
  

شورون برای ازسرگیری تولید و صادرات نفت ونزوئال 
مجوز گرفت

دولت بایدن به شرکت شورون مجوز داد تولید نفت در ونزوئال را که سه 
سال پیش در پی تحریم های واشنگتن متوقف کرده بود، ازسربگیرد.

به گزارش ایسنا، تسهیل تحریم های آمریکا علیه ونزوئال در پی ازسرگیری 
مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون ونزوئال و توافق دو طرف برای همکاری 

درباره برنامه هزینه بشردوستانه، انجام شد.
شورون از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 
شش ماهه دریافت کرده است که به این شرکت اجازه می دهد نفت و 
فرآورده های نفتی را در پروژه هایی که در ونزوئال دارد، تولید کند. شورون 
برای حفاری جدید مجوز ندارد اما می تواند کارهای تعمیرات و نگهداری 

میادین نفتی را انجام دهد.
سال ۲۰۲۰ پیش از این که دستور آمریکا توقف کامل فعالیت های حفاری 
را صادر کرد، سهم شورون از تولید نفت ونزوئال، ۱۵ هزار بشکه در روز بود 

که کمتر از تولید یک میدان نفتی در منطقه پرمیان بود.
این شرکت همچنین اجازه یافت صادرات نفت از ونزوئال که از سال ۲۰۱۹ 
متوقف شده بود، ازسربگیرد. همه صادرات باید به آمریکا برود و شورون 
اجازه خواهد داشت خوراک مورد نیازش از جمله مواد رقیق کننده برای 
بهبود تولید نفت را از آمریکا وارد کند. با این حال، این مجوز تاثیر چندانی 
در رفع بحران انرژی که تورم را شعله ور کرده و رشد اقتصادی در سراسر 

جهان را آهسته کرده است، نخواهد داشت.
مایک ورث، مدیرعامل شورون ماه میالدی گذشته گفته بود: ممکن 
است ماه ها و سال ها طول بکشد تا عملیات نگهداری و نوسازی میادین 
و تجهیزات آغاز شود و فعالیت سرمایه گذاری تغییر کند. یک منبع آگاه 
اوایل امسال گفته بود پروژه های شورون می توانند در مدت شش ماه تا 
یک سال، تولید نفت را از ۱۵۰ هزار بشکه در روز فعلی، به حدود ۲۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش دهند.
تولید نفت در ونزوئال امسال به ۶۷۹ هزار بشکه در روز افزایش یافته 
اما همچنان بسیار کمتر از رکورد تولید ۲.۹ میلیون بشکه در روز است 
که این کشور یک دهه پیش داشت. تولید نفت ونزوئال در پی تحریم ها و 

سوءمدیریت میادین و پاالیشگاه های نفتی کاهش یافت.
شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال از فروش نفت، سهمی نخواهد 
داشت زیرا درآمد حاصل از فروش برای تسویه بدهی قدیمی به شورون 
استفاده می شود. این شرکت آمریکایی حق هیچ گونه معامله با ایران یا 
همکاری با نهادهای متعلق به روسیه یا تحت کنترل مسکو در ونزوئال را 

ندارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد تصمیم 
اداره کنترل دارایی های خارجی همچنین به شرکت های خدمات میدان 
نفتی آمریکایی هالیبرتون، شلومبرژه، بیکرهیوز و ودرفورد اینترنشنال اجازه 

می دهد کارشان را ازسربگیرند.

ضربات غیرمستقیم تحریم مسکو بر تهران

سقفقیمتبرنفتروسیه؛طالیسیاهایرانراارزانترمیکند
تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: طبیعتاً 
تشدید رقابت در بازار آسیا باعث خواهد شد تا 
پیشنهاد  بیشتر  تخفیف های  شود  وادار  ایران 
دهد تا سهم خود را در بازار چین حفظ کند. هند 
تا موقعی که تحریم های آمریکا بر صنعت نفت 
ایران برداشته نشود به احتمال زیاد نفت از ایران 
وارد نخواهد کرد و اگر قیمت ها ثابت بمانند به 

