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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد
ثبت مصرف بی سابقه روزانه ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین در 

دی ماه ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از توزیع بنزین سوپر در 
مراکز استان ها خبر داد و گفت: از ابتدای دی ماه به طور میانگین روزانه 
نزدیک به ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که برای فصول 
سرد سال عددی بی سابقه است و نسبت به دوره مشابه پارسال حدود 

۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، »علی اکبر نژادعلی« درباره روند توزیع 
سوخت کشور افزود: در روز شنبه گذشته )سوم دی ماه( ۱۱۶ میلیون لیتر 
بنزین در کشور مصرف شد که عددی بسیار بزرگی برای فصل زمستان 

است.
وی تاکید کرد: مصرف بنزین کشور فقط در بعضی از روزهای پر تردد 
در فصل تابستان به این اعداد می رسید، اما ثبت این ارقام در زمستان 
که تردد خودروها و سفرهای بین شهری به نحوی قابل مالحظه  کاهش 
روند  برخالف  که  است  سالی  تنها  امسال  و  بوده  بی سابقه  می یابد، 

سال های گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.
اینکه  به  اشاره  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فروردین  )یکم  تاکنون  امسال  ابتدای  از  کشور  بنزین  میانگین مصرف 
تا پنجم دی ماه ۱۴۰۱(، نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۱ درصد 
افزایش داشته است، گفت: مصرف بنزین کشور به سرعت در حال رشد 

است و ناترازی بین تولید و مصرف را به دنبال خواهد داشت.
افزایش ۶.۵ درصدی تولید بنزین کشور

نژادعلی، از افزایش ۶.۵ درصدی میانگین تولید روزانه بنزین کشور از 
ابتدای امسال تا پنجم دی ماه خبر داد و بیان داشت: به واسطه بعضی 
از طرح های بهینه سازی، کیفیت و مقدار تولید در بعضی از واحدهای 
باز هم  روزافزون مصرف،  افزایش  با  اما  است،  یافته  افزایش  پاالیشی 
فاصله تولید و مصرف کاهشی است و برای پوشش این حجم عظیم، 
خطوط لوله انتقال فرآورده کشور را به بنزین اختصاص داده و به ناچار، 
جابه جا  ریلی  مخزن دار  و  نفتکش ها  با  نیروگاه ها  به  تحویلی  سوخت 

می شود.
لزوم مدیریت بهینه مصرف سوخت کشور

وی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه سوخت، افزود: دالیل مختلفی از 
جمله قاچاق سوخت به دلیل اختالف باالی قیمت سوخت با کشورهای 
همسایه، رعایت نکردن مصرف بهینه و عادی شدن مصرف، اطالع رسانی 
نامناسب درباره تولید فرآورده، ارزش واقعی تولید فرآورده و لزوم مصرف 
بهینه  آن از جمله دالیل این افزایش خیره کننده مصرف فرآورده در کشور 

است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن ابراز امیدواری 
برای همکاری مردم در مدیریت مصرف سوخت کشور به ویژه در فصل 
زمستان به دلیل نیاز صنایع و بخش های نیروگاهی به سوخت دوم، ابراز 
امیدواری کرد با توجه به افزایش تولید در برخی از واحدهای پاالیشی از 
جمله پاالیشگاه آبادان، تهران و شازند اراک، بتوانیم ذخیره سازی مناسبی 

برای ایام نوروز انجام دهیم.
توزیع بنزین سوپر در تهران و مراکز استان ها از سر گرفته شد

نژادعلی، همچنین از آغاز توزیع بنزین سوپر در شهر تهران از هفته 
گذشته خبر داد و گفت: عرضه بنزین سوپر به واسطه عملیات تعمیرات 
اساسی پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند با محدودیت روبه رو شده بود 
که با پایان این عملیات، از هفته گذشته عرضه بنزین سوپر در تهران و از 

روز سه شنبه )۶ دی ماه( در همه مراکز استان ها آغاز شده است.
وی همچنین درباره روند توزیع بنزین یورو در کشور، خاطرنشان کرد: 
توزیع بنزین یورو در کالن شهرها جزو تعهدات قانونی ما بوده و همواره 
سعی شده که در همه کالن شهرها، بنزین با کیفیت یورو توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، کیفیت بنزین سوپر با 
یورو را ناچیز دانست و گفت: عدد اکتان بنزین یورو بیش از ۹۱ و عدد 
اکتان بنزین سوپر ۹۵ است و بیشتر خودروهای داخل کشور می توانند 

از هر دو نوع استفاده کنند.
افزایش ۴ درصدی تولید نفت گاز در سال ۱۴۰۱

بیشتر  درصد  چهار  را  کشور  نفت گاز  روزانه  تولید  میانگین  نژادعلی، 
از پارسال اعالم کرد و گفت: مصرف این فرآورده از ابتدای امسال به طور 
میانگین ۵.۵ درصد رشد یافته است که امیدواریم این تراز مثبت حفظ شود.

