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قیمت نفت صعودی شد

قیمت نفت تحت تاثیر احیای تقاضای چین و افت ارزش دالر، روند 
کاهشی که ابتدای معامالت روز دوشنبه بازار آسیا داشت را معکوس کرد 

و اندکی افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت که در ابتدا با کاهش گشوده 
شد، ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد افزایش یافت و به ۸۲ دالر و ۹۷ سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ 
سنت معادل ۰.۲۶ درصد افزایش، به ۷۶ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه 

رسید.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی در صبح دوشنبه نوشتند: 
فضای بازار تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به تحکیم بیشتر سیاست پولی 
توسط فدرال رزرو آمریکا که با افزایش ذخایر نفت در آمریکا تشدید شده، 

شکننده مانده است.
استفن اینس از شرکای شرکت مدیریت دارایی شرکت اس پی آی در این 
باره گفت: احتمال دارد که آمار مثبت از بهبود فعالیت اقتصادی در شرق، 
با مشکالت کالن در غرب، رویارویی پیدا کنند. از نقطه نظر یک معامله گر، 
نفت دالر آمریکا باید عقب نشینی کند زیرا معامله گران از انتظارات برای 
آمریکا دست  مرکزی  بانک  توسط  بهره  های  نرخ  افزایش  روند  تسریع 
کشیدند و مسیر برای تسلط عوامل بنیادین چینی مثبت بر معامالت کاال، 

هموار شده است.
افت ارزش دالر، معامالت نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود را 
برای خریداران آمریکایی ارزان تر کرد. مشکالت بانک سیلیکون ولی و بانک 
سیگنیچر نیویورک و نگرانی ها نسبت به سرایت احتمالی مشکالت مذکور، 
به ریزش دارایی های آمریکایی در پایان هفته گذشته منتهی شد و دالر را 

تحت فشار نزولی قرار داد.
اظهارات روز یکشنبه امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی سعودی درباره 
تقاضای چین برای نفت نیز تا حدودی از قیمت ها پشتیبانی کرد. ناصر 
گفت: اگر بازگشایی چین و رشد تقاضا برای سوخت جت و ظرفیت مازاد 
تولید محدود را در نظر بگیریم، ما درباره دو میلیون بشکه صحبت می کنیم 
و همانطور که گفتم در کوتاه مدت و میان مدت، خوش بینی محتاطانه ای 

داریم و بازار توازن نزدیکی پیدا خواهد کرد.
روابط  احیای  برای  تهران  و  ریاض  توافق  اعالم  از  پس  اظهارات  این 
دیپلماتیک با میانجی گری چین صورت گرفت که احتماال راه را برای توافق 
هسته ای هموار کرده و امکان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را 

فراهم می کند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه 
اعالم کرد شرکت های انرژی آمریکایی، شمار دکل های حفاری نفت و 
گاز طبیعی را هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی کاهش دادند که 

طوالنی ترین روند از ژوئیه سال ۲۰۲۰ است.

 طرح گواهی سپرده  نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی اجرایی شد

وش نفت خام کوتاه می شود دست دالالن از فر
یکی از گام های بلند دولت سیزدهم در صنعت 
نفت، که به تازگی آیین رونمایی آن برگزار شد 
عرضه ی گواهی سپرده  نفت خام و میعانات گازی 
بازار  در  تازه ای  ابزار  گواهی  این  واقع  در  است. 
سرمایه است که می تواند راهی شفاف برای ورود 

بخش خصوصی به صنعت نفت باشد.
در  این طرح  اگرچه  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
طول دهه ی ۹۰ بارها مورد آزمون و خطا قرار گرفت 
اما هم اکنون و همگام با اقتصاد مقاومتی، اجرایی 
شد و آیین رونمایی آن، روز گذشته )یکشنبه ۲۲ 
اسفند( در تابلوی گواهی سپرده حامل های انرژی 