معنای درآمد کمتر برای ایران است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  فلکشاهی  همایون 
اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تعیین سقف قیمت 
برای نفت روسیه به میزان ۶۰ درصد کمتر از نرخ 
بازار اظهار داشت: فعال حرف و حدیث زیادی 
در باره تعیین تکلیف این آرزوی سقف قیمت 
برای نفت روسیه وجود دارد، البته هیچ جزئیاتی 
منتشر نشده است. اخیرا جانت لوییز یلن وزیر 
خزانه داری آمریکا گفته است که هند می تواند 
بدون محدودیت از روسیه نفت خریداری کند 
بیمه ای  و  از خدمات کشتیرانی  که  به شرطی 
آمریکا و اروپا استفاده نکند. البته در حال حاضر 
تمامی حمل و نقل نفت روسی که به هند صادر 
می شود از طریق شرکت های دولتی روس بیمه 
می شود، اما برخی از این معامله با کشتی های با 
پرچم یونان حمل می شوند. بنابراین اصلی ترین 
تکلیف  قیمت  سقف  پروژه  این  موضوع 
شرکت های کشتیرانی یونان خواهد بود. به نظر 
بنده این سقف قیمت بیش از آنکه تاثیر واقعی 
بر بازار نفت داشته باشد یک هدف سیاسی در 

آمریکا و اروپا است.
تداوم تخفیف نفتی روس ها و ضربات 

غیرمستقیم تحریم مسکو بر تهران
وی ادامه داد: اما مسلما تحریم نفت روسیه 
از طریق اتحادیه اروپا، روسیه را وادار به دادن 
تخفیف های بیشتری می کند. روسیه هنوز حدود 
به کشورهای عضو  روز  در  بشکه  میلیون  یک 
اتحادیه اروپا از طریق نفتکش ها صادر می کند و 
با تخفیف بین ۱۰ و ۲۰ دالر هر بشکه به خریداران 
این  که  داریم  انتظار  می شود.  عرضه  آسیایی 
تخفیف به ۳۰ دالر و حتی شاید باالتر برسد. 
با توجه به کیفیت مشابه نفت روسیه و نفت 
ایران، احتماال ایران مجبور می شود تخفیف های 
خود را بیشتر کند تا سهم خود را در بازار چین 
نگهدارد، این یعنی تحریم های اروپا علیه روسیه 

به ایران هم ضربه غیرمستقیم خواهند زد. 
آیا روسیه می تواند تمام صادرات فعلی به اروپا 

را با خریداران غیراروپایی جایگزین کند؟
تصریح  کپلر  بین المللی  موسسه  تحلیلگر 
باره که می تواند  این  کرد: اصلی ترین نکته در 
بر قیمت نفت تاثیر بگذارد حجم کلی صادرات 
نفت روسیه و نوساناتی که در این حجم بعد از 
تحریم های اتحادیه اروپا ایجاد می شود. سوال 
تمام  می تواند  روسیه  آیا  که  است  این  اصلی 
صادرات فعلی به اروپا را با خریداران غیراروپایی 
نفت  فکر می کنم که صادرات  کند؟  جایگزین 
روسیه به احتمال زیاد کاهش پیدا خواهد کرد، 

اما نه آنقدر که پیش بینی ها نشان می دهند.
آسیایی ها برنده اند

    وی ادامه داد: در حال حاضر روسیه حدود ۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت اورالس که 
شباهت زیادی با نفت خاورمیانه از جمله ایران 
نزدیک ۹۰۰  این حجم  از  می کند.  دارد، صادر 
هزار بشکه به اروپا می رود. برآورد ما این است 
که صادرات نفت خام روسیه بین ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش پیدا کند. این حجم با توجه 
به حجم کلی صادرات نفت روسیه زیاد نیست. 
و  چین  هند،  مانند  کشورهایی  بنده  نظر  به 
کشورهای آسیایی دیگر مثل پاکستان و اندونزی 
و حتی کشورهای مثل آفریقای جنوبی، برزیل 
و خاورمیانه واردات نفت روسی خود را افزایش 
می دهند. کشورهای خاورمیانه می توانند نفت 
روسی که شباهت زیادی با نفت تولیدی خود 
دارد در پاالیشگاه داخلی مصرف و نفت تولیدی 
خود را صادر کنند، که این کار خیلی سودآور 
خواهد بود. اما، چون این مبادالت نفتی کمی 
شامل ویژگی های جدید از جمله زمان بلندتری 
برای فرستادن این نفت به بازار نهایی و کال افت 

