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تریبون         

بومی سازی کاتالیست های استراتژیک صنعت 
نفت از سوی فناوران داخلی

در وضعیت��ی که پتروش��یمی ها و 
پاالیشگاه ها در شرایط تحریم، در زمینه 
دسترسی به کاتالیست های استراتژیک 
دچار چالش بودند برخی از شرکت های 
فن��اور کش��ور اق��دام ب��ه تولی��د این 
محصوالت راهب��ردی در صنایع کردند 
و ب��ه این ترتیب نه تنها توانس��تند نیاز 

داخل را برطرف کنند، بلکه به صرفه جویی ارزی نیز کمک کردند.
به گزارش ایس��نا، گزارش صنعتی با موضوع "تأثیر اس��تفاده از فناوری 
نانو در عملکرد کاتالیست های پایه آلومینا و کاهش هزینه های ناشی از آن" 
منتشر ش��د و در آن جزئیات مربوط به تاثیر استفاده از فناوری نانو بر روی 

عملکرد کاتالیست های پایه آلومینا بررسی شده است.
برای به وقوع پیوس��تن بس��یاری از واکنش های ش��یمیایی معموال نیاز 
به مقداری انرژی اس��ت که منجر به شروع واکنش  شود.از معروف ترین این 
واکنش ها می توان به س��وختن اش��اره کرد که برای شروع واکنش نیاز است 
که به آن انرژی حرارتی اعمال ش��ود و پس از آن، واکنش ادامه پیدا خواهد 

کرد.
عمده کاری که کاتالیست ها در این فرآیند انجام می دهند این است که 
انرژی الزم برای انجام واکنش را کاهش می دهند و در نتیجه آن، واکنش با 

سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
از آنجایی که ایران یک کش����ور نفتی اس����ت، نیاز به کاتالیست ها در 
پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها بیشتر احساس می شود.یکی از مهمترین موارد 
مصرف کاتالیس��ت ها در صنایع پتروشیمی است و با توجه به وضعیت ایران، 

کاتالیست به نوعی یک کاالی استراتژیک برای این ما به شمار می رود.
از س��وی دیگر کاتالیست ها بعد از مدتی آلوده شده و عملکرد خود را از 
دست خواهند داد به همین دلیل نیا به تعویض کاتالیست است از این جهت 

است که کاتالیست ها، مواد مصرفی در صنایع است.
در میان کاتالیست ها، کاتالیست های پایه آلومینا در صنایع پاالیشگاهی، 

پتروشیمی و خودرویی کاربردهای زیادی دارند.
آلومینا یا اکسید آلومینیوم )AL۲O۳(، یک سرامیک بسیار پایدار است 
و به دلیل پایداری بسیار باالی آن در صنایع پتروشیمی کاربردهای وسیعی 
یافته است. همچنین آلومینا یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در ساخت 
بسیاری از کاتالیست های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارو سازی و خودرو 

سازی است.
این ماده به دو صورت در س��اخت کاتالیس��ت ها کاربرد دارد یکی اینکه  
خ��ود آلومین��ا نقش ماده فعال کاتالیس��ت را دارد و دیگر اینکه نقش��ه پایه 
کاتالیس��ت را بازی می کند. اهمیت پایه کاتالیست به حدی است که حدود 

۹۰ درصد ارزش کانالیست ها مربوط به پایه آن است.
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد هرچه این ماده ساختاری متخلخل تری 
داشته باشند، بستر مناسب تری برای انجام واکنش و همچنین مولکول های 

فعال را فراهم می کند.
بر این اس��اس س��طح ویژه، حجم تخلخل ها، ابعاد توزی��ع تخلخل ها و 
خصوصیات بازی و اسیدی از ویژگی های عملکرد کاتالیست آلومینا به شمار 

