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رویترز:
 قیمت فروش نفت ایران برای مشتریان آسیایی

افزایش یافت

رویترز مدعی شده که ایران قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک خود 
برای عرضه به خریداران آسیایی را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از یک منبع صنعتی آگاه نوشته است: ایران 
به  "ایران الیت" که در مارس سال ۲۰۲۳  قیمت فروش رسمی نفت سبک 
خریداران آسیایی عرضه می شود را دو دالر باالتر از قیمت پایه منطقه ای نفت 
عمان/دوبی تعیین کرد که ۲۰ سنت باالتر از ماه میالدی جاری است. همچنین 
قیمت فروش نفت سنگین ایران در مارس، ۳۵ سنت در هر بشکه باالتر از 
قیمت پایه خاورمیانه تعیین شد که در مقایسه با فوریه، ۶۵ سنت افزایش نشان 
می دهد. قیمت نفت فروزان ۴۰ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه 
ای تعیین شد که نسبت به فوریه، ۶۵ سنت افزایش داشته است. قیمت نفت 
سروش برای مارس، پنج دالر در هر بشکه پایین تر از قیمت پایه نفت خاورمیانه 
تعیین شد که ۷۰ سنت در مقایسه با فوریه باالتر بود. قیمت نفت پارس، سه 
دالر در هر بشکه پایین تر از قیمت نفت عمان/دوبی فروخته خواهد شد که ۸۵ 

سنت در هر بشکه افزایش در مقایسه با قیمت فوریه نشان می دهد.

پست برق کشاورزی اهواز به مدار برگشت
منطقه ای خوزستان  برق  اهواز شرکت  ناحیه غرب  انتقال  امور  مدیر 
گفت: پست برق ۱۳۲ به ۳۳ و ۱۱ کیلوولت کشاورزی اهواز که به علت 
با  بود،  مدار خارج شده  از  و  دچار حادثه  بارندگی های شدید دی  ماه 

تعمیرات اساسی برق دار و وارد مدار شد.
به گزارش  خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، امیر زبیدی اظهار کرد: در بارندگی ۱۹ دی  ماه سال 
جاری به علت بارندگی شدید، کلیدخانه ۱۱ کیلوولت پست کشاورزی 
دچار حادثه و پست از مدار خارج شد. وی افزود: پس از بروز حادثه 
با حضور نیروهای عملیاتی و انتقال بار به پست های همجوار، تعمیرات 
اساسی کلیدخانه ۱۱ کیلوولت آغاز و قسمت های آسیب دیده در کمترین 
زمان ممکن تعمیر و بهینه سازی شد. مدیر امور انتقال ناحیه غرب اهواز 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از جمله اقدامات اساسی برای 
بهینه سازی قسمت های آسیب دیده پست کشاورزی می توان به تعویض 
 CT و اورهال بریکر ۱۱ کیلوولت، تعویض و اورهال سکسیونر، تعویض
وال بوشینگ ۱۱ کیلوولت، تعویض مقره ساپورت نگهدارنده باس بار ۱۱ 
کیلوولت، تعویض رله های بریکر و ... اشاره کرد. زبیدی با بیان اینکه پست 
برق فوق توزیع کشاورزی در حال حاضر برق دار و در حال بهره برداری 
است، اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، نیروهای عملیاتی و 
تعمیراتی این شرکت در آمادگی کامل هستند تا اثرات هر حادثه در شبکه 
را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند.شرکت برق منطقه ای خوزستان 
مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

به میزبانی شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد 
مرحله مقدماتی هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم، 

