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وزیر نفت مطرح کرد
کاهش فشار گاز در شمال شرق کشور

در  گاز  قعطی  هیچ گونه  لحظه  این  تا  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
بخش خانگی و تجاری کشور گزارش نشده است، گفت: در استان های 
موضوع  این  که  بوده ایم  گاز  فشار  کاهش  شاهد  کشور  شمال شرقی 

هشداری برای مشترکان برای مصرف بهینه است.
 ۱۰ طی  کم سابقه  سرمای  به  اشاره  با  اوجی  جواد  ایسنا،  گزارش  به 
سال گذشته در سراسر کشور، گفت: دمای هوا در بیش از ۴۶۰ شهر 
در ۲۷ استان کشور به زیر صفر رسیده است، ضمن آنکه در بعضی از 

شهرستان ها دمای هوا تا منفی ۲۸ درجه نیز رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه تا این لحظه هیچ گونه قعطی گاز در بخش خانگی 
و تجاری کشور ثبت نشده است، افزود: در استان های شمال شرقی کشور 
البته شاهد کاهش فشار گاز بوده ایم که این موضوع خود هشداری برای 

مشترکان این استان ها برای مصرف بهینه تر است.  
و سیما صحبت  بخش خبری صدا  با  پنج شنبه شب  که  نفت  وزیر 
می کرد، با بیان اینکه همه تدابیر الزم برای حداکثر تولید در بخش های 
باالدستی و پاالیشگاهی کشور دیده شده است، اظهار کرد: در هر صورت 
ما نیاز به همکاری مشترکان گازی در همه بخش ها هستیم، زیرا امروز 
مجموع مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری از روزانه ۷۰۰ میلیون متر 

مکعب گذشته است.
اوجی بر بهینه سازی مصرف گاز و خاموش کردن سیستم های گرمایشی 
غیر ضرور در بخش های خانگی و اداری کشور تأکید کرد و گفت: مردم با 
رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه به خادمان خود در صنعت نفت برای پایداری 

در گازرسانی به سراسر کشور کمک می کنند.
وزیر نفت اعالم کرد: ترکمنستان هم به دلیل مشکل گاز در عشق آباد، 

حجم سوآپ گاز به  ایران را کاهش داده است.
هیچ گونه قعطی گاز در بخش خانگی و تجاری کشور گزارش نشده است

در  گاز  قعطی  هیچ گونه  لحظه  این  تا  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
بخش خانگی و تجاری کشور گزارش نشده است، گفت: در استان های 
موضوع  این  که  بوده ایم  گاز  فشار  کاهش  شاهد  کشور  شمال شرقی 

هشداری برای مشترکان برای مصرف بهینه است.
جواد اوجی با اشاره به سرمای کم سابقه طی ۱۰ سال گذشته در سراسر 
کشور، گفت: هم اکنون دمای هوا در بیش از ۴۶۰ شهر در ۲۷ استان کشور 
زیر صفر است، ضمن آنکه در بعضی از شهرستان ها دمای هوا تا منفی 

۲۸ درجه نیز رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه تا این لحظه هیچ گونه قعطی گاز در بخش خانگی 
و تجاری کشور ثبت نشده است، افزود: در استان های شمال شرقی کشور 
البته شاهد کاهش فشار گاز بوده ایم که این موضوع خود هشداری برای 

مشترکان این استان ها برای مصرف بهینه تر است.  
وزیر نفت با بیان اینکه همه تدابیر الزم برای حداکثر تولید در بخش های 
باالدستی و پاالیشگاهی کشور دیده شده است، اظهار کرد: در هر صورت 
ما نیاز به همکاری مشترکان گازی در همه بخش ها هستیم، زیرا امروز 
مجموع مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری از روزانه ۷۰۰ میلیون متر 

مکعب گذشته است.
اوجی بر بهینه سازی مصرف گاز و خاموش کردن سیستم های گرمایشی 
غیر ضرور در بخش های خانگی و اداری کشور تأکید کرد و گفت: مردم با 
رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه به خادمان خود در صنعت نفت برای پایداری 

در گازرسانی به سراسر کشور کمک می کنند.
وزیر نفت اعالم کرد: ترکمنستان هم به دلیل مشکل گاز در عشق آباد، 

حجم سوآپ گاز به  ایران را کاهش داده است.

