
  

وحشت شهروندان اروپایی از افزایش بهای انرژی

افزایش بهای انرژی سبب نگرانی بسیاری از شهروندان در آلمان شده است.
شبکه سی جی تی ان در گزارشی در این باره اعالم کرد: جنگ در اوکراین 
سبب افزایش بهای انرژی در بسیاری از کشور های اروپایی شده است و بسیاری 
از شهروندان اروپایی برای پرداخت هزینه انرژی خود با مشکل روبرو هستند. 
بر اساس این گزارش، آلمان طرحی را به منظور ایجاد سقف بر بهای گاز و برق 
برای کمک به خانوار ها و شرکت ها اعالم کرده است. این طرح برای دولت آلمان 
میلیارد ها دالر هزینه در بر دارد. این طرح از ماه مارس آینده عملیاتی می شود. 
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا از دسترسی به گاز روسیه محروم شده 
است. این به خاطر جنگ اوکراین است. منابع جدید گاز به سختی وارد کشور 
می شود. این هفته یک کشتی حامل گاز مایع وارد یکی از بنادر آلمان شد. این 
یکی از چهار کشتی حامل گاز مایع است که وارد بنادر آلمان می شود. ارزش 
هر کدام از این محموله میلیارد ها دالر ارزش دارند. دولت اوالف شولتس بر 
اساس طرحی قصد دارد که ۲۰۰ میلیارد دالر به شهروندان و شرکت های این 
کشور در بخش انرژی کمک کند. او مطمئن است که آلمان می تواند با منابعی 
که در اختیار دارد این زمستان را پشت سربگذارد. مردم آلمان که با گرانی بهای 
انرژی دست و پنجه نرم می کنند می دانند که این وضعیت کریسمس آن ها را 
هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از شهروندان آلمان درباره آینده خود 

مضطرب هستند و اطمینانی به آینده ندارند.

اولین خودروی برقی ویتنام در آمریکا می راند
شرکت خودروسازی وینفست ویتنام، اولین خودروهای الکتریکی را برای 

مشتریان آمریکایی ارسال می کند.
به گزارش ایسنا، وینفست )VinFast(، سازنده خودروهای الکتریکی 
ویتنام، روز جمعه )۲۵ نوامبر( اعالم کرد که اولین گروه از ۹۹۹ خودرو 
خود را به ایاالت متحده ارسال کرده است که یک مناقصه پنج ساله را برای 
توسعه یک مرکز تولید خودرو در این کشور آسیای جنوب شرقی برای 
بازارهای آمریکای شمالی و اروپا پوشش داده است. این شرکت گفت: 
انتظار می رود اولین خودروها تا پایان دسامبر به مشتریان تحویل داده 
شوند. بر اساس گزارش رویترز، مدیر اجرایی این شرکت گفت برخی از 
SUV های الکتریکی VF۸ که در روز جمعه ارسال می شوند به سرویس 
به  اکثریت  اما  ارسال   Autonomy متحده  ایاالت  خودروی  اشتراک 
خریدارانی که خودرو را سفارش داده اند ارسال می شود. او گفت انتظار 
می رود وینفست بتواند دومین گروه از خودروها را به ایاالت متحده، اولین 
بازار صادراتی خود، در حدود ژانویه ارسال کند. وینفست در حال ساخت 
یک کارخانه خودروهای الکتریکی در کارولینای شمالی است که در انتظار 
تایید نهایی قانونی از مقامات محلی است. همچنین، این شرکت انتظار 

دارد تولید خود را در کارخانه کارولینای شمالی از جوالی ۲۰۲۴ آغاز کند.