اذان و نهج البالغه ویژه کارکنان و خانواده های شرکت
نهج  و  اذان  کریم،  قرآن   مرحله مقدماتی هفتمین دوره مسابقات 
البالغه ویژه کارکنان و خانواده های شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی 
حفاری ایران، در این مسابقات که روز دوشنبه ) یکم اسفندماه ۱۴۰۱( 
در دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسالمی در اهواز آغاز شد، جمعی 
خانواده  و  کارکنان  شرکت  و  روسا   ، مدیرعامل  مشاوران  مدیران،  از 
در  کارکنان شاغل  ویژه   که  این مسابقات  داشتند.  آنان حضور  های 
شرکت، همسران و فرزندان آنان می باشد در ١١ رشته )صحیح خوانی، 
حفظ، قرائت ترتیل، قرائت تحقیقی، قرائت تقلیدی، حفظ تخصصی، 
مفاهیم قران، مفاهیم نهج البالغه، حفظ موضوعی و .....( با حضور  
١۵٠ شرکت کننده برگزار می شود و در پایان  از هر رشته ٣ نفر برگزیده 

به مرحله نهایی مسابقات شرکت ملی نفت ایران راه خواهند یافت.

درآمد ۳۲۶ میلیارد دالری عربستان از فروش نفت
درآمد عربستان سعودی از فروش نفت در ماه دسامبر برای ششمین ماه 
متوالی کاهش یافت اما قیمت باالتر، درآمد ساالنه این کشور از صادرات 

نفت را به حدود ۳۲۶ میلیارد دالر رساند.
به گزارش ایسنا، سازمان کل آمار عربستان سعودی اعالم کرد: درآمد 
عربستان سعودی از صادرات نفت خام و فرآورده های پاالیش شده در 

دسامبر، به ۸۵.۵ میلیارد ریال )۲۲.۸ میلیارد دالر( رسید.
درآمد دسامبر، پایین ترین درآمد ماهانه در حدود یک سال گذشته بود 
اما درآمد نفتی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۳۲۶ میلیارد 
دالر رسید و باعث شد برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته، این 
کشور مازاد بودجه پیدا کند. رکورد قبلی درآمد ساالنه عربستان از فروش 

نفت، در سال ۲۰۱۲ بود.
در پی افزایش قیمت کاالها از جمله نفت خام پس از حمله نظامی 
روسیه به اوکراین، اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۲، نرخ رشد ۸.۷ درصدی 

داشت که سریع ترین نرخ رشد در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ بود.

چگونه ساالنه ۷0 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره کنیم؟

نیروگاههایخورشیدیسوختمایعراصادراتیمیکنند
دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: اگر 
۴۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی را در نظر بگیریم 
ما فقط با همین ظرفیت نیروگاهی می توانیم ۳۳ 
میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی و ذخیره 
هزارمگاوت   ۸۰ کشور  در  آن  بر  عالوه  کنیم. 
پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی هم وجود 
نیز  آنها  احداث  مسیر  از  می توانیم  که  دارد 
۳۷ میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی کنیم، 
به  مکعب  متر  میلیارد   ۷۰ مجموع  در  یعنی 
اندازه کل گاز مصرفی نیروگاه های حرارتی کشور 

ذخیره سازی می شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زنگنه  محمدامین 
در  تجدیدپذیرها  توسعه  درباره  ایلنا،  اقتصادی 
مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین مرزی 
اظهار داشت: ما در ایران چند کانال اصلی بادی 
شده  واقع  کشور  شرق  در  کانال  دو  که  داریم 
است، طبق برآوردها فقط از همین دو کانال بادی 
در شرق کشور می توانیم ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات 
نیروگاه بادی احداث کنیم که برای تولید برق نیازی 
به آب و سوخت ندارد، عالوه بر آن ما در مرزهای 
شرقی همسایگانی داریم که نیاز به برق دارند یعنی 
خیلی راحت می توانیم این برق را به افغانستان و 
پاکستان صادر کنیم. بنابراین درواقع صنعتی را 
راه اندازی کرده ایم که بدون نیاز به سوخت و آب 
دارد، ضمن  ایران  نزدیکی  در  مشتری صادراتی 

