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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه محمد علی آزمائی مالک تقاضای اخذ سـند مالکیت المثنی ششـدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول قطعه ۲ تفکیکی بمساحت ۶۷/۲۱ مترمربع 
کـه مقـدار ۳۱/۷۰ مترمربـع آن بالکـن اسـت از پـالک ۴۴۷۶/۷۷۰۶۲ مفـروز و مجـزی 
شـده ۱۸۷۲۵ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع بخـش ۷ تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل 
ثبـت ۲۴۲۳۳۳ صفحـه ۸۶ دفتـر ۳۷ جـاری بـه شـماره چاپـی ۳۴۵۶۴۵ بنـام رجـب 
رحیـم زاده ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس برابـر سـند شـماره ۷۹۰ مـورخ 
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ دفترخانـه ۱۲۱۵ سـپس برابـر سـند ۳۶۲۹۴ مـورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ دفتـر 
۸۶۸ تهـران در رهـن اسـت بـه محمـد علـی آزمائـی منتقـل شـده اسـت کـه نامبـرده بـا 
ارائـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیـل آن طـی شـماره 
۳۳۴۸۳-۹۹/۱۲/۲۷ توسـط دفترخانه ۸۶۸ تهران گواهی امضاء گردید مدعی اسـت 
کـه اصـل سـند مالکیـت بعلـت اسـباب کشـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت پـالک فـوق را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون 
ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و 
یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز از انتشـار 
ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت 
اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند 
مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه 
ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـالح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور 
و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام 

خواهـد نمود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.

م الف ۱۱۸۷۳ / شناسه آگهی ۱۱۶۰۴۵۴
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
وحیـد/  و  سـحر  و  حمیدرضـا  باسـامی  بابامـرادی  خلیـل   / آقـای  شـادروان  وراث 
بابامرادی و معصومه کالنتری برابر تقاضای وارده شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۵۴۰۰۸۷۶۰ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ با تسـلیم دو برگ استشـهادیه مصدق ذیل شـماره ۶۹۱۷۲ مورخ 
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۵۰۱ تهـران بـا اعـالم ایـن کـه: سـند 
مالکیـت ششـدانگ یـک واحـد تجـاری قطعـه اول تفکیکـی واقـع در طبقـه همکـف 
بمسـاحت ۱۴/۰۴ مترمربـع پـالک ۵۰۸۶۱۵ فرعـی از ۴۴۷۶ اصلـی واقـع در بخـش 
۷ تهـران مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۸۳۳۳۰ فرعـی از اصلـی مذکـور ذیـل ثبـت 
شـماره ۲۴۳۴۶ صفحـه ۱۳۷ دفتـر ۱۸۳ سـریال ۱۵۶۹۰۴ بـه نـام آقـای / آقـای / خلیل 
بابامـرادی ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت نامبـرده طبـق گواهـی حصـر وراثـت 
شـماره ۱۱۰۹ – ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ شـعبه ۷۹۱ – شـورای حـل اختـالف ناحیـه ۱۵ تهـران 
گواهـی مالیـات بـر ارث شـماره ۵۵۵۹ مـورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ اداره کل امـور مالیاتـی 
جنـوب تهـران فـوت نمـوده اسـت ورثـه وی عبارتنـد از حمیـد رضـا و سـحر و وحیـد / 
بابامـرادی فرزنـدان و معصومـه کالنتـری همسـر کـه مدعـی گردیـده اند که اصل سـند 
مالکیـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده فـوق تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت بدینوسـیله در اجـرای ماده 
۱۲۰ آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب ۸/۱۱/۸۰( مراتـب در یـک نوبـت در 
روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد ظـرف مدت 
۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه بـه ایـن اداره ثبـت اسـناد و امـالک خـاوران تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات، 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد%
م الف ۱۱۸۷۴ / شناسه آگهی ۱۱۶۰۴۶۲

غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسـیله بـه فرنـاز زرکـش و سـیاوش حیـدری بـه نشـانی ۱- تهران قنـات کوثر بین 
۶ و ۷ مرکـزی پـالک ۱۱۷ ۲- تهـران اسـتخر تهرانپـارس بوسـتان ۷ غربـی پـالک ۱۴ 
طبقه سـوم واحد ۶ ابالغ میشـود که بانک اقتصاد نوین شـعبه غدیر جهت وصول 
طلـب خـود بـه مبلـغ ۲۱۸/۱۱۷/۶۲۰ ریـال اصـل و خسـارت تـا تـا تاریـخ ۹۵/۰۸/۰۹ 
و از تاریـخ مذکـور تـا روز وصـول طبـق مقـررات بـه موجـب قـرارداد شـماره ۸۸۹-

