
وزیر نفت در جمع مدیران ارشد صنعت نفت:

رشد ۱۵ درصدی صادرات گاز
انجام شده  برنامه ریزی های  با  وزیر نفت گفت: 
در همان ماه های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم 
سوآپ گاز آغاز شد، ضمن آنکه تاکنون توانسته ایم 
نیمی از بدهکاری گازی سنگین به ترکمنستان به 

یادگار مانده از دولت گذشته را پرداخت کنیم.
اوجی«  »جواد  نفت،  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
در همایش مدیران ارشد صنعت نفت با اشاره به 
فعالیت های جدی در حوزه دیپلماسی انرژی به ویژه 
دولت  به کار  آغاز  نخست  روزهای  در  گاز  حوزه 
توانستیم  پُرشمار  رایزنی های  با  افزود:  سیزدهم، 
یخ های موجود در روابط با کشورهای همسایه به ویژه 

ترکمنستان را آب کنیم.
و  بازاریابی  زمینه  در  به دستاوردها  اشاره  با  وی 
نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  در  نفت  فروش 
وزارت  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاونت  و  ایران 
نفت، گفت: در ۱۶ ماه اخیر توانسته ایم به اندازه 
بشکه های صادر شده نفت پولش را دریافت کنیم 
و در این مدت از نظر حجمی و ارزشی در صادرات 
نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش به ثبت رسیده 

است.
وزیر نفت با اشاره به افزایش صادرات گاز در سال 
گذشته، گفت: در هشت ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزایش ۱۵ درصدی صادرات گاز 

را شاهد بودیم.
وی از افزایش قابل مالحظه درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت، میعانات، گاز طبیعی و محصوالت 
پتروشیمی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر 

داد.
را  نفت  صنعت  امروز  دغدغه  مهمترین  اوجی، 
ناترازی تولید و تقاضای گاز در فصل سرما اعالم 
مشکالت  و  چالش ها  همه  وجود  با  گفت:  و  کرد 
نباید اجازه دهیم که در بحث پایداری امنیت انرژی 
و سوخت زمستانی نیروگاه ها و صنایع برای مردم 
مشکلی به وجود بیاید، از این رو در شرایط کنونی 
رسالت سنگینی بر دوش ما در بخش تولید و توزیع 

قرار دارد.
می کند  تالش  همواره  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
به  اشاره  با  بشکند،  را  ایران  دولت  اقتصاد  کمر 
وقوع حادثه  آبان ماه ۱۴۰۰ و اختالل در شبکه توزیع 
سوخت، تصریح کرد: در شرکت ملی پاالیش و پخش 
کارکنان  همه  کمک  با  و  ایران  نفتی  فرآورده های 

صنعت نفت توانستیم این مشکل را حل کنیم.
اوجی با اشاره به دغدغه دولت برای تأمین پایدار 
نشست های  برگزاری  با  گفت:  زمستانی،  سوخت 
پرشمار تالش کردیم این دغدغه را نیز برطرف کنیم.

وزیر نفت با بیان اینکه صنعت نفت هیچگاه مانند 
امروز در شرایط سخت تحریم نبوده است، گفت: 
حتی در زمانی که ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم 
کرد تعدادی از شرکت های اروپایی با ایران همکاری 
سخت ترین  و  شدیدترین  با  اکنون  اما  می کردند، 

دولت  که  زمانی  حتی  و  هستیم  روبه رو  تحریم ها 
سیزدهم را تحویل گرفتیم براساس مکاتباتی که در 
دولت قبل انجام شده بود، پیش بینی افت شدید 

فروش نفت نیز مطرح بود.
وی افزود: در روزهای پایانی دولت دوازدهم بعضی 
سنگین  فوق  نفت  روی  هم  همیشگی  مشتریان 
مالیات گذاشتند که باعث شد به محض آغاز به کار 
دولت سیزدهم شاهد کاهش روزانه قابل مالحظه ای 
در فروش نفت فوق سنگین باشیم بنابراین وصول 
درآمدهای ارزی ما به پایین ترین حد خود رسیده بود.

نیمی از بدهی گازی به ترکمنستان به یادگار مانده 
از دولت قبل پرداخت شد/ رشد ۱۵ درصدی صادرات 

گاز
تصویب تعرفه تازه مشترکان پرمصرف گاز

اوجی با اشاره به تصویب تعرفه تازه مشترکان پر 
مصرف گاز در روز چهارشنبه )۱۶ آذرماه( در هیات 
دولت، اظهار داشت: این تصمیم کلیدی می تواند 
به مدیریت مصرف در فصل سرما کمک زیادی کند.

