دستور پوتین برای
حمایت از صنعت
نفت داخلی

رییس جمهور روسیه تا  ۱۵ژوئن به دولت خود فرصت داد تا طرحی را برای حمایت از صنعت نفت این کشور که تولیدش را تحت توافق
با اوپک به میزان قابل توجهی محدود کرده است ،پیدا کند.به گزارش ایسنا ،اسنادی که در وب سایت کرملین منتشر شد ،نشان داد که
ی را تعیین کنند تا شرکت خط لوله ترانسنفت و شرکت راه آهن روسیه برای هزینه حمل
والدیمیر پوتین به وزیرانش دستور داد نرخ ویژها 
نفت و فرآوردههای نفتی در دوران اجرای توافق کاهش تولید اوپک پالس دریافت کنند .ایگور سچین ،مدیرعامل روسنفت که بزرگترین
تولیدکننده روسیه است ،خواستار تطبیق نرخ حمل و نقل و تنظیم آن مطابق با قیمتهای بازار شده بود.شرکتهای خدمات میدان نفتی
بزرگ هم ممکن اســت در لیست شرکتهایی که از نظر سیستماتیک برای دولت روسیه مهم به شمار میروند قرار گیرند و مشمول
برخورداری از حمایت دولتی شوند .الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه ماه گذشته اظهار کرده بود با کاهش تولید که مطابق با اجرای پیمان
نفتی اوپک پالس انجام خواهد شد ،درآمد شرکتهای خدماتی ممکن است حداکثر  ۴۰درصد و در بعضی موارد بیشتر کاهش پیدا کند.

خبر

تولید باتری جدیدی از هوا که از
لیتیوم-یون بهتر است

محققــان موفق به ابداع یــک باتری روی-هوا( )Zinc-Airشــدهاند که
میگویند از همه لحاظ نسبت به باتریهای لیتیوم-یونی برتری دارد؛ چرا که
ارزانتر ،ایمنتر و دارای پایداری بیشتری است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،یک باتری جدید پا به عرصه وجود گذاشته
و بــه تازگی به میدان آمده که گفته میشــود بازی را تغییر میدهد .محققان
میگویند این باتری جدیــد ،ارزانتر ،ایمنتر و ماندگارتر از باتریهای لیتیوم
یونی است.
ایــن باتری جریان ترکیبی روی و هوا توســط یک شــرکت کانادایی به نام
« »Zinc8ســاخته شده است .این شرکت ادعا میکند ظرفیت ذخیرهسازی
آن قابل انطباق اســت و این فقط یک حوزه است که این باتری جدید در آن
عملکرد بهتری نسبت به باتریهای لیتیوم یونی دارد.
با افزایش اندازه مخزن ذخیرهسازی و حجم الکترولیت موجود در آن میتوان
ظرفیت آن را بیشتر کرد .این کار اجازه میدهد تا کاهش هزینه قابل توجهی
رخ دهد.بدین ترتیب ،یک ذخیرهســازی هشــت ســاعته حدود  ۲۵۰دالر در
ازای هر کیلو وات ســاعت هزینه دارد و برای یک ذخیرهســازی  ۳۲ساعته
به  ۱۰۰دالر بر کیلو وات ســاعت و برای ذخیره  ۱۰۰ســاعتی به  ۶۰دالر بر
کیلو وات ساعت میرسد .این در حالی است که باتریهای لیتیوم-یون برای
ذخیرهســازی بیش از هشت ســاعت حدود  ۳۰۰دالر در هر کیلو وات ساعت
هزینه میتراشند.
«ران مک دونالد» ،مدیر اجرایی « »Zinc8میگوید :بازار ما هشــت ساعت
ذخیره و باالتر است و دلیل این امر آن است که هرچه ظرفیت ذخیره خود را
افزایش میدهید ،هزینه کلی سیستم بسیار کاهش مییابد.
روی-هوا مدتها اســت که به عنوان شکل پیشــرفته ذخیره انرژی شناخته
میشود ،اما از یک نقص اساسی رنج میبرد و آن اینکه شاهد تشکیل روکش
برآمدهای از روی بر الکترود به نام «دندریت» هســتیم که باعث ایجاد اتصال
و جریان کوتاه و عوارض دیگر میشــود.اما شــرکت « »Zinc8راهی برای
اســتفاده از این نقص به ســود خود کشف کرد«.ســیمون فن» ،مدیر ارشد
فناوری این شــرکت گفت :اغلب تحقیقات مربــوط به باتری روی-هوا روی
یک الکترولیت متمرکز شده بود که بتواند تشکیل دندریت را از بین ببرد یا آن
را کاهش دهــد .ما یک رویکرد کام ً
ال متفاوت را اتخاذ کردیم و از دندریتها
بهره بردیم.
شــرکت « »Zinc8فرآیندی را اختراع کرد کــه دندریت را از الکترود خارج
میکند تا بتوان ذرات دندریت را به مخزن ذخیره انتقال داد.
در حال حاضر این شــرکت برنده جایزه نوآوری قدرت نیویورک ()NYPA
شده اســت که چالشــی برای یافتن فناوریهای ذخیرهســازی جدید است
که بیش از هشــت ســاعت به طول بینجامند .این شرکت همچنین در حال
همکاری با « »NYPAبرای ســاخت یک پروژه آزمایشی  ۱۰۰کیلو وات۱/
مگاوات ساعت است.

