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کاهش قیمت نفت در پی تحریم های ناموفق

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره 
و ادامه صادرات نفت روسیه با وجود تحریم ها، به روند کاهشی ادامه 

داد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس با 
پنج سنت کاهش، به ۸۴ دالر و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. قراردادهای 
تحویل آوریل با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۸۴ دالر و ۱۸ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۳۳ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش، به ۷۷ دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه 
رسید. معامالت نفت برنت و شاخص نفت آمریکا شب گذشته با بیش از 

دو درصد کاهش، بسته شده بودند.
تینا تِنگ، تحلیلگر بازار در شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره 
گفت: بازارهای نفت با فشار نزولی روبرو هستند زیرا معامالت ریسک 
گریز در آستانه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا و صعود ارزش 
دالر، غالب شده اند. با تاثیرناپذیری صادرات روسیه از تحریم ها و با وجود 

بازگشایی اقتصاد چین، دورنمای تقاضا همچنان نامعلوم است.
سرمایه گذاران انتظار دارند فدرال رزرو روز چهارشنبه، نرخ بهره را به 
میزان ۲۵ واحد و بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به میزان ۵۰ 
واحد افزایش دهد. نرخ بهره باالتر، اقتصاد جهانی را کند کرده و تقاضا برای 

نفت را ضعیف می کند.
بازار همچنین منتظر جلسه مجازی وزیران اوپک پالس است که اول 
فوریه برگزار می شود. پنج منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: انتظار 
می رود کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس در نشست هفته جاری 
خود، حفظ سیاست فعلی تولید نفت را به وزیران این گروه توصیه کند. 
وزیران اوپک پالس اکتبر گذشته توافق کردند از نوامبر، هدف تولید را به 
میزان دو میلیون بشکه در روز معادل حدود دو درصد از تقاضای جهانی 

کاهش دهند.
روسیه با وجود تحریم های غربی و سقف قیمت گروه هفت که بر 
سر جنگ اوکراین وضع شده اند، به صادرات نفت به بازار جهانی ادامه 
می دهد. آمار نشان می دهد بارگیری نفت از بنادر روسیه در دریای 
بالتیک، در ژانویه به میزان ۵۰ درصد نسبت به دسامبر افزایش پیدا 

خواهد کرد.
آمار بهتر از حد مطلوب شاخص مدیران خرید چین که منعکس کننده 

بهبود تقاضای آتی بود، روند کاهشی قیمت های نفت را محدود کرد.
)IMF( نرخ مورد  المللی پول  بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین 
تاب آوری  دلیل  به  را  سال ۲۰۲۳  در  جهانی  اقتصاد  رشد  از  پیش بینی 
غیرمنتظره تقاضا در آمریکا و اروپا، کاهش هزینه های انرژی و بازگشایی 
اقتصاد چین پس از اجرای تدابیر سخت گیرانه کووید ۱۹ توسط پکن، به 

میزان اندکی افزایش داد.

 تا 1410، 4۵0 میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم

تقصیرها را گردن بخش خانگی نیندازیم
گفت:  گاز  ملی  شرکت  اسبق  عامل  مدیر 
میلیون   ۲۰۰ ما  کشور  در  انرژی  ناترازی  اکنون 
متر مکعب است اگر با همین روند پیش برویم 
روز  در  متر مکعب  میلیون  تا سال ۱۴۱۰، ۴۵۰ 
ناترازی خواهیم داشت یعنی همه مخازن افت 
و از دیگر سو مصرف هم با این روند رشد پیدا 
می کند، ساده ترین راه حل هم واردات است، یعنی 
به جای صادرات و کسب درآمد برای کشور باید 

پول واردات گاز هم باید بپردازیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  عراقی  حمیدرضا 
مصرف  و  تولید  آینده  درباره  ایلنا،  اقتصادی 
گاز باتوجه به ناترازی  اظهار داشت: البته یک 
فاز ۱۱ هنوز وارد مدار نشده است و فشارافزایی 
همچنین  و  جنوبی  پارس  مختلف  فازهای  در 
باید  اینکه  دوم  شود.  انجام  باید  کنگان  و  نار 
بدانیم قیمت به تنهایی نمی تواند مشکالت گاز 
را حل کند، باید برای بهینه سازی برنامه جدی 
داشته باشیم، ما چندین قانون خوب در حوزه 
بهینه سازی مصرف انرژی و تراز تولید داریم اما 

