
  

سدهای کدام استان بیشتر آب دارند؟

آمار سدهای کشور تا هشتم آذرماه بیانگر این است که موجودی مخزن 
سد اکباتان، آبشینه همدان ۸۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته 
و در سد شیمیل و نیان هرمزگان با ۱۸۰ درصد افزایش موجودی مخزن 

مواجه هستیم.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور  تا 
هشتم آذرماه بیانگر پرشدگی تنها ۳۷ درصد مخازن سدهای کشور است؛ 
میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل ۲.۸ 
میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲.۵ 
میلیارد مترمکعب بوده ۱۳ درصد رشد داشته، همچنین میزان کل خروجی 
سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش مواجه بوده 

است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۰۳ میلیارد مترمکعب ثبت شده که 
این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب بوده 

دو درصد افزایش یافته است.
وضعیت مخازن اکثر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به سال 
گذشته منفی است به طوری که در سد شهید رجایی استان مازندران و 
سد تهم زنجان، سد شهربیجار گیالن و چاه نیمه ها سیستان و بلوچستان 

با بیش از ۵۰ درصد کاهش مخازن سد مواجه هستیم.
سد اکباتان، آبشینه همدان در صدر جدول قرار دارد چراکه تنها 
یک میلیون متر مکعب موجودی مخزن دارد و نسبت به سال گذشته 
با ۸۴ درصد کاهش روبرو است. همچنین در سدهای پنجگانه تهران 
موجودی مخازن ۲۹۶ میلیون مترمکعب و درصد پرشدگی ۱۶ درصد 
ثبت شده و درصد تغییرات نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد منفی 

است.
تنها در سد دز خوزستان، درودزن، مالصدرا فارس با افزایش به ترتیب 
۴۴ و ۲۸ درصدی مخازن سدها مواجه هستیم و در سد استقالل، شمیل 
و نیان  استان هرمزگان به ترتیب ۱۴۴ و ۱۸۰ درصد میزان مخازن سدها 

رشد داشته است.
همچنین ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۲۸.۸  میلیمتر است. 
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۳۴.۷ 
میلیمتر( ۱۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۲۸.۳ 

میلیمتر( ۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

به میزبانی شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد

وهش و فناوری در شركت های اصلی و  نشست هم اندیشی بازآرایی ساختار پژ
تابعه وزارت نفت

به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط 
عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛  نشست هم 
اندیشی بازآرایی ساختار پژوهش و فناوری در 
شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت، با حضور 
شرکت  فناوری  و  پژوهش  رئیس  و  مدیرعامل 
و  سیاستگذاری  اروندان، معاون  گاز  و  نفت 
برنامه ریزی امور پژوهش وزارت نفت، سرپرست 
امور  کل  اداره  های  پروژه  و  طرحها  بر  نظارت 
پژوهش وزارت نفت و مدیران و روسای پژوهش 
و فناوری شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و ملی حفاری ایران به میزبانی این شرکت برگزار 

شد.
این نشست به دنبال تحقق اهداف آیین نامه 
تولید دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت 

ابالغی سال جاری هیات وزیران برگزار گردید.
مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان در ابتدای این نشست با اشاره به 
رهنمود مهم مقام معظم رهبری بر لزوم دانش 
بنیان شدن صنعت نفت، بیان داشت: شرکت 
نفت و گاز اروندان از ابتدای دولت سیزدهم با 
دانش  مسیر  در  شده  انجام  گسترده  اقدامات 
بنیان شدن قرار گرفته و دستاوردهای مهمی در 

این خصوص داشته است.
در  محور  دانش  رویکرد  موضوع  افزود:  وی 
صنعت نفت و فعالیت شرکت های دانش بنیان 
با خود به غیر از فناوری و رفع نیازها، آورده های 
فرعی دیگری هم مانند اشتغال آفرینی و امید 
باید مورد  به دنبال خواهند داشت که  آفرینی 

توجه قرار گیرد.
مسیر  این  در  داشت:  اضافه  اهوازی  عذاری 
و راهبرد مهم در صورت وجود ساختار و تفکر 
دانش بنیان در سازمان، در تعامل با شرکت ها 

