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وزیر انرژی روسیه:
روسیه دلیلی برای کاهش تولید سوخت نمی بیند

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد مسکو در آستانه آغاز تحریم اتحادیه اروپا 
علیه واردات سوخت های این کشور در پنجم فوریه، نیازی به کاهش تولید 

فرآورده های نفتی خود نمی بینند.
نیکوالی  از  نقل  به  اینترفکس  روسی  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
شولگینوف، وزیر انرژی روسیه نوشت: ما تاثیراتی که این تحریم خواهد 
داشت را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. تاکنون دلیلی نداشتیم 
که تصور کنیم کاهش چشمگیر پاالیش یا تولید فرآورده های سوختی را 

مشاهده خواهیم کرد.
برنامه ریزی  یا  انداختن  انرژی روسیه گفت: روسیه قصد عقب  وزیر 

مجدد تعمیرات پاالیشگاهی را به دلیل تحریم اتحادیه اروپا ندارد.
اتحادیه اروپا از پنجم فوریه واردات فرآورده های نفتی پاالیش شده روسیه 
که از طریق دریا حمل می شود را ممنوع خواهد کرد و حدود یک میلیون 
بشکه در روز دیزل نفت و سوخت های دیگر روسیه باید بازار دیگری پیدا 
کنند. بیش از نیمی از صادرات سوخت روسیه به اتحادیه اروپا، دیزل 
است. در آستانه این تحریم که از روز یکشنبه آغاز می شود، اروپا همچنان 
بزرگترین خریدار دیزل روسیه بوده و در ماه های اخیر به انبار کردن دیزل 

روسیه مشغول بوده تا پس از آغاز تحریم، با مشکل کمبود روبرو نشود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ابهامات زیادی پیرامون عرضه سوخت 
روسیه در ماه های آینده وجود دارد و مهمترین موضوع این است که آیا 
روسیه می تواند بازار جایگزین اروپا پیدا کند و آیا سقف قیمتی که برای 
فروش سوخت های روسیه برنامه ریزی شده است، موثر واقع خواهد شد.

طبق آمار رفینیتیو آیکان، روسیه با نزدیک شدن زمان تحریم اتحادیه 
اروپا، عرضه دیزل به بنادر آفریقایی و مدیترانه ای را در ژانویه افزایش داده 
است. با وجود عرضه رو به رشد فرآورده های نفتی روسیه به مسیرهای 
صادراتی جدید، معامله گران پیش بینی می کنند بازارها ظرف دو تا سه 

هفته آینده متالطم شوند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در دسامبر گفته بود: 
روسیه مقصد صادرات خود را به آسیا، آفریقا و آمریکای التین تغییر 
خواهد کرد و ترجیح می دهد به جای موافقت با سقف قیمت، تولید 

نفت را کاهش دهد.
عضو  کشور   ۲۷ کردند  اعالم  جمعه  روز  اروپا  اتحادیه  دیپلمات های 
اتحادیه اروپا با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تعیین سقف قیمت ۱۰۰ 
دالر در هر بشکه برای فرآورده های نفتی گران قیمت روسیه مانند دیزل 
و سقف قیمت ۴۵ دالر در هر بشکه برای فرآورده های ارزانتر مانند نفت 

کوره موافقت کردند.
مکانیزم های سقف قیمت مذکور همزمان با آغاز تحریم علیه واردات 

سوخت روسیه به اتحادیه اروپا، فعال خواهند شد.