۵۲۵۶ مورخ ۸۴/۰۲/۲۸ علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی بکالسـه 
مأمـور  مـورخ ۹۵/۱۲/۰۹  گـزارش  و طبـق  تشـکیل شـده  اداره  ایـن  در   ۹۵۰۱۳۹۰
مربوطـه آدرس شـما بشـرح متـن سـند فـوق شـناخته نشـده و آدرس فعلـی شـما 
لـذا طبـق مـاده ۱۸ آییـن نامـه اجـرا مفـاد  ایـن اجـرا مشـخص نمیباشـد  بـرای  نیـز 
اجرائیـه یـک مرتبـه در یکـی از جرائـد کثیراالنتشـار آگهـی میشـود چنانچـه ظـرف 
مـدت ۱۰ روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدامـی ننمائیـد عملیـات اجرائـی برابـر مقـررات علیـه شـما 
تعقیـب خواهـد شـد. در ضمـن در مـورخ ۹۵/۱۲/۲۱ بـه ایـرج افغـان احـد مدیونیـن 

دیگـر ابـالغ گردیـده اسـت.
م الف ۱۱۸۷۵ / شناسه آگهی ۱۱۶۰۴۶۶

رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – شهریار

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسـیله بـه آقـای قاسـم امینائـی امامـه ابـالغ میشـود ک آقـای سـروش نظـری 
اصـل  ریـال   ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلـغ  بـه  خـود  طلـب  وصـول  جهـت  آبـادی  داود 
و خسـارت تـا روز وصـول طبـق مقـررات بـه موجـب سـند رهنـی شـماره ۱۴۲۳۵- 
۹۹/۹/۱ تنظیمـی دفترخانـه شـماره ۱۱۲۶ تهـران علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده 
و پرونـده اجرائـی بکالسـه ۱۴۰۰۰۰۱۴۲ در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش 
مأمـور مربوطـه آدرس شـما بشـرح متـن سـند فـوق شـناخته نشـده و آدرس فعلـی 
شـما نیز برای این اجرا مشـخص نمیباشـد لذا به تقاضای وارده شـماره ۱۳۰۱۰۲۷۴ 
– ۱۴۰۰/۴/۱۳ بسـتانکار و طبـق مـاده ۱۸ آییـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه یـک مرتبـه 

در یکـی از جرائـد کثیراالنتشـار آگهـی میشـود چنانچـه ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
اقدامـی ننمائیـد مـورد وثیقـه منـدرج در سـند رهنـی فـوق بـا تقاضـای بسـتانکار پس 
از ارزیابـی از طریـق مزایـده فروختـه و از حاصـل فـروش آن طلب بسـتانکار و حقوق 

دولتـی اسـتیفاء خواهـد شـد./
م الف ۱۱۸۷۶ / شناسه آگهی ۱۱۶۰۴۶۸

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای سـید عبـاس کاظـم زاده اربابـی بـا ارایـه وکالتنامـه شـماره ۲۷۱۸۰ مـورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ و ۲۷۳۸۸ مـورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ دفترخانـه ۵۱۷ تهـران بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم 
استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره ۳۴۲۹۶ – ۳۴۲۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ دفترخانه ۵۱۷ تهران طی درخواست وارده شماره ۲۵۳۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است 

کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گردد.
۱- نام و نام خانوادگی مالک: آقای علیرضا صابری

۲- شماره پالک:  ۵۲۰۷ فرعی ۳۳۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران
۳- علت گم شدن: اسباب کشی

۴- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه اول بـه شـماره ۵۲۰۷ فرعـی از ۳۳۷۵ اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۲۴۰ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۴ واقـع 
در بخـش ۱۱ ناحیـه ۰۰ حـوزه ثبـت ملـک قلهـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت ۱۹۱/۴۹ مترمربـع بانضمـام انبـاری قطعـه ۱ بنـام علیرضا صابری فرزند محمود شـماره شناسـنامه ۴۹۲۵ تاریخ تولیـد ۱۳۶۱/۰۴/۲۵ صـادره از 

تهـران دارای شـماره ملـی ۰۰۶۸۲۰۳۹۳۴ بـا جـز سـهم ۲ از کل سـهم ۶ بعنـوان مالـک دو دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان منافـع
مادامالعمـر بـا خیـار فسـخ متعلـق بـه ناهیـد یگانـه میباشـد عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ۵۶۴۶۸۵ سـری ج سـال ۹۳ بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک ۱۳۹۴۲۰۳۰۱۰۲۶۰۱۲۰۸۴ کـه در 
صفحه ۳۵ دفتر امالک جلد ۲۹۶۵ ذیل شماره ۵۸۷۴۴۲ ثبت گردیده است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

رونوشت: دفاتر اسناد رسمی جهت اطالع رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام جهت اطالع
م الف ۱۱۸۷۸ / شناسه آگهی ۱۱۶۰۴۸۲

