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سقف سوخت گیری بنزین به روال قبل بازگشت

رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: سقف سوخت گیری بنزین به 
روال قبل بازگشته است و اکنون محدودیت های اعمال شده برای کارت های 

سوخت برداشته شده و سوخت گیری به روال عادی بازگشته است.
اسدالله قلی زاده در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد بر اساس آنچه اعالم شده 
از سوی جایگاه  های کل کشور از روز قبل، در اکثر استانها و کالنشهرها به 
جز استان های مرزی، محدودیت رفع و سقف سوخت گیری بنزین از کارت 

شخصی مجددا 60 لیتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سوخت گیری  مشکل چندانی برای 
مردم ندارند، اما اینکه سقف هر بار سوخت گیری با کارت سوخت شخصی 
کمتر از 60 لیتر باشد مشکالتی را برای مردم و جایگاه داران  ایجاد می کند.

رئیس صنف جایگاه داران کشور با بیان اینکه در شش ماه گذشته این 
محدودیت برای کارت های شخصی و جایگاه داران در اکثر استان ها به جز 
تهران اجرایی بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این محدودیت ها در ایام 
نزدیک به نوروز برطرف شده جا دارد از مسووالن و رئیس جمهوری تشکر 

کنیم.
به گزارش ایسنا، چندی پیش اعالم شد که سوخت گیری از جایگاه ها 
با محدودیت مواجه شده و افراد در یک نوبت بیش از ۴0 لیتر نمی توانند 

سوخت گیری کنند.

وزیر نفت:
ارز همه هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و پاالیشگاهی در 

مرکز مبادله عرضه می شود
وزیر نفت گفت: همه ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی و 

پاالیشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.
مدیران  حضور  با  ویژه   نشست  در  اوجی  جواد  ایسنا،  گزارش  به 
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و پاالیشی در وزارت نفت، ضمن تأکید بر 
اهمیت اجرای کامل سیاست های ارزی دولت اظهار کرد: همه ارکان دولت 
موظف به حمایت از بسته جدید سیاست های ارزی دولت و اجرای دقیق 

آن هستند.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از ارز صادرات در واقع ارز حاصل 
صادرات  از  حاصل  ارز  همه  افزود:  است،  نفتی  و  پتروشیمی  مواد  از 
شرکت های پتروشیمی و پاالیشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد، 
کما اینکه این شرکت ها پیش از این نیز بیشترین عرضه کننده ارز در سامانه 
نیما بوده اند و عملکرد قابل قبولی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و 

تزریق آن به بازار برای پوشش نیازهای ارزی کشور داشته اند.
وزیر نفت تصریح کرد: از این پس نیز این شرکت ها و هلدینگ ها مکلف 
به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار 
می رود مانند گذشته عملکرد مطلوبی همسو با سیاست های کالن ارزی 

دولت داشته باشند.
در این نشست که با حضور هلدینگ های بزرگ و اصلی صادرکننده 
محصوالت پتروشیمی و پاالیشی برگزار شد، سیاست قطعی دولت مبنی 
بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در مرکز مبادله ارزی مورد 

تأکید قرار گرفت.

وعده ای که باالخره محقق شد

ومیه ح انتقال آب، مهم ترین گام در احیای دریاچه ار طر
انتقال آب  اقتصاد؛ طرح  - گروه  اتحادملت 
به دریاچه ارومیه به عنوان مهم ترین گام در 
احیای این دریاچه رسما بهره برداری شد و حاال 

باید منتظر ثمرات آن در سال های آتی بود.
بهار سال ۹۹ بود که وعده افتتاح پروژه تونل 
انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه به 
دریاچه  این  احیای  پروژه  عنوان شاخص ترین 
داده شد و پس از چند سال تعویق چندباره 
وعده، این پروژه روز گذشته در دولت سیزدهم 
و با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شد. 
سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه به عنوان 
بزرگترین پروژه زیست محیطی خاورمیانه در 
راستای کمک به احیای این دریاچه محسوب 