وی با اشاره به مصرف بخش عمده ای از تولیدات نفت گاز پاالیشگاهی 
در بخش های ناوگان حمل ونقل، کشاورزی، اصناف و صنعت، اظهار 
داشت: حدود ۲۵ درصد از تولید نفت گاز کشور در بخش نیروگاهی و 

حدود ۷۳ درصد در بخش غیرنیروگاهی مصرف می شود.

رویکرد محتاطانه  سرمایه گذاران در سال ۲0۲3

وداع نفت با سال پر از تکانه های شدید قیمت
قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ نوسان شدیدی 
دورنمای  و  اوکراین  جنگ  آغاز  با  و  داشت 
تحت  سپس،  و  کرد  صعود  عرضه،  کمبود 
تاثیر تقاضای ضعیف چین و نگرانی از وقوع 
رکود اقتصادی، نزولی شد اما روز جمعه، سال 
میالدی را با ثبت دومین رشد ساالنه متوالی به 

پایان رساند.
پس  مارس  در  قیمت ها  ایسنا،  گزارش  به 
از حمله نظامی روسیه به اوکراین که جریان 
تجارت نفت جهانی را دستخوش تغییر کرد، 
افزایش یافت و نفت برنت که قیمت پایه بازار 
جهانی است، تا مرز ۱۳۹ دالر و ۱۳ سنت در 
از  قیمت  باالترین  که  کرد  صعود  بشکه  هر 
سال ۲۰۰۸ بود. قیمتها در نیمه دوم سال که 
بانک های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با 
تورم صعودی، نرخ های بهره را افزایش دادند 
و باعث تشدید نگرانی ها نسبت به وقوع رکود 
شدند، به سرعت از اوجی که داشتند، عقب 

نشینی کردند.
ایوا مانتی، تحلیلگر بانک آی ان جی در این 
باره گفت: امسال، سال خارق العاده ای برای 
به  عرضه،  ریسک های  و  بود  کاال  بازارهای 
افزایش نوسان و قیمت های باالتر منجر شد. 
از  سرشار  دیگری  نامعلوم  سال  آینده،  سال 

نوسان خواهد بود.
که  جمعه  روز  برنت  نفت  معامالت  بهای 
آخرین روز معامالت سال بود، دو دالر و ۴۵ 
سنت معادل حدود سه درصد افزایش یافت 
و در ۸۵ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته 
شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با یک دالر و ۸۶ سنت معادل ۲.۴ درصد 
افزایش، در ۸۰ دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه 

بسته شدند.
برای کل سال حدود ۱۰ درصد  برنت  نفت 
رشد قیمت داشت، در حالی که در سال ۲۰۲۱، 
رشد قیمت ۵۰ درصدی داشت. شاخص نفت 
آمریکا که ۵۵ درصد رشد در سال ۲۰۲۱ داشت، 
سال میالدی گذشته تنها حدود هفت درصد 

افزایش ثبت کرد.
انتظار می رود سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۳ 
به دلیل نگرانی نسبت به افزایش نرخ بهره و 
داشته  محتاطانه ای  رویکرد  احتمالی،  رکود 

باشند.
"اگین  شرکت  شرکای  از  کیلداف،  جان 
کپیتال" در نیویورک گفت: به دلیل اقدامات 
که  اقتصادی  و کندی  بانکهای مرکزی جهان 
توسط آنها مهندسی می شود، رشد تقاضا، یک 

سوال واقعی خواهد بود.
و  اقتصاددان   ۳۰ از  رویترز  نظرسنجی  در 
هر  قیمت  میانگین  شد  پیش بینی  تحلیلگر، 
بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به ۸۹ دالر و 
۳۷ سنت می رسد که حدود ۴.۶ درصد پایین تر 
بود.  نوامبر  نظرسنجی  در  آنها  پیش بینی  از 
پیش بینی شد قیمت هر بشکه نفت آمریکا 
به ۸۴ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه برسد که 

