حفاری  ۵چاه
در فاز  ۱۱پارس
جنوبی

مدیرعامل شرکت بهره برداری پارس جنوبی گفت:پس از نصب و با قرارگیری دکل حفاری روی پایه سکوی
فاز  ۱۱پارس جنوبی حفاری  ۵حلقه چاه برای تولید اولیه کلید می خورد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،محمد مشکینفام درباره آخرین وضعیت توسعه فاز  ۱۱به
عنوان آخرین طرح توســعه باقیمانده از میدان گازی پارس جنوبی گفت :طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی
با تمرکز بر ســکوی جنوبی که در موقعیت مرزی بین ایران و قطر واقع شــده ،در حال اجراست و بهمنظور
تســریع در توســعه این موقعیت ،برنامه اجرایی طرح توسعه فاز  ۱۱بر مبنای استفاده حداکثری از تأسیسات
موجود طراحی شده است.

خبر

آخرین وضع پیشرفت خط لوله
گوره جاسک

عملیات گســتردهای در مســیر اجرای طرح احداث خط لوله انتقال نفت
خام گوره  -جاســک ،طــی دو ماه اخیر در بخشهــای مختلف اعم از
خاکبرداری ،مسیرســازی ،ریسه لوله و جوشکاری لوله انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،شــرکت مهندسی و توسعه نفت اعالم کرد:
در پــروژه احــداث خط لوله انتقــال نفت خام گوره به جاســک ،از ۲۶
اســفندماه تاکنون ،حدود یک میلیون مترمکعــب عملیات خاکبرداری،
حدود  ۱۱۰کیلومتر مسیرســازی ،حدود  ۴۵کیلومتر عملیات ریسه لوله و
افزون بر  ۷۰کیلومتر جوشــکاری لوله انجام شده است.
زنجیــره تولید لولههای این طــرح راهبردی (تختال ،ورق و لوله و حتی
مواد اولیه پوشــش) از سوی شرکتهای داخلی تأمین میشود و ظرفیت
تولید لولههای ایــن طرح بهتازگی و با بهکارگیــری دیگر ظرفیتهای
لولهســازی کشور ،بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بر اساس اعالم شــرکت متن ،قرار است تا پایان آبانماه تمام لولهها به
گســترهها منتقل شود و تا قبل از پایان ســال ،عملیات اجرای گسترهها
به پایان برســد .در بخش تلمبهخانهها نیز تدابیر الزم برای تســریع در
فرآیند خرید تجهیزات انجام شده است.
با اجرای طــرح انتقال نفت خام گوره به جاســک ،امکان انتقال روزانه
یک میلیون بشــکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در اســتان بوشــهر به
منطقه جاســک در ســاحل دریای عمان فراهم میشود .رئیسجمهوری
فروردینماه امسال در گفتوگو با وزیر نفت ،با اشاره به ضرورت رعایت
پروتکلهای بهداشــتی بهمنظور حفظ ســامت کارکنان ،بر پیشــبرد
پروژههــای زیربنایی وزارت نفت به ویژه تســریع در روند احداث پروژه
خط لوله انتقال نفت گوره به جاســک تأکید کرد.
چنــدی پیــش خبرگــزاری مهر طی مصاحبــه ای با عنوان «ســاخت
تجهیزات خط لوله گوره-جاســک توسط ســازندگان داخلی» جزییات
حضور ســازندگان داخلی در این مگاپروژه را بررسی کرده بود.

افزایش ۱۸۰۰
مگاواتی ظرفیت
نیروگاهی تا پایان
تابستان

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت :تا پایان تابستان امسال در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بیش از
یک هزار و  ۸۰۰مگاوات به ظرفیت نیروگاههای برق کشور افزوده می شود.محسن طرزطلب ،گفت :بر اساس برنامهریزی انجام
شده باید در فاصله بین تابستان سالهای  ۹۸تا  ۹۹حدود سه هزار و  ۸۴۶مگاوات به ظرفیت بخش نیروگاهی کشور افزوده شود
که تا اسفندماه سال گذشته یک هزار و  ۱۰۲مگاوات از این رقم عملیاتی شده است.وی با تاکید بر اینکه تا تیرماه امسال یک
هزار و  ۸۱۰مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار تولید خواهد شد ،گفت :بخش بخار نیروگاههای فردوسی ،ارومیه ،کاسپین،
هریس ،ســبالن ،شیروان و بخش گاز نیروگاههای قشم و داالهو از جمله واحدهایی هستند که بهطور متوسط با پیشرفت ۸۷
درصدی در حال آمادهسازی برای تأمین برق مطمئن و پایدار کشور در فصل تابستان امسال هستند.

