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صعود دالر سد راه افزایش نفت شد

تاثیر صعود ارزش دالر  قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت 
آمریکا و نگرانی ها از بروز رکود، کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۲۳ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۷۶ دالر و ۹ سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۶ درصد کاهش، 
به ۸۲ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز جمعه با 

بیش از ۹۰ سنت افزایش، بسته شده بودند.
دالر روز دوشنبه در پی انتشار چندین گزارش اقتصادی مثبت در آمریکا 
که انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره برای مدت طوالنی تر را تقویت 
ایستاد. دالر قوی تر،  باالترین حد هفت هفته گذشته  به  کرد، نزدیک 
معامالت نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود را برای دارندگان ارزهای 
دیگر، گران تر می کند. واندانا هری، موسس شرکت تحلیل نفت "واندا 
اینسایتس" در این باره اظهار کرد: نفت همچنان از بازارهای مالی، جهت 
می گیرد. پس از انتشار گزارشی در روز جمعه که نشان داد شاخص قیمت 
مخارج شخصی پس از رشد ۰.۲ درصد در دسامبر، ۰.۶ درصد در ژانویه 
صعود کرده است، نگرانی ها نسبت به تقویت سیاست پولی انقباضی 
توسط فدرال رزرو، تجدید شد. به گفته واندانا هری، اگر ریسک گریزی 

همچنان رشد کند، نفت احتماال تحت فشار نزولی قرار خواهد گرفت.
عامل دیگری که به فشارهای نزولی بر نفت افزود، رشد ذخایر نفت 
آمریکا بود که طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، هفته گذشته به 
باالترین حد از ماه مه سال ۲۰۲۱ صعود کرد. تحلیلگران شرکت مشاوره 
"انرژی اسپکتس" با اشاره به بازبینی آمار که در انتشار رشد چشمگیر 
ذخایر نفت تاثیر بسزایی داشت، اظهار کردند: آمار اداره اطالعات انرژی 
آمریکا به جای ایجاد شفافیت برای بازارها، همچنان پرسش های بیشتری را 
برانگیخته است. در بخش عرضه، روسیه قصد دارد صادرات نفت از بنادر 
غربی را میزان ۲۵ درصد در مارس نسبت به فوریه، کاهش دهد که پنج 

درصد بیشتر از کاهش تولیدی است که برای این ماه، اعالم کرده است.
قیمت نفت از ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ که حمله نظامی روسیه به اوکراین 

آغاز شد، حدود یک ششم کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت لهستانی "پی کی ان اورلن" روز شنبه اعالم کرد روسیه 
عرضه نفت به لهستان از طریق خط لوله دروژبا را یک روز پس از این که 

ورشو نخستین تانک های لئوپارد را به اوکراین تحویل داد، متوقف کرد.
دو هفته پس از آغاز جنگ اوکراین، قیمت نفت برنت تحت تاثیر نگرانی 
نسبت به احتمال کمبود عرضه، به حدود ۱۲۸ دالر در هر بشکه صعود کرد 
اما پس از شکل گیری نگرانی ها نسبت به بروز کندی اقتصاد جهانی، از این 
رکورد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران منتشر 
انتشار نظرسنجی ها از بخش تولید چین هستند تا سیگنال شفافی درباره 
وضعیت تقاضا برای نفت در این کشور پیدا کنند. چین جلسه پارلمانی 
ساالنه را از ابتدای هفته جاری برگزار می کند و شاهد اهداف سیاست 

اقتصادی و خط مشی های جدید خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه خبر داد

وشیمی افزایش ۴۱۴ هزار متر مکعبی ذخیره سازی محصوالت پتر
پتروشیمی  سبز  مخازن  شرکت  مدیرعامل 
عسلویه با اشاره به افزایش ۴۱۴ هزار متر مکعبی 
با  پتروشیمی  محصوالت  سازی  ذخیره  حجم 
بهره برداری از مخازن ۹گانه فاز دوم این شرکت 
گفت: میزان سرمایه گذاری انجام شده در فاز 
اول و دوم به بیش از ۳۵۰ میلیون دالر رسیده 

