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مشاور وزیر نفت در امور زنان:
بخش گسترده ای از پیشرفت صنعت نفت بر دوش بانوان 

است

ایسنا/بوشهر مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده گفت: بخش گسترده ای 
از پیشرفت صنعت نفت بر دوش بانوان پرتالش، خالق و نوآور است و اکنون 

نگاه ویژه ای به حل مسائل بانوان شاغل در صنعت نفت وجود دارد.
زینب قیصری دوشنبه ۱۲ دی در نشست با مدیرعامل، مدیر منابع انسانی، 
بانوان شاغل رسمی، قرارداد مستقیم و  نمایندگان  رئیس روابط عمومی و 
پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید 
کلیدی در چرخش  بسیار  گاز و محصوالت جانبی نقش  پایدار  و  مستمر 
اقتصادی کشور دارد و اکنون با همت شما کارکنان پرتالش این مجموعه، مردم 
عزیز کشورمان در این روزهای سرد سال با بهرمندی و مصرف بهینه گاز در 
آرامش و آسایش کامل هستند. قیصری با تاکید بر نقش بی بدیل بانوان شاغل 
مجتمع گاز پارس جنوبی در دستاوردها و شکوفایی اقتصاد کشور، بیان کرد: 
هدف از این سفر بررسی مشکالت بانوان شاغل در پاالیشگاه ها و خانواده های 
ساکن در شهرک مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی و تالش برای رفع آن ها 
است و در سایه همدلی و کارگروهی بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن مسائل 
و مشکالت مهم را در حوزه قانونی مرتفع کنیم. وی در ادامه گفت: بخش 
گسترده ای از پیشرفت صنعت نفت بر دوش بانوان پرتالش، خالق و نوآور 
است و اکنون وزیر محترم نفت و مدیران ارشد وزارت و شرکت های تابعه، 
نگاه بسیار ویژه ای به حل مسائل بانوان شاغل در صنعت نفت دارند. قیصری 
با بیان اینکه نقش زنان در توسعه این صنعت نفت بی بدیل و همسان با 
نوآور،  و  استعدادهای خالق  با هدف شناسایی  مردان است، تصریح کرد: 
نشست های تخصصی زنان صنعت نفت را آغاز کرده ایم و امیدواریم با افزایش 
مشارکت زنان و زمینه سازی برای توانمندی سازی آن ها در حوزه های مختلف 
گام های موثری برداریم. مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده در نشست 
با نمایندگان بانوان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: بی تردید 
فعالیت در منطقه پارس جنوبی با توجه به شرایط خاص آب و هوایی، مشکالت 
و چالش های متعددی را همراه دارد که در این بازدید ضمن شناسایی دقیق 
این مشکالت از نزدیک برای رفع آن ها تا حصول نتیجه نهایی تالش خواهیم 
کرد. وی ادامه داد: بسیاری از موارد و مسائل بانوان شاغل در صنعت نفت در 
حوزه قانون حمایت است و این قانون حمایت از بانوان در سال ۱۴۰۰ اجرایی 
شد و بسیاری از موارد و مطالبات بانوان شاغل در صنعت نفت زیر چتر این 
قانون مرتفع و حل خواهد شد. قیصری تاکید کرد: بانوان شاغل در صنعت 
نفت از توانمندی، تخصص و مهارت های بسیار ارزشمندی برخوردار هستند و 
باید با برنامه ریزی دقیق زیرساخت ها را تغییر دهیم و فضا را جهت استفاده از 

ظرفیت ها و پتانسیل باالی بانوان مهیا کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد

افزایش۲۰درصدیمصرفسوختمایعبهنیروگاهها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با اشاره به بسیج امکانات و ظرفیت های زنجیره 
تأمین سوخت کشور برای تأمین سوخت زمستانی 
گفت: مصرف سوخت مایع تحویلی به نیروگاه های 