می شود.
در  آب  زاده سخنگوی صنعت  قاسم  فیروز 
در  ارومیه  دریاچه  تراز  از  وضعیت  آخرین 
نشست خبری اعالم کرده بود که تراز دریاچه 
۱۲۷0.۱۸ متر است و ۱.۳60 میلیارد متر مکعب 
نیز موجودی آب دارد. آماری که نشان می دهد 
در  آن  تراز  که  سال ۹۴  از  دریاچه  وضعیت 
حدود یک میلیارد متر مکعب بوده در شرایط 

بهتری قرار دارد.
 6 دریاچه  اکولوژیک  تراز  که  است  گفتنی 
میلیارد متر مکعب است و قرار بود در قالب 
طرح های ستاد احیا از سال ۹۴، ظرف مدت ۱0 

سال به تراز اکولوژیک خود برسد.
سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه، متشکل 
 ۱۱ کانال  و  کیلومتری   ۳6 انتقال  تونل  از 
کیلومتری است که آب را از پروژه های باالدست 
قابلیت  و  می رساند  گدار  رودخانه  بستر  به 
آبرسانی حدود 600 میلیون مترمکعب آب مازاد 
به دریاچه ارومیه را در سال دارد. با توجه به 
دریاچه  به  تر  سریع  هرچه  آبرسانی  اهمیت 
از  هم  امسال  تابستان  در  نیرو  وزیر  ارومیه، 
نزدیک از قسمت های مختلف این سامانه بازدید 
کرده بود. همچنین به دستور رئیس جمهور و به 
صورت ویدئو کنفرانسی عملیات انتقال همزمان 
آب از سد شهید کاظمی به دریاچه ارومیه آغاز 
شد. با باز شدن دریچه های این سد تا پایان 
سال آبی ۳00 میلیون متر مکعب آب دیگر به 

دریاچه ارومیه انتقال خواهد یافت.
تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه

وزیر نیرو، علی اکبر محرابیان  در خصوص 
میزان تاثیرگذاری این طرح در احیای دریاچه 
ارومیه گفت: پاسخ روشن است، برای احیای 
دریاچه ارومیه ۲6 برنامه تصمیم گیری شده 
است، هر چند بهره برداری از این سامانه انتقال 
آب، سنگین ترین برنامه بود و بیشترین اعتبار 
را نیز به خود اختصاص داد. طبیعتا اگر دیگر 
برنامه ها از جمله رعایت الگوی کشت و مصرف 
آب بخش کشاورزی به درستی انجام نشود، 
شاید نتوانیم به اهداف کامل طرح دست یابیم. 
بارش ها نیز شرط اصلی احیای دریاچه ارومیه 
آبریز  حوضه  در  مناسب  بارش  اگر  و  است 
منطقه نداشته باشیم، چالش جدی بر سر راه 

احیای دریاچه ارومیه وجود خواهد اشت.
حبیب الله علی اصغری مجری طرح انتقال 
باشگاه  با  گفتگو  در  ارومیه  دریاچه  به  آب 
آب  انتقال  خصوص  در  جوان،  خبرنگاران 
شیرین رودخانه به سمت دریاچه ارومیه گفت: 
تاریخچه دریاچه ارومیه نشان می دهد که آب 
همیشه از کوه ها سرچشمه گرفته و در انتها به 
حوضه آبریز ارومیه منتقل می شد، به همین 
شیرین  آب  انتقال  که  گفت  نمی توان  خاطر 
رودخانه به دریاچه شور ارومیه اقدام نادرستی 
است. اگر انتقال آب به دریاچه ارومیه صورت 

نگیرد، شرایط دریاچه در وضعیت بدتری قرار 
می گرفت اتفاقات زیست محیطی مثل طوفان 
نمک رخ می داد که می تواند باعث معضالتی 