کسی نیست که بتواند آنها را اجرا کند.
دو  اینکه  جای  به  قبل  سال ها  افزود:  وی 
وزارتخانه نفت و نیرو ادغام شوند شورای عالی 
انرژی تشکیل شد. این شورا بیش از ۸۰ بند دارد و 
دبیرخانه آن سازمان برنامه و بودجه است اما در 
مدت ۱۸ سال تنها کاری که انجام داده ۶ جلسه 
و ۳ اطالعیه داشته است، اکنون اگر این دبیرخانه 
فعال شود تا حد زیادی مشکل اجرای بهینه سازی 
مصرف رفع می شود. باید کسی متصدی این شورا 
باشد که انرژی و بازار را بشناسد و تجربه جهانی 
داشته و تمام مصوبات را با اولویت بندی تعیین 
کند، در این صورت مشکل قابل حل خواهد بود. 
با  است،  نیاز  هم  و سرمایه  تکنولوژی  به  البته 
وجود اهمیت پرداختن به این شورا اکنون تمام 
این موضوعات را رها کرده اند و فقط گفته می شود 
که قیمت را باال ببریم مسئله حل می شود، ما 
عادت کرده ایم که تقصیرها را گردن بخش خانگی 
بیندازیم اما نمی پرسیم مسکن و شهرسازی در 
اجرا  این حوزه چه کرده است؟ چرا مبحث ۱۹ 
نمی شود؟ چرا امالک و خانه ها بر اساس انرژی 
و عایق بندی خرید و فروش نمی شوند؟ معنی آن 
این است که شهرداری، نظام مهندسی و مسکن و 
شهرسازی کنترل نکرده اند، تجهیزات کارخانجات 
دست دوم وارد کشور می شود که پرت انرژی شان 
باالست نیروگاه های حرارتی و گازی تماما راندمان 
پایین دارند در صورتی که در کشورهای دیگر این 

موارد را رعایت می کنند، علت آن هم این است که 
در کشور ما به حدی گاز داشتیم که تنها به این 
فکر بوده ایم که گاز مخزن پارس جنوی مشترک 
با قطر را هرچه زودتر به مردم و صنایع برسانیم، 
استراتژی بدی نبوده اما حواسمان نبوده که این 
داشته ها را بابد بهینه مصرف کنیم. مدیر عامل 
اسبق شرکت ملی گاز تاکید کرد: شرکت نفت 
فعال  و  کرده  اکتشاف  که  دارد  زیادی  مخازن 
و  کیش  برساند،  تولید  به  را  آنها  باید  هستند، 
بالل را باید به بهره برداری برساند و نه اینکه فقط 
بگوییم مقصر مشکل امروز قبلی ها و یا قبل از 
در  جنوبی  پارس  فاز   ۱۷ حدود  است،  انقالب 
دولت قبل وارد مدار شد فاز ۱۱ را با فرانسه و چین 
قرارداد بستیم اما کشور رفیق مان چین هم کار را 
با ما ادامه نداد. اکنون باید سعی کنیم وضعیت 
به  باید  اکتشاف  و  توسعه  بماند،  پایدار  تولید 
مرحله بهره برداری برسد، در دنیا حفاری افقی به 
شدت مورد استفاده قرار می گیرد، قطر هم این 
روش را بکار بسته است، در هر حال اصل قضیه 
نیز بهینه سازی مصرف بوده که با حساب و کتاب 