اینکه طبیعتا اشتغال هم ایجاد می کند.
با تجدیدپذیرها آب و سوخت ذخیره کنیم

وی افزود: آلمان ۱۰ کیلومتر وارد دریا شده 
و نیروگاه احداث می کند تا به سرعت باد ایران 
برسد، اما ما نصف ظرفیت تولید فعلی برق را ما 
فقط می توانیم از طریق نیروگاه بادی در شرق 
کشور تولید کنیم، در غرب کشور نیز با توجه 
به کوهستانی بودن مستعد نیروگاه خورشیدی 
است که نه نیاز به آب و سوخت دارد و هم 

اینکه اشتغال زیادی ایجاد می کند.
اشتغالزایی تجدیدپذیرها با خودرو رقابت 

می کند
دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر در ادامه 
گفت: در آلمان صنعت اصلی اشتغالزا خودرو 
ایجاد کرده است و  است که ۷۰۰ هزار شغل 
صنعت تجدیدپذیر این کشور ۳۵۰ هزار شغل 
ایجاد کرده است، این اعداد بدان معنا است 
که حتی در کشوری مثل آلمان که بیشترین 
تجدیدپذیر  صنعت  است  خودرو  از  اشتغال 

توانسته مثل صنعت خودرو اشتغالزایی کند.
منبع درآمد مطمئن در مناطق محروم

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما سامانه های 
به  که  شده  راه اندازی  خورشیدی  معیشتی 
پوشش  تحت  که  خانواده هایی  به  پول  جای 
سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته 
امداد قرار دارند، سامانه ۵ کیلوواتی خورشیدی 
خواهد  آنها  درآمد  محل  که  می شود  داده 
بود، این سامانه ها ۱۹ میلیون تومان در سال 

یارانه  با  ایجاد می کنند که در مقایسه  درآمد 
عزت  آن  بر  مضاف  و  است  بزرگتر  معیشتی 
بنابراین  می شود،  حفظ  نیز  اشخاص  نفس 
تجدیدپذیرها قابلیت و پتانسیل نفوذ در مناطق 
محروم و دورافتاده را دارند، از طرف دیگر نیاز 
هم  آب  و  ذخیره سازی سوخت  امکان  و  برق 
وجود دارد، بعبارت دیگر یعنی این پروژه ها در 
کشور شدنی است، فقط عزم و هماهنگی بین 

سازمان ها و وزارتخانه ها را می طلبد.
چگونه۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ذخیره کنیم؟

با  سوخت  ذخیره  میزان  به  اشاره  با  زنگنه 
تاکید  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه  احداث 
طور  به  کشور  گاز  مصرف  کل  اکنون  کرد: 
کل  است،  مکعب  متر  میلیارد  متوسط ۲۳۷ 
طور  به  کشور  حرارتی  نیروگاه های  صنعت 
متوسط ساالنه ۷۰ میلیارد متر مکعب مصرف 
سایر  و  خانگی  بخش  از  بیش  که  دارند  گاز 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ۴۰ اگر  است،  بخش ها 
بادی را در نظر بگیریم ما فقط با همین ظرفیت 
نیروگاهی می توانیم ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز 

صرفه جویی و ذخیره کنیم.
نیروگاه های خورشیدی ۳۷ میلیارد متر مکعب 

در مصرف گاز صرفه جویی می کنند
نیروگاه های  مزیت  بر  داد: عالوه  ادامه  وی 
در  گاز؛  سوخت  ذخیره سازی  برای  بادی 
کشور ۸۰ هزارمگاوت پتانسیل احداث نیروگاه 
خورشیدی هم وجود دارد که می توانیم از مسیر 
گاز  مکعب  متر  میلیارد   ۳۷ نیز  آنها  احداث 

صرفه جویی کنیم، یعنی در مجموع ۷۰ میلیارد 
متر مکعب به اندازه کل گاز مصرفی نیروگاه های 

حرارتی کشور ذخیره سازی می شود.
با صرفه جویی یک سال سوخت مایع نیروگاهی 
۱۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کنیم