صادرات روسیه هرچند ناچیز می شود تاثیراتی 
بر قیمت نفت می گذارد، بنابراین در کوتاه مدت 
قیمت نفت می تواند افزایش پیدا کرده و به ۱۰۰ 

دالر نزدیک تر شود.
پروژه سقف قیمت روی نفت روسیه این است 

که صادرات روسیه به حداکثر بماند
برنامه  درباره  ادامه  در  فلکشاهی 
مصرف کنندگان برای تعیین سقف قیمت نفت 
روسیه با هدف شکستن نرخ ها گفت: از طرف 
شکستن  هدف  نفت  مصرف کننده  کشورهای 
قیمت است. کال هدف آمریکا و اروپا با پروژه 
که  است  این  روسیه  نفت  روی  قیمت  سقف 
صادرات روسیه به حداکثر بماند ولی این باعث 
نشود روسیه از عملیات نفتی خود سود ببرد و 
تنها دلیل پشت این پروژه این است که عرضه 
حال  عین  در  و  بماند  نگه  باال  نفت  جهانی 

قیمت ها شکسته شوند.
مشکالت عرضه؛ با کم رنگ شدن احتمال 

بازگشت آمریکا به برجام
وی درباره سقف قیمت نفت روسیه و تاثیر آن 
بر تصمیمات آتی اوپک و اوپک پالس در زمینه 
یکی  داد: تصمیم  توضیح  تولید و عرضه  روند 
دو ماه پیش اوپک پالس نشان داد که این گروه 
تا حدی  را  افت قیمت نفت  قصد دارد جلوی 
بگیرد. قیمت های نفت در ۴-۵ ماه اخیر روند 
از ۱۲۵-۱۳۰ دالر به ۹۵-۸۵  کاهشی داشتند و 
دالر سقوط کردند. دلیلش این است که تاکید 
بازار روی تقاضا است تا روی عرضه و احتمال 
رکود اقتصادی جهانی در سال آینده زیاد است. 
اما با نزدیک شدن تحریم های اروپا علیه روسیه، 
ذخایر  از  آمریکا  استفاده  پایان  شدن  نزدیک 
بازگشت  احتمال  شدن  کم رنگ  استراتژیک، 
آمریکا به برجام، بازار نفت در هفته های آتی 
فراوانی خواهد داشت، ضمنا  مشکالت عرضه 
اکثر کشورهای عضو اوپک پالس حتی عربستان 
به قیمت نفت باالی ۸۰ دالر نیاز دارند تا بودجه 

دولتی خود را به تعادل برسانند. 
برنامه اوپک پالس برای کاهش عرضه روسیه

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر با بیان اینکه 
تصمیم کاهش دادن ۲ میلیون بشکه در روز از 
هدف تولید است نه از خود تولید، تاکید کرد: 
با توجه به اینکه اکثر کشورهای اوپک به علت 
ناتوانی عملیاتی و افت ظرفیت تولید، پایین تر از 
هدف تولید می کنند، کاهش واقعی تولید نفت 
اوپک پالس فقط حدود ۶۰۰-۷۰۰ هزار بشکه در 
روز و بیشتر از سوی عربستان و امارات خواهد 
بود. عالوه بر این، این کاهش تولید برای بازسازی 
یک ظرفیت اضافی مهم است و به اوپک پالس 
کم  روسیه  عرضه  اگر  می دهد  را  فرصت  این 
شود، به نوسانات احتمالی آینده بازار نفت جواب 

دهد، برآورد ما این است که اوپک پالس حدود 
۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی داشته 
باشد، البته کشورهای تحت تحریم مثل ایران، 

