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نفت با امید به تقاضای چین صعود کرد

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر چشم انداز احیای تقاضا در پی تسهیل 
محدودیتهای کرونایی در چین و تصمیم آمریکا برای آغاز خرید نفت برای 

ذخایر استراتژیک خود، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۷۴ سنت معادل ۰.۹ درصد 
افزایش، به ۷۹ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۴ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۷۵ دالر 
و سه سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص جمعه گذشته، تحت تاثیر 
مواضع موافق انقباض پولی بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا که نگرانیها نسبت 
به وقوع رکود را برانگیخت، بیش از دو دالر در هر بشکه سقوط کرده بودند. 
چین که بزرگترین واردکننده نفت و دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
است، شاهد نخستین موج از سه موج ابتال به کووید است که در پی تسهیل 
محدودیتهای رفت و آمد توسط پکن، وقوع آنها پیش بینی شده است. تینا 
تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: با وجود افزایش 
موارد ابتال به کووید، خوش بینی نسبت به بازگشایی و تسهیل سیاست کووید، 
دورنمای تقاضا برای نفت را بهبود بخشیده است. اقدام چین در خاتمه دادن 
یکباره سیاست کووید صفر، جان تازه ای به صنعت هواپیمایی رو به احتضار 
این کشور بخشیده و تقاضا برای سوخت جت در مدت دو هفته، ۷۵ درصد 
یا حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. تحلیلگران شرکت 
هایتونگ فیوچرز اظهار کردند: بازار به پیشرفت ازسرگیری تقاضا در چین، 
متمرکز خواهد شد و دورنمای کلی مثبت است اما مسیر احیا با توجه به شدت 
وضعیت شیوع کووید در کوتاه مدت، ممکن است کند و ناهموار باشد. همچنین 
سران و سیاستگذاران چین در نشست دو روزه ای که پشت درهای بسته برگزار 
شد، اعالم کردند چین متعهد است به تثبیت اقتصاد ۱۷ تریلیون دالری خود 
در سال ۲۰۲۳ متمرکز شود و تنظیم سیاست خود را برای اطمینان از تحقق 
اهدافش، مضاعف کند. بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که از قیمتها 
پشتیبانی کرد، تصمیم وزارت انرژی آمریکا برای آغاز خرید نفت برای ذخایر 
نفت استراتژیک این کشور بود. این نخستین خرید از زمان اعالم برداشت ۱۸۰ 
میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا در سال میالدی جاری 
محسوب می شود. دولت آمریکا طی یک سال گذشته، برای مقابله با کمبود 
عرضه جهانی که در نتیجه حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غربی 
علیه مسکو ایجاد شد، حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک 
برداشت کرده و سطح این ذخایر را به پایین ترین رکورد ۳۸ ساله رسانده است.

نفت ۵٠ دالری در راه است ؟

وی بازار نفت چشم انداز تکان دهنده پیش ر
روند قیمت نفت در روزهای اخیر به شدت 
نزولی است و این ریزش قیمت ها با ارزیابی بازار 
پس از افزایش نرخ بهره در بانک های مرکزی و 
تعیین سقف قیمتی بر روی نفت روسیه در 

حال رخ دادن است.
آتی  معامالت  بهای  خبرآنالین،  گزارش  به 
به ۷۹.۰۴  کاهش  درصد  با ۲.۶۷  برنت  نفت 
دالر در هر بشکه رسید در حالی که معامالت 
درصد   ۱.۸۲ با  اینترمدیت  تگزاس  وست  آتی 
کاهش به ۷۴.۲۹ دالر در هر بشکه رسید؛ این 
بانک  که  رخ می دهد  زمانی  قیمت ها  ریزش 
های مرکزی در اروپا نرخ بهره را افزایش داده 
اند و سیاست پولی سخت تر در حال حاضر بر 

فعالیت های صنعتی تأثیر گذاشته است.
روز پنجشنبه، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 
به محدوده هدف گذاری شده بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ 
درصد افزایش داد که نشان می دهد در سال 
افزایش خواهد داد؛  آینده نرخ بهره را بیشتر 
بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا برای مبارزه 
با تورم نرخ بهره را )در همان روز( به ترتیب به 

۳.۵ و ۲.۵ درصد افزایش دادند.
انرژی  المللی  بین  آژانس  حال،  همین  در 
در  نفت  جهانی  تقاضای  رشد  برآورد   )IEA(
سال ۲۰۲۳ را به ۱.۷ میلیون بشکه در روز رساند 
و تحلیلگران جی پی مورگان نیز انتظار دارند که 
ایاالت متحده پر کردن ذخایر استراتژیک نفت 

خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ آغاز کند.
شاید  انرژی  بازار  در  قیمت ها  کاهش  این 
از  برخی  اما  باشد  غربی  کشورهای  نفع  به 
چشم انداز اقتصادی غول های نفتی را تیره وتار 
قیمت  شدید  کاهش  نیجریه،  برای  می کند؛ 
نفت خام به معنای مصیبت های بیشتری برای 
کشوری است که بخش نفت آن در حال حاضر 
از دزدی، خرابکاری و همچنین تولید ضعیف 

آسیب دیده است.
با وجود کاهش شدید قیمت ها در بازار نفت 
در ماه های اخیر، انتظار می رود کاهش قیمت ها 
با  چراکه  کند،  پیدا  ادامه  نیز  آینده  سال  در 
به  مرکزی  بانک های  توسط  بهره  نرخ   افزایش 

اقتصادی  خصوص در کشورهای غربی، رشد 
کند خواهد شد و تقاضا برای این طالی سیاه 

بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
اگر انتظار کاهش رشد در سال ۲۰۲۳ وجود 
نیز  نفت  قیمت  می رود  انتظار  باشد،  داشته 
کاهش یابد و در حدود ۵۰ دالر، ۶۰ تا ۷۰ دالر 
در هر بشکه باقی بماند، رقمی که در مقایسه با 
قیمت بیش از صد دالری آن در هر بشکه در 

اوایل امسال بسیار ناچیز است.
افت ارزان برای غول های نفتی به چه 

معناست؟
نیجریه یکی از اصلی ترین تولیدگندگان نفت 
بسیار  آن  برای  ارزان  نفت  که  است  دنیا  در 
چالش آفرین است؛ چالش منحصر به فردی که 

صنعت نفت نیجریه در سال ۲۰۲۲ با آن مواجه 
شد، شکست این کشور در رسیدن به سهمیه 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 

زمانی که قیمت نفت باال بود، بود.
شکست این کشور به این معنا است که اگر 
نیجریه تولید نفت را افزایش دهد، ممکن است 
کمی چالش از نظر به حداکثر رساندن درآمد 
انتظار می رود قیمت  نفتی داشته باشد، زیرا 

نفت کاهش یابد.
اوپک  اعضای  از  بسیاری  نیجریه  از  جدای 
صادرات  از  را  خود  بودجه  از  عظیمی  حجم 
نفت تامین خواهند کرد و با افت قیمت این 
طالی سیاه، این کشورها در تامین بودجه دچار 
مشکل خواهند شد و از طرفی باید گفت که اگر 

قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ پایین باشد، اوپک و 
متحدانش ممکن است بخواهند سهمیه خود را 

کاهش دهند.
این بدان معناست که حتی اگر نیجریه و یا 
کشورهایی که نتوانسته اند از قیمت های باالی 
نفت حداکثر استفاده را ببرند مانند ایران به 
دلیل تحریم ها و یا ونزوئال و حتی نیجریه به 
که  آنجا  از  الزم؛  زیرساخت های  فقدان  دلیل 
تا  قیمت ها  می خواهد  اوپک   ،۲۰۲۳ سال  در 
حدودی باال بماند، آنها می خواهند سهمیه ها 
را به سمت پایین بازبینی کنند، به این معنا 
که حتی اگر امکان تولید و صادرات بیشتر نیز 
وجود داشته باشد، این  کار با مقاومت از سوی 

اعضای اوپک همراه خواهد شد.

اخبار

 آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( برآورد رشد تقاضای 

جهانی نفت در سال 2023 را به 
1.۷ میلیون بشکه در روز رساند 
و تحلیلگران جی پی مورگان نیز 