عزم جدی برای تبادالت برقی

وپا برق ایران در راه ار
از گذشته ترکیه یکی از مقاصد صادراتی برق 
ایران و قرار بود که ایران از این طریق به بازار 
اروپا نیز متصل شود؛ هرچند در سال های اخیر 
این موضوع با وقفه مواجه شد اما اکنون مسیر 
رسیدن برق ایران از طریق ترکیه به اروپا هموار 

شده است.
به گزارش ایسنا،  به تازگی مسووالن از آغاز 
تبادل ۶۰۰ مگاوات برق با ترکیه خبر داده اند؛ 
موضوعی که می تواند به آرزوی دیرینه ایران 
برای تبدیل شدن به هاب منطقه و رسیدن برق 

ایران به اروپا رنگ واقعیت ببخشد.
مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت 
برق، در نشستی خبری در خصوص جزییات 
سنکرون  اکنون  گفت:  ایسنا  به  موضوع  این 
آزمایشی  به طور  را  مگاوات  انجام شده، ۶۰۰ 
وارد تبادل کردیم و در حال حاضر معادل ۳.۵ 
روز برق را از ترکیه دریافت و ۳.۵ روز صادر 
می کنیم. این کار با آخرین فناوری روز دنیا به 
صورت یک پست بک تو بک انجام می شود و 
با این تکنولوژی از اختالالت فرکانسی جلوکیری 

می شود.
این  در  مگاوات   ۶۰۰ صادرات  وی  گفته  به 
مرحله انجام شده و امیدواریم بتوانیم تبادالت 
را گسترده تر کنیم. یکی ازمسیرها اروپا است که 

از طریق ترکیه می توانیم به آن راه پیدا کنیم.
وی به تازگی در گفت گویی دیگر با ایسنا، 
درباره اینکه چه میزان می توان از طریق ترکیه 
این  که  بود  گفته  کرد؟  صادر  اروپا  به  برق 
موضوع بستگی به محدودیت هایی که ترکیه با 
کشورهای اروپایی دارد مربوط می شود. اکنون 
این ظرفیت برای ایران فراهم شده که از طریق 
ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات صادرات برق داشته باشیم.

توانیر،  مدیرعامل   - کردی  آرش  اخیرا 
گفته  رابطه  این  در  خبری  نشستی  در  نیز 
مسیرهای  به  نیاز  کشور  شمال  در  که  بود 
خطوط  طریق  از  و  ندارد  وجود  زیردریایی 
شویم.  متصل  روسیه  به  می توانیم  موجود 
همچنین از طریق ترکیه نیز می توانیم برق را 
به اروپا صادر کنیم اما به دلیل این که این کار 
انجام  واسط  کشورهای  طریق  از  می بایست 
افزوده  با مسائلی مواجه هستیم. وی  شود، 
خلیج  کشورهای  با  ارتباطی  زمینه  که  بود 
افزایش  بحث   و  شمالی  کشورهای  فارس، 
در  است.  مطرح  نیز  پاکستان  به  صادرات 
به  که  گفت  باید  نیز  افغانستان  خصوص 
دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون 
نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. نکته اساسی 
این است که ما با محدودیت مصرف مواجه 
هستیم اما با این حال نسبت به قراردادهایی 
نظر  از  کرده ایم،  منعقد  صادرات  برای  که 
حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم بود ولی 

ارجحیت تامین نیازهای داخل است.
به گزارش ایسنا، توان صادراتی ایران اکنون 
به صورت قراردادی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات 
است و این قابلیت وجود دارد که این عدد به 
۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ مگاوات ارتقا یابد. بررسی داده های 
صادرات و واردات برق نشان می دهد که تراز 
به  است؛  مثبت  حاضر  حال  در  ایران  انرژی 
 ۲۰ از  کمتر  و  صادرات  درصد   ۸۰ که  طوری 
هدف  ایران  گیرد.  می  صورت  واردات  درصد 
تبدیل شدن به  هاب برق منطقه را با جدیت 
در دستور کار دارد و در این راستا با کشورهای 
یا مذاکره  توافق  اخیر  همسایه طی یک سال 

داشته است.

