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بر اساس یافته های یکی از پژوهش های کلیدی در صنعت نیروگاهی
ایران ظرفیت راه اندازی نیروگاه  های دودکش 

خورشیدی را دارد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند طی پژوهشی نشان دهند 
که ایران ظرفیت راه اندازی نیروگاه  های دودکش خورشیدی را دارد.

به گزارش ایسنا، محسن رحیمی لرکی، محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و مجری طرح »تحلیل دینامیک سیاالت محاسباتی )CFD( و بهبود عملکرد 
نیروگاه بزرگ مقیاس دودکش خورشیدی با پیکربندی شیبدار« گفت: با 
توجه به پتانسیل بالقوه کشور ما در بهره بردن از انرژی خورشیدی، ایجاد 
بستر مناسب جهت تولید محصوالت از فناوری انرژی خورشیدی ضروری 

است.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در آینده نزدیک آب و انرژی، 
محصوالت خورشیدی به عنوان سرمایه های کلیدی به شمار می روند که در 
حال حاضر سامانه های فتوولتائیک در دنیا به بلوغ رسیده و بطور گسترده 

مورد استفاده قرار گرفته است.
نسبتا  فناوری های  از  یکی  خورشیدی  دودکش  نیروگاه  داد:  ادامه  وی 
جدید و در عین حال کارآمد انرژی خورشیدی است که با وجود برخی از 
محدودیت ها نظیر بازده پایین تبدیل انرژی، به دلیل سادگی ساختار و 
عملکرد، هزینه نسبتا کم ساخت و بهره برداری، مالحظات تعمیر و نگهداری 
و عمرکاری به عنوان یکی از گزینه های مطرح و رقابت پذیر برای تولید توان 
الکتریکی از انرژی خورشیدی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی مطرح است.

نیروگاه دودکش  ارزیابی عملکرد  پروژه  این  به گفته وی، هدف اصلی 
خورشیدی تحت تاثیر عوامل محیطی نظیر باد و تابش است.

رحیمی اظهار کرد: بدون شک در ایران با شناسایی مناطق مستعد و 
جهت  در  مهمی  گام  می  توان  نیروگاه  هایی  چنین  احداث  برای  مناسب 
فناوری  های خورشیدی و در نتیجه تأمین انرژی ارزان و باثبات و همچنین 

کاهش مشکل روزافزون آلودگی هوا برداشت.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: از پژوهش حاضر می توان 
به عنوان یکی از پژوهش های کلیدی در صنعت نیروگاهی و فناوری های 

تجدیدپذیر نام برد.
وی با اشاره به ادامه این پروژه گفت: ادامه کار کنونی مربوط به ساخت 
یک پایلوت بزرگ مقیاس و مقایسه عملکرد آن با مدل ارائه شده در پژوهش 

حاضر خواهد بود.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معرفی ویژگی های این طرح، گفت: 
ارائه مدل فنی قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد پیکربندی  های مختلف 
محیطی  مختلف  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  خورشیدی  دودکش  نیروگاه 
نظیر تابش و باد محیطی، ارائه آنالیز ابعادی منحصر به فرد برای توسعه 
نتایج پایلوت آزمایشگاهی به پایلوت واقعی، ارزیابی و ارائه بهینه وضعیت 
پیکربندی نیروگاه دودکش خورشیدی برای توسعه در مناطق بادخیز از 

ویژگی های طرح محسوب می شود.
وی گفت: هزینه احداث این نیروگاه )به خصوص پیکربندی شیبدار( در 
مقایسه با سایر فناوری های خورشیدی کمتر بوده و با فناوری های به بلوغ 