بازار طالی سیاه در هفته ای که گذشت

صعود دالر عامل ریزش قیمت نفت شد
درصد  هفت  گذشته  هفته  نفت  قیمت های 
ریزش کردند و در پی گزارش اشتغال عالی آمریکا 
برای ژانویه که باعث صعود ارزش دالر شد، قیمت 
نفت برنت به پایین مرز ۸۰ دالر سقوط کرد و 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین کانال 

۷۰ دالر عقب نشست.
به گزارش ایسنا، آمار اشتغال مطلوب آمریکا 
اما  برد  باال می  را  نفت  قیمتهای  این  بر  سابق 
این بار چنین نشد. آمار وزارت کار آمریکا نشان 
داد اقتصاد این کشور ماه میالدی گذشته، ۵۱۷ 
هزار شغل جدید ایجاد کرده است که تقریبا سه 
برابر باالتر از رشد ۱۸۸ هزار شغل جدید بود که 
اقتصاددانان برای ژانویه پیش بینی کرده بودند 
و در مقایسه با آمار بازبینی شده ۲۶۰ هزار شغل 
این  داشت.  برابری  دو  رشد  دسامبر،  در  جدید 
عملکرد خوب، چالش جدیدی برای فدرال رزرو 
ایجاد می کند که امیدوار بود افزایش سریع نرخ 
بهره در سال گذشته، بازار کار و دستمزد را به حد 
کافی متوازن کرده تا نرخ تورم به هدف این بانک 

برگردد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای 
تحویل در مارس، با دو دالر و ۴۹ سنت معادل 
۳.۲ درصد کاهش، در ۷۳ دالر و ۳۹ سنت در هر 
بشکه بسته شد. برای کل هفته شاخص نفت 
به  و  یافت  کاهش  درصد  از ۷.۵  بیش  آمریکا 
کاهش حدود ۹ درصد در سه ماه گذشته اضافه 

کرد.
در  تحویل  برای  برنت  نفت  معامالت  بهای 
درصد  معادل ۲.۷  سنت  و ۲۳  دالر  دو  مارس، 
در هر  و ۹۴ سنت  دالر  در ۷۹  و  یافت  کاهش 
هفته  کل  برای  برنت  نفت  شد.  بسته  بشکه 
حدود ۷.۵ درصد کاهش داشت. از ابتدای فوریه 
تاکنون، نفت برنت ۵.۴ درصد کاهش داشته و 
به کاهش ۶.۵ درصدی که در ژانویه و دسامبر 

داشت، افزود.
شاخص دالر و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا 
که معموال رابطه معکوس با داراییهای ریسک دار 
شامل سهام و کاال دارند، افزایش یافتند و اگر 
بانک مرکزی آمریکا در باره برنامه خود برای مالیم 
کردن افزایش نرخ بهره در سال جاری بازنگری 
ادامه  افزایشی شان  کند، ممکن است به روند 

دهند.
درصدی   ۵۰ افزایش  از  آمریکا  مرکزی  بانک 
افزایش ۲۵ واحدی در  به  بهره در دسامبر  نرخ 
فوریه عقب نشینی کرد. با این حال، در اظهاراتی 
امسال  برای  دشوارتر  چالش  دهنده  نشان  که 
است، جرم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس 
اگرچه  کرد:  اظهار  مطبوعاتی چهارشنبه گذشته 
روند رشد اشتغال در اواخر سال گذشته آهسته 

شد اما بازار کار همچنان خارج از توازن است.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در در راستای 
سیاست انقباض پولی که از مارس سال ۲۰۲۲ آغاز 
شد، ۴۵۰ واحد افزایش داده است. این سیاست 
اجرا گذاشته شد که در  به  از آن  دو سال پس 
دوران شیوع ویروس کرونا، هزاران میلیارد دالر 
کمک برای پشتیبانی از اقتصاد هزینه شد و به 

تورم افسار گسیخته منتهی شد.
رئیس سوئدی اتحادیه اروپا روز جمعه اعالم 
کرد کشورهای این بلوک، با پیشنهاد کمیسیون 
اروپا برای تعیین سقف قیمت برای فرآورده های 