آب تا  ۲هفته آینده
به غیزانیه اهواز
میرسد

اهواز ـ استاندار خوزستان با اشاره به محق بودن مردم غیزانیه اهواز در اعتراض به وضعیت آب این بخش قول داد که تا دو هفته
آینده آب مطلوب به خانههای اهالی بخش غیزانیه برسد.به گزارش خبرنگار مهر ،غالمرضا شریعتی عصر امروز در جمع خبرنگاران
با اشاره به مشکالت پیش آمده برای بخش غیزانیه اهواز اظهار کرد :از سال  ۱۳۹۶به طور جدی دنبال برطرف کردن مشکالت
آب غیزانیه بودیم .پروژه بزرگی بوده که انجام شده است .خوشبختانه کار رو به اتمام استوی با اشاره به اینکه بیش از  ۴۵میلیارد
تومان تاکنون هزینه شده تا آب مطلوب به بخش غیزانیه برسد ،افزود :هم مشکل آب بخش غربی و مشرحات و هم بخش غیزانیه
بزرگ حل خواهد شد ۱۲ .اردیبهشت امسال آخرین بازدیدم بود از پروژه انتقال آب و همانجا بر اساس نظرات آبفای روستایی قول
 ۴۵روزه به مردم دادم.شریعتی ادامه داد :خوشبختانه کار پیشرفت خوبی داشته و طبق برنامه ریزی و ظرف دو هفته آینده آب به
قسمت مشرحات و هم غیزانیه میرسد.

