پایداری ارتباطات منطقه  ۶عملیات انتقال گاز با راهاندازی پروژه DMR

سرپرســت منطقــه  ۶عملیات انتقــال گاز ایــران از پایداری
ارتباطات از ستاد منطقه تا آخرین ایستگاه مخابراتی (رفسنجان
کوه) و ایســتگاه پاریز در سطح منطقه خبر داد.
به گزارش اعتدال به نقل از شــرکت انتقــال گاز ایران ،علیرضا
عربلو بــا بیان اینکه پروژه  DMRاوایل تیرماه ســال ۱۳۹۹

اجرایی شــده اســت ،گفت :با توجه به توسعه روزافزون خطوط
لوله منطقه و نیاز به بهبود کیفیت ارتباطات بیســیم در مســیر
خط لوله و تأسیســات تقویت فشار گاز ،با بررسیهای انجامشده
اقدامهای الزم برای خرید تکرارکنندههای دیجیتال و همچنین
جایگزینی بیســیمهای دســتی دیجیتال به جــای آنالوگ در

خبر

افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش
از ماه آینده

یک مقام آگاه در اوپک اعــام کرد این گروه و متحدانش با توجه به بهبود
سطح تقاضا که بهدنبال شیوع ویروس کرونا و قرنطینه آسیب دیده بود ،از ماه
میالدی آینده تولید نفت خود را افزایش خواهد داد.
به گزارش اعتدال ،اعضای کلیدی اوپک و متحدانش قرار است روز چهارشنبه
از طریــق کنفرانس وب دیدار کرده و به بررســی تولید جاری و آینده گروه
اوپک پالس بپردازند.
گروهی متشکل از  ۲۳تولیدکننده نفت که در راس آنها عربستان سعودی به
عنــوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان قرار دارد ،در آوریل با کاهش تولید
 ۹.۷میلیون بشــکه در روز به منظور جبران ســقوط تقاضا در بحبوحه شیوع
ویروس کرونا توافق کردند.
به گفته نمایندگان اوپک ،اکنون عربستان سعودی و اکثر تولیدکنندگان اوپک
پالس از تســهیل محدودیتهای تولید حمایت میکنند .تحت توافق اولیه،
مقرر شــده محدودیت عرضه این گروه در فاز دوم دو میلیون بشــکه در روز
کمتر شده و به  ۷.۷میلیون بشکه در روز برسد.
خوشبینی نســبی این تولیدکنندگان با گزارش روز جمعه آژانس بین المللی
انرژی همزمان شده که بر اســاس آن ،بدترین مقطع رکود تقاضای جهانی
برای نفت ناشی از شیوع کرونا سپری شده اما پیامدهای این اپیدمی همچنان
در بازار ملموس اســت و روند احیای تقاضا در نیمه دوم سال  ۲۰۲۰به آرامی
جریان خواهد داشت.
بر اساس گزارش مارکت واچ ،بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در تالش
برای مقابله با اشباع عرضه در بازار نفت و تثبیت قیمتها هستند .بهای نفت
برنت که شــاخص قیمت بازار جهانی است ،از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون ۳۱
درصد سقوط قیمت داشته و اکنون در باالی مرز  ۴۰دالر در هر بشکه معامله
میشود .شاخص نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود  ۴۰دالر در هر
بشکه معامله میشــود ،در حالی که در مقطعی در آوریل به زیر صفر سقوط
کرده بود.اما موج دوم شــیوع پاندمی ویروس کرونا ممکن است باعث شود
رکــود دیگری در مصرف نفت رقم بخورد ،در حالی که ذخایر نفت فراوانی از
زمان نخستین موج شیوع ویروس کرونا انباشته شده است .اگر اوپک پالس
بخواهد محدودیت عرضه خود را درست زمانی که تقاضا ممکن است دوباره
سقوط کند ،تسهیل کند احتمال سقوط مجدد قیمتها وجود دارد.
بنابراین شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربســتان سعودی و
همتایانش در نشســت آنالین روز چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران
اوپک پالس باید گام بعدی خود را به دقت سبک و سنگین کنند.
الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روســیه دوم ژوییه گفته بود هیچ موضعی در
خصوص تمدید کاهش تولید در سطح فعلی وجود ندارد اما تاکید کرده بود که
اوپک پالس بهتر اســت روی تصمیمات قبلی خود پایبند بماند .در این بین،
شــرکتهای بزرگ روسی هم آماده می شــوند تولیدشان را از اوت افزایش
دهند.