پاکستان،  افغانستان،  به  ایران  برق  خطوط 
ارمنستان،  آذربایجان،  ترکمنستان، جمهوری 
ترکیه و عراق متصل است. همچنین سنکرون 
اولیه شبکه برق با روسیه نیز انجام شده است. 
با قطر نیز قرار شده که از طریق کابل دریایی 
در  اکنون  طرح  این  و  شود  برقرار  تبادل  این 

مرحله مطالعاتی قرار دارد.

برای  جدی  عزم  ایران  که  رسد  می  نظر  به 
که  است  گرفته  پیش  در  خود  برقی  تبادالت 
باتوجه به پتانسیل های موجود در این حوزه 
همچنین  بود.  نخواهد  سرانجام  بی  هدفی 
باتوجه به محدودیت هایی که بعضا در زمان 
پیک )اوج مصرف( با آن مواجه می شود این 

تبادالت می تواند راهگشای اساسی باشد.

اخبار

به نظر می رسد که ایران عزم 
جدی برای تبادالت برقی خود 

در پیش گرفته است که باتوجه 
به پتانسیل های موجود در 

این حوزه هدفی بی سرانجام 
نخواهد بود. همچنین باتوجه 

به محدودیت هایی که بعضا در 
زمان پیک )اوج مصرف( با آن 

مواجه می شود این تبادالت 
می تواند راهگشای اساسی 

باشد

قیمت نفت در معامالت اندک روز جمعه، تحت تاثیر نگرانی ها 
نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت در چین و اختالف غربی ها 
بر سر سقف قیمت نفت روسیه، دو درصد کاهش یافت و سومین 

کاهش هفتگی متوالی را رقم زد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۷۱ سنت 

معادل دو درصد کاهش یافت و در ۸۳ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه 
بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر 
و ۶۶ سنت معادل ۲.۱ درصد کاهش، به ۷۶ دالر و ۲۸ سنت در هر 

بشکه رسید.
فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز درباره روند بازار اظهار 
کرد: به دلیل این که حجم معامالت پس از تعطیالت روز شکرگزاری 

آمریکا اندک بود، بخشی از رشد قیمت نفت از دست رفت.
به  گذشته  هفته  معامالت  از  مقطعی  در  که  شاخص  دو  هر 
پایین ترین رکورد ۱۰ ماهه سقوط کرده بودند، سومین کاهش هفتگی 
متوالی را به ثبت رساندند. نفت برنت ۴.۶ درصد و وست تگزاس 

اینترمدیت ۴.۷ درصد کاهش هفتگی داشت.
بهای نفت خام در نوامبر کاهش یافته و رشد قیمتی که در اکتبر 
از  پس از تصویب کاهش تولید نفت اوپک پالس پیدا کرده بود، 
دست داد. قرنطینه های اقتصادی سخت گیرانه چین و نگرانی از رکود 

اقتصادی در آمریکا، اصلی ترین موانع صعود نفت بوده اند.
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، روز جمعه رکورد 
روزانه جدید آمار ابتال به کووید ۱۹ را گزارش کرد. شهرهای سراسر 
چین به اجرای محدودیت های رفت و آمد و تدابیر دیگر برای کنترل 

شیوع بیماری، ادامه می دهند.
این وضعیت روی  یادداشتی نوشتند:  تحلیلگران گروه ANZ در 

تقاضا برای سوخت تاثیر گذاشته چرا که ترافیک کمتر شده و تقاضا 
حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از میانگین شده است.

در این بین، گروه هفت و دیپلمات های اتحادیه اروپا درباره تعیین 
سقف قیمت نفت روسیه در محدوده بین ۶۵ تا ۷۰ دالر در هر بشکه، 
سرگرم گفت وگو هستند. دیپلمات های اروپایی اظهار کردند: نشست 
نمایندگان دولت های اتحادیه اروپا که قرار بود بعدازظهر روز جمعه 
برای بررسی این پیشنهاد برگزار شود، لغو شد. هدف از این اقدام، 
محدود کردن درآمد نفتی روسیه بدون مختل کردن بازارهای نفت 
جهانی است اما سطح قیمت پیشنهاد شده، تقریبا همان حدود قیمتی 