است.
امروز  یزدانی  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
از  با اشاره به بهره برداری  در جمع خبرنگاران 
پایان هفته  فاز دوم مخازن سبز عسلویه در 
جاری با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، 
عسلویه،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
افزود: این شرکت از سال ۱۳۹۴ در حال ارائه 
انحصاری خدمات انبارش و ارسال محصوالت 
پتروشیمیایی تولیدی فاز دوم پتروشیمی منطقه 

ویژه انرژی پارس برای صادرات است.
در  شرکت  این  راهبردی  اهمیت  به  یزدانی 
صنعت پتروشیمی اشاره کرد و بیان داشت: 
این  محصول،  انبارش  کافی  فضای  وجود 
اطمینان را به شرکت های تولیدی می دهد که 
در صورت ایجاد خلل در بارگیری و صادرات، 
بدون وقفه به تولید و انبار کردن محصوالت در 

مخازن سبز ادامه خواهند داد.
به گفته یزدانی، انواع محصوالت مایع و گاز 
تولیدی مجتمع های پتروشیمی فاز دو عسلویه 
انبارش و ذخیره سازی  این شرکت  در مخازن 
می شوند. متانول، پروپان، بوتان، بوتان، انواع 
فرآورده های اتیلن گالیکول، نفتای سبک، اتیلن، 
بوتادین، استایرن منومر، پروپیلن، نرمال و ایرو 
انواع محصوالتی  بوتانول و دی اتیل هگزانول 
هستند که با ظرفیت های مورد نیاز و بر اساس 
تولید از ۶ هزار تا ۷۲۰ هزار مترمکعب در این 

شرکت ذخیره می شوند.
وی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ 
مروارید،  پتروشیمی  شرکت های  تاکنون، 
پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر، کیمیای 
خاورمیانه، صنایع پتروشیمی سبالن و پارس 
استفاده  شرکت  این  خدمات  از  گالیکول 
می کنند، افزود: ایجاد فضای انبارش و ذخیره 
انواع  مترمکعب  میلیون   ۱.۲ از  بیش  سازی 
مجتمع های  تولیدی  پتروشیمیایی  محصوالت 
دستگاه   ۴۸ در  عسلویه  دوم  فاز  پتروشیمی 
باال،  فشار  کروی  مخازن  قبیل  از  مخزن 
برودتی، اتمسفریک با سقف ثابت در این طرح 

پیش بینی شده است.
پتروشیمی  سبز  مخازن  شرکت  مدیرعامل 

مورد  سرمایه گذاری  کل  داد:  ادامه  عسلویه 
نیاز جهت احداث طرح مخازن متمرکز فاز دو 
عسلویه در سه فاز به مبلغ ۶۲۰ میلیون دالر 

برآورد می شود.
سرمایه گذاری  میزان  کرد:  تصریح  وی 
مخزن   ۲۲ احداث  جهت  تاکنون  شده  انجام 
ذخیره سازی به همراه خطوط ارتباطی ورودی 
و خروجی و خطوط صادراتی تا محدوده بندر 
صادراتی پارس و تاسیسات زیربنایی مجتمع به 

مبلغ ۳۵۰ میلیون دالر است.
شده  انجام  سرمایه گذاری  گفت:  یزدانی 
عسلویه  پتروشیمی  سبز  مخازن  شرکت  در 
شستان  تجاری  سرمایه گذاری  شرکت  توسط 
انجام  است،  طرح  درصدی   ۱۰۰ سهامدار  که 

می شود.
وی افزود: با اتکا به دانش بومی و استفاده از 
توان متخصصین و پیمانکاران داخلی، طراحی و 
اجرای مخازن به صورت کامالً ایرانی انجام شده 

است.
پتروشیمی  سبز  مخازن  شرکت  مدیرعامل 
عسلویه ادامه داد: همچنین در بخش تامین، 

از  پروژه  تجهیزات  و  کاال  درصد   ۸۰ از  بیش 
سازندگان و تامین کنندگان داخلی تامین شده 

است.
دانش  شرکت های  توان  از  استفاده  به  وی 
بنیان داخلی در اجرای این مخازن اشاره کرد 
ظرفیت  و  توانمندی  از  استفاده  با  گفت:  و 
شرکت های دانش بنیان داخلی شاهد کاهش 
مخازن  اجرای  در  پروژه  ارزبری  درصدی   ۳۰