می رود.
چند عامل بر روی عملکرد کاتالیس��ت ها موثر اس��ت که مهمترین آنها 
س��طح قابل دس��ترس آن برای واکنش دهنده ها و همچنین دما است و در 
این بین فناوری نانو می تواند در زمینه بهبود عملکرد کاتالیس��ت ها و بهبود 
عملک��رد آنها موثر اس��ت؛ چرا که با کاهش ابع��اد ذرات و در نتیجه افزایش 
نس��بت س��طح به حجم باعث افزایش سطح دسترس��ی و در نتیجه افزایش 

بیشتر سرعت واکنش شود.
در زمینه پایه کاتالیس��ت های آلومینا می توان گف��ت که آلومینا دارای 
ساختار متخلخل اس��ت که با قرار گیری کاتالیست فعال بر روی آن، سطح 
زی��ادی را برای انجام واکنش  در اختیار واکنش دهنده ها و کاتالیس��ت قرار 
خواهد داد. آلومینای گامای نانو س��اختار به دلیل داشتن تخلخل بسیار باال، 
می تواند س��طح بیشتری را برای انجام واکنش های شیمیایی فراهم کند که 
در نتیجه آن بازدهی این پایه کاتالیس��ت ها به مقدار بیشتری را برای انجام 

واکنش های شیمیایی فراهم کند و در نتیجه بازدهی بسیار باالتری دارد.
 تولید کاتالیست های آلومینا در ایران

درحال حاضر آلومینای گاما نانو ساختار از سوی چند شرکت ایرانی در 
کش��ور به تولید رسیده است و با توجه به تحریم ها و قیمت باالی نمونه های 

خارجی، گزینه ای مناسب برای صنایع داخل هستند.
یکی از این ش��رکت ها پودر آلومینا نانوس��اختار را با فاز غالب گاما برای 
تامین نیاز بازار داخل کش��ور تولید کرده اس��ت. این شرکت این پودر را به 
صورت خالص به فروش می رس��اند و هم با اس��تفاده از آن کاتالیس��ت های 

مختلفی را تولید و ورانه بازار کرده است.
از دیگ��ر تولیدات کاتالیس��تی این ش��رکت می توان به نانو کاتالیس��ت 
دهیدروژناس��یون نانو کاتالیست اکسی کلراسیون و نانو کاتالیست گوگردزدا 

بر پایه آلومینا اشاره کرد.
کاتالیس��ت های گوگرد زدای این شرکت در حذف گوگرد از بسیاری از 
برش های نفتی مورد اس��تفاده قرار می گیرند ک��ه در نهایت منجر به بهبود 
کیفی��ت مواد پاالیش ش��ده خروجی خواهند ش��د؛ چرا ک��ه گوگرد زمینه 

خوردگی بوبه ها و مخازن پاالیشگاهی و پتروشیمی را به همراه دارد.
یکی دیگر از شرکت ها در زمینه ساخت سرامیک های آلومینایی فعالیت 
دارد تولی��د آلومینای فعال با ویژگی س��طح ویژه از محصوالت این محققان 
اس��ت. کاتالیست های تولید شده در این شرکت در جذب رطوبت و روغن و 

جذب مواد زاید )فیلتراسیون( کاربرد دارد.
از دیگر محصوالت این ش��رکت کاتالیست های بازیابی گوگرد است که 
در پاالیش��گاه های نف��ت و گاز در فرآین��د گوگردزدایی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
گوگ��رد یا س��ولفور یکی از موادی اس��ت که در نف��ت و گاز خام یافت 
می شود و هر چه غلظت آن باالتر باشد، موجب خوردگی تجهیزات می شود 
از این رو گوگردزدایی در پاالیش��گاه ها از اولین اقداماتی اس��ت که بر روی 
نفت خام صورت می گیرد ولی از سوی دیگر عمده گوگرد مورد نیاز جهان از 

طریق گوگرد زدایی از نفت ترش حاصل می شود.