است که خریداران آسیایی برای نفت روسیه پرداخت می کنند.
انتظار می رود معامالت نفت در آستانه توافق درباره سقف قیمت 
که قرار است از پنجم دسامبر همزمان با آغاز تحریم اتحادیه اروپا علیه 
واردات نفت روسیه اجرا شود و همچنین در آستانه نشست آینده 
وزیران اوپک پالس که چهارم دسامبر برگزار می شود، محتاطانه انجام 
شود. بر اساس گزارش رویترز، آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
نشان داد که شرکت های انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکل های 
حفاری نفت و گاز را برای چهارمین هفته متوالی اضافه کردند. شمار 
دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ نوامبر، دو 
حلقه افزایش یافت و به ۷۸۴ حلقه رسید که باالترین میزان از مارس 

سال ۲۰۲۰ است.

ولی ماند نفت در سراشیبی نز
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کن عدالت دانیال درتاریخ 1401/08/25 به شماره ثبت 604820 به شناسه 
ملی 14011661380 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع کلیه مصالح و تجهیزات مدرن و نوین ساخنمان از قبیل انواع شیر آالت 
ساختمانی و صنعتی و تجهیزات لوکس و غیره آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و لوازم و اتصاالت آب و گاز 
رسانی و دکور بندی و طراحی و لوازم دکوری ساختمان واردات و صادرات و خدمات بازرگانی کلیه کاالهای مجاز و 
اخذ و اعطای نمایندگی و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی وبازاریابی )غیرهرمی و غیرشبکه ای( ،خرید، 
فروش، توزیع، تولید و تهیه انواع چینی و کاشی بهداشتی و ملزومات آنها، انواع لوازم حمام سرامیکی و غیر 
سرامیکی ، شیرآالت بهداشتی ساختمان و ملحقات آنها ، بسته بندی، واردات وصادرات وخدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،اخذ واعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیالت بانکی 
به صورت ارزی وریالی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، ترخیص کاال از کلیه گمرکات 
داخلی ایجاد شعب ونمایندگی درسراسرکشوربرپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاههای معتبرداخلی وخارجی 
وبین المللی،عقد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وشرکت درکلیه مناقصات ومزایدات وپیمانها اعم از 
دولتی وخصوصی وبین المللی 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، شیخ هادی، 
کوچه خورشید، کوچه پوریای ولی، پالک 1، طبقه 4، واحد 5 کدپستی 1317664666 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سحر جلوخانی به شماره ملی 
0063124041 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای داود عدالت خواه شالکوهی به شماره ملی 0071328874 
دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سحر جلوخانی به شماره ملی 0063124041 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای داود عدالت خواه شالکوهی به شماره ملی 0071328874 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 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 )1415960(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کار آفرینان تحول دیجیتال درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604996 
به شناسه ملی 14011671273 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و طراحی وب سایت ، اپلیکیشن های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل 
، طراحی و راه اندازی شبکه و سرور ، خدمات برنامه نویسی ، مدیریت و ارائه خدمات به سایت ها ، ارائه خدمات 
دیجیتال مارکتینگ ، عقد قرارداد همکاری در زمینه فناوری اطالعات ، ایجاد بازار فروش ، راه اندازی استارت آپ 
ها ، اجرای شبکه بی سیم و باسیم ، اتصال دیتای رایانه ، خدمات شبکه های اطالع رسانی ، ارائه خدمات اینترنت 
و اینترانت ، انجام فعالیت های داده های عظیم و داده کاوی ، انتقال داده ، پلتفرم های نرم افزاری و سخت افزاری 
، هوشمندسازی بانک های اطالعاتی ، مراکز داده ،تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برگزاری و شرکت درنمایشگاه ها ، همایش ها ، سمینارها 
و کنفرانسها ، ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات کشور ، برگزاری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای ،دایر نمودن کالسهای تقویتی،،برگزاری دوره ها و همایش های 
عمومی،برگزاری سمینارها و همایش و دوره های آموزشی )فعالیت آموزشی از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی(
حضوری و غیر حضوری ،برگزاری کلیه آزمونهای ادواری و تشکیل کالسهای آموزشی )فعالیت آموزشی از مقطع 