نه گانه جدید بوده ایم.
یزدانی تصریح کرد: با توجه به میزان تولید 
پتروشیمی منطقه و شرکت هایی  شرکت های 
تولیدی خود  واحدهای  راه اندازی  در حال  که 
هستند، اجرای پروژه مخازن ۹گانه فاز دوم که 
بخش اصلی این فاز است در ابتدای سال ۱۴۰۰ 
با سفر  آغاز شده و در هفته جاری هم زمان 
استانی رئیس جمهوری به بهره برداری خواهد 

رسید.
با عزم ملی، مدیریت  وی گفت: این پروژه 
فرزندان  مجاهدت  و  تالش  دانش،  جهادی، 
اجرا شده و  بوم  و  این مرز  پویای  و  شایسته 
شامل ۶ دستگاه مخزن ذخیره سازی متانول 

و ۳ دستگاه مخزن ذخیره سازی فرآورده های 
اتیلن گالیکول جمعاً به ظرفیتی بالغ بر ۴۱۴ هزار 
مترمکعب به همراه خطوط ارتباطی و صادراتی 

مورد نیاز تا درگاه بندر صادراتی پارس است.
سبز  مخازن  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
پتروشیمی عسلویه، ارزش ریالی مخارن ۹گانه 
بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده و طی مدت 

۲۴ ماه تکمیل شده است.
مخازن،  این  فاز ۳  تعریف  به  اشاره  با  وی 
 ۲۲ شامل  طرح  این  مخازن  سوم  فاز  افزود: 
دستگاه مخزن به ظرفیت ۲۷۵ هزار مترمکعب 
جهت ذخیره سازی محصوالت تولیدی شرکت 
پتروشیمی کیان است که متناسب با پیشرفت 
فیزیکی احداث پتروشیمی کیان، برنامه ریزی 
الزم در خصوص اجرای آن ها به عمل خواهد 

آمد.
یزدانی ادامه داد: با توجه به حذف برخی از 
مخازن پیش بینی شده در طرح اولیه مخازن 
متمرکز فاز دو عسلویه، امکان احداث مخازن 
ذخیره سازی سایر فرآورده های پتروشیمیایی در 

طرح توسعه این شرکت فراهم است.

اخبار

ه گفته یزدانی، انواع محصوالت 
مایع و گاز تولیدی مجتمع های 
پتروشیمی فاز دو عسلویه در 
مخازن این شرکت انبارش و 

ذخیره سازی می شوند. متانول، 
پروپان، بوتان، بوتان، انواع 

فرآورده های اتیلن گالیکول، 
نفتای سبک، اتیلن، بوتادین، 

استایرن منومر، پروپیلن، 
نرمال و ایرو بوتانول و دی اتیل 

هگزانول انواع محصوالتی 
هستند که با ظرفیت های مورد 
نیاز و بر اساس تولید از ۶ هزار 
تا ۷۲0 هزار مترمکعب در این 

شرکت ذخیره می شوند

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سپند گستر مهر آریان درتاریخ 1401/11/17 به شماره 
ثبت 20676 به شناسه ملی 14011961073 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : تهیه ، پخش و توزیع غذا درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، حمام تاالر، خیابان انقالب، کوچه 
زاده(، پالک -15، طبقه همکف کدپستی 3715846186 سرمایه شخصیت  انقالب 41)حسین 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی 
ریاضی به شماره ملی 0370275519 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین همتی به 
شماره ملی 2020790203 نماینده حقوقی ، تدبیر الگوریتم آریان به شناسه ملی 14009387228 
دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی پیرزاد جهرمی به شماره ملی 1810543428 دارنده 
3000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی ریاضی به شماره ملی 0370275519 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر حسین همتی به شماره ملی 2020790203 
نماینده حقوقی ، تدبیر الگوریتم آریان به شناسه ملی 14009387228 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی پیرزاد جهرمی به شماره 
ملی 1810543428 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 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. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1464035(