 سقوط شاخص نفت آمریکا به پایین ترین 
رکورد ۱۱ ماهه

قیم��ت نفت روز دوش��نبه همزمان ب��ا اعتراض مردم چی��ن به قوانین 
سخت گیرانه قرنطینه کووید ۱۹، بیش از دو دالر در هر بشکه سقوط کرد و 

شاخص نفت آمریکا به پایین ترین رکورد ۱۱ ماهه رسید.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و ۱۶ سنت معادل 
۲.۶ درصد کاهش، به ۸۱ دالر و ۴۷ س��نت در هر بش��که رسید. نفت برنت 
اوایل معامالت تا مرز ۸۱ دالر و ۱۶ س��نت هم عقب نش��ینی کرده بود که 

پایین ترین حد از ۱۱ ژانویه بود.
بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و هشت سنت 
معادل ۲.۷ درصد کاهش یافت و به ۷۴ دالر و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا تا ۷۳ دالر و ۸۲ سنت هم نزول کرده بود که پایین ترین 

حد از ۲۷ دسامبر سال ۲۰۲۱ بود.

خبــر

بازدید مدیرکل اچ اس ئی و پدافند غیرعامل 
وزارت نفت از پایانه نفتی خارک

مدی��رکل اچ اس ئ��ی و پدافند غیرعامل وزارت نفت ب��ه همراه جمعی از 
معاونان از پایانه نفتی خارک بازدید کرد و وضع اچ اس ئی این پایانه از نزدیک 

بررسی شد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، با توجه به اهمیت 
حیاتی و راهبردی منطقه عملیاتی خارک، مظاهر انصاری، مدیرکل اچ اس ئی 
و پدافن��د غیرعامل، ش��هرام احمدی، معاون ایمنی و آتش نش��انی مدیرکل 
اچ اس ئ��ی وزارت نفت، علی اکبر خراس��انی زاده، سرپرس��ت معاونت محیط  
زیست اداره کل اچ اس ئی وزارت نفت، امیر غفاری، معاون بهداشت اداره کل 
اچ اس ئی وزارت نفت از تأسس��یات ذخیره سازی و اسکله های صادراتی پایانه 

نفتی خارک بازدید کردند.
این بازدید با همراهی س��ید محمدجواد موس��وی، رئی��س پایانه نفتی 
خارک، عزیز آتش��ین، رئیس اچ اس ئی، حمیدرضا شاهدوس��ت مدیرعملیات 
شرکت پایانه های نفتی ایران و رؤسای اداره های عملیاتی پایانه نفتی خارک 

انجام شد.
در این بازدید س��ید محمدجواد موس��وی، رئیس پایانه نفتی خارک با 
اشاره به اهمیت و جایگاه راهبردی پایانه نفتی خارک اظهار کرد: با تأسیسات 
حیاتی و زیرساخت هایی که در این جزیره وجود دارد، نگاه به مقوله اچ اس ئی 

اهمیت ویژه ای می یابد.
وی در ادامه گزارش��ی از اقدام های انجام شده و برنامه های در حال اقدام 
در حوزه اچ اس ئی ارائه و مشکالت و چالش های موجود در انجام پروژه  جامع 

اطفای حریق مخازن و تأسیسات پایانه نفتی خارک را بیان کرد.

معاون توسعه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تأکید کرد:

تحقق نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت با 
هدف رضایت و انگیزش کارکنان

معاون توس��عه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نظام جامع 
توس��عه مدیریت صنعت نف��ت را زمینه ای برای تحق��ق رضایت و انگیزش 

کارکنان این صنعت برشمرد.
علی نجفی در گفت وگو با خبرنگار ش��انا در تش��ریح فرآیند شکل گیری 
توسعه مدیریت و ایجاد آن در صنعت نفت، از ویژگی های متمایز نظام جامع 

توسعه مدیریت صنعت نفت یاد کرد.
قسمتی از  این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 منشأ شکل گیری توس�عه مدیریت کجاست و این مفهوم از 
چه زمانی به نظام اداری ایران راه یافت؟

توس��عه مدیریت از زمانی که مدیران وارد س��ازمان ها شدند، یعنی دهه 
۵۰ میالدی آغاز ش��د و این موضوع در همه سازمان های بین المللی مدنظر 
قرار گرفت و به طور پراکنده و متفاوتی در همه سازمان های جهان اجرا شده 
اس��ت، این مفهوم پ��س از دهه ۸۰ میالدی زمانی که س��ازمان ها دریافتند 

