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امضای تفاهم نامه همكاری بازرسی فنی خوردگی 
فلزات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب با دانشگاه شهید 

چمران اهواز

بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و گروه 
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در راستای برقراری ارتباط و همکاری متقابل صنعت و 
دانشگاه و ضرورت گسترش تولید دانش بنیان در صنعت نفت این تفاهم 
نامه بین بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز امضا گردید.

محمد گلستان باغ رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و غالمرضا اکبری زاده رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 

چمران این قرارداد را امضا کردند.

در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت 
خوزستان

قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL حفاری امضا 
شد

به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل ازروابط عمومی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
  K-MILL و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات

حفاری امضا شد.
ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ 
هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کاالی موضوع قرارداد ۳۰ 

ماه می باشد.

وعده وزیر نفت برای تحقق یک آرزوی دیرینه

مشعل هایی که باید خاموش شوند
آمارهای  بر اساس  اقتصاد؛  - گروه  اتحادملت 
بانک جهانی، ایران تا سال ۲۰۱۸ سومین کشور بعد 
از روسیه و عراق در میان تولیدکنندگان گازهای 
همراه نفت بوده، با این حال گفته می شود میزان 
مشعل سوزی در کشورمان از ۱۷ میلیارد مترمکعب 
در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۷۸ میلیارد مترمکعب در سال 
۲۰۱۹ رسیده، این یعنی حدود روزانه ۳۸ میلیون 

مترمکعب گاز در حال سوختن است.
به گزارش ایسنا، تولید نفت از ۸۲ میلیون بشکه 
در روز در سال ۲۰۱۹ به ۷۶ میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و مشعل سوزی 
جهانی در همین مدت از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب 
به ۱۴۲ میلیارد متر مکعب کاهش داشت. آمریکا 
با  و  داشت  سهم  درصد   ۷۰ جهانی  کاهش  در 
کاهش هشت درصدی تولید نفت و زیرساخت 
به منظور جلوگیری  گاز  از  استفاده  برای  جدید 
از سوختن آن، مشعل سوزی این کشور در سال 
۲۰۲۰ به میزان ۳۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ 

کاهش یافت.
آمار ماهواره ای مشعل سوزی نشان می دهد 
که روسیه، عراق، ایران، آمریکا، الجزایر، ونزوئال و 
نیجریه هفت کشور رکورددار مشعل سوزی برای 
نهمین سال متوالی از زمان آغاز نخستین رصد 
این هفت  اند.  مانده  در سال ۲۰۱۲  ای  ماهواره 
کشور هر سال ۴۰ درصد از نفت جهان را تولید 
می کنند اما عامل دو سوم )۶۵ درصد( مشعل 

سوزی جهانی هستند.
جهانی،  اسناد  مبنای  بر  ایران  نفت  صنعت 
متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ میالدی انتشار 
گازهای گلخانه ای خود را به صورت غیرمشروط ۴ 
درصد و به صورت مشروط ۸ درصد کاهش دهد. 
در طول سال های گذشته، گام هایی برای تعیین 
از آن جمله  تکلیف این مقوله برداشته شد که 
به اجرای هم زمان ۹ طرح ان جی ال در  می توان 
مجموع با ظرفیت جمع آوری روزانه ۵.۱ میلیارد 
فوت مکعب گازهای همراه مشعل شامل طرح های 
طرح  )چهار  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیشگاه 
فارس  خلیج  یادآوران  گاز  پاالیشگاه  ان جی ال(، 
پاالیشگاه گاز هنگام )مشعل  )ان جی ال ۳۲۰۰(، 
ان جی ال ۳۲۰۰  و  )دهلران(  گازی جزیره قشم(، 
میدان مارون و ان جی ال جزیره خارک اشاره کرد.