وزارت  کنونی مدیران  کاری  اصلی  وی محورهای 
نفت را شامل تامین منابع درآمدی کشور، مدیریت 
ناترازی تولید و تقاضا در بخش گاز، توجه به نیروی 
انسانی، توسعه زنجیره ارزش افزوده و جلوگیری از 
خام فروشی و تداوم سرمایه گذاری در میدان های 
نفت و گاز برای جلوگیری از افت تولید دانست و 
تداوم  سرمایه گذاری  صنعت  این  در  اگر  افزود: 
و  گاز  واردات  شاهد  باید  آینده  در  باشد،  نداشته 

فرآورده های نفتی به کشور باشیم.
تولید صیانتی روزانه ۵ میلیون بشکه نفت تحقق 

یافتنی است
وزیر نفت با اشاره به ذخایر ۱۰۰ میلیارد بشکه ای 
قابل برداشت روسیه و تولید روزانه بیش از هشت 
میلیون بشکه ای این کشور، گفت: با توجه به منابع 
با سرمایه  به راحتی می توانیم  ما هم  نفتی کشور، 
بشکه  میلیون  پنج  دست کم  روزانه  الزم  گذاری 

به صورت صیانتی تولید داشته باشیم.
اوجی با اشاره به بررسی و ممیزی همه پروژه های 
موجود در صنعت نفت در روزهای آغازین دولت 
سیزدهم با همکاری معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، 
تصریح کرد: با توجه به بررسی ها، در هشت سال 
آینده در چهار شرکت اصلی برای تکمیل پروژه ها به 

۲۴۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است.
وی با تأکید بر اینکه در ۱۶ ماه اخیر تالش شد 
منابع  تامین  برای  داخلی  سرمایه  توان  حداکثر  از 
مالی صنعت نفت استفاده شود، اظهار داشت: تا 
امروز بیش از ۲۰ میلیارد دالر قرارداد و ۸۰ میلیارد 
خارجی  و  داخلی  شرکت های  با  تفاهم نامه  دالر 
سرمایه گذار و بانک ها همچون مشارکت نامه توسعه 

یکپارچه میدان مشترک آزادگان امضا شده است.
با اشاره به وجود ۴۸ پروژه نیمه تمام  وزیر نفت 
 ۱۳ ارزش  به  نفت  وزارت  اصلی  شرکت  چهار  در 

میلیارد دالر و تاکید بر اینکه اطالع رسانی از تسریع 
در ساخت پروژه های نیمه تمام صنعت نفت کشور 
بر  گفت:  باشد،  امیدآفرین  مردم  میان  می تواند 
اساس اولویت بندی تالش می شود هر چه زودتر این 

طرح ها به مرحله بهره برداری برسند.
تامین سوخت زمستانی

باید  اینکه مدیران صنعت نفت  بر  تأکید  با  وی 
باشند،  داشته  را  زمستانی  سوخت  تامین  دغدغه 
گفت: امروز با توجه به ناترازی تولید و تقاضای گاز 
نیروگاه های  در  مایع  از سوخت  استفاده  به  ناچار 
خارج از بافت شهری هستیم، مدیران استانی باید 
با مدیریت سبد سوخت در استان خود به پایداری 

امنیت انرژی در کشور و استان خود کمک کنند.
ماهه   ۱۶ در  نفت  وزارت  کرد:  اظهار  نفت  وزیر 
اخیر کارنامه خوبی را از خود به جای گذاشته است، 
بنده به شخصه از همه مدیران صنعت نفت راضی 
از افزایش کاغذبازی  هستم اما گاهی گزارش هایی 
اداری در مجموعه صنعت نفت درباره گرفتن بعضی 
از مجوزها داده می شود؛ از این رو از شما مدیران 
صنعت می خواهم با سرکشی و نظارت نامحسوس 
و منظم از زیرمجموعه های خود خدمات به مردم 
را افزایش دهید؛ فردای قیامت هر یک از ما بابت 
الهی  درگاه  در  باید  مردم  این  به  نکردن  خدمت 
پاسخگو باشیم، آن هم مردمی که بیش از ۲۵۰ هزار 