رسیده تجدیدپذیر نظیر نیروگاه توربین بادی و فتوولتائیک هم تراز است.
به گفته وی، همچنین این نیروگاه نیازمند هیچگونه آب مصرفی در چرخه 
نیروگاه های  با  مقایسه  در  و  نبوده  عنوان سیال خنک کاری  به  یا  اصلی 
داد:  ادامه  وی  دارد.  نسبی  مزیت  نیز  دیگر  خورشیدی  و  تجدیدپذیر 
از  نیروگاه های متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس دودکش خورشیدی اعم 
ثابت، شناور و یا شیب دار )ساخته شده بر روی ناهمواری های آفتاب گیر 
سرزمینی(، سامانه های تهویه طبیعی ساختمانی های مسکونی، تجاری و 
صنعتی، سامانه های هیبرید خورشیدی با فتوولتائیک از کاربردهای این پروژه 
هستند. به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد راهنمای 
پروژه دکتر حسینی ابرده و دکتر حسن رحیم زاده از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استاد مشاور آن دکتر حمید سرلک عضو هیات 
علمی دانشگاه فنی دانمارک بوده اند. بخش  هایی از این پژوهش با همکاری 
دانشگاه فنی دانمارک اجرا شده و ایده پژوهش حاضر بسیار مورد استقبال 

مرکز پژوهش های انرژی  های تجدیدپذیر دانمارک قرار گرفته است.

با نزدیک شدن به روز های پایانی سال

حفظ ذخایر آبی با مراعات در مصرف آب
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ با آغاز خانه تکانی 
افزایش  با  همزمان  سال  پایانی  روز های  در 
دما، صنعت آب کشور نیازمند همراهی مردم 
در مدیریت مصرف به منظور تامین پایدار آب 

است.
بر اساس آخرین آماری که از سوی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، ورودی 
به  اسفند   سیزدهم  تا  کشور  سد های  مخازن 
۱۳.۳۳ میلیارد مترمکعب رسیده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته در وضعیت یکسانی 
قرار دارد. حجم آب موجود مخازن کشور نیز به 
پرشدگی  ۲۳.۷۲ رسیده که معادل ۴۸ درصد 
به سال  را نسبت  افزایش ۵ درصدی  و  است 
افزایش  این  البته  می دهد.  نشان  گذشته 
پرشدگی با مدیریت خروجی سد ها اتفاق افتاده 
درصدی   ۱۳ کاهش  از  نشان  ارقام  و  آمار  و 

خروجی مخازن دارد.
بیشتر  آماری،  گزارش  همین  اساس  بر 
سد های مهم در کشور که در تامین آب و شرب 
و کشاورزی دخیل هستند، وضعیت پرشدگی 
مناسبی ندارند و عمدتا نسبت به سال گذشته 
۲۵ الی ۷۵ درصد کاهش موجودی آب داشته 
تامین  که  هم  تهران  پنج گانه  سد های  اند. 
کننده آب شرب پایتخت هستند تنها ۱۲ درصد 
پرشدگی دارند که با میزان پرشدگی سال گذشته 
۳۰ درصد اختالف دارد؛ این در حالی است که 
سد های  بود.  خشکی  سال  هم  گذشته  سال 
جره و مارون خوزستان، درودزن استان فارس، 
رودبار لرستان و سد رئیسعلی دلواری استان 
بوشهر تنها سد هایی هستند که نسبت به سال 
قبل افزایش قابل توجه )۲۵ الی ۷۵ درصدی( 

داشته اند.
معادل  کشور  جوی  ریز ش های  کل  ارتفاع 
بلند  به دوره  که نسبت  بوده  میلیمتر   ۱۳۴.۲
مدت ۱۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه 
نشان  را  کاهش  درصد   ۷ گذشته  آبی  سال 
با ۱۳ و  می دهد. تهران بر اساس آمار مذکور 
۳۵ درصد نسبت به سال گذشته و دوره بلند 
مدت ۵۴ ساله، در بین استان هایی با بیشترین 
تاکنون ۱۰۳.۶  و  است  بارندگی  کاهش  میزان 
میلیمتر در سال آبی جاری، نزوالت آسمانی را 
در پایتخت شاهد بوده ایم. عمده بارش ها در 
ماه های اخیر هم به صورت برف بوده و با گرم 
از ذوب  آب حاصل  اضافه شدن  و  هوا  شدن 