انتظار دارند که ایاالت متحده 
پر کردن ذخایر استراتژیک 

نفت خود را در سه ماهه اول 
سال 2023 آغاز کند

ثبت  به شماره  و  ملی 14009575792  به شناسه  رایمند  پرداز  برنا  تغییرات شرکت سهامی خاص  آگهی 
66129 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد آقای حسین ارجمندی راد به شماره ملی 1286558311 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/18 
خانم شهزاد سجادی به شماره ملی 1287885624 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/18 
آقای شهاب ارجمندی راد به شماره ملی 1288434091 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/07/18و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/18 انتخاب گردیدند آقای سیدامیرمهدی سجادی به شماره ملی 
1274155916 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی خانم مریم ابوطالبی به شماره ملی 1282402439 
به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اتحاد ملت جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1428337(
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ممتاز سازان مهر آذین درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 606173 به 
شناسه ملی 14011760070 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی ، مشاوره فنی ، نظارت فنی ، اجرا ، متره و برآورد ، انبوه سازی و شهرسازی 
، سدسازی و تاسیسات مربوطه ، گودبرداری ،کلیه عملیات مربوط به تحکیم و تسلیح خاک و کلیه عملیات مربوط 
به احداث فضای سبز ، پیمانکاری در زمینه برق و نیرو و تاسیسات برقی و مکانیکی ، تزئینات ساختمانی ، تهیه 
مواد و مصالح ساختمانی ، همچنین اجرای کلیه عملیات پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها اعم از 
فلزی و بتونی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی 
و ریالی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی خصوصی 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 کن، 
روستای سولقان، باال، کوچه شهید محمود قائمی زاده ، کوچه شهید محمدرضا طاهری، پالک 9، طبقه 1 کدپستی 
1489945181 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای علی بهرامی به شماره ملی 0079126154 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدهاشم 
میری به شماره ملی 0150401795 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی بهرامی به 
شماره ملی 0079126154 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سیدمحمدهاشم میری به شماره ملی 0150401795 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 )1429119(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پوشاک تیام تارا درتاریخ 1401/08/28 به شماره ثبت 604890 به شناسه 
ملی 14011666313 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه واردات، صادرات، خرید و 
فروش، خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی شامل پوشاک و البسه ، گشایش اعتبارات و ال سی 
برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و 
داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای 
داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی 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، سلیمانی_تیموری، خیابان شهید ابراهیم حسینی، 
از مبلغ  کوچه یزدانی، پالک 23، طبقه 1 کدپستی 1357874733 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زینب محمدی به شماره ملی 0074988077 
دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای علی کریمی به شماره ملی 0078227585 دارنده 50000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زینب محمدی به شماره ملی 0074988077 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای علی کریمی به شماره ملی 0078227585 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 هریک از 
اعضای هیئت مدیره 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 )1429120(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده شیمی بروان درتاریخ 1401/09/05 به شماره ثبت 605256 به 
شناسه ملی 14011684762 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، انواع فیلتر از 
جمله فیلتر هوا و روغن، روغن های صنعتی، ضدیخ، شیشه شور، چربی بر. 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 الله، خیابان 24 متری زیبا دشت، خیابان الدن پنجم، پالک 80، ساختمان 
کارکنان وزارت نیرو، بلوک 80، طبقه 3، واحد غربی کدپستی 1489613698 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد حسام محمودزاده به شماره 
ملی 0312398387 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای حسین محمودزاده به شماره ملی 5459182298 
دارنده 700000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسام محمودزاده به شماره ملی 0312398387 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین محمودزاده به شماره ملی 5459182298 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 تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1429121(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برق گستر زروان درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 606176 به شناسه 
ملی 14011760158 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، 
شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام وخاص ، مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت 
خطوط انتقال مراکز صنعتی ، شهرک های صنعتی ، کارخانجات و مراکز تجاری و مسکونی ، کلیه خدمات فنی و 
برقی منازل و کارخانجات ، طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه های قوی و ضعیف و متوسط برق و تابلوهای صنعتی 
و مسکونی و ترانس برق ، مدیریت پروژه احداث نیروگاه تولید برق مشاوره احداث نیروگاه، صادرات دستگاه های 
تولید برق، واردات قطعات برقی و الکترونیکی،انجام کلیه امور بازرگانی ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات و تهیه 
، تولید ، پخش ، توزیع و بسته بندی خدمات پس از فروش و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ماشین آالت 
مورد نیاز ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اجرای قرارداد های شرکت با موسسات ، بانکها ، شرکتها ، هتل ها 
، فرودگاه ها ، نهاد ها و سازمانها و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های 
تجارت الکترونیک و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی 
و پیمانکاری و حق العمل کاری و اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی ، انجام عقود اسالمی با بانکها ، 
مشارکت و انعقاد قرارداد با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی 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، کوی ارم، بزرگراه عالمه محمد تقی جعفری ]حکیم[، خیابان هالل احمر، پالک 5، 
پارک، طبقه 3، واحد 86 کدپستی 1486656835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است  آریانا  ساختمان 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای شایان ذوالفقاری زاده به شماره ملی 
0013928724 دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه آقای منصور ذوالفقاری زاده به شماره ملی 0046311718 دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا شایسته فرد به شماره ملی 0480487871 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای شایان ذوالفقاری زاده به شماره ملی 0013928724 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای منصور ذوالفقاری زاده به شماره ملی 0046311718 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا شایسته فرد به شماره ملی 0480487871 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 )1429123(