و مراکز دانش بنیان تعارض ایجاد نخواهد شد.
دکتر عیسی نویری رئیس پژوهش و فناوری 
شرکت نفت و گاز اروندان در این نشست که 
به دنبال پیشنهادات شرکت نفت و گاز اروندان 
برگزار شد، در ارائه ای مروری کلی بر ارکان آیین 
نامه ابالغی مرداد ماه سال جاری هیات محترم 
وزیران در خصوص تولید دانش بنیان در صنعت 
نفت داشته و بیان کردند: طبق این دستورالعمل 
ظرف مدت مشخص شده بازنگری ساختارها و 

فرایندهای شرکت ها الزم االجرا است.

و  پژوهش  راهبرد  پیشبرد  در  داد:  ادامه  وی 
فناوری باید ساختارهای منابع انسانی با ماموریت 

های محول شده تطابق پیدا کند. 
نویری با تشریح و ارائه ساختار پیشنهادی برای 
راهبری امور پژوهش و فناوری شرکت نفت و 
گاز اروندان و بیان تجربیات کسب شده در این 
خصوص اظهار کرد: در شرکت های نفتی بین 
المللی ۲ تا ۷ درصد نیروها در حوزه تحقیق و 
توسعه فعال هستند و اگر این نکته به عنوان یک 
استاندارد جهانی در نظر گرفته شود فاصله بسیار 
مشهود است و تنها راه بازنگری در ساختارها در 

جهت ایجاد یک تحول اساسی است.
در ادامه این نشست دکتر محمد گلستان باغ 
مناطق  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  رئیس 
نفتخیز جنوب با تاکید بر لزوم تطابق ساختارهای 
منابع انسانی بر استراتژی و راهبرد های تعیین 
نقش  است  الزم  داشت:  اظهار  شده  ابالغ  و 
پژوهش و فناوری در شرکت ها باز تعریف شود 
و این امور به عنوان یکی از ارکان شرکت به غیر 
از رفع نیازهای فناورانه، نیازهای راهبردی و چالش 
های تحریمی را نیز هم حل میکند و میتوان گفت 

و تنها دروازه ورود دانش به سازمان تلقی می 
از رهنمودهای  فارق  افزود:  باغ  گردد. گلستان 
اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تولید 
دانش بنیان، در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
و  پژوهش  خصوص  در  مهمی  سرفصل  نیز 
فناوری وجود دارد که نیل به این مقصود ضمن 
بیشتر،  آفرینی  ارزش  و  تولیدی  اهداف  تحقق 
امیدآفرینی و ایجاد انگیزه در جامعه و جلوگیری 
انسانی ارزشمند را برای  از فرار مغزها و منابع 

کشور به دنبال دارد.
وی در ادامه ساختار پیشنهادی جهت راهبری 
مناطق  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  امور 
نفتخیز جنوب را ارائه و تشریح کرده و به بیان 
این  در  شده  کسب  دستاوردهای  و  تجربیات 

شرکت پرداختند.
بیگ  علی  محمد  مهندس  نشست  این  در 
زاده، مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت 
شرکت ملی حفاری ایران در سخنانی ضمن ارائه 
تجربیات موفق این شرکت در حوزه پژوهش و 
فناوری و ساخت تجهیزات اظهار داشت: تفاوت 
فاحش جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت های 

بین المللی با شرکت های داخلی در حالی است 
که آنها با چالش های تحریمی مواجه نیستند و 
امروزه که رویکرد اصلی در صنعت کشور نگاه 
به داخل است بیش از دیگران به اهتمام در این 

مسئله نیاز داریم.
دکتر عاشوری زاده معاون سیاست گذاری و 
مهندسی،  معاونت  پژوهش  امور  ریزی  برنامه 
تشکر  ضمن  نفت  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
تعریف  داشت:  بیان  ارائه شده  پیشنهادات  از 
ساختاری واحد برای همه شرکت های تابعه با 
توجه به ماهیت متنوع آنها ممکن نیست و در 
واقع ما به سمت رسیدن به یک الگوی نوآورانه 
و مشترک در جهت تحقق دانش بنیان شدن 

صنعت نفت پیش خواهیم رفت.
در انتهای این نشست مهندس قاسم مهدی 
زاده رئیس بهبود سیستم ها و روش های شرکت 
نفت و گاز اروندان نکات خود را از نگاه مهندسی 
ساختار به پیشنهادات ارائه شده اظهار کرده و 
بیان داشتند به نوبه خود پیگیری و دفاع از این 
پشنهادات تا حصول به نتیجه مطلوب را دنبال 

خواهد کرد.

