
  

در بیانیه ای اعالم شد
بحران انرژی، اتحادیه اروپا را وارد رکود می کند

اتحادیه اروپا روز جمعه هشدار داد که منطقه یورو در طول زمستان با 
افزایش قیمت انرژی وارد رکود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر اتحادیه اروپا روز جمعه هشدار داد که منطقه 
یورو در طول زمستان با افزایش قیمت انرژی وارد رکود خواهد شد.

همچنین این اتحادیه تورم ۶.۱ درصدی را در سال آینده پیش بینی کرد.
و  اطمینانی  نا  افزایش  می رود  انتظار  که  کرد  اعالم  اروپا  کمیسیون 
هزینه های فزاینده، منطقه یورو و بیشتر بلوک را در سه ماهه آخر سال 

۲۰۲۲ وارد رکود کند. شده در جوالی است.

ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی به شمال کشور 
افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به برنامه 
های مربوط به افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی از ری به شمال 
کشور گفت: با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، با انحصار 
شکنی از شرکت های خارجی، فناوری پیگرانی هوشمند خطوط لوله در 

کشور در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایلنا از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، ارسالن 
رحیمی در حاشیه سفر خود به منطقه شمال درجهت بررسی  و بازدید 
از تاسیسات نفتی منطقه با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: این فناوری 
که تاکنون دانش آن در انحصار برخی از کشورها بوده است خوشبختانه 

با پیگیری های صورت گرفته در داخل کشور در حال بومی سازی است.
رحیمی با اشاره به لزوم تحقق شعار سال بنا به منویات مقام معظم 
رهبری بیان کرد: در راستای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و دانشگاهی بستر الزم برای استفاده و بکارگیری فناوری پیگرانی هوشمند 

خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت مهیا شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران این فناوری 
با استفاده از توان داخل پیشرفت قایل توجهی داشته است، بنابراین در 
آینده نزدیک می توان انتظار داشت که در صنعت نفت کشور عملیاتی 

شود.
رحیمی در بخش دیگر اظهارات خود از وجود ۲ برنامه افزایش ظرفیت 
انتقال فرآورده های نفتی از ری به شمال خبر داد و تصریح کرد: اجرای 
طرح افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی به منظور برطرف شدن نیاز 
استان های شمالی کشور در برنامه آتی قرار دارد و بزودی اقدامات اجرایی 

آغاز می شود.
گفتنی است، پیگ هوشمند یکی از انواع پیگ ها است که به منظور کنترل 
شرایط فیزیکی خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. براین اساس با 
استفاده از این فناوری، به موازات انجام تعمیرات به موقع می توان عالوه بر 
افزایش طول عمر خطوط از بروز نشتی ها و آلودگی های ناشی از مشکالت 

خوردگی همزمان با انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی ممانعت کرد.

تقاضای توربین های ایرانی؛ از آسیا تا امریکای جنوبی

کشورهای عربی اجازه تجارت با ایران را ندارند
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: اکنون غیر از کشورهای منطقه؛ 
تجهیزات  دیگر  صدور  برای  فرصت هایی  ما 
نفت، گاز و نیروگاهی داریم مثال بازارهایی مثل 
هدف گذاری  باید  جنوبی  امریکای  کشورهای 
شود که به اندازه خاورمیانه تحت سیطره امریکا 

نیستند.
رضا نوشادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره وضعیت ساخت توربین در کشور 
موضوع  در  ایران  خوشبختانه  داشت:  اظهار 
پاالیشگاهی  نیروگاهی،  توربین های  ساخت 
این  در  است،  مستقل  گاز  انتقال  شبکه  و 
خصوص شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با 
عقد قراردادهایی با تیراژ باال در سال های دور دو 
نمونه توربین را از اروپای غربی و شرقی انتقال 
تکنولوژی داده و اکنون در کشور کامال بومی 
شده است. با حمایت هوشمندانه و مدون این 
توربین ها ارتقا یافته و امروز با نشان و نام ایرانی 

