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صادرات نفت روسیه قوی ماند

صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود، با یافتن خریدارهای 
جدید و با وجود اجرای کامل تحریم های غربی، در فوریه قوی ماند.

به گزارش ایسنا، ناظران بازار نفت به دقت آمار صادرات روزانه روسیه 
را برای مشاهده نشانه های اختالل پس از آغاز ممنوعیت واردات نفت 
دریابرد روسیه به اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، دنبال می کنند. 
تولیدکنندگان روسیه به کمک ناوگان سایه نفتکش ها به خریداران در 

منطقه خلیج فارس، آمریکای التین و آسیا  روی آورده اند.
اتحادیه اروپا واردات سوخت روسیه از طریق دریا را اوایل فوریه و دو 
ماه پس از آغاز تحریم واردات نفت خام روسیه، ممنوع کرد. عالوه بر این 
تحریم ها، مکانیزم سقف قیمت برای فروش محموله های نفت و سوخت 
روسیه خارج از اتحادیه اروپا فعال شدند. کشورهای خارج از این بلوک اگر 
می خواهند به خدمات غربی مانند حمل و بیمه دریایی برای محموله های 

روسیه دسترسی داشته باشند، باید مکانیزمهای مذکور را رعایت کنند.
طبق آمار شرکت تحقیقاتی کپلر، با وجود محدودیت هایی که در فوریه 
اعالم شدند، تولیدکنندگان روسیه به طور میانگین ۷.۳۲ میلیون بشکه در 
روز نفت خام و فرآورده های نفتی صادر کردند که مطابق با حجم صادر شده 
در دسامبر و تنها ۹ درصد پایین تر از رکورد باالی تاریخی در ژانویه بود. به 
گفته ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر، کاهش ماهانه صادرات دریابرد 
نفت روسیه، تا حدودی زیادی نتیجه میزان باالی صادرات ژانویه است که 
به اختالالت جوی مربوط بود. با وجود تاب آوری، صادرات نفت روسیه 
با فشار بیشتری روبروست زیرا هند که اکنون در زمره یکی از مشتریان 
بزرگ این کشور قرار دارد، با افزایش فشار از سوی بانکداران روبرست تا 
نشان دهد محموله هایی که از روسیه وارد می  شوند، سقف قیمت ۶۰ 
دالر برای هر بشکه نفت را رعایت می کنند. شرایط نظارتی دشوارتر، ممکن 
است خرید نفت روسیه در هند را تحت تاثیر قرار دهد.صادرات روسیه 
در مارس، ممکن است از تصمیم کرملین برای کاهش تولید نفت به میزان 
۵۰۰ هزار بشکه در روز در این ماه که به تالفی ممنوعیت های غربی انجام 
می شود، تحت تاثیر قرار بگیرد. مبنای این کاهش تولید، سطح تولید ژانویه 

است که به حدود ۱۰.۸۶ میلیون بشکه در روز بالغ شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هنوز معلوم نیست که آیا تولیدکنندگان 
روسیه در نتیجه این محدودیت، ترجیح می دهند صادراتشان را کاهش 
دهند یا پاالیش داخلی را محدود کنند. برنامه های اولیه برای مارس 
باال  را  پاالیشگاهی  نشان می دهد شرکتهای نفتی قصد دارند فعالیت 
نگه دارند تا از مزایای مالیاتی که قرار است از آوریل کاهش پیدا کنند، 

بهره ببرند.

شکایت نکنیم همه چیز را از دست داده ایم

 قرارداد گازی ایران-پاکستان به گام آخر رسید
بازاریابی  در  بین الملل  مدیر  سابق  معاون 
و عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: ما در 
این مدت کوتاه یک ساله که زمان داریم، اگر 
شکایت نکنیم و مراحل قانونی آن طی نشود 
طرف پاکستانی آزاد می شود و ما از نظر حقوقی 
بین المللی  مراجع  در  اقدامی  هیچ  نمی توانیم 