کرونا چه برسر بازار بنزین آورد؟

با شیوع ویروس کووید ۱۹-در جهان،
شاهد توقف بســیاری از فعالیتهای
اقتصــادی ،نزدیک به صفر شــدن
تقاضــای حملونقل هوایی و کاهش
شدید مصرف نفتگاز و بنزین بودیم
که سبب کاهش تقاضای پاالیشگاهها
برای نفت شــد و این موضوع کاهش
شــدید قیمت نفتخام و فرآوردههای
نفتی را به دنبال داشت.
به گزارش ایســنا ،تقاضا برای بنزین
در آمریکا و ســایر کشورهای جهان
با دســتور مقامات برای ماندن مردم
در خانه به منظور جلوگیری از شــیوع
ویــروس کرونا که رفــت و آمدها را
محدود کرده ،به شــدت کاهش پیدا
کرده ،با دســتور دولــت آمریکا برای
ماندن مردم در خانه ،افت تقاضا برای
بنزین شدت گرفت و در یک هفته ۳۰
درصد کاهــش یافت .کاهش مصرف
بنزیــن در آمریــکا منعکــس کننده
وضعیت مشــابه در اســپانیا و ایتالیا
اســت که شــدیدترین قرنطینه را در
میان کشورهای اروپایی اعمال کرده

انــد .تقاضا برای بنزین در این منطقه
حدود  ۸۵درصد کاهش داشته است.
آمار هفتگی دولت آمریکا نشان داد که
عرضه بنزیــن در بازار کمترین میزان
از ســال  ۱۹۹۴بوده است .اگرچه این
کاهش به شدت کاهش فروش بنزین
بــه مصرف کننــدگان معمولی نبوده
اســت اما احتماال با دریافت سوخت
کمتر از ســوی فروشــندگان ،شدت
خواهد گرفت .پاالیشگاهها تولیدشان
را کاهش داده اند زیرا ذخایر ســوخت
در مخــازن افزایش پیــدا کرده و به
نوبه خود باعث پایین رفتن قیمتهای
نفت شده است .طبق برآورد برخی از
تحلیلگران ،تقاضای جهانی برای نفت
ممکن است حداکثر  ۳۰میلیون بشکه
در روز کاهش پیدا کند.
مشتری بنزین در اروپا کم شد
کشــورهایی اروپایی هــم با کاهش
مصرف بنزین روبرو شــده اند .طبق
اعــام شــرکت خط لولــه CLH
 ،Groupتقاضــا بــرای بنزین در
اســپانیا در هفته منتهی به  ۲۹مارس

آگهی تغییرات شــرکت دقیق کاران سهند شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت 255و شناســه ملی 10200025277به
استنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/11/07
تصمیماتذیلاتخاذشد:فاطمهصغریفرشبافباویلعلیائیبهکد
ملی 1709663669با پرداخت 50000ریال به صندوق شرکت
سهمالشرکهخودرابهمیزان100000ریالافزایشداددرنتیجه
سرمایهشرکتازمبلغ 1000000ریالبهمبلغ 1050000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح مذکور اصالح
گردید .لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها :بهزاد قورچی به کد
ملی 1379025753مبلغ 900000ریال فاطمه صغری فرشباف
باویل علیائــی به کد ملی  1709663669مبلــغ  100000ریال
حبیــب نوبخت قزلجه به کد ملــی 1376775832مبلغ25000
ریالامینخلیلپوراکرمبهکدملی1380430410مبلغ25000
ریال اداره کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسکو ()842925