ملی  شناسه  به  بنیان  آرتا  پشتیبان  همراه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تغییرات  آگهی   
14011300286 و به شماره ثبت 598198 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، مراد آباد، خیابان کوهسار پنجم مرکزی، خیابان شهید رضا اقبال پور، پالک 30، طبقه 
3، واحد 6 به کد پستی: 1477767347 تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1463417( 

ملی  شناسه  به  کارا  شده  توزیع  راهکارهای  توسعه  خاص  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی   
14009759110 و به شماره ثبت 572097 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، جنت آباد مرکزی، کوچه شاهد دوم، کوچه شاهد یکم، پالک 16، طبقه 1 به 
کد پستی: 1475794561 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1463421( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگام غرب آجورلو درتاریخ 1401/11/25 به شماره ثبت 
609078 به شناسه ملی 14011990378 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :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 جهت تحقق اهداف شرکت، 
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 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، شهرک چیتگر )امام رضا(، بزرگراه حکیم، بلوار 
پژوهش، پالک 0، مجتمع سرو G1( 6(، بال غربی، طبقه همکف، واحد 1 کدپستی 1496951757 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای محسن راسخ فرجی به شماره ملی 0046929096 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
آقای حمید آجورلو به شماره ملی 0057935351 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محسن راسخ فرجی به شماره ملی 0046929096 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای حمید آجورلو به شماره ملی 0057935351 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 )1463411(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سما تجارت همیار درتاریخ 1401/12/03 به شماره ثبت 
609460 به شناسه ملی 14012019699 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : واردات و صادرات ، خرید و فروش ، 
تولید ، خدمات پس از فروش کاالهای مجاز بازرگانی ، تامین و تجهیز قطعات یدکی ماشین آالت 
راه سازی و کشاورزی و معدنی ، خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از 
کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، 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 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، آذری، خیابان شهیدحسن برخورداری، خیابان 45 متری زرند، پالک 149، 
طبقه همکف کدپستی 1358693711 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم لیال رحیم زاده به شماره ملی 0077341406 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای حسین رحیم زاده به شماره ملی 1600867596 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم لیال رحیم زاده به شماره ملی 0077341406 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین رحیم زاده به شماره ملی 1600867596 
به سمت عضو اصلی 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 )1463412(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آدریان فراز آینده درتاریخ 1401/11/30 به شماره ثبت 
609304 به شناسه ملی 14012006824 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات مواد اولیه کارخانجات 
صنعتی و محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، خوراک دام و طیور و ارائه کلیه فعالیتها در زمینه 
اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع  تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیزات و راه 
تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی و همچنین 
انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع 
کلیه  واردات  صادرات  و  فروش  و  خرید  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  بندی  بسته  و  پخش  و 
کاالهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال از 
گمرکاتت داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت 
در نمایشگاههای بین المللی و برگزاری سمینار همایش، تأمین نیروی انسانی برای شرکت و 
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت 
ارزی و ریالی برای شرکت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از 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 شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، دزاشیب، کوچه آبکوه چهارم، خیابان 
شهید دکتر لواسانی، پالک -179، ساختمان تکنوآجر، بلوک شمالی، طبقه 2، واحد 6 کدپستی 
1936647717 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد محمدی به شماره ملی 2691265651 دارنده 250000000 
ریال سهم الشرکه آقای مجتبی شادمان به شماره ملی 3510198999 دارنده 250000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی به شماره ملی 2691265651 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجتبی شادمان به شماره ملی 3510198999 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 )1463420( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان اقتصاد کاسپین درتاریخ 1401/11/27 به شماره ثبت 
10462 به شناسه ملی 14012001585 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 خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش 
و تولید و صادرات و واردات مجاز بازرگانی از جمله انواع مواد شوینده و پودر لباسشویی ، مایع 
ظرفشویی ، مایع دستشویی ، مایع لباسشویی ، شامپو ، جرم گیر ، سفید کننده ، شیشه شور ، 
گاز پاک کن 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 وخارجی، 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 تهران، شهرستان شهریار، بخش جوقین، شهر فردوسیه، محمودآباد، کوچه 
، پالک -19، طبقه 2، واحد 4 کدپستی 3356747199 سرمایه شخصیت  رز، خیابان تختی 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سعید 
یاری ضرونی به شماره ملی 4190354945 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا یاری 
ضرونی به شماره ملی 4190706515 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سعید یاری ضرونی به شماره ملی 4190354945 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمیدرضا یاری ضرونی به شماره ملی 4190706515 
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 سعید یاری ضرونی 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 تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )1463413( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار بنا پرنیان درتاریخ 1401/09/20 به شماره ثبت 
605970 به شناسه ملی 14011744357 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام طراحی، محاسبه و نظارت 
فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین 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، سالمت، کوچه )بهرامی(، بزرگراه نواب صفوی، پالک 299، ساختمان لوازم پزشکی 
افرا، طبقه 4، واحد 416 کدپستی 1331686512 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهزاد آقارضی درمنی به شماره 
ملی 0069469814 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم پرنیان قربان پور کاویجان به شماره 
ملی 0073260479 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد آقارضی 
درمنی به شماره ملی 0069469814 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم پرنیان 
قربان پور کاویجان به شماره ملی 0073260479 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 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 )1463423(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آذران سنجش سهند ایرانیان درتاریخ 1401/11/30 به 
شماره ثبت 609305 به شناسه ملی 14012006839 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 
انجام عملیات آزمون وسایل سنجش و توزین مورد استفاده در داد و ستد عمومی توسط   ،
آزمایشگاه های سیار با تایید صالحیت توسط سازمان ملی استاندارد ایران ، تهیه و تامین وسایل 
و تجهیزات آزمون و موارد مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از منابع 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 جهت پیشبرد اهداف شرکت 
، اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانک ها جهت پیشبرد اهداف شرکت ، 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، نظام آباد، کوچه شهید ابوالفضل شفیعی، کوچه 
شهید حمیدرضا علی محمدی، پالک 27، طبقه 3 کدپستی 1644669911 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
سعید منوچهری به شماره ملی 0011641762 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود 
آذری به شماره ملی 0079854710 دارنده 140000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
سعید منوچهری به شماره ملی 0011641762 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای مسعود آذری به شماره ملی 0079854710 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 باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با 
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء 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 )1463414( 