مدیران باید پرورش داده شوند، جدی تر شد.
در دنی��ای مدیری��ت، مفهومی با این مضمون وج��ود دارد: رهبران زاده 
نمی شوند، بلکه ساخته می شوند. این مفهوم اهمیت توسعه مدیریت را بیش 
از پیش برای همه آش��کار می کند و به همین منظور ابزارها و س��ازمان هایی 

برای این منظور ایجاد شد.
وزارت نفت نیز بر همین اس��اس و مبتنی بر اس��ناد باالدستی که یکی 
از آنها سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری بود و در آن بر دانش گرایی 
و شایسته س��االری مدیران تأکید شده بود، نسبت به ایجاد ساختاری به نام 
مرکز توس��عه مدیریت اقدام کرد تا همه مدیران ارزیابی ش��وند و س��رانجام 

توسعه یابند.
 چ�ه مبناهایی برای ایجاد ای�ن مرکز مدنظر بود و نقاط قوت 

آن چیست؟
چند س��الی اس��ت که ساختار س��ازمانی این مرکز ایجاد شده است. در 
دوره های پیش کارهای پراکنده ای انجام ش��د. با حضور مدیریت جدید برای 
جلوگیری از کار غیرمتمرکز در مرحله نخس��ت تدوین نظام  جامع توس��عه 
مدیریت در دستور کار قرار گرفت تا به طور نظام مند و هدفمند به ارزیابی و 

توسعه مدیران بپردازیم.
این اقدام با مش��ارکت همکاران و بهره گی��ری از الگوهای علمی روزآمد 
دنیا انجام ش��د. در این نظام جامع چند نقطه قوت وجود دارد. یکی از نقاط 
قوت این اس��ت که مش��ارکت هم��ه کارکنان و مدیران س��طح باال در نظام 
جامع لحاظ ش��ده است تا پس از پیاده سازی آن همراهی این افراد را داشته 

باشیم.
اگر بخواهیم بر اس��اس یک الگو نقاط قوت این نظام جامع را ذکر کنم 
باید بگویم در دنیای مدیریت یک الگوی سه ش��اخکی شامل محتوا، ساختار 
و زمین��ه وجود دارد. س��اختار این نظام جامع با دی��دی جامع و نظام مند و 
مبتنی بر الگوهای نو دنیا و جامعه نوش��ته شده است. به این صورت که اگر 
الگو را نگاه کرده باش��یم چتری به عنوان حکمرانی متعالی بر آن سوار است، 
یعنی دیگر فرآیندها را تغذیه می کند. دیگر فرآیندها ش��امل اس��تعدادیابی، 
توانمندس��ازی و سازمان دهی اس��ت که هرکدام زیرمجموعه هایی دارد. این 

الگو به طور کامل و جامع ارزیابی و توسعه مدیران را شامل می شود.
 استقرار این نظام جامع چه ثمراتی دارد و چگونه می توان از 

اجرای آن در آینده مطمئن بود؟
اس��تقرار این نظام جام��ع در صنعت نفت می تواند بهره مندی س��ازمان، 
رضایت مندی کارکنان، رشد انگیزش و تعالی سازمانی را به دنبال داشته باشد.

وقتی بتوانیم فرآیندها را به طور کامل اجرا و رضایت و انگیزش و نگرش 
مثب��ت کارکنان را از مرکز را جلب کنیم، می ت��وان از تداوم این نظام  جامع 

مطمئن شد و بر این موضوع اهتمام داریم تا در سازمان نهادینه شود.