تولید می شود.  
توربین های ایرانی؛ از آسیا تا امریکای جنوبی

 وی در ادامه تصریح کرد اکنون 85 درصد 
گاز  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  و  تأسیسات 
در داخل کشور ساخته می شود و به پشتوانه 
در  ایرانی  شرکت های  گسترده  توانمندی های 
عراق در حال ساخت 4 هزار مگاوات نیروگاه 
در  است،  ایرانی  تماما  توربین ها  که  هستند 
عمان و سوریه نیز همین سوابق وجود دارد. 
اکنون ایرانی ها به سمت بازارهای آمریکای التین 
با تمرکز اولیه بر ونزوئال و کوبا مایل شده اند و 
همه اینها با تجهیزات ایرانی است، این تجارت 
متوقف  براحتی هم  و  افتاده  راه  ما  در کشور 

نخواهد شد و این آغاز راه است.   
اعراب اجازه تجارت با ایران ندارند

گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران درباره اینکه آیا ایران می تواند به عنوان 
هاب ساخت توربین معرفی شود، خاطرنشان 
قطر،  امارات،  اینکه عربستان،  امر  واقع  کرد: 
کمابیش  منطقه  کشورهای  سایر  و  کویت 
اما  هستند  تجهیزات  این  استفاده کننده ی 
بازارشان کال در دست امریکا و اروپا است، هر 
ارزان تر کاال در اختیارشان قرار  ایران  قدر هم 
دهد، این کشورها اجازه تجارت با ایران را ندارند. 
این کشورها چنان با آمریکا و اروپا در هم تنیده 
شده اند که به گفته ترامپ اگر امریکا آنها را رها 
کند دچار فروپاشی می شوند، این بیان ترامپ 
واقعیت  یک  بلکه  نیست  سیاسی  بلوف  یک 

عریان است.
اعراب حاضرند کاال را گران تر بخرند اما با ایران 

معامله نکنند
وی با بیان اینکه کشورهای عربی تجهیزات 
خود را از کمپانی های امریکایی و اروپایی وارد 
رقابت  عرصه  عرصه؛  اکنون  گفت:  می کنند، 
تجاری نیست بلکه عرصه رقابت سیاسی است 
داده  ورود  اجازه  ایرانیان  به  عرصه  این  در  و 
متاثر  کشورها  این  فرمانروایان  زیرا  نمی شود 
از فرمانروایان امریکایی و غربی هستند، مثال 
شاهدیم با وجود تبحری که ایران در توسعه 
میادین نفت و گاز دارد هیچگاه در پروژه های 
توسعه میادین عراق هم حضور نیافته و دلیل 
نمی دهد،  اجازه  امریکا  که  است  این  نیز  آن 
و  است  حاکم  سیاسی  رقابت  بحث  بنابراین 

معادالت سیاسی تعیین کننده هستند. 
فرصت هایی برای صدور تجهیزات نفت، گاز 

و نیروگاهی
نوشادی ادامه داد: اکنون غیر از کشورهای 
دیگر  صدور  برای  فرصت هایی  ما  منطقه؛ 
مثال  داریم  نیروگاهی  و  گاز  نفت،  تجهیزات 

بازارهایی مثل کشورهای امریکای جنوبی باید 
هدف گذاری شود که به اندازه خاورمیانه تحت 

سیطره امریکا نیستند. 
آغاز خام فروشی روس ها از زمان گورباچف

وی در ادامه درباره صادرات توربین به روسیه 
پاسخ داد: در زمان گورباچف از سوی کشورهای 
القا شد شرکت های  اینگونه  غربی به شوروی 
غربی کاالی با کیفیت و بازدهی باال را در یک 
بازار باز در اختیار قرار می دهند و اینگونه تبلیغ 
شد که نیازی نیست یک کشور ابرقدرت در همه 
حوزه ها فعالیت داشته باشد، بنابراین شوروی 
همکاری های  عنوان  تحت  روسیه  ادامه  در  و 
و  خارج  حوزه ها  این  از  کم کم  بین المللی، 
تبدیل به منبع فروش نفت خام و گاز شد و 
با درآمدهای آن صرفا خود را در عرصه نظامی، 