شهید برای انقالب اسالمی داده اند.
اوجی با اشاره به مجموعه اقدام ها در حوزه دانش 
و فناوری صنعت نفت در ۱۶ ماهه اخیر در دولت 
سیزدهم، گفت: در مدت یاد شده تعداد شرکت های 
دانش بنیان این صنعت از ۱۵۰ شرکت به بیش از ۵۰۰ 
شرکت رسیده است، امروز ما باید با ایجاد میدان 
کار به نخبگان کشور فرصت کار در صنعت نفت 
را بدهیم؛ به نظر می رسد برای ارتباط بیشتر بدنه 
نخبه کشور با این صنعت ایجاد نشست های منظم با 
شرکت ها دانش بنیان و نخبگان با شرکت های تابعه 

صنعت نفت کشور ضروری است.
وی با تشکر از صندوق بازنشستگی صنعت نفت 
و مدیرانش برای مجموعه اقدام هایشان در بخش 
سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت، افزود: این 
اقدام ها پشت این صندوق و کارکنان صنعت نفت 
را گرم کرده است، این صندوق سالیانه بیش از ۹ 
هزار میلیارد تومان پرداختی به بازنشستگان صنعت 

نفت دارد.
به فعالیت های دانش بنیان  وزیر نفت همچنین 
فشار  با  سرچاهی  تاسیسات  ساخت  زمینه  در 
و  روسیه  به  آن  صادرات  و  کاتالیست  تولید  باال، 
ایجاد زنجیره ارزش گوگرد در پاالیشگاه خانگیران و 
انرژی پارس،  اقتصادی  پاالیشگاه های منطقه ویژه 
گفت: دستاوردهای در این زمینه به همت کارکنان 

پرتالش صنعت نفت بوده است.
مردم،  میان  در  انگیزه  و  امید  ایجاد  بر  اوجی 

استفاده از نیروهای متعهد و متخصص، پیگیری و 
رصد پروژه های نیمه تمام، تعامل موثر با نماینگان 
مجلس شورای اسالمی، جلب رضایت مندی مردم، 
جسارت و ریسک پذیری در اقدام ها ازسوی مدیران 

ارشد صنعت نفت تأکید کرد.
تعریف ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه  مسوولیت 

اجتماعی در صنعت نفت
پروژه های  اجرای  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
مسوولیت اجتماعی برای صنعت نفت آثار معنوی، 
فرهنگی و اجتماعی زیادی در برخواهد داشت، اظهار 
داشت: حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در این زمینه 
طی دوران فعالیت دولت سیزدهم پروژه تعریف شده 

است.
اوجی به نامالیمات و نامهربانی ها در حوزه منابع 
انسانی در دولت گذشته هم اشاره کرد و گفت: در 
۱۶ ماهه اخیر اقدام های زیادی برای بهبود معیشت، 
انجام شده  این حوزه  در  و دستمزد  رفاه و حقوق 
است، امروز وضع سرمایه های انسانی در صنعت 
نفت در مقایسه با گذشته بهتر شده است، گرچه 

در این زمینه هرچه تالش کنیم کم است.
گذشته سرمایه  دولت  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کرد:  تصریح  بود،  شده  رها  نفت  انسانی صنعت 
با جلوگیری از نقل و انتقال نیروها، ندادن رتبه ها 
آزمون های  نکردن  برگزار  سازمانی،  سمت های  و 
سازمانی،  سمت های  کردن  فریرز  و  استخدامی 

سرمایه انسانی صنعت نفت را بی انگیزه کرده بودند؛ 
با لطف خداوند و همه مدیران صنعت نفت اکنون با 
مجموعه اقدام های انجام شده رضایت مندی زیادی 

میان نیروی انسانی صنعت نفت ایجاد شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه تعصب و حمیت زیادی 
نسبت به سرمایه انسانی صنعت نفت دارم و در 
همه جا از حق همکاران خود دفاع کرده ام، تاکید 
دیگر  مدیران  ذهن های  کردن  روشن  برای  کرد: 
سازمان ها و نهادهای دولتی درباره زحمات سرمایه 
انسانی صنعت نفت ما نیاز به کمک مدیران ارشد 
صنعت نفت داریم، زیرا مدیران در استان های کشور 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  با 
می توانند  و  هستند  ارتباط  در  دولتی  مسووالن  و 
گوشه ای از تالش سرمایه انسانی صنعت نفت را 