و اولویت بندی شدنی است.
ادامه گفت: اگر تراز تولید از مصرف  وی در 
می توانیم  و  است  ایده آل  شرایط  برود  باالتر 
با  باشد  مساوی  وقتی  باشیم،  داشته  صادرات 
مدیریت اداره می شود اما وقتی تراز منفی است 
مجبوریم گاز پتروشیمی، نیروگاه و صنایع را کم 
کنیم تا گاز خانگی قطع نشود و در واقع این یک 
ظلم به صنعت است چون تولید اکثر کارخانجات 
و کارگاه های کوچک متوقف مانده است. وقتی گاز 
صنعت قطع می شود زنجیروار روی دیگر تولیدات 
نیز اثر می گذارد، بنابراین از یک سو باید مصرف 
را کم و منطقی کنیم و از سوی دیگر تولید را باال 

ببریم تا بتوانیم صادرات داشته باشیم.
دنیا  گاز  مخازن  بزرگترین  ما  گفت:  عراقی 
مصرف  به  می کنیم  تولید  هرچه  اما  داریم  را 
می رسانیم. اکنون باید قوانین مربوط به تراز گاز 
شورای  قوانین  و  مصرف  الگوی  اصالح   ۱۴۰۰ تا 
عالی انرژی را اجرایی کنیم و در این راستا یک 
دبیرخانه فعال زیر نظر ریاست جمهوری داشته 
اصولگرا  صرف  هم  آن  مدیریت  برای  و  باشیم 

و یا اصالح طلب بودن و یا با تقوا بودن مدنظر 
کارشناسان  و  خصوصی  بخش  از  باید  نباشد، 
استفاده کنیم تا بتوانیم بر اساس قوانین کار را 
جلو ببریم، نه اینکه فقط ساختار ایجاد کنیم که 
به بحران منجر شود، باید کسی متصدی شود 
که این حوزه را بخوبی بشناسد تا بتوانیم اهداف 
مدنظر را عملیاتی کنیم. وی تاکید کرد: اکنون 
ناترازی انرژی در کشور ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
است اگر با همین روند پیش برویم تا سال ۱۴۱۰، 
۴۵۰ میلیون متر مکعب در روز ناترازی خواهیم 
داشت یعنی همه مخازن افت پیدا می کند و از 
دیگر سو مصرف هم با این روند رشد پیدا می کند، 
ساده ترین راه حل هم واردات است، یعنی به جای 
پول  باید  کشور  برای  درآمد  کسب  و  صادرات 
واردات گاز هم باید بپردازیم. مدیر عامل اسبق 
مشکل  باید  کرد:  خاطرنشان  گاز  ملی  شرکت 
مصرف باال را در کشور حل کنیم و در عین حال 
با فشارافزایی و استفاده از تکنولوژی تولید را باال 
ببریم اینکه دستمان را باال ببریم و آخرین راه حل 
یعنی واردات را انتخاب کنیم واقعا افتضاح است.

اخبار

عراقی: ما بزرگترین مخازن گاز 
دنیا را داریم اما هرچه تولید 

می کنیم به مصرف می رسانیم. 
اکنون باید قوانین مربوط به 

تراز گاز تا 1400 اصالح الگوی 
مصرف و قوانین شورای عالی 

انرژی را اجرایی کنیم و در این 
راستا یک دبیرخانه فعال زیر 
نظر ریاست جمهوری داشته 