برای ساکنان مناطق اطراف شود.
نقش رشد بی رویه کشاورزی در کاهش تراز 

دریاچه ارومیه
او ادامه داد: در کنار مسائلی مانند کم بارشی 
شرایط  شدن  بحرانی  در  که  دالیلی  از  یکی 
رویه  بی  رشد  داشته،  نقش  ارومیه  دریاچه 
اراضی  گفت  می توان  است.  بوده  کشاورزی 
طی  اند،  بوده  منطقه  این  در  که  کشاورزی 
بیست سال اخیر حدود سه برابر شده اند و آب 
شیرین یا صرف شرب و کشاورزی  یا صنایع 
شده است و باقی مانده آن که میزان ناچیزی 

است به دریاچه ارومیه رسیده است.
علی اصغری با اشاره به میزان آبی که به تونل 
انتقال آب تخصیص داده می شود، گفت: در 
تخصیص هایی که داده می شود بازه بلند مدت 
را در نظر می گیرند و میزان آب تخصیصی به 
تونل ممکن است نوسان داشته باشد و شاید به 
6۵0 میلیون متر مکعب هم برسد. در این طرح 
از حوضه مجاور دریاچه ارومیه آب را منتقل 

می کند که بالمصرف از کشور خارج می شود.
ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال  طرح  مجری 
در پاسخ به این سوال که تاثیرگذاری این طرح 
بود، گفت:  دریاچه چگونه خواهد  احیای  در 
از دستگاه هایی است که در  نیرو یکی  وزارت 
ستاد احیای دریاچه حضور دارند. در این ستاد 
چندین راهکار برای احیا وجود دارد که سامانه 
انتقال آب یکی از آن ها بوده است. در انتقال 
600 میلیون متر مکعبی آبی حداقل چیزی که 
می توان انتظار داشت این است که وضعیت 
دریاچه از وضعیت فعلی بدتر نشود. البته این 
تونل ظرفیتی حدود ۳۸ متر مکعب بر ثانیه دارد 
که اگر آبی در باالدست وجود داشته باشد و 
۲۴ ساعته فعال باشد، در یک ماه ۱00 میلیون 
مترمکعب و در یک سال باالی یک میلیارد متر 

مکعب توانایی انتقال دارد.
آقای کیاست امیریان معاون حفاظت، بهره 
برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز دریاچه 
باشگاه خبرنگاران جوان،  با  ارومیه در گفتگو 

ارومیه  دریاچه  فعلی  اسفبار  شرایط  گفت: 
نتیجه ی عوامل انسانی مختلفی از جمله تغییر 
الگوی کشت، افزایش شدید سطح زیرکشت، 
افزایش بی رویه مصرف آب، احداث پل شهید 
کالنتری و عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و 
دریاچه  آبریز  حوضه  سطح  در  بارش  کمبود 
است. امیریان ادامه داد: در مطالعات متعدد 
انجام شده، یکی از نتایج خشک شدن دریاچه 
ارومیه بروز گردوغبار نمکی است و این تهدیدی 
تلقی  منطقه  و معیشت  انسان  زیست  برای 
می شود. از این رو هدف اصلی از نجات دریاچه 
ارومیه عالوه بر احیای طبیعت و محیط زیست 
حوضه دریاچه، حفظ تمدن و معیشت منطقه 

بوده است.
۳ میلیارد مترمکعب آب در سال برای احیای 

دریاچه ارومیه نیاز است
براساس  کرد:  عنوان  مسئول  مقام  این 
مطالعات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه 
باید ساالنه حداقل ۳۱00 میلیون مترمکعب آب 
)عالوه بر بارندگی مستقیم بر سطح دریاچه( 
برای  این میزان آب  تامین  وارد دریاچه شود. 
آبریز  حوضه  داخلی  منابع  از  دریاچه  احیای 
مصرف  شدید  کاهش  طریق  از  جز  دریاچه 
کننده  مصرف  بزرگترین  عنوان  به  کشاورزی 
اما  نیست،  امکان پذیر  حوضه  سطح  در  آب 
در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه مقرر شده 
برای جلوگیری از فشار مضاعف بر کشاورزان 
و حفظ معیشت بهره برداران، کاهش مصارف 
کشاورزی از سد ها تنها به ۴0 درصد محدود 
دریاچه  نیاز  مورد  آب  مانده  باقی  و  گردیده 
از  انتقال  با  مترمکعب  میلیون  میزان 600  به 
حوضه آبریز مجاور به دریاچه از طریق سامانه 