اخبار

عذاری اهوازی: در این مسیر 
و راهبرد مهم در صورت وجود 
ساختار و تفکر دانش بنیان در 

سازمان، در تعامل با شرکت 
ها و مراکز دانش بنیان تعارض 

ایجاد نخواهد شد
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استیال گستران ایما درتاریخ 1401/08/22 به شماره ثبت 604629 به شناسه 
ملی 14011652883 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع ظروف اشپزخانه اعم از ظروف پالستیکی,فلزی, مالمین, چینی آالت تولید 
لوازم برقی, الکتریکی و الکترونیکی, لوازم خانگی, خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و صادرات و واردات هریک 
از اقالم فوق الذکر, صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز صنایع و کارخانجات, ارائه کلیه فعالیت 
های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، گشایش 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای 
معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی، 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، 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 شوش، خیابان میثاق، خیابان شهیدمحمدحسن 
دشتبان زاده، پالک 74، ساختمان سرای سبز، طبقه همکف، واحد 41 کدپستی 1186835579 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مینا سلیمی به شماره 
ملی 0020205562 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه خانم آیدا سلیمی تازه قشالق به شماره ملی 0024953326 
دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقای ایرج سلیمی تازه قشالق به شماره ملی 6039351411 دارنده 600000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم آیدا سلیمی تازه قشالق به شماره ملی 0024953326 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ایرج سلیمی تازه قشالق به شماره ملی 
6039351411 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 با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک 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 )1419583(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فراز عصر پایتخت درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 605087 به شناسه ملی 
14011674924 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
، ساخت و نصب پایه و میله پرچم ، تولیدی پرچم، و چاپ پارچه 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، یافت آبادجنوبی ، کوچه بنی هاشم، کوچه شش متری سلطانی، پالک 15، طبقه 1، واحد 1 کدپستی 1377859159 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم صدیقه 
سادات مهدیان به شماره ملی 0065855620 دارنده 990000000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه سادات مهدیان به شماره 
ملی 0079004598 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم صدیقه سادات مهدیان به شماره ملی 
0065855620 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مرضیه سادات 
مهدیان به شماره ملی 0079004598 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 منفرداهمراه 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 )1419734(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زندگی سبز جهان پارسه درتاریخ 1401/08/29 به شماره ثبت 604948 به 
شناسه ملی 14011668807 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 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 ، 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 
نفت، کوچه معین پنجم، خیابان 29 اسفند، پالک 74، مجتمع چشم انداز، طبقه همکف، واحد شمالی کدپستی 
1469817481 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای سید مصطفی موسوی منفرد به شماره ملی 0420074430 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه خانم 
سمیه صالحی به شماره ملی 1288143451 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه آقای یاسر بهرامی راد به شماره ملی 
2291948776 دارنده 10200000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید مصطفی موسوی منفرد به شماره 
ملی 0420074430 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیه صالحی به شماره ملی 1288143451 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یاسر بهرامی راد 
به شماره ملی 2291948776 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 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 )1419730(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایرانیان وارنا یادمان درتاریخ 1401/08/10 به شماره ثبت 604074 به شناسه 