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی قانون تعیین  تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند مالکیت اشـخاصی 
که درخواسـت سـند مالکیت مفروزی امالک مورد تقاضای خود را نموده اند و تقاضای آنها 
منتهـی بـه صـدور رای در هیئـت حـل اختـالف گردیـده، اسـامی و مشـخصات آنـان بشـرح زیر 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم آگهی 
می شـود و چنانچه در مدت دو ماه از انتشـار اولین آگهی اعتراض واصل شـود صدور سـند 
مالکیـت موکـول بـه ارائـه حکـم دادگاه خواهـد بـود در غیـر ایـن صـورت چنانچـه اعتراضـی بـه 
ایـن دادگاه واصـل نگـردد و یـا معتـرض در مهلـت مقـرر گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه 
عمومـی محـل ارائـه نکنـد اسـناد مالکیـت امـالک مـورد آگهـی برابـر مقـررات بنـام متقاضیـان 

صـادر خواهـد شـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد.
ششـدانگ عرصه و اعیان سـاختمان سـردخانه پالک ۲۲۱ فرعی از ۶۱ اصلی بخش ۸ چقابر 
الـه بنـام آقـای بهمـن کاکاپـور بـه مسـاحت ۵۳۵۳۶۰ متـر مربـع مـورد خریـداری از آقـای یـار 

مـراد حیـدری مع الواسـطه
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۱۶ -  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۵/۲ 

م/الف:۲۵
رئیس ثبت کامیارن- علی محمد برانی

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی دو لول کنار هم ،کالیبر 
۱۲ ، مـدل کوسـه ، سـاخت ایـران بـه شـماره ۰۲۲۲۰۸۴۶۹  و   
شناسه ۰۰۰۱۲۴۹۹۶۶۲ به نام سلیمان سپهری کیا ،کد ملی 
۳۳۲۹۳۴۲۷۸۱ ، متولـد ۱۳۵۸ گیالنغـرب مفقـود و از درجـه 

اعتبار سـاقط می باشد.

آگهی مزایده اتومبیل
 – گراونـدی  فرشـید   : متعهـد  اجـرا  ایـن  اجرائـی کالسـه ۹۹۰۴۰۳۱  پرونـده  بـه موجـب 
متعهدله: پریسـا نیک منش یک دسـتگاه خودرو پژو پارس مدل ۸۵ به شـماره انتظامی 
ایـران ۱۹- ۳۳۷ س ۳۹ متعلـق بـه فرشـید گراونـدی متوقـف در پارکینـگ زمـزم کـه طبـق 
نظر کارشناس رسمی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱به مبلغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است 
بـه شـرح ذیـل : یـک دسـتگاه خـودرو پـژو پـارس مـدل ۸۵ بـه شـماره انتظامـی ایـران ۱۹- 
۳۳۷س ۳۹ سـفید روغنی- شـماره موتور ۱۲۴۸۵۲۴۱۸۹۹۸ شـماره شاسـی ۵۰۳۰۲۴۹۹ 
دارای پالکـت مشـخصات و شـماره اطـاق – وضعیـت ظاهـری بدنـه تزئینـات و داشـبورد 

معمولـی و مناسـب- السـتیک هـا ۵۰ درصـد آج مفیـد – بـدون تجهیـزات جانبـی 
خـودرو فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ واقـع در کرمانشـاه – فرهنگیـان فـاز 
یـک- بلـوار شـهید مطاعـی – اداره ثبـت اسـناد و امـالک کرمانشـاه – واحـد اجـرا از طریـق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال شـروع و بـه باالتریـن 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
اسـت و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـداً وصـول خواهـد شـد و کلیـه هزینـه هـای قانونـی بـه 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـداً وصـول خواهـد شـد شـرکت در 
مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و 
حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت 
مـا بـه تفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ۵ روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبت 
تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این 
صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد ضمنـاً چنانچـه 
روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و 
مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. ضمنـاً خـودرو فـوق فاقد بیمه مـی باشـد. ۷۹۰/م الف/۱۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
اداره اجراء - ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
باسـتناد مـاده ۲۳۰ الیحـه اصالحـی قسـمتی از قانـون تجـارت، مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فـوق العـاده 
شـرکت سـامان تجـارت پیشـگامان البـرز سـهامی خـاص )در حـال تصفیـه( در سـاعت ۱۰ روز یـک شـنبه 
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محـل شـرکت واقـع در خیابـان احمـد قصیـر )بخارسـت(، خیابـان دهـم، پـالک ۲۱ برگـزار 
می گردد؛ بدینوسـیله از کلیه سـهامداران محترم دعوت میشـود در جلسـه فوق الذکر حضور بهم رسـانند.