افتتاح خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از مسیر شازند اراک  -قم  -تهران
وزیر نفت گفت :این وزارتخانه برنامه
های وسیعی برای سال جهش تولید
طراحی و اجرا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،بیژن زنگنه اظهار
کرد :طرح توسعه میادین غرب کارون،
بهرهبرداری از طر ح های جهش دوم
صنعــت پتروشــیمی ،تکمیل بخش
دریایی پارس جنوبی ،شروع عملیات
فــاز  11پارس جنوبی ،اتمــام پایانه
جاسک ،تکمیل طرحهای گازرسانی
روســتایی ،بهینهســازی مصرف گاز
در داخل کشــور از برنامههای اصلی
امسال وزارت نفت است.
وی اظهــار کــرد :ظرفیــت تولیــد
پتروشــیمی کشــور با بهرهبرداری
از طرحهــای جهــش دوم به ۱۰۰
میلیون تــن و ارزش  ۲۵میلیارد دالر
در ســال خواهــد رســید .وزیر نفت
همچنین گفــت :از دیگر برنامههای
این وزارتخانه اینکــه دیگر میعانات
گازی کشــور بطور مســتقیم روی
ریل صــادرات قرار نگیــرد .تمامی
این میعانات بــا توجه به برنامهریزی
های صورت گرفته در پاالیشگاههای
ستاره خلیج فارس و سیراف پاالیش
خواهد شد.
زنگنــه اظهــار کــرد :پاالیشــگاه
سیراف ســوخت تولید نمیکند بلکه
محصوالتی مثــل نفتا تولید می کند
کــه دوباره برای خــوراک واحدهای
پتروشــیمی مورد اســتفاده قرار می
گیرد.
وی ادامــه داد :تولیــد حداکثــری
میعانات گازی در کشور اعم از پارس
جنوبــی و میادین کنــاری آن یک
میلیون بشکه است.
وزیر نفــت گفت :تمامی این میعانات
گازی در پاالیشگاههای ستاره خلیج
فارس و ســیراف مصرف و تبدیل به
بنزین و خوراک واحدهای پتروشیمی
خواهد شد.
وی افــزود :پاالیشــگاه ســیراف

پاالیشــگاهی که بــا کمترین هزینه
میتواند به تولیدات با ارزش برســد
اما بقیه پاالیشگاهها طبق معمول به
ازای هر بشــکه معادل  30هزار دالر
ســرمایه گذاری نیاز دارند ،در حالیکه
ســیراف  7تا  8هزار دالر ســرمایه
گذاری نیازمند است اگر تازه بخواهد
بنزین تولید کند.
زنگنه تاکید کرد :اگر این پاالیشــگاه
فقط بخواهد نفتا تولید کند ،به عنوان
خوراک پترو پاالیشگاهها  5تا  6هزار
دالر بیشتر سرمایه گذاری نیاز ندارد.
وضعیت صادرات گاز ایران به ترکیه
وی همچنیــن در خصوص وضعیت
صــادرات گاز ایــران بــه ترکیه هم
گفت :انفجاری که اوائل سال جاری
در خطــوط انتقال گاز ایران به ترکیه
در خاک این کشــور اتفاق افتاد هنوز
خطوط آسیب دیده ترمیم نشده است.
وزیر نفت که در یک برنامه رادیویی
ســخن میگفت ،اظهار کرد :این در
حالی کــه ترمیم خطــوط مدنظر به
چند روز بیشــتر زمان نیاز نبود .وی
افــزود :ایران برای کمــک به ترمیم
خطوط لوله گاز اعالم آمادگی کرد اما
این پیشــنهاد با استقبال طرف مقابل
مواجه نشد.
زنگنه بیان کرد :هم اکنون روزانه یک
میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان و
همچنیــن از دو مســیر گاز به عراق

صادر می شود .جدا از این مقدار کمی
گاز بین آذربایجان و نخجوان سوآپ
یا در حال معاوضه است.
وزیر نفت در خصوص اینکه خط لوله
ای که کمک مــی کند گاز به بصره
عراق برود ،قرار بود محور بیشــتری
از بصره را پوشــش دهــد یعنی این
لوله از بصره به سمت بندر الذقیه در
سوریه امتداد پیدا کند ،گفت :تاکنون
برنامه ای برای الذقیه نبوده اگر قرار
بر چنین کاری باشــد ایران به لحاظ
تامین گاز مشــکلی نــدارد .فعال این
موارد ایده های که از سوی برخی ها
مطرح می شود.
هیــچ کس نمیتوانــد قیمت نفت را
پیش بینی کند
زنگنه همچنین در پاســخ به پرسش
دیگری مبنی بر اینکه آیا در شــرایط
فعلی می توان قیمــت نفت را پیش
بینی کرد ،اظهار کرد :هیچ کس نمی
تواند در وضعیت فعلــی قیمت نفت
را پیش بینی کنــد چون قیمت نفت
تابع عرضه و تقاضاست؛ واقعیت امر
اینکه طرف تقاضا خیلی مبهم است،
به سبب اینکه معلوم نیست چه زمانی
اقتصاد جهانی فعال می شود.
وی بــا بیان اینکه رشــد اقتصادی
بزرگترین اقتصادهای جهان در حال
حاضر منفی است ،افزود :گاز صنایع و
پتروشیمی با اولویت تامین خواهد شد