باشیم و برای مدیریت آن هم 
صرف اصولگرا و یا اصالح طلب 

بودن و یا با تقوا بودن مدنظر 
نباشد

تاسیس شرکت سهامی خاص سریر سوالر صنعت درتاریخ 1401/11/09 به شماره ثبت 73216 به شناسه ملی 
14011920780 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی ارائه خدمات راجع به تاسیسات 
برق رسانی از قبیل ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه های 
تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و تاسیسات نیروگاههای خورشیدی و بادی. تامین تجهیزات و نصب و راه 
اندازی و گسترش و تولید تجهیزات بهینه و مدرن شبکه های خورشیدی و بادی و همچنین واردات تکنولوزی 
و صنایع مادر و انتقال دانش فنی ،آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص به صورت موقت. طراحی،نصب و راه 
اندازی انواع دکل های ثابت و متحرک ،روشنایی و مخابراتی پست های فشار قوی و فشار ضعیف. آسانسور و 
تاسیسات ساختمانی،طراحی و ساخت تابلو های برق و فرمان و میکروکنترلر plc و اجرای روشنایی معابر و 
خیابان ها. اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه ی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخل و خارج از کشور جهت اهداف شرکت. شرکت در کلیه ی مناقصات،پیمانکاری و مزایدات دولتی و خصوصی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر بهارستان، امامت 225، عالمه مجلسی، خیابان 
))فرعی14((، خیابان ))فرعی 12((، پالک 31، طبقه همکف کدپستی 8145146384 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدی منقسم به 500000 سهم 10 ریالی تعداد 500000 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 033945226 مورخ 1401/10/26 نزد بانک بانک 
صادرات شعبه بهارستان با کد 3945 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فرخنده مرادی به شماره 
ملی 1753861616 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هومان مرادی سرمیدانی به شماره 
ملی 1841232173 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای یوسف مرادی سرمیدانی به شماره ملی 
1841601489 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای خرم آقابیگی آلوقره به شماره ملی 6299534419 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت 1 سال آقای روح اله شفیعی به شماره ملی 6629551346 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 
سال 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 اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1448871(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرای کهن فرش پارسی درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 608326 
به شناسه ملی 14011916514 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 وصادرات وخدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،انواع فرش دستبافت،اخذ واعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی 
واعتباری داخلی  مالی  بانکها وموسسات  ازکلیه  وریالی  ارزی  به صورت  بانکی  وام وتسهیالت  اخذ  وخارجی 
وخارجی، گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت نزدبانکها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب 
ونمایندگی درسراسرکشوربرپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاههای معتبرداخلی وخارجی وبین المللی،عقد 
قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وشرکت درکلیه مناقصات ومزایدات وپیمانها اعم از دولتی وخصوصی 
وبین 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، بلوار ابوذر )نقشه 4 شرقی(، 
خیابان بوستان، کوچه بوستان 12، پالک 10، طبقه 2 کدپستی 1766817147 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر نعیمی دره مرادی به شماره ملی 
0017998395 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای فتح اهلل نعیمی دره مرادی به شماره ملی 3930180091 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر نعیمی دره مرادی به شماره ملی 0017998395 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فتح اهلل نعیمی دره مرادی به شماره ملی 3930180091 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره 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 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 )1449065( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ورس پیشرو افغان درتاریخ 1401/11/09 به شماره ثبت 608359 به شناسه 
ملی 14011919327 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 کهریزک، روستای گلحصار، )گلحصار(، خیابان ایثار، کوچه شهید ناصر کاشی، پالک 12، 
طبقه همکف کدپستی 1879161329 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عباس اسماعیلی به شماره فراگیر 105787266094 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه خانم زهرا اسماعیلی به شماره فراگیر 140255250395 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای عباس اسماعیلی به شماره فراگیر 105787266094 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا اسماعیلی به شماره فراگیر 140255250395 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب 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 )1449068( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجهیزات توانبخشی الوان درتاریخ 1401/11/09 به شماره ثبت 608382 
به شناسه ملی 14011921698 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی ، تولید ، توزیع ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات و خدمات پس از فروش 
کلیه تجهیزات و قطعات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، انواع لوازم پزشکی ، ابزار و ماشینهای پزشکی ، 
انواع تجهیزات و ملزومات پزشکی ، اقالم مصرفی پزشکی ، ابزار و تجهیزات فیزیوتراپی اعم از دوچرخه ثابت ، 
دستگاه ایزی استند ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برای شرکت ، انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و 
خارجی برای شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی 
برای شرکت ، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای 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، شهیدرجایی، خیابان ش علی اصغرنصراله زاده مهرآبادی، خیابان 
موتوری، پالک 2، طبقه همکف کدپستی 1816714913 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ملیکا الوانی به شماره ملی 0020767137 دارنده 300000 ریال 