نفتی پاالیش شده روسیه، موافقت کردند.
دیپلماتهای اتحادیه اروپا اظهار کردند: سقف 
قیمتی که مورد موافقت سفیران ۲۷ کشور عضو 
هر  در  دالر   ۱۰۰ است،  گرفته  قرار  اروپا  اتحادیه 
بشکه برای فرآورده های نفتی گران قیمت روسیه 
مانند دیزل و سقف قیمت ۴۵ دالر در هر بشکه 
برای فرآورده های ارزان تر مانند نفت کوره است. 
پیشنهاد این است که مکانیزم های سقف قیمت 

مذکور از روز یکشنبه اجرایی شوند.
اروپا  اتحادیه  تحریمهای  داد  کرملین هشدار 
روسیه،  شده  پاالیش  نفتی  فرآورده های  علیه 
باعث عدم توازن بیشتر بازارهای انرژی جهانی 

خواهد شد.
در این بین، تحلیلگران گروه بانکی ANZ، به 
جهش چشمگیر ترافیک در ۱۵ شهر بزرگ چین 
پس از تعطیالت سال نو قمری اشاره کردند اما 
همچنین خاطرنشان کردند که معامله گران چین 

در بازار، نسبتا غایب بوده اند.
بر اساس گزارش رویترز، در بخش عرضه آمریکا، 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعالم کرد شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی هفته گذشته، 
بزرگترین کاهش را از ژوئن سال ۲۰۲۰ به این طرف 
داشته است. شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا با 
۱۰ حلقه کاهش، به ۵۹۹ حلقه رسید که پایینترین 
میزان از سپتامبر بود و شمار دکلهای حفاری گاز، با 

دو حلقه کاهش، به ۱۵۸ حلقه رسید.

اخبار

رئیس سوئدی اتحادیه اروپا روز 
جمعه اعالم کرد کشورهای این 

بلوک، با پیشنهاد کمیسیون 
اروپا برای تعیین سقف قیمت 

برای فرآورده های نفتی پاالیش 
شده روسیه، موافقت کردند

وزیر امور خارجه ایران، ظهر روز جمعه به وقت محلی با "طارق 
العیسامی "معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئال دیدار 
و در خصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور به گفت وگو و تبادل 

نظر پرداخت.
به گزارش ایسنا ،حسین امیر عبداللهیان  در این دیدار بر توسعه و 
تقویت همکاری ها با ونزوئال، خصوصا اجرای تفاهمات تاکید کرد و 

خواستار رفع موانع و چالش ها و سرعت بخشیدن به روند همکاربها  
شد.

وی همچنین در ادامه ضمن اشاره به سفر نیکوالس مادورو رییس 
جمهور ونزوئال به تهران در سال ۱۴۰۱، این سفر را نقطه عطفی در 

روابط فیمابین عنوان کرد.
وزیر نفت ونزوئال ضمن اشاره به تجربیات فراوان ایران در حوزه 

انرژی و فنی، برای انتقال این تجربیات به ونزوئال و همکاری نزدیک تر 
در حوزه نفت ابراز تمایل کرد و همکاری در این زمینه را موجب ارتقای 

جایگاه دو کشور در سطح جهان عنوان کرد.
طرفین همچنین سند راهبردی امضا شده در  سفر مادرو به تهران 
را به عنوان نقشه راه روابط ایران و ونزوئال معرفی کردند و به سرعت 
بخشیدن اجرای تفاهمات گذشته و استفاده از فرصت ها تاکید کردند.