تا از نظر توسعه صنعتی مشکلی برای
کشور ایجاد نشود.
وی اظهار کرد :بدون بهینه ســازی
در تمامی بخش ها بویژه در مصارف
سرمایشی در آینده کشور از نظر تامین
گاز دچار مشکل خواهد شد .شرایطی
که اکنون کشور در آن بهسر می برد
بسیار دشــوارتر از دوران هشت ساله
جنگ تحمیلی است ،با این تفاوت که
کشته و زخمی خیلی ملموس و قابل
مالحظه ای ندارد.
وی افزود :رفتــاری که آمریکا امروز
بــا ایران می کند یــک جنایت علیه
بشریت است .اگر دنیا حساب و کتابی
داشت می بایســت آمریکایی ها به
خاطر ارتکاب این جنایتها محاکمه
می شدند.
او ادامه داد :بــدون روحیه جهادی و
فداکارانه در این شــرایط نمی تواند
صنعــت نفــت کشــور را اداره کرد.
تمامــی بخش هــای وزارت نفت با
روحیه جهادی در حال خدمت هستند
تا فشــار کمتری از ناحیه تحریم ها و
دشمن به مردم و جامعه وارد شود.
زنگنه افزود :کرونا هم در اثر تعطیلی
کســب و کارهــا و فعالیــت هــای
اقتصادی در ســطح دنیــا و ایران و
به تبعه آن کاهش تقاضا و همینطور
افت قیمت نفت خام و فرآورده های
نفتی آسیب جدی به این صنعت وارد
کرده است .وزیر نفت اظهار کرد :همه
باید در این شرایط سخت با تعامل و
روحیه جهادی در مسیر رفع مشکالت
مردم و توســعه کشــور قدم بردارند
اکنون زمان درگیــری و پرداختن به
مسائل حاشیه ای نیست.
وی در ادامــه از افتتــاح خطوط لوله
انتقال فرآورده هــای نفتی به همراه
مخازن آن از مسیر شازند اراک  -قم
– تهران ،نائین -تهران – کاشان و
تبریز -خوی  -ارومیه طی مراســمی
در کشور خبر داد.

آگهــی تغییرات شــرکت پالیــز اطلس دنا شــرکت با مســئولیت
محدودبهشــمارهثبت 29032وشناسهملی 14005304590به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/12
تصمیمــاتذیــلاتخــاذشــد-:آقــایمحمدشهســواریبشــماره
ملی 3341539689بادریافتمبلغ 500/000ریالسهمالشرکه
خود ازصندوق شــرکت از زمره شــرکا خارج گردیــد و هیچگونه حق
و ســمتی ندارد - .خانم مهرانگیز خدایاری شهســواری بشماره ملی
 3341127372با دریافت  500/000ریال ریال ســهم الشــرکه
خود ازصندوق شــرکت از زمره شــرکا خارج گردیــد و هیچگونه حق
و ســمتی ندارد - .ســرمایه شــرکت از مبلغ 2/000/000ریال به
مبلــغ  1/000/000ریال کاهش یافت .و ماده مربوطه اساســنامه
بشــرح فــوق اصالح گردید  - .تعداد اعضای هیئــت مدیره 3نفر می
باشــد .ماده های مذکور در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید- .
لیســت شرکاء بعد از صورتجلسه کاهش سرمایه آقای حسین کرمی
دارای 475/000ریال ســهم الشرکه  -آقای منوچهر باجالنی دارای
 475/000ریال سهم الشرکه -آقای یوسف کرمی دارای50/000
ریال ســهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855604