آگهیتغییراتموسسهمهدقرآناستانآذربایجانشرقیموسسهغیر
تجاری به شــماره ثبت  250و شناســه ملی  10860424889به استناد
صورتجلســهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ 1398/04/01و
مجوز شــماره 293646مورخه 98/11/5مدیرکل دفتر امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علیرضا
نوای باغبان به شــماره ملی 1379844886محمود چمنی به شــماره ملی
 1377089185ناصــر غیــاث خــواه به شــماره ملــی1376487101
ســعید عقیقی به شــماره ملــی  1379919169محمدتقــی محابی نژاد
قویــدل به شــماره ملی 1375637371رحیم وظیفه شــعاع به شــماره
ملــی 1376376164محمــد رضایی به شــماره ملــی1370974752
بعنــوان اعضــای اصلی هیئت مدیره اســد پورابراهیمخلیــل به کد ملی
 1375980645مهدی شــفاعت قراملکی به کد ملــی 1378215443
بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ســعید وحیدی مهر به کد ملی 1372833455به ســمت بازرس اصلی و
فاطمــه نقدی به کد ملی1375980645به ســمت بازرس علیالبدل به
مدتقانونییکســالانتخابشــدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
آذربایجــانشــرقیادارهثبتشــرکتهاوموسســاتغیرتجــاریتبریز
()842922

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود آرمان بنیان ارسباران
درتاریخ  1399/02/13به شــماره ثبت  1758به شناســه ملی
 14009112062ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :تهیه ،تولید ،توزیع ،بسته بندی ،خرید وفروش  ،واردات
و صادرات زعفران و انواع فرآورده های غذایی  ،مکمل های غذایی
 ،مواد غذایی  ،حبوبات و محصوالت غذایی  ،محصوالت کشــاورزی
شــامل میوه جات  ،ســبزی جات  ،ســیفی جات  ،مصالح ساختمانی-
واردات و صادرات انواع کاالهای مجاز  -عقد قرارداد با اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی – افتتاح حســاب و اخذ هرگونــه وام و ضمانت
نامــه از بانکها و موسســات مالی و اعتباری داخلــی و خارجی به نام
شــرکت – اعطا و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی -
شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی
و بین المللی  -ایجاد شــعب در داخل و خارج از کشــور  .درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی
 ،شهرستان اهر  ،بخش مرکزی  ،دهستان گویجه بل  ،روستا دایالر،
محلــه ندارد  ،کوچه ((محمد جنگجــو))  ،خیابان (کمربندی)  ،پالک
 ، 112طبقه همکف کدپستی  5451143753سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم
الشــرکه هــر یک از شــرکا آقای رامیــن باقرزاده به شــماره ملی
 1490082034دارنده  990000ریال سهم الشرکه آقای ولی
باقرزاده به شــماره ملی  1500995231دارنده  10000ریال
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای رامین باقرزاده به شماره
ملــی  1490082034و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
مدیرعامــل به مدت نامحــدود آقای ولی باقرزاده به شــماره ملی
 1500995231و به سمت عضو 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
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر ()842928

تاســیس موسســه غیر تجــاری داوری توحید محمد نــژاد درتاریخ
1398/05/01بهشمارهثبت480بهشناسهملی14008490611
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطــاع عمــوم آگهی میگــردد .موضوع :انجــام امور مربوط بــه داوری،
وصــول مطالبات بانکی و مشــاوره بــا واحدهای صنعتــی و خدماتی در
زمینه وصول مطالبات اشــخاص حقیقی و حقوقی -در صورت ضرورت
قانونــی انجــام موضوعات فعالیــت مذکور پس از اخذ مجــوز از ارگان
های ذیربط ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد ).مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان مراغه  ،بخش مرکزی  ،شــهر
مراغه ،محله 48متری شــهیددهقان  ،بلوار حاج باباعلی دهقان  ،کوچه
مبارزان14[-متری رسالت]  ،پالک  ، 0ساختمان مهربسیجیان کوثر5
 ،بلوک  ، 2طبقه چهارم  ،واحد  1کدپســتی  5517886849ســرمایه
شخصیت حقوقی  1000000 :ریال می باشد .مینا هریسی 500000
ریال سهم الشــرکه توحید محمدنژاد کرمجوان  500000ریال سهم
الشــرکه اولین مدیران  :مینا هریســی به کدملــی 1540159991
به ســمت رئیس هیئت مدیره توحید محمدنــژاد کرمجوان به کدملی
 1552491579به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره به مدت
نامحــدود انتخاب شــدند .دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود اسالمی
و هــم چنیــن کلیه اوراق عــادی و اداری و نامه هــا و مکاتبات با امضای
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسســه معتبرخواهد
بود .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مراغه ()842937
آگهیتغییراتشرکتامیرانترانستبریزشرکتبامسئولیتمحدودبهشماره
ثبت44140وشناسهملی14006542620بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ  1398/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :محل شــرکت از آدرس قبلی به
آدرس جدید :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شــهر
تبریز ،محله دیزل آباد  ،خیابان 18متری گلدشت  ،بلوار رسالت  ،پالک ، 581مجتمع
فلز کاران  ،طبقه اول کدپســتی 5178937753انتقــال یافت .و ماده مربوطه در
اساسنامهاصالحگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیاداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842916