بورس ایران، برگزار شد.
اما گواهی سپرده ی نفت خام و میعانات گازی 
چیست؟ چه تأثیری در اقتصاد، فروش نفت و 
دارد؟ چه کسانی  حضور شرکت های خصوصی 
امکان خرید این سپرده ها را دارند و دسترسی به 
انجام می پذیرد؟ این گزارش  آن، به چه صورت 

تالش می کند به این سوال ها پاسخ دهد.
خریداران گواهی سپرده نفت خام، متضرر 

نخواهند شد
جواد اوجی، درباره فروش گواهی سپرده نفت 
خام و میعانات گازی گفته است که هیچ خریداری 
با خرید این گواهی ها، متضرر نخواهد شد و هر 
زمانی که بخواهد می تواند گواهی خود را نقد کند.

 با توجه به اینکه در اقتصاد شکننده ی ایران، 
ریسک چنین سرمایه گذاری هایی باالست، سخنان 
خواهد  خریداران  برای  خوبی  خبر  قطعاً  وزیر، 
بود. اما در حال حاضر که طرح در ابتدای مسیر 
اجرای خود قرار دارد، تنها فعاالن حقوقی )ایرانی 
هستند.  گواهی  این  خرید  به  مجاز  خارجی(  و 
فعالن  مختص  تنها  طرح،  این  اول  مرحله ی 
اقتصادی، اعم از نهادها و شرکت هایی است که 
دارای کد بورسی هستند اما در مرحله ی دوم اجرای 
آن، صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها نیز 
امکان خرید دارند و به این ترتیب، افراد حقیقی 
نیز می توانند به صورت غیرمستقیم از مزایای این 
طرح استفاده کنند که البته زمان اجرای آن هنوز 

مشخص نیست.
پس از خرید، همه دارندگان این گواهی ها که 
طبق شرایط اعالمی شرکت ملی نفت در اطالعیه 
گشایش انبار استاندارد تحویل را دارند می توانند 

درخواست تحویل نفت خام و میعانات گازی را 
ارائه کنند و محموله خود را تحویل بگیرند.

ملی  شرکت  مدیرعامل  خجسته مهر،  محسن 
نفت ایران در این خصوص عنوان کرده: امکان 
تحویل فیزیکی نفت خام به مشتریان داخلی برای 
نخستین بار است که تاریخ صنعت نفت ایران 
فراهم شده و این اوراق مبتنی بر بدهی شرکت 
ملی نفت ایران نیست و سود آن سیال خواهد 

بود.
مزایای طرح گواهی سپرده نفت خام چیست؟

خجسته مهر درباره ماهیت این طرح بیان کرده: 
نفت،  در بخش صادرات  اوراق  نوع  این  انتشار 
کار جدید و یک ابزار مالی بسیار ارزشمند است و 
دارنده هر یک از این ورقه های سپرده، مالک نفت 

خواهد بود.
بورس  در  آن  ارائه ی  طرح  این  مزایای  از  یکی 
به  نفت  فروش  برای  شفافی  فضای  که  است 
این  به  خصوصی  بخش  ورود  و  می آورد  وجود 
حوزه را سهولت می بخشد. از سوی دیگر این طرح 
می تواند به یکی از ابزارهای فروش نفت بدل شود 
فروش  برای  را  متنوع  بستری  می تواند  که خود 

نفت به وجود آورد.
میعانات  و  خام  نفت  سپرده   گواهی  انتشار 
گازی، نگرانی ها در مورد فساد، پولشویی و داللی 
در این حوزه را نیز کاهش می دهد چرا که قیمت 
و  واقعی  تقاضای  و  عرضه  براساس  بورس،  در 
بسته به محصول، تحت تأثیر قیمت های جهانی 

صورت می گیرد.
همچنین یکی از مهمترین مزایای این طرح، 
کمک به رفع کسری بودجه دولت است. گواهی 
سپرده نفت خام و میعانات گازی می تواند بستر 
به وجود آورد که منابع مالی شفافی را به دولت 
برساند تا در جبران کسری بودجه یاری برساند. 
فروش  از  حاصل  وجوه  تمامی  که  آنجایی  از 
گواهی سپرده نفت خام به حساب شرکت ملی 
نفت واریز می شود و مطابق عملیات رایج واحد 
خواهد  تسهیم  ایران  نفت  ملی  شرکت  مالی 
شد، نقش مثبتی در جبران کسری بودجه ایفا 