انجام دهیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  امیرمعینی  مهران 
از  ایران  گازی  شکایت  درباره  ایلنا،  اقتصادی 
پاکستان اظهار داشت: در حال حاضر به نظر 
نمی رسد که طرف پاکستانی تمایل داشته باشد 
که از ایران برداشت گاز کند و طی این مدت 
نشان داده که به نوعی زمان می خرد، بنابراین 

مهمترین اقدام شکایت است.
یک  کوتاه  مدت  این  در  ما  کرد:  تاکید  وی 
و  نکنیم  شکایت  اگر  داریم،  زمان  که  ساله 
پاکستانی  قانونی آن طی نشود طرف  مراحل 
آزاد می شود و ما از نظر حقوقی نمی توانیم هیچ 

اقدامی در مراجع بین المللی انجام دهیم.
مطالعات  موسسه  علمی  هیات  عضو 
بین المللی انرژی تصریح کرد: اکنون پاکستان 
طرح های توسعه ال ان جی را دنبال می کند و 
بنا دارد نیاز خود را از طریق ال ان جی مرتفع 
کند، مذاکراتی هم با روسیه برای ساخت خط 
لوله البته از مسیر دیگری غیر از مسیری که در 
برنامه صادراتی ایران بوده، داشته است. باتوجه 
به محدودیت هایی که در ارتباط با صادرات گاز 
برای روسیه بوجود آمده؛ پاکستان می تواند یک 
نوعی  به  و  باشد  این کشور  برای  بازار جذاب 
اولویت و دست برتر را در صادرات به این کشور 

خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در هر حال نکته مهم 
طرف  اینکه  تهران-اسالم آباد  گازی  قرارداد  در 
پاکستانی هیچ اقدام مثبتی در ارتباط با احداث 
خط لوله برای دریافت گاز از مسیر ایران نداشته 
است، برای شمال به جنوب خط لوله دارد اما 
شرقی-غربی نیاز به احداث ۷۰۰ کیلومتر خط 
دارد تا گاز را به مراکز مصرف خود برساند که 

تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده 
اجرایی  هر حال  در  امیرمعینی گفت:  است. 
شدن این قرارداد نیازمند بازنگری در مسیر خط 
لوله خواهد بود و به نظر می آید سخت نباشد، 
اما در هر حال نکته مهم تعلل طرف پاکستان 
است. این کشور همیشه ادعا کرده که ایران 
تحریم است و ما نمی توانیم پروژه را تامین مالی 
کنیم بنابراین همواره این پروژه به تعویق افتاده 
است. وی با بیان اینکه شکایت نتایج مثبتی 
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  داشت،  خواهد 
بهترین کاری که ایران می تواند انجام دهد اینکه 
شکایت کند تا مراحل حقوقی را طی کند اگر 
در فرصت یک ساله این اتفاق نیفتد ایران همه 

چیز را از دست خواهیم داد.
معاون سابق مدیر بین الملل در بازاریابی و 
عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: رقم جریمه 
به دادگاه بستگی دارد و بر اساس مفاد قرارداد 

تعیین خواهد شد.
به  ایران  مقامات  اخیرا  ایلنا،  گزارش  به 
پاکستان اعالم کرده اند تا بهار سال ۱۴۰۳ خط 
لوله ای برای دریافت گاز ایران احداث کند وگرنه 

با جریمه ۱۸ میلیارد دالری روبرو خواهد شد.
از  نقل  به  پاکستانی  مقام  یک  گفته  به 
مقامات ایران؛ پروژه خط لوله بخش پاکستانی 
برای دریافت گاز ایران باید تا فوریه یا مارس 
۲۰۲۴ آماده باشد در غیر این صورت اسالم آباد 

باید جریمه ۱۸ میلیارد دالری پرداخت کند.
گازی  قرارداد  یک  سال ۲۰۰۹  در  کشور  دو 
مقرر شد خط  آن  اساس  بر  که  کردند  امضا 
لوله ایران- پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و 
ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون متر 
مکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای 
هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک 

میلیون دالر جریمه خواهد بود.
ایران تا سال ۲۰۱۵ خط لوله انتقال گاز را تا 
اما  کرد،  احداث  پاکستان  مرز  نزدیکی های 
پاکستان به دلیل تحریم های آمریکا هنوز برای 
منطقه  تا  ایران  مرزهای  از  لوله  خط  احداث 

نواب شاه در ایالت سند اقدام نکرده است.