روسیه و ونزوئال شامل این آمار نیستند. 
اتفاقی که در بازار آسیا رخ می دهد

وی درباره تعیین سقف قیمت روی بازارهای 
سقف  تعیین  صورتی که  در  گفت:  آسیایی 
قیمت عملی شود به دلیل مباحث ژئوپلیتیکی 
احتمال اینکه هند و چین چه با سقف قیمت 
چه بدون سقف قیمت، به آن بپیوندند خیلی 
کم است،  انتظار داریم که هند و چین و شاید 
حتی کشورهای خاورمیانه واردات نفت از روسیه 
را افزایش دهند. این یعنی حجم نفت روسی در 
آسیا افزایش می یابد و بشکه های بیشتری در این 
آسیایی،  واردکنندگان  برای  دید.  خواهیم  بازار 
عملی شدن سقف قیمت تاثیر خاصی نخواهد 
گذاشت، چون روسیه وادار می شود که تخفیف 
روسیه  کنیم  فرض  اگر  بدهد.  افزایش  را  خود 
نفت ۹۰ دالری را با تخفیف ۳۰ دالر از هر بشکه 
برای  دالری   ۶۰ قیمت  معنای  به  کند  عرضه 
خریداران است یعنی کم و بیش همان قیمتی 
است که آمریکا و اروپا می خواهند برای سقف 

قیمت تعیین کنند.
نفت بیشتری از خاورمیانه به اروپا خواهد رفت

فلکشاهی در ادامه گفت: سال آینده میالدی 
بازار  در  باالتر  تقاضای  خاطر  به  است  قرار 
داخلی صادرات نفت خام عربستان ، کویت، 
کشورها  این  کند،  پیدا  کاهش  عمان  و  عراق 
رساندند  بهره برداری  به  پاالیشگاه های جدیدی 
و یا در حال توسعه هستند. که از جمله آنها 
پاالیشگاه ۴۰۰ هزار بشکه ای جیزان عربستان، 
کویت،  الزور  بشکه ای  هزار   ۶۱۵ پاالیشگاه 
و  عراق  در  کربال  بشکه ای  هزار  پاالیشگاه ۱۴۰ 
پاالیشگاه ۲۳ هزار بشکه ای دقم عمان است، در 
ضمن افزایش حجم نفت روسیه در آسیا باعث 
خواهد شد نفت خاورمیانه کمی بیشتر به سمت 
اروپا برود. روسیه صادرات نفت از طریق دریا به 
آسیا از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز قبل از 
جنگ با اوکراین را به میزان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز رسانده که البته اکثر این افزایش به 
هند وابسته است. هنوز نزدیک ۱ میلیون بشکه 
در روز به اروپا صادر می شود. این ۱ میلیون کم 
و بیش راهی به بازارهای دیگر به ویژه آسیا پیدا 

خواهد کرد.
تشدید تخفیف روی نفت ایران

    وی اذعان کرد: طبیعتاً این تشدید رقابت 
در بازار آسیا باعث خواهد شد تا ایران وادار شود 
تخفیف های بیشتر پیشنهاد دهد تا سهم خود 
را در بازار چین حفظ کند. هند تا موقعی که 
تحریم های آمریکا بر صنعت نفت ایران برداشته 

نشود به احتمال زیاد نفت از ایران وارد نخواهد 
کرد و اگر قیمت ها ثابت بمانند به معنای درآمد 

کمتر برای ایران است. 
کشمکش روسیه در بازار نفت و تاثیر بر روابط 

ژئوپیلتیک
درباره  کپلر  بین المللی  موسسه  تحلیلگر 
کشمکشی روسیه در بازار نفت و شرایطی که 
حادث شده بیان داشت: تا به حال با اینکه جنگ 
میان روسیه و اوکراین شوک غیرمنتظره به بازار 
وارد کرده، اکثر بازیگران بازار توانسته اند با این 
وضعیت نو سازگار شوند، قیمت نفت به زمان 
قبل از جنگ برگشته و قیمت گاز با اینکه هنوز 
نسبتا باال است از حباب خود پایین آمده است. 
کال این جنگ باعث شده یک جابه جایی مبادالت 
روابط  بر  می تواند  این  و  گیرد  صورت  نفتی 