ابتدایی تا پیش دانشگاهی(، ارائه خدمات کمک آموزشی )فعالیت آموزشی از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی(
نجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی ،بر پایی آموزشگاه ، انتقال دانش فنی در زمینه ارتقاء مهارتهای علمی، 
برگزاری دوره های آموزشی )فعالیت آموزشی از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی(از راه دور و مکاتبه ای، اجاره 
و تجهیز و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی) فعالیت آموزشی از مقطع 
ابتدایی تا پیش دانشگاهی (با رعایت استاندارد متداول ،عقد تفاهم نامه با سایر موسسات آموزشی و انجمن ها 
در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت و همکاری با اشخاص حقیقی و سازمانهای دولتی و خصوصی جهت ارائه 
خدمات مرتبط با فعالیت شرکت ،امور مشاوره و تکنیک آسودگی ذهن و روان ، روانکاوی،روان سنجی،روان 
شناختی،علوم شناختی،برگزاری همایش وکارگاه ها و سمینارهای آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی ،ارائه 
خدمات کارآفرینی و اشتغال و مهارت کسب و کار ،موفقیت،تحول فردی و سازمانی،تولید محتوا غیر رسانه 
ای، غیر فرهنگی، غیر هنری ،مدیریت اقتصاد و منابع مالی برای افراد حقیقی و حقوقی ، انجام مشاوره در امور 
مدیریت کسب و کار ،مشاوره طراحی وب سایت ها و نرم افزارها ،عقد قرارداد و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و 
حقوقی دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام و تسهیالت بانکی 
،اخذ ضمانت نامه های بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی،گشایش اعتبارات وال 
سی برای شرکت نزد بانک ها 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، تهرانپارس، کوچه 
نواب صفوی، میدان کمیل، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 1656878492 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد پارسا کاویانی به شماره ملی 
0150500718 دارنده 900000000 ریال سهم الشرکه آقای عبدالحمید کاویانی به شماره ملی 4500715241 دارنده 
50000000 ریال سهم الشرکه آقای حمید احمدی به شماره ملی 4723415122 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای محمد پارسا کاویانی به شماره ملی 0150500718 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای عبدالحمید کاویانی به شماره ملی 4500715241 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حمید احمدی به شماره ملی 4723415122 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 مدیر عامل 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 )1415954(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی هانا در کوشا درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 
605035 به شناسه ملی 14011673294 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در 
زمینه تهیه تولید و توزیع و پخش و بسته بندی خرید و فروش صادرات و واردات و خدمات پس 
از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از محصوالت شیمیایی و صنعتی و بهداشتی -لوازم و 
تجهیزات مصرفی پزشکی و بیمارستانی و ازمایشگاهی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 
،منسوجات ،چرم ،البسه ، کیف و کفش ، لوازم الکتریکی ، صنایع غذایی مجاز ، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلی و بین المللی، اخذ و اعطایی نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل وخارج کشور، اخذ 
وام و اعتبارات بانکی یه صورت ارزی و ریالی در راستای پیشبرد اهداف شرکت از کلیه بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، و گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانکها، شرکت 
درمزایده مناقصه و سمینارها و نمایشگاهها و همایشها و برپایی غرفه، 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، شهرک قدس، خیابان شهید ابراهیم 
شریفی، خیابان توحید چهارم، پالک 21، طبقه 4، واحد شرقی کدپستی 1466998862 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای سید مرتضی میرصادقی به شماره ملی 0083544496 دارنده 3500000000 ریال سهم 
الشرکه خانم مائده پورمالی رودبنه به شماره ملی 2722553139 دارنده 1500000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید مرتضی میرصادقی به شماره ملی 0083544496 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
مائده پورمالی رودبنه به شماره ملی 2722553139 به سمت مدیرعامل 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 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 )1415953(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرین تایر آریا درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 605023 به شناسه 