مدیرعام��ل گروه اویک با تش��ریح 
آخرین پیش��رفت  پاالیش��گاه ان جی ال 
۳۱۰۰ دهل��ران از ورود ب��رق، نص��ب 
تجهی��زات س��نگین و آغ��از عملی��ات 

پیش راه اندازی در این پروژه خبر داد.
به گ��زارش ش��انا به نق��ل از گروه 
اویک، محمدجواد ش��مس ب��ا تأکید بر 
س��رعت گرفت��ن روند پیش��رفت پروژه 
ان ج��ی ال ۳۱۰۰ دهل��ران در ماه ه��ای 
اخیر و اجرای آزم��ون مخازن و لوله ها، 
کالیبراس��یون تجهیزات اب��زار دقیق و 
تس��ت تجهی��زات برقی اظهار ک��رد: با 
تالش ش��بانه روزی، ب��رق ۱۱ کیلوولت 
این پروژه، ۳۰ آبان ماه از طریق استقرار 
و راه اندازی یک دس��تگاه ترانسفرماتور 
تأمین و نخستین گام برای آغاز عملیات 

پیش راه اندازی برداشته شد.
وی همچنی��ن از حم��ل و نص��ب 
برج های دی متانایزر به عنوان بلندترین 
تجهیز کارخانه با ط��ول حدود ۶۰ متر 
و وزن ۱۷۵ ت��ن خب��ر داد ک��ه وظیفه 

جداسازی متان را در واحد ۴۰۰ به عهده 
دارد.

اوی��ک نص��ب  مدیرعام��ل گ��روه 

دیگ��ر تجهی��زات س��نگین وزن مانن��د 
خشک کن ها، کمپرس��ورهای واحدهای 
 LP-HP ۱۱۰، ۱۲۰، ۵۰۰ و فلره��ای

را از دیگ��ر اقدام ه��ای انجام ش��ده در 
هفته های گذشته دانست و تأکید کرد: با 
نصب این تجهیزات و تمرکز بر تکمیل، 
آزمون و پیش راه اندازی تجهیزات تولید 
بخار، امیدواریم به زودی واحد یوتیلیتی 

مجتمع نیز راه اندازی شود.
شمس با بیان اینکه عملیات اجرا و 
آزمون لوله ها در مراحل پایانی قرار دارد، 
گفت: در بخش س��یویل، ساختمان ها، 
سازه های فلزی و مخازن نیز فعالیت های 
اجرایی رو به پایان است و انتظار می رود 
ت��ا پای��ان امس��ال هم��ه فعالیت های 
 ای��ن بخش ه��ا به ط��ور کام��ل تکمیل

 شود.
و  تالش ه��ا  از  قدردان��ی  ب��ا  وی 
کوش��ش های انجام شده در همه سطوح 
فن��ی، اجرایی و پش��تیبانی گروه اویک 
اظهار امیدواری کرد با تداوم روند اجرایی 
منطبق با اهداف برنامه ریزی شده، اهداف 
 پروژه در زمان های پیش بینی شده به ثمر

 برسد.

آغاز عملیات پیش راه اندازی پاالیشگاه 
ان جی ال ۳۱۰۰ دهلران

۵۰ هزار و ۳۱۷ تن ف��رآورده هیدروکربوری امروز 
در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه می شود.

ب��ه گ��زارش ش��انا ب��ه نق��ل از ب��ورس ان��رژی، 
ای��ن ب��ورس ش��اهد عرض��ه ۵۰ ه��زار و ۳۱۷ ت��ن 
و  ه��زار   ۳۰ ش��امل  هیدروکرب��وری   ف��رآورده 
۸۷۷ ت��ن در رین��گ داخلی و ۱۹ ه��زار و ۴۴۱ تن در 

رینگ بین الملل است.
۱۰ ه��زار ت��ن ته مانده تصفیه ش��ده واحد پاالیش 
 نفت امام خمینی )ره( شازند، ۵ هزار و ۴۴۰ تن حالل 
۴۰۲ پاالی��ش نفت اصفه��ان و ۴ هزار ت��ن گاز بوتان 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز در رینگ بین الملل 

بورس انرژی ایران عرضه می شود.
در رینگ داخلی نیز قرار است ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن 

میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی عرضه شود.
ع��الوه بر میعانات گازی، ۹ هزار و ۶۰۰ تن متانول 
متعلق به پتروش��یمی های زاگرس، ش��یراز، فن آوران، 

مرجان و ش��رکت متان��ول کاوه نی��ز در رینگ داخلی 
عرضه می شود.