کشور امسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، علی اکبر نژادعلی در تشریح 
و  نیروگاه ها  صنایع،  به  سوخت رسانی  روند 
روستاهای سخت گذر در زمستان امسال اظهار 
کرد: با توجه به شرایط امسال و ناترازی در حوزه 
سوخت  تأمین  لزوم  و  فرآورده  مصرف  و  تولید 
موردنیاز بخش نیروگاهی، کل خطوط لوله انتقال 
از  و  یافته  اختصاص  بنزین  به  کشور  فرآورده 
ظرفیت مخزن دارهای ریلی و ناوگان نفتکش، برای 

تأمین سوخت نیروگاهی استفاده می شود.
وی با اشاره به رشد بی رویه مصرف گاز در کشور 
افزود: هر اندازه این عدد افزایش یابد، سوخت 
مایع بیشتری باید تحویل نیروگاه های کشور شود 
و این موضوع،  حجم عملیات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی را با توجه به افزایش خیره کننده 

مصرف بنزین در کشور، پیچیده تر می کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از برگزاری نشست های پرشمار روزانه و هفتگی 
پیوسته به منظور هماهنگی بیشتر درون سازمانی 
و  سازمان ها  وزارت خانه ها،  با  برون سازمانی  و 
شرکت های مختلف از جمله وزارت نیرو، سازمان 
برق حرارتی، راه آهن و دیگر دستگاه های ذی ربط 
با  نشست ها،  این  بر  افزون  گفت:  و  داد  خبر 
ملی  شرکت  داخل  در  بحران  کاگروه  تشکیل 
پخش فرآورده های نفتی، در دو نشست روزانه 
به  روند سوخت رسانی  عصرگاهی  و  صبحگاهی 
همه بخش ها را به دقت رصد و پایش لحظه ای 

می کنیم.
نژادعلی از بسیج همگانی زنجیره توزیع فرآورده 
از جمله ناوگان حمل ونقل فرآورده خبر داد و بیان 
کرد: برداشت، تأمین و توزیع سوخت از مبادی 
جنوبی کشور به صورت شبانه روزی در حال انجام 
است و امید داریم سوخت زمستانی سال ۱۴۰۱ 
به بهترین شکل ممکن و با کمترین چالش تأمین 
شود که مانند دوره های پیش به خاموشی برخورد 

نکنیم.
رشد ۱۰ درصدی تحویل سوخت مایع نیروگاهی 

کشور در سال ۱۴۰۱
تحویل  درصدی   ۱۰ افزایش  از  همچنین  وی 
سوخت مایع به نیروگاه های کشور در سال ۱۴۰۱ 
)۱۴۰۰( خبر داد و گفت:  پارسال  با  در مقایسه 
ذخایر انبارهای ما در حوزه سوخت مایع از ابتدای 
سال مناسب بوده و ذخیره سازی مناسب و تحویل 
مستمر سوخت در نیروگاه های کشور، از ابتدای 

سال ۱۴۰۱ نیز انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
بیان کرد: در مجموع تحویل سوخت مایع مصرفی 
حدود ۲۰   ۱۴۰۱ سال  در  کشور،  نیروگاه های  در 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته است که حدود ۱۰ درصد از این مقدار مربوط 

به استفاده از ذخایر و بقیه مربوط به سوخت مایع 
ارسالی به نیروگاه ها با توجه به افزایش مصرف گاز 

در بخش خانگی کشور بوده است.
بهینه سازی مصرف  لزوم  بر  تأکید  با  نژادعلی 
سوخت در بخش های مختلف از جمله خودروهای 
شخصی، صنایع و گاز خانگی گفت: الزم است 
کشور،  در  سوخت  بهینه   مدیریت  به منظور 
فرهنگ سازی شده و اطالع رسانی های الزم در این 

باره از مراجع مختلف انجام شود.
تردد روزانه ۱۳ هزار نفتکش برای تأمین سوخت 

کشور
وی با اشاره به فعالیت روزانه ۵ هزار نفتکش  
در ناوگان حمل ونقل فرآورده کشور گفت: به طور 
میانگین روزانه ۲ هزار نفتکش، به منظور تأمین 
سوخت نیروگاهی کشور تردد می کنند که ارقام 
بسیار بزرگی است و با افزایش مصرف سوخت، 
عملیات انتقال در کشور، روزبه روز پیچیده تر و 
حجیم تر می شود و افزون بر مخاطره های جاده ای 
و آلودگی های زیست محیطی، هزینه  هنگفتی را به 