مردم، روزانه ۶ ساعت یکی از بخاری ها را خاموش کنند

واردشرایطبحرانیگازشدهایم
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز تاکید کرد: 
اگر مردم در منازل یک بخاری را به مدت ۶ 
ساعت در روز خاموش کنند، روزانه ۴۰ تا ۵۰ 
میلیون متر مکعب در کل کشور صرفه جویی 

می شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  جوالیی  محمدرضا 
اقتصادی ایلنا، درباره رقم تولید و مصرف گاز در 
کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۸۵۰ میلیون 
متر مکعب در روز گاز در کشور تولید می شود و 
طی ۲۴ ساعت گذشته مصرف بخش خانگی و 
تجاری به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده 

است. 
در مرز هشدار گاز قرار داریم

وی با تاکید بر اینکه اکنون در مرز هشدار 
مصرف گاز قرار داریم، گفت: چند عامل در 
بروز شرایط کنونی دخیل هستند، یکی موضوع 
تداوم همین وضع است یعنی اگر یک روز رقم 
باشد مشکل  متر مکعب  مصرف ۷۰۰ میلیون 
نداریم اما اگر روز بعد هم مصرف در همین 
محدوده باشد مشکل خواهیم داشت، تداوم و 
فشار نقطه ای هم مهم است. در کل اگر مصرف 
از عدد ۶۵۰ میلیون متر مکعب باالتر برود وارد 

شرایط بحرانی گاز شده ایم. 
باید ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش 

مصرف داشته باشیم
تصریح  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
کرد: ما باید رقم مصرف را به زیر ۵۷۰ میلیون 
اوضاع  این  از  تا  برسانیم  روز  در  مکعب  متر 

خارج شویم، یعنی باید ۱۰۰ میلیون متر مکعب 
کمتر از میزان کنونی مصرف داشته باشیم.  

۲۰ میلیون متر مکعب افزایش تولید داشته ایم
وی با اشاره به افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی 
علیرغم  گفت:  گذشته  سال  به  نسبت  تولید 
افزایش تولید؛ میزان مصرف در شرایط یکسان 
دمایی نسبت به پارسال ۳۰ میلیون متر مکعب 

بیشتر شده است. 
 مردم فقط ۶ ساعت در روز یکی از بخاری ها را 

خاموش کنند
تا  در حال حاضر ۶۰  داشت:  بیان  جوالیی 
۷۰ درصد منازل از بخاری و مابقی از شوفاژ و 
پکیج جهت گرمایش استفاده می کنند اگر مردم 
در منازل یک بخاری را به مدت ۶ ساعت در 
روز خاموش کنند ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب 

در روز در کل کشور صرفه جویی می شود.  
فعال ۳۰ میلیون متر مکعب در روز صادر 

می کنیم
گاز  صادرات  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
گفت: در حال حاضر به خاطر مشکل فنی که 
برای یکی از ایستگاه ها بوجود آمده رقم صادرات 
به ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است، 
در صورت رفع مشکل این میزان دو برابر خواهد 

شد.  
یک متر مکعب هم اوضاع باالنس منفی را 

بهبود می بخشد
درباره  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
واردات گاز یادآور شد: اگر به میزان یک میلیون 

متر مکعب در روز هم وارد کنیم شرایط باالنس 
منفی را بهبود می بخشد، بعبارت دیگر حتی 

یک متر مکعب هم شرایط باالنس منفی را کم 
می کند.