شدگی برف ها به رودخانه ها و در نهایت رسیدن 
به پشت سد ها، به بهبود وضعیت مخازن سد 
منجر می شود. فرایندی که به گفته آقای قاسم 
اواسط  از  کشور  آب  صنعت  سخنگوی  زاده 

اسفند صورت خواهد گرفت.
این آمار نشان می دهد بر خالف آن چیزی 
که شاید در باور عمومی باشد، بارش های اخیر 
برای تامین کمبود مخازن سد ها به خصوص در 
تهران کافی نبوده و همچنان لزوم صرفه جویی 
و مدیریت مصرف وجود دارد. در شرایطی که 
روال  طبق  و  می شویم  نزدیک  سال  پایان  به 
هرساله سنت خانه تکانی انجام می شود، نیاز به 
رعایت نکات مربوط به کاهش مصرف بیش از 
پیش احساس می شود تا ضمن انجام این سنت 
حسنه، منابع آبی کشور به مخاطره نیفتد. از 
نزدیک  هم  سال  گرم  ماه های  به  دیگر  سوی 
می شویم که برای عبور از آن، همراهی بخش 
خانگی به کمک صنعت آب کشور خواهد آمد. 
مصرف  می دهد  نشان  آبفا  گزارش های  البته 

روزانه در تهران به بیش از ۳ میلیون متر مکعب 
رسیده است.

تیرِ خانه تکانی های غیر اصولی به پاشنه آشیل 
سد های تهران

مشاور مدیر عامل آبفای استان تهران با اشاره 
به افزایش دما به حدود ۲۳ درجه در ۲۴ ساعت 
گذشته گفت: در شبانه روز گذشته مصرف آب 
تهران حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب 
بوده و مصرف لحظه ای آب تهران به ۴۴ هزار و 

۴۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.
پنج  سدهای  ذخایر  همچنان  داد:  ادامه  او 
گانه استان تهران نسبت به درازمدت، یک سوم  
و  است  کم  سد ها  موجودی  همچنان  و  شده 
باتوجه به افزایش دمای هوا و شستشو ها، باید 
هموطنانمان در سراسر ایران به ویژه در استان 
تهران در شستشو و نظافت، دقت مضاعفی 
مشکلی  سال  مانده  باقی  در  تا  باشند  داشته 

ایجاد نشود.
مشاور مدیر عامل آبفای استان تهران با اشاره 

به ذخیره سد ها و کمبود بارندگی و خشکسالی 
طی سال آبی جاری افزود: در چند ماه گذشته 
همکاران ما به ۳۸ هزار مشترکی که بیشتر از 
الگوی مصرف آب مصرف کردند، تذکرات کتبی 
قطع  هم  موارد  بعضی  در  و  دادند  وشفاهی 
موقت آب را داشتند و این برنامه تا رسیدن به 
نقطه ای که آب بطور بهینه مصرف شود ادامه 
دارد.  به گفته علی اکبر ملکوتی مدیر دفتر بهره 
برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون 
درآمد مصرف لحظه ای فعلی در تهران معادل 

مصارف در تابستان و ماه های گرم شده است.
او همچنین در خصوص قطعی آب مشترکان 
ابتدای مهر ماه اعمال محدودیت و  از  گفت: 
قطعی آب صورت گرفته و قبل از آن تذکرات و 
اطالع رسانی هایی برای مدیریت مصرف صادر 
صورت  به  توجه  عدم  صورت  در  که  می شود 
این  می کنیم.  آب  قطعی  به  اقدام  مقطعی 
محدودیت برای مصارف باالی ۲۸ متر مکعب 

اعمال می شود.