آگهــی تغییــرات شــرکت زنبــور داران کوهپایــه طرقبــه
شــاندیز شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  41096و شناســه ملی
 10380569571به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ
 1398/09/19و نامــه شــماره 506/19/27/5163مــورخ
 1398/09/28اداره تعاون روســتایی بینالــود تصمیمات ذیل
اتخــاذ شــد - 1 :آقای وحید انیســی با کد ملــی0931601932
بــه ســمت رئیس هیات مدیــره و آقای مهــدی رفاهی بــا کد ملی
 0946604274بــه ســمت نائــب رئیــس هیات مدیــره و اقای
محمد صاحبکار خادر با کد ملی  0935237488به ســمت منشی
هیــات مدیره و آقایان موســی رضایی با کد ملی 0935099670
و محمد امتنانی با کد ملی  0934663211به عنوان اعضاء اصلی
هیــات مدیــره و آقای محمد رضــا مصطفی زاده جاغــرق با کد ملی
 0923075100به عنوان مدیر عامل شرکت تا1400/05/15
انتخاب شــدند -2کلیه چک ها  ،قرارداد ها و اســناد و اوراقی که
ایجاد تعهد برای شــرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت
را منتفی ســازد  ،به اســتثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور
اداره امور جاری شــرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب
هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب ایشان نائب
رئیس ) و مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی
شــرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شــد مگر مراسالت
هیئــت مدیره که با امضاء رئیــس هیئت مدیره ( در غیاب رئیس ،
نائــب رئیس ) صورت خواهد گرفت  .به اســتناد تبصره ماده 43
درغیاب رئیس هیات مدیره وظایف اوبه عهده نائب رئیس خواهد
بود اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()911904
آگهی انتقال شــرکت تولیدی روســتایی دولت آباد شــرکت تعاونی به
شناســه ملی  10380240687ب/ه اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعادهمورخ1399/02/22ونامهشماره205/10/9/342/248
مورخ  99/2/27اداره تعاون روســتایی شهرســتان چنــاران تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :محل شــرکت از واحد ثبتی مشــهد به آدرس اســتان
خراســان رضوی  ،شهرســتان چناران  ،بخش گلبهار  ،دهســتان گلمکان ،
روستا دولت آباد ،محله ندارد  ،کوچه خرم دره  ، 4خیابان خرم دره  ،پالک
 ، 0طبقــه همکف به کد پســتی  9369143556منتقــل گردید و مراتب
ذیل شــماره  936ثبت شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران ()911883
آگهــی تغییــرات شــرکت زاوه زعفران تیموری شــرکت با مســئولیت
محــدود به شــماره ثبت  60144و شناســه ملــی  14006398080به
اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/06/30تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :حسین اسحقی به شماره ملی  0922834441به سمت رئیس
هیئت مدیره و ســید مهدی حســینی به شــماره ملی  0922907961به
ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند  .کلیه اســناد ومدارک و اوراق تعهد آور شــرکت,بروات و سایر
اوراق تجاری شــرکت بــا امضاء منفــرد مدیرعامل به همراه مهر شــرکت
معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()911882

آگهی تغییرات شرکت مازند کیمه ساحل با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  12378و شناسه ملی  10760399776به استناد
صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/03/22
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1 :تعداد اعضای هیئت مدیره به سه
نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ساری ()911835

دستور کار قرار گرفت.
وی به اصالح و تطبیق استانداردهای ترانکینگ آنالوگ موجود
با تکنیکهای مدرن اشاره کرد و افزود :با راهاندازی و استفاده از
بیســیمهای دیجیتال ،کیفیت صوتی بهبود یافته و قابلیتهای
پیشــرفتهای مانند اطالعات مکان را در اختیار خواهد داشت و

ســبب بهبود امنیت (یعنی احراز هویــت و رمزگذاری) و بهبود
کارایی و ظرفیت کانال ( )2 TDMA slotشده است.
سرپرست منطقه  ۶عملیات انتقال گاز با بیان اینکه در استاندارد
 DMRبرای افزایش ظرفیت کانال ،از دسترســی TDMA
استفاده شده است.