خواهد کرد.
برخالف اوراق سلف نفتی، گواهی سپرده نفت 
خام اوراق تامین مالی نیست. گواهی سپرده نفت 

خام روشی برای فروش نفت است. یعنی در این 
روش فرایند تحویل کاال اتفاق می افتد.

شفافیت در فروش نفت خام و میعانات گازی
گواهی سپرده نفت خام یک ابزار استاندارد برای 
معامالت این حامل انرژی به شمار می رود. این 
گواهی نوعی اوراق بهادار و نشان دهنده مالکیت 
دارنده آن بر مقدار معینی از نفت خام موجود 
در مخازن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است 
که  است  استانداردی  انبار  قبض  آن  پشتوانه  و 
توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود. 
این گواهی یک طبقه جدید دارایی برای مشارکت 
اشخاص حقیقی و حقوقی در معامالت حامل های 

انرژی در بستر شفاف بورس است.
با ظرفیت کنونی،  در حال حاضر و متناسب 
ساالنه ۳۶میلیون بشکه نفت خام و ۳۶میلیون 
عرضه  انرژی  بورس  در  گازی  میعانات  بشکه 

خواهد شد و این امکان وجود دارد متقاضیان و 
فعاالن بازار سرمایه به قیمت روز بانک مرکزی 
می توانند معادل ریالی قیمت نفت خام را پرداخت 
کنند و در بازار ثانویه اوراق خود را خرید و فروش 
کنند. آن دسته از فعاالن بازار که کد حقوقی دارند 
می توانند از ۵۰۰ بشکه نفت خام به باال در بورس 
انرژی خرید و فروش کنند، همچنین امکان خرید 
این اوراق برای شرکت های خارجی به  صورت ارزی 

وجود دارد.
باید منتظر  این قدم مثبت،  به  با توجه  حال 
بود و دید که تا چه اندازه موفق خواهد بود که 
به نظر می رسد با آزمون و خطاهایی که در طول 
این سال ها روی طرح گواهی سپرده  نفت خام و 
میعانات گازی صورت گرفته، این طرح بتواند به 
اهداف خود برسد و تغییری اساسی در فروش 

نفت حاصل کند.

اخبار

اوجی، درباره فروش گواهی 
سپرده نفت خام و میعانات 

گازی گفته است که هیچ 
خریداری با خرید این گواهی ها، 
متضرر نخواهد شد و هر زمانی 

که بخواهد می تواند گواهی خود 
را نقد کند

 قرارداد تجاری تبادل انرژی الکتریکی ایران و پاکستان در حضور 
وزرای نیرو و انرژی دو کشور به امضا رسید.

از وزارت نیرو، صبح امروز مراسم امضای قرارداد  ایرنا  به گزارش 
تجاری تبادل انرژی الکتریکی بین ایران و پاکستان در حضور علی اکبر 
پاکستان در  انرژی  وزیر  نیرو و خرم دستگیر خان  وزیر  محرابیان 

ساختمان وزارت نیرو برگزار شد.
بر اساس این قرارداد که به امضای آرش کردی مدیرعامل توانیر و 
ریحان اختر نماینده وزارت انرژی پاکستان رسید، ظرفیت تبادل برق 
دو کشور روی خطوط ۱۳۲ کیلوولت با ۱۰۰ مگاوات افزایش به ۲۰۰ 
مگاوات می رسد. این در حالی است که با اجرای فاز دوم و احداث 
۷۰ کیلومتر خط ۲۳۰ کیلوولت در پاکستان، توان انتقال نیرو بین دو 