ملی 14011622330 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام تمام امور موبایل و لوازم جانبی 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، سه راه جمهوری، کوچه یغما، کوچه ارشاد، پالک 1، ساختمان اریکه، طبقه 4، واحد 13 کدپستی 
1139738837 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای سعید شاه حسینی به شماره ملی 0492065683 دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه خانم شکوفه 
وروانی فراهانی به شماره ملی 5560085898 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید 
شاه حسینی به شماره ملی 0492065683 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم شکوفه وروانی فراهانی به شماره ملی 5560085898 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 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 )1419731(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسا فلز تکین آروند درتاریخ 1401/09/06 به شماره ثبت 605338 به 
شناسه ملی 14011690592 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تولید و توزیع انواع آهن آالت صنعتی و ساختمانی اعم از تیرآهن 
ورق نبشی ، استیل، فوالد ، فلزات و انواع آلیاژها و مقاطع فوالدی ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعبه و اخذ نمایندگی خارجی و داخلی ، شرکت در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایده های شرکت های دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیالت از 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، گشایش اعتبار اسنادی و ال سی ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، 
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، بازارآهن)امام خمینی(، بلوار طاوس، خیابان شهید داود 
عاشوری، پالک 555، بلوک 13 جنوبی، طبقه همکف کدپستی 1371886645 شعب شعبه یک تهران به شناسه 
ملی : 14011690609 نشانی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بازارآهن)امام خمینی(، 
بلوار طاوس، خیابان شهید داود عاشوری، پالک 556، بلوک 13 جنوبی، طبقه همکف کدپستی 1371886646 
آقای حسین مهدی زاده به سمت مدیرشعبه شعبه یک تهران سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین مهدی زاده به شماره ملی 0018113656 
دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقای یوسف مهدی زاده به شماره ملی 1719077551 دارنده 800000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسین مهدی زاده به شماره ملی 0018113656 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یوسف مهدی زاده به شماره ملی 1719077551 
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 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 )1419585(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر صنعت اطلس درتاریخ 1401/09/05 بهشماره ثبت 605265 
زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14011685252  شناسه  به 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازرگانی، خرید و فروش آهن آالت، ضایعات، فوالد، مس، روی، 
آلومینیوم، استیل ، مواد اولیه صنایع فوالد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فروالیاژ و 
محصوالت میانی شامل شمش بیلت و اسلب و محصوالت نهایی فوالد شامل میلگرد، ورق، نبشی و مقاطع 
فوالدی و ابزارآالت صنعتی و ساختمانی، عمرانی، و ملزومات ایمنی و انواع پیچ ومهره انواع لوله و اتصاالت 
صنعتی و ساختمانی خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای 
بلبرینگ  و  پروانه  انواع تسمه های  الکتروپمپ  و  الکتروموتور  و  الکتروتکنیک  و  الکترونیکی،  الکتریکی، 
اندازی و نگهداری آنها، تجهیزات پزشکی و  های صنعتی و تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه 
لوازم  و  پتروشیمی  و  کشاورزی  محصوالت  غذایی،  مواد  آرایشی،  بهداشتی،  محصوالت  و  شیمیایی  مواد 
و  و سنگین  انواع الستیکهای سبک  االت صنعتی  ماشین  قطعات  و  و سنگین  قطعات خودرویی سبک  و 
صنعتی همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی،کلیه امور خدمات پیمانکاری اعم از آب و 
فاضالب ، اجرای عملیات راهسازی و راه و ترابری، انجام پروژه های صنعت و معدن- پروژه های عمرانی 
ائم از فلزی و بتنی ، انجام پروژه های ساختمانی ، پروژه های نفت و گاز ) بجزاستخراج و اکتشاف وبهره 
برداری ازمعادن نفت وگازوپتروشیمی (-حفاری در معادن - اجرای عملیات رشته تاسیسات و تجهیزات 
و نیرو -طراحی ، مهندسی، خرید، اجرا، و نصب کلیه پروژ ه های نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیساتی و 
، راه و داخلی  ابنیه  ابنیه ، طراحی و مهندسی، خرید و نصب و اجرا پروژه های تاسیساتی،  ساختمانی و 
ساختمانها اعم از هر نوع سازه بکار رفته در آن و طراحی خرید و اجرا جدول بندی پیاده رو، محوطه سازی 