برای آنان بازگو کنند.
اوجی ابراز امیدواری کرد هفته آینده با توجه به 
مساله  ربط  ذی  نهادهای  و  سازمان ها  با  مذاکرات 

مالیات کارکنان صنعت نفت حل شود.
تعدادی  شهادت  روز  چهلمین  تسلیت  با  وی 
شاهچراغ  حرم  تروریستی  حادثه  در  هموطنان  از 
پیشین  وزیر  قاسمی«  »رستم  درگذشت  و  شیراز 
نفت و راه وشهرسازی، افزود: وی حتی در زمانی که 
مسوولیت وزارت راه وشهرسازی را در دولت سیزدهم 
بر عهده داشت، باتوجه به شرایط بیماری همچنان 

پیگیر کارهای مربوط به حوزه مسوولیتش بود.

وزیر نفت: با وجود همه 
چالش ها و مشکالت نباید 

اجازه دهیم که در بحث 
پایداری امنیت انرژی و سوخت 

زمستانی نیروگاه ها و صنایع 
برای مردم مشکلی به وجود 

بیاید، از این رو در شرایط 
کنونی رسالت سنگینی بر 

دوش ما در بخش تولید و توزیع 
قرار دارد

انرژی
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد سند رسمی مصوب  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و 3  مواد 1  به دستور  نظر 
1390/9/20 و برابر رای شماره 140160310013014224 مورخ 1401/09/01 هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم 
سیف اله اسمعیلی فرزند ذوالفقار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 156/92متر 
مربع به شماره پالک.... 362 .... فرعی از  15 اصلی واقع در قریه اناده بخش  11 خریداری شده از آقای/خانم 
آرمین قسیم مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/10/03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             
شناسه آگهی: 1423746

صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه عمومی جابجائی پایه های تاسیسات برق معارض سقرچین تا خانه های 
سازمانی گروه 33

فرمانداری شهرستان شهریار در نظر دارد مناقصه عمومی جابجائی پایه های تاسیسات برق معارض سقرچین 
تا خانه های سازمانی گروه 33را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 

در  محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز پنجشنبه تاریخ 17/09/1401 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:59 روز پنجشنبه تاریخ 24/09/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9:00 روز یک شنبه تاریخ 04/10/1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یک شنبه تاریخ 04/10/1401

ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
و  شهریار  شهرستان  فرمانداری   – اداری  شهرک   – شهریار   – شهریار  شهرستان  آدرس   : الف  های   پاکت 

تلفن 65270500- 021
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41914 - 021