هواوفضا و هسته ای نگه داشت.  
روسیه بازار صادرات تجهیزات شد

گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران توضیح داد: تجهیزات پیچیده در اقمار 
ساخته  توربین(  اوکراین  در  )مثال  شوروی 
می شد اما شوروی خود را در بازار باز، گسترده 

از  بعد  کرد.  رها  غربی  باالی  بازدهی  با  و 
فروپاشی اقمار شوروی مثل همین اوکراین هم 
از حیطه کنترل روسیه خارج شدند و روسیه 
تبدیل به واردکننده تجهیزات زیادی شد، مثال 
قرار  استریم  نورد  پروژه  برای  اخیرا دیدیم که 
بود توربین زیمنس از کانادا وارد شود که این 
اتفاق نیفتاد و یکی از بهانه های توقف صادرات 
گاز روسیه به اروپا این بود که توربین تعمیر 
هم  آن  از  بعد  نشد،  روسیه  وارد  و  اساسی 
دیدیم که با بمب گذاری و تخریب هر دو خط 
ارسال  کال  آمریکا  احتماال  توسط  نورداستریم 
اروپا منتفی شد. همه دیدیم که کار  به  گاز 
ساندویچ  حتی  که  رسید  جایی  به  وابستگی 
مک دونالد هم که در دوران پس از فروپاشی 
با تبلیغات و صف های کیلومتری وارد روسیه 
شده بود دست به تحریم زد. نه تنها عرصه 
از  که  اقتصادی  فضای  این  کل  بلکه  توربین 
سال ها قبل زمینه استفاده و ورود همه کشورها 
برای صادرات تجهیزات به روسیه بوده؛ پس از 
مناقشه اوکراین و تحریم روسیه توسط اروپا و 

آمریکا تشدید شده است.