ملی 14011672561 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و صادرات و واردات 
و خدمات پس از فروش انواع الستیک و تایر و تیوب و نوار و ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، 
خرید، فروش انواع تایر و الستیک خودروهای سبک و سنگین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز، 
مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپائی غرفه و شرکت در کلیه 
نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ و اعطاء نمایندگی معتبر شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها 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، چهار راه بعثت، بزرگراه بعثت، خیابان شهید عباس صابونیان، پالک 
73، مجتمع تجاری واداری میالد، طبقه 4، واحد 618 کدپستی 1187816587 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید مهدی موسوی به شماره 
ملی 0019173822 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای سید موسی موسوی به شماره ملی 2594203300 
دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه خانم سیده فاطمه حسینی مروجی به شماره ملی 2594267090 دارنده 
250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی 0019173822 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید موسی موسوی به شماره ملی 2594203300 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سیده فاطمه حسینی مروجی 
به شماره ملی 2594267090 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 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 )1415957(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ونداد تجارت اعتماد درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604950 به 
شناسه ملی 14011668826 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت 
ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، 
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی و خارجی و 
بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 
دولتی و خصوصی و بین المللی 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، جمهوری اسالمی، 
کوچه مسعود سعد، کوچه مینو، پالک 14، طبقه 3، واحد 5 کدپستی 1131683137 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید مجید صادقی 
اسکوئی به شماره ملی 0057854319 دارنده 10000000000 ریال سهم الشرکه آقای سید امیر صادقی اسکوئی 
به شماره ملی 0081800916 دارنده 10000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید مجید صادقی 
اسکوئی به شماره ملی 0057854319 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید امیر صادقی 
اسکوئی به شماره ملی 0081800916 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 مدیر عامل 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 )1416967( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک پزان اصیل درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604949 به شناسه ملی 
14011668811 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا، 
سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، سفره آرایی، تامین ظروف و اقالم و وسایل مورد نیاز، تامین اقالم غذائی 
و دسر و شیرینی جات، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق، خرید 
و فروش و صادرات و واردات کلیه اقالم مورد نیاز بازرگانی، شرکت درکلیه مناقصات، مزایدات دولتی و خصوصی 
داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و ارگان 
های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های معتبر 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، شهرک ولی عصر شمالی، خیابان شهید عمران ولی محمدی، کوچه فرجی، پالک 
21، طبقه همکف کدپستی 1373818136 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی عزیزی قرامحمدی به شماره ملی 0014319985 دارنده 500000000 
ریال سهم الشرکه آقای تقی عزیزی قرامحمدی به شماره ملی 4370484952 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای مهدی عزیزی قرامحمدی به شماره ملی 0014319985 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای تقی عزیزی قرامحمدی به شماره ملی 4370484952 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 مدیر عامل 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 )1416968(