کشور تحمیل می کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
بیان کرد: ۶۰ درصد از عملیات انتقال فرآورده در 
کشور از طریق ناوگان حمل ونقل زمینی و مابقی 
از طریق خطوط لوله، خطوط ریلی و دریایی انجام 

می شود.
ذخیره سازی مناسب نفت سفید روستایی

سوخت  مناسب  ذخیره سازی  از  نژادعلی 
زمستانی مورد نیاز مناطق سردسیر در کشور خبر 
تأمین سوخت زمستانی  تمهیدات  داد و گفت: 

شهریورماه  از  و  شده  انجام  هرسال  روال  مانند 
سوخت موردنیاز مناطق و روستاهای سردسیر، 
ذخیره سازی و به فروشندگی ها ارسال شده است.

وی افزود: پیش از آغاز فصل سرما، در همه 
انبارهای نفت کشور، ذخیره سازی نفت سفید و 
گاز مایع به منظور استفاده در شرایط بحرانی انجام 

شده است.
افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل زمینی و ریلی 

فرآورده در کشور
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پاالیش  برنامه های صنعت  به  اشاره  با  نفتی 
ناوگان  ظرفیت  افزایش  برای  کشور  پخش  و 
در  فرآورده  انتقال  ریلی  و  زمینی  حمل ونقل 
کشور گفت: به منظور تقویت ناوگان حمل ونقل 
گذشته  هفته  کشور،  در  فرآورده  زمینی 
ملت، شرکت های  بانک  سه جانبه   تفاهم نامه 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  و  خودروساز 
نفتی برای تأمین ۵۰۰ دستگاه کامیون نفتکش 
جدید عملیاتی شد که بر اساس آن، مالکان 
خودروها می توانند با تسهیالت ۱۸ درصد اقدام 

به نوسازی ناوگان خود کنند.
تسهیل سوخت رسانی نیروگاهی با راه اندازی پروژه 

تأسیسات تخلیه نفت گاز در یزد
پروژه  از  بهره برداری  از  همچنین  نژادعلی 
تأسیسات تخلیه نفت گاز انبار نفت شهید صدوقی 
یزد خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این پروژه 
به  سوخت رسانی  سرعت  افزایش  هدف  با  که 
اجرایی  کشور  شمال شرق  و  شمال  نیروگاه های 
شده است، از تردد ناوگان زمینی در فاصله یزد تا 

بندرعباس جلوگیری خواهد شد و فرآورده از طریق 
مخزن دار منتقل و در انبار یزد تخلیه خواهد شد 
و سپس در چرخه انتقال به نیروگاه های کشور و 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
در  پروژه  این  اجرای  زمان  مدت  افزود:  وی 
برنامه، یک سال بود، اما با تالش کارکنان در حوزه 
ستاد و منطقه یزد، در فاصله ۳۸ روز و با یک دهم 

هزینه پیش بینی شده اجرایی شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تأکید کرد: با اجرایی شدن این پروژه، افزون بر 
جلوگیری از تردد روزانه ۲۰۰ نفتکش، یک هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان در هزینه های انتقال فرآورده از 

طریق زمینی صرفه جویی خواهد شد.
این  از  بهره برداری  با  کرد:  تصریح  نژادعلی 
تأسیسات، هم اکنون به طور میانگین روزانه ۱۰۰ 
مخزن دار جهت انتقال نفت گاز فعال بوده و 
در مجموع روزانه ۶ میلیون لیتر نفت گاز از 
این طریق منتقل می شود که نقش مهمی در 
کاهش هزینه ها و سرعت انتقال فرآورده داشته 

است.
وی همچنین از اجرایی شدن پروژه دیگری برای 
ساری  نیروگاه  به  نکا   - ساری  لوله  خط  اتصال 
به منظور جلوگیری از انتقال زمینی فرآورده در این 
مسیر خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این پروژه، 
مصرف  در  جاده ای،  خطرات  کاهش  بر  افزون 
سوخت صرفه جویی قابل توجهی شده و افزون بر 
آن، ظرفیت ناوگان حمل ونقل فرآورده آزاد شده و 
برای انتقال سوخت از مراکز جنوبی کشور به کار 

گرفته خواهد شد.