وئال نسبت به همکاری های نفتی نزدیک تر با ایران ابراز تمایل وزیر نفت ونز

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوای دانش روز درتاریخ 1401/11/10 به شماره ثبت 608408 به شناسه ملی 
14011924593 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات الکترونیکی ، مخابراتی ، خدمات کامپیوتری خرید و فروش قطعات الکترونیکی 
و مخابراتی ، طراحی و ساخت انواع بردهای الکترونیکی و ارائه خدمات کارگاهی و ارائه آموزش سامانه های 
الکترونیکی و مخابراتی ، تهیه و ارائه محصوالت شبه ساز آموزشی ، نصب سامانه های الکترونیکی ، تعمیر و 
نگهداری دستگاههای الکترونیکی ، آموزش و نصب دستگاه های الکترونیکی ، آموزش و نصب دستگاههای 
الکترونیکی برنامه نویسی سخت افزار و نرم افزار ، طراحی و ساخت انواع بردهای دیجیتال و الکترونیک ، محاسبه 
و برآورد پروژه های الکترونیکی و طراحی جی یو آی و طراحی انواع نرم افزار ، ارتقاء انواع سامانه های مخابراتی 
و ارتقاء بهینه سازی انواع الگوریتم های نرم افزاری ، واردات و صادرات و خرید و فروش انواع قطعات ، طراحی 
و نگهداری انواع تجهیزات جی پی یو ، تولید و خرید و فروش ، ارائه انواع خدمات انیمیشن و طراحی گرافیکی 
و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سینمای سه بعدی و پنج بعدی و پشتیبانی خدمات الکترونیک . 
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، کاووسیه، کوچه نور، بلوار میرداماد، پالک 
359، طبقه همکف، واحد 4 کدپستی 1969615315 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای هوشنگ مریوانی به شماره ملی 3242479351 دارنده 
9000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا مریوانی به شماره ملی 3257521626 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
خانم نکیسا مریوانی به شماره ملی 3258462984 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
هوشنگ مریوانی به شماره ملی 3242479351 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم سارا مریوانی به شماره ملی 3257521626 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 اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1450612(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایلیا تجهیز طب پارسیان درتاریخ 1401/11/05 به شماره ثبت 608210 به 
شناسه ملی 14011903350 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت و کار در زمینه وسایل و ملزومات پزشکی و صنایع مرتبط با تجهیزات 
پزشکی، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز پزشکی شامل انواع تجهیزات و 
ملزومات پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
، عقد قرارداد با شرکتها و نهاد های خصوصی و دولتی و اخذ تسهیالت وام از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی 
به صورت ارزی و ریالی جهت تحقق اهداف شرکت و شرکت درمزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و شرکت 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام امور انتقال دانش فنی مرتبط با فعالیت 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، منصور - شهید مطهری، خیابان 17 شهریور، خیابان شهید علی 
جهانگرد، پالک 170، طبقه 2 کدپستی 1791736661 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اعظم بوجارمیمی به شماره ملی 0042612977 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه آقای سعید بوجارمیمی به شماره ملی 0058997512 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه خانم 
خدیجه نیکوخصال طهرانی به شماره ملی 0067182682 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم اعظم بوجارمیمی به شماره ملی 0042612977 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم خدیجه 
نیکوخصال طهرانی به شماره ملی 0067182682 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 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 )1450641( 

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات     140060312001007875 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه  بالمعارض کالسه 1400114412480000606  
تقاضای آقای احمد نودهی به شماره شناسنامه 30 و کد ملی 0794251250   صادره از طبس  فرزند حسین  در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 345,70  متر مربع واقع در اراضی شهری از 
پالک 1355- اصلی در بخش یک حوزه ثبت گرگان ، طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی خانم خاور 
بیگم مفیدیان به متقاضی دارد  .  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  م.الف/14066  

مهدی شاه مهری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16      تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/2

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    140060312001007873 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه  بالمعارض کالسه 1401114412001000382 
تقاضای خانم سکینه نوده ء  به شماره شناسنامه و کد ملی 2110240482   صادره از گرگان فرزند علیرضا  در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 297 متر مربع واقع در اراضی شهری از 
پالک 1355- اصلی  بخش یک حوزه ثبت گرگان ، طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی خانم خاور 
بیگم مفیدیان به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  م.الف/14064  

مهدی شاه مهری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16      تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/2