دستور جلسه:
۱- تعیین مدیر تصفیه جدید به علت استعفاء اینجانب

۲- سایر مواردیکه در صورت صالحدید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
مدیر تصفیه - رضا مترجمی - شرکت سامان تجارت پیشگامان البرز سهامی خاص )در حال تصفیه(

آگهی اصالحی در خصوص آگهی حق تقدم افزایش سرمایه 
آگهـی اصالحـی روزنامـه چـاپ شـده در روزنامـه عصـر اقتصـاد در تاریـخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹  بـه شـماره روزنامـه 
۴۶۶۴  شـرکت  تولیـدی کشـاورزی مـرغ مـادر پـر طالیـی خـاوران تبریـز  )سـهامی خـاص ( بـه شـماره ثبـت 

۷۱۱۰  و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۱۲۵۵  
سـهم    ۳.۵۰۰ منقسـم   ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال   مبلـغ  از  شـرکت  سـرمایه  اسـت  مقـرر  اینکـه  بـه  نظـر 
۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ریالی  با نام به مبلغ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسـم به ۶.۵۰۰  سـهم ۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ریالی 
بانـام  توامـاً از طریق)واریـز نقـدی و وصـول مطالبـات( افزایـش یابـد کـه هریـک از سـهامداران میتواننـد بـه 
نسـبت بـه هریـک سـهم خـود معـادل  ۰/۸۵  سـهم از حـق تقـدم خـود اسـتفاده نماینـد از قلـم افتـاده کـه 

بدینویسـله اصـالح میگـردد.
  هیات مدیره شرکت تولیدی کشاورزی مرغ مادر پر طالیی خاوران تبریز

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود آپادانـا پخـش مهـر آوران درتاریـخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ بـه 
شـماره ثبـت ۴۰۶۴۸ بـه شناسـه ملـی ۱۴۰۱۰۱۰۴۸۰۹ ثبـت و امضـا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت : داللـی و 
حـق العمـل کاری و تهیـه و توزیـع ، تجهیـزات پزشـکی ، مـواد آرایشـی و بهداشـتی درصـورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. اخذ وام از موسسـات و بانک ها.اعطای 
نمایندگـی و دریافـت نمایندگـی و عاملیـت فـروش از شـرکت هـای داخلی و خارجی.شـرکت 
درنمایشـگاه عمومـی و انبارهـای عمومـی. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از 
مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکز اصلی : اسـتان البرز ، 
شهرسـتان کرج ، بخش مرکزی ، شـهر کرج، محله آسـیاب برجی ، کوچه والعصر ، کوچه 
شهیدحسـن میردارنژاد ، پالک ۵۰ ، طبقه اول ، واحد ۱ کدپسـتی ۳۱۳۵۶۱۵۴۴۹ سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر 
یـک از شـرکا آقـای مهـران بـاالزاده بـه شـماره ملـی ۰۰۶۷۴۲۲۸۱۰ دارنـده ۹۹۹۰۰۰۰ ریـال 
سـهم الشـرکه خانـم لیـال طیبـی رئـوف بـه شـماره ملـی ۰۳۲۱۸۹۸۳۵۴ دارنـده ۱۰۰۰۰ ریـال 
سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای مهـران بـاالزاده بـه شـماره ملـی ۰۰۶۷۴۲۲۸۱۰ و به 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود 
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم لیال طیبی رئوف به شـماره 
ملـی ۰۳۲۱۸۹۸۳۵۴ و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحدود و به سـمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق اسناد بهادار 
و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات قراردادهـا عقـود اسـالمی اوراق ضمانـت 
نامه هـای بانکـی و نامـه هـای عـادی و اداری و مکاتبـات و مراسـالت بـا امضـاء مدیـر عامـل 
منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه 
روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرج )1161217(

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

رونوشت آگهی حصر وراثت
بـه شـرح دادخواسـت  دارای شـماره شناسـنامه ۴۵۰۰۹۷۰۵۱۷  بدریـه موالئیـان   خانـم 
بـه کالسـه ۳۴۳/۴۰۰/۷  از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 
توضیـح داده کـه شـادروان قدمخیـر سـهیلی فرزنـد همـت بیـگ و وطـان بـه شناسـنامه 
شماره ۷۲ و کد ملی ۴۵۰۰۲۸۱۶۸۱ در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثـه ی آنمرحـوم منحصـر اسـت بـه :۱-  الزم متقـی زاده فرزنـد سـهراب و قدمخیـر بـه 
شـماره شناسـنامه ۱۴۱۶ و کد ملی ۴۵۰۰۲۸۸۵۰۳ متولد ۱۳۳۴ فرزند متوفی. ۲-   کاظم 
ترمـش فرزنـد سـهراب و قـدم خیـر بـه شـماره شناسـنامه  ۷۶۶ و کـد ملـی۴۵۲۹۷۸۹۴۱۱ 
متولـد ۱۳۲۶ فرزنـد متوفـی. ۳-   شـاه صنـم ترمـش فرزنـد سـهراب و قدمخیـر بـه  شـماره 
شناسـنامه۳و کـد ملـی ۴۵۰۰۹۷۰۴۸۷متولـد ۱۳۳۷ فرزنـد متوفـی ۴- صفیـه ترمش فرزند 
سـهراب و قدمخیـر بـه  شـماره شناسـنامه ۷۶۷ و کدملـی ۴۵۲۹۷۸۹۴۲۱ متولـد۱۳۲۷ 
فرزنـد متوفـی ۵-  مریـم ترمـش فرزنـد سـهراب و قدمخیـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۵۲۴  
بـه کـد ملـی ۴۵۰۰۲۸۹۲۶۷ متولـد ۱۳۳۹ فرزنـد متوفـی ۶-   ثریـا ترمـش فرزنـد سـهراب 
و قدمخیـر بـه شـماره شناسـنامه ۸ و کـد ملـی ۴۵۰۰۹۷۷۹۵۳متولـد ۱۳۴۵فرزنـد متوفـی   
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد 
تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد وی مـی باشـد از تاریـخ نشـر 

نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
       دفتر شعبه ی هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

اخبـــــــــــــــــار

کارخانــه لــوازم خانگــی ارج اولین شــرکت 
لــوازم خانگــی ایــران و شــرکت اخراجــی بــورس 
بعــد از ۶ ســال تعطیلی با حمایــت قوه قضائیه 

احیا شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، 
محســن مقدس رئیــس دبیرخانه ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی دادگســتری تهــران گفــت : از طریــق 
سازمان بازرسی و دادستانی ها به مفاسد حوزه 
اقتصــادی ورود شــده و در ایــن میــان اقدامــات 
دســتگاه قضایــی ، منجــر بــه احیــاء کارخانه ارج 
شــد. روزی که دســتگاه ها و ماشین آالت بسیار 
بزرگ این شــرکت را مصادره می کردند از طریق 
معاونت اقتصادی اطالع حاصل شد و با حمایت 
روز  همــان  در  تهــران  دادگســتری  کل  رئیــس 

دستورات الزم صادر شد.

وی از پیگیــری احیــاء کارخانــه قنــد ورامین 
خبر داد که از اســفند 93 به دلیل کمبود شــکر 
خام تعطیل شده و ۴۰۰ کارگر شاغل بیکار شده 
اند. همچنین شرکت شیر وارنا همین مشکالت 
را داشت و قرار بود بین بانک ها تقسیم شود اما 

با حمایت قوه قضاییه حفظ و راه اندازی شد.
تاریخچه ارج :

براساس این گزارش، شرکت ارج در حالی 
ســال 1316 توسط ســه برادر بنام ارجمند با سه 
ســر واژه آهنگــری، ریخته گــری و جوشــکاری بــه 
عنوان اولین شرکت لوزام خانگی تاسیس شده 
کــه ســال 95 بعــد از گذشــت حــدود 8۰ ســال 

رسما" تعطیل شد.
این شرکت اوایل سال 7۰ با کشف قیمت 
12۰۰ تومانــی هــر ســهم وارد بورس شــده بود و 

بعــد از نــزول بــه قیمت های حــدود 1۰5 تومانی 
هر ســهم در اواخر ســال 8۴ به دلیل زیاندهی، 
عــدم انطبــاق بــا شــرایط و مقــررات، عــدم تــوان 
مالــی بــرای بهبود وضعیت و... ســپس در ســال 
87 بــا ســرمایه 6.6 میلیــارد تومانــی رســما" از 

بورس اخراج شد.
بــه ایــن ترتیــب ایــن کارخانــه قدیمــی کــه 
زمانی یکی از معروفترین برندهای ایران بشمار 
مــی رفت ، نتوانســت بــه حیات 8۰ ســاله ادامه 
دهــد و بــا اعــالم فــروش ماشــین آالت از خرداد 

95 رسما" تعطیل شد.
 ،86 خــرداد  ســاالنه  مجمــع  طبــق 
سرمایه گذاری بانک ملی، مدیریت سرمایه گذاری 
بانــک ملی، ملی خدمات تدارک، ملی مســکن و 
صنایــع ســاختمانی و شســتا در ترکیــب هیــات 

مدیره ارج حضور داشتند.
کارخانــه ارج در ســال 1316 در یــک کارگاه 
کوچــک واقــع در خیابــان ســی متــری تهــران بــه 
اتفــاق 8 کارگــر ســاده با هدایــت مهندس خلیل 
ارجمند، اســتاد دانشــکده فنی دانشــگاه تهران، 
بــه صنایــع غیــر دولتــی ایران پیوســت و بــا امید 
و کوشــش کارگــران و مؤســس آن، گام در راه 