کشور در آینده نزدیک به ۴۰۰ مگاوات ارتقا می یابد.
و  نیرو  وزیران  توافقات  حاصل  قرارداد  این  گزارش،  این  بر  بنا 
انرژی دو کشور در کمتر از یک سال گذشته است که با سرعتی 
کم نظیر و در مدت زمانی کمتر از ۹ ماه عملیات طراحی، مهندسی 

کیلوولت   ۱۳۲ خط  کیلومتر   ۸۳ و  رسیده  اتمام  به  آن  اجرای  و 
بهره برداری  آماده  و  احداث  و تجهیزات جانبی،  به همراه پست ها 
شده است که بهره برداری رسمی از آن به زودی با حضور مقامات 

ارشد دو کشور آغاز می شود.
قرارداد تجاری تبادل انرژی بین ایران و پاکستان امضا شد

"خرم دستگیر خان" وزیر انرژی پاکستان در این مراسم، مدیریت 
و راهبری مهندس محرابیان وزیر نیرو در اجرای سریع این پروژه را 
شایسته تقدیر دانست و از تالش تیم های فنی دو کشور در اجرای بی 

نقص پروژه قدردانی کرد.
پروژه تقویت ارتباط الکتریکی دو کشور از سال ۸۸ کلید خورد، در 
عین حال و در پی نشست وزرای نیرو و انرژی دو کشور در تیر امسال، 

مجدد احیا و با اراده هر دو دولت طی ۹ ماه به نتیجه رسید.
همکاری در امور فنی مهندسی، بهره گیری از توان سازندگان ایرانی 
و ایجاد شرکت های مشترک در زمینه برق و انرژی از دیگر جنبه های 

مورد تفاهم در این قرارداد است.

با حضور وزرای نیرو و انرژی دو کشور
قرارداد تجاری تبادل انرژی بین ایران و پاکستان امضا شد