پایین تر از برآورد قبلی است.
سی  ام  "سی  شرکت  تحلیلگر  لی،  لئون 
کرد:  اظهار  بازار  وضعیت  درباره  مارکتس" 
پایان  تعطیالت  ایام  در  سفر  افزایش  اگرچه 

سال و ممنوعیت فروش نفت و فرآورده های 
نفتی روسیه به بعضی از کشورها، از قیمت 
نفت پشتیبانی کرده است اما کاهش مصرف 
به دلیل تیرگی فضای اقتصادی در سال میالدی 
آینده، کمبود عرضه را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. افزایش سریع نرخ بیکاری جهانی در سال 
را محدود می کند.  انرژی  برای  تقاضا   ،۲۰۲۳
بنابراین تصور می کنم قیمت نفت سال آینده 

به ۶۰ دالر در هر بشکه نزول خواهد کرد.
که   ۲۰۲۲ سال  دوم  نیمه  در  نفت  قیمت 
جهان،  بزرگ  مرکزی  بانک های  از  بسیاری 
افزایش  تورم  با  مقابله  برای  را  بهره  نرخ های 
دادند و نرخ دالر آمریکا صعود کرد، به سرعت 
قیمت  آمریکا،  کرد. صعود دالر  پیدا  کاهش 
کاالهایی شامل نفت که به این ارز قیمت گذاری 
می شوند را گران تر کرد و در نتیجه، تقاضا برای 

این کاالها را کاهش داد.

رشد  بزرگترین  با  را   ۲۰۲۲ سال  دالر 
پایان برد. همچنین،  قیمت از سال ۲۰۱۵ به 
محدودیت های کووید صفر چین که تنها در 
تقاضا  احیای  به  امید  شد،  تسهیل  دسامبر 
کرد.  ضعیف  را  کشور  این  در  سوخت  برای 
دومین  و  نفت  واردکننده  بزرگترین  که  چین 
مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، در 
تقاضا  ساالنه  کاهش  نخستین   ،۲۰۲۲ سال 
برای نفت را تجربه کرد. هرچند انتظار می رود 
چین احیای کندی در سال ۲۰۲۳ داشته باشد 
اما افزایش موارد ابتال به کووید در این کشور و 
نگرانی ها پیرامون رکود جهانی، دورنمای تقاضا 

برای کاالها را تیره کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین گزارش 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار 
سال  در  آمریکا  گاز  و  نفت  حفاری  دکلهای 

۲۰۲۲، افزایش ۳۳ درصدی داشت.

اخبار

قیمت نفت در نیمه دوم سال 
۲0۲۲ که بسیاری از بانک های 
مرکزی بزرگ جهان، نرخ های 

بهره را برای مقابله با تورم 
افزایش دادند و نرخ دالر آمریکا 

صعود کرد، به سرعت کاهش 
پیدا کرد

سند مالکیت  و ,برگ سبز خودرو : و سند فروش  وکارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : سوناتا  
 : و شماره شاسی  : 99 34۵ی۶3   و شماره پالک    ۲01۷ : نقلیه  و مدل وسیله  : سفید   رنگ خودرو  و 
Mhe3413bha066483  شماره موتور : G4nGHU407589  به نام صاحب سند : شیرین آریانپورمفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/127(

نظر به اینکه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره 1440000۶۲۵ در رشته مهندسی تاسیسات 
سمیه  مهندس  به  متعلق  غربی  آذربایجان  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  از  صادره  مکانیکی 
فتحی مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود پروانه یادشده را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

آذربایجان غربی و یا صندوق پستی به شماره 5719736381 ارسال نمایند .نوبت دوم )کد1401/10/128(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امین غفاریان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 001۷10۸۲۲۵ صادره از 
تهران در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی صادره از اموزشگده سما تهران با شماره سریال 1۶94904 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به آموزشگده سما تهران به کد پستی 