توسعه صنعت و تولید کشور گذاشت.
در کارگاه اولیــه کارهــای آهنگــری، ریختــه 
گــری و جوشــکاری انجــام می شــد و بــه همیــن 
دلیــل نیــز نام ارج از ســه حرف اول ســه رشــته، 
شــکل گرفــت. در ســال 1321 بــا پیشــرفت کار، 
تأسیســات ارج به محل جدید با وســعت بیشتر 
شــوش  خیابــان  در  واقــع  مربــع(  متــر   21۰۰۰(

تهران منتقل گشت، در اواخر پائیز سال 1323 

مهنــدس خلیــل ارجمند مؤســس ارج در اثر یک 
حادثــه و در جریــان آزمایــش یــک ماشــین فنــی 
که در کارخانه طراحی و ســاخته شــده بود جان 
خود را از دســت داد. ارج جدید در ســال 13۴8 
بــا کارگاه  هــای متعــدد و ماشــین  هــای جدیــد در 
زمینــی بــه مســاحت )1۰5۰۰۰ مترمربــع( واقــع 
در جــاده مخصــوص کــرج بــا همراهــی هــزاران 
مهنــدس و کارگــر مبتکــر و ماهر بــا تکنیک  های 

مدرن روز شروع به فعالیت کرد.
کارخانــه ارج از اول فروردیــن ماه 1352 به 
صورت شــرکت ســهامی عام درآمد و قســمتی از 
ســهام آن در مرحلــه اول بــه کارکنــان و ســپس 
بــه مــردم ارائــه شــد. پــس از پیــروزی انقالب در 
ســال 1357 بــا ملــی شــدن کارخانجــات، عمــده 
ســهام آن به صنایع ملی ایران واگذار گردید که 
تــا ســال 137۴ تحــت پوشــش این ســازمان بود 
و پــس از آن در همیــن ســال، بخشــی از ســهام 
ســازمان صنایــع ملــی بــه کارکنــان ارج و مردم و 

عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد.

از  خراســان  فــوالد  مجتمــع  مدیرعامــل 
توفیقــات ایــن مجتمــع در تامیــن مــواد اولیــه و 
ارتقای تولید این مجتمع علیرغم موانع و چالش 

های موجود در یک سال گذشته خبر داد.
 کسری غفوری  با بیان خبر فوق و افزود: با 
وجود تکمیل زنجیره تولید در داخل سایت فوالد 
در نیشــابور، در یک ســال گذشــته 21۰۰ میلیارد 
ریــال ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای توســعه ای 
و زیرســاختی از ســوی بزرگ ترین قطب صنعتی 
شــرق کشــور صورت گرفته است. وی با بیان این 
کــه ایجــاد کارخانــه کنســانتره در منطقه ســنگان 
خــواف، یکــی از مهم ترین و راهبــردی ترین طرح 
هــای توســعه ایــن مجتمع اســت که مــی تواند با 
اتصــال زنجیره تولید فــوالد به زمین، تولید پایدار 

فــوالد را در خراســان رضوی تضمین کنــد، افزود: 
بالغ بر 11۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در ایجاد 
زیرســاخت ها در ایــن زمینــه صــورت داده ایم و از 
ســال گذشــته با پیگیری های صورت گرفته، خون 
تازه ای در رگ های این پروژه جریان یافته است.

وی بــا بیان این که مســاله تامین پایدار آب 
یکــی از چالــش هــای بنیادیــن در توســعه صنایع 
کالن در کشور ماست، افزود: ابرپروژه انتقال آب 
خلیــج فــارس با تشــکیل کنسرســیومی از صنایع 
بــزرگ و آب بــر بــا هــدف فائــق آمــدن بــه چالش 
آب و توســعه پایــدار منطقــه در دســتور کار قــرار 
گرفته اســت. مجتمع فوالد خراســان نیز با ســهم 
1۰ درصدی در تامین منابع مالی این پروژه کالن، 
بــا تزریــق 52۰ میلیــارد ریال در مرحله نخســت، 

بــه تعهــدات خود در این پروژه عمل کرده اســت. 
غفــوری افــزود: در همیــن مــدت، ۴75 میلیــارد 
نیــز در شــرکت هــای زیرمجموعــه فــوالد  ریــال 
خراســان در زمینه های مختلف توســعه اقدام به 

سرمایه گذاری کرده ایم.
مدیرعامل فوالد خراســان، مشکالت شبکه 
تامیــن و توزیــع انرژی در کشــور را از چالش های 
تولیــد برشــمرد و بــا اشــاره بــه قطــع ۴9 روزه گاز 
در زمستان و نیز قطعی 11 روزه برق در تابستان 
1399، اظهار کرد: در این زمینه امســال الحتماال 
شرایط بحرانی تر باشد، اما با وجود این همکاران 
من در سه ماه نخست سال با تمام توان موفق به 