اخبار

امیرمعینی: در هر حال اجرایی 
شدن این قرارداد نیازمند 

بازنگری در مسیر خط لوله 
خواهد بود و به نظر می آید 

سخت نباشد، اما در هر حال 
نکته مهم تعلل طرف پاکستان 
است. این کشور همیشه ادعا 

کرده که ایران تحریم است و ما 
نمی توانیم پروژه را تامین مالی 

کنیم بنابراین همواره این پروژه 
به تعویق افتاده است

و  به صادرات  اقدام  قطر  از کشور  گاز  واردات  از طریق  می توان 
ترانزیت گاز و یا تبدیل گاز وارد شده از قطر به برق و صادرات آن به 

کشورهای همسایه نمود.
به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله با رسیدن فصل سرما موضوع 
ناترازی گاز به یکی از موضوعات جدی کشور تبدیل می شود. موضوعی 
که در اوج سرمای زمستان امسال نیز پر حاشیه شد و حتی منجر به 
قطعی موقت گاز در مناطقی از شمال شرق کشور شد. قطع سوآپ 
گاز کشور ترکمنستان از جمله دالیلی بود که به افت فشار در آن 

مقطع منجر شد.
در این راستا یکی از راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد می کنند 
تعامل بیشتر با کشورهای همسایه از جمله قطر در واردات و یا سوآپ 

گاز است.
کشور قطر از لحاظ ذخایر گازی اثبات شده بعد از روسیه و ایران با 
۲۴.۷ تریلیون مترمکعب در جایگاه سوم قرار دارد. این کشور از آنجا 
که با تقاضای داخلی کمی روبروست؛ می تواند درصد زیادی از تولید 
گاز طبیعی خود را به دیگر کشورها صادر نماید. قطر گاز خود را به 
دو صورت LNG و خط لوله صادرات می کند که عمده آن به صورت 
LNG صادر می شود. به طوری که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۲ درصد 
صادرات گاز این کشور به صورت LNG و مابقی آن از طریق خط لوله 

صادر شده است.
ایران نیز دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی دنیا است به 
طوری که ذخایر گاز طبیعی اثبات شده ایران تا سال ۲۰۲۰، ۳۲.۱ 
تریلیون مترمکعب است که پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد. 
چهارمین  چین  و  روسیه  آمریکا،  از  بعد   ۲۰۲۰ سال  در  ایران  اما 
مصرف کننده گاز در دنیا بوده است و بیش از ۲۳۳ میلیارد مترمکعب 
گاز مصرف نموده است. مصرف باالی گاز در کشور موجب شده است 
که تنها امکان صادرات میزان اندکی از گاز تولید شده وجود داشته 
ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۱/۵  گاز طبیعی  میزان صادرات  باشد. 
میلیارد متر مکعب بوده که به کشورهای ترکیه و عراق از مسیر خط 

لوله صادر شده است.
قطر قصد دارد ظرفیت صادرات گاز خود را تا سال ۲۰۲۷ به میزان 

۶۸ میلیارد مترمکعب افزایش دهد. با توجه به کمبود گاز در دسترس 
برای صادرات به کشورهای همسایه در ایران؛ می توان با واردات گاز 
از قطر اقدام به صادرات یا ترانزیت آن به کشورهای همسایه نمود. 
همچنین می توان گاز دریافت شده از قطر را به برق تبدیل کرده و با 

ایجاد ارزش افزوده به کشورهای منطقه صادر نمود.
حفظ  بر  عالوه  می تواند  قطر  طرح،  این  اجرایی شدن  صورت  در 
بازارهای فعلی خود و ایجاد تنوع در نحوه ارسال گاز تولیدی، از مسیر 
خطوط لوله گاز یا خطوط انتقال برق به کشورهای منطقه، با امنیت 
باالتری اقدام به صادرات نماید و ایران نیز به عنوان مرکز و قطب انرژی 
و گازی منطقه نقش ایفا کند. این وضعیت از نظر اقتصادی به سود 
قطر و کشورهای واردکننده انرژی در منطقه است زیرا قطر با کاهش 
هزینه انتقال درآمد بیش تری به دست می آورد و کشورهای واردکننده 

