
  

روند افزایشی قیمت نفت ازسرگرفته شد

اما  یافت  افزایش  ارزش دالر،  قیمت نفت روز جمعه در پی کاهش 
نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضای چین برای سوخت، مانع صعود بیشتر 

قیمت شد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۵ سنت معادل ۰.۷ 
درصد افزایش، به ۹۵ دالر و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
شب گذشته با ۱.۵ درصد کاهش بسته شده بود. این شاخص قیمت بازار 
جهانی، از ابتدای هفته جاری تاکنون، حدود ۰.۵ درصد کاهش داشته 
است. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۶ سنت معادل 
۰.۸ درصد افزایش، به ۸۸ دالر و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز پنج شنبه با دو درصد کاهش بسته شده بود و از ابتدای 
هفته جاری تاکنون یک درصد رشد نشان می دهد. هر دو شاخص ابتدای 
معامالت روز جمعه که دالر صعودی شده بود، با کاهش روبرو شدند اما 
پس از این که شاخص دالر ۰.۳ درصد نزول کرد، قیمتها روند افزایش را 
در پیش گرفتند. تحلیلگران می گویند اگرچه نگرانیها نسبت به وضعیت 
تقاضا، بازار را تحت تاثیر قرار داده است اما انتظاراتی که برای محدودیت 
عرضه وجود دارد، کفی برای قیمتها ایجاد کرده است. نگرانیها نسبت به 
رکود در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، روز پنج شنبه 
پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که اعالم کرد هنوز زود 
است درباره توقف افزایش نرخهای بهره فکر کنیم، بیشتر شد. بانک مرکزی 
انگلیس هم روز پنج شنبه هشدار داد تصور می کند انگلیس وارد دوره رکود 

شده و اقتصاد این کشور ممکن است به مدت دو سال آینده رشد نکند.

شرکت پخش فراورده های نفتی:
قیمت بنزین افزایش نمی یابد

پیرو برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره احتمال افزایش 
قیمت بنزین، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم کرد »افزایش 
نرخ بنزین به هیچ وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است. به گزارش ایسنا، در اطالعیه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: "لطفا هموطنان محترم 
به شایعات مطرح شده در این زمینه توجه نکنند و اخبار مربوط به سیاست های 
توزیع فرآورده در کشور را از سایت رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران به آدرس www.niopdc.ir دنبال کنند. "

روسیه ۴۰ میلیارد دالر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری می کند

بزرگترین سرمایه گذاری خارجی نفت ایران
با توجه به گسترش دیپلماسی انرژی ایران 
در منطقه و کشورهای همسایه، تا کنون ۶.۵ 
میلیارد دالر از تفاهم نامه بین ایران و گازپروم 
روسیه تبدیل به قرارداد شده و این در شرایطی 
است که در دولت گذشته، قرارداد ۴.۵ میلیارد 
دالری ایران با توتال با وجود چند سال معطل 

ماندن، به نتیجه نرسید و اجرایی نشد.
توسعه  سیزدهم  دولت  ایرنا،  گزارش  به 
همچنین  و  منطقه  کشورهای  با  ها  همکاری 
همسایگان را در دستور کار خود دارد. از همین 
رو گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف 
از جمله انرژی مورد توجه بوده و در این مسیر، 
ایران  نفت  ملی  شرکت  گذشته  های  ماه  در 
تفاهم نامه ای ۴۰ میلیارد دالری با گازپروم را 
به امضا رساند. این، بزرگترین سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت نفت ایران و حتی در تاریخ 

اقتصاد ایران محسوب می شود.
با امضای این تفاهم نامه صدای انتقاد افرادی 
بلند شد که خودشان توسعه میادین مشترک را 
در دولت گذشته معطل قراردادی ۴.۵ میلیارد 
اولین  با  که  قراردادی  کردند.  توتال  با  دالری 
تحرکات آمریکا و خروج از برجام بی نتیجه ماند 
و فرصت ایران برای برداشت و فشارافزایی از 