 برگه سبز خودرو سانگ یانگ کوراندو مدل 2015، رنگ نقره ای متالیک، بشماره موتور 17295002041148 
و شماره شاسی KPTA0B18SFP221665، بشماره پالک ایران 44/ ۷8۵ج83 در تاریخ 1401/11/۲۷ به 

سرقت رفته است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/132(

مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلی اینجانب محمد حسین مینایی فرزند واحد به شماره شناسنامه 6916 
و کد ملی 0067278086 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع صادره از دانشگاه 
امام حسین )ع( با شماره 104 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه امام حسین )ع( به نشانی تهران بزرگراه بابایی ارسال نمایند.نوبت اول )کد1401/12/133(

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت ابژکتوری 150سی سی مدل 1399 به رنگ مشکی و شماره انتظامی 
149-۶۶8۶۷ و شماره موتور KF18FEJGG99844 و شماره تنه IRAHP9944DYH04871 به نام سعید 

رضائی مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/134(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام محمد عبائی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1990189237صادره از 
دزفول در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزاز صادره از واحد دانشگاهی دزفول با 
شماره 2220718 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد به نشانی ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/135(

  PARSTU5 : سند مالکیت  و  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش سواری  به نام وسیله نقلیه   
و رنگ خودرو : سفید-روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1395  و شماره پالک : 1۶/ 943 ن 4۶  و شماره شاسی 
: NAAN11FE0GH717420  و شماره موتور : 164B0082381  به نام صاحب سند : بهاره بهاری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/136(

مدرک تحصیلی اینجانب ایلیا ارشامی فرزند حمیدرضا به شماره ملی0925213561در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته ارتباط تصویری صادره از واحد دانشگاهی هنر سوره به شماره 9711402046 و تاریخ1401/12/06 
مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه سوره به نشانی تهران خیابان ازادی 

بین خوش و اذربایجان تحویل دهد.)کد1401/12/137(

ش.شاسی و  ایران۲۲  938ق۷1  ش.پالک  به  لیفان  خودروی  سوخت  و  بیمه   ، ماشین  کارت 
مالحسنی  معصومه  مالکیت  به   LFB479QL150600527ش.موتور و   NAKSG4324GB137512