آگهی تغییرات شــرکت صنایع آرایشــی و بهداشتی رجین
رخ شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 590و شناسه
ملی  10190060689به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/01/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :احمدرضا
امین الرعایا یمینی به شــماره ملی 0057273790بســمت
رئیــس هیئت مدیره و مهرداد امین الرعایا یمینی به شــماره
ملی 0078617456بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ومحمددوستدارمبینبشمارهملی 0058145680:بسمت
عضوهیئتمدیره(خارجازســهامداران)برایمدتنامحدود
انتخاب گردیدند  -امضاء کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور
شــرکت ازقبیل چک ســفته ،بروات ،و غیره بــه امضای آقای
احمدرضــاامینالرعایایمینی(بســمترئیسهیئتمدیره)
و مهرداد امین الرعایا یمینی به شــماره ملی0078617456
بسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرههریکبتنهاییهمراهبا
مهرشرکتمعتبرمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
البرز مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اشتهارد
()855587

تاســیس موسســه غیر تجــاری دادگــران محور طلوع ســپید
درتاریخ  1399/02/18به شــماره ثبت  4589به شناســه ملی
 14009124907ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :
داوری مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
البرز  ،شهرســتان کرج  ،بخش مرکزی  ،شــهر کرج ،محله باغستان
 ،خیابــان شــهیدرضا مهدیفر[گلســتان ، ]5بلــوار امــام خمینی
(باغســتان )  ،پــاک  ، 2طبقه همکف کدپســتی 3147734569
ســرمایه شــخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال می باشد .اسامی
و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا  :آقــای میــاد جلیلی به شــماره
ملــی  1971627607دارنده  900,000ریال ســهم الشــرکه
آقــای محســن پایمرد به شــماره ملــی  4171766567دارنده
 100,000ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران  :آقــای میالد
جلیلی به شــماره ملی  1971627607و به ســمت رئیس هیئت
مدیــره و آقای محســن پایمرد به شــماره ملــی 4171766567
و بــه ســمت مدیرعامــل و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد دارنــدگان حق امضــا  :کلیه اوراق
واســناد بهاداروتعهدآور  ،موسسه ازقبیل چک – سفته – بروات
– قراردادها عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی با امضاء ثابت آقای
میالد جلیلی (رئیس هیئت مدیره) منفردا ً همراه با مهر موسســه
معتبر می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج ()855524

آگهی تغییرات شــرکت پالیز اطلس دنا شــرکت با مســئولیت
محدود به شماره ثبت  29032و شناسه ملی 14005304590
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/10/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :آقای حســین
کرمــی بشــماره ملــی  1530304695و آقای منوچهــر باجالنی
بشــماره ملــی 4219551700و آقــای یوســف کرمی بشــماره
ملــی  1532774206بعنــوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت
نامحــدود انتخاب گردیدند - .آقای منوچهر باجالنی بشــماره ملی
 4219551700بهسمترئیسهیئتمدیرهآقایحسینکرمی
بشــماره ملی 1530304695به ســمت مدیرعامــل برای مدت
نامحدود انتخــاب گردیدند- .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد
آور و اوراق عــادی و اداری شــرکت با امضــای مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریکرج()855576

آگهــی تغییــرات شــرکت صنــدوق قــرض الحســنه اســامی امــام
جعفــر صــادق ع موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت  28و شناســه ملی
 10100006639به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی مورخ
 1397/02/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :انتخــاب اعضا اصلی
هیئــت مدیــره و علی البدل به مدت دو ســال  - .آقایان حســین رضایی
گل ملی ش.م 1239643608:و ســیدهادی توکلــی الهیجانی ش.م:
 0047286385و محمود دهقان دره شــیری ش.م4459390061:
و علــی نــوروزی  9240ش.م 4280746672:و محمدرضــا
اســماعیلی زینــی ش.م 4469513695:و عبــاس آهنگری بناد کوکی
ش.م 0321619838:و ســیدرضا حســینی ش.م0321264762:
بسمتاعضاءاصلیهئیتمدیرهوغیاثعلیهاشمیش.م3992150550:
و یداله قلی زاده ش.م 489923116:بسمت اعضاء علی البدل هئیت
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد - .پس از گزارش بازرس
قانونی و هیات مدیره تراز و بیالن منتهی به سال  96مورد تصویب قرار
گرفــت- .آقایان اصغر فتاحــی ش م 4479741781:بازرس اصلی و
میثم ســلمانی ش ملــی 02277140:بــازرس علی البــدل برای مدت
یکسال انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855573