بیان  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  دبیر 
می شود  گفته  همواره  اینکه  مهم تر  داشت: 
باشیم،  داشته  گاز  خالی مصرف  ظرفیت  اگر 
می توانیم با نرخ خوبی صادرات داشته باشیم، 
سال گذشته نیروگاه های حرارتی ۸.۵ میلیارد 
دالر گازوئیل و مازوت سوزاندند که شکی در 
ندارد،  این سوخت ها وجود  ظرفیت صادراتی 
اگر این میزان سوخت مایع سوزانده نمی شد، 
صادر  براحتی  و  دارد  وجود  آن  بازار  قطعا 
می شد، یعنی با ۸.۵ میلیارد دالر می توانیم ۱۴ 
هزار مگاوت نیروگاه خورشیدی احداث کنیم، در 
حالی که اکنون کل ظرفیت نیروگاه خورشیدی 
کشور ۴۰۰ مگاوات است اما چون در زمستان 
به مشکل کمبود گاز برمی خوریم، سوخت مایع 
که  صورتی  در  می شود،  ارسال  نیروگاه ها  به 
ارزش یک سال سوخت مایع را می توان ۱۴ هزار 
مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرد که باعث 
می شود گاز ذخیره شود، سوخت مایع مصرف 
نشود، آالیندگی ندارد، مازوت سوزی نیروگاه ها 

هم در زمستان متوقف شود.
فقط یارانه و حقوق و دستمزد مهم است

توسعه  برابر  در  مقاومت  دلیل  درباره  وی 
نیروگاه های تجدیدپذیر توضیح داد: اگر بنا باشد 

سوخت مایع به نیروگاه حرارتی ندهیم و هزینه 
این سوخت صرفه جویی شده را به تجدیدپذیرها 
بدهیم حدود ۴ سال زمان می برد که نیروگاه 
احداث شود و دولت به جای اینکه یک انرژی را 
همان لحظه مصرف کند باید سرمایه گذاری کند، 
در حالی که هیچوفت دید پروژه طوالنی مدت 
بودجه است.  نداشته و دلیل آن هم کسری 
فقط یارانه و حقوق و دستمزد مهم است و باقی 
مسائل اهمیتی ندارد و متاسفانه چندین سال 

است که کشور به همین شکل اداره می شود.
نیازی به سرمایه گذاری نداریم!

بودجه   ۱۴ تبصره  جدول  به  اشاره  با  زنگنه 
منابع  جدول  این  طبق  کرد:  تصریح  قانون 
و  گاز  صادرات  و  داخلی  فروش  از  حاصل 
فراورده وارد خزانه تبصره ۱۴ می شود که مصارف 
آن هم یارانه نقدی، دارو، گندم؛ مبارزه با فقر 
مطلق، سالمت و... است، عالوه بر آن بودجه 
تجدیدپذیرها را نیز شرکت هایی که پروژه های 
بهینه سازی اجرا می کنند تامین خواهند کرد اما 
دارد،  بودجه  در عمل جدول همیشه کسری 
دولت  برای  کسری  این  به  توجه  با  بنابراین 
سرمایه گذاری اهمیتی ندارد و فقط جاری مهم 
است، زیر جدول هر سال یک پاورقی دارد که 
اگر منابع جدول دچار کمبود شود دولت موظف 
است یارانه بدهد و اعتباری که قرار است به 
را  یابد  تخصیص  بهینه سازی  و  تجدیدپذیر 
می تواند حذف کند، مفهوم آن این است که 

نیازی به سرمایه گذاری نداریم.

اخبار

زنگنه با اشاره به میزان ذخیره 
سوخت با احداث نیروگاه 

تجدیدپذیر در کشور تاکید 
کرد: اکنون کل مصرف گاز 
کشور به طور متوسط ۲3۷ 

میلیارد متر مکعب است، کل 
صنعت نیروگاه های حرارتی 

کشور به طور متوسط ساالنه ۷0 
میلیارد متر مکعب مصرف گاز 

دارند که بیش از بخش خانگی و 
سایر بخش ها است

 ۶۵ سال است که انرژی هسته ای بخش جدایی ناپذیر سامانه برق 
انگلیس است و انرژی کم کربن و مطمئنی را برای خانه ها، خدمات 

