کند.

اخبار

زنگنه: اسرائیل توانسته با 
لبنانی که سال ها در حال جنگ 

بوده به توافق معقولی برسد و 
این خود استفاده سیاسی دارد 

و اما برای حزب اهلل نیز منافع 
عظیمی دارد که نصیب مردم 
لبنان می شود، بنابراین منافع 
اسرائیل در برابر لبنان بسیار 

ناچیز است و این نشانه عملگرا 
بودن حزب اهلل است

قیمت نفت روز دوشنبه به دلیل نگرانی از گسترش محدودیت های 
کووید ۱۹ در چین و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت در این کشور، 

کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ 
درصد کاهش، به ۹۵ دالر و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
روز جمعه ۱.۲ درصد کاهش داشت. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۸۷ دالر 
و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه ۱.۳ 
درصد کاهش پیدا کرده بود. استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی 
اس پی آی اظهار کرد: تشدید محدودیت ها برای مقابله با گسترش شیوع 
کووید ۱۹ در چین، نگرانیها نسبت به تقاضا برای سوخت در بزرگترین 
واردکننده نفت جهان را برانگیخته است. با ادامه سیاست کرونا صفر 
پکن، تدابیر قرنطینه در شهرهای چینی مضاعف شده و امیدهایی که 
پیش از این برای بهبود تقاضا برای سوخت وجود داشت را کمرنگ 
کرده است. با این حال، نشانه های کندی رشد حجم تولید و بهره وری 

تولیدکنندگان آمریکایی در منطقه پرمیان باسین که بزرگترین منطقه 
نفت شیل آمریکاست، از معامالت وست تگزاس اینترمدیت پشتیبانی 
کرده است. صادرات نفت آمریکا هفته گذشته به رکورد باالیی صعود 
کرد و قیمت وست تگزاس اینترمدیت را ۳.۴ درصد باال برد. نفت برنت 
هفته گذشته ۲.۴ درصد رشد قیمت داشت که دومین رشد هفتگی 
متوالی این شاخص قیمت بازار جهانی بود. دو منبع آگاه در اوپک 
اظهار کردند: انتظار می رود اوپک در گزارش ماهانه خود، همچنان رشد 
تقاضا برای نفت در یک دهه آینده را با وجود افزایش استفاده از انرژی 
تجدیدپذیر و خودروهای برقی، پیش بینی کند. بر اساس گزارش رویترز، 
سود هنگفت غول های انرژی جهانی نظیر اکسون موبیل و شورون، 
درخواست ها برای دریافت مالیات از درآمد اضافی این شرکت ها را به 
دنبال داشته است. چهار شرکت از میان پنج شرکت نفتی بزرگ جهان، 
نتایج مالی را گزارش کرده اند که نشان می دهد مجموعا ۵۰ میلیارد دالر 
درآمد خالص کسب کرده اند که تحت تاثیر افزایش قیمت ها در بازارهای 

جهانی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین بوده است.

نفتدرسراشیبیکاهشقیمتماند
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایانه افراز ورنا درتاریخ 1401/08/07 به شماره 
ثبت 603862 به شناسه ملی 14011612735 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : - توسعه 
سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات. - هر گونه فعالیت )مستقیم و 
غیر مستقیم( در خصوص ساخت ، واردات ، صادرات ، تاسیس , راه اندازی ، اداره ، 
توسعه ، نگه داری ، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
فن آوری های مربوط به انتقال صوت متن دیتا به استثنای فرهنگی، رسانه ای، هنری 
و دیگر انواع اطالعات در عرصه داخلی و بین المللی مستقال   ً و یا با مشارکت اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. - ارائه خدمات مبتنی بر محتوا و انواع سرویس 
های مبتنی بر انتقال صوت ، متن ، دیتا به استثنای فرهنگی، رسانه ای، هنری و دیگر 
انواع اطالعات. - مبادرت به ارائه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه های مخابراتی و 
ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در زمینه صوت ، متن ، دیتا به استثنای فرهنگی، 
رسانه ای، هنری و دیگر انواع اطالعات در عرصه تجارت الکترونیک. - تهیه و تصویب 
دستورالعمل ها ، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه 
تاسیس ، توسعه ، نگه داری و بهره برداری از شبکه و نرم افزار ها به استثنای فرهنگی، 
رسانه ای، هنری. - همکاری با سایر شرکت های فناوری اطالعات در زمینه اتصال 
میان سیستم ها و یکپارچگی خدمات. - مدیریت ، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش 
های تخصصی و تحقیقات به منظور توسعه مهارت های الزم. - انعقاد انواع قراردادها 
و ایقاعات. - انجام کلیه فعالیت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت از 
قبیل فعالیت های فنی ، بازرگانی و تحقیقاتی. - شرکت در نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی. - سرمایه گذاری مستقالً یا از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات 
جدید یا مشارکت در شرکت ها و موسسات دیگر ، اخذ یا اعطا ء نمایندگی در داخل 
یا خارج با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. - تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم 
از سخت افزار و شبکه و فروش یا اجازه بهربرداری از آن تحت هر عنوان. - شرکت 
در مناقصه و مزایده دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. - اخذ هرگونه وام و 
اعتبار و سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی تحت هر عنوان. درصورت لزوم 
: از تاریخ ثبت به مدت  پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
نامحدود مرکز اصلی : -استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
مجیدیه شمالی، خیابان شهید حسن کیماسی )بقائی(، خیابان بهارستان سوم، پالک 
8، طبقه 1 کدپستی 1665676551 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی دلنوازی به 
شماره ملی 0022689036 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین قاسم 
زاده به شماره ملی 0480916391 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای مهدی دلنوازی به شماره ملی 0022689036 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای امیرحسین قاسم زاده به شماره ملی 0480916391 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء امیرحسین 
قاسم زاده 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 )1403588(