ستاره بنزین ایران؛از خلیج فارس تا دریای کاراییب

ایران با بهرهبرداری از پاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس به جمــع صادرکننــدگان فرآرودههای
نفتی پیوســت و حاال با تکیه بــر برجام ،بنزین
تولیدی ایران از ســواحل خلیج فارس تا دریای
کاراییب با نفتکشهای ایرانی صادر میشود.
منتقدان بیژن زنگنه همــواره از وی به عنوان
دشــمن پاالیشگاهسازی یاد میکنند .موضوعی
کــه میتوان با نگاهی بــه عملکردش در مقام
وزارت نفت درست یا غلط بودن آن را سنجید.
در ســال  ۹۲کــه زنگنه به ســاختمان خیابان
طالقانــی بازگشــت ،تولید بنزیــن ایران حدود
 ۶۰میلیون لیتر در روز بود و پاالیشــگاه ستاره
خلیج فارس که ســنگ بنای آن در سال  ۸۳و
وزارت زنگنه در دولت اصالحات بنا شــده بود
نیز پیشــرفتی  ۲۰درصدی در ساخت واحدهای
فرآیندی داشت.
در واقع آنچه از پاالیشــگاه ستاره خلیجفارس
در ســال  ۹۲به دولت یازدهم تحویل داده شد،
نه واحدهای مهــم و کلیــدی فرآیندی ،بلکه
مجموعــهای از آبگیر،مخازن ،ســاختمانهای
اداری و خطــوط لوله بود ،امــا وزارت نفت در
دولت یازدهم و دوازدهــم ،با طراحی و تکمیل
واحــد چهارم ،ظرفیت خــوراک میعانات گازی
این پاالیشــگاه را به  ۴۵۰هزار بشــکه در روز
افزایش داد.

با تکمیل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فارس اما
تولیــد بنزین ایــران در کنار ســایر پروژههای
بهبود کیفیــت و افزایش تولید در کشــور ،در
ســال  ۹۸به  ۱۱۲میلیون لیتر در روز رسید .به
گفته مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران از این میزان حدود ۹۰
میلیون لیتر با باالترین اســتانداردهای زیســت
محیطی تولید میشود.
در واقع ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم
عالوه بــر آنکه افزایش ظرفیــت تولید بنزین،
کشــور را از واردات این ســوخت بینیاز کرده،
همچنیــن کیفیت تولید ایــن محصوالت را نیز
افزایش داده است.
از همین رو صادرات فرآوردههای نفتی ایران از
سوی مشتریان با اقبال رو به رو است.
اگرچه اغلب فرآوردههای نفتی کشــور توســط
بخش خصوصی به کشــورهای همسایه صادر
میشــود اما بازار ایران محدود به همســایگان
نیســت و تا قاره آمریکا نیز گسترده شده است.
این در حالی اســت که ایران در ســختترین
تحریمهــای نفتی و بانکی به ســر میبرد اما
فرآرودههــای نفتــی این کشــور بیمشــتری
نمیماند.
با تکیــه بر این موضوع بود کــه به گفته وزیر
نفت ایران تصمیم گرفت بنزین را در قالب یک