14۷۷999۶۵1 ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/10/129(

اخطاریه: محمود فخیمی به اطالع شما می رسانم فرزانه راستگو با ارائه دادنامه 140۲۶۸39000۸01۶14۲ 
مورخ 13/۶/1401 شعبه ۲30 دادگاه خانواده یک تهران درخواست اجرای طالق را دارد لذا به شما اخطار 
می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برای اجرای دادنامه به این دفتر مراجعه فرمایید در صورت عدم 
حضور برابر مقررات اقدام خواهد شد آدرس دفتر حکیمیه فاز ۲ کوی دانشگاه ضلع غربی مسجد صاحب 

الزمان دفتر طالق 14۵ تهران تلفن ۷۷00۲0۲۲ سردفتر ولی اله خادمی

گواهی فعالیت صنعتی به شماره :219 کد:۲0۶-0101 به نام مهدی حقانی مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد. گواهی فعالیت صنعتی به شماره :219 کد:۲0۶-0101 به نام مهدی حقانی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول )کد1401/10/110(

NAACR1H...... 9360 و  به شماره شاسی  LX-EF7 مدل 1394  برگ سند سفید خودرو سمند 
شماره موتور 147H0163457 به نام محمد سلیمی جیرهندی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از 
یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به آدرس رشت.چله خانه.انتهای بن بست زرگر.واحد 12 و شماره تماس 

09351336414 ارسال نماید.)کد1401/10/111(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی پراید .به مدل  1394  به پالک .4۷ق۵43 ایران ۲۸ به رنگ .سفید   
به شماره موتور ۵4۶۲9۲۶ .و به شماره شاسی  NAS411100F1159442..به مالکیت .خانم شهال متقی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/112(

سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو GLXI 40۵ دوگانه سوز  و رنگ 
خودرو : نقره ای -متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 13۸9 و شماره پالک : ۸1۶ق۵۲ ایران 1۶ و شماره شاسی : 
NAAM11CA8AK618132  و شماره موتور : 12489041273 به نام صاحب سند : نجمه تقیان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/113(

رنگ  به  ایران 13   ۶۶1 پالک ۶۸ ص  مدل 13۸۸به  به   ۲0۶ پژو  بک  هاچ  سواری  خودروی  سبز  برگ 
خاکستری به شماره موتور 141۸۸0300۷9 و به شماره شاسی NAAP03ED0AJ067909 به مالکیت 

نفیسه السادات حجازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. .)کد1401/10/114(

کارت دانشجویی به شماره 9813130045 به نام رضاکر مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده 
تقاضا میشود با این شماره    09026039265    تماس بگیرد.)کد1401/10/115(

کارت خودرو ، برگه سبز ، کارت بیمه ، معاینه فنی ، کارت هوشمند سوخت به شماره موتور 1062874 
خودرو سواری مدل 1388 رنگ سفید به شماره انتظامی 867 ن 17 ایران 10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/116(

شناسه  شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  1390به  مدل  هاچبک   206 خودرو  کمپانی  سند 
NAAP03ED7BJ507805 و شماره موتور 14190015107  IRFC901V10O50780 و شماره شاسی 

باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  جمالی  سیاوش  نام  به  285و84   20 پالک  شماره  و 
)کد1401/10/117(

سند کمپانی وانت پراید  به نام وسیله نقلیه : وانت پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1399 و شماره پالک : 32ق818 ایران 30  و شماره شاسی : NAS451100L4909371  و شماره موتور 
: M13/6452284  به نام صاحب سند : لیال عرفانی  مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/118(

کارت معافیت خدمت کفالت اینجانب حسین منفرد با شماره سریال 13632581 مفقود شده است و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/119(

برگ سبز و کارت ماشین کامیونت جک به مدل 1401به پالک)84ع441 ایران 91( به رنگ سفید روغنی 
به شماه موتورIsf.8s515477232720 و به شماره شاسیN5RSU7SN5N2900521 به مالکیت یوسف 

علی پور ساری نصیرلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/120(

  برگ سبز سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند ال ایکس  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1393 و 
شماره پالک : ۷44م۷۸ ایران ۸۸  و شماره شاسی : NAAC91CCXEF  و شماره موتور : 124k0396597  به 

نام صاحب سند : مرتضی فیلی سواری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/121(

به شماره دانشجویی 9913۵۲001 در رشته روانشناسی مقطع  اینجانب شیداامیری  کارت دانشجویی 
تحصیلی کارشناسی دانشگاه توانبخشی و سالمت اجتماعی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود مدارک را به آدرس ولنجک ، بلوار دانشجو ، خیابان کودکیار، دانشگاه توانبخشی و سالمت 