اخبار

نوشادی: اکنون غیر از 
کشورهای منطقه؛ ما 

فرصت هایی برای صدور دیگر 
تجهیزات نفت، گاز و نیروگاهی 

داریم مثال بازارهایی مثل 
کشورهای امریکای جنوبی باید 

هدف گذاری شود که به اندازه 
خاورمیانه تحت سیطره امریکا 

نیستند
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تاســیس شــرکت ســهامی خاص ســازه ایمــن بشــاگرد درتاریــخ 1401/08/09 
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14011621101 ثب ــه مل ــه شناس ــت 532 ب ــماره ثب ــه ش ب
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه فعالیــت هــا در زمینــه کلیــه 
ــروژه  ــه پ ــرای کلی ــاوره و اج ــبه، مش ــی محاس ــامل طراح ــی ش ــور عمران ام
هــای ســاختمانی اعــم از مســکونی ، تجــاری، اداری و صنعتــی و کلیــه ســازه 
هــای بتنــی و فلــزی و کلیــه پروژه هــای راه، بانــد، ســد، پــل و تونــل و کلیــه 
تاسیســات برقــی و مکانیکــی اعــم از ســاختمانی و صنعتــی و خریــد و فــروش 
ــی، صنعتــی و مــواد اولیــه  و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگان
اخــذ و اعطــای نمایندگــی داخلــی و خارجــی مشــارکت و ســرمایه گــذاری و 
عقــد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایجــاد و احداث شــعب در 
سراســر ایــران و جهــان اخــذ وام و تســهیالت و اعتبــارات ریالــی و ارزی از کلیه 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی 
شــرکت در کلیــه نمایشــگاه هــا و مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی 
ــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع  ــزوم پ ــی و خارجــی. درصــورت ل داخل
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :  ــخ ثبــت ب ــط مــدت فعالیــت : از تاری ذیرب
اســتان هرمــزگان، شهرســتان بشــاگرد، بخــش گوهــران، روســتای دورمیــش، 
دورمیــش، خیابــان اصلــی، کوچــه زارعــی، پــالک 0، طبقــه همکــف کدپســتی 
7987198485 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 100,000,000 
ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 1000000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام 
عــادی مبلــغ 35000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 
ــعبه  ــران ش ــی ای ــک مل ــزد بان ــورخ 1401/07/14 ن 1401784801829313 م
بشــاگرد بــا کــد 7848 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان 
ــماره  ــه ش ــی ب ــلم زارع ــای مس ــره آق ــت مدی ــا هیئ ــد اعض ــی باش ــهام م س
ملــی 5860018711 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل 
بــه مــدت 2 ســال آقــای جاســم زارعــی بــه شــماره ملــی 5860077238 بــه 
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای علــی زارعــی بــه 
شــماره ملــی 5869719194 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک 
ــای  ــه ه ــه نام ــن کلی ــالمی و همچنی ــود اس ــا عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ، س
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می 
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم زهــرا بهرامی 
بــه شــماره ملــی 5860015577 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 
ــمت  ــه س ــی 5869720478 ب ــماره مل ــه ش ــردی ب ــکینه ناگ ــم س ــال خان س
بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت 
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 
ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ منزل
امــالک اســتان هرمــزگان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

ــک )1407846( جاس

ــا مســئولیت محــدود مبیــن تجــارت درمــان درتاریــخ   تاســیس شــرکت ب
ــی 14011641723 ثبــت  ــه شناســه مل ــه شــماره ثبــت 604449 ب 1401/08/17 ب
ــت  ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی و امض
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :-1واردات ، صــادرات، تولیــد، 
توزیــع، بســته بنــدی، خریــد و فــروش ، بازاریابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه 
ای انــواع کاالهــای مجــاز بازرگانــی اعــم از تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی و 
نمونــه گیــری از قبیــل لــوازم آنژیــو گرافــی، آندوسکوپی،الپروســکوپی، زیبایــی 
و مراقبــت پوســت ، کاالهــای مصرفــی ، لــوازم و وســایل تجهیــز بیمارســتانها و 
آزمایشــگاهها، مراکــز درمانــی ، غذائــی و داروئــی ، بهداشــتی و کلیــه مــواد اولیه 
مرتبــط بــا موضــوع شــرکت ، ســاخت ، تکمیــل ، تاســیس و اداره بیمارســتانها و 
مراکــز بهداشــتی درمانــی و نیز انــواع آزمایشــگاه های پزشــکی ، دندانپزشــکی، 
کلینیکــی اعــم از تجهیــزات اتــاق عمــل ،توزیــع ،خریـــد و فــروش انــواع کیت 
هــای آزمایشــگاهی ، پزشــکی و نمونــه گیــری -انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری ، 
فصاســازی، طراحــی ،مشــاوره، اجــرا و نظــارت بــر کلیــه پــروژه هــای عمرانــی و 
ســاختمانهای بیمارســتانی ، درمانــی و آزمایشــگاهی - ترخیــص کاال از گمرکهای 
داخــل کشــور، اخــذ هــر گونــه وام و اعتبــارات و تســهیالت مالــی از بانکهــای 
ــعبه و  ــای ش ــذ و اعط ــاری ، اخ ــی و اعتب ــات مال ــی و موسس ــی ، خصوص دولت
نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور. شــرکت در مناقصــات، مزایــدات دولتی و 
خصوصــی ، عقــد قــرار داد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی ، شــرکت در نمایشــگاه 
هــای داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 
ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت به مــدت نامحــدود مرکــز اصلی : اســتان 
تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، شــهرک فرهنگیان-
ــین  ــراه امیرسرلشگرشهیدحس ــوگان، بزرگ ــان چ ــار(، خیاب ــهرک انص آزادی)ش
لشــگری، پــالک 117، ســاختمان انصارشــهید علیرضــا اصفهانــی، فاز1بلــوک 17، 
طبقــه همکــف، واحــد 1 کدپســتی 1398915911 ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
ــر  ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 500,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس عب
ــده  ــه شــماره ملــی 0012234249 دارن ــی ب ــم فاطمــه عنقائ یــک از شــرکا خان
125000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمدرضــا شــمایلی بــه شــماره ملــی 
ــیری  ــالد بش ــای می ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 125000000 ری 3350067840 دارن
بــه شــماره ملــی 3359860160 دارنــده 250000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
هیئــت مدیــره خانــم فاطمــه عنقائــی بــه شــماره ملــی 0012234249 به ســمت 
ــه  ــمایلی ب ــا ش ــای محمدرض ــدود آق ــدت نامح ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ رئی
شــماره ملــی 3350067840 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : 
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بروات 
ــا  ــه هــای عــادی و اداری ب ــه نام ــن کلی ــود اســالمی و همچنی ــا، عق ، قرارداده
امضــای مدیــر عامــل یــا آقــای میــالد بشــیری بــا شــماره ملــی 3359860160 
هــر کــدام بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیر االنتشــار اتحــاد ملت جهــت درج 
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله 
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور 

اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409135( 

ــوروش  ــال ک ــش نی ــدود پخ ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــرات ش ــی تغیی  آگه
ــتناد  ــه اس ــت 603098 ب ــماره ثب ــه ش ــی 14011566809 و ب ــه مل ــه شناس ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1401/08/09 تصمیمــات ذیــل 
ــران،  ــتان ته ــران، شهرس ــتان ته ــه آدرس اس ــرکت ب ــل ش ــد مح ــاذ ش اتخ
بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، یوســف آبــاد، کوچــه معرفــت، خیابــان 43/1، 
پــالک 4، طبقــه همکــف، واحــد 1 بــه کــد پســتی: 1436714555 تغییــر یافت. 
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــور اداره ثب ــنادوامالک کش ــت اس ــازمان ثب س

ــران )1409140(  ــاری ته غیرتج

ــخ  ــک درتاری ــر و ی ــن صف ــدود ذه ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
ــه شناســه ملــی 14011640152 ثبــت  ــه شــماره ثبــت 604416 ب 1401/08/17 ب
ــر جهــت  ــه شــرح زی ــده کــه خالصــه آن ب و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و صــادرات 
و واردات لــپ تــاپ و کامپیوتــر و لــوازم جانبــی کامپیوتــر ،ارتقــاء لــپ تــاپ و 
کامپیوتــر ، گشــایش اعتبــارات و ال ســی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا ، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلــی ، اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخــل 
و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجاد شــعب 
و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی 
ــات  ــه مناقص ــرکت در کلی ــی ،ش ــی و خارج ــای داخل ــه بانکه ــی از کلی و ریال
ــی،  ــن و الملل ــی و بی ــم از داخل ــی اع ــی و خصوص ــدات دولت ــاو مزای ،پیمانه
ــی و  ــف داخل ــهای مختل ــمینارها و کنفرانس ــهاو س ــه همایش ــرکت در کلی ش
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــی درص خارج
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان  ــخ ثبــت ب مــدت فعالیــت : از تاری
ــت،  ــش، حکم ــهر تجری ــزی، ش ــش مرک ــمیرانات، بخ ــتان ش ــران، شهرس ته
ــالک -137 ــهیدرضاکبیری، پ ــان ش ــی، خیاب ــین کریم ــان شهیدامیرحس خیاب
ــتی  ــد 3027 کدپس ــه 1، واح ــمرون، طبق ــری ش ــاری کامپیوت ــع تج ، مجتم
ــغ 1,000,000  ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش 1935731958 س
ــواد  ــای محمدج ــرکا آق ــک از ش ــر ی ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ری
صفائــی پــور زمانــی بــه شــماره ملــی 3241164977 دارنــده 50000 ریال ســهم 
الشــرکه آقــای محمدســجاد صفائــی پورزمانی بــه شــماره ملــی 3258313490 
دارنــده 950000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای محمدجــواد 
صفائــی پــور زمانــی بــه شــماره ملــی 3241164977 بــه ســمت نایــب رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
بــه مــدت نامحــدود آقــای محمدســجاد صفائــی پورزمانــی بــه شــماره ملــی 
3258313490 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارندگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقود 
اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه 
تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل 
: طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی 
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ 
و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره 

ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409134( 

 تاســیس شــرکت ســهامی خــاص اندیشــه فنــاوری ســیرنگ درتاریــخ 1401/08/18 بــه 
شــماره ثبــت 604495 بــه شناســه ملــی 14011644030 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع 
فعالیــت :خریــد فــروش امــوال منقــول از جملــه خــودرو وموتــور ســیکلت و ســایر مــوارد 
ــه  ــوژی در زمین ــال تکنول ــاوره و انتق ــی، مش ــه، طراح ــات مطالع ــرای خدم ــه و اج ارائ
مدیریــت راهبــردی، کنتــرل و گــزارش دهــی، بازاریابــی )غیرهرمــی و غیرالکترونیکــی و 
غیرشــبکه ای(. مشــاوره مدیریتــی و انتقــال پیشــرفته ترین روشــهای مدیریتــی و بهترین 
عملکردهــا درخصــوص مدیریــت فنــاوری. توســعه و پیاده ســازی سیســتم هــای پکپارچه، 
سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان، مدیریــت محتــوا، سیســتم هــای اتوماســیون 
حمــل و انبــار، شــبکه توزیــع، فروشــگاه هــا و فروشــگاه هــای آنالیــن بــا اســتفاده از زیــر 
ســاخت هــا و فنــاوری هــای نویــن دیجیتالــی، نــرم افــزار هــا و برنامــه هــای کاربــردی 
و تحــت وب. برنامــه ریــزی و تحلیــل بودجــه بنــدی و تهیــه برنامــه هــای کســب و کار. 
توســعه خدمــات نویــن فنــی، معمــاری، دانــش فنــی، فنــاوری هــای نویــن و فرآیندهــای 
عملیاتــی بــرای توســعه مقیــاس و موفقیــت شــرکتها. برنامه ریــزی منابــع انســانی، پایش 
و شناســایی و ارزیابــی فرصــت هــای کســب و کار در صنایــع دانــش بنیان، توســعه کســب 
و کارهــای نویــن، طراحــی، ســاخت و اجــرای محصــوالت نــوآور و خــالق. ایجــاد کارگــروه 
هــای تخصصــی، بکارگیــری تفکــر جمعــی، توســعه زیســت بــوم صنایع خــالق و فنــاوری 
هــای نــرم. ایجــاد و مشــارکت در مراکــز توســعه دهنــده کســب و کارهــای نوین و شــرکت 
هــای خــالق ماننــد شــتابدهنده هــا، مراکــز رشــد و شــکوفائی، محیط هــای کار اشــتراکی. 
طــرح ریــزی در جهــت توســعه صــادرات محصــوالت و خدمــات صنایــع خــالق. مشــارکت 
و ســرمایه گــذاری در کلیــه پــروژه هــای اقتصــادی، جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی. 
انجــام انــواع فعالیــت هــای در قلمــرو شــمول قانــون تجــارت الکترونیــک در تمــام حــوزه 
هــای مجــاز. انجــام انــواع فعالیــت در حوزه هــای معمــاری، صنعــت ســاختمان و تجهیزات 
و صنایــع وابســته، امــالک و مســتقالت، انــرژی و صنعــت نفــت. افتتــاح حســابهای بانکــی 
ــی و  ــاری دولت ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس ــه بانکه ــارات از کلی ــهیالت و اعتب ــذ تس و اخ
ــی و  ــدات دولت ــا و مزای ــات، پیمانه ــرکت در مناقص ــی. ش ــا خارج ــی ی ــی داخل خصوص
خصوصــی و عقــد قــرارداد بــا ســازمان هــا، نهادهــا، ادارات و شــرکتها و موسســات دولتــی 
و غیردولتــی درزمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت. ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و 
خــارج از کشــور در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت و اخــذ نمایندگــی شــرکتهای داخلی 
ــاز  ــای مج ــت ه ــام فعالی ــی. انج ــی و خارج ــگاههای داخل ــرکت در نمایش ــی. ش و خارج
تجــاری و بازرگانــی و اقتصــادی و همچنیــن خریــد و فــروش کاالهــا و خدمــات مجــاز و 
واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی. انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی. در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از 
مراجــع ذیربــط. عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احــداث ســاختمان و راه و یــا 