آگهــی تغییرات شــرکت نور بهینه گســتر خاورمیانه شــرکت
بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت  37693و شناســه ملی
 10102810800بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1398/11/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :آقــای علــی اصالنی بــه شــماره ملــی  1377050661با
پرداخــت 10000000000ریــال بــه صندوق شــرکت ســهم
الشــرکه خود را بــه میــزان 15000000000ریــال افزایش
داد آقای امیرحســین اصالنی به شــماره ملــی 0031805655
بــا پرداخــت  3200000000ریــال به صندوق شــرکت ســهم
الشــرکه خود را به میــزان 4800000000ریال افزایش داد.
آقــای مجیــد منافــی ورکیانی به شــماره ملــی 0046298576
بــا پرداخــت 3200000000ریــال به صندوق شــرکت ســهم
الشــرکه خود را به میــزان 4800000000ریال افزایش داد.
آقای حســین منافــی ورکیانی به شــماره ملــی0046638229
بــا پرداخــت 2100000000ریــال به صندوق شــرکت ســهم
الشــرکه خود را به میــزان  3150000000ریال افزایش داد.
خانم نســرین صدقیانی زاده به شــماره ملی 1380674514با
پرداخت1500000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را بــه میزان  2250000000ریال افزایش داد .در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000به 30000000000
ریــال افزایش و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید اداره
کل ثبــت اســناد و امالک اســتان البــرز اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرج ()855511

آگهی تغییرات شــرکت صنایع آرایشی و بهداشتی رجین رخ شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  590و شناسه ملی 10190060689
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ
 1397/01/21تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  :آقایــان :احمدرضا امین
الرعایــا یمینی به شــماره ملــی 0057273790و مهــرداد امین الرعایا
یمینیبهشــمارهملی 0078617456ومحمددوســتدارمبینبشماره
ملی(0058145680:خــارج از شرکاء)بســــمت اعضــای اصلی هیئت
مدیــرهبــرایمدتنامحــدودانتخــابگردیدندادارهکلثبتاســنادو
امالک اســتان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
()855575

آگهی تغییرات شــرکت هوا راه صنعت آسایش شرکت با مسئولیت

آگهیتغییراتشــرکتترازپردازانطاهاموسســهغیرتجاریبهشــماره
ثبت  1824و شناســه ملی  10190044421به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــیفــوقالعادهمورخ 1398/10/14تصمیماتذیلاتخاذشــد:محل
قانونیشعبهداخلیمؤسسهازآدرسقبلیبهآدرس:استانتهران-منطقه
 ، 14شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله صادقیه  ،بزرگراه
محمــد علی جناح  ،میدان دوم صادقیــه  ،پالک ، 1518مجتمع گلدیس  ،طبقه
پنجم  ،واحد  508کدپســتی  1451796695انتقــال یافت .اداره کل ثبت
اســنادوامالکاســتانالبرزادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکرج
()855506

آگهــی تغییرات شــرکت مهر آذر آپادانا شــرکت با مســئولیت
محدود به شــماره ثبت 29430و شناسه ملی10103532466
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمد گودرزی با
کد ملی 5579972024به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
و آقای حســین روار هشجین با کد ملی  2649401801به سمت
رئیسهیئتمدیرهبرایمدتنامحدودانتخابگردیدند-.امضای
کلیهاوراقبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچکوســفتهوبرات
و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد  .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریکرج()855593