وفضا های سبز در داخل و خارج از کشور، زمین شناسی و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور، امکان سنجی 
و محاسبات فنی و مهندسی، اقتصادی و اجرا پروژه های پایین دستی ابنیه ، تاسیسات زیربنایی اسکله 
های و ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه های مهندسی، اخذ کارت بازرگانی جهت شرکت و ترخیص کاال 
از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی،گشایش حساب، خرید ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات 
مهندسی و پتروشیمی خارج از کشور، مطالعه ، طراحی مهندسی و خرید و اجرا و نگهداری از کلیه پروژه 
های انفورماتیک آی تی، پایگاه داده های و سرور ها و انرژی های نوین در داخل و خارج از کشور، بازاریابی 
غیر شبکه ای و غیر هرمی ، داللی و حق العمل کاری،انجام طراحی ، محاسبه ، سد سازی و طراحی ، محاسبه 
، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند 
و  کوبی  تزریق سیمان شمع   ، برداری  ،گود  اراضی  تسطیح  برداری،  نقشه  مربوطه  تاسیسات  و  سدسازی 
نیروگاه  و  کارخانجات صنعتی  و  و مکانیکی ساختمانها  برقی  تاسیسات  بتنی  ریزی سد های خاکی  شمع 
ها، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی 
در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک 
امور ، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 
اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های 
بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور 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، فاطمی، خیابان زمرد، خیابان کارگر شمالی، پالک 1693، ساختمان مهر، طبقه 2، واحد 
نقدی  ریال   2,000,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  کدپستی 1413633148 سرمایه شخصیت حقوقی  غربی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید قنبری به شماره ملی 0071042393 دارنده 1980000000 
الشرکه  ریال سهم   20000000 دارنده   0152859421 ملی  به شماره  قنبری  پدرام  آقای  الشرکه  ریال سهم 
مدیر عامل آقای حمید قنبری به شماره ملی 0071042393 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 
ثبت  باشد. سازمان  نمی  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید. 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1419735(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوند زر یافته درتاریخ 1401/09/08 به شماره ثبت 605402 به شناسه 
ملی 14011696467 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشاوره و اجرای قراردادی خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. 
بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای مجاز و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی .ارائه خدمات و اجرای 
پروژه های تجاری و بازرگانی .افتتاح حساب های بانکی جهت ارائه خدمات و تسهیل در امور بازرگانی مجاز در 
راستای اهداف شرکت . ارائه خدمات و مشاوره به ارگانها ، تشکیالت ، سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی 
در رابطه با موضوع شرکت ، ثبت و سفارش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلی و بین المللی، اخذ و اعطایی نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی، انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل وخارج کشور،. اخذ وام و اعتبارات بانکی به 
صورت ارزی و ریالی در راستای پیشبرد اهداف شرکت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، 
و گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانکها، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و شرکت در مناقصه و 
مزایده و برپایی غرفه کلیه موارد 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، عباس 
آباد-اندیشه، خیابان شهید رضا شکرآبی )زهره (، کوچه ناهید، پالک 5، طبقه همکف کدپستی 1568813911 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
حسین قربانی به شماره ملی 0056062788 دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه حذرخانی به شماره 
ملی 0323117562 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل سلطنت پور به شماره ملی 4072508136 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای عباس جافرپور به شماره ملی 4072597090 دارنده 4900000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه حذرخانی به شماره ملی 0323117562 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل سلطنت پور به شماره 
ملی 4072508136 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 و 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 )1419737( 