عمومی و مشاغل این کشور به ارمغان آورده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه اویل پرایس، ساخت وساز 
نیروگاه های جدید، دارای مزایای اقتصادی واقعی هستند و می توانند 
زندگی مردمی را که در اطراف نیروگاه ها زندگی می کنند بهبود دهند؛ 
مثالً ساخت نیروگاه انرژی هسته ای هینکلی پوینت سی به تنهایی 
موجب بیش از ۴ میلیارد پوند سرمایه گذاری در جنوب غربی انگلیس 
شده است و اکنون بیش از ۸ هزار نفر با هزار کارآموز آموزش دیده 
در این محل کار می کنند. چنین پروژه هایی به توسعه مهارت ها و 

قابلیت های صنعتی انگلیس در سراسر زنجیره تأمین کمک کرده اند. 
طراحی  در  تا  دارد  وجود  نیز  چشمگیر  فرصتی  بخش  این  برای 
راکتورهای کوچک مدوالر در دنیا پیشرو و صاحب بازاری جهانی به 
ارزش احتمالی صدها میلیارد پوند باشد. راکتورهای کوچک مدوالر 
نسل جدیدی از نیروگاه های هسته ای هستند که هدف از ساخت آن ها 
تولید انرژی جایگزین انعطاف پذیر و به صرفه است. بر اساس آمار، 

حدود ۱۵ درصد از کل برق تولیدشده در انگلیس از انرژی هسته ای 
تأمین می شود که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ )که یک پنجم از کل برق 
تولیدشده بود( کاهش یافته است. با توجه به اینکه تا سال ۲۰۳۰ 
میالدی، دوسوم از کل ظرفیت توان ارسالی، از جمله همه نیروگاه های 
هسته ای کنونی این کشور )به جز یکی( مستهلک می شوند، باید 

نیروگاه های هسته ای جدید جایگزین آن شود و گسترش یابد.
دکتر تیم استون )Tim Stone(، رئیس انجمن صنعت هسته ای 
انگلیس، می گوید برای نیل به این هدف، دولت باید برای راه اندازی 
برنامه  ساخت راکتورهای هسته ای جدید هزینه کند تا منابع مالی 
ساخت  و  انگلیس  انرژی  نیازهای  تأمین  به  و  جذب  را  خصوصی 
زیرساخت های الزم برای آن کمک کند. وی معتقد است انگلیس 
با  رقابت  به  موفق  چندان  روشن،  هسته ای  استراتژی  یک  بدون 
سایر کشورهای جهان نخواهد بود؛ زیرا شرکت هایی مانند گوگل و 
مایکروسافت، که ِسرورهایشان به شدت به انرژی نیازمند هستند، به 
کشورهایی نقل مکان می کنند که بتوانند در آنجا راکتورهای کوچک 

مدوالر را برای تأمین انرژی سرورهای خود نصب کنند.

نقشپررنگانرژیهستهایدرگذارانرژیانگلیس

کارت خودروی وانت  به نام وسیله نقلیه : آریسان  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1395  و 
  118j5003148 : و شماره موتور  Naab66pe1gv668262 : شماره پالک : 78_934 و 32 و شماره شاسی

به نام صاحب سند : محمود علی پناهی مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/38(

برگ سبز خودرو دوو سی لو مدل 1375 به شماره پالک 168س91 ایران 88 به رنگ سبز سربی متالیک 
شماره  به  دوز  کفش  ابراهیم  آقا  مالكيت  موتور 500199و شماره شاسيIR75165000298به  به شماره 

ملی044878801 صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/39(

شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  پراید131مدل1390به  خودرو  وکارت  سندکمپانی  اصل 
انتظامی74ق394ایران66 به شماره موتور4015942و شماره شاسیS3412290878365 بنام رضابهزادی 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/40(