اخبار

ارتفاع کل ریز ش های جوی 
کشور معادل 1۳4.۲ میلیمتر 
بوده که نسبت به دوره بلند 

مدت 1۳ درصد کاهش و نسبت 
به دوره مشابه سال آبی گذشته 

۷ درصد کاهش را نشان 
می دهد

لوله در آب های  احداث خط  انرژی گفت:  کارشناس حوزه  یک 
کم عمق منوط به بهبود روابط ما با کشورهای منطقه است و برای 
اینکه امکان لوله گذاری در آب های عمیق را نیز داشته باشیم باید 
امکان  که  شرکت هایی  جذب  برای  بتوانیم  تا  شود  لغو  تحریم ها 

لوله گذاری در آب های عمیق را دارند، اقدام کنیم.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
همکاری نفتی و گازی ایران و عمان اظهار داشت: همکاری ایران و 
عمان به ۵ تا ۶ دهه قبل زمانی که ایران در عملیات ظفار مداخله 
کرد و شاه عمان را از سقوط و اینکه در دامن کمونیست بیفتد؛ 
نجات داد. ولی مسئله اینکه اکنون باتوجه به شرایطی که عمان 
دارد و هم اینکه کشوری است که در حاشیه جنوب خلیج فارس 
است و تولیدکننده نفت و گاز هم محسوب می شود، ایران می تواند 

ارتباطات خود را با این کشور توسعه دهد.
وی افزود: عمان کشوری است که دارای پلنت های تولید ال ان جی 
است و با توجه به اینکه مصرف داخلی این کشور اضافه شده و 
از آن سو تولید هم کم شده بخشی از ظرفیت تولید ال ان جی این 

کشور معطل مانده است. ایران چنانچه بتواند مسئله انتقال گاز 
به این کشور را حل کند؛ می تواند از ظرفیت معطل این کشور در 
حوزه ال ان جی استفاده و گاز خود را تبدیل به ال ان جی و وارد بازار 
باشد  ایران  برای  بین المللی کند، همچنین می تواند تجربه خوبی 
تا قبل از اینکه شرایط فراهم شود و بتواند پلنت های ال ان جی را 
داخل کشور بسازد، در زمینه نحوه بازاریابی و تجارت گاز طبیعی 
مایع شده در بازارهای بین المللی تجربه بدست بیاورد. زیرا هنوز ما 
در این زمینه تجربه ای نداریم و این می تواند یک زمینه برای توسعه 

همکاری دو کشور باشد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: مسئله ای که در زمینه 
اینکه  است  مطرح  گاز  و  نفت  حوزه  در  عمان  و  ایران  همکاری 
خط لوله انتقال گاز ایران و عمان سال هاست که به خاطر پاره ای 
مشکالت و مهم ترین آن هم تحریم؛ هنوز نتوانسته به جمع بندی 

رسیده و نهایی شود.
وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی به شدت دنبال این بودیم 
که بتوانیم به عمان گاز منتقل کنیم تا هم بخشی از نیازهای داخلی 
این کشور را پوشش دهد و هم اینکه از ظرفیت معطل ال ان جی این 
کشور برای صادرات گاز استفاده کنیم. انتقال گاز ایران به عمان 
دو مسیر بیشتر ندارد یا باید از مسیرهای کم عمق عبور می کرد 
که ایران تکنولوژی و دانش فنی لوله گذاری در آب های کم عمق را 
دارد اما متاسفانه لوله باید از حریم دریایی امارات گذر می کرد که 
باتوجه به مشکالتی که ایران و امارات در مسئله یمن و همچنین 
مشکالت سیاسی که دو کشور دارند، موفق نشدیم این خط را اجرا 

کنیم.
بهروزی فر تاکید کرد: احداث خط لوله از آب های عمیق هم که به 
عمان منتهی شود در عمق ۹۰۰ متری است و تعداد شرکت هایی 
دست  انگشتان  تعداد  از  کنند  احداث  را  خط  این  می توانند  که 
بیشتر نیست و محدود هستند، ضمن اینکه همه این شرکت ها نیز 
اروپایی و امریکایی هستند و با توجه به تحریم ها امکان همکاری 
با این کشورها برای احداث خط لوله و انتقال گاز ایران به عمان را 
نداشته ایم، یعنی تا زمانی که تحریم ادامه دارد هر قدر هم توافق 