مجدابادی کهنه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/138(

  برگ سبز خودرو سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : پی کی ای  و رنگ خودرو : متالیک  و مدل وسیله 
نقلیه : 85  و شماره پالک : 77ه 843 ایران 42 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/139(

کارت دانشجویی اینجانب امیرعباس سیاح براتی به شماره دانشجویی400219025 صادره از دانشگاه شهید 
بهشتی مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/140(

و مدل  : سبز یشمی   و رنگ خودرو  پژواردی    : نقلیه  نام وسیله  به  برگ سبز خودروی سواری      
وسیله نقلیه : 1383  و شماره پالک : 65ط441ایران 72  و شماره شاسی : 83133484  و شماره موتور 
: ذکریافرمانی   گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد  : 11783032659  به نام صاحب سند 

.)کد1401/12/141(

برگ سبز خودرو، اسناد کمپانی، سند مالکیت خودرو پاژن هرور زرد رنگ شرکت پیشگامان توسعه 
کشاورزی کوثر به شناسه ملی 10100421639 و به شماره انتظامی ایران 98-1۶4ج۶۲، مدل 1393، شماره 
شاسی NAMH213AKET000083 و شماره موتور 89605395 در تاریخ 15 فروردین 1400 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/142(

پروانه وکالت دادگستری شماره 1۵۶۶3 بنام سید عباس موسوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می 
باشد .)کد1401/12/143(

موتور  شماره  به   1400 مدل  شیری،  سفید  رنگ  پالس،  تیبا2  سوای  خودرو  برای  خودرو  کارت 
 30 ایران   522 92ق  پالک  شماره  و   NAS821100M1309102 شاسی  شماره  و   M15/9189656

متعلق به خانم الهام فالح رنجبر، مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/144(

: پیکان وانت  و رنگ  نقلیه  نام وسیله  به   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو وانت  
خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 138۷  و شماره پالک : 84م19۲ ایران 19  و شماره شاسی 
: 31۶۷1۵۵۷  و شماره موتور : 1148۶0۷08۷۷  به نام صاحب سند : پوریا عزیزی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.)کد1401/12/145(

كارت خودرو سواري : بسترن b50 f , به رنگ سفيد ، مدل : 95 , شماره پالك : ٦٢ ي ٨٣٤ ايران ٢٠ ، 
شماره شاسي : NAGS8CE22GA705825 شماره موتور : CA4GD5024758 به نام : پارسا مرادي 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است .)کد1401/12/146(

سند کمپانی خودرو جک S3-ATمدل 1400 با شماره موتور HFC4GB33DM0003621 و شماره 
شاسی NAKSG7427MB123988 و شماره پالک ایران ۲1 136 ن49 به نام زهرا تاج دینی مفقود 

شده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.)1401/12/147(

موتور  شماره   33 ایران   ۶3۶ پالک۲4ن   ۷8 مدل   ، سفید  پیکان  وانت  سبز(  مالکیت)برگ  سند 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود  کارگر  منصور  نام  به   ۷893۵4۷۵ شاسی  شماره   11۵1۷814804

)کد1401/12/148(

و مدل  روغنی   : سبز  رنگ خودرو  و  ار دی   پژو   : نقلیه  نام وسیله  به  برگ سبز خودروی سواری  
 : : 80  و شماره پالک : 45 954 ج 26  و شماره شاسی : 0080709454  و شماره موتور  وسیله نقلیه 
22328009266  به نام صاحب سند : افسانه صدیقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است 

.)کد1401/12/149(

   برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 1400  و شماره پالک : 9۵ه1۵۵ ایران 40  و شماره شاسی : NAAN01CE9MK160271  و 
شماره موتور : 124k1636769  به نام صاحب سند : مهسا علی زاده   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط شده است .)کد1401/12/150(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس فرج اللهی راد به کدملی 3۷۷0138۲۵۲فرزند محمدعلی به 
مفقود  پرستاری  رشته  زنجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   1391 سال  1۶/04/13۷1ورودی  تولد  تاریخ 

گردیده و فاقد اعتبار میباشد.نوبت اول)کد1401/12/151(