میدان مشترک پارس جنوبی را از بین برد.
این منتقدان، دولت را متهم به امضای تفاهم 
با  و  بر روی کاغذ می کردند  تنها  نامه هایی 
صدای بلند در فضای مجازی از بی نتیجه بودن 

آنها شکایت داشتند.
با این حال وزیر نفت ایران به عنوان رئیس 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  ایرانی 
روسیه در این مدت جلسات متعددی با طرف 
روس برگزار کرد و تا کنون نیز ۶.۵ میلیارد دالر 
قرارداد نفتی بین ایران روسیه امضا شده و کار 

نیز آغاز شده است.
این در شرایطی است که بیژن زنگنه در دولت 
خصوص  در  زیاد  ای  رسانه  تحرکات  با  قبل 
قرارداد با توتال، باعث شد تا قطر که تا آن زمان 
برنامه ای برای افزایش تولید از میدان مشترک 
پارس جنوبی نداشت، برنامه افزایش تولید را 
روی میز بگذارد و حاال نیز با ۴ شرکت بزرگ 
بین المللی قرارداد توسعه ای امضا کرده است تا 
ایران که با توسعه فازهای پارس جنوبی توانسته 
بگیرد دوباره  پیشی  گاز  تولید  در  از قطر  بود 
نگران عقب ماندن از این همسایه جنوبی در 

برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان باشد.
نفت در دولت سیزدهم  وزارت  این حال  با 
در هیچ کدام از برنامه های خود معطل برجام 
نمانده و در افزایش تولید از پارس جنوبی نیز با 
اعتماد به پیمانکاران ایرانی، به دنبال آغاز تولید 

از فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان سال است.
عالوه بر پارس جنوبی، سایر میادین مشترک 
نیز در اولویت وزارت نفت در دولت سیزدهم 
قرار دارد. تا آنجا که بخش بزرگی از تفاهم نامه 
۴۰ میلیارد دالری با گازپروم که حاال به تدریج 
در حال تبدیل شدن به قرارداد است، مربوط به 
توسعه میادین مشترک است. همچنین توسعه 
میادین مستقل نیز در این قرارداد گنجانده شده 

است تا توان ایران در رایزنی های بین المللی با 
تکیه بر ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش دهد.

طرف روس در حال تدوین طرح جامع توسعه 
برای ۶ میدان نفتی و دو میدان بزرگ گازی 

کشور است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ایران هم اکنون 
برای  روسی  بزرگ  با شرکت های  قرارداد  چند 
افزود:  دارد،  گاز  و  نفت  میدان های  توسعه 
هم زمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
تفاهم نامه با شرکت های بزرگ توانمند روسیه 
در در بخش های گوناگون همچون احداث خط 

لوله صادرات گاز بسته شده است.
در این خصوص معاون دیپلماسی اقتصادی 
که حدود  بود  کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت 
۶.۵ میلیارد دالر از تفاهم نامه با شرکت گازپروم 
مابقی  که  شده،  قرارداد  به  تبدیل  روسیه 
تفاهم نامه ها به ارزش ۴۰ میلیارد دالر در یک 

ماه آینده به قرارداد تبدیل می شود.
تبدیل  فرصت  به  اشاره  با  صفری  مهدی 
ایران به هاب گازی منطقه گفت که سناریوی 
ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از 
به  گاز خودمان  و سپس صادرات  این کشور 

کشورهای همسایه است.
وی تاکید کرده بود که در سفر قبلی وزیر 
نفت به روسیه در کمیسیون مشترک درباره 
سوآپ نفت و فرآورده نفتی روسیه بحث شد 
و طی چند روز آینده درباره اعداد و ارقام آن 
توافق می شود. قرارداد سوآپ گاز روسیه هم در 
حال نهایی شدن است و تنها مشکل تعویق این 
قرارداد کشور واسطی بود که قرار بود گاز روسیه 