واحد  سوی  از  ارائه شده  آمار  اساس  بر 
ایران در  نفت  تلفیقی شرکت ملی  برنامه ریزی 
برای  همراه  گازهای  بالقوه  مقدار   ۱۳۹۵ سال 
روزانه  نفت  عملیاتی  شرکت های  در  جمع آوری 
 ۱۱۰ از  )بیش  مترمکعب  میلیون   ۴۳ به  نزدیک 
بوده  میلیون بشکه معادل نفت خام در سال( 

است.
همراه  گازهای  درصد   ۸۰ از  بیش  هم اکنون 
از  یکی  است،  شده  جمع آوری  کشور  جنوب 
پروژه های مهم صنعت نفت که آرزوی تحقق آن 
از سال ۱۳۴۹ هم زمان با تأسیس شرکت ملی گاز 
ایران بوده جمع آوری گازهای همراه نفت و مشعل 
در صنعت نفت است. پیش از انقالب به سبب 
به بهره برداری نرسیدن میدان های مستقل گازی، 
بخش اندکی از گازهای همراه پس از جمع آوری 
به منظور  سراسری  یکم  لوله  خط  به  فرآورش  و 
بخش  و  تزریق  نیروگاهی  و  شهری  گازرسانی 
عمده ای از آن نیز به اتحاد جماهیر شوروی سابق 

صادر می شد.
تغییر  ایجاد  با  سیزدهم  دولت  نفت  وزارت 
سیاست های کاری در بخش تأمین مالی تصمیم 
به استفاده هرچه بیشتر از روش هایی نو همچون 
برای  صنعتی  هلدینگ های  توان  از  بهره مندی 

همچون  باالدستی  بخش های  در  سرمایه گذاری 
جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت با هدف 
تصمیمی  گرفته است؛  خام سوزی  از  جلوگیری 
استقبال  خوراک  تأمین  در  پایداری  به دلیل  که 
پتروشیمی ها را به همراه داشته است، به گونه ای 
دالری  میلیون   ۵۰۰ قرارداد  پیش   چندی  که 
جمع آوری گازهای شرق کارون و قرارداد جمع آوری 
گازهای مشعل غرب کارون نیز با شرکت هلدینگ 
خلیج فارس امضا شد تا شاهد خاموشی تعدادی 
از مشعل ها در گستره چهار استان کشور در آینده 

نزدیک باشیم.
جواد اوجی وزیر نفت نیز در این راستا با تأکید 
تولید  و  مشعل  گازهای  جمع آوری  ضرورت  بر 
از سوزاندن  باید  اعالم کرد:  از آن  افزوده  ارزش 
این سرمایه ها جلوگیری کرد و به آقای رئیسی قول 
می دهیم که در پایان این دولت گازهای مشعل 
غرب و شرق کارون و حوزه خارک جمع آوری شود 

که راهکار دارد و می شود.
جلوگیری  طرح  رساندن  نتیجه  به  به منظور 
از گازهای همراه نفت و جمع آوری آن می توان 
راهکار  یک  که  کرد  استفاده  اسکیدمانتدها  از 
این تجهیزات ساخت  بین المللی است،   ویژگی 
سریع و حمل سریع و نصب و راه اندازی راحت 
با  فرآورشی  واحد  یک  مثال،  برای  است،  آنها 
ظرفیت ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز را می توان 
ماه  از سه  و در کمتر  ماه ساخت  در مدت ۱۵ 
ساخت  که  صورتی  در  کرد،  راه اندازی  و  نصب 
در   ،)NGL( مایع  گاز  و  گاز  کارخانه  واحدهای 
ایران گاهی بیش از ۱۰ سال به طول می انجامد. 
 )Skid Mounted( سیار  فرآورشی  تجهیزات 
قابلیت شیرین سازی و جداسازی میعانات گازی 
دارد و مانند یک واحد ان جی ال کارایی دارد و از 
اساس در شرایط حاضر بهترین روش برای افزایش 

تولید در ایران است.
تا کنون با اجرای طرح آماک، حدود ۸۶ درصد 
گازهای همراه نفت در مناطق نفت خیز جنوب 
جمع آوری می شود که به مصرف داخلی یا تزریق 
تولید،  توان  از  صیانت  برای  نفتی  مخازن  در 
اختصاص می یابد. برای بقیه گازهای همراه نفت 

