
  

سازمان برنامه و بودجه:
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: دولت به صورت متداوم هرگونه افزایش 
قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه ای برای اصالح قیمت بنزین ندارد.

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل 
با عنوان »اکران نمایش افزایش قیمت بنزین« اعالم کرد: به استناد ماده ۳۹ 
قانون برنامه ششم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها، تبصره )۱۴( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از فروش 
داخلی فرآورده های نفتی از جمله بنزین جزو منابع سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها بوده و ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد. در این راستا تمامی منابع 
حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی به حساب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها نزد خزانه واریز و بر اساس ردیف های مصوب مصارف جدول تبصره 
)۱۴( قوانین بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت 
یارانه نقدی و سایر ردیف های قانونی تبصره مذکور تخصیص داده می شود.با 
توجه به موارد یاد شده دولت در صورت وجود کسری بودجه، برای تأمین آن 
در بودجه عمومی خود قانوناً اختیاری برای اختصاص منابع ناشی از فروش 
فرآورده های نفتی به درآمدهای عمومی دولت را ندارد. از طرف دیگر دولت 
به صورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه نیز 
برای اصالح قیمت بنزین ندارد. معلوم نیست چرا برخی جریان های سیاسی 
به هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم از قصد دولت برای افزایش قیمت 
بنزین می گویند، آیا در شرایط فعلی دامن زدن به التهابات افکار عمومی در 

جهت منافع ملی است؟

بلومبرگ مدعی شد
نفت روسیه ۹۰ درصد بازار اروپا را از دست داد

روسیه بیش از ۹۰ درصد از سهم خود در بازار نفت اروپا را از دست داده و 
صادرات این کشور از بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ اوکراین، 

به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در هفته های اخیر رسیده است.
به گزارش ایسنا، تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روسیه و 
مکانیزم سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه از پنجم دسامبر آغاز می شود.

محاسبات بلومبرگ نشان می دهد روسیه بیش از ۹۰ درصد از بازار نفت 
اروپا را پیش از رسیدن زمان ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی این کشور در 
فوریه از دست داده و در مدت چهار هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، خرید نفت 
روسیه به ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده است. حدود ۷۵ درصد از نفت روسیه 
که در بنادر این کشور در دریای بالتیک بارگیری می شود، به مقصد آسیا 
می رود و خریداران هندی و چینی همچنان با رغبت به خرید نفت روسیه ادامه 
می دهند. اکنون که دو هفته به زمان اجرای تحریم اتحادیه اروپا و مکانیزم 
سقف قیمت گروه هفت، انگلیس و اتحادیه اروپا برای نفت روسیه باقی مانده 
است، سیگنالهایی مشاهده شده که به عنوان مثال، خریداران در هند تالش 
می کنند محموله های نفت روسیه را پیش از پنجم دسامبر خریداری کرده و 
پیش از ۱۹ ژانویه تخلیه کنند تا مشمول تحریم و سیستم سقف قیمت قرار 
نگیرد. گفته شده است خریداران در هند و چین برای خرید نفت روسیه که 
پس از پنجم دسامبر بارگیری می شود، محتاط شده و منتظر شفافیت بیشتر 
درباره نحوه اجرای سقف قیمت و پیامدهای خرید نفت روسیه پس از آغاز 

تحریم ها هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی )IEA( هفته گذشته 
در گزارش ماهانه خود از بازار نفت اعالم کرد که تحریم اتحادیه اروپا علیه 
نفت روسیه، تنها در مدت چند هفته، ابهامات عظیمی در بازارهای نفت 
و فرآورده های نفتی جهان ایجاد خواهد کرد. در بحبوحه سیگنالهایی که از 
ضعیف شدن رشد تقاضا برای نفت وجود دارد، نزدیک شدن به زمان اجرای 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت و فرآورده های نفتی روسیه و ممنوعیت 
خدمات دریایی، توازن بازار جهانی نفت و به خصوص بازار دیزل که با کمبود 

شدید عرضه روبروست، با فشار بیشتری روبرو می شود.