اخبار

 نژادعلی: برداشت، تأمین و 
توزیع سوخت از مبادی جنوبی 

کشور به صورت شبانه روزی 
در حال انجام است و امید 

داریم سوخت زمستانی سال 
1401 به بهترین شکل ممکن و 

با کمترین چالش تأمین شود 
که مانند دوره های پیش به 

خاموشی برخورد نکنیم

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپنتا صنعت پژوهان البرز درتاریخ 05/10/1401 به شماره 
ثبت 5684 به شناسه ملی 14011806129 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و نصب انواع سازه های فلزی 
سبک وسنگین ساختمانی و صنعتی و سوله و اجرای پروژه های عمرانی صفر تا صد، ساخت و 
نصب ماشین آالت مورد نیاز صنایع و ماشین کاری سبک و سنگین،اخذ وام و تسهیالت بانکی 
به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی،گشایش 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی،ایجاد شعب 
و نمایندگی در سراسر کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز، شهرستان نظرآباد، بخش 
 ،3 پالک  تیرغربی،  خیابان  کارآفرینان،  بلوار  سپهر،  صنعتی  شهرک  نظرآباد،  شهر  مرکزی، 
قطعه 8305، طبقه همکف کدپستی 3331495981 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای اقبال کیانی نوران به 
شماره ملی 1462354920 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای داود لطفی به شماره ملی 
1601893329 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اقبال کیانی نوران 
به شماره ملی 1462354920 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای داود لطفی به 
شماره ملی 1601893329 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 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 البرز مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )1435676(

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم معصومه معصوم ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 
61/66 مترمربع تحت پالک شماره 23730 فرعی از146 اصلی قطعه  شماره 3 
مفروز و مجزی شده از1630 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی 
شهرستان کرج به شماره چاپی 939589 سری ج 97 و شماره دفتر الکترونیک 
139820331011020048 بنام خانم معصومه معصوم صادر گردیده بعلت سهل 
انگاری مفقود گردیده و بدینوسیله نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
ششدانگ پالک مرقوم را نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 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 و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

تاسیس شرکت سهامی خاص پایا سالمت ونوس درتاریخ 28/09/1401 به شماره ثبت 59092 
به شناسه ملی 14011781897 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تأمین و تجهیز کلیه امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی و مراکز زیبایی پوست و مو در راستای تسهیل گردشگری 
سالمت، ارائه خدمات مشاوره تسهیل توریسم درمانی و روند سالمت و اعمال زیبایی و برقراری 
نظام ارجاع و تأسیس شعب داخلی و خارجی و تبادل داده های پزشکی در مراکز درمانی، مشاوره 
و انجام امور زیبایی پوست و مو و لیزر و لیزیک پوست و مو، خریدوفروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلی و خارجی، افتتاح حساب در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ تسهیالت در 
جهت ثبت شرکت، مشاوره، سرمایه گذاری به جز بورس، مشارکت و انجام خدمات مدیریتی و 
پیمان مدیریتی، تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، بازاریابی غیرشبکه ای 
و غیرهرمی، انجام پیمان مدیریتی و مشارکت با سایر شرکت های موجود در اقصی نقاط کشور با 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش 
مرکزی، شهر شیراز، معالی آباد، خیابان پزشکان، بلوار دکترشریعتی، پالک 0، ساختمان اوتانا 
1، طبقه 5، واحد 501 کدپستی 7187711757 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
400,000,000 ریال نقدی منقسم به 400000 سهم 1000 ریالی تعداد 400000 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 140000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1401115971 مورخ 14/09/1401 
نزد بانک سرمایه شعبه معالی آباد با کد 2701 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی کریمیان به شماره ملی 1817250809 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین کریمیان به شماره ملی 1818560194 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم کریمیان به شماره ملی 2300395630 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمی و نامه های اداری با امضای خانم مریم کریمیان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم توران کریمیان به شماره 
ملی 1816652415 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای امیر کریمیان به شماره ملی 
1829549170 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شیراز )1435613(