این شرکت نیز طرح هایی با مشارکت شرکت های 
تأمین  ضمن  تا  اجراست  حال  در  پتروشیمی 
خوراک این شرکت ها، از سوزاندن گازهای همراه 

در مشعل ها جلوگیری شود.
اجرای پروژه جمع آوری گازهای مشعل در حوزه 
 ۲۰ تا   ۱۸ جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
میلیون مترمکعب در روز در قالب سرمایه گذاری 
شرکت های پتروشیمی مارون و پاالیشگاه بیدبلند 
صنایع  خوراک  تأمین  هدف  با  فارس  خلیج 
قرارداد  اجرای  پیگیری  همچنین  پتروشیمی، 
مایع  گاز  و  گاز  فرآورش  و  جمع آوری  واحدهای 
۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ به  ترتیب در حوزه جنوب غرب و 
غرب کشور با هدف جمع آوری حدود ۱۲ میلیون 
مترمکعب در روز گازهای مشعل به عنوان خوراک 

صنعت پتروشیمی انجام می شود.
مدیریت  در  متعددی  پروژه های  هم اکنون 
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران برای 
جلوگیری از سوزاندن گاز در مشعل تعریف شده 
بهره برداری  آنها  از  بعضی  که  به نحوی  است، 
از  اجرا هستند.  نیز در مرحله  شده اند و برخی 
پروژه هایی  سرمایه گذار،  جلب  طریق  از  طرفی 
و  آغاجاری  همراه  گازهای  جمع آوری  عنوان  با 
گچساران به میزان ۵۹۳ میلیون فوت مکعب در 
روز در قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل )سرمایه گذار پاالیشگاه 
همراه  گازهای  جمع آوری  طرح  و  بیدبلند(  گاز 
کارون و مارون ۲۴۹ میلیون فوت مکعب در روز در 
قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری 
گازهای مشعل )سرمایه گذار پتروشیمی مارون( 

تعریف شده و در مرحله اجرا قرار دارند.
 همچنین از ظرفیت بخش خصوصی نیز در 
واحد  مشعل  گازهای  جمع آوری  طرح  پروژه  دو 
بهره برداری پارسی کالستر به  مقدار روزانه ۳.۵ 
 ۲۲ به  مقدار   ۶ مارون  و  فوت مکعب  میلیون 
سوی  از  مزایده  قالب  در  فوت مکعب  میلیون 
گازهای  جمع آوری  طرح  و  گاز  تامکار  شرکت 
مشعل واحد بهره برداری مارون ۳ به مقدار روزانه 
۱۲ میلیون فوت مکعب و منصوری به مقدار ۱۰ 
سوی  از  مزایده  قالب  در  فوت مکعب  میلیون 

شرکت هیربد نیرو نیز اجرایی شده اند.
جمع آوری گازهای فلر می تواند ناترازی گاز را 

جبران کند
انرژی در  مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه 
این راستا به ایسنا گفت: جمع آوری گازهای همراه 
که  ثروتی  از  اوال  است،  اهمیت  دو  حائز  نفت 
سوخته می شود، جلوگیری می کنیم، ایران سومین 
رتبه در این بخش بعد از روسیه و عراق را به خود 
موضوع   مساله  دومین  است،  داده  اختصاص 
محیط زیست است، زمانی که این گازها سوزانده 
می شوند به دلیل اینکه گاز ترش هستند مقادیر 

زیادی گوگرد دارند.
وی با اشاره به تبعات باالی محیط زیستی این 
این  از  یکی  اسیدی  باران  بارش  گفت:  مساله، 
مشکالت بوده ضمن اینکه وجود گازهای همراه  به 
شدت برای مناطقی که در آنجاها گاز فلر وجود 