نیز هزینه کمتری برای واردات انرژی خود می پردازند.
این نقش آفرینی از لحاظ اقتصادی موجب افزایش درآمد ملی ایران 
شده و به رشد اقتصادی کشور کمک می نماید. همچنین وابسته بودن 
کشورهای منطقه به انرژی وارد شده از مسیر ایران در بهبود وضعیت 
سیاسی و امنیتی کشور نیز مؤثر است. برای استفاده حداکثری از 
این فرصت و تسهیل در روند اجرای این پروژه، می توان به ازای حق 
ترانزیت و یا هزینه گاز وارداتی از قطر کاالی ایرانی به این کشور صادر 
کرد و تسویه مالی را نیز از این طریق انجام داد. این اقدام عالوه بر 
منفعت اقتصادی حاصل از ترانزیت انرژی، از طریق صادرات کاال و 
خدمات نیز منفعت نصیب کشور می کند. اتفاقی مشابه با شرایطی 

که مدتی در مبادالت گازی بین ایران و ترکمنستان جریان داشت.

فرصت مغفول صادرات انرژی به کشورهای همسایه از طریق سوآپ گاز قطر

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مدیریت آروین کاوش نوید درتاریخ 1401/12/08 به شماره 
ثبت 609717 به شناسه ملی 14012039719 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و اجاره امالک و 
اراضی کشاورزی، مسکونی، صنعتی، تجاری و مشارکت در ساخت، خرید و فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت از بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خارجی، شرکت در همایش ها و نمایشگاه 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، درب دوم، خیابان شهید محمد رضا قلندری، بن بست دهم، 
پالک 1، طبقه 1، واحد جنوبی کدپستی 1939667531 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهرزاد عبدی خلیفه به 
شماره ملی 1950952134 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای سید حسین گودعربونی شیراز 
به شماره ملی 2283105951 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهرزاد 
عبدی خلیفه به شماره ملی 1950952134 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید 
حسین گودعربونی شیراز به شماره ملی 2283105951 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 )1464894(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طاها همراه داریا درتاریخ 1401/12/08 به شماره ثبت 
609678 به شناسه ملی 14012037740 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تهیه و تولید 
و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،صادارت 
و واردات موبایل، اخذ وام و تسهیالت ازکلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی شرکت در 
مزایدات و مناقصات 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، مجیدیه شمالی، خیابان شهید استاد حسن بنا، خیابان شهید علی قنبری، پالک 
17، طبقه 6، واحد غربی کدپستی 1665977518 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی قاسمی به شماره 
ملی 0069797277 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه علی پور سهی به شماره 
ملی 1239958560 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی قاسمی 
به شماره ملی 0069797277 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه علی پور سهی به شماره ملی 1239958560 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات   ، سفته   ، چک  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و 
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 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادوامالک کشور  ثبت  باشد. سازمان  نمی 