تاسیس شرکت سهامی خاص رنگین سفره هخامنش درتاریخ 23/09/1401 به شماره ثبت 
59063 به شناسه ملی 14011764570 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید و بسته بندی، توزیع 
احداث  دارویی،  و شیمیایی غیر  بهداشتی  و  آرایشی  مواد غذایی، آشامیدنی،  انواع  و پخش 
سردخانه های نگهداری مواد غذایی زیرصفر و باالی صفر قابل نگهداری و توزیع، سرمایه گذاری 
و مشارکت در کشت و فرآوری انواع محصوالت باغی، ساخت وساز ابنیه و ساختمان و واحدهای 
کلیه  واردات  و  صادرات  خریدوفروش،  تأسیسات،  داخلی،  دکوراسیون  و  صنعتی  و  تولیدی 
کاالهای مجاز، تأمین نهاده های دام و طیور و کشاورزی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ 
و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، افتتاح حساب در بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری و ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوره، سرمایه گذاری، مشارکت و انجام 
خدمات مدیریتی و پیمان مدیریتی، ظرفیت سنجی، تولید نصب و راه اندازی، تعمیر سرویس و 
نگهداری ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، کشت و صنعت، تهیه و طبخ غذا و انجام امور خدماتی، 
تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، انجام 
پیمان مدیریتی و مشارکت با سایر شرکت های موجود در اقصی نقاط کشور با رعایت قوانین و 
مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش سیاخ دارنگون، 
روستای خانه خمیس سفلی، خانه خمیس سفلی، کوچه ندارد، خیابان اصلی، پالک 0، طبقه 
همکف کدپستی 7175191751 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال 
نقدی منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 114012392704 مورخ 14/09/1401 نزد بانک سپه 
شعبه امیرکبیر با کد 861 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای علی شکیبافر به شماره ملی 2291088297 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم لیال حمیدی نیا به شماره ملی 2296232337 به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زینب حمیدی نیا به شماره ملی 
2297752131 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای 
خانم لیال حمیدی نیا )مدیرعامل( یا آقای علی شکیبافر )رئیس هیئت مدیره( و نامه های اداری با 
آقای علی شکیبافر )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه راه پیما به شماره ملی 2292063808 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای مجتبی شکیبافر به شماره ملی 2300899930 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1435596(

شاسی  شماره  و  664و62  ایران20  شماره  به  ایی  نقره  ریو  خودرو  سبز   برگ  و  راهور  مالکیت  سند   
NAS61002271123817 بنام مرتضی شاهوردی مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/159(

مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب داود عرب شیبانی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 742 و 
شماره ملی 2411661274 صادره از آباده در مقطع کارشناسی رشته عمران صادره از دانشگاه آزاد اقلید به شماره 
0372927 به تاریخ 1390/05/23 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار قانونی میباشد.از یابنده تقاضا میگردد اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اقلید ارسال نماید. )نوبت دوم()کد1401/10/160(

اصل برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1399 به رنگ سفید به شماره انتظامی 25ق897 ایران84 شماره موتور 
167B0099172 و شماره شاسی NAAN11FE8LH313226 به نام هادی محمدحسنی جور مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/161(

پیرو درج آگهی در روزنامه شماره 1391 مورخ 7 دی ماه 1401 به کد 1401/10/77 به اطالع میرساند با توجه به 
 NAS111100N1044591 اینکه سند فروش کمپانی خودرو شاهین سفید رنگ مدل 1401 به شماره شاسی
و شماره موتور M15TC/2044808 به مالکیت قبلی آقای امیر علی منتظران و مالکیت فعلی آقای سهراب 
خطیبی تا کنون توسط شرکت تولید کننده تحویل نگردیده لذا موارد مطروحه در آگهی مذکور بابت مفقودی سند 