دارد آسیب زا است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در 
زمینه جمع آوری  گازهای همراه برنامه های زیادی 
وجود داشته و بیش از سه دهه است که روی این 
اظهار  ریزی می شود،  برنامه  و  موضوع مطالعه 
کرد: از مهم ترین دالیل عدم اجرایی این مساله 

مشکالت تامین مالی و تکنولوژی است.
بهروزی فر با بیان اینکه در هر جایی که بتوان از 
گاز معمولی استفاده کرد این گاز نیز مورد استفاد 
خواهد بود، گفت: به دلیل اینکه گاز همراه نفت 
است و جمع آوری نمی شود مورد استفاده قرار 
نمی گیرد، این گاز درواقع همان گازی است که 

تصفیه و وارد شبکه خطوط لوله می شود.
با کشورهای  ما  موقعیت  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفته در این حوزه اصال قابل مقایسه نیست، 
اظهار کرد: ثروت، دانش فنی، قوانین سخت 
محیط زیستی اجازه نمی دهد که شرکت ها هر 
تامین  امکان  ایران  در  دهند،  انجام  را  کاری 
مالی، تامین تکنولوژی و تجهیزات وجود ندارد به 
همین دلیل نتوانستیم در این زمینه اقدام کنیم 
اما اگر اقدامات کافی انجام می شد می توانستیم 
مشکالتی که در حوزه ناترازی گاز وجود دارد را 

برطرف کنیم.

اخبار

جواد اوجی: باید از سوزاندن 
این سرمایه ها جلوگیری کرد و 
به آقای رئیسی قول می دهیم 
که در پایان این دولت گازهای 
مشعل غرب و شرق کارون و 

حوزه خارک جمع آوری شود که 
راهکار دارد و می شود
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ملی 1081534044 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی امینی به شماره ملی 
1080127089 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
نجمه امینی کهریزسنگی به شماره ملی 1080345175 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 تعهدآور 
شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد 
ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )1451276(

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای قاسم تجری به شماره شناسنامه 947  و شماره  ملی 
2120755124   صادره از گرگان فرزند قربان متقاضی کالسه پرونده 1401114412480000۳88  در ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 14۳8,87  متر مربع از پالک ۳- اصلی واقع در 
اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به 
مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.

م.الف/141۳6
حجت اهلل تجری -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 گرگان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/19   تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/06

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه ششدانگ چهار قطعه زمین مزروعی به شماره پالک های 2024 و 2028و 20۳9 و 2040 فرعی 
از 1۳4 اصلی آقبالغ آقاجان خان واقع در بخش ۳ اردبیل برابر آراء به شماره های 100۳05۳ و 100۳098 و 
100۳154- 1401/07/۳0 و 1002728- 1401/07/26  هیات حل اختالف مستقر در منطقه یک اردبیل موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به نام توفیق صالحیان به شناسه 
ملی 14624۳1۳۳1 تایید مالکیت گردیده است و تا کنون تحدید حدود آن به عمل نیامده است فلذا طبق ماده 
1۳ آیین نامه قانون مذبور تحدید حدود پالک مرقوم روز دوشنبه و سه شنبه  مورخ 22 و 1401/12/2۳ راس 

ساعت 10 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد.
بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند و اعتراض به حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تحدید حدود به مدت ۳0 روز خواهد بود.
تاریخ انتشار: 1401/11/19

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل - رضا احمدیان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا سازان دور اندیش درتاریخ 1401/11/16 به شماره ثبت 608694 به 
شناسه ملی 14011955890 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : اجرای پروژه های ساختمانی اعم از فلزی ، بتنی ، چوبی ، سازنده کلیه خدمات 
فلزی و چوبی، تهیه ، توزیع ، پخش ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت 
در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ترخیص کاال از بنادر و گمرکات داخلی 
و خارجی ، ایجاد شعب در سراسر کشور ، اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و تسهیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و افتتاح حساب در کلیه بانک 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، جنت آباد جنوبی، خیابان شهید محمد رضا نادری، کوچه ششم، 
پالک 36، طبقه 5 کدپستی 1473968766 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم پونه شهبازی به شماره ملی 0071140557 دارنده 5000000 ریال 
سهم الشرکه آقای عظیم احمدی زارع به شماره ملی 4721645589 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم پونه شهبازی به شماره ملی 0071140557 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای عظیم احمدی زارع به شماره ملی 4721645589 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 عظیم احمدی زارع 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 )1452855(