تهران )1464898( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان زیست پالسما درتاریخ 1401/12/08 به شماره 
ثبت 609697 به شناسه ملی 14012038473 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، ساخت، تولید، مونتاژ و راه 
اندازی خطوط تولید کارخانجات و کلیه ماشین آالت، تجهیزات و قطعات صنعتی ، انجام مدیریت 
اجرایی پسماند، خرید و فروش، واردات و صادرات، تعمیر، نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش 
در زمینه موضوع فعالیت، اخذ وام و اعتبارات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی 
، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز و معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 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، شهرک مخابرات، بلوار امیرسرلشگرخلبان 
محمد حق شناس، خیابان کوهیار، پالک 0، ساختمان گلستان 2، بلوک K2، طبقه 4، واحد 716 
کدپستی 1981986931 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه شاهی به شماره ملی 0059758971 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای شهروز ساویز به شماره ملی 5049110025 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه شاهی به شماره ملی 0059758971 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای شهروز ساویز به شماره ملی 
5049110025 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 )1464906(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا توسعه تجارت مهسا و مهدیس درتاریخ 1401/12/08 
به شماره ثبت 609754 به شناسه ملی 14012041695 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه پخش وتوزیع 
و بسته بندی کلیه مواد غذایی انواع نان برنج و حبوبات شیرینی ،کیک،کلوچه شکالت ،لبنیات 
پاستوریزه وپروتیین نوشابه وانواع آشامیدنی مجاز،تهیه وتوزیع وپخش انواع لوازم بهداشتی 
و ارایشی ،انجام کلیه خدمات کامپیوتری و نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و فروش 
قطعات سخت افزاری ،طراحی سایت و نرم افزار)غیرهنری و غیرفرهنگی و غیرتبلیغاتی و غیر 
رسانه ای (،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،طراحی مشاوره و 
محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژ ه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و 
بتنی ،اخذ و ایجاد نمایندگی و شعب از شرکت های داخلی و خارجی، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاه 
ها، سمینار ها، افتتاح حساب جاری و اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، گشایش اعتبارات، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی 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، گذر پایین دوالب، کوچه شهید محمود پورصالح، خیابان شهید داود عجب گل، 
پالک 239، طبقه همکف کدپستی 1771865656 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,100,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نسرین محمودوند به شماره ملی 
0082164940 دارنده 110000 ریال سهم الشرکه خانم اسراء فرهادی به شماره ملی 0203954467 
دارنده   0250909987 ملی  شماره  به  فرهادی  مریم  خانم  الشرکه  سهم  ریال   88000 دارنده 
88000 ریال سهم الشرکه خانم مهدیس فرهادی به شماره ملی 0252714857 دارنده 88000 
ریال سهم الشرکه خانم مهسا فرهادی به شماره ملی 0252714865 دارنده 88000 ریال سهم 
الشرکه آقای مهدی فرهادی به شماره ملی 3252996898 دارنده 627000 ریال سهم الشرکه 
خانم فریده جان جان به شماره ملی 3961348723 دارنده 11000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم نسرین محمودوند به شماره ملی 0082164940 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فریده جان جان به شماره ملی 
3961348723 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 آقای مهدی فرهادی به کد ملی 3252996898 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 )1464897( 

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و کارت خودرو  
و کارت هوشمند خودرو  به  نام وسیله نقلیه : MVM X33S  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1397  و شماره پالک : ایران 20 482س 33  وشماره شاسی : NATGBAYK7J1025767  و شماره موتور 
: MVM484FBDJ025356  به نام صاحب سند : سیده کیمیا موسوی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12182(

برگ سبز خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
 : موتور  شماره  و    NAAC91CE5HF141096  : شاسی  شماره  و  : 41ن53-813   پالک  شماره  و    96
124K1048498  به نام صاحب سند : حجت اله سلطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/183(

فرزند  شناسنامه64118  شماره   0078104351 ملی  کد  با  ایوزخانی  حسین  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره   ۲4 س   5۹۲ ایران   50 پالک  شماره   1401 مدل  مشکی  نقرهای  کوییک  خودرو  محمود 
تاریخ 1401/11/4  در  ایوزخانی  حسین  نام  موتورM159716684به  شماره   NAPX212AAN1136354

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/184(

سند کمپانی خودروی رانا پالس سفید به شماره پالک44 1۷۷ و 81 وبه شماره موتور172B0084860مفقود 
گشته وفاقد اعتبار میباشد)کد1401/12/185(

یک کیف کوچک جیبی قهوه ای رنگ شامل کارت ملی هوشمند و  گواهینامه و  کارت های بانکی اقای  
مصطفی عرب  به کد ملی : 4569878067 از تاریخ 1401/11/29 گمشده است لطفا در صورت پیدا شدن با 

شماره 09123125116 تماس حاصل فرمایید.)کد1401/12/186(

سند کمپانی خودرو وانت آریسان مدل 1399 به شماره پالک ایران 29/ 511 ل 57 به رنگ سفید به شماره 
موتور 118J5025884 و شماره شاسي NAAB66PE0LC103023 به مالكيت آقا علی مهرانپور به شماره 