بر مبنای ســاالنه  ۸۳درصد کاهش
پیدا کرد .انجمن فروشــندگان بنزین
انگلیس هم اعالم کرد فروش بنزین
در این کشــور در اواخــر مارس ۶۶
درصد در مقایســه با میانگین دو ماه
پیش از آن کاهش داشت.
وضعیت ایران چگونه است؟
بیژن زنگنه  -وزیر نفت  -در رابطه با
شرایط ایران در بازار بنزین گفت :در
طول بیش از  ۲۰سالی که در صنعت
نفت فعالیــت میکنم و پیشتر از آن
را هــم دیده بــودم ،در تاریخ صنعت
نفت ســابقه نداشــته که ســوددهی
پاالیشــگاهها بهشــدت پایین بیاید و
بسیاری از آنها به حد زیاندهی برسد،
بهنحوی که هماکنون قیمت بیشــتر
فرآوردههای خروجی پاالیشــگاهها از
نفتخام کمتر شــده اســت و ترجیح
میدهند تولیدی نداشته باشند.
بــه گفتــه وی ،ذخیرهســازیهای
نفتخــام و فرآوردههــا در ایــران و
دیگر کشــورها افزایش قابلتوجهی
یافته به نحــوی که ما اکنون به رقم

بیســابقهای در ذخیرهســازی بنزین
رســیدهایم که تاکنون سابقه نداشته
است.
کاهش فــروش فرآوردههــای نفتی
و کاهش فعالیت پمــپ بنزینها نیز
از دیگــر تبعات اقتصــادی ویروس
کرونا در ایران اســت که بخشــی از
جایگاههای عرضه بنزین ناچار شدند
نیروهای خود را تعدیل کنند.
کاهش تقاضا بازار بنزین را برهم زد
همچنیــن حســن ضیــا کاشــانی
 مدیرعامل اســبق شــرکت ملیپاالیش و پخــش فراورده های نفتی
ایران  -درباره وضعیت بازار صادرات
بنزین در ایران و دنیا ،به ایسنا گفت:
اوضــاع عرضه بنزین و مصرف آن به
دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا
کرده است.
وی افزود :قبل از شــیوع این ویروس
میزان مصــرف بنزین در ایران حدود
 ۱۱۰میلیــون لیتــر در روز بــود که
اکنون این عــدد به حدود  ۶۰میلیون
لیر کاهش یافته که این اعداد بیانگر
کاهش رفت و آمد و تقاضا است.
این کارشــناس حوزه سوخت با بیان
اینکــه با کاهش مصــرف از میزان
صادرات کاســته می شود ،تاکید کرد:
تنها راه بهبود این مســاله ریشه کن
کردن ویروس کروناســت ،باید کل
دنیا به توصیههای بهداشــت جهانی
توجه کنند و به گونه ای رفتار شــود
که کرونا از روی کره زمین محو شود
و یــا حداقل بروز و ظهــور آن تا این
میزان آسیب زا نباشد.
کاشــانی با بیان اینکه بازگشــت به
شرایط گذشــته در زمان کم محقق
نمی شود ،تصریح کرد :هرچه برای از
بین رفتن این ویروس تالش بیشتری
صورت گیــرد ،می توان نســبت به
بازگشت به دوران سابق امیدوارتر بود.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود تکویــن فنــاوری صبا مهر
درتاریــخ 1399/02/20بــه شــماره ثبــت 50693به شناســه ملی
 14009126719ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت .1:تولید
و ارائه خدمات و اجرا رایانه ای از قبیل نرم افزار -اینترنت  -ســامانه
هــایتحــتوبوبرنامههایموبایــل.2بازاریابیوتجارتالکترونیکی
(غیرهرمیوغیرشبکهای).3ادارهسالنهاینمایش–برگزاریمراسم
ها و جشــن ها و یا کنفرانس ها .4مشــاوره و نظارت بر اجرای طرح ها ی
انفورماتیکــی،شــبکهدادهها(اجراوپشــتیبانی).5موضوعاتمربوط
بــه تجارت الکترونیک .7کارآفرینی و مهارت آموزی در زمینه اشــتغال
.8وارداتوصادراتکلیهکاالهایمجازبازرگانی،اخذنمایندگیازشرکت
هایداخلیوخارجی.9اعطاینمایندگیبهسایراشخاصحقیقیوحقوقی،
تشــکیل دفاتر نمایندگی ،در داخل و خارج از کشور ،شرکت و مشارکت
در سایر شرکتهای داخلی و خارجی از طریق انعقاد قرار داد .10اخذ وام
و اعتبار از بانک ها و موسســات مالی و اعتباری،شــرکت و مشــارکت در