 تاسیس شرکت سهامی خاص آرون تهویه راد درتاریخ 1401/10/03 به شماره ثبت 606640 به شناسه 
ملی 14011795194 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
الخصوص  بازرگانی علی  : تولید و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
تولید و تجهیزات و تامین و نصب و راه اندازی دستگاه های تهویه مطبوع و تامین قطعات یدکی تهویه 
مطبوع تامین کابل و لوله برای صنعت نفت و پتروشیمی و فوالد و معدن همچنین اخذ وام و تسهیالت از 
کلیه بانک ها و موسسات مالی مجاز ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شادمان، خیابان زنجان شمالی، کوچه شهید امیر ولدخانی، 
پالک -86، طبقه 1، واحد شرقی کدپستی 1456813591 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال 
با  بانک ملت شعبه استاد معین  نزد  بانکی شماره 1193 مورخ 1401/09/24  توسط موسسین طی گواهی 
کد 66050 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم لیال 
به مدت 2 سال آقای  به سمت عضو اصلی هیئت مدیره  به شماره ملی 0014583658  پیرانی احمدآباد 
رئیس  نایب  به سمت  و  2 سال  به مدت  به سمت مدیرعامل  به شماره ملی 0081868499  نزاکتی  صالح 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد ابراهیم سلطانی به شماره ملی 4911727926 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
بازرسان آقای علیرضا قدیری اقکند به شماره ملی 0084101709 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 
آقای مجتبی فالح اتانکی به شماره ملی 5089630410 به سمت بازرس علی البدل 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1452858( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپنتا صنعت پالستیک درتاریخ 1401/11/12 به شماره ثبت 608565 به شناسه ملی 
14011941283 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 لوازم خانگی و 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 جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید و فروش واردات و صادرات و پخش 
تولید انواع محصوالت پتروشیمی)بجز استخراج ، اکتشاف ،بهره برداری( شامل انواع محصوالت پلیمری از قبیل پلی اتیلن 
سبک و سنگین خطی و غیرخطی،پ پ ،ای بی اس ، پلی امید ، هوستافرم ، پی وی سی ، پلی کربنات ، هایمپک ، تزریقی ، 
کریستال ، انواع پلی پروپیلن )گرید های مختلف(، پلی استایرن و پی وی سی، و انواع الستیک و پروفیل الستیکی، کائوچو و 
پالستیکی و هر نوع مواد ساخته شده و یا خام مربوط به این پروفیل ها و انواع پالت های حمل مواد پتروشیمی، تولید، واردات 
و صادرات انواع تجهیزات مجتمع های تولیدی ،کارمزدی پتروشیمی)بجز استخراج ف اکتشاف ، بهره برداری( و انواع ظروف 
مواد غذائی و آب شرب، درب و سطل های پالستیکی و لوازم آشپزخانه تولید شده از گرانول و پالستیک، انواع شلنگ و روکش 
آن، چادر، لوله فلکه، قطعات اتصال، سیستمهای آبیاری، تورهای پالستیکی، وسایل مورد استفاده در کشاورزی و زراعت تولید 
شده از مواد پالستیکی، درب و پنجره یو پی وی سی، لوازم تزئینی، تانک و وان های پالستیکی ، انواع میز و صندلی ولوازم مورد 
احتیاج صنایع ساختمانی، لوازم بسته بندی پالستیکی خام و نیمه خام و کامل و مواد پی وی سی پالستیک، پلی اورتان، نمد، 
کانوچو و باند های سیلندری روکش تلفن نوار نقاله های پلی استر و باند های انتقال نیرو ، جمع آوری هر نوع ضایعات پالستیکی 
و تبدیل آنها به گرانول و تولید محصوالت پالستیکی اعم از نایلون و کیسه فریزر کیسه زباله کیسه های نگهدارنده و انواع 
محصوالت مرتبط ، و گرانول کردن انواع مواد مذکور به صورت کارمزدی ، فعالیتهای کامپیوتری اعم از طراحی، اجرا، نصب و نرم 
افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری)غیرفرهنگی و غیرهنری(، سخت افزاری، تولید نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش 
مشتری )غیرفرهنگی و غیرهنری(، خدمات شبکه و تعمیرات، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات آی تی 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 امین حضور، خیابان ایران، خیابان گوته، پالک 156، ساختمان مرکز تجاری امین 