تحلیل بازار جهانی گاز براساس توافق جدید قطر و چین

قراردادهایطوالنیمدتگازی،بازارایرانرامحدودنمیکند
در  اگر  گفت:  انرژی  حوزه  کارشناس  یک 
سازی  بهینه  باالدستی،  توسعه  گاز  صنعت 
گذاری،  سرمایه  تکنولوژی،  جذب  مصرف، 
دانش فنی و مدیریت صورت بگیرد می توانیم 
داشته  گاز  بازار  جذب  برای  خوبی  بازاریابی 

باشیم.
مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، 
گفت: اینکه قراردادهای ۲۷ ساله بین قطر و 
چین در حوزه صنعت گاز امضا می شود برای 
پروژه های های جدیدی است که قطر در حال 
احداث آن است و قرار است طی سه تا چهار 

سال آینده وارد مدار تولید شود.
ال ان جی  تولید  اینکه ظرفیت  بیان  با  وی 
قطر از ۷۷ به ۱۱۰ میلیون تن در سال خواهد 
رسید، گفت: برای تامین مالی و ساخت این 
پروژ اولین پیش شرط این است که یک قرارداد 
بلند مدت وجود داشته باشد تا از محل درآمد 

آن اثرگذاری برای پروژه داشته باشد.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی، عالوه بر 
این کشورهای واردکنند بزرگ گاز دنیا تمایل 
دارند که امنیت انرژی خودشان را با قراردادهای 
بلند مدت تامین کنند، حداقل در بخش قابل 
این  درصد   ۸۰ تا   ۷۰ مثال  واردات  از  توجهی 
امنیت باید تحقق یابد و این موضوع اصال غیر 

طبیعی نیست.
دارنده  ایران  اینکه  بیان  با  فر  بهروزی 
اما برای تامین  دومین ذخایر گاز دنیا است، 
مشکل  دچار  مختلف  دالیل  به  خودمان  گاز 
هستیم، گفت: زمانی که ایران تصمیم بگیرد 
وارد بازار جهانی گاز شود چه با خط لوله و یا 
با ال ان جی، اگر تامین مالی صورت بگیرد، 
دانش فنی داشته باشیم، تکنولوژی وارد شود و 
پروژه ها را مدیریت کنیم به طوری که پروژه ها 
به مرحله تولید برسند به عنوان یک تازه وارد به 

بازار ورود کرده ایم.
است  داده  نشان  دنیا  گاز  بازار  افزود:  وی 
باتوجه به اینکه گاز یک حامل انرژی با آلودگی 
که  توافقاتی  تمام  به  باتوجه  و  است  کمتر 
عمده  کشورهای  در  می تواند  افتاده،  اتفاق 
مصرف کننده مانند چین و هند روند فزاینده 
داشته باشد و اگر ایران بتواند وارد بازار شود، 
می توان امید داشت که نگرانی برای مشتری 

وجود نداشته باشد.
باید  ابتدا  اینکه  بر  تاکید  با  کارشناس  این 
شرایط برای سرمایه گذاری در بخش باالدستی 

ایجاد شود تا افزایش تولید اتفاق بیافتد، گفت: 
باید در بخش مصرف نیز بهینه سازی صورت 
بگیرد و از آن طرف این امکان را داشته باشیم 
که با رفع تحریم ها و ایجاد سرمایه گذاری و 
همچنین توسعه دانش فنی از طریق توسعه 
بهبود  را  گاز  صنعت  وضعیت  دنیا  با  روابط 

ببخشیم.
به گفته بهروزی فر، در صورت افزایش دانش 
فنی و جذب سرمایه گذاری می توانیم امیدوار 
باشیم برای گاز تولیدی احتمالی بازاریابی کنیم 
اما اینکه اکنون قرارداد بین چین و قطر منعقد 
شود و یا خیر برای ایران مشکلی ایجاد نمی کند 
چراکه امکان صادرات به چین را در شرایط فعلی 
نداریم، اما در صورت تحقق برخی مسائل ایران 

می تواند به بازارهای آینده امیدوار باشد.
وی با بیان اینکه در گذشته اعالم می شد که 
بازار ال ان جی محدود شده است اما اکنون 
اگر ۵۰ میلیون تن نیز به بازار دنیا اضافه شود 
جذب می شود، گفت: در پیش بینی ها، باید 

آینده نگری هم صورت بگیرد.