از آنجا به ایران سوآپ شود.
در  و  نفتی  های  فرآورده  و  نفت  سوآپ 

ادامه سوآپ گاز یکی از بهترین مسیرها برای 
منطقه  انرژی  هاب  به  ایران  شدن  تبدیل 
به  کامال  قبل  دولت  در  که  موضوعی  است. 
فراموشی سپرده شده بود و ایران با وجود دارا 
بودن ظرفیت های فراوان و تجهیزات مورد نیاز 
این  در  اقدامی  اما  و جنوب کشور  در شمال 

خصوص انجام نداد.
نگاه  آنکه  جای  به  واقع  در  روحانی  دولت 
های  بخش  در  مشکالت  حل  برای  منطقه 
مختلف و به ویژه انرژی داشته باشند همواره 
ارکان  همه  و  دوخته  غرب  به  را  خود  نگاه 
معیشتی مردم و کشور را به برجام گره زده بود.

در حالی که توسعه سوآپ در دولت سیزدهم 
از مهمترین اولویت ها بوده تا آنجا که زمستان 
جمهوری  به  ترکمنستان  گاز  سوآپ  گذشته 

آذربایجان اجرایی شد.
که  گفته  نفت  وزیر  اوجی،  جواد  همچنین 
بحث سواپ فراورده های نفتی را شروع کردیم 
خوبی  کارهای  هم  گازی  سواپ  حوزه  در  و 
انجام شد و کریدور رشت- آستارا و اینچه برون 
ایران و روسیه دو  انجام شد.  توافقات خوبی 
کشور بزرگ هستند که باید از این ظرفیت ها 

استفاده کرد.
چند  هم اکنون  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میلیارد دالر قرارداد با شرکت های بزرگ روسی 
برای توسعه میدان های نفت و گاز دارد، افزود: 
هم زمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
تفاهم نامه با شرکت های بزرگ توانمند روسیه 
احداث  همچون  گوناگون  بخش های  در  در 
خط لوله صادرات گاز به کشورهای همسایه، 
فرآورده های  گاز،  نفت،  پایاپای  ستد  و  داد 
نفتی و صادرات محصوالت پتروشیمی بسته 

شده است. در این زمینه ماه گذشته صادرات 
فرآورده ها و سازمان دهنده پتروشیمی به روسیه 

انجام شده است.
به گزارش ایرنا، بازار نفت در چند سال گذشته 
مختلف  کشورهای  سیاسی  تنش های  صحنه 
بوده است. در راس آنها البته تحریم های یک 
جانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران قرار دارد 
ایران  نفت  کامل صادرات  توقف  با هدف  که 
انجام شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
بلکه صادرات  این تحریم ها بی اثر شد  نه تنها 
نفت ایران و ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا کرد.

 آمریکا به بهانه تنش نظامی بین اوکراین و 
روسیه، تحریم صنایع نفت و گاز روسیه را اعالم 
کرد. به دنبال آن، اتحادیه اروپا نیز از تحریم 
نفت روسیه و کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت 
از روسیه تا پایان سال جاری میالدی خبر داده 

است.
نکته مهم در این میان آن است که ایران، 
منابع  از  درصد   ۲۴ حدود  درمجموع  روسیه 
نفتی جهان و ۳۶ درصد از منابع گازی جهان 
بخش  که  معنا  این  به  دارند.  اختیار  در  را 
اختیار  در  دنیا  گاز  و  نفت  ذخایر  از  بزرگی 
روسیه  و  ایران  اتحاد  و  است  کشور   ۲ این 
در بازار انرژی می تواند عالوه بر خنثی کردن 
نیز  قیمت گذاری ها  در  آمریکا،  تحریم های 

اثرگذار باشد.
در این میان ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده 
در  مهمی  جهان، سهم  گازی  و  نفتی  ذخایر 
ایجاد این اتحاد دارد. از آنجا که دولت سیزدهم 
توسعه  را  خود  اولویت های  مهم ترین  از  یکی 
دیپلماسی انرژی اعالم کرده، برنامه کاری وزیر 

نفت نیز بر همین اساس است.