 برگ سبز خودروی نوع وسیله نقلیه : اتومبیل سواری  و نام وسیله نقلیه : ساینا  و رنگ خودرو : سفید  و 
  NAS831100M5737936 : مدل وسیله نقلیه : 1400  و شماره پالک : 12 ایران 594ل34  و شماره شاسی
و شماره موتور : M15/9231416  به نام صاحب سند : آمنه کاریزی کاریز مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.)کد1401/12/41(

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و برگ سبز خودرو و سند فروشنوع وسیله نقلیه : سواری  به 
نام وسیله نقلیه : c3سیتروئن  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 13۹۷  و شماره پالک : 
۲0ایران ۲34ق۲4  و شماره شاسی : N4S555200J1000592  و شماره موتور : 10FJCE2440463  به 
نام صاحب سند : فاطمه ماستری فراهانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/42(

   برگ سبز خودروی نوع وسیله نقلیه : سواری به نام وسیله نقلیه : c3سیتروئن  و رنگ خودرو : سفید  
  N4S555200J1000592 : و مدل وسیله نقلیه : 13۹۷  و شماره پالک : ۲0ایران۲34ق۲4  و شماره شاسی
و شماره موتور : 10FJCE2440463  به نام صاحب سند : فاطمه ماستری فراهانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/43(

شاسی ش  و  موتور1541296  وش  پالک23س383ایران71  با   85 زیتونی  پراید  کمپانی  سند 
s1412285855485مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/44(

اصل برگ سبز خودرو نیسان دی ایکس مدل 13۸۸ به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی )پالک( 
33و۵۵-3۵3 شماره موتور KA24969347Y و شماره شاسی PCBGLUD22821083 به نام شرکت 

شهربان وحریم بان شهرداری تهران مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/45(

اینجانب الهام عزیزی فرزند حبیب مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد جنوب 
تهران خود را گم نموده و فاقد اعتبار است و از یابنده تقاضا دارم به ادرس دانشگاه خیابان کریمخان نبش 

آذرشهر تحویل یا ارسال نماید.)کد1401/12/46(

آگهي تغییرات در انجمن صنفي کارفرمایي فروشگاههاي اینترنتي )کسب و کار اینترنتي( شهر تهران
باستناد تبصره یک ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 13۸۹ هیات محترم وزیران وسایر 
مدارک ارسالي از انجمن فوق الذکر توجه به نامه ثبتي شماره 152472/90/011 مورخ 1401/09/07 تغییراتي 

به شرح زیر درانجمن صنفي فوق الذکر صورت گرفته است:
-1سیدرضا شیرازي مفرد - رئیس هیات مدیره

-۲مجید خاکپورمقدم–نائب رئیس
-3شیما شریفي –خزانه دار

-4عادل طالبي – عضواصلي ،دبیر
-۵محمدرضا رحماني زنجاني –عضو اصلي هیات مدیره

-۶ امیرحسین اسماعیلي –عضو اصلي هیات مدیره
-۷نوید معافیان –عضو اصلي هیات مدیره

-۸وحید خسروي - عضو علي البدل
-۹حبیب جان بها -بازرس اصلي

10 -حجت فرید-بازرس علي البدل
شایان ذکر است هیات مدیره تا تاریخ 1404/04/02 و بازرسان آن ها تا تاریخ 1402/04/02 دارای اعتبار 

می باشند.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

پروانه اشتغال به کار مهندسی ) شخص حقیقی ( به شماره 2231000448 متعلق به سوران تاوسی فرزند 
عارف با شماره ملی 3810020192 و با شماره شناسنامه 3810020192 در مورخه 30/09/1401 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/47(

اصل برگ سبز خودرو وانت دوکابین نیسان دی ایکس مدل 13۸۸ به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
)پالک( 33و۵1۹ - ۵۵ شماره موتور KA24969438Y و شماره شاسی PCBGLUD22821082 به نام 
شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/48(

اینجانب سمیه جعفربکلو فرزند حسن به شماره شناسنامه 4۹۲3 و کد ملی  التحصیلی  مدرک فارغ 
00۷۲۲00۷31 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته طراحی پوشاک صادره از دانشگاه فرهنگ و هنر 
واحد 3۸ استان تهران با شماره 4۲4۵31۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 3۸ به نشانی تهران،شهرزیبا، بلوار تعاون بلوار فرساد شرقی 