ثبت چندین رکورد تولیدی شده اند.
مدیرعامــل »بنــگاه ممتــاز اقتصــادی ســال 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  انتخــاب  بــه   1399
اجتماعــی« با اشــاره به چالش تامیــن مواد اولیه 
برای صنایع فوالدی از ثبت رکورد در زمینه تامین 
کنســانتره، کــه از آن بــا عنــوان »جنــگ تامیــن 
کنســانتره« یــاد مــی کــرد، خبــر داد و افــزود: در 
اســفند ماه پارســال و نیز ســه ماه نخســت ســال 
جاری رکورد تامین این ماده اولیه حیاتی در فوالد 
خراســان شکسته شــد که موفقیت قابل توجهی 
در مقایســه با ســال های گذشــته به حســاب می 

آید.
کســری غفــوری بــا بیان این که این شــرکت 
بــا تولیــد بیــش از 22۰هــزار تن گنله در ســه ماه 
نخست امسال، 33درصد رشد را به ثبت رسانده 
افزود: در این زمینه موفق شــدیم در اردیبهشــت 

مــاه 8 و در خردادمــاه 3 درصــد نســبت بــه بــازه 
زمانی مشابه سال گذشته، رشد ایجاد کنیم.

مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان همچنین 
از رکورد شکنی های تولید فوالد خام در فروردین 
و اردیبهشــت مــاه 1۴۰۰ خبــر داد و افــزود: تــداوم 
رشــد تولیــد در حالی محقق شــده کــه چالش ها 
نســبت بــه گذشــته کاهش محسوســی نداشــته 
و پیامــد تــوان، تعهــد و هماهنگــی قابــل توجهــی 
کــه در شــرکت وجــود دارد، کســب ایــن موفقیت 
هــا بــوده اســت. بــه گفتــه وی رشــد 1۰ درصــدی 
اردیبهشــت مــاه و 6 درصــدی خردادمــاه در تولید 
آهن اســفنجی، می تواند در صورت عدم انقطاع 
در تامین گاز رشــد قابل توجهی در این بخش از 

زنجیره تولید رقم بزند.

شــرکت  ســاالنه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــرای ســال منتهی به 
۳۰اســفند ۱۳۹۹، صبح شنبه ۱۲تیرماه در سالن 

همایش های وزارت کشور برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل 
و  مدیرعامــل شــرکت معدنــی  شــرکت گل گهــر، 
صنعتی گل گهر در این مجمع گفت: در ســال 99 
حدود 15.3 میلیون تن کنسانتره و 12.2 میلیون 

گندلــه و ۴ میلیــون آهــن آســفنجی در منطقــه 
گل گهر تولید شده است و در واقع  سال 99 این 
شــرکت ســهم تولیــد ۴2درصــدی کنســانتره و 27 
درصــدی گندله را به خــود اختصاص داد.مهندس 
ایمــان عتیقــی افــزود: در 3 ماهــه اول امســال، 
تولیــد گل گهر1۴درصــد و فــروش آن 22۰ درصــد 
رشــد داشته اســت. همچنین گل گهر در سال 99 
بیــش از 29 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد اصلی و 

دارایی شرکت 63 درصد و سود ناخالص تلفیقی 
نیــز رشــد 192 درصــدی داشــته اســت.وی اظهــار 
کــرد: شــرکت گل گهــر در بحــث مزیــت منطقــه ای 
جزو محدود شــرکت هایی اســت که زنجیره فوالد 
دارد.مدیرعامــل  اختیــار  در  کامــل  بــه صــورت  را 
شرکت گل گهر ادامه داد: گل گهر پنجمین شرکت 
در بــورس اســت و بــرای بازدهــی گل گهــر در بازار 
ســرمایه برنامــه هــای خوبی داریم کــه یکی از آنها 

در ۴۰ روز آینــده انجــام مــی شــود و گهــر ترابــر و 
جهــان فــوالد را به بــورس وارد می کنیم.وی افزود: 
تکمیل زنجیره فوالد و تامین سنگ، بهینه سازی و 
تنوع تولید محصوالت غیر فوالدی در برنامه های 
مــا قــرار دارد.به گفتــه وی، در نهایت میزان ســود 
خالص به مقدار 1۴1.6۰3.282 میلیون ریال شده 
است که در مقایسه با سال 98 رشد 117 درصدی 
را بــه ثبــت رســانده اســت. امیــر حســین نــادری، 

رییس مجمع نیز گفت: شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در شرایط سخت تحریم یکی از دوره های 
طالیی خود را گذرانده و این شرکت کارنامه مثبتی 
در مجموعه و زیرمجموعه های خود داشته است. 
چراکــه شــرایط ســختی در کشــور داریــم  و در کل 
مجموعه هــای گلگهــر ایــن افتخــار را آفریدنــد. در 
پایان این مجمع، برای هر ســهم 13۰ تومان ســود 

تقسیم شد.