کرده و قرارداد منعقد کنیم راه به جایی نمی بریم. تعامل با دیگر 
کشورها مخصوصا کشورهای منطقه خوب است اما در نظر داشته 
باشیم حتی اگر قرارداد منعقد کنیم احداث خط لوله در آب های 
کم عمق منوط به بهبود روابط ما با کشورهای منطقه است و برای 
باید  نیز داشته باشیم  آبهای عمیق را  لوله گذاری در  امکان  اینکه 
امکان  که  شرکت هایی  جذب  برای  بتوانیم  تا  شود  لغو  تحریم ها 

لوله گذاری در آب های عمیق را دارند، اقدام کنیم.
به گزارش ایلنا، صادرات گاز به عمان در سال های ابتدایی دهه 
آن  تفاهم نامه  نخستین  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  ۸۰ شمسی 
در اسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این 
تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میالدی صادرات گاز به عمان 
را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال 

۲۰۱۲ میالدی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
همچنین براساس توافق سال ٢٠١٣ میان دو کشور، قرار شد برای 
۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط 
لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود. در صورتی که ایران 
بتواند به این کشور صادرات گاز داشته باشد در واقع سهم مهمی 
در بازار جهانی صادرات انرژی بدست آورده و ضمن اینکه در حوزه 

پلنت های ال ان جی به تجارب ارزشمندی دست یابد.
در همین ارتباط و در سفر روز گذشته وزیر نفت به کشور عمان 
عنوان شده که با نهایی شدن مذاکرات بین دو کشور شاهد افزایش 
صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی به این کشور با 

توجه به ظرفیت موجود در کشور خواهیم بود.
اوجی تاکید کرده است که در دوره تازه تالش می شود همکاری ها 

به خصوص در حوزه نفت و گاز افزایش یابد.
بنا بر این گزارش؛ چنانچه صادرات گاز به این کشور اجرایی شود 
به  آنجا  از  و  به کوه مبارک  از رودان  لوله ای  از طریق خط  انتقال 
سوهار در عمان انجام می شود که طبق آنچه قبال عنوان شده بود، 
این گاز برای فروش به عمان و ٣٠  از  به نظر می رسد ٧٠ درصد 
درصد باقی مانده برای تولید ال ان جی به کارخانه ال ان جی عمان 

تحویل داده شود.   

کارشناس حوزه انرژی:
 ظرفیت معطل ال ان جی عمان میزبان گاز ایران می شود؟

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان عرصه فن آوری سامان درتاریخ 1401/12/14 
به شماره ثبت 610033 به شناسه ملی 14012060315 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، 
بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از فروش 
ابزارآالت و یراق آالت صنعت چوب ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی 
برای شرکت ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها برای 
شرکت ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی برای شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور برای شرکت ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین 
المللی برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی برای شرکت 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 خاوران، روستای سایت خاوران، شهرک صنعتی خاوارن، 
کدپستی  همکف  طبقه  پالک 2414،  دوم،  صنوبر  خیابان   ،)B( فروشان  چوب  سایت  خیابان 
1865177833 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرامرز محمدی به شماره ملی 0069005011 دارنده 400000000 
ریال سهم الشرکه آقای هوشنگ محمدی به شماره ملی 0069439346 دارنده 300000000 ریال 
سهم الشرکه آقای سعید رفیعی به شماره ملی 0069635201 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه 
آقای افشین ملکی آبادچی به شماره ملی 0076120562 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای فرامرز محمدی به شماره ملی 0069005011 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هوشنگ محمدی به 
شماره ملی 0069439346 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید رفیعی 
به شماره ملی 0069635201 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای افشین ملکی آبادچی به شماره ملی 0076120562 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 )1466926(