ژئوپیلتیک اثر بگذارد. 
اروپا؛ قاره ای پرمویم

وی درباره تقسیم نفت به دوران قبل و بعد از 
جنگ روسیه خاطرنشان کرد: می توان گفت که 
این کشمکش اثرات بلندمدت خواهد گذاشت. 
روسیه از لحاظ اقتصادی بیشتر و بیشتر به آسیا 
تکیه می کند، اروپا به قاره »پرمویم« تبدیل شده 
یعنی قیمت های نفت و گاز در این منطقه باید از 
آسیا و آمریکا باالتر باشند تا محموله ها را جذب 
کند. نفت آمریکا، آمریکای التین، غرب آفریقا 
و حتی خود دریا شمال بیشتر به سمت اروپا 
می رود، نفتی که قبالً بیشتر به مقصد آسیا و به 

ویژه چین می رفت. 
مسیر امریکا به اروپا هموارتر شد

فلکشاهی گفت: این اثرات را روی فعالیت های 
حجم  شاهدیم.  هم  اروپا  های  پاالیشگاه 
نفت  ویژه  به  می شود  اروپا  راهی  که  جدیدی 
آمریکا )امسال صادرات نفت آمریکا به اروپا از 
۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرده 
در حالی که سال پیش کمی بیشتر از ۱ میلیون 
بشکه در روز بوده( که نفت سبک یا سبک تر از 
نفت روسیه است، در نهایت پاالیش این نوع 
نفت خام میزان باالتری بنزین تولید می کند تا 
گازوئیل، در حالیکه اروپا در حال حاضر بیشتر 
به  اتفاقات  این  تمامی  دارد.  گازوییل  به  نیاز 
این معناست که در بعضی مناطق مثل اروپا با 
کمبود گازوئیل مواجه شدیم و این باعث شده 
قیمت گازوئیل در قیاس با قیمت بنزین یا نفتا 
خیلی باالتر باشد. همچنین با ورود نفت کوره 
روسیه به آسیا، قیمت نفت کوره در این منطقه 
و کرک های پاالیشگاه خیلی کاهش پیدا کند و 
حتی نرخ کرک منفی باشد. این یکی از اثرات 
منفی ورود روسیه به بازار آسیا بر ایران است، 
زیرا ایران هنوز حجم قابل توجهی نفت کوره به 

شرق آسیا صادر می کند.