همچنی��ن ۳ هزار تن آیزوریس��ایکل پاالیش نفت 
اصفهان، ۳ هزار تن س��ی او و ۲ هزار تن نفتای س��بک 
پاالیش نفت آبادان، هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی 
شازند، ۵۲۰ تن اکستراکت سنگین DAE۴۰ شرکت 
نف��ت ایران��ول و ۵۰۰ تن دی س��ولفید اویل ش��رکت 
 مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی در رین��گ داخلی عرضه 

می شود.
برش سنگین، پنتان، سوخت کوره سبک و نیتروژن 
مایع پتروش��یمی تبریز و برش سنگین پتروشیمی جم 
نیز از دیگر فرآورده های هیدروکربوری عرضه ش��ده در 

رینگ داخلی بورس انرژی ایران برای امروز هستند.

۵۰ هزار تن فرآورده هیدروکربوری روی میز 
فروش بورس انرژی

  اصلي  71فرعي از سنگ  5189پالك آگهي فقدان سند مالكيت 
 حوزه ثبتي دماوندجز 

نظر بر اينكه خانم به گرد ازغ اصالتا با ارايه استشهاديه گواهي امضا شده ذيل شناسـه  
ــا  ــورخ  001552و  140102152568001551يكت ــب  25/08/1401م ــماره ترتي و ش
 730561و  2603789و طبق درخواست شـماره بـه رمـز تصـديق      26749و  26748

ه تبصـر كه مراتب در اجراي ملك مذكور را نموده صدور المثني سند مالكيت خواهان 
نـام و نـام    -1 :آگهـي مـي گـردد    زيـر  آئين نامه قانون ثبت به شـرح  120ماده يك 

نـامعلوم و   -3 اصلي 71فرعي از سنگ  5189پالك شماره  -2 به گرد ازغخانوادگي 
ششـدانگ   17/06/1389مـورخ   42762سند مالكيت برابر سند انتقـال   -4 قيد نشده 

ذيـل   348679پالك مذكوربه مالك متن انتقال كه سند مالكيت آن به شـماره چـاپي   
شده است كه نـامبرده برابـر    به شماره چاپي مذكور صادر 378دفتر  515ثبت صفحه 

مورخ   42763ي مراتب فوق درخواست صدور سند المثني پالك مذكوربرابر سند رهن
عـالم فقـدان سـند    ه بـا ا لذا با توجدر رهن بانك مسكن گيالوند است  17/06/1389

 ن مراتب اعالم تـا درخواست صدور سند مالكيت المثني آملك فوق الذكر و مالكيت 
ن آگهـي ذكـر   ابهركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم 

 ده روز پس از انتشار آگهي بـه ثبـت   ظرفباشد مينشده يا مدعي وجود آن نزد خود 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معاملـه تسـليم   
نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند      

طبـق  كيت را لالمثني سند ماداداره ثبت اسناد و امالك مالكيت يا سند معامله ارائه نشو
 .مقررات صادر به متقاضي تسليم خواهدكرد

 - اداره ثبت اسناد و امالك دماونـد  سرپرست           ش -403/649الـف  /م
 ابراهيم غفاري

 
  آرادان يثبت حوزه در مستقر فيتكل نييتع قانون اختالف حل اتيه هينظر يآگه

 نيـي تع قـانون  تييه از صادره 22/06/1401  مورخ 140160329126001541 شماره يرا برابر
 كي ششدانگ در يمرتض ديس فرزند يدهقان رضا ديس يآقا بالمعارض مالكانه تصرفات فيتكل

  مساحت به آن شدن يمل نحو طبق بر آب قانون مقررات از استفاده حق با محصور باغچه قطعه
ـ  193 پالك از يقسمت تحت مربع متر 185. 74 مقدار نيا از كه مترمربع 1698. 18  77 از يفرع
 126000125 كالسـه  پرونده موضوع يدهقان اهللا حيذب از يعاد نامه عيب آباد كهن در واقع ياصل