آگهیتغییراتشرکتزنبوردارانکوهپایهطرقبهشاندیزشرکت
تعاونی به شــماره ثبت  41096و شناسه ملی 10380569571
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 1398/05/15و و نامــه شــماره 506/19/27/5161مــورخ
 1398/09/28اداره تعــاون روســتایی بینالــود تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - 1 :عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی
 1397مورد تصویب قرار گرفت  -2آقای وحید انیســی با کد ملی
 - 0931601932آقای مهدی رفاهی با کد ملی 0946604274
– آقــای محمــد صاحبکارخادر بــا کد ملــی – 0935237488آقای
محمد امتنائی با کد ملی  – 0934663211آقای موســی رضایی با
کد ملی  0935099670به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای
فرزاد عرفان با کد ملی  0702389576شماره  -آقای سید مهدی
رضــوی با کد ملی  0943347122به ســمت اعضــای علی البدل
هیات مدیره به مدت ســه سال انتخاب گردیدند -2 .آقای منوچهر
ســلطان زاده تربتی بــا کد ملی  0700286861آقــای ابوذر امان
با کد ملی  0939031051به ســمت بازرســان شرکت برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()911935
آگهــی تغییرات شــرکت تولیــدی و دامپروری و کشــاورزی قدس
گنابــاد شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبت  72و شناســه
ملی  10380014914به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق
العــاده مورخ  1398/02/11تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای ســید
جالل ســیدی به شــماره ملی  0910066949مبلــغ  101560ریال
ســهم الشــرکه خود را بموجب ســند صلح به شــماره  103629مورخ
 1395/11/09صادره از دفتراسناد رسمی  41حوزه ثبتی گناباد به
آقایعباسمعاملهگرکدملی0919725546ومقدار101560ریال
از سهم الشرکه خود را به آقای علی قهرمانی کد ملی 0919918026
منتقل و از شــرکت خارج شــد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت
نــدارد  -خانــم کبری بنا زاده به شــماره ملــی  0919770894کلیه
ســهم الشــرکه خود را بــه مبلــغ  203710ریال بموجب ســند صلح
بــه شــماره  105410مــورخ 1397/11/03صادره از دفتراســناد
رســمی  41حوزه ثبتــی گناباد به آقای اســماعیل باقــرزاده بهاباد کد
ملی 0919307371منتقل و از شــرکت خارج شــد و دیگر هیچ گونه
حق و ســمتی در شــرکت ندارد  -خانم عصمت سیدی دلوئی به شماره
ملی  0919946781 :مبلغ 101560ریال از ســهم الشــرکه خود را
بموجب ســند صلح به شماره  105410مورخ  1397/11/03صادره
از دفتراســناد رسمی  41حوزه ثبتی گناباد به آقای اسماعیل باقرزاده
بهاباد کد ملی  0919307371منتقل و سهم الشرکه خود را به میزان
 101560ریال کاهش داد .لیســت شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد
از نقل و انتقال به شــرح ذیل می باشــد  - :آقای ســید مهدی ســیدی
دلوئی به شــماره ملی  0918842921 :دارای  203710ریال سهم
الشرکه  -آقای سید اسداله سیدی به شماره ملی 0919468519 :
دارای  203710ریال ســهم الشــرکه  -آقای ســید حســین ســیدی
دلوئی به شــماره ملی  0919507131 :دارای  203710ریال سهم
الشــرکه  -خانم فاطمه سیدی دلوئی به شماره ملی 0919481566 :
دارای  203710ریال ســهم الشــرکه  -خانم عصمت سیدی دلوئی به
شــماره ملی  0919946181 :دارای  101560ریال ســهم الشرکه
 خانم حوا طالبی به شــماره ملی  0918841704 :دارای 203710ریال ســهم الشــرکه  -آقای اســماعیل باقر زاده بهاباد به شماره ملی :
 0919307371دارای  305560ریال ســهم الشرکه  -آقای عباس
معاملــه گر به شــماره ملــی  0919725546 :دارای  101560ریال
ســهم الشــرکه  -آقای علی قهرمانی به شماره ملی 0919918026 :
دارای  101560ریال سهم الشرکه  -آقای سید ابوالفضل سیدی به
شــماره ملی  0919548725:دارای 203710ریال سهم الشرکه -
ورثه مرحوم ســید هاشم ســیدی دلوئی دارای  167500ریال سهم
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد ()911934