ســایرشــرکتهایداخلیوخارجیازطریقتشــکیلکنسرسیومویابا
انعقاد قرار داد ها .11ترخیص کاال و ســفارش کاال ازگمرکات.12ایجاد
و بهره برداری از دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومی و ارائه خدمات
نیابتی دســتگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی .درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش
مرکزی،شهرتبریز،محلهشهرکباغمیشه،خیابانامیرکبیر،خیابانامیر
کبیرشمالی  ،پالک  ، 0ق  ، 775طبقه همکف کدپستی 5155977976
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  3000000000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد کامرانی به شماره
ملــی 1360734767دارنده 1500000000ریال ســهم الشــرکه
آقــای عیســی صباحی نمرور به شــمارهملــی 1739661168دارنده
 1500000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره آقای حامد
کامرانی به شــماره ملی 1360734767و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای عیســیصباحی نمرور به شــمارهملی 1739661168و به سمت
عضــو هیئــت مدیره به مدت نامحــدود و به ســمت 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،عقوداسالمیباامضاءمدیرعاملونائبرئیسهیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه نامه های عادی
واداریباامضاءمدیرعاملودرغیاباونائبرئیسهیئتمدیرههمراه
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت
هاوموسساتغیرتجاریتبریز()842942
آگهیتغییراتشرکتارتباطفناورانرایکاماندگارشرکتبامسئولیت
محدودبهشمارهثبت49951وشناسهملی14008881875بهاستناد
صورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1399/02/09تصمیماتذیل
اتخاذ شد  :آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید  :استان آذربایجان
شرقی،شهرستانتبریز،بخشمرکزی،شهرتبریز،محلهدمشقیه،خیابان
شــهیدغالمی،خیابان 24متریدمشــقیه،پالک، 0طبقههمکفکدپستی
 5154775315تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها
وموسساتغیرتجاریتبریز()842920

انرژی
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پیام مدیرکل روابط عمومی
وزارت نفت به مناسبت
روز جهانی ارتباطات

ط عمومی و ارتباطات را
مدیــرکل روابط عمومی وزارت نفت در پیامی روز جهانی رواب 
تبریک گفت.
به گزارش شانا ،در متن پیام کسری نوری آمده است:
ط عمومی و ارتباطات نشــانگر اهمیت و جایگاه
« ۲۷اردیبهشــت روز جهانی روابــ 
بیهمتای روابط عمومی بهعنوان نهاد تصمیمساز در سازمان است .امروزه با توجه به
توسعه سختافزاری و نرمافزاری فرآیند اطالعرسانی ،گسترش فزاینده فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی و نقش روابط عمومی در نحوه اســتفاده از این ابزار جدید و
چگونگی پیوند با جامعه اطالعاتی و اقشــار و گروههای متکثر اجتماعی بســیار حائز
اهمیت است.بر این اساس روابط عمومی وزارت نفت چونان یک روابط عمومی پیشرو
و پرسابقه تالش دارد با بهکارگیری روشها و ابزارهای جدید و تحولیافته ارتباطی و
استفاده از ادبیات روشنگرانه ضمن آگاهی بخشی و تنویر افکار در جهت جلب همراهی
و مشــارکت اقشار مردم نسبت به فعالیتها و اهداف وزارت نفت ،تداوم شریان حیاتی
کشور و توسعه و تعالی این صنعت عظیم را به عنوان پیشران صنایع کشور به ویژه در
این شرایط حساس و تعیینکننده بیش از پیش فراهم سازد.
با تبریک این روز گرامی بر همه کوشــندگان و کنشــگران عرصــه روابط عمومی،
سربلندی و موفقیت همگان را از خداوند منان خواستارم».