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا آفرینان نگین باران درتاریخ 1401/11/05 به شماره ثبت 608206 
به شناسه ملی 14011903063 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :شرکت در سمینار و همایشهای داخلی و خارجی در حوزه زیبایی در 
همه الینهای تخصصی فنی و حرفه ای ، مدیریت کسب وکارو ، بازاریابی اینترنتی غیرهرمی ، تولید محتوا 
)غیر رسانه ای - غیر هنری و غیر فرهنگی ( ، انتقال دانش فنی در زمینه ی موضوع فعالیت شرکت در فضای 
مجازی ، فروش و تولید لوازم ارایشی ، تامین تجهیزات مواد اولیه ارایشی ، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 
، ایجاد شعبات در سراسر کشور و خارج کشور ، دریافت تسهیالت از بانکهای خارجی و داخلی ، صدور گواهی 
واخذ مدارک بین المللی برای شرکت ، تولیدوفروش لوازم آرایشی وبهداشتی ، فروش وبازاریابی غیره هرمی و 
غیر شبکه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تیموری، خیابان شهید  نامحدود مرکز اصلی 
علیرضا عظیمی، کوچه شهید حسن محبی، پالک 19، طبقه همکف، واحد غربی کدپستی 1357968734 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
سمیه خدایار صمغ آبادی به شماره ملی 0071829008 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه خانم نگین خدایار 
صمغ آبادی به شماره ملی 0150886047 دارنده 20000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم سمیه خدایار صمغ 
آبادی به شماره ملی 0071829008 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 )1450617( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرا ژن شیمی درتاریخ 1401/11/04 به شماره ثبت 608151 به شناسه 
ملی 14011896172 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و مواد و کیت های آزمایشگاهی 
شیمیایی و پزشکی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات 
و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل واردات انواع تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و 
آزمایشگاهی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ، 
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 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، داوودیه، خیابان نور بخش، خیابان فرزان، پالک -22، طبقه 1 کدپستی 1918763651 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نسیم 
موسوی خصال به شماره ملی 0062881884 دارنده 950000000 ریال سهم الشرکه خانم شبنم موسوی خصال به 
شماره ملی 0074960970 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نسیم موسوی خصال به 
شماره ملی 0062881884 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شبنم موسوی خصال به شماره 
ملی 0074960970 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هریک از اعضای هیئت مدیره 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 )1450640( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرصت ایده آل قاصدک درتاریخ 1401/11/11 به شماره ثبت 608538 به 
شناسه ملی 14011936089 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات 
و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، لوازم تحریر ، اداری ، بازی فکری ، اسباب بازی غیر 
الکترونیکی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء 
نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی 
، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام 
و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، میدان خراسان، خیابان خراسان، خیابان شهیدمحمدمهدی مشهدی رحیم، پالک 43، طبقه 3 کدپستی 
1176863415 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای مهران صدیق آرانی به شماره ملی 0078620392 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید 
توکلی نهزی به شماره ملی 0083232885 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهران 
صدیق آرانی به شماره ملی 0078620392 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای سعید توکلی نهزی به شماره ملی 0083232885 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 اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً 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 )1450644( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشتازان سرزمین ماد درتاریخ 1401/11/10 به شماره ثبت 608443 به 
شناسه ملی 14011927660 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و اجرا و نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی ، فلزی خدمات تاسیسات ساختمان و آبرسانی - خدمات 
برق رسانی و گازرسانی -فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه- انجام امور اداری و غیراداری ،اجرای پروژه های 
عمرانی، ابنیه و ساختمانی، سیویل، خاکبرداری، راه و باند 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، شمیران نو، خیابان شهید ریوندی)شقایق(، کوچه شهیدیوسف الیاسی)هجدهم(، پالک 5، طبقه 1 
کدپستی 1677954893 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد احمدزاده به شماره ملی 3750339813 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه 
آقای فرزاد شریفیان به شماره ملی 3850073858 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای حامد احمدزاده به شماره ملی 3750339813 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرزاد شریفیان به شماره ملی 3850073858 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1450619( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پترو کاوش راد مهر درتاریخ 1401/11/11 به شماره ثبت 608547 به 
شناسه ملی 14011937056 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات 
و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد 
بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و 
شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ، ایجاد شعب 
و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی 
و خارجی شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، کوچه نور، بلوار میرداماد، پالک 359، 
طبقه همکف، واحد 4 کدپستی 1969615315 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهنام قلبار بند به شماره ملی 0023285982 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه آقای بهزاد قلبار بند به شماره ملی 0084469080 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای بهنام قلبار بند به شماره ملی 0023285982 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای بهزاد قلبار بند به شماره ملی 0084469080 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 اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً 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 )1450646( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اروند گستر پارسیان پردیس درتاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 607719 
به شناسه ملی 14011872020 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات فنی مهندسی اعم از خدمات ساخت و تولید و نصب 
هرگونه قطعات و اجزا هر نوع خودرو ، همچنین کنترل و نظارت فنی خدمات خودرویی ) اعم از سبک و سنگین 
( مشارکت ، مدیریت ، خرید و فروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلی و اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانکها و موسسات ، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت 
ها و موسسات داخلی و خارجی .شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج 
از کشور و غرفه آرایی و شرکت در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی ، اخذ وام تسهیالت ریالی و ارزی 
از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، انجام مشاوره بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه 
ای ، ارائه زیر ساخت های فنی و بازرگانی -شرکت در مناقصات و مزایدات - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی داخلی و خارجی - پخش ، تامین ، توزیع ، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و بازسازی در زمینه 
هرگونه کاال اعم از کاالهای خودرویی و یا غیر خودرویی - انتقال هرگونه تکنولوژی بویژه تکنولوژی خودرویی از 
خارج به داخل کشور وهمچنین ارائه خدمات توانمند ساز و توسعه دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب 
ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها ، انتقال دانش فنی در زمینه کلیه فعالیت های فوق بویژه فعالیت 
های خودرویی ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم سرمایه گذاری در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت ، تاسیس و ایجاد شعب در ارتباط با کلیه فعالیت های فوق 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، مرزداران، خیابان سرسبز شمالی، خیابان البرز دوم، پالک 3، ساختمان باران، طبقه 2، واحد 
4 کدپستی 1463873966 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم شیوا رایت به شماره ملی 0018438059 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای 
محسن یوسفی به شماره ملی 0070015287 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شیوا 
رایت به شماره ملی 0018438059 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن یوسفی به شماره 
ملی 0070015287 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 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 )1450647(

  برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 405  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه 
و شماره    NAAM11CA6BR461760  : و شماره شاسی  ایران 792 11    55 : پالک  و شماره   1389 :
موتور : 12489236706 به نام صاحب سند : صالح محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/206(

کارت خودرو و کارت هوشمند خودرو sd 206  به نام وسیله نقلیه : پژو  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و 
مدل وسیله نقلیه : 1388  و شماره پالک : 188 ه 52  و شماره شاسی : Naap41fd7aj268195  و شماره 
موتور : 13388009017 به نام صاحب سند : امیر مختاری اسفیدواجانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/207(

شماره  وبه  سفید  رنگ  به  76ن111   19 ایران  پالک  شماره  به   89 مدل   206 پژو  خودروی  سبز  برگ 
موتور14189060225 وبه شماره شاسی NAAP03ED9BJ471700 به مالکیت بهنام زارعی مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/208(

 : رنگ خودرو  و  پراید    : نقلیه  نام وسیله  به  و سند فروش سواری   برگ سبز خودرو  و  مالکیت  سند 
سفید شیری روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1378  و شماره پالک : 74ایران 838ب 72  و شماره شاسی : 
S1412278598730  و شماره موتور : 00120402 به نام صاحب سند : محمدامین ازادیان   مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/209(