کانی سیب تامین شود.
به گفته امیریان، اساسا یکی از اهداف انتقال 
با  ارومیه  به دریاچه  آبریز زاب  از حوضه  آب 
وجود پیچیدگی فنی وسختی در اجرا، کاهش 
فشار به بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه در فرایند احیای آن بوده است.
معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی 
گفت:  ادامه  در  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
بنابراین طرح مذکور در کوتاه مدت و با انتقال 

سالیانه ۳00 میلیون مترمکعب مهمترین عامل 
دریاچه  کامل  شدن  خشک  از  جلوگیری  در 
وضعیت  بهبود  با  امیدواریم  و  بود  خواهد 
سدها،  از  رهاسازی  برنامه  آغاز  و  بارش ها 
احتمال خشک شدن کامل دریاچه کامال منتفی 
شود و در سال های آینده نیز با اجرای فاز دوم 
و افزایش میزان انتقال آب به 600 میلیون به 
تحقق اهداف نقشه راه احیای دریاچه کمک 

شود.
امیریان همچنین به برنامه و اهداف وزارت 
نیرو در خصوص تامین آب شرب اشاره کرد و 
گفت: وزارت نیرو طبق سیاست های باالدستی 
تامین نیاز شرب و بهداشت منطقه را به عنوان 
سنوات  همانند  و  داده  قرار  خود  اول  الویت 
به  ورودی  میزان  پیش بینی  براساس  گذشته 
سدها، تامین کامل این نیاز را در برنامه منابع 
و مصارف سد ها با ضریب اطمینان باال لحاظ 
حوضه  از  آب  انتقال  طرح  بر  عالوه  می کند. 
اجرای  سال های  طی  در  نیرو  وزارت  زاب، 
مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از 
طریق اجرای تصفیه خانه های شهر های تبریز و 
ارومیه، رهاسازی بیش از 6 میلیارد مترمکعب 
در  سردهنه ها  و  انهار  انسداد  سدها،  از  آب 
فصول غیرزراعی، توقف طرح های توسعه منابع 
آب در سطح حوضه، ادامه طرح احیای و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی، الیروبی رودخانه ها 
جهت تسهیل ورود آب به دریاچه، پروزه اتصال 
سیمینه به زرینه رود و موارد دیگر در راستای 
دریاچه  نجات  ملی  کارگروه  مصوبات  اجرای 

ارومیه اقدام کرده است.
آب در فصول غیر زراعی رهاسازی خواهد شد

همچنین در خصوص نگرانی ها برای معیشت 
کشاورزان محمدصادق معتمدیان دببر کارگروه 
گفت:  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  ملی 
دریاچه  به  سیب  کانی  سد  از  آب  رهاسازی 
ارومیه در فصول غیر زراعی و با رعایت همه 
در  می شود.  انجام  آبه  حق  میزان  و  جوانب 
فصول زراعی هم اولویت تامین آب شرب و بعد 
از آن آب کشاورزی است و در صورت داشتن 
شرایط مطلوب و وضعیت منابع آبی، رهاسازی 

انجام خواهد شد.