ملی 2280520192 صادره از شیراز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/187(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سایپا 132 )پراید 132( رنگ سفید-روغنی مدل 1390 شماره 
پالک 10ایران 998 ل 16 شماره VIN: IRPC901VXRJ278863 شماره موتور 4180375 به نام مهدی 
هدایت به شماره ملی 3801549364 در تاریخ 1401/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/188(

كارت هوشمند سوخت  و کارت خودرو  و کارت بیمه خودرو و معاینه فنی خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه 
: کیا اسپرتیج  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 2013  و شماره پالک : 66 ایران 941 ط 14  و شماره 
شاسی : KNApC812DD7507263  و شماره موتور : G4kEDH423676  به نام صاحب سند : عباس 

صالحی احمد اباد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/189(

ایران 88 و شماره موتور  کارت خودرو سواری L90 مدل 1393 رنگ سفید به شماره پالک 319م27 
K4MA690D238269 و شماره شاسی NAPLSRALDE1211698 در مالکیت زینب تمری به شماره 

ملی 5010863812 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/190(

  برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو ۲0۶  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه : 
1385  و شماره پالک : ۶3س1۲۶ایران44 و شماره شاسی : 10828186  و شماره موتور : 13085002626  به نام 

صاحب سند : فائزه امرالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/191(

قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر انتشار گزارش 
نفت  واردکننده  بزرگترین  که  در چین  مثبت  اقتصادی 

جهان است، برای دومین روز افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در ماه مه، ۲۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و 
به ۸۳ دالر و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد آوریل 
نفت برنت که روز سه شنبه منقضی شد، یک دالر و ۴۴ 
سنت معادل ۱.۸ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دالر و ۸۹ 

سنت رسید.
برای  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  بهای معامالت وست 
تحویل در آوریل، با ۳۱ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، 
به ۷۷ دالر و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز گذشته ۱.۸ درصد صعود کرده بود.
قیمت نفت همچنان از انتظارات برای بهبود قوی تقاضا 

در چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
پس از آمریکاست، پشتیبانی می شود. این انتظارات با 
انتشار آماری که نشان داد فعالیت کارخانه ای چین در 
فوریه، برای نخستین بار در هفت ماه گذشته رشد کرده 
است، تقویت شد. شاخص مدیران خرید بخش تولید 
چین که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد  بخش تولید 
در فوریه، سریعترین روند توسعه را از سال ۲۰۱۲ داشته 
است. با این حال، سیگنال تقاضای قوی چین تا حدودی 
الشعاع سیگنال های رشد ذخایر نفت در آمریکا  تحت 
که بزرگترین مصرف کننده جهان است، قرار گرفت. آمار 
موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به ۲۴ فوریه، به میزان ۶.۲ میلیون بشکه رشد 
کرده است. اما ذخایر بنزین به میزان ۱.۸ میلیون بشکه و 
ذخایر سوخت های دیگر شامل نفت کوره و دیزل به میزان 

۳۴۰ هزار بشکه کاهش داشت. آمار رسمی ذخایر نفت 
و فرآورده های نفتی آمریکا، بعدازظهر روز جاری منتشر 
می شود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند 
این آمار نشان خواهد داد ذخایر آمریکا برای دهمین هفته 

متوالی رشد کرده است.
اداره اطالعات  بر اساس گزارش رویترز، طبق گزارش 
انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور در دسامبر به ۱۲.۱۰ 
میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان از اوت 
سال ۲۰۲۲ بود. در میان بزرگترین ایالت های تولیدکننده 
شمالی ۱۲.۵  داکوتای  و  درصد  تگزاس. ۲  تولید  نفت، 
درصد کاهش یافت. در این بین، محصول عرضه شده 
نفت و فرآورده های نفتی که معیاری برای تقاضاست، در 
دسامبر به ۱۹.۴۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که 

پایین ترین میزان از مارس سال ۲۰۲۱ بود.

نفت در مدار صعود قیمت