ــرز 1399- ــگرد مح ــت دهي ــر -2. اس ــماره يرا براب ــه 140160329126001539 ش              مورخ
 رضا ديس يآقا بالمعارض و مالكانه تصرفات فيتكل نييتع قانون ئتيه از صادره 22/06/1401

 مقـررات  از اسـتفاده  حـق  با محصور باغچه قطعه كي ششدانگ در يمرتض ديس فرزند يدهقان
 متر 44,1512 مقدار نيا از مربع متر 1698. 18 مساحت به آن شدن يمل نحو طبق بر آب قانون
ـ  از يعـاد  نامه عيب آباد كهن در واقع ياصل 77 از يفرع 522 پالك از يقسمت تحت مربع  يول
 ياجـرا  در لـذا .  است دهيگرد محرز1399 - 126000125 كالسه پرونده موضوع يدهقان خان

 اطـالع  منظـور  بـه  مراتب سند فاقد ياراض و يثبت تيوضع فيتكل نييتع قانون 3 ماده مقررات
 بـه  نسـبت  اشـخاص  كه يصورت در شوديم يآگه روز 15 فاصله به نوبت دو در مراتب عموم

 مدت به يآگه نياول انتشار خيتار از تواننديم باشند داشته ياعتراض يمتقاض تيمالك سند صدور
 خيتـار  از مـاه  كي مدت ظرف ديرس اخذ از پس و ميتسل اداره نيا به را خود اعتراض ماه دو

ـ نما ميتقـد  ييقضا مراجع به را خود دادخواست اعتراض ميتسل  صـورت  در اسـت  يهيبـد  دي
 .شد خواهد صادر تيمالك سند مقررات طبق اعتراض وصول عدم و مذكور مدت يانقضا

 22/08/1401:  اول نوبت انتشار خيتار
 08/09/1401:  دوم نوبت انتشار خيتار

 امالك و اسناد ثبت سيرئ انيآذرن نيحس ريام                       ش -591/الف.م.1407745
آرادان شهرستان   

 
 واقع در كيالن اصلي  75فرعي از سنگ  2400پالك آگهي فقدان سند مالكيت 

اصالتا با ارايه استشهاديه گواهي امضا شده ذيـل  كلثوم گل محمدي نظر بر اينكه خانم 
و  292997رمز تصـديق  و  21/08/1401مورخ  140102152567000551شناسه يكتا 

صـدور المثنـي سـند    خواهـان   23/08/1401مـورخ   12514طبق درخواست شماره 
آئـين نامـه    120مـاده  تبصره يك كه مراتب در اجراي ملك مذكور را نموده مالكيت 

 كلثـوم گـل محمـدي   نام و نام خانوادگي  -1 :آگهي مي گردد زير قانون ثبت به شرح
هشـت دهـم دانـك     سند مالكيت -3 اصلي 75فرعي از سنگ  2400پالك شماره  -2

اصلي ذيل ثبـت   75فرعي از سنگ  2400مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به پالك 
ثبتـو سـند آن    834694ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي  779دفتر  214صفحه 

صادر و تسليم شده است و مالك مذكور طبق مراتب فوق درخواسـت صـدور سـند    
ملك فوق الـذكر  عالم فقدان سند مالكيت با ا هلذا با توج المثني پالك مذكور رانموده

هركس نسـبت بـه ملـك     ن مراتب اعالم تادرخواست صدور سند مالكيت المثني آو 
ن آگهي ذكر نشده يا مدعي وجـود آن  ابمورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم 

محـل مراجعـه و اعتـراض     ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت ظرفميباشد نزد خود 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظـرف مهلـت   
مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سـند معاملـه ارائـه    

كيت را طبق مقررات صادر بـه متقاضـي   لالمثني سند ماداداره ثبت اسناد و امالك نشو
 .تسليم خواهدكرد

 -اداره ثبت اسناد و امالك دماونـد  سرپرست                ش -405/650الـف  /م
 ابراهيم غفاري

 

  مالكيت سند فقدان آگهي
 امضـا  به كه محلي استشهاد برگ 2 باستناد تسليمي قربانعلي آقاي
 ميباشد مدعي رسيده گرمسار 7 شماره خانه  دفتر بگواهي و شهود