اخبار

سامانه انتقال آب به دریاچه 
ارومیه، متشکل از تونل انتقال 

36 کیلومتری و کانال 11 
کیلومتری است که آب را از 
پروژه های باالدست به بستر 

رودخانه گدار می رساند و 
قابلیت آبرسانی حدود 600 

میلیون مترمکعب آب مازاد به 
دریاچه ارومیه را در سال دارد

 آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160310006006684 مورخ 1401/6/08 هیأت 
اول موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام های حسین علیپور نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان  دوبلکس به مساحت 165.00 متر مربع پالک 195 فرعی از 4- اصلی 
منظور  به  لذا  است  گردیده  نور محرز  ثبت  ییالقی  الحاقی  بخش 6  مازندران  در چالیسو  واقع 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی 
تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/12/07

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
علی سعادتی

  شناسه آگهی: 1453963

نوین درتاریخ 1401/12/03  پرتو داده گستر سادات  با مسئولیت محدود   تاسیس شرکت 
به شماره ثبت 609469 به شناسه ملی 14012020296 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات 
و  مرتبط  خدمات  کلیه  انجام  و  برداری  بهره  و  ایجاد  قبیل  از  الکترونیک  دولت  پیشخوان 
از  پس  لزوم  درصورت   . دولتی  غیر  عمومی  بخش  و  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  ارائه  قابل 
مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ 
تلو  جاده  لشگرک،  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی 
لواسان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 1698716111 سرمایه 
از  1.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک  از مبلغ  شخصیت حقوقی عبارت است 
ریال سهم   980000 دارنده   0014567725 ملی  به شماره  کاهانی  خانم ستوده سادات  شرکا 
الشرکه خانم مهناز نوائی بهار به شماره ملی 0059528923 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
اعضا  الشرکه  ریال سهم   10000 دارنده  به شماره ملی 3860326694  مرادعلیان  میثم  آقای 
هیئت مدیره خانم ستوده سادات کاهانی به شماره ملی 0014567725 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز نوائی بهار به 
میثم  آقای  نامحدود  به مدت  اصلی هیئت مدیره  به سمت عضو  ملی 0059528923  شماره 
مرادعلیان به شماره ملی 3860326694 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
 ، ، سفته  قبیل چک  از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از 
اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ملت  اتحاد  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه 
ثبت  سازمان  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1462041( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه فنی مهندسی نوین فرآور کورش هزارخوانی درتاریخ 
1401/12/03 به شماره ثبت 609509 به شناسه ملی 14012024591 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
 ، :خرید  فعالیت  میگردد. موضوع  آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده 
فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی ،تولید ماشین آالت صنعتی،انجام امور مالی،انبار داری،انتقال دانش فنی،انتقال تجربه، 
اشخاص  باکلیه  عقدقرارداد  المللی،  وبین  وخارجی  معتبرداخلی  نمایشگاههای  درکلیه  شرکت 
حقیقی وحقوقی وشرکت درکلیه مناقصات ومزایدات وپیمانهااعم ازدولتی وخصوصی وبین 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، امامزاده حسن، 
کوچه شهید رحمت اله داودی، کوچه شهید رضا خدام حسینی، پالک 1، طبقه همکف کدپستی 
1358994347 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای کورش هزارخوانی به شماره ملی 0053847148 دارنده 9000000 ریال 
سهم الشرکه خانم ملیحه مروتی به شماره ملی 6189896189 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای کورش هزارخوانی به شماره ملی 0053847148 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 خانم ملیحه مروتی به شماره ملی 6189896189 به سمت 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های  : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار  اختیارات مدیر عامل 
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 )1462046(