اخبار

فلکشاهی: سال آینده میالدی 
قرار است به خاطر تقاضای 

باالتر در بازار داخلی صادرات 
نفت خام عربستان ، کویت، 

عراق و عمان کاهش پیدا کند، 
این کشورها پاالیشگاه های 

جدیدی به بهره برداری رساندند 
و یا در حال توسعه هستند

انرژی
دوشنبه 7 آذر 1401/ شماره 1367
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آترا نور ویرا درتاریخ 1401/08/11 به شماره ثبت 604154 به شناسه ملی 
14011626391 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 
کلیه لوازم الکترونیکی و روشنایی ، 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، حشمت الدوله- جمالزاده، خیابان استاد حسین بهزاد، کوچه شهید کاظم فوالدی، پالک 2، 
طبقه 2، واحد 12 کدپستی 1313774335 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین دهقانی به شماره ملی 5029804161 دارنده 250000000 ریال 
سهم الشرکه آقای امید بانوئی مهدی آبادی به شماره ملی 5490016094 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای حسین دهقانی به شماره ملی 5029804161 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید بانوئی مهدی آبادی به شماره ملی 5490016094 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 
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. 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 )1415950(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سینا فراز رویان درتاریخ 1400/10/26 به شماره ثبت 4279 به شناسه ملی 
14010697405 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش ، تولید ،واردات و صادرات ، خودرو و لوازم یدکی ، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، 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 لرستان ، شهرستان بروجرد ، بخش مرکزی ، دهستان شیروان ، روستا سراب زارم، 
محله پایین آبادی ، جاده بروجرد خرم آباد ، کوچه الماس ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6914141246 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا صوفانی 
زاده به شماره ملی 1740442751 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای هادی صرخه به شماره ملی 1742158171 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا صوفانی زاده به شماره ملی 1740442751 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هادی صرخه به شماره ملی 1742158171 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت نایب 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد )1270082(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوروش روانکار ایرانیان درتاریخ 1401/06/01 به شماره ثبت 2973 به 
شناسه ملی 14011441619 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش الستیک ماشین های سبک و سنگین و روغن ماشین ،صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی ، ساختمانی ، پیمانکاری شامل: طراحی ،مشاوره 
، محاسبه، نظارت فنی و اجرای تمام پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی وگشایش اعتبارات و ال سی 
نزد بانک هاجهت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان لرستان ، شهرستان دورود ، بخش مرکزی ، شهر دورود، محله فدک ، خیابان 
)) بیست و چهار متری (( ، کوچه گهر دوم ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6881461638 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا یاراحمدی 
به شماره ملی 4210368237 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای محمد کوکه به شماره ملی 4218457611 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا یاراحمدی به شماره ملی 4210368237 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد کوکه به شماره ملی 4218457611 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات 
- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود )1385553( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رویش گستر گرشا آزما درتاریخ 1401/06/01 به شماره ثبت 1344 به 
شناسه ملی 14011440242 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ،تولید و تهیه و تامین و توزیع و واردات و صادرات و خدمات پس 
از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان لرستان، شهرستان سلسله، بخش مرکزی، روستای ده نو، 
خیابان )اصلی(، کوچه ))اول((، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 6894139111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سلمان اکبرپورورمزیار به شماره 
ملی 4060449563 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم زینب اکبرپورورمزیار به شماره ملی 4180144085 
دارنده 450000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سلمان اکبرپورورمزیار به شماره ملی 4060449563 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زینب اکبرپورورمزیار به شماره ملی 4180144085 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 باامضاءمدیرعامل 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سلسله )1385555(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم ناز اسد پوریان با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره 
3۵0746 تحت پالک ۲۸۵ فرعی 4۲ اصلی واقع در بخش ۲ که برابر گزارش بایگانی مبنی بر تکراری بودن پالک 
فرعی از ۲۸۵ فرعی به367۲ فرعی اصالح گردیده متعلق به وی می باشد که به علت جابجایی مفقود گردیده 
است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت67۲7 صفحه 1۹جلد 36 بنام رضا مدهنی ثبت و صادر 
و تسلیم شده است که مع الواسطه برابر سند قطعی۸6010 مورخه 13۹0/6/7دفترخانه 7 خرم آباد به نام خانم 
ناز اسد پوریان ثبت گردیده است برابر نامه 13۹603600041۵66۵ مورخ 13۹6/7/4 شعبه ششم دادیاری )ویژه 
نیابت( دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد بازداشت می باشد دفتر امالک بیش  از این حکایتی ندارد لذا باستناد 
تبصره یک ماده 1۲0 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

  کارت خودرو و هوشمند خودروی   سواری و نام وسیله نقلیه : پژو ۲06 تیپ ۵ و رنگ خودرو : سفید و مدل 
وسیله نقلیه : 1395 و شماره پالک : ۵۹ ۲۸6ص77 به نام صاحب سند : مهرناز جعفریان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/65(

  سند فروش  و  سند مالکیت  و  کارت موتورسیکلت  و  سند کمپانی  و  برگ سبز    موتور سیکلت به  نام وسیله 
نقلیه : نسیم 125 به  رنگ موتورسیکلت : قرمز  و  مدل موتورسیکلت : 1383 و  شماره پالک : ۵71-34۵۲۹ به  

نام مالک : ناصر دهدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/66(

سند کمپانی مربوط به   سواری به نام وسیله نقلیه : پژو glx 405 و رنگ خودرو : نقره ایی متالیک و مدل 
وسیله نقلیه : 1392 و شماره پالک : 48ط986ایران40 و شماره شاسی : NAAM01CA5DH940229 و شماره 
موتور : 124K0315210 به نام صاحب سند : امین اسدالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/67(

برگ سبز خودروی   سواری به نام وسیله نقلیه : پژو۲06تیپ3 و رنگ خودرو : سفید به مدل وسیله نقلیه 
 : موتور  و شماره   NAAP03EE3NJ306589  : و شماره شاسی  : 65ص242ایران92  پالک  و شماره   1401 :
165A0209098 به نام صاحب سند : عباس شکری فیروزجاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/68(