سهم الشرکه آقای سیدعلیرضا الوانی به شماره ملی 0077760425 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای سیدجواد 
الوانی به شماره ملی 3932503945 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ملیکا الوانی به شماره 
ملی 0020767137 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدعلیرضا الوانی به شماره ملی 
0077760425 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای سیدجواد الوانی به شماره ملی 3932503945 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 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 )1449070( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاره رویان تندیس درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 608297 به 
شناسه ملی 14011912939 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 ، شوینده های گیاهی ، کوکتل پدیکور و مانیکور ، بالم بدن ، صابون ، کرم 
، تقویت ابرو ، لوسیون ، اسکراب ، شامپو ، بالم لب ، برس ، شانه ، موچین ، ناخین گیر ، سوهان ناخن ، آینه ، 
ابزار آرایشگاه ، لوازم آرایشی بهداشتی ، 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 ، ایجاد 
شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، 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 ری، بخش کهریزک، 
روستای قمصر، )قمصر(، خیابان )احداثی(، خیابان شهید همت، پالک -129.002، ساختمان مهدی عبادی، طبقه 
همکف کدپستی 1819140898 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین شاهی به شماره ملی 0480673357 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد بخشی به شماره ملی 0481593217 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
حسین شاهی به شماره ملی 0480673357 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد بخشی 
به شماره ملی 0481593217 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 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 )1449071(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مایسا پیشرو ترخیص درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 606208 به 
شناسه ملی 14011762198 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 وصادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، تصدی عملیات حمل و نقل درون شهری ، همچنین انجام خدمات مربوط و 
قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
وخارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و 
خارجی،گشایش اعتبار ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد ،شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی 
غرفه وشرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی و غرفه آرایی ، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی 
درصورت ضرورت قانونی ، خرید و فروش ، توزیع و تولید ، بسته بندى، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى از جمله تجهیزات پزشکى، پیرا پزشکى، دندانپزشکى، لوازم الکترونیکى، لوازم یدکى، لوازم کامپیوترى 
و لوازم روشنایى، ابزار و یراق،لوازم خانگی ، دوربین های مدار بسته ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى 
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، مهران، خیابان مهران، کوچه یکم، پالک 16، 
طبقه همکف، واحد شرقی کدپستی 1471644713 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نسیم مهین سا به شماره ملی 0077559878 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمدرضا پرندوش به شماره ملی 0082619700 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم نسیم مهین سا به شماره ملی 0077559878 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا پرندوش به شماره ملی 0082619700 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 ورئیس 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 )1449069( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان توسعه شبکه هیراد درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 608296 
به شناسه ملی 14011912850 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 ، طراحی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و طراحی سایت ، فعالیت در حوزه فناوری 
اطالعات برای شرکت ، 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 پیشبرد اهداف شرکت ، اخذ 
اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، 
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 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، مهرآباد جنوبی، کوچه شهید حسین نایب لو، بن بست پنجم، پالک 10، طبقه همکف 
کدپستی 1385776371 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای مهدی پیرنیا به شماره ملی 1743193033 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل ناصری 
به شماره ملی 5560494119 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی پیرنیا به شماره ملی 
1743193033 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ابوالفضل ناصری به شماره ملی 5560494119 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 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 )1449067( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی تامین تجهیز راستین درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 
608334 به شناسه ملی 14011916873 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تامین و تولید و مونتاژ و خرید و فروش تجهیزات صنعتی و راه 
اندازی خطوط تولید و خطوط انتقال لوله نفت و گاز شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها شرکت در 
نمایشگاهها و همایشها و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، زنجان جنوبی، کوچه شهید احمد بختیاری، بن بست رفائیان، پالک 5، طبقه 2، واحد 
6 کدپستی 1348646147 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم حدیثه اسکندری به شماره ملی 0590049240 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد کریمی به شماره ملی 0603398332 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
حدیثه اسکندری به شماره ملی 0590049240 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
کریمی به شماره ملی 0603398332 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 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 )1449066( 

 تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر صنعت کرانه سازان درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 5511 به شناسه 
ملی 14011913414 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :-1 تعمیر و نگهداری فنی ، تامین تجهیزات و ملزومات کلیه پروژه های شبکه انتقال 
نیروز فشار قوی ، متوسط و ضعیف به روش خط گرم و سرد -احداث ، تعمیر و نگهداری فنی ، تامین تجهیزات و 
ملزومات شبکه ها و پست های فشار قوی و متوسط -طراحی ، نظارت ، مشاوره و اجرای انواع شبکه ها و پست 
های فشار قوی و متوسط - طراحی ، ساخت و تولید ، نظارت ، مونتاژ، مشاوره ، نصب ، تعمیر و نگهداری فنی ، 
تامین تجهیزات و ملزومات انواع تابلوهای برق صنعتی ، اسکلت تابلوهای برق صنعتی ، ترانس های برق. -مجری 
امور پیمانکاری برق در موضوعات شرکت. - طراحی ، نظارت ، مشاوره ، نصب ، راه اندازی ، ساخت و تولید ، 
تعمیر و نگهداری فنی ، تامین تجهیزات و ملزومات انواع باالبر -تامین نیروی انسانی در انجام امور مرتبط با 
موضوع شرکت . - واردات و صادرات و کلیه کاالهای مرتبط با موضوع شرکت. -اخذ و اعطای نمایندگی شرکت 
های معتبر داخلی و خارجی. -شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع 
شرکت. - اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و 
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. - تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها جهت شرکت 
-مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مرتبط با موضوع شرکت -سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتها 
و مؤسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان، شهرستان نجف 
آباد، بخش مرکزی، شهر نجف آباد، منتظری جنوبی، کوچه شهید عباسعلی حبیب الهی]23[، کوچه شهید نصر 
اله محمدی، پالک 22، طبقه همکف کدپستی 8518794338 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 3376514011029 مورخ 1401/10/29 نزد بانک صادرات شعبه نجف آباد با کد 
3765 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد جوالئی به شماره ملی 1080059156 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم نسرین منتظری نجف آبادی به شماره ملی 1080410041 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی جوالئی به شماره ملی 1090940033 به 
سمت منشی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 آقای محمد جوالئی) مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای داود دادخواه به شماره ملی 1080125302 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای رضا شفیعی به شماره ملی 1270021885 به سمت بازرس اصلی به 
مدت 1 سال 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 اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1448877( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مجتمع معادن سیروان درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 608319 به 
شناسه ملی 14011915152 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام مطالعات، خدمات مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و به کارگیری 
سخت افزارها، دستگاه ها، تجهیزات و نرم افزارهای تخصصی، نظارت فنی، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات، خدمات 
ایمنی، پیمانکاری و اجرای پروژه در خصوص پی جوئی، زمین شناسی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن 
) به استثنای نفت، گاز و پتروشیمی(، فرآوری و کانه آرائی مواد معدنی و معادن روباز و زیرزمینی )اعم از سنگ 
های تزئینی، ساختمانی، قیمتی و نیمه قیمتی، فلزی، غیرفلزی، شن و ماسه و سایر موارد مرتبط(، ژئوتکنیک، 
نقشه برداری، تونل، تهویه، کارتوگرافی، مطالعات جابجایی گسل ها، رفتارسنجی سدها، سنجش از راه دور، سیستم 
اطالعات جغرافیائی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، ارزیابی فنی و اقتصادی و سایر موارد مرتبط. ارائه کلیه خدمات مهندسی، 
طراحی، خرید، نصب، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های صنعتی در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی )به استثنای 
اکتشاف، استخراج و بهره برداری(، خط لوله، راهسازی، راه های ریلی، باند فرودگاه، کارخانجات صنعتی، معماری 
و شهرسازی، پل، تونل، سیستم های حمل و نقل درون شهری، ابنیه های صنعتی و غیرصنعتی، آبیاری، زه کشی، 
سدسازی، مدیریت منابع آب، سازه های فلزی، متالورژی، جوشکاری، نقشه کشی، مکانیک، برق، الکترونیک، فیبر 
نوری، کامپیوتر، آی تی و سایر موارد مرتبط. ساخت و تجارت کارخانجات، ماشین آالت و تجهیزات، دستگاه های 
معدنی، سیمان، پودرهای میکرونیزه، آزمایشگاهها )صنعتی، معدنی، خاک و بتن(. تهیه، تولید، فرآوری، بسته بندی 
و مظروف سازی تجاری انواع مواد شیمیایی، معدنی، کشاورزی، مصالح و سنگهای ساختمانی، تزئینی و نما. طراحی 
و تولید کلیه سخت افزارها، انتقال دانش فنی، صدور خدمات فنی و مهندسی مرتبط با موضوعات شرکت. مشارکت 
و سرمایه گذاری در سایر شرکت های تولیدی، صنعتی، معدنی و بازرگانی و انجام معامالت بازرگانی، عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکتهای تعاونی و سایر موارد، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، 
ترخیص کاال از گمرکات کشور، اخذ ضمانت نامه بانکی، وام، اعتبارات و تسهیالت و استفاده از تسهیالت بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی، خرید سهام برای شرکت. تهیه، تولید. توزیع، خرید، فروش، 
صادرات و واردات کلیه موادمعدنی خام و یا فرآوری شده، مواد شیمیایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، کاالهای 
مجاز بازرگانی و دستگاه ها و تجهیزات در زمینه موضوعات شرکت. برپایی و شرکت در مناقصات و مزایده های 
دولتی و خصوصی ، نمایشگاه های داخلی و خارجی و غرفه آرایی، سمینارها و همایش ها و کنفرانس های 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، بنی هاشم، خیابان شهید مهرداد ابراهیمی، 
کوچه الله، پالک 2، مجتمع تجاری- اداری الله بنی هاشم، طبقه 4، واحد 409 کدپستی 1665815149 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن 
کریمی به شماره ملی 0052726045 دارنده 75000000000 ریال سهم الشرکه خانم سعیده شیرخدائی به شماره 
ملی 0064029786 دارنده 25000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن کریمی به شماره ملی 
0052726045 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
سعیده شیرخدائی به شماره ملی 0064029786 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 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 )1449061( 