چین  سینوپک  شرکت  ایسنا،  گزارش  به 
شده  مایع  طبیعی  گاز  خرید  به منظور 
 ۲۷ قرارداد  انرژی  قطر  شرکت  با  )ال ان جی( 
ساله امضا کرد که در واقع طوالنی ترین قرارداد 
فروش ال ان جی قطر با چین است، بر اساس 
این قرارداد ساالنه ۴ میلیون تن به سینوپک 

چین عرضه می شود.
بازارهای بی ثبات خریداران گاز را به  سمت 
معامالت بلندمدت سوق می دهد. به دنبال آغاز 
رقابت  فوریه،  در  کی یف  و  مسکو  تنش های 
برای خرید ال ان جی تشدید شده است و اروپا 
ال ان جی  زیادی  به مقادیر  در موقعیتی ویژه 
برای کمک به جایگزینی دریافت گاز روسیه با 
خط لوله که حدود ۴۰ درصد از واردات قاره سبز 

را شامل می شد، نیاز دارد.
قراردادهای  که  می دهد  نشان  شرایط  این 
حائز  وخریداران  فروشندگان  برای  بلندمدت 
میدان  با  قطر  شمالی  میدان  است.  اهمیت 
گازی پارس جنوبی مشترک است. قطرانرژی 
قرارداد  پنج  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 

کرد  امضا  شمالی  میدان  شرق  توسعه  برای 
از طرح دو مرحله ای  که نخستین و بزرگ تر 
پاالیشی  ردیف   ۶ با  شمالی  میدان  توسعه 
برای تولید ال ان جی است به طوری که ظرفیت 
تولید ال ان جی قطر را از رقم کنونی ساالنه ۷۷ 
میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۷ 

می رساند.
شرق  توسعه  دوم  مرحله  برای  انرژی  قطر 
شریک  سه  با  را  قراردادهایی  شمالی  میدان 
 ۳۰( دوشنبه  روز  معامله  کرد.  امضا  خارجی 
شد،  تأیید  هم  سینوپک  ازسوی  که  آبان ماه( 
نخستین معامله عرضه ای است که برای فروش 
محموله های پروژه توسعه شرق میدان گازی 

شمالی قطر اعالم شده است.
این  که  کرد  اعالم  قطر  انرژی  وزیر  کعبی، 
رابطه ما را به سمت مراحلی باالتر می برد زیرا 
ما یک قرارداد خرید و فروش داریم که تا دهه 
ادامه خواهد داشت. مذاکرات  ۲۰۵۰ میالدی 
با دیگر خریداران در چین و اروپا که به دنبال 

امنیت عرضه انرژی هستند ادامه دارد.