الملل خزر درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت  ایرانیان بین  با مسئولیت محدود تجهیز  تاسیس شرکت 
604947 به شناسه ملی 14011668786 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از جمله : )تامین کننده تجهیزات آشپزخانه وابسته به هتل و کافی 
شاپ و رستوران( ، 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 ، 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، عباس آباد-اندیشه، خیابان میر عماد، کوچه شانزدهم، پالک 
14، ساختمان کاج، طبقه 2، واحد 32 کدپستی 1587854143 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای جالل حمزه به شماره ملی 0491874421 دارنده 
4900000 ریال سهم الشرکه خانم اعظم نادی شورابی به شماره ملی 4372389353 دارنده 5100000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای جالل حمزه به شماره ملی 0491874421 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم اعظم نادی شورابی به شماره ملی 4372389353 
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 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 )1429122(

با مسئولیت محدود زرین سازه سیکاس درتاریخ 1401/09/26 به شماره ثبت 606263 به  تاسیس شرکت 
شناسه ملی 14011767948 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، پیمانکاری و ساختمانی شامل: طراحی، مشاوره، 
محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و 
سنگین، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه و باند، راه آهن، مترو، باند و فرودگاه، برج مراقبت، نقشه برداری 
و تسطیح اراضی، گودبرداری، احداث کانال، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، محوطه سازی، جدول کشی 
و زهکشی و آسفالت خیابان ها و معابر، احداث و نگهداری فنی پارک ها و فضای سبز، کلیه تاسیسات برقی و 
مکانیکی و لوله کشی آب و فاضالب ساختمان و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، جوشکاری و ساخت سازه های 
فلزی، مرمت و بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمان، طراحی و نصب انواع دکوراسیون و غرفه 
آرایی، خرید و فروش مصالح، مدیریت پروژه ام سی، مدیریت پیمان، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک، 
مدیریت منابع  انسانی، امکان سنجی، ریسک مکان یابی و مدل سازی. انجام امور مربوط به مجری ذیصالح براساس 
مقررات و قوانین مربوط به آن ها، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، 
بتنی، فلزی و انبوه سازی ساختمان، امور پیمانکاری مربوط به سیستم های سردکننده و گرم کننده ساختمان، 
تاسیسات و تجهیزات ساختمانی )آب، گاز، برق و فاضالب(، وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی(، سیستم های 
خبر و هشداردهنده، پوشش )الینینگ(، جوشکاری و برشکاری، نصب آسانسور، اجرای داربست های فلزی، نصب 
انواع سقف کاذب، سرویس دهی به ادارات، نظافت کلیه اماکن و منازل و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، 
تامین نیروی انسانی، امور تاسیسات، خدمات عمومی تنظیف، امور آبدارخانه، سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات 
بیمارستان ها و بانک ها و کارخانجات، اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و ایجاد و 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین اللملی، تامین مصالح و تهیه متریال و اجرای دیزاین مورد نیاز و 
سفارش و ساخت انواع دکوراسیون، ارائه کلیه فعالیت های عمرانی شامل ابنیه سیویل نقاشی و رنگ آمیزی کلیه 
ساختمان ها و محوطه های شهری اداری خصوصی دولتی و رنگ های ترافیکی و خط کشی معابر و رنگ های صنعتی، 
رنگ کاری نماهای ساختمان، ایزوگام و عایق بندی، شستشو و پاکسازی معابر، رومالین، مولتی کالر، ارائه کلیه 
خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، نصب و ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث 
آبنما، ساخت و نصب آالچیق، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش 
و توزیع کلیه کاالهای مجاز، کارواش و شستشو درب منازل و کلیه امور خدماتی، تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و 
نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، خدمات فنی ساختمان ها، خدمات پشتیبانی و موارد مشابه، امور تاسیساتی، 
شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی، تاسیسات حرارتی و هیدرولیکی، سیستم 
پروژه های  اجرای  کشی،  لوله  کاری،  برق  صنعتی،  و  فنی  پروژه های  کلیه  راه اندازی  گرم کننده،  و  سرد کننده 
عملیات  سازی،  اسکلت  خاکبرداری،  و  خاکریزی  خاکی،  عملیات  شهرک سازی،  آپارتمان سازی،  ساختمانی، 
ساختمانی و سیویل و سازه، نقشه کشی، تخریب بتن، معماری صنعتی، دیوار کشی و فنس کشی و موارد مشابه، 
ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس ازفروش و صادرات و 
واردات کلیه کاالهای بازرگانی و مصالح ساختمانی، اخذ وام و گشایش اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی و ال 
سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از گمرکات داخل، اخذ و اعطای نمایندگی 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، سلیمانی_تیموری، خیابان شهید قهرمان 
حاجیان، کوچه شهید عباس رستمی، پالک 4، طبقه همکف کدپستی 1353817171 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 2,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای افشین زرینچه به شماره ملی 
0013026275 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد سلیاری به شماره ملی 0018368352 دارنده 900000 
ریال سهم الشرکه آقای مهدی سلیاری به شماره ملی 0020381905 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای افشین زرینچه به شماره ملی 0013026275 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد سلیاری به شماره ملی 0018368352 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی سلیاری به شماره ملی 0020381905 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 آقایان افشین زرین چه و محمد سلیاری 
متفقاً 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 )1429118(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1ـ رأی شماره 140160330002013448 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001211 آقای حسن بابائی 
افخم فرزند یاسین علی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷8 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 2 فرعی 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از برات 