ثبت  به شماره   1401/12/10 درتاریخ  سازه  تکاپو  آریا  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
609871 به شناسه ملی 14012048459 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته 
بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، انجام فعالیتهای 
مربوط به ساخت و ساز و خرید و فروش امالک مسکونی ، اداری و تجاری ، 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 پیشبرد اهداف شرکت ، اخذ اعتبار 
برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور ، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و 
خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، ازگل، کوچه گلچهره، خیابان گلچین جنوبی، پالک 23، طبقه همکف کدپستی 
1696617315 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم زلیخا کاظمی به شماره ملی 0036331899 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه آقای حمید تکاپوئی به شماره ملی 0063420406 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم زلیخا کاظمی به شماره ملی 0036331899 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای حمید تکاپوئی به شماره ملی 0063420406 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی 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 )1466930(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حسان جوان تجارت درتاریخ 1401/12/14 به شماره ثبت 610074 
به شناسه ملی 14012062550 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، طراحی، اجرا، نصب، تولید ، راه اندازی ، 
تعمیر ، نگهداری ، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی ، توزیع و بسته بندی و ارائه کلیه خدمات پس از فروش 
موبایل و تلفن همراه و تلفن ثابت ، تجهیزات و قطعات الکترونیکی ، قطعات موبایل ، انواع لوازم جانبی 
تلفن همراه ، تجهیزات و ملزومات الکترونیک و مخابراتی ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و انواع مواد غذائی ، خوراکی ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، گشایش اعتبار اسنادی 
و ال سی ، تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، نمایشگاه ها ، 
سمینارها ، کنفرانس های داخلی و خارجی ، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور 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، ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، خیابان شهید مهندس 
موسی کالنتری، پالک 55، ساختمان 17، طبقه 1، واحد 2 کدپستی 1584715331 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم حورا 
جوان بخش به شماره ملی 0013798707 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای امیررضا جوان بخش 
به شماره ملی 0440680735 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم حورا جوان 
بخش به شماره ملی 0013798707 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای امیررضا جوان بخش به شماره ملی 0440680735 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره 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 )1466931(

آگهی موضوع  ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160۳1۷180001۷0۷ - 1401/11/۲4 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور خالدی فززند 
مجید بشماره شناسنامه 10490 صادره از دشت آزادگان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 18۷/8۳ مترمربع در قسمتی از پالک 1559 باقیمانده واقع در بخش ۳ اهواز 
بنشانی کوی علوی خیابان فراهانی خریداری از مالک رسمی آقای مجید بیت مشعلی مالک 
سهام 10144 اراضی باغات شاه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/1۲/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/1۲/16
یاور مرادی گراوند 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
5/۲۷58 م / الف 

 مدارک شخصی کارت ملی گواهی نامه و کارت پایان خدمت به نام کریم محمودکیا و کارت و بیمه نامه و 
کارت سوخت خودرو پژو 405 به شماره پالک 81 ایران 6۲9س44 به نام فرود رشیدی گمشده شده و فاقد 

اعتبار می باشند.)کد1401/12/268(

مدرک تحصیلی اینجانب یونس بلدی فرزند صیدال به شماره شناسنامه۲۲صادره ازمسجدسلیمان درمقطع 
دیپلم رشته علوم تجربی به شماره دانش اموزی48۷۲605۳ ازتاریخ 1400/6/۳0مفقود گردیده است از یابنده 
تقاضامی گردداصل مدرک رابه ادرس اصفهان شهر بهارستان خیابان اردیبهشت غربی خیابان صائب تبریزی 

کوچه ابان پالک115یا به دانشگاه ازاداسالمی واحد نجف اباد اصفهان تحویل دهد )کد1401/12/269(

   برگ سبز خودرو ی سواری  به نام وسیله نقلیه : KMC K7  و رنگ خودرو : ابی دیپلمات متالیک  و 
  NAKSJ8226MB100250 : مدل وسیله نقلیه : 1400  و شماره پالک : 81م874 ایران 40  و شماره شاسی
و شماره موتور : HFC4GC16EL3612828  به نام صاحب سند : حسین جمالی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/270(

   سند کمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : رانا پالس  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1400  و شماره پالک : 41س-889ایران 40  و شماره شاسی : naau01fexmt325407  و شماره موتور 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  : نرگس گروسی مفقود گردیده و  نام صاحب سند  : 172b0083671  و 

)کد1401/12/271(