اخبار

به گفته بهروزی فر، در صورت 
افزایش دانش فنی و جذب 

سرمایه گذاری می توانیم 
امیدوار باشیم برای گاز تولیدی 

احتمالی بازاریابی کنیم اما 
اینکه اکنون قرارداد بین چین و 

قطر منعقد شود و یا خیر برای 
ایران مشکلی ایجاد نمی کند 

چراکه امکان صادرات به چین 
را در شرایط فعلی نداریم، اما 

در صورت تحقق برخی مسائل 
ایران می تواند به بازارهای 

آینده امیدوار باشد

انرژی
چهار شنبه 2 آذر 1401/ شماره 1363
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درتاریخ  گهر  ایرانیان  سپهر  پارسیان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
1401/08/24 به شماره ثبت 604744 به شناسه ملی 14011658403 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه 
گمرکات کشور- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی 
و 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 و 
خارجی - اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج کشور - شرکت در کلیه 
مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی 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، توحید، خیابان بهبودی، خیابان ستارخان، پالک 138، طبقه 
مبلغ  از  است  همکف کدپستی 1457655761 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه ضرونی به 
شماره ملی 4190205370 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مجید ستاری به 
شماره ملی 5560149551 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
فاطمه ضرونی به شماره ملی 4190205370 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید ستاری به شماره ملی 
5560149551 به سمت رئیس 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 منفرد مدیرعامل 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 )1414195( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کانسار توسعه دماوند درتاریخ 1401/08/29 به 
شماره ثبت 604992 به شناسه ملی 14011671180 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و 
صادرات ، خرید و فروش ، تهیه ،تولید ، و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل 
انواع ماسه  های سیلیسی ریخته گری و صنعتی و پخش کلیه مواد اولیه صنایع ریخته 
گری .دریافت تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی 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، سرآسیاب، کوچه شهید غالمرضا پیرهادی، کوچه مهر، پالک -4، طبقه 
مبلغ 1,000,000  از  است  عبارت  1 کدپستی 1767873741 سرمایه شخصیت حقوقی 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عاطفه سادات موسوی به شماره 
ملی 0018000932 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی نوری به شماره ملی 
0021898626 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه سادات 
موسوی به شماره ملی 0018000932 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای مهدی نوری به شماره ملی 0021898626 
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 با امضاء هر یک از اعضاء 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 )1414201( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آراد ران خودرو سایا درتاریخ 1401/08/24 به 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14011659102 ملی  شناسه  به   604755 ثبت  شماره 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
 ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  و  خودرو  انواع  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  :خرید 
گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، 
اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخل و خارجی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور ،اخذ وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات  از کلیه  به صورت ارزی و ریالی 
کلیه  در  المللی، شرکت  و  بین  و  از داخلی  اعم  مزایدات دولتی و خصوصی  ،پیمانهاو 
همایشهاو سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی 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، سلسبیل شمالی، خیابان 
آذربایجان، بزرگراه نواب صفوی، پالک 510، ساختمان تجاری - اداری شهاب 3، طبقه 
5، واحد 343 کدپستی 1346955534 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی خان محمدی به 
شماره ملی 0067971202 دارنده 98000000 ریال سهم الشرکه خانم فریبا شیخ ربیعی 
به شماره ملی 0076491226 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین خان 
محمدی به شماره ملی 0110429958 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم فریبا شیخ ربیعی به شماره ملی 0076491226 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدحسین خان محمدی 
به شماره ملی 0110429958 به سمت رئیس 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 خانم فریبا شیخ 
ربیعی )مدیرعامل( یا آقای مهدی خان محمدی )احدی از شرکا( هر کدام به تنهایی 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 )1414199( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نگین سالمت گستر ماهان درتاریخ 1401/08/28 
به شماره ثبت 604881 به شناسه ملی 14011665798 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
: تهیه ،خرید ، فروش ، تولید ، واردات و صادرات و توزیع کلیه کاالهای مجاز تجاری و 
بازرگانی و خدمات مجاز کلیه محصوالت مصرفی ، لوازم و تجهیزات بیمارستانی ، پزشکی 
، دندانپزشکی ، آرایشی و بهداشتی ، البراتواری ، آزمایشگاهی ، دارویی و مواد شیمیایی 
مجاز و دارو و مکمل های غذایی ایجاد و راه اندازی کارگاهها و کارخانجات -انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی -افتتاح حساب های بانکی ، اخذ وام و تسهیالت از 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری - شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و 
دولتی اعم از داخلی و خارجی - اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و بین 
المللی - تجارت الکترونیک و ارائه خدمات بازاریابی مجاز )غیر هرمی ، غیر الکترونیکی و 
غیر شبکه ای ( و عقد قرارداد با سازمانها ،نهادها ، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی 
و غیر دولتی و شرکت در نمایشگاهها و ترخیص کاال از گمرکات 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، پونک شمالی، خیابان 
شاهد، کوچه شاهد یکم ، پالک -34، طبقه 3، واحد 31 کدپستی 1476833123 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای محمدعلی لحمی به شماره ملی 0058007040 دارنده 900000000 ریال 
سهم الشرکه خانم نعیمه مشهدی کریم به شماره ملی 0082136548 دارنده 100000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی لحمی به شماره ملی 0058007040 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم نعیمه مشهدی کریم به شماره ملی 0082136548 به سمت رئیس 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 بتنهایی 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 )1414196( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنم تجهیز پارس درتاریخ 1401/08/24 به 
شماره ثبت 604754 به شناسه ملی 14011659081 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته  :انجام کلیه فعالیتهای 
بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه 
محصوالت و مواد شیمیایی و دارو و مواد اولیه دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی 
و محصوالت و مواد غذایی و لوازم و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 
، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت 
ارزی و ریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ، مشارکت در انجام 
کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 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، 
عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید رضا شکرآبی )زهره (، کوچه پروشات، پالک 2، 
ساختمان پروشات، طبقه 4، واحد 32 کدپستی 1567717759 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم سیمین سروش به شماره ملی 0590059882 دارنده 2500000 ریال سهم 
ریال  دارنده 2500000  ملی 0590074946  به شماره  نعمتیان  نیلوفر  خانم  الشرکه 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیمین سروش به شماره ملی 0590059882 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم نیلوفر نعمتیان به شماره ملی 0590074946 به سمت رئیس 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 هرکدام به تنهایی 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 )1414200( 