دفتر ثبت نام : 33999818

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گیتی تجار امیران درتاریخ 1401/09/09 به شماره ثبت 605496 به 
شناسه ملی 14011704914 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 و انواع خشکبار و زعفران و پسته و کلیه امور مربوط به نرم افزار، 
سخت افزار، شبکه، رایانه، خانه های هوشمند، دوربین مدار بسته و برنامه نویسی تلفن همراه و 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، 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 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 وخصوصی 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، آرژانتین-ساعی، خیابان یکم، خیابان شهید خالد اسالمبولی، 
پالک 7، مجتمع ستاره، طبقه 10، واحد 34 کدپستی 1513633195 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیررضا محمودی جوکی بیژن به 
شماره ملی 0015131424 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین یوسف زاده چیمهء به شماره 
امیررضا محمودی جوکی  آقای  اعضا هیئت مدیره  الشرکه  ریال سهم  دارنده 50000000  ملی 0015488152 
بیژن به شماره ملی 0015131424 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای امیرحسین یوسف زاده چیمهء به شماره ملی 0015488152 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 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 و مدیرعامل متفقا 
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 )1422055(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اردوان سازه برلیان درتاریخ 1401/09/14 به شماره ثبت 605743 به 
شناسه ملی 14011724892 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقی، فروش، تهیه و توزیع 
کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، باالبر و پله برقی، ساخت کابین و متعلقات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های 
مربوطه، نصب و فورش انواع درب های اتوماتیک و کنترل از راه دور، واردات وصادرات قطعات آسانسور، باالبر 
و پله برقی اعم از قطعات مکانیکی و الکترونیکی، ارائه خدمات تعمیر، بازسازی و نگهداری انواع آسانسور باالبر 
و پله برقی، اخذ نمایندگی از شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده لوازم آسانسور، باالبر، پله برقی و درب 
های اتوماتیک ,تولید وطراحی, خرید و فروش, واردات و صادرات . کلیه کاالهای مجاز, اخذ کارت بازرگانی, 
گشایش انواع حساب, اعتبار اسنادی و تسهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی و ضمانت نامه ها نزد بانک ها و 
مؤسسات مالی و شرکت های داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور وبالعکس, تاسیس 
کارخانجات و اخذ مجوز ها و گواهینامه های مربوط و تکمیل مراحل تولید در تمامی بخش ها و زمینه ها و نیز 
انجام تمامی فعالیت های طراحی , مهندسی, خرید اجرا و نصب کلیه پروژه های تاسیسات ساختمانی هتل 
ها و ابنیه در تمامی حوزه ها اعم از ساخت و ساز و تاسیسات هتل ها و ساختمان , امکان سنجی و محاسبات 
فنی و مهندسی و اقتصادی و اجرا کلیه پروژه های پایین دستی ابنیه و تاسیسات زیربنائی کلیه پروژه ها و 
ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پروژه ها اعم از خرید و ساخت و نصب و تدارکات کلیه کاالهای مجاز 
در داخل کشور و یا مشارکت در تولید خارجی در تمامی زمینه ها, همچنین طراحی و مهندسی و انجام کلیه 
خدمات داده پردازی و حق العمل کاری , شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخلل 
و یا خارج کشور, انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت و نیز شرکت 
در نمایشگاه ها توسعه دهنده کسب و کار های نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده ی کسب 
و کار و نیز طراحی و ساخت و نصب و نظارت فنی و اجرا کلیه سیستم های سازه و تاسیسات اعم از برقی و 
مکانیکی هتل ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها و نیز خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات کلیه 
کاالها و مواد اولیه و تمام شده مجاز بازرگانی در تمامی حوزه 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، صادقیه، خیابان شهید سید مسیح صالحی، بن بست گل آرا، پالک 2، طبقه 1، 
واحد شمالی کدپستی 1451954114 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی معصومی به شماره ملی 0017927641 دارنده 2000000 ریال 
الشرکه  به شماره ملی 0074772163 دارنده 2000000 ریال سهم  الشرکه آقای سعید معیری کاشانی  سهم 
آقای علیرضا قوام زاده به شماره ملی 0610194682 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی گودرزی 
به شماره ملی 4132353702 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی معصومی به 
شماره ملی 0017927641 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید معیری کاشانی به 
نامحدود آقای علیرضا قوام زاده به  شماره ملی 0074772163 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
شماره ملی 0610194682 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای مجتبی گودرزی به شماره ملی 4132353702 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 )1423481(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوین دام ملل آپادانا درتاریخ 1401/09/12 به شماره ثبت 605556 به 
شناسه ملی 14011710535 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور مهندسی ، مشاوره ، بازاریابی )غیر شبکه ای و غیر هرمی ( ، 
صادرات ، واردات ، امورمطالعاتی و تحقیقاتی، طرح توجیهی، امکان سنجی ، انتقال دانش فنی در زمینه های 
احداث سالن و تولید ، پرورش ، تغذیه ، تکثیر ، اصالح نژاد ، قرنطینه ، توزیع ، صادرات و واردات دام ،طیور 
، خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات مفید ، پرندگان زینتی و سایر موارد مربوطه ، تولید ، توزیع 
، خرید و فروش ، صادرات ، واردات انواع مکمل ، کنستانتره، نهاده های دامی ، پیش مخلوط ، مش ، پلت ، 
کرامبل ، خوراک آماده ، دان ، علوفه و غالت ، حبوبات ، بذر و نهال ، درخت ، نشاء ، جلبک ، تجهیزات سالن 
پرورش و سایر موارد وابسته مورد استفاده دام ،طیور ، خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات مفید 
، پرندگان زینتی. تولید ، پرورش ، تغذیه ، تکثیر ، اصالح نژاد ، قرنطینه ، توزیع ، صادرات و واردات دام ، 
خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات مفید ، پرندگان زینتی ) هرگونه مشتقات آنها به صورت زنده یا 
کشتارگاهی و محصوالت ژنتیکی ، اسپرم و مواد بیولوژیک ( انجام خدمات تلقیح مصنوعی ، نصب میکروچیپ 
و پالک ، صدور شناسنامه و ثبت هویت دام ،خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات مفید ، پرندگان 
زینتی ،برگزاری وبینار و سمینارها ، همایش و نمایشگاه های تخصصی و عمومی ، برگزاری مسابقات و ایجاد 
بازار خرید و فروش در داخل و خارج کشور . در زمینه دام، خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات 