اجتماعی ارسال نماید.)کد1401/10/122(

پروانه کسب اینجانب حسام صادقی به کد ملی 00۸۲3۶۷۵90 از تاریخ 1401/0۲/01 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد.)کد1401/10/123(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و کارت بیمه خودرو   سواری  به نام وسیله نقلیه : تیبا ۲  و رنگ 
 : و شماره شاسی  : ۵۷ق3۲۲ 4۷   پالک  و شماره    139۶ : نقلیه  وسیله  مدل  و  روغنی  : سفید  خودرو 
NAS821100H1134608  و شماره موتور : M158528513  به نام صاحب سند : زهرا نوروزی سواری  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/10/124( 

 : تنه  شماره  و  792ایران36394   : انتظامی  شماره  به  سیکلت  موتور  سبز  برگ  اصل 
N1UACAKHEJ1C00974 و شماره موتور: 0200N1U704052 متعلق به آقای محمد نخعی مفقود گردیده 

و از درج اعتبار ساقط می گردد.)کد1401/10/125(

بدینوسیله اعالم می دارد کارت مجوز حمل سالح شکاری مدل ام یک کالیبر 30/06 به شماره بدنه 
5203785 ساخت کشور آمریکا به نام احمد فرخی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 8 متولد 1352/10/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/126(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دی سها تک درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606853 به شناسه 
ملی 14011808874 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی، اجرا، پشتیبانی، نظارت،خرید، فروش، تولید، تهیه، خدمات پس از فروش، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای در داخل و خارج از کشور 
، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی و بین المللی ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و 
خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی و شعب مجاز شرکتهای داخلی و خارجی ، شرکت در پیمانها، مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی ، انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی، اخذ وام 
و ضمانت نامه و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسه های مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ، گشایش 
اعتبارات و ال سی نزد بانکها و افتتاح انواع حساب به نام شرکت نزد بانکهای دولتی و 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 مرکزی، شهر تهران، صادقیه، خیابان 15 متری بهاران، خیابان شهید 
شاهین باقری )29(، پالک 6، طبقه 4، واحد 7 کدپستی 1451714539 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سهیل حاج زمانی به شماره ملی 
0063436086 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه خانم نرگس خاتون لکناهور به شماره ملی 2297314922 
دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سهیل حاج زمانی به شماره ملی 0063436086 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نرگس خاتون لکناهور به شماره ملی 2297314922 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک ، سفته ، قراردادها و برودات و عقودات اسالمی 
و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره 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 )1434133(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهارت گستران سالمت درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606885 به 
شناسه ملی 14011811659 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کاریابی و آموزش اختصاصی حوزه سالمت، برگزاری دوره های آموزشی مهارت 
محور مرتبط با نیازهای عناوین شغلی حوزه سالمت، ایجاد پل ارتباطی بین کارجویان و کارفرمایان حوزه سالمت، 
معرفی نیروی تربیت یافته به کارفرما و یا آموزش نیروهای مشغول به کار در جهت نمود شایسته ساالری، مشاوره 
های شغلی و استخدامی و بهره گیری از تست های شخصیت شناسی ویژه حوزه سالمت جهت افزایش بازدهی در 
محیط کار 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، تهران نو، خیابان فرخی، خیابان حافظ، 
پالک 35، طبقه 1، واحد 4 کدپستی 1744843597 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد مهدی حاجی آخوندی به شماره ملی 0021726337 
دارنده 230000 ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین نظری پور به شماره ملی 0022394362 دارنده 230000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمد مالحسنی به شماره ملی 0371699401 دارنده 230000 ریال سهم الشرکه خانم حورا 
مقصودی به شماره ملی 1273297326 دارنده 310000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهدی 
حاجی آخوندی به شماره ملی 0021726337 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیرحسین 
نظری پور به شماره ملی 0022394362 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مالحسنی 
به شماره ملی 0371699401 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حورا مقصودی به شماره 
ملی 1273297326 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 تعدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و یا حداقل یکی از سایر اعضای هیئت مدیره 
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 )1434136( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان تجارت گل آرا درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606898 به 
شناسه ملی 14011812947 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال 
از کلیه گمرکات کشور .خرید و فروش ,تولید و توزیع و بسته بندی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی ,عطر, ادکلن 
و انواع شوینده. اخذ و اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور .ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه 
ها ی داخل و خارج از کشور, در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، دولت آباد)شهرک وحدت(، خیابان علی اکبر دهخدا، خیابان قدس، پالک 
252، مجتمع میالد، ورودی 3، طبقه 3، واحد 27 کدپستی 1859634301 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا فدائی به شماره ملی 0480021074 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد لک به شماره ملی 0493295471 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا فدائی به شماره ملی 0480021074 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد لک به شماره ملی 0493295471 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 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هر یک 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 )1434139( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نادی پخش البرز درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606903 به شناسه 
ملی 14011813306 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه 
تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
مجاز داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، برپایی غرفه و نمایشگاه ها همچنین ایجاد 
فروشگاه آن الین با اخذ مجوز های الزم، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی 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، کوچه بامدادان، پالک 13، طبقه همکف کدپستی 
1345613411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای محسن نادی حق خیابانی به شماره ملی 0062248121 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مائده نیازی به شماره ملی 0082352577 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محسن نادی حق خیابانی به شماره ملی 0062248121 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مائده نیازی به شماره ملی 0082352577 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 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. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1434140( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نادی پخش البرز درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606903 به شناسه 
ملی 14011813306 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه 
تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
مجاز داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، برپایی غرفه و نمایشگاه ها همچنین ایجاد 
فروشگاه آن الین با اخذ مجوز های الزم، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی 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، کوچه بامدادان، پالک 13، طبقه همکف کدپستی 
1345613411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای محسن نادی حق خیابانی به شماره ملی 0062248121 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مائده نیازی به شماره ملی 0082352577 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محسن نادی حق خیابانی به شماره ملی 0062248121 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مائده نیازی به شماره ملی 0082352577 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 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. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1434140(

ملی  شناسه  به  ثبت 472  شماره  به  درتاریخ 1401/08/30  یکتا  بخش  شفا  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
14011674257 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. نام : شفا بخش یکتا موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :ارائه خدمات عمومی و ویزیت در منزل توسط 
پزشک و پرستار شامل تامین نیروی سازمانها ، خدمات پرستاری از قبیل: تزریقات و پانسمان در مراکز خصوصی 
و دولتی و تآمین نیروی بخشهای بیمارستانی و درمانگاهها. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان سیرجان، بخش مرکزی، شهر 
سیرجان، اراضی مخابرات ، کوچه گفتگو 10، کوچه )فضای سبز(، پالک 0، طبقه 3، واحد واحد 11 کدپستی 
7816847047 سرمایه شخصیت حقوقی 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم 
زیدآبادی به شماره ملی 3071066740 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه خانم محبوبه صالحی زاده به شماره 
ملی 3071155298 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم مریم زیدآبادی به شماره ملی 3071066740 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم محبوبه صالحی 
زاده به شماره ملی 3071155298 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 و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم ها مریم زیدآبادی و محبوبه صالحی زاده 
متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر است. روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های موسسه تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )1426866(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن آوری دامون درمان درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606851 به 
شناسه ملی 14011808796 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 ، تعمیر ، واردات و صادرات و خدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و کلیه دستگاه های پزشکی ، بیمارستانی و آزمایشگاهی. ارایه خدمات 
ساخت و تعمیر انواع دستگاه های بیمارستانی ، ساخت قطعات آنها ، ارایه کلیه خدمات مدیریت در مورد دستگاه 
های پزشکی ، آزمایشگاهی. اپراتوری تمامی دستگاه های بیمارستانی و مدیریت آنها و ساخت تمامی قطعات 
مربوطه دستگاه ها ، 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 جهت تحقق اهداف شرکت ، 
اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور، برپایی سمینار و همایش ، 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، سعادت آباد، بلوار استاد محمد 
علی کشاورز، خیابان یکم شرقی، پالک 54، طبقه 1، واحد شرقی کدپستی 1997773451 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نوژن فتوره چی به 
شماره ملی 0080135315 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم پانیذ فتوره چی به شماره ملی 0323350577 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نوژن فتوره چی به شماره ملی 0080135315 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم پانیذ فتوره چی به شماره ملی 
0323350577 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 مدیر عامل 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 )1434138( 