مفقود  به شماره سریال 14۹113301132  ناطقی  اینجانب مهدی  نامه  دانش  مدرک 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می گردد مدرک مذکور را ب 
ه آدرس شهرکرد- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد اداره فارغ التحصیالن ارسال 

نمایید.نوبت دوم  )کد1401/09/17(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
 S1412285825004 : نقلیه : 13۸۵ و شماره پالک : 1۸ب۸۸۸ ایران ۹۵ و شماره شاسی
و شماره موتور : 1485458 به نام صاحب سند : زهرا راشکی قلعه نو مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/18(

سند کمپانی خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 40۵ و رنگ خودرو : خاکستری 
متالیک و مدل وسیله نقلیه : ۹6 و شماره پالک : 3۵ایران6۹۹ه۷۷ و شماره شاسی : 
NAAM01CE4HK578237 و شماره موتور : 124K1024064 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/19(

کارت CMC کروی پروازی شرکت هواپیمایی ماهان به نام ندا هدایت به شماره پرسنلی 
841020 کد ملی 0067905341 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. )کد1401/09/25(

سند کمپانی خودرو تاکسی سمندسبز مدل13۸۸ به شماره پالک ۷2۵-22ت26و 
شماره موتور 124۸۸216۸۹۹ و شماره شاسی   NAAC61CA9AF060409 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت دوم  )کد1401/09/23(

درجه  از  و  شده  مفقود  اله  روح  فرزند  عباسی  محمود  نام  به  خدمت  پایان  کارت 
با شماره  یا  و  به دفاتر پست تحویل دهد  تقاضا میشود  یابنده  اعتبار ساقط شده.از 

09199745076تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید. )کد1401/09/24(

كارت خودروی سوارى شخصى به نام وسیله نقلیه : ٢٠٦ و رنگ خودرو : سفيد و مدل 
وسیله نقلیه : تيپ 5 سال ساخت١٣٩٩ و شماره پالک : ٣٣ى١٦٣ايران٢٠ و شماره شاسی 
: NAAP13FE5LJ041294 و شماره موتور : 167B0080258 به نام صاحب سند : 
مهسا مقصودى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/26(مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت دوم  )کد1401/09/23( 

برگ سبز خودروی سواری و نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله 
 S1422288124584 : نقلیه : 1388 و شماره پالک : 62ب382ایران 30 و شماره شاسی
و شماره موتور : 3196389 به نام صاحب سند : امیرعلی خاصی زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/20(