ابطال میگردد و سند فروش کمپانی صادره دارای اعتبار و به قوت خود باقی است .)کد1401/10/162(

  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودروی   سوار بی به نام وسیله نقلیه : پراید 111 و  رنگ خودرو : 
 NAS431100J1028320 : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1397 و شماره پالک : 61 ن  175 93 و شماره شاسی
و شماره موتور : M136131696  به نام صاحب سند : احمد دهقان حسامپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)1401/10/163(

  برگ سبز خودرو  و کارت خودرو   وانت  به نام وسیله نقلیه : پیکان  و رنگ خودرو : سفید  ومدل وسیله نقلیه 
: 1385  و شماره پالک : 93 741ج28  و شماره شاسی : 22110419  و شماره موتور : 11285045099  به نام صاحب 

سند : حمید شاکرمی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/164(

  برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : ساینا اس دنده معمولی  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 337س24 -ایران 41  و شماره شاسی : NAS851100N5720146 و 
شماره موتور : M15/9648958  به نام صاحب سند : میالد خانی همت آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)1401/10/165(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی:
گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب الله نوروزی ورزقانی فرزند میکاییل به شماره شناسنامه 3148 
و شماره ملی 0321756975 صادره از کرج در مقطع لیسانس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش شیالت 
صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی : تهران، بزرگراه شهید بابایی)غرب به 
شرق(- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار وفادار- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تحویل 

نماید.)کد1401/10/166(

مدارک محسن کریمی شامل گواهینامه پایه دوم وهوشمند راننده گی در تاریخ 1401/10/7 دراستان 
بگیرید  تماس   09187894902 شماره  با  کنید  رسانی  اطالع  دارم  تقاضا  ازیابنده  گمشده  کردستان 

)1401/10/167(

کارت ملی اینجانب مهدی صدری به شماره 5659084753 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
)کد1401/10/168(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید 111 با پالک ایران 62 829ص36 شماره شاسی s5430090063105 و 
شماره موتور 4165168 بنام فرخنده ساالری تلمادره مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.)1401/10/169(

کارت خودروی  سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : ساندرو  و رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله نقلیه : 
1396 و شماره پالک : 778 ج 97 ایران10  و شماره شاسی : NAPBSRBYAH1033465 و شماره موتور : 
K4MC697-R062149  به نام صاحب سند : عباس خضری  مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.

)1401/10/170(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پانته آ بیدمشکی همدانی فرزند علی به شماره شناسنامه 12627 صادره از 
تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 178710102415 
و تاریخ 88/01/25 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس ارسال نمایید. 

نوبت اول )کد1401/10/171(

سند کمپانی ماشین خودروی سواری پیکان به مدل 1379 به پالک ایران 18 732 م 36 به رنگ سفید روغنی 
به شماره موتور 11127952031 و به شماره شاسی 0079456390به مالکیت آقای ابوالفضل ابراهیمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/172(

سند کمپانی سواری کروکی  به نام وسیله نقلیه : جیپ  و رنگ خودرو : طوسی_روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 
توسن  و شماره پالک : 27 ایران 511ن36  و شماره شاسی : 002433  و شماره موتور : 001223  به نام صاحب سند 

: رسول خلیل بیگی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/173(

مدرک موقت لیسانس اینجانب امین قائشرفی به در رشته عمران دانشگاه زرقان مفقود گردیده از یابنده تقاضا 
می شود مدارک را به آدرس زرقان دانشگاه ازاد اسالمی واحد زرقان ارسال نماید )کد1401/10/174(

کارت خودرو  و کارت هوشمند خودرو  و کارت بیمه خودرو  و معاینه فنی خودرو و سرقت خودرو نام وسیله 
نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1394و شماره پالک : ایران263-99س86 و 
شماره شاسی : NAAC91CWXFF021220 و شماره موتور : 124K0632359  به نام صاحب سند : شرکت 