مفید ، پرندگان زینتی ) هرگونه مشتقات آنها به صورت زنده یا کشتارگاهی و محصوالت ژنتیکی ، اسپرم و 
مواد بیولوژیک (، تولید ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات ، واردات هرگونه ماشین آالت و تجهیزات در زمینه 
زراعت و تجهیزات کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و سالن پرورش و تولید ، تغذیه ، تکثیر و 
اصالح نژاد دام، خزندگان، حیوانات اهلی، غیر اهلی و حشرات مفید ، پرندگان زینتی ) هرگونه مشتقات آنها 
به صورت زنده یا کشتارگاهی و محصوالت ژنتیکی ، اسپرم و مواد بیولوژیک ( ،احداث ، تجهیز ، مشاوره ، 
پشتیبانی و تامین مواد اولیه سالن های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و کارخانجات تولید خوراک دام و 
همچنین احداث سالن های پرورش دام ، و تامین دام ، طیور اصالح نژاد شده اولیه جهت شروع دوره پرورش 
و تکثیر، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات واکسن. مکمل و داروهای دامپزشکی و انجام 
کلیه خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون ،تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع حشره 
کش ها و سموم دفع آفات نباتی و انجام خدمات پهباد در کشاورزی و تعمیرات آن و تعمیرات کلیه ماشین 
آالت و ادوات کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و نقشه برداری هوایی و خدمات مهندسی پالن ساختمان 
تاسیسات پرورش دام و رهبری و مشاوره در پروژه های علمی و تحقیقاتی بموجب مجوز شماره 154443 
مورخ 1401/07/16 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سجاد )ابوذر 
غربی(، خیابان شهیدعلی قربانی، کوچه شهید جوادمختاری، پالک 25، طبقه همکف کدپستی 1366747449 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمدمهدی محمدی مزوشی به شماره ملی 0024749877 دارنده 720000000 ریال سهم الشرکه خانم 
ریحانه محمدی فروشی به شماره ملی 0026509921 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه خانم الهه عباسی 
به شماره ملی 0058534822 دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه آقای کیوان محمدی فروشی به شماره ملی 
0061234893 دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای محمدمهدی محمدی مزوشی به شماره 
ملی 0024749877 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1423482(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوین طب گستر تیوان درتاریخ 1401/09/14 به شماره ثبت 605700 به 
شناسه ملی 14011723167 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش , تولید و توزیع , واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی. ارائه 
خدمات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی, دندانپزشکی .عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی,تاسیس 
شعبه,اعطای نمایندگی,شرکت در مناقصات و مزایدات,همایش ها و نمایشگاه ها,اخذ وام و تسهیالت و ضمانت 
نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 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، جمهوری، خیابان اوستا، کوچه شهید علی اصغر کاظمی، پالک 8، طبقه 3، واحد 10 کدپستی 
1311767451 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم مریم ابراهیمی سردهائی به شماره ملی 0011648341 دارنده 9800000000 ریال سهم 
الشرکه  ریال سهم  دارنده 200000000  به شماره ملی 0017915082  ابراهیمی سردهائی  آقای محمد  الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم مریم ابراهیمی سردهائی به شماره ملی 0011648341 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای محمد ابراهیمی سردهائی به شماره ملی 0017915082 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 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 )1423477(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یاشار پخش تهرانی درتاریخ 1401/08/16 به شماره ثبت 604357 به 
شناسه ملی 14011637330 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات غذا وسرویس دهی به اشخاص حقیقی وحقوقی ، 
تحویل سریع غذای رستوران ، پخش مواد غذایی از شرکت های غذایی داخلی و پخش در بازار ، بازاریابی 
غیر هرمی غیر شبکه ای برای شرکت ،شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت بانکی از بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری ، بسته بندی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های 
معتبر 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، 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 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی   : ذیربط مدت فعالیت 
مرکزی ، شهر تهران، کوهک، خیابان شهید برادران علیمرادی )کوهک(، بن بست سهراب سپهری، پالک 
0، برج آترا )هاشمی(، طبقه 8، واحد 46 کدپستی 1491935278 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی نصیری ینگی کند به شماره ملی 
0024936650 دارنده 49500000 ریال سهم الشرکه آقای یاشار چراغنیا به شماره ملی 0312524994 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی نصیری ینگی کند به شماره ملی 0024936650 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یاشار چراغنیا به شماره ملی 0312524994 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1423493(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پانیک گشت پیشرو درتاریخ 1401/09/15 به شماره ثبت 407 به شناسه 
اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  دفاترتکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل  و  ثبت  ملی 14011726307 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :حمل و نقل درون شهری مسافر جهت سرویس دهی به اشخاص حقیقی و 
حقوقی،انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات، واردات، خرید، فروش، تولید و توزیع کاالهای 
به  تاریخ ثبت  از   : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  بازرگانی درصورت  مجاز 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان راور، بخش مرکزی، شهر راور، شریعتی، خیابان امام 
خمینی، کوچه امام خمینی 3، پالک 873، طبقه همکف کدپستی 7651718151 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الناز مظفری نژاد راوری 
به شماره ملی 3210121737 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقای حمید مظفری نژاد راوری به شماره ملی 
3219811795 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه خانم صدیقه حیدری به شماره ملی 4430567328 دارنده 
50000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید مظفری نژاد راوری به شماره ملی 3219811795 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم صدیقه حیدری به 
شماره ملی 4430567328 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. طی گواهی بانکی به شماره 87 مورخ 1401/09/09 مبلغ 
یک میلیون نزد بانک ملی شعبه راور پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )1423631(