اگهی فقدان سند مالکیت
خانم نرگس خیری فرد نژاد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یکواحد تجاری قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف 
بمساحت 67/56 متر مربع بشماره پالک 16401فرعی از 155 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 3096 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان ذیل صفحه 139 
دفتر 3766 بنام متقاضی ثبت و سند بشماره چاپی 373719 صادر و تسلیم شد که سند 
مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است.لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد
مسلم مرزآرا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جهان گستر روناک درتاریخ 1401/12/20 به شماره ثبت 610286 به شناسه 
ملی 14012075289 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه ، تولید ، ساخت ، مونتاژ ، تجهیز و راه اندازی خطوط 
تولید کارخانجات صنعتی ، صنایع تبدیلی ، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و 
صنعتی ، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و خرید و فروش 
و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد 
بانکها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی ، برپایی 
غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی 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 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 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای داود سبحانی به شماره ملی 0057665192 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای بهمن جهانگیری به شماره ملی 4199629572 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای داود سبحانی به شماره ملی 0057665192 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای بهمن جهانگیری به شماره ملی 4199629572 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 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 )1469324(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهتا فاطر آپادانا درتاریخ 1401/12/21 به شماره ثبت 610348 به 
شناسه ملی 14012078959 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
واردات و   ، بندی  ، بسته  ، فرآوری  توزیع   ، تولید   ، ، فروش  :خرید  فعالیت  عموم آگهی میگردد. موضوع 
صادرات ، پخش شاهرگی و مویرگی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از محصوالت مواد غذایی اعم از قند 
و شکر ، حبوبات وکلیه محصوالت غذایی و خدمات پس از فروش آنها ، حق العمل کاری محصوالت مواد 
غذایی ، تولید ، فراوری و بسته بندی ، پخش و صادرات کلیه محصوالت غذایی در کارخانجات ظرفیت خالی 
محصوالت غذایی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی برای شرکت ، اخذ وام و 
تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای 
شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها برای شرکت ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات 
داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در همایش ها وکلیه نمایشگاههای 
معتبر داخلی و خارجی و بین المللی برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی برای شرکت درصورت لزوم 
 : نامحدود مرکز اصلی  به مدت  تاریخ ثبت  از   : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  پس 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نارمک، خیابان شهید مجتبی حسینی، خیابان 
عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1645633675 کدپستی   4 طبقه   ،12 پالک  آبیز،  محمدحسین  شهید 
به شماره ملی  بهناز تقوی  از شرکا خانم  الشرکه هر یک  نقدی میزان سهم  1,000,000 ریال  از مبلغ  است 
0010566317 دارنده 20000 ریال سهم الشرکه آقای امیر رستگار به شماره ملی 2400003009 دارنده 980000 
به سمت مدیرعامل  به شماره ملی 0010566317  بهناز تقوی  اعضا هیئت مدیره خانم  الشرکه  ریال سهم 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر رستگار به شماره ملی 
2400003009 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 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 )1469328( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسوده خاطر گاز درتاریخ 1401/12/20 به شماره ثبت 3702 به شناسه ملی 
14012074712 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : انجام کلیه امور خدماتی در زمینه لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع فشار 
ضعیف و لوله کشی گاز طبیعی با فشار 2 الی 6 پوند بر اینچ مربع فشار قوی متقاضیان عمده برای کلیه ساختمانهای 
مسکونی ، عمومی و خاص و نصب و راه اندازی کلیه ایستگاههای تقلیل فشارهای اولیه ، ایستگاه تقلیل فشار ثانویه ، 
ایستگاه مشترکین عمده، پکیج، تنظیم کننده فشار گاز رگالتور، جوش الکتورو فیوژن، دستگاه گازسوز، دستگاه گاز 
سوز پر مصرف ، دود کش پیش ساخته وفوالدی،سیستم تهویه ،نصب شیر خودکار تحت گاز حساس در برابر زلزله، 
علمک گاز ، کنتور گاز،اشکار ساز منواکسی کربن وقابل اشتعال، مشعل های گاز سوز،گرماتاب انجام امور سامانه های 
اطفاع حریق شامل ضوابط مرتبط با شبکه های آتش نشانی که مشتمل برمخزن آب پمپ های لوله کشی و اتصاالت 
و جعبه های آب آتش نشانی در پارکینگ ها و طبقات همنین شبکه های بارنده یا اسپرینکلر به عنوان مولفه ای 
حفاظت از ساختمان ها در مقابل حریق می باشد .انجام امور تاسیساتی لوله کشی های آب سرد و گرم برای کلیه ی 
ساختمان های مسکونی ، تجاری و اجرا و راه اندازی شبکه فاضالبی و طراحی و محاسبات سیستم لوله کشی ،نصب و 
راه اندازی موتور خانه و وسایل بهداشتی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی ، خرید و فروش 
،صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام 
و تسهیالت بانکی اعم از ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و به طور کلی 
هر گونه فعالیت مجاز بازرگانی که در راستای اهداف سوددهی به شرکت باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان پاکدشت، بخش 
مرکزی، روستای حصارامیر، حصارامیر، 25937، کوچه گلبرگ بیست وهفتم، کوچه عمار، پالک 39، طبقه همکف 
کدپستی 3398185458 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم امینه شمشیری درویش گورونمز به شماره ملی 1610164229 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
آقای کاظم فلکی مهره به شماره ملی 1610165047 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم امینه 
شمشیری درویش گورونمز به شماره ملی 1610164229 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای کاظم 
فلکی مهره به شماره ملی 1610165047 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 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 تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )1469325(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجهیزات پزشکی نانو یاخته درتاریخ 1401/12/20 به شماره ثبت 610309 به 
شناسه ملی 14012076621 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ساخت طراحی پخش فرآوری خرید و فروش انواع تجهیزات و لوازم پزشکی دندانپزشکی 
مهندسی پزشکی بیمارستانی کلینیکی اطاق عمل و دارویی و همچنین البسه بیمارستانی .انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و دولتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانک 
و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای شعبه داخل و خارج کشور .صادرات و واردات کاالی 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 اسالمشهر، بخش چهاردانگه، روستای فیروزبهرام، فیروز بهرام، 36307، کوچه 8 متری 
هادی ، کوچه فیروزه یکم ، پالک 90، طبقه همکف کدپستی 3314114344 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود حبیب اله به شماره ملی 0065444701 
دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم ویدا شادمان منش به شماره ملی 0069525307 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمود حبیب اله به شماره ملی 0065444701 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ویدا شادمان منش به شماره ملی 0069525307 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 اداری باامضاء رییس هیت 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 )1469326( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان همیار خالق درتاریخ 1401/12/21 به شماره ثبت 610350 به 
شناسه ملی 14012079001 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :مدیریت پروژه و طرح کلیه خدمات فنی و مهندسی ، مطالعه ، طراحی ، محاسبات ، مشاوره 
،نظارت بر اجرا ، کلیه خدمات بازرگانی، اجرا و بهره برداری شامل تامین یا تولید مصالح و تجهیزات ، ساخت ، نصب 
و راه اندازی ، بهره برداری و سایر خدمات جانبی کلیه طرحهای عمرانی و غیر عمرانی. 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، بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان نوروزی، پالک 9، طبقه 3، واحد 5 کدپستی 
1595955816 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 9,999,999 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای رضا گداری به شماره ملی 0065317270 دارنده 3333333 ریال سهم الشرکه خانم اعظم بینائی به 
شماره ملی 0920795528 دارنده 3333333 ریال سهم الشرکه آقای مسعود رستگار مقدم عیدیان به شماره ملی 
0946448590 دارنده 3333333 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا گداری به شماره ملی 0065317270 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم اعظم بینائی به شماره ملی 0920795528 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود رستگار مقدم عیدیان به شماره 
ملی 0946448590 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کیله اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء اعظم 
بینائی 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 )1469329(