ملی 14009852177  شناسه  به  درنیکا  تجارت  مهام  تغییرات شرکت سهامی خاص  آگهی   
العاده مورخ  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به  به شماره ثبت 574042  و 
ملی  شماره  به  یزدی  برومند  علیرضا  سید  آقای  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/10/27
0082282651 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 آقای امین مزاحی به شماره ملی 
0082491852 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 خانم نگین سادات برومندیزدی 
به شماره ملی 0440294657 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1462040( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برتر اندیشان ایمن فام درتاریخ 1401/11/26 به شماره 
ثبت 609158 به شناسه ملی 14011996559 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و 
واردات تجهیزات کامپیوتر، مخابرات و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و دوربین مداربسته 
و سیستم های تحت شبکه ،نصب و راه اندازی و تعمیرونگهداری تجهیزات رایانه ای، الکترونیکی 
و مخابراتی و ارتباطی، سوییچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی و سیستم های تحت شبکه ، 
خرید و فروش و واردات و صادرات دوربینهای تحت شبکه، دوربینهای مداربسته و شبکه های 
کامپیوتری و خدمات و کاالهای مرتبط با آنها ،طراحی و توسعه سیستم های سخت افزاری و نرم 
افزاری )غیر فرهنگی، غیر هنری، غیر رسانه ای( و سیستم های تحت شبکه ،شرکت در مناقصات 
و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، تولید و فروش و پشتیبانی بسته 
های نرم افزاری )غیر فرهنگی، غیر هنری، غیر رسانه ای( و سخت افزارهای سفارش مشتری ، 
انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، فروش تجهیزات و خدمات مرتبط با زمینه فعالیت 
شرکت ، انتقال دانش فنی و دوره های تخصصی در حوزه موضوع فعالیت شرکت ، ارائه خدمات 
مشاوره مهندسی و نظارت بر طرحها در زمینه موضوع فعالیت ،تبادل و ارائه اطالعات تجاری و 
فروش اطالعات یا کاال با استفاده از بستر شبکه اینترنت ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای 
خارجی و داخلی در زمینه فعالیت شرکت و در کل انجام هرگونه عملیات و امور بازرگانی در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیالت اعتباری از موسسات و بانک های دولتی و خصوصی 
در داخل و خارج از کشور ، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد کارخانه 
و مجتمع های تولیدی در خصوص تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی 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، نفیس، کوچه شهید سادات موسوی، خیابان 
شهید سید جلیل مینابی، پالک 18، طبقه 1، واحد 1 کدپستی 1795786478 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 100.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
فاطمه اله دادی به شماره ملی 0019387725 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه آقای حسین 
شکری به شماره ملی 0059032332 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه خانم مریم رحمانی به 
شماره ملی 0075710234 دارنده 94000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه 
اله دادی به شماره ملی 0019387725 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم 
رحمانی به شماره ملی 0075710234 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 
: طبق  عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  منفردا  عامل  مدیر  باامضاء 
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 )1462039( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابتکار اطمینان آراد ماندگار درتاریخ 1401/12/01 به شماره ثبت 
73382 به شناسه ملی 14012011459 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شخصیت حقوقی تهیه ، تولید 
، توزیع ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - ترخیص کاال از گمرک 
کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی - اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر 
داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
: استان اصفهان،  نامحدود مرکز اصلی  به مدت  تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  الزم 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خرم، خیابان فرعی خرم، خیابان خرم، پالک 477، 
طبقه همکف کدپستی 8183694651 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1.000.000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا باغبان بصیر به شماره ملی 1280378751 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی باغبان بصیر به شماره ملی 1284962199 دارنده 500000 
به  به شماره ملی 1280378751  بصیر  باغبان  آقای علیرضا  اعضا هیئت مدیره  الشرکه  ریال سهم 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی باغبان بصیر به شماره ملی 1284962199 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 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 اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1461129( 

صدفی  سفید  رنگ  به   2016 مدل  سورنتو  کیا  خودرو  به  متعلق  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  اصل   
شاسی  شماره  و   G4KGH758533 موتور  شماره  یه   10 ایران   33 ق   512 انتظامی  شماره  به  متالیک 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  فرد  کیهانی  مجید  نام  به   KNAPH813DG5198924

)کد1401/12/93(

به   1390 مدل  سی  سی   200 پالس  باجاج  سیکلت  موتور  مالکیت  سند  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
تنه  شماره  و   ME0JCGBSH81710 موتور  شماره  و   126-88794 انتظامی  شماره  و  مشکی  رنگ 
ME0***200B9035538 به نام صادق شهبازی مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/94(

كارت هوشمند سوخت  و کارت خودرو ی  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405 جی ال ایکس ای  و رنگ 
خودرو : نقره ای متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1389  و شماره پالک : ایران45 293-ل18  و شماره شاسی : 
NAAM01CA2AE207746  و شماره موتور : 12489032546  به نام صاحب سند : صدیقه اخالصی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/95(