علی صابری صارمی صفحه 46 دفتر 332.)م الف 1۵۷16(  
2- رأی شماره 140160330002013149 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002398 آقای محمد اردواللو 
فرزند مسلم، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120مترمربع در قسمتی از پالک شماره  
فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سیدعلی اکبر 

تولیتی صفحه 143 دفتر ۵.)م الف 1۵۷1۷( 
3ـ رأی شماره 140160330002011۵۵1 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000۵60 آقای محمد حسین 
اعالئی فرزند حیدرعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 88 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره ۵ فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 18۵ 

دفتر ۵33.)م الف 1۵۷18( 
آقای حسین   1401114430002000166 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013141 شماره  رأی   -4
مقدمی فرزند احمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷8 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 2209 مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3123 اصلی تبدیل شده واقع در 
بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از وراث سید علی اکبر تولیتی صفحه 116 دفتر 

۵.)م الف 1۵۷19( 
۵- رأی شماره 140160330002012868 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000809 آقای جهانگیر جهانی 
نیا فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 186/91 مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره فرعی از 19۷8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۵۷4 دفتر 2۵۵.

)م الف 1۵۷20( 
6- رأی شماره 140160330002013۵86 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000900 آقای عباس کهن 
فرزند اهلعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 108مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
باقیمانده 2 فرعی از  216۷ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 216۷/2/4۵۵ اصلی تبدیل شده واقع در 
بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از جواد ولی احدی از ورثه اشرف میرئی صفحه 91 

دفتر 92.)م الف 1۵۷21( 
۷- رأی شماره 140160330002013304 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002320 آقای جواد عباسی 
سعادت فرزند احسان اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵2/۵0 مترمربع در قسمتی 
از  پالک شماره ۵ فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

علیرضا فالحی صفحه 3۵8 دفتر 3۵4.)م الف 1۵۷22(  
8- رأی شماره 140160330002013۷3۷ مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000990 آقای عباس عبداله 
زاده فرزند احمد  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷4  مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره 14۷ فرعی از 1941 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اطاقعلی 

حکیمی صفحه ۵9۵ دفتر 129.) م الف 1۵۷23( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )گویه و اتحاد ملت(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/09/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/10/14

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره 140160330001008309 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000۵1۵ آقای امامعلی ابراهیمی 
فرهاد فرزند محرمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵1/0۵ مترمربع پالک شماره 1128۵/289 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مهدی و فاطمه و زهرا 

همگی بیگدلی وراث حبیب اله بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 319 صفحه ۷6.)م الف 1۵۷1۵(  
2- رأی شماره 1401603300010068۵8 مربوط به پرونده کالسه 14011144300010003۷2 آقای حسین حسنی 
راد فرزند ماشاءاله  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۵0 مترمربع پالک شماره 11210/30 اصلی واقع 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 196 صفحه 133 خریداری به 

موجب سند رسمی شماره 102488 مورخ 1389/02/26 دفترخانه 16 قم.)م الف 1۵۷13( 
3- رأی شماره 1401603300010091۷۵ مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000694 آقای سید مصطفی 
موسوی نیا فرزند عیسی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 609 مترمربع پالک شماره 11038/36 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 308 صفحه 236 