به شماره ثبت  به شناسه ملی 14010851419 و   آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری محراب چکاوک آوا 
53236 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/26 و مجوز شماره 1401/266748 مورخ 
1401/1014 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع موسسه بشرح ذیل تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تهیه ، تنظیم ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی 
و انجام صدا برداری ، صداگذاری ، میکس صدا ، دوبله و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کاال یا 
خدمات مربوط ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع تبلیغات . سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1469327( 

 مدرك كارشناسي تكنولوژي برق قدرت به شماره سريال٣٧٤٦٢١٥ صادره از دانشگاه آزاد اسالمي لنگرود 
به نام محسن پرندين مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت سوم )کد1401/12/388(

بدین وسیله به آگاهی می رساند مدرک دانشنامه پزشکی عمومی و ریز نمرات اینجانب عبدالحسین ستوده 
نیا  به کد ملی : 0061283509 مفقود گردیده، از یابنده تقاضا می شود با شماره 0۹11۹۵18۷12 تماس حاصل 

نماید.نوبت سوم )کد1401/12/389(

کارت هوشمند خودروی 4۷3ع 83 ایران 22 به مدل 2010 به  به شماره موتور۶3۶82۶0 و به شماره شاسی
VLURX4X2009129322 به  مالکیت علی حبیبیان مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است. 

)کد1401/12/390(

مدرك كارشناسي فارغ التحصيلي اينجانب سحر طهماسبي فرزند ناصر به شماره شناسنامه ١٢٤٤ صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به 
نشاني تهران خيابان كريم خان خيابان ايرانشهر شمال نبش آذرشهر پالك ٢٠٩ كد پستي ١٥٨٤٧١٥٤١٤ 

ارسال نمایید.نوبت اول )کد1401/12/391(

مدرک گواهینامه پایان تحصیلی چهار ساله دوره دبیرستان از مدرسه توحید واقع در تهران شهرستان 
اسالمشهر که متعلق به اینجانب هما مشهدی تفرشی در رشته علوم تجربی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد 1401/12/392(