نظر به اینکه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره 1440000۶2۵ در رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی 
صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی متعلق به مهندس سمیه فتحی مفقود گردیده 
از یابنده تقاضا می شود پروانه یادشده را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی و یا صندوق 

پستی به شماره 5719736381 ارسال نمایند.نوبت اول )1401/09/121(

برگ سبز خودرو حمید معمربا کد ملی 00۵4۹۵2131شماره شناسنامه 2172فرزند خیرالهه خودرو پراید132 
موتور  شماره   S1422289210354 شاسی  شماره  س ۸۶  پالک ۶۶ 7۸۵  شماره  مدل 13۸۹  روغنی  سفید 
3781655به نام حمید معمر در تاریخ 1400/03/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/122(

برگ سبز خودروی  ال نود به نام وسیله نقلیه : ال نود به رنگ خودرو : سفید به مدل وسیله نقلیه : 1396 و 
K4MA690_ : و شماره موتور NAPLSRALDH1330705 : شماره پالک : 46د564ایران 30 و شماره شاسی
W175753 به نام صاحب سند : شهرام اروجی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/123(

 برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : 20۶sd و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹7 و 
 167B0034206 : و شماره موتور NAAP41FE9JJ570644 : شماره پالک : 4۸م741ایران 10 و شماره شاسی

به نام صاحب سند : محمد نوروزی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/124(

برگ سبز خودروو کارت خودروی شخصی به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : مشکی متالیک و مدل 
وسیله نقلیه : ۸3 و شماره پالک : ۵۸ب۹۸۹ ایران 11 و شماره شاسی : s1412283226657 و شماره موتور : 

690787 به نام صاحب سند : علی بختیاری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/125(

 سند کمپانی و برگ سبز خودروی   پژو 20۶ به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹0 و شماره پالک 
: 1۹و1۹1 ایران ۶۶ و شماره شاسی : Naap23fg4cJ171272 و شماره موتور : 15290010372 به نام صاحب سند 

: امیرعلی آقامحمدی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/126(

 برگ سبز خودروی  کامیونت ون به نام وسیله نقلیه : زامیاد به رنگ خودرو : ّآبی و مدل وسیله نقلیه : 1398 
و شماره پالک : 95ایران621ن34 و شماره شاسی : napl140tl0578050 و شماره موتور : z24837554z به نام 

صاحب سند : شیرمحمد پرکی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/127(

پروانه بهره برداری شرکت فرآورده های یخی نوش گلها به شماره 100/1/263059 به تاریخ صدور 1/2/1395 
صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط میباشد.)1401/09/128(

 كارت هوشمند سوخت  و  سند فروش  و   سند مالکیت و  کارت موتورسیکلت و کارت بیمه موتورسیکلت : 
و پالک موتورسیکلت و  سند کمپانی و برگ سبز و سایر مدارک   موتور سیکلت به  نام وسیله نقلیه : هیرمن و  
رنگ موتورسیکلت : ابی و  مدل موتورسیکلت : 1389 و  شماره پالک : 637/81261 و  شماره موتور : 32501557 
و  شماره تنه : 8900857 به  نام مالک : ولی خیابان شاهی  مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط میباشد.

)1401/09/129(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو : سمند LX مدل 1388 به شماره شاسی : NAAC91CC59F182766 و 
شماره موتور : 12487249996 و شماره پالک: ایران 40 -۵41 ب ۹7 به نام اشکان تورانی حیرت مفقودگردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.)1401/09/130(

برگ سبز خودرو ی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 405SLX و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1395 
 164B0083773 : و شماره موتور NAAM31FE3GR045353 : و شماره پالک : 59ص619 و شماره شاسی

به نام صاحب سند : بهنام شمسی سبوکی  مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط میباشد.)1401/09/131(

 x33 ام  وی  ام  فرزندمحمدخودرو   5729888732 ملی  کد  با  بخشی  فاطمه  خودرو  هوشمند  کارت 
موتور natgbaxk401002485شماره  شاسی  12شماره  35ن982ایران  پالک  شماره  مشکی  90رنگ  مدل 
mvm484fafa002345به نام فاطمه بخشی و گواهینامه هوشمند به نام امین بخشی ب کد ملی 0922068704در 

تاریخ 1401/09/06مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)1401/09/132(

مجوز حمل سالح محمد مهدی منصوری به کد ملی 0370۵4۹3۶۸ در تاریخ 1401/0۸/01 مفقود گردید و از 
درجه اعتبار ساقط است. جواز اسلحه پنج تیر ساچمه ای کرال ترک شماره اخر بدنه 24۵4 )1401/09/133(

گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره ۹713۸0۹۹۸ و به شماره موتور 22۸2۸112010 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط میباشد.)1401/09/134(

وسیله  مدل  و  روغني  سفيد   : خودرو  رنگ  و  پارس  پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواري  خودروی   کارت 
نقلیه : ١٣٩٥ و شماره پالک : ٧٥ج١٣٦ايران٤٩ و شماره شاسی : Naan11fe1gh707995 و شماره موتور 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  خطيبي  منصور   : سند  صاحب  نام  به   139b0123193  :