محدود به شــماره ثبت  12778و شناســه ملی  10100491377به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/18
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :آقــای حمــزه محمــدی ش ملــی:
1719909466دارنده 250/000ریال ســهم الشــرکهبا دریافت
کلیه ســهم الشرکه خود از صندوق شرکت از لیست شرکا خارج و هیچ
گونه حقی در شــرکت ندارد:- .سرمایه شرکت از1/250/000ریال
به1/000/000ریال کاهش یافت .ماده های مربوطه در اساسنامه به
شــرح مذکور اصالح گردید .لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد :
آقای رضا جعفری ش ملی1532827431 :دارنده990/000ریالســهم الشــرکه  -خانم ســمیه امیدی زاده ش ملی1972207148 :
دارنده 10/000ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان البــرز اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرج
()855531

انرژی
سه شنبه  6خرداد ماه 1399
شمــاره 3951
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گازسوز کردن رایگان تاکسی ،وانت بار
و تاکسی های اینترنتی شروع شد

قائم مقام شــرکت ملی
پخــش فرآوردههــای
نفتی ایران گفت :طرح
رایگان گازســوز کردن
خودروهــای عمومــی،
با گازســوز کردن ۶۰۰
دســتگاه وانتبار کلید
خورده است.
به گــزارش خبرگزاری
مهر به نقــل از وزارت
نفــت ،حمید قاســمی
دهچشــمه گفت :طرح رایگان گازســوز کردن خودروهای عمومی ،با گازسوز
کردن  ۶۰۰دســتگاه وانتبار کلید خورده و پیشبینی ما این است که روزانه
حدود یک هزار دســتگاه خودروی عمومی از جمله تاکسی و وانتبار گازسوز
شوند.
وی بــا اشــاره به دریافت بیــش از  ۴۵هزار تقاضا در ســامانه جدید ثبتنام
دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی گفت ۲۵ :هزار مورد ثبت شده مربوط به
خودروهای شخصی بوده است که مشمول طرح نیستند و در سامانه جدید در
همان مرحله ثبتنام شناسایی میشوند.
قاســمی با تاکید بر آمادگی کارگاههای مجاز و کارخانههای تبدیل تاکید کرد:
این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز ظرفیت این کارخانهها افزایش یابد.
وی زمان انتظار برای تبدیل را حدود یک هفته اعالم کرد و گفت :ثبتنام در
سایت  https://gcr.niopdc.ir/loginو تبدیل خودروهای عمومی
طبق این طرح رایگان است.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه اولویت
این طرح با تاکســی و وانتبارهاســت ،گفت :ظرفیت اولیــه کارگاهها برای
گازســوز کردن این دسته از خودروها در نظر گرفته خواهد شد ،اما در مراحل
بعدی مســافربرهای شخصی از جمله تاکســیهای اینترنتی (اسنپ و تپسی
و…) و نیز مسافربرهای بین شهرها و روستاها نیز مشمول طرح خواهند شد.
قاســمی افزود :تاکسیهای اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و روستایی از
طریق فهرســتی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد ،به مرور در
نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.
وی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرســاختها در این ســامانه برای دریافت
اطالعات خالص و ســرعت گرفتن کار ثبتنام ،گفــت :پیمانکاران طرح نیز
همزمــان به اطالعات پنل این ســامانه دسترســی دارنــد و میتوانند برای
کارگاهها و تأمین کاال و مباحث مالی برنامهریزی کنند.
قاسمی تاکید کرد :هم اکنون به طور میانگین روزانه  ۲۱میلیون مترمکعب گاز
سیانجی در کشور توزیع میشود که با توجه به زیرساختهای موجود امکان