اخبار

 آمریکا به بهانه تنش نظامی 
بین اوکراین و روسیه، تحریم 

صنایع نفت و گاز روسیه را 
اعالم کرد. به دنبال آن، اتحادیه 
اروپا نیز از تحریم نفت روسیه و 
کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت 

از روسیه تا پایان سال جاری 
میالدی خبر داده است

انرژی
شنبه 1۴ آبان 1۴۰1/ شماره 13۴7

روزنامه صبح ایران 4

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هیا 
فاقد سند رسمی برابر رای 1۴۰16۰317123۰۰1773 مورخ 1۴۰1/۰8/۰7 تصرفات آقای / 
خانم محمد پیراینده فرزند یوسف صادره از اهواز شماره شناسنامه 26۹۴ دارای کدملی 
شماره 1751۰35786 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 5۴/۴5 مترمربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک 228۰ و 228۰/1 واقع در بخش 2 اهواز، اخبار خروجی 
اراضی محمد رحیم شعرباف منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به 
تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی 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 : 1۴۰1/۰8/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰8/3۰

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
5/1822 م/الف 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 13۹۰/۹/2۰ و برابر رای شماره 1۴۰16۰31۰۰13۰11158 مورخ 1۴۰1/۰7/1۰ 
هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسن رنجبر فرزند 
عمران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 22.۴۰2 ..... 
متر مربع به شماره پالک.... 21۹ .... فرعی از ..... 2۰ ..... اصلی واقع در قریه باریکال بخش 
.... یک خریداری شده از آقای/خانم محسن مهدوی مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیأت الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1۴۰1/۰8/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1۴۰1/۰8/28
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری             

شناسه اگهی : 1۴۰5281

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مبین اقتصاد مدار لیا درتاریخ 1401/08/09 به 
شماره ثبت 604036 به شناسه ملی 14011621004 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و 
فروش قطعات الکترونیکی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از 
کلیه گمرکات کشور اخذ وام وتسهیالت ارزی و ریالی از بانکها موسسات مالی و اعتباری 
مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ایجاد غرفه 
و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور. اخذ اعطای نمایندگی از و به 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، مجیدیه، خیابان شهید علی اکبر همائی، کوچه شهید عباس زارعی، پالک 
59، طبقه 1، واحد غربی کدپستی 1633618511 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سواک مانوکیان 
به شماره ملی 0081696973 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقای آرمیک مانوکیان 
به شماره ملی 0450595511 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سواک مانوکیان به شماره ملی 0081696973 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرمیک مانوکیان به شماره ملی 
0450595511 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 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 )1404861(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرسس پردیس سازه درتاریخ 1401/08/08 به 
شماره ثبت 603965 به شناسه ملی 14011617968 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای پروژه 
های ابنیه ساختمانی محوطه سازی و راهسازی و جدول سازی و آسفالت ریزی و پروژه 
های مسکونی تجاری اداری وتاسیسات برقی و مکانیکی و فضای سبز شهر و پروژه های 
صنعتی . .انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و دولتی شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و کلیه خدمات بانکی از بانکهای خصوصی 
و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای شعبه داخل و خارج کشور .صادرات 
و واردات کاالی مجاز بازرگانی. 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، خانی آبادنو، خیابان شهید محمد محرمی، کوچه شهید جلیل 
خدایی شربیانی، پالک 37، طبقه 1 کدپستی 1893653879 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا 
میرزائی عسگرآباد به شماره ملی 0067759572 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مریم تقی لو به شماره ملی 0073089117 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای ابوالفضل افزاء به شماره ملی 0070994102 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم مریم تقی لو به شماره ملی 0073089117 به سمت رئیس 
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 باامضاءرضا میرزائی عسگرآباد 
کد ملی0067759572 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 )1404864(

آگهی تغییرات شرکت نوین آسانبر فیدار آروین شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 576983 و شناسه ملی 14009992148 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1400/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله هاشمی ، کوچه فرشاد 
، کوچه وحدت ، پالک 3 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 1348689345 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1404865(