قاسمی :ایران یکی از دیپلماتهای چیره دست
خود درحوزه دیپلماسی ،نفت و اوپک را از
دست داد

سفیر کشورمان در فرانسه با اشاره به درگذشت «حسین کاظم پور اردبیلی» گفت :ایران
یک دیپلمات چیرهدست در حوزه دیپلماسی ،نفت و اوپک را از دست داد.
به گزارش ایســنا ،بهرام قاســمی در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت« :ایران
یکی از دیپلماتهای چیره دســت خود درحوزه دیپلماســی ،نفت و اوپک را از دســت
داد.حســین کاظم پور اردبیلی مدیری توانمند ،صریح در گفتار ،متدین و خالق بود و
نگاهی بلند برای ایرانی آباد و قدرتمند با تکیه بر منافع و امنیت ملی داشت.ســرمایه
فکری و اثر وجودی او بیش از آن بود که دیده میشد».بر اساس این گزارش ،حسین
کاظمپور اردبیلی از دیپلماتهای باســابقه و برجسته کشورمان ،بامداد روز شنبه پس
از تحمــل دورهای از بیماری در اثر خونریزی مغــزی دارفانی را وداع گفت.کاظمپور
اردبیلی از نجاتیافتگان بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی در  ۷تیرماه بود.وی
در ســالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۰وزیر بازرگانی بود .کاظم پور اردبیلی در دولت جنگ از
سال  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۴در جایگاه معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه فعالیت میکرد و از
سال ۱۳۶۴تا  ۱۳۶۹نیز معاونت امور بینالملل وزیر نفت و عضویت هیئت مدیره شرکت
ملی نفت ایران را برعهده داشت.
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود وصــال گشــت رهــام
درتاریــخ  1399/02/10به شــماره ثبت  50630به شناســه ملی
 14009106627ثبــتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصه
آنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:حملو
نقلوجابجاییمسافرباخودروهایکمتراز15نفرشاملسواریدرون
شهری،سرویسایابوذهابکارکنانشرکتهایخصوصیودولتیو
کارخانجات-عقدقراردادبااشخاصحقیقیوحقوقی–افتتاححساب
و اخذ هرگونه وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
به نام شرکت – اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی -
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین
المللی-ایجادشــعبدرداخلوخارجازکشــور.درصورتلزومپس
ازاخــذمجوزهــایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیت:ازتاریخثبتبه
مدتنامحدودمرکزاصلی:استانآذربایجانشرقی،شهرستانتبریز
،بخشمرکزی،شهرتبریز،محلهولیعصرجنوبی،خیابان18متریعلوی
،بلوارملکیتبریزی،پالک، 0طبقههمکفکدپستی5167614631
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلــغ 100000000
ریالنقدیمیزانســهمالشــرکههریکازشــرکاآقایسعیداسحق
بیگی حسنی به شــماره ملی  0054598540دارنده 10000000
ریال ســهم الشــرکه آقای حمید اســحق بیگی حســنی به شماره ملی
 0071136533دارنــده  45000000ریال ســهم الشــرکه خانم
مرجانچلیپابهشــمارهملــی 2297994451دارنده45000000
ریال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت مدیره آقای ســعید اســحق بیگی
حسنی به شماره ملی  0054598540و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید
اسحق بیگی حسنی به شماره ملی 0071136533و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود خانم مرجان چلیپا به شماره ملی 2297994451و به سمت
عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت نایب رئیس هیئت
مدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسنادبهادار
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها ،عقود
اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به
همراهیکیازاعضایهیاتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد
وامالکاســتانآذربایجانشــرقیادارهثبتشــرکتهاوموسسات
غیرتجاریتبریز()842940
آگهی تغییرات شــرکت دقیق کاران سهند شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت 255و شناســه ملی 10200025277به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1398/11/07تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :بهزاد قورچی به کدملی 1379025753بسمت
مدیرعامــل و عضو هیــات مدیــره فاطمه صغری فرشــباف باویل
علیائی به کدملی 1709663669بســمت رئیس هیات مدیره به
عنواناعضاءهئیتمدیره برایمدتنامحدودانتخاب شدند.کلیه
اوراقواســنادبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچکها-سفته-
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریاسکو()842918