خیابان سرو کوچه نیلوفر سوم پالک 1/3 ارسال نماید.نوبت  سوم )کد1401/11/49(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سوگند صادقی فرزند صادقعلی به شماره شناسنامه 984 صادره از رامسر 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها صادره از واحد دانشگاهی 
علوم تحقیقات مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشگاه- بلوار 

شهدای حصارک- دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ارسال نماید . نوبت سوم )کد1401/12/50(

 165A0003078 موتور  به شماره  و  به شماره 13991334204  سیلندر  بلوک  فاکتور  میشود  گواهی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.نوبت دوم )کد1401/12/51(

مدرک فارغ التحصیلی)گواهینامه موقت پایان تحصیالت(اینجانب مرتضی دیدار فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 5101 و کد ملی 2300436299 صادره از شیراز در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-
قدرت صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری با شماره 1011957 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی 
است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی ساری به نشانی ساری، کیلومتر 7 

دریا)جاده خزرآباد(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/52(

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_نبش آذرشهر پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/53(

گواهی فعالیت صنعتی به شماره :219 کد:0101-206 به نام مهدی حقانی مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/112/54(

ایران 30 ۹33ج ۶۵ رنگ ماشین خاکستری و شماره   برگ کمپانی خودروی  مدل ماشین ۸۹ وپالک 
موتور 1۲4۸۹10۷۷0۸ شماره شاسی NAAM01CA2AR527173 جعفر سالمی کندری مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت هوشمند سوخت  و سند فروش و سند مالکیت و  کارت موتورسیکلت و  سند کمپان و برگ سبز 
و  سایر مدارک خودروی شخصی , نام وسیله نقلیه : ویو احسان به  رنگ موتورسیکلت : سفید به مدل 
موتورسیکلت : 13۹4 به  شماره پالک : 1۷13۲ ایران۶۹۶ و  شماره موتور : ۲۲۲14۲ , شماره تنه : ۹4130۷3 

به نام مالک : جعفر زارعی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/1۲/۵۵(

اصل برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 13۹0 به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ایران -۷۸ ۹۶۷ 
ص ۵۷ و شماره موتور ۸00304۵ و شماره شاسی S ۵۸100۸۹00۲۶03 بنام مهدی آب یار مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/1۲/۵۶(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الوان فوالد آریا درتاریخ 30/11/1401 به شماره ثبت ۶0۹۲۶۵ به شناسه ملی 
1401۲0041۲1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش فرآوری آهن ضایعات و انواع مقاطع فوالدی ، 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 ری، بخش مرکزی، شهر ری، دولت آباد، ۶۲۲۵، کوچه )عقیق دو(، خیابان شهید چمران، پالک ۲0-، 
مجتمع فرهنگیان، بلوک TR1( ۲1(، طبقه همکف کدپستی 1۸۵۶۷1۸۸۹3 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۲0,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الهام ولی زاده الوان به شماره ملی 
04۸03۲۷40۸ دارنده 1۹۸00000000 ریال سهم الشرکه خانم مهناز مؤذنی کیا به شماره ملی 04۹13۹۶1۶3 دارنده 
۲00000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام ولی زاده الوان به شماره ملی 04۸03۲۷40۸ به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز مؤذنی کیا به شماره 
ملی 04۹13۹۶1۶3 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 اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14۶033۶(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آذر نگاه تجهیز به شناسه ملی 14010۷3۷۸3۷ و به شماره ثبت 
۵۹0۹۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۶/11/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سازمان برنامه مرکزی، بلوار شقایق مرکزی، بلوار ]فردوس[ 
ناصر حجازی ، پالک 4۵3، ساختمان پرشیا، ورودی B ) بی (، طبقه 1، واحد 1۷ به کد پستی: 14۸3۷۶3۹۹3 تغییر 

یافت. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14۶0344(