موتور  شماره  به  سفید  رنگ  به  ایران38_1۶ق2۵8   پالک  به   13۹۶ مدل  به  رانا  خودروی  سبز  برگ 
۱۷۲B۰۰۲۶۶۶۰ و به شماره شاسی NAAU۰۱FE۵HT۱۹۲۹۷۹  به مالکیت حسن رضاقلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/393(

برگ سبز خودرو و کارت خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : mvm315  و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
وسیله نقلیه : 1396  و شماره پالک : 33س۶82-31  و شماره شاسی : natfbamd5h1053393  و شماره 
موتور : mvm477fjah064344 به نام صاحب سند : تورج چراغی محمود آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/394(

برگ سبز خودروی تیبا..به مدل 93. به پالک14ط 275 ایران 88 .به رنگ سفید به به شماره موتور8111936 
و به شماره شاسیNAS811100E5765175 .به مالکیت پیام پشوتنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/395(

تولد  تاریخ  و  ملی 0070000557  به شماره  علیرضا  فرزند  هومن سرخان  اینجانب  ملی هوشمند  کارت 
1361/01/27 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/396(

سند کمپانی خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 20۶ تیپ 2  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل 
وسیله نقلیه : 1384  و شماره پالک : ۵0ایران ۷48د38  و شماره شاسی : 1۹83۹483  و شماره موتور : 
1013084004۶۶2 به نام صاحب سند : خانم شهال آبادانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/397(

کارت خودرو ی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو40۵  و رنگ خودرو : نقره ای متالیک و مدل وسیله نقلیه 
: 138۹  و شماره پالک : ۵3 ۶21ق2۶  و شماره شاسی : NAaM11CAXAK625020  و شماره موتور : 
12489080268 به نام صاحب سند : زهراامینی نیسیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/398(

یک عدد کارت پایان خدمت به نام کیوان نادری فرزند نصرت اهلل گم شده است به یابنده مژدگانی داده 
میشود.)کد1401/12/399(

برگ سبز خودرو ی سواری  به نام وسیله نقلیه : برلیانس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1395  و شماره پالک : 81ل579ایران 68  و شماره شاسی : NAPH330ABG1008076  و شماره موتور 
: BM15L*F030454 به نام صاحب سند : علی یاحق سلوطه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/12/400(

گردیده  موتور۸۳M۰۶۳۶۷۳۸مفقود  شماره  و  پالک3۵۶ع42ایران۶3  شماره  به  کمپانی  سند 
وفاقداعتباراست.)کد1401/12/401(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمسعود لسانی فرزند سیدرضا به شماره شناسنامه 3789 صادره 
به شماره  مرکزی  تهران  دانشگاهی  واحد  از  عمران صادره  عمران-  رشته  کارشناسی  مقطع  در  تهران  از 
82101259489 و تاریخ 82/06/25 مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس ارسال 

نمایید.نوبت سوم )کد1401/12/402(

با کد ملی 001213۷۶01 و شماره شناسنامه 001213۷۶01  اندالنی  کارت هوشمند خودرو مصطفی زارع 
فرزند محمد باقر، خودرو پژو 206 خاکستری مدل 1388 شماره پالک ۶4ژ4۵1 ایران 11 با شماره شاسی 
تاریخ  در  اندالنی  زارع  مصطفی  نام  به   14188063780 موتور  شماره  و   NAAP03ED5AJ097701

1401/12/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/403(

و مدل وسیله  متالیک   : مشکی  رنگ خودرو  و  : سورن   نقلیه  نام وسیله  به  کارت خودرو ی سواری 
شماره  و    NACSIHE7NF155400  : شاسی  شماره  و  40_844ی4۶    : پالک  شماره  و    1401  : نقلیه 
موتور : 147H0633047 به نام صاحب سند : محمد صمدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/404(

آگهي تغييرات شركت اميد گستران نويان داده پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت 1312 و شناسه 
ملي 14002842744 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/02/17 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد :
- آقای محمدباقر کرمی مهر به شماره ملی 2572602385 به سمت بازرس اصلی آقای رضا ادهمی مزیدی 

به شماره ملی 2572622947 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.