  بخـش  در واقـع  10/  1666 پـالك  ششـدانگ  مالكيـت  سـند  كه
 جـايي  جابـه  بعلـت  364 صفحه 61 جلد --- ثبت مورد گرمسار

 نمـوده  را المثنـي  مالكيـت  سند صدور درخواست مالك و مفقود
 شود مي آگهي ثبت قانون آئيننامه120 ماده باستناد مراتب لذا است

 وجود يا مرقوم ملك به نسبت معامله انجام مدعي كسي چنانچه تا
 آگهـي  ايـن  انتشار تاريخ از ميباشد خود نزد مذكور مالكيت اسناد
 مالكيـت  سند اصل ضميمه به را خود اعتراض روز ده مدت ظرف

 قـرار  رسـيدگي  مورد تا نمايد دريافت رسيد و تسليم اداره اين به
 در و واخـواهي  نرسـيدن  و مذكور مدت انقضاي از پس واال گيرد

 سـند  صـدور  بـه  نسـبت  نشود ارائه اسناد اصل اعتراض صورت
 . شد خواهد اقدام مقررات طبق المثني مالكيت

 574263 سند چ ش
 چلوئي حسين                            ش -654/الف.م.1417906

  گرمسار شهرستان امالك و اسناد ثبت سرپرست
 

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود فروهر كاال پارس آگهي 
ــاريخ  ــت  01/09/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  605105ب ب

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011675642
ارائه كليه  :موضوع فعاليت . شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد

خدمات بازرگاني اعم از آهـن آالت سـاختماني و   فعاليتهاي تجاري و 
صنعتي ، لوله ، فوالد هاي آلياژي ، ورق هاي صنعتي ، و فلزات رنگي ، 
استيل و ابزار آالت و خدمات پـس از فـروش كليـه كاالهـاي مجـاز      
بازرگاني ، خريد و فروش صادرات كليه كاالهاي بازرگاني ، اعتبـارات  

ترخيص كاال از گمركات داخلـي ،  و ال سي براي شركت نزد بانك ها 
اخذ و اعطاي نمايندگي شركتهاي معتبـر خـارجي و داخلـي ، برپـايي     
غرفه و شركت در كليه نمايشگاهاي داخلـي و بـين الملـي ، و انعقـاد     
قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، ايجاد شعب و نمايندگي در 

رت ارزي و داخل و خارج شركت ، اخذ وام و اعتبارات بـانكي بصـو  
ريالي از كليه بانكهـاي داخلـي و خـارجي ، شـركت در مناقصـات و      
پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصـي اعـم از داخلـي و بـين الملـي      
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهـاي الزم از مراجـع ذيـربط مـدت     

اسـتان تهـران،   : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصـلي  : فعاليت 
ش مركزي، شهر تهران، پامنار، كوچـه بهاءالدولـه،   شهرستان تهران، بخ

سرمايه  1115736386، طبقه همكف كدپستي 264خيابان پامنار، پالك 
ريـال نقـدي    5،000،000،000شخصيت حقوقي عبارت است از مبلـغ  

ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاي محمد كاظمي موحد به شماره 
ل سهم الشركه آقاي عمار ريا 2500000000دارنده  0044233760ملي 

ريال  2500000000دارنده  0066517818كاظمي موحد به شماره ملي 
سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي محمد كاظمي موحـد بـه شـماره    

به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي  0044233760ملي 
به سمت مديرعامل به  0066517818عمار كاظمي موحد به شماره ملي 

دت نامحدود و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مـدت نامحـدود   م
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شـركت از  : دارندگان حق امضا 

قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنـين كليـه   
نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبـر  

طبق اساسنامه روزنامـه كثيـر االنتشـار    : تيارات مدير عامل مي باشد اخ
ثبـت موضـوع   . آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيـين گرديـد  

 . فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
امـالك كشـور    و سازمان ثبت اسناد                                    د  -527

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1415929)
 