اخبار

جوالیی: در حال حاضر ۶0 تا 
۷0 درصد منازل از بخاری و 

مابقی از شوفاژ و پکیج جهت 
گرمایش استفاده می کنند اگر 

مردم در منازل یک بخاری 
را به مدت ۶ ساعت در روز 

خاموش کنند 40 تا 50 میلیون 
متر مکعب در روز در کل کشور 

صرفه جویی می شود

نماینده سابق مجلس گفت: درآمد حاصل از فروش ۱.۴ میلیون 
بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا دارد، اگر روابط ما با دنیا به 

همین شکل پیش برود حتما این رقم محقق نمی شود.
هدایت الله خادمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی تحقق 
۱۴۰۲ اظهار  بوده  الیحه  در  نفت  فروش  بشکه ای  ۱.۴ میلیون  رقم 
داشت: در شرایط فعلی نوشتن بودجه ای که ۸۰ درصد درست از آب 
در بیاید واقعا سخت است و مطمئنا آنچه نوشته می شود تحقق پیدا 

نمی کند. 
وی با بیان اینکه به عدم ثبات در اقتصاد کشور و پیرامون کشور 
ما افزود: برای تحقق بودجه ابتدا باید محل درآمدها را بدانیم. درآمد 
حاصل از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا 
دارد، اگر روابط ما با دنیا به همین شکل پیش برود حتما این رقم 

محقق نمی شود.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مطمئنا نمی توانیم این میزان 
صادرات را داشته باشیم، گفت: در صورت عدم تحقق درآمدهای 
نفتی در پایان و یا حتی اواسط سال با کسری بودجه مواجه می شویم. 

وی تاکید کرد: وقتی چنین شرایطی داریم حتی اگر بخواهیم جهت 
ترغیب خریداران با تخفیف هم این حجم نفت را بفروشیم قیمت 
احتمالی ۸۵ دالر که برای فروش نفت در نظر گرفته ایم تحقق پیدا 
نمی کند بنابراین کسری خواهیم داشت و درآمدها محقق نخواهد شد.

خادمی یادآور شد: در حال حاضر به لحاظ اقتصادی شرایط ناایمن 
است بنابراین پیش بینی ها درست درنمی آید که بتوانیم بر اساس آن 

برنامه ریزی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شرایط تغییر کند و روابط ما 

با دنیا بهتر شود تا بتوانیم صادرات نفت را در شرایط غیرتحریمی 
انجام دهیم، تحقق بودجه بر اساس رقم تعیین شده فروش نفت 
شدنی است در غیر این صورت با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و 
شاید سال ۱۴۰۲ یکی از بدترین سال های اقتصادی کشور باشد و باید 
کمربندها را محکم ببندیم. نماینده سابق مجلس گفت: در شرایط 
بیاید واقعا  از آب در  فعلی نوشتن بودجه ای که ۸۰ درصد درست 

سخت است و مطمئنا آنچه نوشته می شود تحقق پیدا نمی کند. 
 به گزارش ایلنا، بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع 
حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 

۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است.

باید کمربندها را محکم ببندیم
رقمفروشنفتدربودجه۱۴۰۲واقعبینانهاست؟

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آراز الیق فناوری آریا درتاریخ 1401/10/17 به شماره ثبت 84269 به 
شناسه ملی 14011842390 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 خرید و فروش و تولید و خدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات مجاز بازرگانی از جمله انواع 
چسب های ساختمانی و پایه های سیمان گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کاال 
از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از 
داخلی و بین المللی، شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی- ارائه خدمات 
مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت اخذ اعتبار و وام گرفتن از بانک ها و موسسات و اشخاص و موسسات و باز 
کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر 
مشهد، فرهنگ، خیابان معاد ]فرهنگ-14وکیل آباد17[، خیابان عدل 9 ]معاد 10[، پالک 177، طبقه 2 کدپستی 
9188858917 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای رضا اهرابی قلعه جوقی به شماره ملی 0076911306 دارنده 120000000 ریال سهم الشرکه خانم 
سیده هدیه هوشیارحسینی به شماره ملی 0920818811 دارنده 70000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدغالمرضا 
شریعت زاده به شماره ملی 0937845736 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا 
اهرابی قلعه جوقی به شماره ملی 0076911306 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سیده هدیه 
هوشیارحسینی به شماره ملی 0920818811 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 رضا اهرابی قلعه جوقی و سیده 
هدیه هوشیارحسینی 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )1439773( تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حامی ارتباطات سروش درتاریخ 1401/10/14 به شماره ثبت 607229 به 
شناسه ملی 14011836481 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات پس از فروش وفروش اینترنتی موبایل و لوازم جانبی ، انجام و ارائه کلیه 
امور مربوط به بازرگانی و تجارت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. واردات و صادرات و خرید و 
فروش عمده یا خرده داخلی و خارجی و خرید و فروش و خدمات و نصب و راه اندازی و مشاوره و اجرای تمام 
مراحل گوشی های تحت شبکه و تلفن های هوشمند و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و استقرار و پشتیبانی، 
اخذ و اعطا نمایندگی و شعبه از یا به شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، تهیه و فروش اقالم دیجیتال از 
قبیل قطعات گوشی موبایل و لوازم و تجهیزات جانبی مربوط و دستگاه های جانبی، پشتیبانی سخت افزاری و 
نرم افزاری )غیر فرهنگی ، غیر هنری ، غیر رسانه ای( موبایل ، همچنین قطعات و لوازم جانبی و یدکی و کلیه 
کاالها یا فعالیت های مرتبط به موارد یا کاالها ،اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی  و بنگاه ها و اشخاص و یا دولتی. برپایی و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها و همایش 
ها و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت باشد،انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت 
در هرگونه مناقصه و مزایده. انعقاد هرگونه قرارداد مجاِز قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی با هر موضوعی و 
تحت هر عنوانی در زمینه فعالیت های شرکت 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، 
چهارراه حافظ، کوچه زیبای شمالی، کوچه سیمی، پالک 37، طبقه 2، واحد غربی کدپستی 1135719717 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای سروش لطفی به شماره ملی 1741332575 دارنده 4950000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا لطفی به 
شماره ملی 1750571382 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سروش لطفی به شماره 
ملی 1741332575 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
علیرضا لطفی به شماره ملی 1750571382 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 )1440490(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تامین تجهیز صنعت پیشرو خاورمیانه درتاریخ 1401/09/15 به شماره ثبت 
605753 به شناسه ملی 14011725232 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی ، ساخت قطعات 
صنعتی و ماشین آالت دوار و ثابت ، ساخت تجهیزات ، تامین و تجهیز اقالم خاص ، مصرفی و ماشین آالت در صنایع 
دریایی ،انجام عملیات عمرانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ) بجز استخراج ، اکتشاف و بهره برداری ( محصوالت 
پتروشیمی ، صنایع سیمانی ، صنایع فوالدی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع شیشه و کریستال و تزئینی ،شرکت 
در مناقصات و مزایدات ، انجام کلیه امور پیمانکاری از جمله طراحی ، محاسبه و اجرا ، نظارت در زمینه فعالیت شرکت 
، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، همچنین اخذ 
و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات 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، تهرانپارس، خیابان شهید برادران مظفری )127(، خیابان شهید ابوالفضل صیادیان)214شرقی(، پالک 75، 
طبقه 4، واحد غربی کدپستی 1655745889 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 27,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم پوران مختاری به شماره ملی 0037113348 دارنده 1350000 ریال سهم 
الشرکه خانم المیرا مدیرشهال به شماره ملی 0310384176 دارنده 25650000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم پوران مختاری به شماره ملی 0037113348 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم المیرا مدیرشهال به شماره ملی 0310384176 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 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 )1440495( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چرتکه ارقام راهبر درتاریخ 1401/10/21 به شماره ثبت 607568 به 
شناسه ملی 14011858843 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت ، خدمات مشاوره ای و  مدیریتی مالی 
و حسابداری برای شرکت ، خرید، فروش، توزیع ، مونتاژ، تولید ، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس 
از فروش 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 ، 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، 
کوی نصر، خیابان شهید حمیدرضا نادری نیا، خیابان شهید سعید فامیل محمدی )32(، پالک -57، طبقه 2، واحد 
2 کدپستی 1448914311 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 0481010300 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم فریبا زارعی 
اسفندآبادی به شماره ملی 2420124359 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا قاسمی 
به شماره ملی 0481010300 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فریبا زارعی اسفندآبادی به 
شماره ملی 2420124359 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 )1440496(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شایان گستر دالرام درتاریخ 1401/10/18 به شماره ثبت 607348 به 
شناسه ملی 14011845506 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، واردات و صادرات و ارائه خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی علی الخصوص کلیه ماشین االت صنعتی و غیرصنعتی و خودرو های سبک و نیمه سنگین و سنگین،ارائه 
کلیه خدمات فروش و پس از فروش انواع لوازم یدکی و جانبی ماشین االت سبک ونیمه سنگین و سنگین 
و تولید ، توزیع،تجهیز و نگهداری قطعات یدکی خودرو، خدمات پشتیبانی در حیطه مکانیک و برق خودرو، 
نصب کلیه لوازم یدکی و جانبی ، انجام تعمیرات خودرو و سرویس دهی انواع خودروهای سبک ، نیمه سنگین و 
سنگین و انجام سرویس های فنی دوره ای مربوطه ، طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه های ساخت 
پاالیشگاههای نفت و گاز و پترو شیمی) بجز استخراج ، اکتشاف، بهره برداری(، فعالیتهای تجاری مجاز در صنایع 
نفت ،گاز ، پتروشیمی )بجز استخراج ،اکتشاف، بهره برداری(،تولید فراورده های نفتی و مشتقات نفتی، تعمیر 
، نگهداری و تجهیزات پاالیشگاهی و نفتی ، انجام پروژه های عمرانی در زمینه خطوط انتقال ، نفت ، گاز ،تهیه 
و تولید انواع مواد و محصوالت نفتی و گازی و فراورده های فرعی آنها تجهیزات و قطعات نفتی و گازی، طرح و 
ایجادو بهینه سازی خطوط انتقال نفت ،گاز، مخازن ذخیره موادنفتی، ساخت غشاهای مصرفی در صنایع مختلف 
از جمله نفت و گاز و پتروشیمی )بجز استخراج ،اکتشاف، بهره برداری(، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری 
، انجام هرگونه حق العمل کاری ،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 ،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 ، خدمات پرستاری، نگهداری و 
مراقبت از بیمار و سالمند در منزل با کادر مجرب آقا و خانم ، نظافت منازل ، شرکتها ، ادارات و سازمان ها با کادر 
مجرب آقا و خانم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان اسالمشهر، بخش مرکزی، روستای ملک آباد، شهرک ماشین، 
بلوار پیامبر، خیابان والیت، پالک 16، طبقه همکف کدپستی 3318736419 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای غالمرضا قزل باش به شماره ملی 
0039824225 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی به شماره ملی 0066066336 دارنده 9100000 
ریال سهم الشرکه خانم مژده علیمحمدی به شماره ملی 0071584374 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای غالمرضا قزل باش به شماره ملی 0039824225 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای علی احمدی به شماره ملی 0066066336 به سمت رئیس 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 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 )1440493( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دریا نوآوران دیلم درتاریخ 1401/10/19 به شماره ثبت 607445 به شناسه ملی 
14011851429 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :واردات و صادرات ،تهیه توزیع و تولید وپخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل لوازم کوچک و 
بزرگ آشپزخانه و خانه ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،اخذ وام از مراکز مجاز اقتصادی از قبیل بانکها ،اخذ تسهیالت 
ارزی و ریالی ،انعقاد قرارد با اشخاص و نهادهای دولتی و خصوص داخلی و خارجی ،اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی 
و خارجی ،و هرگونه فعالیتی که بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد 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، میدان شوش، خیابان شهید داودامیرسرداری، خیابان شهید عباس صابونیان، پالک 0، پاساژ قصر 
بلور، طبقه 2، واحد 206 کدپستی 1186755268 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیررضا پهلوانی به شماره ملی 0201665522 دارنده 100000000 ریال 
سهم الشرکه آقای اهورا پهلوانی به شماره ملی 0202723712 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه خانم فرزانه خدری 
به شماره ملی 3539900004 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی پهلوانی به شماره ملی 5299853157 
دارنده 600000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرزانه خدری به شماره ملی 3539900004 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی پهلوانی به شماره ملی 5299853157 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 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 )1440489( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دکوراسیون رایان چوب درتاریخ 1401/09/30 به شماره ثبت 606575 
به شناسه ملی 14011790696 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی ،اجرا و نگهداری فضای سبز،طراحی داخلی ساختمان،محوطه 
مصنوعات  واردات  و  ساخت،صادارت  و  خصوصی،تولید  و  عمومی  اماکن  کلیه  معماری  و  سازی،دکوراسیون 
چوبی،چوب ای دی اف،یراق و اکسسوری.اجرای نما سازی داخل و بیرون اماکن عمومی و خصوصی.شر کت در 
مناقصات و مزایدات ، عقد قرار داد با اشخاص حقوقی و حقیقی 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، میدان شوش، خیابان شهید داودامیرسرداری، خیابان شهید عباس صابونیان، 
پالک 0، پاساژ قصر بلور، طبقه 4، واحد 406 کدپستی 1186755292 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی رضا علیزاده به شماره ملی 0013837540 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای علی رضا علیزاده به شماره ملی 0013837540 ولی ، رایان علیزاده به 
شماره ملی 0253962102 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای علی رضا علیزاده به شماره ملی 
0013837540 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 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 )1440492( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امید عرفان آسیا درتاریخ 1401/10/10 به شماره ثبت 84185 به شناسه 
ملی 14011815536 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :پخش ، تولید، توزیع، بسته بندی مواد غذایی،خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، تامین کاال و خدمات مجاز مورد نیاز کلیه شرکتها و سازمانها ،شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت، ایجاد شعب و دفتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور، شرکت 
در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی، شهرستان 
مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، شهرک شیرین، خیابان حافظ، بزرگراه بسیج، پالک 0، پاساژ حافظ، طبقه 1، 
واحد 259 کدپستی 9168965561 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عاطفه شه پرست به شماره ملی 0939729253 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه آقای محمدرضا صادقی زاده به شماره ملی 0942401670 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم عاطفه شه پرست به شماره ملی 0939729253 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمدرضا صادقی زاده به شماره ملی 0942401670 به سمت رئیس 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 مدیرعامل یا عضو اصلی 
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )1439775( 

 برگ سبز وانت  به نام وسیله نقلیه : وانت پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹5  
و شماره پالک : ۸4ایران55۹ق25  و شماره شاسی : IRPC951X2F6954262  و شماره موتور : 
M135668600  به نام صاحب سند : مهوش عباسعلی پور مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/336(

کارت خودروی راناپالس سقف شیشه ای به مدل 1401 به پالک 982 ن 35 ایران 40 به رنگ سفید 
به به شماره موتور 188B00004010 و به شماره شاسی NAAU514E3NT340904به مالکیت 

علیرضا شیخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/337(

برگ سبز  و سند و برگ کمپانی و کارت ماشین خودرو به شماره پالک ۷۷ایران۹۷۷ه۳۶ و شماره 
شاسی naacc1cf38f402525 و شماره موتور 124۸۷0۶0۷۶1 متعلق به حیدر علی ترکاشوند فرزند 

علی در تاریخ 1۳۹۸/01/01 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/338(

مدارک خودروی هیوندا سوناتا مدل 200۷ به شماره شهربانی ۸۷ب۷1۷ ایران 22 بنام احمدرضا 
علیخانی فرزند غالمرضا به کد ملی 005110۳۳21 اعم از سند فروش وسیله نقلیه ، برگ سبز خودرو و 

بنچاق آن مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.)کد1401/10/339(

کارت پایان خدمت به نام علی اصغر مرادی عبدالیوسفی مفقود گردید است  و  از درجه اعتبار ساقط 
گردیده است.)کد1401/10/340(

 برگ سبز خودروی وانت  به نام وسیله نقلیه : نیسان زامیاد  و رنگ خودرو : آبی روغنی  و مدل 
  NAZPL140BF042520۶ : وسیله نقلیه : 1۳۹4  و شماره پالک : ایران۳5_1۹۶ه۷۶  و شماره شاسی
و شماره موتور : Z24۶۹5۹4۷Z  به نام صاحب سند : سجاد جاهد امناب  مفقود گردیده  و  از درجه 

اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/341(

  برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : مزدا 3N  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله 
  NAGS2CE11CA530033 : نقلیه : 1392  و شماره پالک : ایران -481-53س 17  و شماره شاسی
و شماره موتور : Z6A67077  به نام صاحب سند : پریسا طالیی  مفقود گردیده  و  از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است.)کد1401/10/342(

 سند کمپانی  موتورسیکلت  به  نام وسیله نقلیه : پالسns150  به  رنگ موتورسیکلت : مشکی  
و  مدل موتورسیکلت : 1۳۹5  و شماره پالک : 14۶/۸21۶۶  و شماره موتور : JEZCGM97975  و  
شماره تنه : N5P***150H9545376  به  نام مالک : حامد عبادی مفقود گردیده  و  از درجه 

اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/343(

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
  NAANO1CE2KH506638 : نقلیه : 1398  و شماره پالک : ایران 20. 925ل96  و شماره شاسی
و شماره موتور : 124k1302290  به نام صاحب سند : ساسان انصاری رامندی مفقود گردیده  و  از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/344(

رنگ مشکی  به  ه ۷۶  ایران ۳۶_ ۸4۶  پالک  با  مدل 1۳۸5  آی  کی  پی  کارت خودروی سواری 
شماره   VIN و   PSV68I5067674 شاسی  شماره  به  و   M131652885 موتور  شماره  به 
IRJC851V00I067674 به مالکیت حبیبه رجبی باقرآباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/345(

رنگ مشکی  به  ه ۷۶  ایران ۳۶_ ۸4۶  پالک  با  مدل 1۳۸5  آی  کی  پی  کارت خودروی سواری 
شماره   VIN و   PSV68I5067674 شاسی  شماره  به  و   M131652885 موتور  شماره  به 
IRJC851V00I067674 به مالکیت حبیبه رجبی باقرآباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/346(

مدرک تحصیلی اینجانب مرضیه حاج کاظمی فرزند محمود به شماره شناسنامه 5۶ صادره از ری در 
مقطع دیپلم انسانی صادره از دبیرستان فاطمیه شهرری به شماره ۶۹۳۶۳ و تاریخ خرداد1۳۷۷ مفقود 
گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به آموزش و پرورش ناحیه 2 منطقه 20 به نشانی 

شهرری بلوار امام حسین )ع( تحویل دهد.)کد1401/10/347(

کارت ماشین اینجانب زهرا نوروزی نوع سواری- هاچ بک تیپ S3-AT مدل 1401 به شماره شاسی 
فاقد  و  شده  مفقود   HFC4GB33DN0002858 موتور  شماره  و   NAKSG7423NB129462

اعتبار می باشد.)کد1401/10/348(

شناسنامه  شماره  به  جهانگیر  فرزند  خسروی  حاجیوند  نسرین  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
آموزشگاه  از  صادره  معماری  کشی  نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  دورود  از  صادره   4210186805
تقاضا  یابنده  باشد.از  می  اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  با شماره سریال2722245مفقود  تهران  سما 
می شود اصل مدرک را به آموزشکده سما تهران به کد پستی1477999651 ارسال نماید.نوبت دوم 

)کد1401/10/349(

دانشنامه دائم اینجانب زهرا گلی پور شرامین فرزند سلیمان با شماره شناسنامه 1201 و کد ملی 
1۳۷۷۳5۹204 صادره از تبریز در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه علوم پزشکی ایران با شماره 
به آدرس تهران بزرگراه  یابنده اصل مدرک را  از  اعتبار قانونی است  104۸5 مفقود گردیده و فاقد 
همت جنب برج میالد دانشگاه علوم پزشکی ایران کد پستی 144۹۶145۳5 ارسال نمایید .نوبت دوم 

)کد1401/10/350(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریا احمدوند فرزند اردشیر به شماره شناسنامه ۳۹500۹۹۸40 
تهران  دانشگاهی  واحد  از  ارشد رشته حسابداری صادره  کارشناسی  مقطع  در  نهاوند  از  صادره 
مرکزی با شماره ۹۳222 در تاریخ 1۳۹۷/10۳0 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا میشود اصل 
اسکندری  خ  آزادی  خ  تهران  نشانی  به  مرکزی  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک 
دوم  نماید.نوبت  ارسال   1۳1۸5/۷۶۸ پستی  صندوق   1۳۶ پالک  شیرازی  فرصت  خ  شمالی 

)کد1401/10/351(