آسان راه البرز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/175( 

کارتکس شرکت پیمانکاری ارشام توسعه دیبا به شماره ثبت 407 به مدیر عاملی اینجانب محمد فرمانی مفقود 
گردیذه است.)کد1401/10/176(

شماره  به  مشکی  رنگ  به   88957  541 پالک  به   1394 مدل  سیکلت.به  موتور  سبز  برگ 
موتور0124NBD514428 و به شماره شاسی

NBD***125C9401109به مالکیت صابر خسروی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/177(

کارت ملی به شماره د0072657774 بنام علیرضا بحرایی مفقود و از درجه اعنتبار ساقط شده است گواهینامه 
پایه دو بنام علیرضا بحرایی مفقود و از درجه اعنتبار ساقط شده است.) کد 1401/10/178(

کارت ماشین  شخصی  به نام وسیله نقلیه : تویوتا پریوس  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 2016 و 
شماره پالک : 481د89 و شماره شاسی : jpxA161V42c517764  به نام صاحب سند : زهرا سلیمانی درباغی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/179( 

سند مالکیت و سند فروش و سند کمپانی و برگ سبز خودرو سند مالکیت و سند فروش و سند کمپانی و برگ سبز 
خودرو  سواری ,نام وسیله نقلیه : پژو پارس  به رنگ خودرو : سفید روغنی  ومدل وسیله نقلیه : 1390  و شماره پالک 
: ایران 44 612- ن 68  و شماره شاسی : NAAN01CAXBK499704  و شماره موتور : 12490070349  به نام 

صاحب سند : بی بی فاطمه خیریه  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/180( 

سید  فرزند  ملی 5129719077  کد  با  ناطقی  حسن  سید  خودرو  کارت  و  کمپانی(  )سند  مالکیت  برگ 
ایران 579ل 89 شماره شاسی  محمد خودرو پراید 141 رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 شماره پالک 13 
s1482287253179 شماره موتور 2403545 به نام سید حسن ناطقی در تاریخ 1401/01/15 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/181(

اصل برگ سبز خودروپژو 206 رنگ سفید روغنی مدل 1400 به شماره انتظامی ایران 79_293ل87 و شماره 
موتور 182A0156967 و شماره شاسی NAAPO3EE1MJ470857 به نام علی باقرآبادی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/182(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش و کارت خودرو  وکارت هوشمند خودرو و کارت 
بیمه خودرو و معاینه فنی خودرو و سایر مدارک   سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو  رنگ خودرو : سفیدصدفی 
مدل وسیله نقلیه : 1373  و شماره پالک : 97م344 ایران78 و شماره شاسی : 73014340 و شماره موتور : 
2417301916  به نام صاحب سند : هادی سرگلزایی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/183(

مدارک آپارتمانی به نام بهاره باخزری به متراژ 65 متر مربع به پالک ثبتی )121(88/933 واقع در تهرانپارس 
212 شرقی بین 137 و 139 پالک 309 واحد 2مقفود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/184(

گواهینامه وکارت هوشمند محسن کریمی باکدملی 3790115517 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
میباشد.)کد1401/10/185(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رحمت اله اشرفی فرزندمصطفی به شماره ملی1250152542صادره ازکاشان 
درمقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک صادره ازواحددانشگاه ازاد نطنزمفقودگردیده است وفاقداعتباراست 
ازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک رابه دانشگاه ازاداسالمی واحدنطنزبه نشانی نطنز میدان امیریه ارسال گردد.

)1401/10/186(

نوبت سوم
ملی  کد  و   21585 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  زارعی  قاسم  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
3875770927 صادره از همدان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت صادره 
از دانشگاه علم و فرهنگ با شماره 93/20673 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه علم و فرهنگ به نشانی تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - 

خیابان شهید قموشی - خیابان بهار کد پستی 1461968151 ارسال نماید.)کد1401/10/187(