درتاریخ  رهجو  پردازش  پارس  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/07/30 به شماره ثبت 603515 به شناسه ملی 14011592680 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
و  واردات  بندی،  بسته  تولید،  توزیع،  فروش،  :خرید،  فعالیت  موضوع  میگردد. 
صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و تمامی خدمات 
فعالیت  ای،  رایانه  های  و سیستم  مخابراتی  و  کامپیوتری  تجهیزات  پشتیبانی 
فرهنگی،  )غیر  افزارهای  نرم  و  نصب  اجرا،  طراحی،  از  اعم  کامیپوتری  های 
غیر هنری، غیررسانه ای( برنامه نویسی غیر هنری ،)سخت افزاری،تولید نرم 
افزارهاو اپلیکیشن( )غیر فرهنگی، غیر هنری، غیر رسانه ای (، خدمات شبکه 
شرکت  برای  انسانی  نیروی  ،تامین  سایت  پشتیبانی  و  طراحی   ، تعمیرات  و 
و  فنی  و  عملیاتی  و  اجرایی  خدمات  شرکت،انجام  فعالیت  موضوع  زمینه  در 
مهندسی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و 
ارتباطی ، طراحی و پشتیبانی سایت،انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات 
آی تی ، برگزاری سمینار و همایش های تخصصی و مهارتی در داخل و خارج از 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، امجدیه-خاقانی، کوچه فرهاد، کوچه کوثر، پالک 2، 
طبقه 1 کدپستی 1573848113 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی غفاری 
خواه به شماره ملی 0073098965 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا 
الشرکه  سهم  ریال   5000000 دارنده   2580022481 ملی  شماره  به  محمدخانی 
به  ملی 0073098965  به شماره  خواه  غفاری  مهدی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا 
شماره  به  محمدخانی  زهرا  خانم  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت 
ملی 2580022481 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
، قراردادها، عقود اسالمی و  ، بروات  از قبیل چک ، سفته  و تعهد آور شرکت 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1403611(