کارت دانشجویی بنام مائده سادات اطیابی به شماره دانشجویی 4002۳۶012 دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی 
صنایع مفقود گردیده و فاقداعتبار میباشد از یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس پستی دانشگاه به شماره -53571

16589 ارسال نماید.)کد1401/11/188(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نوید گله دار فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 997 و کد ملی4133058887 
صادره از بروجرد در مقطع کاردانی رشته شهرسازی صادره از دانشگاه علمی کاربردی خرم آباد با شماره 13793/82 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 
خرم آباد به نشانی خرم آباد گلدشت غربی خیابان ارم خیابان بهمن کد پستی 6814844737ارسال نماید.نوبت دوم 

)کد1401/11/189(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پانته آ بیدمشکی همدانی فرزند علی به شماره شناسنامه 12۶2۷ صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 178710102415 و تاریخ 
۸۸/01/2۵ مفقود گردیده است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به 
نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس ارسال نمایید.نوبت  سوم )کد1401/11/190(

اله اشرفی فرزندمصطفی به شماره ملی1250152542صادره ازکاشان  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رحمت 
درمقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک صادره ازواحددانشگاه ازادنطنزمفقودگردیده است وفاقداعتباراست ازیابنده 
تقاضامیشوداصل مدرک رابه دانشگاه ازاداسالمی واحدنطنزبه نشانی نطنز میدان امیریه ارسال گردد.نوبت سوم 

)کد1401/11/191(

به شماره شناسنامه 4050 و کد ملی  امیر عطاء  اینجانب حسین مختاری فرزند سید  فارغ التحصیلی  مدرک 
0081420811 صادره از تهران در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته فناوری اطالعات و ارتباطات صادره از دانشگاه علمی 
و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 20 تهران با شماره 1232306 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه علمی و کاربردی واحد استانی تهران شرق به نشانی تهران خیابان بهار شیراز کوچه 

لواسانی پالک 2 ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/11/192(