)1401/09/135(

کارت خودرو پژو پارس. مدل ١٣٩٥به شماره پالک ٧٥ج١٣٦ايران ٤٩ و شماره شاسی naan11fe1gh707995و 
شماره موتور 139b0123193 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

کارت هوشمند سوخت،سند مالکیت،برگ سبز خودرو،سند فروش،کارت خودرو،کارت بیمه خودرو،معاینه فنی 
خودرو،سایر مدارک خودرو تیبا2 هاچ بک به مدل -1399- به پالک 7۸-۹3۹د۸2- به رنگ --سفید-به شماره 
موتور ---M15/9024458 و به شماره شاسی --NAS821100L1279809 به مالکیت -امیر حسین کرمانی 
نژاد کدملی 0250235528-- سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.)1401/09/136(

اصل برگ سبز و برگه کمپانی خودرو پراید مدل 1393 به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 55 823ب85 
شماره موتور 5016873 و شماره شاسی NAS411100E1333428 به نام احسان محمد علی نژاد مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/137(

مدرک تحصیلی اینجانب مژگان صمیمی،فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 304و کد ملی3۶21014144 
صادره از زاهدان در مقطع کارشناسی،رشته پرستاري صادره از دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،مفقود گردیده 
وفاقداعتبار قانونی است از یابنده تقاضا میشوداصل مدرک رابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن به نشانی رشت 

ارسال نماید.نوبت سوم )1401/09/138(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن عزیزی فرزند شاپور به شماره شناسنامه 324041۵۸۶0صادره 
سیاالت(صادره  و  )حرارت  مکانیک  مهندسی  رشته  در  پیوسته  نا  کارشناسی  مقطع  در  کرمانشاه  از 
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود   313۹4۵0 شماره  به  جنوب  تهران  واحد  آزاد  دانشگاهی  واحد  از 
میباشد . از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی 
.نوبت  نماید  ارسال  ازاد واحد جنوب  ایرانشهر دانشگاه  یا خیابان  محالتی دانشگاه آزاد تهران جنوب 

سوم )1401/09/139(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم فرودگاهی فرزند علی صادره از همدان در مقطع کارشناسی رشته 
جغرافیای انسانی-شهری صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی باشماره 12۸۵13۹013۶۵ مفقود گردیده 
است وفاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به صندوق پستی 1۸1۵۵/144 دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد یادگار امام خمینی ارسال کند.نوبت سوم  )1401/09/140(

پروانه اشتغال بکارسازندگان مسکن و ساختمان )شخص حقوقی(به شماره12812بنام شرکت طرح و بنای 
اشتغال  پروانه  شماره  132322ح10  عضویت  شماره  536698و  ثبت  شماره  محدود(به  فضاسرا)مسئولیت 
191000686صادره ازاداره کل راه وشهرسازی استان تهران مفقودگردیده و فاقداعتباراست از یابنده تقاضا 
دوم  نماید.نوبت  ارسال  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  یاسازمان  پروانه  پشت  آدرس  به  میشود 

)1401/09/141(

تعدادی از اوراق دسته چک به شماره حساب جاری 332002۸2۹2 نزد بانک ملت حدود سال نود و شش مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط می گردد.)1401/09/142(

برگ سبز خودروی وانت پیکان به مدل 13۹0 به پالک 3۹ی43۶ ایران ۸3 به رنگ سفید شیری روغنی 
به شماره موتور 114۹0030۶7۵ و به شماره شاسیNAAA46AA6BG217371تیپ 1600OHV به مالکیت 
آقای علی ایرانی مهر فرزند محمود کد ملی 2571109812 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)1401/09/143(

سند سبز و برگ گمپانی ماشین پژو پارس ۸3نقره ای متالیک شماره شهربانی 20ایران ۶۶2س12 شماره 
شاسی۸3۸17233شماره موتور124۸14۵۵01 به نام حسن موالیی قلیچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)1401/09/144(

کارت خودروی سواری شخصی ماشین : پیکان رنگ خودرو : قرمز روغنی مدل وسیله ۸1شماره شاسی : 
ln81506943شماره موتور : 11158106038 به شماره پالک 91د629 ایران 67 نام صاخب سند : احسان یزدانی 

جوزدانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/09/145(