ملی  شناسه  به  کاسپین  یکتا  هوران  خاص  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی 
14010952780 و به شماره ثبت 593507 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مجتبی فراهانی به شماره ملی 0059470143 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ریحانه فراهانی به شماره ملی 0080300111 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم شهرزاد هرمزی نژاد به شماره ملی 1757143475 
به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضای هیات مدیره ( خانم لیال اعتمادی کیا به شماره ملی 
3932880285 به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند 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 رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1404876(

آگهی تغییرات شرکت نوین آسانبر فیدار آروین شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 576983 و شناسه ملی 14009992148 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1400/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله هاشمی ، کوچه فرشاد 
، کوچه وحدت ، پالک 3 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 1348689345 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1404865(

پروانه کسب اینجانب محمد سعیدی با کد ملی 1142329682 شماره شناسنامه 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   1401/04/25 تاریخ  در   10484

)کد1401/08/154(
 پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی ساختمان به شماره پروانه 35_300_02141 

مفقود گردیده و  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/08/169(

 817/48439VIN به پالک  برگ سبز  و  موتور سیکلت  مالکیت  مدارک سند    
IRADN8210Q0212745-به شماره موتور 152FMH1018507به شماره تنه 

N2N125X9212745  به مالکیت مجتبی ایرانمنش مفقود گردیده  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/164(  

مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب سیده نویده موسویان فرزند سیدمحمودبه 
شماره شناسنامه ۴35 و کد ملی ۴57۹32۰1۰7 صادره از دامغان در مقطع کارشناسی 
رشته پرستاری صادره از دانشگاه آزاداسالمی-واحدشاهرودبا شماره 1۰۴۰22۴2مورخه 
1386/۹/3مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاداسالمی - واحدشاهرود به نشانی استان سمنان،شهرستان 
التحصیالن،ارسال نماید. شاهرود، دانشگاه آزاداسالمی،ساختمان مرکزی،امورفارغ 

نوبت دوم )کد1401/08/166(

به  صیدهادی  فرزند  سپهوند  فتحی  مصطفی  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
آباد در مقطع  از خرم  شماره شناسنامه 2181 و کد ملی ۴۰72856355 صادره 
دکتری رشته عمران-سازه صادره از دانشگاه مالیر با شماره 16۹۴-8۴/3 مفقود 
شده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
مالیر به نشانی مالیر، کیلومتر ۴ جاده مالیر-اراک، دانشگاه مالیر ارسال نماید. 

نوبت سوم )کد1401/08/167(

برگه سبز سند مالکیت خودرو و کارت مشخصات وسیله نقلیه و برگه ترخیص 
به   2۰11 مدل  متالیک  صدفی  سفید   GLX2400 کمری  تویوتا  سواری  گمرک 
شماره پالک ایران 22 18۹ج35 به شماره موتور 2AZA783916 به شماره شاسی 
6T1BE42K5BX703189 به نام داود یزدیان در تاریخ 11 آبان 1۴۰1 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/161(

شماره  مدل1394  متالیک  خاکستری  پژو206SDرنگ  خودرو  هوشمند  کارت 
شماره   NAAP41FE5FJ274348شاسی شماره  ایران525و51  پالک67 
مفقود  باکدملی 1199963518  محمدرضایی  رضوان  نام  به   163B0182195موتور

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/152(

 سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودروو سند فروش خودروی سمند  یه  
رنگ خودرو : مشکی-متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1393 به شماره پالک : ایران 
 : موتور  و شماره   NAACR1HS6EF576482 : و شماره شاسی  82 173 ق 22 
147H0089175و نام صاحب سند : ابراهیم غیاثی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/08/153(

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو : و سند فروش    پژو ۴۰5 .رنگ خودرو 
: نقره ای .مدل وسیله نقلیه : 13۹۴ .شماره پالک : 8۹۹ی23ایران ۹3 .شماره شاسی : 
NAAM01CA7FK502639 .شماره موتور : 124K0607637 .نام صاحب سند : 

زهرا زارع  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/08/174