اولین شرکت لوازم خانگی ایران احیا شد

گزارش مدیرعامل فوالد خراسان از سرمایه گذاری های توسعه ای و رشد تولید

مهندس ایمان عتیقی: برای بازدهی بیشتر گل گهر در بازارسرمایه برنامه های خوبی داریم

رکورد شکنی های چادرملو در سال 99
مهندس تقی زاده؛مدیرعامل چادرملو خبرداد این شرکت طی سال٩٩ از 

تمامی برنامه ها جلوتر بوده است.
ناصــر تقــی زاده، مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو در مجمع 
عمومی عادی سالیانه این شرکت بیان کرد:سال گذشته سال بسیار خوبی برای 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بوده است. 22 درصد تولید کنسانتره، 8 درصد 
گندله، 1۰.5 درصد آهن اسفنجی و 8.2 درصد شمش فوالدی تولید این شرکت 
در ســال 99 بوده اســت.این شــرکت توانســت در ســال گذشــته کســب رکورد در 
تولید آهن اســفنجی با تولید 16۰28۴3 تن به رتبه ششــم کشــور در تولید آهن 
اسفنجی دست یابد و به رشد 1 درصدی در تولید آهن اسفنجی در سال 99 در 
مقایســه به ســال 98 برسد.در سال گذشته در کنســانتره خشک رکورد زده ایم و 
رشد 19 درصدی نسبت به سال 98 داشته ایم.در زمینه تولید کنسانتره و گندله 
2 پروژه در دست اقدام داریم که یک واحد ۴ میلیون تنی کنسانتره و یک واحد 
5 میلیون تنی گندله كه به مرحله اجرا درآمده اند؛ این شرکت توانست در سال 
گذشــته در تولیــد شــمش فــوالدی به رکورد دســت یابد و به 1 میلیــون و 25هزار 
تن شــمش فوالدی تولید کند و در واقع بایســتی گفت از تمامی برنامه ها جلوتر 
حركت كردیم.شرکت چادرملو در سال 99 بیش از 25 هزار میلیارد تومان درآمد 
داشــته باشــد که در مقایســه با ســال 98 از آن بیش از 17۰ درصد رشــد داشــته 
اســت؛ مهنــدس تقــی زاده؛ادامه داد؛فــروش چادرملو در ســال 99 به 1۰ میلیون 
تــن افزایــش یافــت و به 26۰ میلیارد تومان رســید و 21 درصــد از فروش صادرات 
کشــور صادرات شــمش بوده اســت.وی بیان كرد:این شــرکت در حوزه ســودآوری 
رشــد بســیار خوبی داشــته اســت. ســودآوری دارای فاکتورهای بســیاری است که 
از جملــه فاکتورهــا افزایــش تولیــد، دقت بیشــتر در مــواد اولیــه و افزایش قیمت 

محصول است.

تولید پتروشیمی شهید تندگویان ۵۵ هزار 
تن افزایش یافت

در یک صد روز نخست سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، با اجرای 
طرح های متعدد رفع موانع و گلوگاه های تولیدی، تولید تجمعی پتروشیمی شهید 

تندگویان بیش از ۵۵ هزار تن افزایش یافت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان، از ابتــدای فروردیــن مــاه تــا پایــان دهم تیرمــاه امســال، تولید تجمعی 
پتروشــیمی شــهید تندگویان به بیش از 32۰ هزار تن رســیده که در مقایســه با 
مــدت مشــابه پارســال تولیــد تجمعی بالغ بــر 55 هــزار تن افزایش یافته اســت. 
پیــش بینی می شــود امســال با اجرای چندیــن طرح رفع گلوگاه هــا و موانع تولید 
در واحدهــای »ســی. تــی. ای« یــک و دو، واحدهــای پلیمــری، تعویــض، نوســازی 
و بازســازی تعــدادی از تجهیــزات دوار، کمپرســورها، مبــدل، دکانتــر و… واحدهای 
فرآینــدی و عملیاتــی، زمینه پایداری و افزایش تولید محصوالت زنجیره پلی اتیلن 
ترفتاالت در پتروشیمی شهید تندگویان فراهم شود. در همین حال، با اجرای یک 
پروژه عظیم رفع گلوگاه ها و موانع تولید در اردیبهشت درحالی زمینه تولید پایدار 
در این زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت فراهم شده که تولید تجمعی خرداد این شرکت 

پتروشیمی باردیگر سه رقمی و از مرز 1۰6 هزار تن عبور کرده است. 
پتروشــیمی شــهید تندگویــان بزرگ تریــن تولیدکننــده محصــوالت مهــم و 
اســتراتژیک پلی اتیلن ترفتاالت  )PET(  و اســید ترفتالیک خالص  )PTA(  درکشــور 
است. این شرکت به عنوان بزرگ ترین و تنها تولیدکننده محصول زنجیره پلی اتیلن 
ترفتاالت در صنعت پتروشیمی کشور از ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون 
و 587 هزار تن محصول متنوع از جمله گریدهای مختلف  PET  برخوردار است .