خریداری به موجب سند رسمی شماره 9۵۷10 مورخ 13۷3/12/18 دفترخانه 3 قم.)م الف 1۵۷14( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به 
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح 

است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و اتحاد ملت( 
تاریخ انتشار اول:   1401/09/29
تاریخ انتشار دوم :  1401/10/14

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شاسی  ش   HFC4GB23DN0001208 موتور  ش  سفید   J4 1401 جک  خودرو  سبز  برگ 
NAKNF7528NB108238 ش پالک ایران -40 423 م 93 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/09/349(

از  صادره  شناسنامه 4687  شماره  به  هوشنگ  فرزند  صدیقی  ماهک  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری مهندسی صادره از واحد دانشگاهی علوم تحقیقات با شماره 
188812303775 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک تحصیلی را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران تهران بزرگ حصارک بلوار دانشگاه بلوار فردوس 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ارسال نماید.)کد1401/09/350(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی jac j5 به مدل 94 به پالک ایران 16م442 ایران 11به رنگ سفید به شماره 
موتور 4G93DDAF020669و به شماره شاسی NAKNG7240FB121569به مالکیت عباس حسن زاده آرانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/351(

کارت سوخت و برگ سبز خودرو بنام عاطفه نیکخواه با کد ملی 12۵044۵116 فرزند محمدعلی رنگ سفید 
پژو 20۷ مدل 1400 شماره پالک ۵۷ ایران ۷98 ص ۵2 شماره شاسی NAAR03FE1MJ428986 شماره موتور 

166B0051236 در تاریخ 1400/9/9مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/352(

برگ سبز و برگ کمپانی خودرو سمند به مدل 1391 به پالک)ایران66 643و۵3(به رنگ سفید به شماره موتور 
12491046041 و به شماره شاسی NAAC91CC3CF893616 به مالکیت مهدیه جوانمردی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/09/353(

برگ سبز متعلق به خودروی باری بنز 911 متعلق به شرکت آرتا جوجه سبالن به شماره ثبت 10240066218 
در مورخه 12،09،1401از خودروی شخصی به سرقت رفته و با توجه به صورتجلسه کالنتری 14شهرستان اردبیل 

جهت انتشار در روزنامه رسمی به چاپ می رسد و سند مربوطه فاقد ارزش قانونی گردیده.)کد1401/09/354(

به شماره  به مدل1393 ب پالک 20ایران778ن42به رنگ مشکی  برگ سبزوکارت ماشین خودروتیبا2 
موتور817334وبه شماره شاستی NAS821100E1016596به مالکیت کاظم نادری سنبل ابادی مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/355(

موتور  شماره  و  مشکی  رنگ  پالک 619۷9-812با  شماره  به  سیکلت  موتور  مالکیت  سند  و  سبز  برگ 
CG125NBJA3075262 و شماره تنه NBJ***125B8962488 مدل 1389 به نام رضا نقدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/09/356(

آگهی تغییرات شركت با مسئوليت محدود مهين كار اسپاد به شناسه ملی 14007287370 و به شماره ثبت 
4684 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هيئت 
مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای عباس مرادي اشگفتي به شماره ملی 1830238590 به سمت مديرعامل 
به مدت نامحدود آقای رحيم مرادي به شماره ملی 1840376491 به سمت عضو اصلي هيئت مديره ) خارج از 
شرکاء ( به مدت نامحدود خانم فرحناز بابادي دالوزهرائي به شماره ملی 1840377488 به سمت رئيس هيئت 

مديره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

سندکمپانی موتور سيكلت  به  نام وسیله نقلیه : راكز125  و رنگ موتورسیکلت : آلي  و  مدل موتورسیکلت : 
  N2G*x$125R9515554 : و  شماره تنه  H5EG1055226 : 1395 و  شماره پالک : 68718 و  شماره موتور

به  نام مالک : مهرداد بيات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/09/359(

اصل کارت خودرو پیکان سواری مدل 1379 به رنگ سفید به شماره انتظامی 51 / 47ب 256 به نام حسین 
اصالنی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/360(

 سندکمپانی خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : دنا  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1400  و شماره 
پالک : 866 ل 8۵ ایران 20  و شماره شاسی : Naaw01he0me321277  و شماره موتور : 147h0567444  به 

نام صاحب سند : هادی جعفری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/09/361(

برگ کمپانی خودرو دنا به مدل 1400 به رنگ مشکی و پالک 866ل 8۵ ایران20 بنام هادی حسینی مفقود 
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد


