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مسیر شاخص های نفت جدا شد

قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شنبه بازار آسیا در پی امیدواری به 
بهبود تقاضای چین برای سوخت، باال رفت اما نگرانیها نسبت به کندی اقتصاد 

آمریکا، روند افزایشی را محدود کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت کاهش، به ۸۸ دالر 
و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 

با دو سنت افزایش، به ۸۱ دالر و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید.
تحلیلگران بانک گلدمن ساکس اعالم کردند کاالهایی مانند نفت خام و 
فرآورده های نفتی پاالیش شده، ال ان جی و سویا از بهبود تقاضای چین، 
سود خواهند برد. قیمت نفت خام در بازارهای فیزیکی، سال ۲۰۲۳ را با 
صعود آغاز کرده است زیرا چین از اعمال کنترل های دوران پاندمی کووید 
دست برداشته و سیگنال هایی از خرید بیشتر نشان داده است. از سوی 
است  ممکن  روسیه  علیه  تحریم ها  که  هستند  نگران  معامله گران  دیگر، 
باعث محدود شدن عرضه نفت شود. سوگاندا ساچدیوا، کارشناس مستقل 
بازار نفت در این باره گفت: نوسان قیمت دالر آمریکا در پایین ترین رکورد 
چند ماه اخیر، قیمت های نفت را تقویت کرده است. معامله گران در حال 
ارزیابی ریسک های رکود آمریکا و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو هستند. 
دالر نزدیک به پایین ترین رکورد ۹ ماهه در برابر یورو قرار دارد و رشد اخیری 
که در برابر ین ژاپن داشت را واگذار کرده است. دالر ضعیفتر، معامالت 
نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر می کند. ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: در 
آمریکا، اقتصاد همچنان ممکن است چرخش پیدا کند و بعضی از معامله گران 
انرژی نسبت به این که تقاضای چین برای نفت در سه ماهه جاری تا چه حد 
سریع بهبود پیدا خواهد کرد، بدبین هستند. تقاضا برای فرآورده های نفتی، 
به بازار نفت و حاشیه سود پاالیش، رونق بخشیده است. با فروکش کردن 
نگرانی ها نسبت به رکود سیکل تجاری جهانی، سرمایه گذاران با سریعترین 
روند بیش از دو سال گذشته، به معامالت و اختیارهای معامله نفت بازگشته 
اند. با این حال، انتظار می رود آمار جدید شاخص مدیران خرید که روز سه 
شنبه منتشر می شود، رشد منفی را نشان دهد. معامله گران هفته جاری 
منتظر آمار تجاری بیشتری هستند که ممکن است سالمت اقتصاد جهانی در 
فصل گزارش درآمد شرکتها را نشان دهد. در بخش ذخایر نفت، تحلیلگران 
در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا هفته 
گذشته افزایش یافته اما ذخایر سوخت های دیگر کاهش پیدا کرده است.بر 
اساس گزارش رویترز، این نظرسنجی در آستانه انتشار گزارش موسسه امریکن 
پترولیوم در روز سه شنبه و آمار رسمی اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز 

چهارشنبه، انجام شد.

میزان مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسید

کارشناس مرکز راهبری کنترل گاز کشور گفت: میزان مصرف گاز به 
علت کاهش دما به ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسید.

آقای ایزد بخش گفت:با ورود و استقرار توده هوای سرد در شمال کشور 
میانگین کل دمای کشور ۲ تا ۲.۵ درجه کاهش یافته که این افت دما، 

زمینه ساز افزایش مصرف  گاز در بخش خانگی و تجاری شده است. 
به گفته کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته 
در بخش خانگی و تجاری ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز نسبت به روز 

گذشته افزایش مصرف داشته ایم.
او می گوید: تا پایان هفته به سبب شرایط دمایی، افزایش مصرف را 
خواهیم داشت.اما خوشبختانه شرایط پایدار تولید گاز در کشور وجود دارد 

و حدود۸۵۰ میلیون متر مکعب تولید گاز داریم.

جمع آوری کامل گازهای همراه نفت در افق 1404

ویای دیرینه خاموشی فلرها ر
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ معاون برنامه ریزی 
همراه  گازهای  کامل  جمع آوری  از  نفت  وزیر 
نفت در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت : تا پایان 
کم  گازها  سوزاندن  از  درصد   ۵۰ آینده  سال 

می شود.
گویی  و  گفت  در  فالحتیان،  هوشنگ 
تلویزیونی درباره اقدام های دولت سیزدهم در 
کاهش گازسوزی مشعل و همچنین برنامه های 
آینده وزارت نفت برای به حداقل رساندن آن 

توضیح داد.
گاز  مصرف  و  تولید  مقدار  تشریح  در  وی 
کنونی کشور گفت: هم اکنون روزانه حدود یک 
میلیارد مترمکعب گاز ترش در کشور برداشت 
و از این رقم حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز 
شیرین روزانه برای مصارف مختلف در فصل 
سرد سال به شبکه سراسری گاز تزریق می شود.

اگر  افزود:  نفت  وزیر  برنامه ریزی  معاون 
گازهایی در مشعل سوزانده می شود براساس 
داده ها ۴۰ میلیون مترمکعب بدانیم، مقایسه 
آن با گاز ترش برداشتی و گاز شیرین تزریقی 
اعالمی  درصدهای  می دهد  نشان  شبکه،  به 
درباره گازسوزی در مشعل  صحیح نیست و با 
این حال همین مقدار نیز بسیار زیاد است و 

می تواند کاهش یابد.
به صفر رساندن گازسوزی در مشعل معنا 

ندارد
سوزاندن  کاهش  امکان  درباره  فالحتیان 
الزاماً  کرد:  تصریح  به مشعل  ارسالی  گازهای 
نمی توان سوزاندن گازهای مشعل را به صفر 
رساند زیرا فرآیندهای پاالیشگاهی و پتروشیمی 
بر اساس استانداردهای موجود به گونه ای است 
عمل  اطمینان  سوپاپ  همچون  مشعل  که 
می کند و اگر گاز مشعل خارج نشود، انفجار 
رخ می دهد، بنابراین بعضی از فرآیندها به طور 

طبیعی گاز مشعل دارند.
به طور  که  فرآیندها  برخی  البته  افزود:  وی 
مداوم گاز مشعل دارند، باید مدیریت شوند که 
این گازها به دو دسته کلی تقسیم می شوند، 
پاالیشگاه های  گازهای  و  نفت  همراه  گازهای 
گازی، در دسته اول ما از گازهای همراه نفت 
صحبت می کنیم که برای آنها در یک سال و 
نیم گذشته اقدام های خوبی انجام شده است 
و پروژه های گذشته نیز شتاب گرفته اند. معاون 
برنامه ریزی وزیر نفت درباره مقدار گازهای همراه 
سیزدهم  دولت  اقدام های  با  شده  حذف  نفت 
تا  انجام شده،  اقدام های  با مجموع  اظهار کرد: 
پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۵ میلیون مترمکعب در 

روز از میزان گازهای مشعل کاسته ایم.

جمع آوری ۵۰ درصد گازهای مشعل همراه 
نفت تا پایان سال آینده

اجرا در  پروژه های در حال  فالحتیان درباره 
زمینه جمع آوری گازهای مشعل همراه نفت و 
وضع آنها نیز گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، تا پایان امسال یا اوایل سال آینده 
به صورت  گاز  مترمکعب  میلیون   ۸.۲ معادل 
روزانه از مشعل ها جمع آوری می شود و در سال 
۱۴۰۲، روزانه ۱۸.۲ میلیون مترمکعب دیگر به 
این مقدار افزوده می شود و برای سال ۱۴۰۳، 
و در سال  دیگر  میلیون مترمکعب  روزانه ۱۷ 
۱۴۰۴ نیز برابر ۷ میلیون مترمکعب در روز از 

سوختن گازهای مشعل کاسته می شود.
وی درباره این مقدار گاز که قرار است تا سال 
۱۴۰۴ جمع آوری شوند، تصریح کرد: درواقع تا 
انتظار جمع آوری ۵۰ درصد  آینده  پایان سال 
گازهای مشعل را داریم و تا پایان افق ۱۴۰۴، 

باقی مانده این گازها جمع آوری می شوند.
تشریح  در  نفت  وزیر  برنامه ریزی  معاون 
پروژه های در دست اقدام در این رابطه گفت: 

طرح های  از  یکی  ان جی ال ۳۱۰۰  پروژه  اکنون 
جمع آوری گازهای مشعل است که ۷۸ درصد 
میلیون   ۵.۵ آن  تکمیل  با  و  دارد  پیشرفت 
مترمکعب گاز مشعل حذف می شود و ان جی ال 
۳۲۰۰ حدود ۶.۳ میلیون مترمکعب گاز مشعل 
جمع می کند و این طرح ۹۴.۵ درصد پیشرفت 
دارد، طرح ارسال گازهای مشعل به ان جی ال 
خارک را داریم که آن هم ۷.۵ میلیون مترمکعب 
جمع آوری می کند و در حال حاضر ۶۵ درصد 
پیشرفت دارد. فالحتیان به طرح بهینه سازی 
فارس  خلیج  بیدبلند  مشعل  گاز  تأسیسات 
اشاره کرد و گفت: این طرح با ۱.۱ میلیارد دالر 
درصد  و ۳۶  اجراست  حال  در  سرمایه گذاری 
پیشرفت دارد، همچنین طرح جمع آوری گازهای 
شرق کارون نیز در حال اجراست که پیشرفت 

۳۶ درصد پیشرفت دارد.
ورود سرمایه گذار به طرح های جمع آوری 

گازهای مشعل میدان های نفتی
وی با توضیحی درباره طرح های در حال اجرا 
ادامه داد: باید به میدان هایی نفتی اشاره کنم 

پایان  آنها  مشعل  گازهای  فروش  مزایده  که 
یافته و اکنون سرمایه گذار پای کار است. این 
میدان ها شامل میدان پارسی کالستر، مارون 
۳، منصوری، مارون ۶، نفت شهر و سومار، 
و  خوش  چشمه  سعادت آباد،  و  سروستان 
امضا  قراردادهای آن  غرب کارون می شود که 
شده است و در مجموع روزانه ۵.۱۸ میلیون 

مترمکعب گاز جمع آوری می شود.
معاون وزیر نفت به میدان هایی که مزایده 
آنها در حال انجام است نیز اشاره و تصریح 
کرد: برای میدان های خشت، مسجدسلیمان 
و سکوی سلمان مزایده هایی از سوی شرکت 
که  است  انجام  حال  در  ایران  نفت  ملی 
جمع آوری  مترمکعب  میلیون   ۵.۶ معادل 
گازهای مشعل را برای آنها متصور هستیم و 
با اجرای همه این طرح ها امیدواریم بتوانیم 
بخش  به  مربوط  مشعل  گازهای  درصد   ۵۰
جمع آوری  آینده  سال  دو  در  را  نفت  تولید 
کنیم و ۵۰ درصد دیگر نیز تا افق ۱۴۰۴ حذف 

می شود.

اخبار

فالحتیان: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، تا 

پایان امسال یا اوایل سال آینده 
معادل ۸.۲ میلیون مترمکعب 

گاز به صورت روزانه از مشعل ها 
جمع آوری می شود

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تامین و تجهیز ابزار دقیق آرمه درتاریخ 1401/10/21 به شماره ثبت 
607603 به شناسه ملی 14011860777 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات و طراحی و ساخت ابزار آالت صنعتی و پاالیشگاهی 
و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی و ایجاد شعبه و نمایندگی و برپائی نمایشگاه ها و همایش ها و ترخیص کاال 
از کلیه گمرکات داخلی. 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 20 
متری همای غربی، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی(، پالک 24، طبقه 1 کدپستی 1656634813 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی 
صفری به شماره ملی 0019831269 دارنده 5000000000 ریال سهم الشرکه آقای مهران بیات اسفندانی به شماره 
ملی 0020306180 دارنده 5000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی صفری به شماره ملی 
0019831269 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای 
مهران بیات اسفندانی به شماره ملی 0020306180 به سمت رئیس 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 و رئیس هیئت مدیره متفقاً 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 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طراحان چوب و هنر آیریک درتاریخ 1401/11/01 به شماره ثبت 607866 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444819( 
به شناسه ملی 14011881670 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور مجاز بازرگانی از جمله خرید و فروش و تولید مبلمان و 
میز و صندلی اداری و خانگی و شهری و کالسیک و مدرن.خرید و فروش و ساخت انواع سرویس خواب و کمد 
و بوفه و مصنوعات چوبی مرتبط .خرید و فروش و تولید انواع میز و صندلی ناهار خوری و میز تلوزیون و قفسه 
چوبی. خرید و فروش انواع پارچه مبلی و پرده. انجام پروژه های طراحی و دکوراسیون داخلی فضاهای مسکونی 
و اداری و شهری. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی. افتتاح حساب در موسسات مالی و بانک 
های خصوصی و دولتی. أخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و بانک های خصوصی و دولتی. صادرات و واردات 
کاالهای مجاز . خرید و فروش کاالها و ماشین آالت مربوط به صنایع چوبی. 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، یافت آباد، خیابان یافت آبادشرقی، بزرگراه آیت اله سعیدی، پالک 653، ساختمان 
بازار مبل ایران 3، طبقه 1، واحد 118 کدپستی 1361713468 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر مقدم به شماره ملی 0062099957 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه آقای حسین نجیمی به شماره ملی 4430879974 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای امیر مقدم به شماره ملی 0062099957 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین نجیمی به شماره ملی 4430879974 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 با امضاء هر یک از اعضای هئیت 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 )1444826( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان پارسیان ایرانیان مهر درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 606227 
به شناسه ملی 14011764210 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه گمرکات 
کشور- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج کشور- 
گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی )ال سی ( از بانکها جهت 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، پونک شمالی، بزرگراه شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی، میدان پونک، پالک 238، 
مجتمع مجتمع تجاری بوستان، ثبتی-158آبی 238، طبقه همکف، واحد 158 کدپستی 1476895719 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین 
خانمرادی به شماره ملی 0079677762 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه رباطجزی به شماره ملی 
به شماره ملی  آقای حسین خانمرادی  اعضا هیئت مدیره  الشرکه  ریال سهم  دارنده 500000   0780861973
0079677762 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
فاطمه رباطجزی به شماره ملی 0780861973 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 منفرد مدیرعامل 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 )1444820( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رسش سالمت صدر درتاریخ 1401/10/18 به شماره ثبت 607378 به 
شناسه ملی 14011847472 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش صادرات و واردات در زمینه لوازم آرایشی ,عطر, ادکلن, لوازم 
آرایشی بهداشتی و شوینده و انواع دارو و مواد دارویی و مکمل ها ,کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال 
از کلیه گمرکات کشور اخذ وام وتسهیالت ارزی و ریالی از بانکها موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج 
از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل 
و خارج از کشور. اخذ اعطای نمایندگی از و به 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 تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خواجه نظام الملک، 
خیابان شهید اجاره دار، کوچه شهید حسین اروجنی، پالک 8، طبقه 1، واحد شرقی کدپستی 1638614313 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
محمدرضا صدری به شماره ملی 0068307861 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه خانم دونگ می چن به شماره 
فراگیر 190792230244 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا صدری به شماره 
ملی 0068307861 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم دونگ می چن به شماره فراگیر 190792230244 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 مدیرعامل 
به تنهایی و در صورت حضور نداشتن ایشان با امضاء 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 )1444821( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر پژوهان فاتح آرتین درتاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 607754 به 
شناسه ملی 14011874074 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 و انواع تعمیرات خودرو و مکانیکی و 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، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی 
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و 
بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم 
از دولتی وخصوصی 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، دانشگاه 
واحد شرقی کدپستی 1417943796 سرمایه  رهنما، پالک 2، طبقه 1،  کارگر شمالی، کوچه  تهران، خیابان 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امین 
جعفری به شماره فراگیر 120572048714 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل جعفری به شماره 
فراگیر 133062396055 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین جعفری به شماره فراگیر 
120572048714 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل جعفری به شماره فراگیر 133062396055 
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 تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444822( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ماندگار جوانان افغان درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 608011 به 
شناسه ملی 14011888400 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 و 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، گشایش اعتبارات و 
ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی 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 ری، بخش مرکزی، شهر ری، نیکو نام، 1340، کوچه شهید رضا شکری، کوچه شهید 
محمدرضا خان محمدی، پالک 151، طبقه 4 کدپستی 1849657893 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیرعرفان اسماعیلی به شماره فراگیر 
147402632037 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم رقیه جانعلی به شماره فراگیر 177092962055 دارنده 
990000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم رقیه جانعلی به شماره فراگیر 177092962055 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 )1444835( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نونهاالن نواندیش مقدسی درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 608009 به 
شناسه ملی 14011888360 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 و 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، گشایش اعتبارات 
و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی 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 ری، بخش مرکزی، شهر ری، نیکو نام، 1340، کوچه شهید رضا شکری، کوچه 
شهید محمدرضا خان محمدی، پالک 151، طبقه 5 کدپستی 1849657892 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه اسماعیلی به شماره فراگیر 
177203459033 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای محمدطاها مقدسی به شماره فراگیر 181103730949 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم فاطمه اسماعیلی به شماره فراگیر 177203459033 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 )1444836( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آهن داران اعتبار تهران درتاریخ 1401/10/07 به شماره ثبت 606850 به 
شناسه ملی 14011808743 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :پخش و توزیع کلیه آهن آالت ساختمانی و صنعتی ، کلیه مصالح ساختمانی ، 
میلگرد، مصنوعات فلزی ، استیل ، ابزار آهن ، کابل ، تسمه ، فوالد ، وسایل الکترونیکی ، دستگاه های صنعتی 
،کلیه لوازم آتش نشانی ، مس ، هاش ، انواع پروفیل ،قوطی آهن ،لوله داربستی ، لوله فلزی ،ریل ، انواع سیم 
و اتصاالت ، توری ، انواع رابیتس ، پی وی سی ، گل نرده ، پتروشیمی به جز استخراج اکتشاف بهره برداری ، 
پالستیک ، تیرآهن ، انواع ورق ، نبشی ، ورق پانچ ،چدن ، ورق های رنگی ، گردهای آلیاژی ، ورق های آلیاژی ، 
ناودانی ، و کلیه قطعات صنعتی ، واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی ، شرکت در کلیه ی مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و 
خارج از کشور ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، پویایی 
و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی ، تهیه ، تولید و تامین کلیه لوازم ، تجهیزات و قطعات 
الکترونیکی ، کلید پریز، صنعتی و قطعات الکتریکی و برقی و روشنایی تجهیزات مربوطه تولید کننده کلیه 
مصالح نوین و پیشرفته ساختمانی تولید کننده والپست و میلگرد بستر ، لوله پلیکا وتولید کننده قوطی پروفیل 
گالوانیزه و رنگی و ورق های روغنی کلیه قطعات فلزی، آلمینیوم ، ناودانی های منقطع وتولید و کشش و فرآوری 
مفتولهای فلزی برشکاری و خم کاری انواع ورق فلزی و ساخت سوله وساخت سازه های نمایشگاهی انواع بست 
و متعلقات داربست و اهن االت قراضه ضایعات ، ساخت و نصب اسکلت های فلزی، پیچ و مهره  و میخ، توزیع انواع 
چوب و مواد اولیه مصنوعات چوب ، کابینت ، پی وی سی , روشویی سنگی , رویه کابینتی و آینه باکس , تولید 
مصالح ساختمانی و تاسیس اتی اعم از کاشی و سرامیک و چینی آالت بهداشتی , شیر آالت , لوله و اتصاالت 
ساختمانی و صنعتی 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، بازارآهن)امام خمینی(، 
بلوار الغدیر، بزرگراه سردارشهیدمحمدبروجردی]سعیدآباد[، پالک 21، مجتمع تجاری بهاران 1، بلوک 23، طبقه 
همکف کدپستی 1374685831 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای سید رضا حسینی به شماره ملی 0080777074 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه 
خانم فاطمه پهلوان هاشمی به شماره ملی 6430023117 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سید رضا حسینی به شماره ملی 0080777074 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فاطمه پهلوان هاشمی به شماره 
ملی 6430023117 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 با 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 )1444824( 

برگ سبز سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : پژو ۲0۶  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
 : موتور  و شماره    NAAPO3EE7GJ  : و شماره شاسی  ایران ۹۳   : ۳۷ص۳۹۳  و شماره پالک    ۹5 :
165A0050006 به نام صاحب سند : ابراهیم شکوهی مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)1401/11/83(

  کارت خودرو نوع وسیله نقلیه : خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : تویوتا یاریس1۳00)سدان( و رنگ 
 : و شماره شاسی  : ۶۳ایران ۲۶۲م۹۶   ,شماره پالک   ۲010 : نقلیه  و مدل وسیله  : سفید -روغنی   خودرو 
JTDBW۹۲۳۳A404۲14۳  و شماره موتور : ۲NZ5۶۳۷۲0۲  به نام صاحب سند : شهرزاد شاهرخ مفقود 

گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/11/84(

  برگ سبز خودرو کامیونت خودروبر  به نام وسیله نقلیه : نیسان  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1۳۹۸  و شماره پالک : ایران 5۳4-4۶ س 5۳  و شماره شاسی : NAZPL140BK0531464  و شماره 
موتور : Z24796544Z ,نام صاحب سند : علی شعبان نژاد مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)1401/11/86(

پروانه مسئول فنی اینجانب معصومه عالیی 4459655020درمانگاه فردوس مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار 
ساقط می باشد.)1401/11/85(

 : خودرو  رنگ  و  دو   تیبا   : نقلیه  وسیله  نام  به  هاچبک   سواری  خودرو  سبز  وبرگ  و  کمپانی   سند 
 : و شماره شاسی  : 32ل177ایران 10   پالک  و شماره    1396 : نقلیه  وسیله  مدل  و  متالیک   مدادی  نوک 
NAS821100H1125869  و شماره موتور : M15/8474249  به نام صاحب سند : هما ستوده مفقود گردیده 

و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/11/87(

شناسنامه  و  ملی  شماره  با  احمد  فرزند  صادقی  سعیده  اینجانب  التحصیلی  و  فارغ  موقت  گواهینامه 
0016770668 صادره از تهران در مقطع لیسانس رشته مهندسی صنایع صادره از دانشگاه تهران شمال مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .
ازیابنده تقاضا می شود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی )تهران - 
بزرگراه شهیدبابایی - غرب به شرق- خروجی حکیمیه -خیابان شیخ صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران شمال (تحویل دهد .)کد1401/11/88(

فرزند   2840 شناسنامه  شماره   0064551751 ملی  کد  با  نتاج  غالمی  محمد  خودرو  هوشمند  کارت 
شاسی  شماره   12 478ج  ایران   50 پالک  شماره   1401 مدل  مشکی  5رنگ  اس  هایما  خودرو  جمشید 
NAAD6C345NY074274 شماره موتور GN15TF25002588A در تاریخ 1401/11/02 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/89(

شماره  و   135 ایران   35954 پالک  شماره  با   1395 مدل   150 احسان  سیکلت  موتور  مالکیت  سند 
اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   0150N2N466941 موتور  شماره  و   N2N***150A9518191 تنه 

است)کد1401/11/90(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سوگند صادقی فرزند صادقعلی به شماره شناسنامه 984 صادره از رامسر 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها صادره از واحد دانشگاهی علوم 

تحقیقات مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران- انتهای 
بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشگاه- بلوار شهدای حصارک- دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 

ارسال نماید نوبت اول )کد1401/11/91(

کارت  خودرو ماشین دنا به مدل 1۳۹5 به پالک ۸5ه۶۸۸ ایران44 به رنگ نقره ای متالیک به شمار موتور
IRFC951V2LG41521 وبه شماره شاسیNAAW01HE6GE415216 به مالکیت زهرا مهری بابادی 

مفقودگردیده واز درجه ساقط می باشد.)کد1401/11/92(

پروانه های بهداشتی ساخت
 بطری یکبار مصرف Pet به شماره 47/12605_ پریفرم بطری پت رنگی به شماره 47/12606_ پریفرم بطری 
پت شفاف به شماره 47/12607_ بطری یکبار مصرف پت رنگی به شماره 47/12608 به نام شرکت محبوب 

پالست گیالن مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.)کد1401/11/93(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدباقری فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 0440638593 صادره از 
شمیران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری-حسابرسی صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 
179814102385 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران_خیابان کریم خان زند_خیابان ایرانشهر شمالی_نبش آذرشهر 

پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.)کد1401/11/94(

برگ سبز خودرو پراید بار سفید رنگ مدل 1۳۹۹ به شماره پالک 55 س ۹4۳ ایران 4۸  به شماره موتور 
ملی  کد  با  بحرینی  حسن  به  متعلق    NAS451100L4917222 شاسی   شماره  به  و    M13/6496646

۶100051۹۲۳  فرزند اسماعیل  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/11/95(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدباقری فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 0440638593 صادره از 
شمیران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری-حسابرسی صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 
179814102385 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش آذرشهر 

پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/11/96(