حضور، طبقه 1، واحد 36 کدپستی 1158994167 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی شهرابی فراهانی به شماره ملی 0072570113 دارنده 1980000000 ریال سهم 
الشرکه خانم مهدیه ساری به شماره ملی 6649850756 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی 
شهرابی فراهانی به شماره ملی 0072570113 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم مهدیه ساری به شماره ملی 6649850756 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1452871( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویا پوالد احسان درتاریخ 1401/11/12 به شماره ثبت 608567 به شناسه ملی 
14011941488 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :خرید و فروش ، پخش و توزیع کلیه آهن آالت ساختمانی و صنعتی ، کلیه مصالح ساختمانی ، میلگرد، مصنوعات 
فلزی ، استیل ، ابزار آهن ، کابل ، تسمه ، فوالد ، وسایل الکترونیکی ، دستگاه های صنعتی ،کلیه لوازم آتش نشانی ، مس ، 
هاش ، انواع پروفیل ،قوطی آهن ،لوله داربستی ، لوله فلزی ،ریل ، انواع سیم و اتصاالت ، توری ، انواع رابیتس ، پی وی سی ، 
گل نرده ، پتروشیمی به جز استخراج اکتشاف بهره برداری ، پالستیک ، تیرآهن ، انواع ورق ، نبشی ، ورق پانچ ،چدن ، ورق 
های رنگی ، گردهای آلیاژی ، ورق های آلیاژی ، ناودانی ، و کلیه قطعات صنعتی ، واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی 
، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در کلیه ی مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای 
شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجی ، پویایی و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی ، تهیه ، تولید و تامین کلیه لوازم ، تجهیزات و 
قطعات الکترونیکی ، کلید پریز، صنعتی و قطعات الکتریکی و برقی و روشنایی تجهیزات مربوطه تولید کننده کلیه مصالح 
نوین و پیشرفته ساختمانی تولید کننده والپست و میلگرد بستر ، لوله پلیکا وتولید کننده قوطی پروفیل گالوانیزه و رنگی 
و ورق های روغنی کلیه قطعات فلزی، آلمینیوم ، ناودانی های منقطع وتولید و کشش و فرآوری مفتولهای فلزی برشکاری 
و خم کاری انواع ورق فلزی و ساخت سوله وساخت سازه های نمایشگاهی انواع بست و متعلقات داربست و اهن االت 
قراضه ضایعات ، ساخت و نصب اسکلت های فلزی، پیچ و مهره  و میخ، توزیع انواع چوب و مواد اولیه مصنوعات چوب ، 
کابینت ، پی وی سی , روشویی سنگی , رویه کابینتی و آینه باکس , تولید مصالح ساختمانی و تاسیس اتی اعم از کاشی 
و سرامیک و چینی آالت بهداشتی , شیر آالت , لوله و اتصاالت ساختمانی و صنعتی 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، تهرانپارس، بلوار شهید ناصر کاظمی )شاهد(، خیابان شهید محمد عمارستانی )212شرقی(، پالک 1.3، 
طبقه 3، واحد 5 کدپستی 1655783680 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30,000,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای پویا شیر ژیان به شماره ملی 1680285211 دارنده 14100000000 ریال سهم الشرکه آقای 
احسان مقدم نیا به شماره ملی 1680344870 دارنده 14100000000 ریال سهم الشرکه خانم مریم مظفریان به شماره ملی 
3875680030 دارنده 1800000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای پویا شیر ژیان به شماره ملی 1680285211 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احسان مقدم نیا به شماره ملی 1680344870 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم مظفریان به شماره ملی 3875680030 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 رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس 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 )1452872( 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدباقری فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 0440638593 صادره از 
شمیران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری-حسابرسی صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 
179814102385 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران-خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر شمالی-بش آذرشهر 

پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/286(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا ولی نژاد صدیقی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 274129462۳ 
صادره از ارومیه در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی واحد سما با شماره 
/024885/ف آ س مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
ازاد اسالمی واحد ارومیه به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه خیابان دانشکده .دانشکده مهارت و 

کارآفرینی سما ارسال نماید. نوبت سوم )1401/11/287(

   برگ سبز خودروی   مزدا وانت  به نام وسیله نقلیه : مزدا وانت 1600  به رنگ خودرو : فیروزه ای-متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 1371  و شماره پالک : 62ی711 ایران 99  و شماره شاسی : 71606658  و شماره موتور : 210354  

به نام صاحب سند : احسان گلشن خواص مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/288(

  کارت خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : سانتافه 2400  به رنگ خودرو : مشکی- متالیک  و مدل وسیله 
نقلیه : 2015  و شماره پالک : 122ل 57 ایران 68  و شماره شاسی : KMHSU8ICDFU405813  و شماره 
موتور : G4KEEU475574  به نام صاحب سند : معصومه سیدین چغوش   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/289(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و ,برگ سبز خودرو  و کارت خودرو ی سواری  به نام وسیله نقلیه : 206  به رنگ 
خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳81  و شماره پالک : 66ایران858ل68  و شماره شاسی : 81616967  و 
شماره موتور : 10FSE33924446  به نام صاحب سند : سهراب شیروانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/290(

كدملي:  و   5101 شناسنامه:  باشماره  حسين  فرزند:  ديدار  مرتضي  اينجانب:  التحصيلي  فارغ  مدرك 
2300436299 صادره از شيراز درمقطع  كارشناسي ارشد، رشته  مهندسي برق قدرت صادره از واحد دانشگاهي 

ساري  با شماره سريال 1011957 مفقود گرديده  و فاقد اعتبار مي باشد.
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري به نشاني: ساري كيلومتر 7 جاده 
دريا مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ساختمان اداري طبقه دوم اداره دانش آموختگان و يا 

صندوق پستي 48164-194 ارسال نمايند.نوبت اول )کد1401/11/291(

سندکمپانی وپالکت حاوی مشخصات خودرو)نصب بر سینی داخل موتور(خودرو رانا مدل 95 به شماره 
وفاقداعتباراست. گردیده  مفقود   NAAU01FE1GT142062 شاسی  وشماره   49 ایران  551ج47  پالک 

)کد1401/11/292(

    كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی و ,برگ سبز خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : 
دوو سیلو  به رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳81  و شماره پالک : 81ط219ایران46  و شماره شاسی 
: IR81165047330  و شماره موتور : 006600H  به نام صاحب سند : حسین پاکزاد کرباسدهی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/293(

کد  و   924 شناسنامه  شماره  به  عباسقلی  فرزند  نگهداری  شیدا  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
ملی2295475635 صادره از شیراز در مقطع کارشناسی پیوسته رشته گفتاردرمانی صادره از دانشگاه علوم 
پزشکی تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به نشانی تهران بلوار کشاورز، نبش قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارسال 

نماید.)کد1401/11/294(

سندکمپانی سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو 206  و رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله نقلیه : 95  و 
 163B0251550 : و شماره موتور  NAAP13FE1GJ862270 : شماره پالک : 77 7۳5 ی 82  و شماره شاسی

به نام صاحب سند : شایان محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/295(