بدینوسیله برگ سبز خودرو خودرو سواری نیسان جوک مشکی مدل 2017شماره پالک ایران --22 633 
ق 58 شماره شاسی SJNFBAF15U7347192 شماره موتور HR16474482R متعلق به آقای محمد 
امین حسینی ریوندی با کد ملی 0794426824 فرزند مسعود در تاریخ 1401/11/29 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/96(

برگ سبز خودروی  به نام وسیله نقلیه : پژو405 و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 1383  و شماره 
پالک : 17ب271ایران99  و شماره شاسی : 83044907  و شماره موتور : 12483098433 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/97(

کارت هوشمند خودرو محمدامین رضائی سپهر با کد ملی 0440729165 و شماره شناسنامه 0440729165 
فرزند علیرضا، خودرو پژو 206 تیپ 2 خاکستری متالیک مدل 1399 شماره پالک 76د593 ایران 40 با شماره 
شاسی NAAP03EEXLJ182656 و شماره موتور 182A0127031 به نام محمدامین رضائی سپهر در 

تاریخ 1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/98(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و  برگ سبز خودروی    پژو به نام وسیله نقلیه : 206  و رنگ خودرو : مشکی  
و مدل وسیله نقلیه : 1384  و شماره پالک : 39 د 576 ایران 63  و شماره شاسی : 0082678785  و شماره 
موتور : 10fx4h1995887  به  نام صاحب سند : محمد رضا بلیانی رویسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/12/99(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و سند فروش خودروی    سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405  به رنگ خودرو 
  NAAM01CE5FK511515 : نقره  و مدل وسیله نقلیه : 94  و شماره پالک : 43 411ل62  و شماره شاسی :
و شماره موتور : 124k0767922  به نام صاحب سند : مهدی شاهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/12/100(

   برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 
1382  و شماره پالک : ایران 40 966ن39  و شماره شاسی : 81815365  و شماره موتور : 22828116335  به 

نام صاحب سند : ژینو بهرامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/101(

كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودروی    پژو 206  و رنگ خودرو : 
پوست پیازی روشن  و مدل وسیله نقلیه : 1387  و شماره پالک : 84د478_20  و شماره شاسی : 21701668  
و شماره موتور : 13586002803  به نام صاحب سند : عایرضا خواهانی نمین مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/12/102(

کارت موتورسیکلت کویر و  رنگ موتورسیکلت : قرمز  و  مدل موتورسیکلت : 1391  و  شماره پالک : )ایران 
147( 15982  و  شماره موتور : 150n3c002784  و شماره تنه : irakk9113rd102504  به  نام مالک : 

سید محمد حسین رأفت    مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/103(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب افشین صادقی فرشباف فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4890068813 
صادره از ساوجبالغ در مقطع کارشناسی رشته عمران-عمران صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 
تاییدیه سازمان مرکزی 179221402271 مورخ 17/02/1393 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به آدرس قزوین، میدان جانبازان، 
بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین کد پستی: 34199-15195 و صندوق پستی: 34185-1416 ارسال 

نمایید.نوبت اول )کد1401/12/104(

برگ سبز خودروی   سواری پژو  به نام وسیله نقلیه : سواری و رنگ خودرو : نقره ای _متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 1398  و شماره پالک : 37 /392 ق 39  و شماره شاسی : NAAM01CE7KK184822  و 
شماره موتور : 124K1378837  به نام صاحب سند : پویا خضری بهیک مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

میباشد.)کد1401/12/105(

برگ سبز خودرو پارس سال xu7به مدل 1401به پالک 147ی 22 ایران 16 به رنگ سفید به به شماره موتور 
125K0092022 به شماره شاسی NAANA15E2NH817582به مالکیت …مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/106(

گواهی میشود فاکتور سیلندر به شماره 971347846و به شماره موتور 14187043065مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط است .)کد1401/12/107(