افزایش این رقم تا روزانه  ۴۰هزار مترمکعب نیز وجود دارد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آویــژه معاصــر آکام درتاریــخ
 1399/02/31بــه شــماره ثبــت  4659بــه شناســه ملــی
 14009157236ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام
کلیهخدماتکامپیوتری،کشاورزیاعمازسمپاشیوسمزدایی،حبوبات
وگیاهــان ،تولیــد ونصــب کلیــه دســتگاههای ورزشــی،نصب وراه
اندازی،تعمیرونگهدار،مدیریت دوربین های مداربسته،دزدگیرحرفه
ای،ســامانه های انتقــال تصویر،انــواع آزیروچــراغ خطر.انجــام کلیه
امورپیمانکاری مربوط به رشته های :کارهای اجرایی ،تست و راه اندازی
تعمیرونگهداریتجهیزاتبرقوابزاردقیق،کلیهعملیاتراهوساختمان
و امــورات خدماتی وتاسیســاتی شــامل :کارهــای اجرایی ســاختمان ،
تاسیســاتوتجهیزات،خدماتگازرســانی،انجامعملیاتبرقرســانی،
تعمیــرو نصب و عیب یابــی واجرای خطوط انتقــال آب وفاضالب ،نفت و
گازو فاضالب ،جوشکار صنعتی و سندپالست ،ساخت اسکلتهای فلزی و
بتنی،ساختوبازسازیمدارس،ادارات،منازلمسکونیوغیرمسکونی،
دیوارکشی،جدولبندی،جدولبندی،محوطهسازی،سدوپلسازی،راه
ســازی،ســاختوریلانــدازیوتجهیزاتخطوطراهاهــن،رنگآمیزی،
ســفیدکاری ،آرماتوربندی ،تهیه مصالح ســاختمانی ،خریدفروش آهن
آالت ،طراحی وایجاد فضای سبز ،الیروبی  ،انجام کلیه خدمات کشاورزی ،
تهیه وطبخ و سروغذا جهت شرکتها و ادارات ،توزیع کاال ،آسفالت سازی،
دکل بندی ،لوله کشــی صنعتی،اخــذوام ازبانکهاو موسســات تجاری و
غیرتجاری،انجامکلیهکارهایتعمیراتی،جوشکاریآهنولوله،اخذکارت
بازرگانی ،زهکشی ،نظارت ،اجرای انواع فنداسیون،اجرای کلیه عملیات
خاکی ،کانال کشــی و کابل اندازی  ،ســوله ،محوطه ســازی ،دیوارچینی،
تخریب،تعمیر،نقشــه کشی ،نقشه برداری ،ساخت باند فرودگاه ،فنس
کشــی ،صادرات و واردات کاالهای مجاز ،شرکت درمناقصه ها و مزایده
هــا درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت
فعالیــت:ازتاریــخثبــتبهمدتنامحــدودمرکزاصلی:اســتانالبرز،
شهرســتان ساوجبالغ  ،بخش مرکزی  ،شــهر شهرجدیدهشتگرد ،محله
فاز4شهرجدیدهشــتگرد  ،خیابان عقیق  ،بن بســت عقیــق ، 7پالک، 0
مجتمع وریچ  ،بلوک  ، 41طبقه دوم  ،واحد  5کدپستی 3361922016
ســرمایهشــخصیتحقوقیعبارتاســتازمبلغ 100000000ریال
نقدی منقســم به 1000ســهم 100000ریالی تعداد 1000سهم آن
با نام عادی مبلغ  35000000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی
شماره 758220مورخ 1399/02/23نزدبانکبانکملیایرانشعبه
شهرجدیدهشتگردباکد2387پرداختگردیدهاستوالباقیدرتعهد
صاحبان ســهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای احسان میرحسینی به
شــماره ملی 2110054638و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت2
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال آقای علی یوسفی فر به شماره
ملی 3991722976و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2ســال
آقایمصطفییوسفیفربهشمارهملی 4899175061وبهسمتنایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
عقوداسالمیوهمچنینکلیهنامههایعادیواداریباامضاءآقایمصطفی
یوسفیفرودرغیابآقایمصطفییوسفیفر،آقایعلییوسفیفرهمراه
با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه
بازرســان خانم صغرا آقاسی به شــماره ملی 4890116788به سمت
بازرساصلیبهمدتیکســالمالیآقایناصرقاســمیبهشــمارهملی
 4899149530به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی
روزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریساوجبالغ()855527