درتاریخ  امید  نیلی  امواج  جزیره  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
و  ثبت   14011617666 ملی  شناسه  به   603954 ثبت  شماره  به   1401/08/08
عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا 
واردات  و  صادرات  و  تولید  و  فروش  و  :خرید  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی 
فرش  کشی  نقشه  و  طراحی   ، فرش  اولیه  مواد  و  دستبافت  قالی  و  فرش  انواع 
، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه گمرکات 
و  مالی  موسسات  و  بانکها  کلیه  از  ارزی  و  ریالی  تسهیالت  و  وام  اخذ  کشور- 
اعتباری مجاز داخل و خارج کشور- گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی )ال سی 
( از بانکها جهت شرکت - ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی 
به داخل و خارج کشور - شرکت در  از و  نمایندگی  و خارجی - اخذ و اعطای 
اشخاص  کلیه  با  قرارداد  انعقاد   - خارجی  و  داخلی  مناقصات  و  مزایدات  کلیه 
درصورت  شرکت  موضوع  با  مرتبط  فعالیت  هرگونه  -انجام  حقوقی  و  حقیقی 
تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی،  نامحدود مرکز اصلی  به مدت 
شهر تهران، شهرک قدس )غرب( - درختی، خیابان شهید عباس صادقی پور 
واحد   ،4 طبقه   ،31 پالک  ]گلرخ[،  کردستانی  لطفعلی  خیابان شهید  ]درختی[، 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1468735468 کدپستی   7
500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم محیا قادری به 
شماره ملی 0110841743 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه خانم محبوبه دی 
آبادی به شماره ملی 3872923161 دارنده 350000000 ریال سهم الشرکه آقای 
ریال سهم   50000000 دارنده  به شماره ملی 4323280688  زاده  حسن غیوری 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم محبوبه دی آبادی به شماره ملی 3872923161 
به مدت  مدیرعامل  به سمت  و  نامحدود  به مدت  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت 
سمت  به   4323280688 ملی  شماره  به  زاده  غیوری  حسن  آقای  نامحدود 
و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هریک از اعضای هیئت 
 : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  تنهایی  به  مدیره 
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 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادوامالک کشور  ثبت  باشد. سازمان  نمی 

غیرتجاری تهران )1403604(

ملی  شناسه  به  کاوش  الکترونیک  آرکا  خاص  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی 
14010040431 و به شماره ثبت 578009 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1401/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان 
تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، توحید، خیابان توحید، خیابان 
نیایش شرقی، پالک 37، طبقه 6، واحد 604 به کد پستی: 1457887399 تغییر 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1403600(

شاسی  شماره  سفید،  رنگ  به   ،13۹3 مدل  سمند  سواری  کمپانی  سند 
NAACN1CM3EF234974 و شماره موتور 124K0420542، و شماره انتظامی 

ایران -۸۸ ۸۶۶ ن 3۶ به نام محسن محسنی مفقود گردید و از اعتبار ساقط است.
)کد1401/08/119(

کارت  رانندگی،  گواهینامه  خدمت،  پایان  کارت  ملی،  کارت  حاوی  مدارک  کیف 
ملی  کد  با  نظری  غالمرضا  نام  به  بانکی  کارتهای  تاکسیرانی،  کارنامه  سوخت، 
0082340048 و کارت خودرو وسیله نقلیه تاکسی پژو 405 زرد مدل 1399 به شماره 
پالک 99 ت 419 ایران 22 به شماره شاسی NAAM11VE5LK5748  به شماره 
موتور  124K1512422  به نام غالمرضا نظری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

به  سفیدروغنی   : خودرو  رنگ  به   206 پژو  بنچاق  و  کمپانی  سند  سبزو  برگ 
 : شاسی  شماره  و   55 ن   498  33  : پالک  شماره  و   1388  : نقلیه  وسیله  مدل 
NAAP03ED2AJ0922696 به شماره موتور : 1441188058125 به نام صاحب 

سند : یاشین چهاردولی  مفقود گردید و از اعتبار ساقط است.)کد1401/08/120(

اینجانب ندا کارگشا به شماره ملی 0078485800 به شماره شناسنامه 102302 مدرک 
موقت کاردانی خود را به شماره 28/122913/ف آ به تاریخ صدور 1388/10/10 صادره از 
دانشگاه آزاد واحد ایت آملی مفقود نموده ام .خواهشمند است از یابنده اصل مدرک را 

به نشانی دانشگاه و یا به نشانی اینجانب ارسال نمایید.)کد1401/08/121(

   سند مالکیت  شش دانگ خانه به شماره پالک ثبت 00۸۹۶۵ به نام  سیاوش محمدی 
با کد ملی ۵۵۹۹۹1۸۵31شماره شناسنامه ۶۵4فرزند نادر در تاریخ 1401/0۵/۲0 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/08/123(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مصطفی فتحی سپهوند فرزند صیدهادی به شماره 
شناسنامه ۲1۸1 و کد ملی 40۷۲۸۵۶3۵۵ صادره از خرم آباد در مقطع دکتری رشته 
عمران-سازه صادره از دانشگاه مالیر با شماره 1۶۹4-۸4/3 مفقود شده و فاقد اعتبار 
قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه مالیر به نشانی مالیر، 

کیلومتر 4 جاده مالیر-اراک، دانشگاه مالیر ارسال نماید.نوبت اول )1401/08/122(