سند مالکیت وسیله نقلیه پراید مدل 1380 به رنگ سفید به شماره پالک 26ل866ایران 14 به شماره موتور 
3863197 و شماره شاسی s1412289702830   به مالکیت محمد عنایت زاده   مفقود گردیده  از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/199(

اصل برگ سبزو سند مالکیت خودرو رانا tu5 مدل 1394به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی4۸س749 
نام محمد بری  به   NAAU01FEXFT111049163و شماره شاسیB0196766 ایران 93 شماره موتور

)تابش نیا ( فرزند حیدرعلی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  )کد1401/09/200(

کارت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 206 و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : ۸4 و شماره 
پالک : 53ب53۸ایران 36 و شماره شاسی : 13801506 و شماره موتور : 10fx5x2392208 به نام صاحب 

سند : یاسر خاکنشین   مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/201(

برگ سبزموتور سیکلت به  نام وسیله نقلیه : احسان به  رنگ موتورسیکلت : قرمز - زرشکی و  مدل 
موتورسیکلت : 1391 و  شماره پالک : 5427۸-767 و  شماره موتور : 156ّFM10235617  و شماره تنه : 
N2N***125E9113676 به  نام مالک : علی عباسپور کاریزک  مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/09/202(

کارت خودروی سواری- سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 
1387 و شماره پالک : 442ص-17 ایران 11 به شماره شاسی : NAAN01CAX9E749855 و شماره موتور 

: 12487205255  مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/203(

نام  به   سیکلت  سبز  موتور  برگ  و  کمپانی   سند  و  موتورسیکلت   کارت  و   مالکیت    سند 
 : موتورسیکلت  مدل  و   مشکی   : موتورسیکلت  رنگ  به   سحر  اسیا  موتور  نیرو   : نقلیه  وسیله 
 : تنه  و  شماره   156FMI0177513  : موتور  و  شماره  ایران 1392۸-623    : و شماره پالک    90
N2G9011596125S به  نام مالک : مهدی رضائی چگنی    مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/09/204(

 سند مالکیت  و سند کمپانی  و  برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : سمند و رنگ خودرو : 
بژ و مدل وسیله نقلیه : 1383 و شماره پالک : 595ط57 26ایران  و شماره شاسی : 83235194 و شماره 
موتور : 12483110462 به نام صاحب سند : سمانه وقاری مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/205(

اصل برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 9۸ به رنگ سفید به شماره انتظامی 56 ه 469 55 شماره موتور 
12488348531 و شماره شاسی NAAN01CA4AK775163 به نام رضا بذلی حفظ اباد مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/206(

 سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری به نام وسیله نقلیه : النترا gls و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
نقلیه : 2014 و شماره پالک : 1۸ل452 ایران 22 و شماره شاسی : Kmhdh41e3eu902536 و شماره موتور 
: G4nbdu742302  به نام صاحب سند : وجیه اله محبی   مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/207(

گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 971380998 و به شماره موتور 22828112010 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.  .)کد1401/09/208(