مشکی  رنگ   GEN-2 پروتون  بک  لیفت  سواری  خودرو  سبز  برگ  و   کمپانی   سند  و  مالکیت   سند 
شماره  و   S4PHND8348 موتور  شماره  و   ۲۵ ه   ۸73  -۸۸ ایران  پالک  شماره  به   2007 مدل  متالیک 
است  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردید  مفقود  یوسفی  کورش  نام  به   PL1CM6LNL7G092134 شاسی 

)کد1401/09/69(

مدارک اصل برگ سبز، کارت خودرو و کارت سوخت وسیله نقلیه بی ام و 330ci طالیی متالیک با شماره 
انتظامی ۵4۸ م ۹۵ ایران 10 با شماره موتور ۲616۵۸46 و شماره شاسی WBABD۵106۵PK۲۸۸33 بنام سید 

عبدالوهاب میرمحمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد1401/09/70(

مدرک اینجانب فرزین تیموری به شماره ملی 5010947358 و شماره شناسنامه 3 صادره از آمل در مقطع 
کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران - عمران صادره از موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی پردیسان در تاریخ 
1400/09/04 مفقود گردیده است. از یابنده خواهشمند است مدرک را به آدرس بابلسر - بلوار شریفی - خیابان 

شریفی 3 - کوچه کهن 8 - موسسه آموزش عالی پارسا تحویل دهید. )کد1401/09/71(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز موتورسیکلت به نام وسیله نقلیه : وینر ۲00cc به رنگ خودرو : 
قرمز و مدل وسیله نقلیه : 13۸7و شماره پالک : ۸۹1۸3 و شماره شاسی : NCR200x8750347 ,شماره 
موتور : 57500347 به نام صاحب سند : سروش کیهان قشقایی زاده مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است 

)کد1401/09/69( مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است )کد1401/09/72(

مدرک اینجانب فرزین تیموری به شماره ملی 5010947358 و شماره شناسنامه 3 صادره از آمل در مقطع 
کاردانی در رشته کارهای عمومی ساختمان صادره از موسسه غیر انتفاعی طبری بابل در تاریخ 1400/09/04 مفقود 
گردیده است . از یابنده خواهشمند است مدارک را به آدرس بابل - میدان کشوری - موسسه آموزش عالی غیر 

انتفاعی و غیر دولتی طبری تحویل یا ارسال نماید. )کد1401/09/73(

پروانه اشتغال نظام مهندسی اینجانب فرزین تیموری به شماره ملی 5010947358 . شماره شناسنامه 3 صادره 
از آمل و به شماره پروانه 1230005928 و شماره سری 251563 در تاریخ 1400/09/04 مفقود گردیده است . از 
یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به آدرس مازندران - محمودآباد - دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان 

محمودآباد ارسال یا تحویل نماید. )کد1401/09/74(

کارت دانشجویی اینجانب سروش نوروزی به کدملی 0410۸۵۲376 فرزند مهدی به تاریخ تولد ۲0/0۲/13۸۲ 
میباشد.  اعتبار  وفاقد  مفقودگردیده  دریا  شناسی  زیست  رشته  بهشتی  شهید  دانشگاه   1400 سال  ورودی 

)کد1401/09/75(

برگ سبز و کارت خودرو سواری_کیا موهاوی4600مدل 2013_1392به پالک انتظامی 24ب754ایران88به رنگ 
سفید_صدفی _متالیک به شماره موتور G8BACU055035و به شمار شاسیKNAKN812DD5101063به 

مالکیت علی اکبر محمدیارلومفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد1401/09/76(

مدرک تحصیلی اینجانب مریم اسمعیل بیگی فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۲70 صادره از تویسرکان 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی آزاد همدان با شماره سریال 
۲۲1۲۵۸۹ 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 سوم

کارت خودرو پژو ۲00۸مدل 13۹7به شماره پالک ایران 11 ۸1 د 7۲1 به رنگ خاکستری متالیک به شماره موتور 
10FJCE2361720و شماره شاسي NAAG1C235JD005818 از تاریخ ۲۵/1۲/13۹7 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. )کد1401/09/76(