برگ سبز خودروی کامیون  به نام وسیله نقلیه : فوتون  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1387  
و شماره پالک : 35ع355ایران 55  و شماره شاسی : NADV9JE667E667E018887  و شماره موتور 
: HC530363PA15  به نام صاحب سند : جعفر اسحاقی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/210(

تاسیس شركت سهامي خاص سازه پليمر انشان درتاریخ 1401/11/10 به شماره ثبت 275 به شناسه ملی 
14011925269 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :بازيافت محصوالت پالستيكي و ضايعات و تبديل به گرانول - توليد لوله هاي پلي 
اتيلن و نوار آبياري - توليد سبدها و ظروف پالستيكي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور درصورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان بيضا، بخش مركزي، روستاي جعفرآباد، كوچه )شهيد دوران(، خيابان 

استقالل، پالك 0، طبقه همكف کدپستی 7367119346

برگ سبز خودرو مسعود سلطانی با کد ملی 1142346676شماره شناسنامه 13184فرزند منصور خودرو 
 kmhfh41h9da232378 هیوندای مدل گرنجور مدل 2013 شماره پالک 53ایران 493 س 31 شماره شاسی
شماره موتورg6deca975171 به نام مسعود سلطانی در تاریخ 1401/11/09مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/211(

نسرین  به  متعلق  با شماره 153/12264 مورخ 92/5/10  علیا  مران  دو  بهره برداری معدن شماره  پروانه 
علی توکلی با کدملی 3031448995در سال 1398 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/11/212(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا فرجام فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 607 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناسی روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی اهواز مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 
) فرهنگ شهر ( خیابان کارگرجنوبی کد پستی 61349-68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.نوبت 

دوم )کد1401/11/213(

شناسنامه  شماره  به  اسماعیل  فرزند  دهستانی  عسکری  محمد  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از  افزار صادره  نرم  کاردانی رشته  بندرعباس در مقطع  از  و کد ملی 3470024316 صادره   3470024316
دانشگاه آزاد واحد سما واحد بندرعباس با شماره 0141 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد سما ولحد بندرعباس به نشانی بلوار امام حسن ایستگاه خواران 

دانشگاه آزاد واحد سما ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/214(

)دبيرستان  بتاريخ ١٣٧٢  تهران  منطقه ٨  پرورش  اموزش  از  صادره  فيزيك  رياضي  رشته  ديپلم  اصل 
١٧شهريور(و گواهي موقت پايان تحصيالت كارشناسي رشته مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي صاده 
از دانشگاه ازاد اسالمي / واحد علوم تحقيقات به شماره ٢٤٣٨ مورخ ٦/٥/١٣٧٧ مربوط به اينجانب فاطمه 
گودرزي فرزند داود بشماره شناسنامه ٧٧٨ صادره ازتهران مفقود گرديده است ازياينده تقاضا ميشود به واحد 

علوم تحقيقات دانشگاه ازاد اسالمي واقع در پونك تحويل دهند .نوبت دوم )کد1401/11/215(

نظر به اینکه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی به شماره 0-10-300-60589پایه دو در رشته مهندسی 
عمران صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعلق به اقای امیر حسین نیکجو مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا میشود پروانه یاد شده را به نشانی اداره کل راه و شهرسازی استان و یا سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان پست نماید نوبت دوم )کد 1401/11/216(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سامان رضازاده ساعتلو فرزند مجید به شماره شناسنامه 2741281432و 
کد ملی 2741281432 صادره از ارومیه در مقطع کارشناسی رشته برستاری صادره از دانشگاه علوم برشکی 
ارومیه با شماره 985/6/4ب مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه علوم بزشکی ارومیه به نشانی ارومیه خیابان اورزانس ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/11/217(

برگ سبز و برگه کمپانی موتور اپاچی 180 به مدل 1390 به پالک  124-15837به رنگ سفید به شماره 
موتور  0E6E2097646و به شماره شاسی  و شماره تنه  NE***180B9005804به مالکیت  محمد امین 

پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/218(