شــبکه هــای آب رســانی فعالیــت بــازار یابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای موضوعــات 
مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 
ــتان  ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ذیرب
تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، ونــک، بزرگــراه شــهید همــت 
غربــی، خیابــان خوارزمــی، پــالک 5، مجتمــع مالصــدرا، بلــوک یــک، طبقــه 4، واحــد 147 
ــغ 10,000,000  ــارت اســت از مبل ــی عب کدپســتی 1435913158 ســرمایه شــخصیت حقوق
ــام عــادی  ــا ن ــه 1000 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 1000 ســهم آن ب ریــال نقــدی منقســم ب
ــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 0772426 مــورخ  ــغ 10000000 ری مبل
1400/09/07 نــزد بانــک بانــک تجــارت شــعبه مالصــدرا بــا کــد 2420 پرداخــت گردیــده 
اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم پیمانــه زمردیــان بــه شــماره ملــی 0064327280 بــه 
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای علــی محــاوری بــه شــماره 
ــای  ــه مــدت 2 ســال آق ــره ب ــب رئیــس هیئــت مدی ــه ســمت نای ملــی 4271032654 ب
جعفــر محــاوری بــه شــماره ملــی 4284665847 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
ــروات ، قراردادهــا  اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، ب
عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیر عامــل و رئیس 
هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبق 
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 0453376967 ب ــژاد ب ــم ســحر مالن اساســنامه بازرســان خان
بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال خانــم ســمیه محمــدی بــه شــماره ملــی 0793752930 
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت 
ــه  ــور ب ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذک جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردی
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور 

اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409142( 

مدرک تحصیلی اینجانب مریم اسمعیل بیگی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 2۷0 
صادره از تویسرکان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد همدان با شماره سریال 22125۸۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

به نشانی همدان بلوار پروفسور موسیوند ارسال نمایند.نوبت دوم )کد1401/08/339(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا حجاری زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
15989 و کد ملی 0069791521 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و 
ادبیات اسپانیایی صادره از دانشگاه عالمه طباطبایی با شماره 44116 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه عالمه 
طباطبایی به نشانی هران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس 
مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی کد پستی: 14۸۹۶۸4511 ارسال نماید.نوبت دوم 

)کد1401/08/340(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد امین عظیمی فرزند بهروز به شماره شناسنامه 
رشته  کارشناسی  مقطع  در  هرسین  از  ملی331۹۹3۶۶03 صادره  و شماره   ۶3۶4
مهندسی منابع طبیعی _ محیط زیست صادره از دانشگاه مالیر با شماره 205_۸4/3 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه مالیر به نشانی مالیر؛ کیلومتر 4 جاده اراک؛ جنب بهشت هاجر _ دانشگاه 

ملی مالیر ارسال نماید. نوبت دوم )کد1401/08/349(