 اصل برگ سبز خودرو رنو استپ وی مدل 13۹6 به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ۲۹۷ط1۷ ایران 
۲0شماره موتور K4MC697-W004090 و شماره شاسی NAPBSRBYNH1057202به نام الهه رضائی 

ملک مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/54(

سند کمپانی خودروی   سواری به نام وسیله نقلیه : پراید 111 و رنگ خودرو : آبی کاربنی و مدل وسیله 
شماره  ۵۷۷۷6۲۸E431100NASو   : شاسی  شماره  و   ۲0 11ن44۹ایران   : پالک  شماره  و   13۹3  : نقلیه 
موتور : ۵0۹۵۹۸۲ به نام صاحب سند : وحیده محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)1401/09/55(

كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و سند کمپانی   و برگ سبز خودرو  و سند فروش و کارت خودرو 
: پورشه و رنگ  نقلیه  نام وسیله  به  و کارت هوشمند خودرو    و کارت بیمه خودرو و سایر مدارک  سواری 
 : و شماره شاسی  ایران88  : 636ل24  و شماره پالک  ماکان   : نقلیه  و مدل وسیله  متالیک  : مشکی  خودرو 
WP1ZZZ95ZHLB08411 و شماره موتور : CYP055680 به نام صاحب سند : مهران شفیعی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )1401/09/57(

اصل برگ سبز خودرو تیگو 7 مدل 1399به رنگ مشکی به شماره انتظامی 373د34ا یران 84 شماره موتور 
MVME4T15BADL010967 و شماره شاسی NATGBACRXL1010243 به نام طیبه زارعی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )1401/09/58(

مدرک تحصیلی اینجانب علی اصغر صدیق نوحی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 5319صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی نا پیوسته رشته استخراج معدن صادره از واحد دانشگاهی سوادکوه به شماره 0524931 
مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه به نشانی 

زیراب پلیس راه زیرآب دانشگاه آزاد سوادکوه تحویل دهد.نوبت اول )1401/09/59(

مدرک تحصیلی اینجانب علی اصغر صدیق نوحی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 5319صادره 
سوادکوه  دانشگاهی  واحد  از  صادره  معدن  استخراج  رشته  پیوسته  نا  کارشناسی  مقطع  در  تهران  از 
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  گردد  می  تقاضا  یابنده  از  است.  گردیده  مفقود   0524931 شماره  به 
اسالمی واحد سوادکوه به نشانی زیراب پلیس راه زیرآب دانشگاه آزاد سوادکوه تحویل دهد.نوبت اول 

)1401/09/60(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مژگان بابانژاد فرزند جعفر قلی به شماره شناسنامه 43۲ صادره از ماکو در 
مقطع کارشناسی زیست شناسی مولکولی صادره از دانشگاه شیرازمفقود گردیده و فاقد اعتبار هست.از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه شیراز به آدرس: شیراز بلوار جمهوری ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز 

ارسال نمایید. نوبت اول )1401/09/61(

سند کمپانی   سواری هاچ بک به نام وسیله نقلیه : پژو ۲0۷i به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 
 : موتور  شماره  و   NAAR03FE2NJ486929  : شاسی  شماره  و   30 ایران  : 3۸د۵4۸.  پالک  شماره  1401و 
178B0095941 به نام صاحب سند : میثم نیکخواه طوینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)1401/09/56(

برگ سبز خودرو سمند سفید به شماره پالک 11ایران 888س87 شماره شاسی NAac91ce0gf098690 شماره 
موتور 124K0885242 به نام شرکت امدادخودرو ایران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )1401/09/59(

بارنامه دریایی به شماره PEA2022060067 به نام سید مرتضی حسینی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است 
.نوبت دوم )1401/09/60(

 
   سند کمپانی ت اکسی به نام وسیله نقلیه : ون نارون و رنگ خودرو : سبز و مدل وسیله نقلیه : 13۸6 و شماره 
پالک : ۲۲ ۹3۵ت46 و شماره شاسی : Naga7727c11i00426 و شماره موتور : Gm491qme594847 به نام 

صاحب سند : علی عباسی پیکانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )1401/09/61(

برگ سفید و کارت ماشین و برگ سبزخودروی پیکان به مدل 81 به پالک 26م393 64 به رنگ سفید روغنی 
به شماره موتور 11128121904وبه شماره شاسی 81419685 به مالکیت زهرا حاتمی مجومرد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد )1401/09/63( 

 كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو   و سند فروش   و کارت خودرو   
و کارت هوشمند خودرو   و کارت بیمه خودروی   سواری هاچبک به نام وسیله نقلیه : ۲06 به رنگ خودرو : 
پژمتالیک و مدل وسیله نقلیه : 13۸3   شماره پالک : 16ب۲1۵ایران30 و شماره شاسی : ۸36۲31۵۵ و شماره 
موتور : FSM84699724 به نام صاحب سند : سیدحسین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد )64/0۹/1401(