معامله تجاری به ونزوئال بفرستد .تصمیم ایران
برای ارسال بنزین و مشــتقات پاالیشگاهی به
ونزوئــا که به خاطــر تحریمهــای امریکا با
کمبود حاد در زمینه این ســوخت اســتراتژیک
مواجه اســت با  ۵نفتکش انجام شد تا عالوه بر
آنکه جایگاه ایران را در بازار فرآوردههای نفتی
تثبیــت کند ،تحریم های آمریکا را نیز علیه هر
دو کشور به چالش بکشد.
در آن زمــان البته واشــنگتن تهدید کرده بود
که اجــازه رســیدن بنزین ایرانی بــه ونزوئال
را نمیدهــد امــا در عمل بنزیــن ایران بدون
مخاطرهای به سواحل ونزوئال رسید.
نفتکشهــای ایرانی که با پرچم کشــورمان از
آبراهههای مهم جهان عبور کردند به اســتناد
یکــی از این قوانین ،که قانون حق تجارت آزاد
است ،این مهم را به انجام رساندند.
بر اساس این قانون ،ایران و ونزوئال میتوانند با
یکدیگر تجارت آزاد داشته باشند و تحریمهای
امریــکا علیه این دو کشــور مانعــی برای آن
نیســت؛ مانند تمام کشــورهای جهان که البته
آنها از ترس جریمههای امریکا از روابط آزادانه
خود با این دو کشور خودداری میکنند.
اما ایــران این حــق را مدیون برجام
است.
در واقع برجام یکــی از توافقها و قراردادهای
بســیار مهمی اســت که هنوز هم تأثیر خود را
بر روابط بینالمللی کشــور ما دارد .این توافق
توانست تحریمهای شــورای امنیت ملل متحد
را لغو کند و بــه ایران اختیاراتی در روابط خود
با جهان بدهد.
اگرچه اکنون کشورها و شرکتها تحریمهای
یک جانبــه امریکا را عمــل میکنند اما دیگر
شورای امنیت ملل متحد منعی برای این روابط
وضــع نکرده و از همیــن رو ایران با ماندن در
این توافق تاریخی توانست تا نفتکشهای خود
را با پرچم ایران به آبهای ونزوئال برساند.
در دولتهای یازدهــم و دوازدهم ایران عالوه
بر تقویت قدرت اقتصادی و دیپلماسی نفتی ،با
امضای برجام و پافشــاری بر حق خود در این
معاهده توانســت فرآوردههای نفت تولیدی را
صادر کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات آبــداران روســتایی خاتــم
االنبیاء فریمان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  162و شناسه ملی
 10380029212بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق
العــاده مــورخ 1399/03/24و برابــر نامه شــماره 1014مورخ
1399/3/31اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتمکاعــی شهرســتان
فریمان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :به موضوع شــرکت مواردی به
شــرح ذیل الحاق گردیــد  - :بهره برداری و نگهــداری و تعمییرات
از تاسیســات آب شرب (روستایی و شهری) شــامل(کلیه کارهای
مربــوط بــه خطــوط انتقال،منابع ذخیــره آب،چاهها تابلــو های برق
خدمات مشترکین خدمات کنترل کیفی شبکه های توزیع و انشعاب
،احداث شبکه های آب کشاورزی و باغبانی نگهداری خدمات فضای
ســبزحمل و نقل خدمات عمومی تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز(لوله
کشیتعمیروتعویضکنتورهایآبنگهداریتابلوهایبرقوقرائت
کنتور آب و توزیع قبوض آب لوله کشــی های آبرسانی) -رشته آب
 :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ،ســدها و ســاختمان
نیروگاه آبی ،ســازه های هیدورلیکی وتونل هــای آب ،مخازن آب و
شبکه های توزیع آب ،تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و
فاضالب بزرگ ،خطوط انتقال آب ،ایســتگاههای پمپاژ آب و فاضالب
بــزرگ ،شــبکه های جمــع آوری و انتقال فاضــاب ،کانالهای انتقال
آب وشــبکه های آبیاری و زهکشــی ،ســازه های دریایی و ساحلی،
احداث حوضچه ها و اســتخرهای پرورش و تکثیر آبزیان ،وعملیات
ســاختمانی (ســیویل) تصفیه خانه های آب و فاضــاب و نظایر آن.
رشته تأسیسات و تجهیزات :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوطبه شبکه گازرسانی شهری ،تأسیسات مکانیکی و -هیدرومکانیکی
سدها ،سیستم های ســردکننده ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات
ســاختمان (آب ،گاز ،بــرق و فاضالب) و انتقال زباله ،تأسیســات و
تجهیــزات تصفیه خانــه های آب و فاضالب کوچک ،وســایل انتقال
(آسانســور پله برقی و  )....سیســتم های خبر و هشــدار دهنده،
تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ،سیستم های
ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی (سندبالست)،
حفاظــت کاتــودی ،پوشــش (الینیگ) و ایســتگاههای پمپــاژ آب و
فاضالب کوچک و نظایرآن پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع
فعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری فریمان ()911976
آگهــی تغییــرات شــرکت زنبــور داران کوهپایــه طرقبــه
شــاندیز شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  41096و شناســه
ملــی  10380569571بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/05/15و نامــه شــماره
506/19/275162مــورخ  1398/09/28اداره تعــاون
روســتایی بینالود تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :نام شــرکت به
“ کشــاورزی زنبــورداران کوهپایه طرقبه شــاندیز “ تغییر یافت
و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصالح گردیــد -2 .الحاق تبصره
به ماده  5اساســنامه به شــرح ذیل تصویب گردید  :تبصره – در
صورتی که بین شــرکت و اشــخاص حقیقی و یــا حقوقی پیرامون
موضوعــی اختالفی ایجــاد گردد که از طریــق مذاکره حل و فصل
نشــود اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهیا روستائی و کشاورزی
منطقــه شــرق به عنــوان داور و مرجع حل و اختــاف خواهد بود .
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت
شــرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()911944

انرژی
دوشنبه  23تیر ماه1399
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خبر
مدیرکل دفتر فناوری نیروگاههای برق حرارتی:

مرکز پایش وضعیت نیروگاهها بهزودی
راهاندازی میشود

مدیرکل دفتر فناوری و بومیســازی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق حرارتی
گفت :مرکز پایش وضعیت نیروگاهها به زودی راهاندازی خواهد شــد که در صرفه
جویی هزینه ها وزمان موثر است.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو « ،علی عیسیپور» افزود :افتتاح این مرکز
موجب خواهد شد تجهیزات مورد نیاز و همچنین زمان انجام تعمیرات مشخص شده
و صرفهجویی قابل مالحظهای در هزینهها و زمان ایجاد شود.
وی افــزود :مرکــز پس از اخذ اطالعــات و وضعیت نیروگاهها اقــدام به تجزیه و
تحلیل واحدهای مربوطه میکند و قرار اســت بزودی نمایشگاه مجازی قطعات و
نیازمندیهای ساخت داخل نیروگاهی راهاندازی شود.
عیسی پور گفت :قطعات ساخته شده در واحدهای نیروگاهی در این نمایشگاه مجازی
دائمی به نمایش گذاشــته میشود و نیازمندیهای این صنعت که بایستی در داخل
کشور ساخته شود در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا شرکتهایی که توانایی ساخت
داخل این قطعات را دارند ،برای همکاری اعالم آمادگی کنند.
عیسیپور با اشــاره به تدارک فهرســتی از تامین کنندگان ،گفت :شورای ارزیابی
صالحیت تامین کنندگان در شرکت تشکیل شده و فراخوان سه قطعه یدکی نیروگاه
همچون پرههای ثابــت و متحرک واحدهای  F۵و فیلتر هوای توربینهای گازی
بوســیله سامانه ستاد ایران اعالم شده و بزودی فهرست این قطعات تهیه و اطالع
رسانی خواهد شد.مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت تولید نیروی
برق حرارتی با تاکید بر اینکه این برنامه برای تامین کنندگان قطعات نیروگاهی ادامه
خواهد یافت ،اضافه کرد :بر اســاس برنامهریزی صورت گرفته سه قطعه نیروگاهی
دیگر نیز شــامل پرههای واحدهای توربینهای بخار ،پرههای کمپرسور واحدهای
گازی و لولههای بویلر نیز در برنامه قرار گرفته است.
وی افزود :فراخوان مربوط به این بخش بهزودی توسط دفتر امور قراردادها از طریق
سامانه ســتاد ایران انجام و ارزیابیهای مربوطه از ســوی پژوهشگاه نیرو صورت
خواهد گرفت تا با ابالغ آن ،شــرکتهای زیرمجموعه تولید بتوانند از این فهرست
استفاده کنند.عیسیپور ضمن تاکید بر اینکه دستورالعمل ارزیابی صالحیت پیمانکاران
تعمیرات اساسی در حال بروزرسانی است ،گفت :پس از بروزرسانی این دستورالعمل و
اخذ مصوبه کمیته فنی و بازرگانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی ،دستور فراخوان
برای تهیه لیست بلند پیمانکاران تعمیرات اساسی ارائه خواهد شد.
مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق حرارتی با
اشــاره به تشکیل کمیته بار اول از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
گفت :در این کمیته چنانچه ساخت قطعهای برای نخستین بار در کشور انجام شود،
بدون برگزاری مناقصه به شــرکت دانشبنیان واگذار میشود و تا سقف  ۵۰میلیارد
تومان برای بخش تولید به هر شرکت واگذار خواهد شد.وی با اشاره به شکلگیری
کمیته بار اول در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ،افزود :در این کمیته
قطعات ساخت بار اول از شرکتهای تولیدی درخواست شده است که در صورت تایید
در کمیته داخلی شرکت به کمیته بار اول معاونت ارجاع داده خواهد شد.
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی شــن و ماســه همــت آوران نوین
مینودشــت به شماره ثبت  1857و شناســه ملی  10980299590به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/03/26ونامه شماره
/99/2706/182ص مــورخ  1399/03/27اداره تعــاون کار ورفاه
اجتماعی شهرستان منیودشــتتصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حسین حدادی
دوزین به شــماره ملی  4889626591به ســمت رئیس هیات مدیره و
مرتضی قزل سوفلو به شماره ملی 4889495861به سمت نائب رئیس
هیات مدیره و مهدی حدادی به شــماره ملی  4888989990به ســمت
منشــی هیات مدیره و آسیه قزل سوفلو به شماره ملی 2020064741
و محمد قزل ســوفلو به شــماره ملــی  4889579508به عنوان اعضای
علــی البدل هیات مدیره به مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند .مرتضی
قزل ســوفلو کدملی  4889495861بسمت مدیرعامل شرکت تعاونی
به مدت ســه سال انتخاب گردید.کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد
آور بانکی از قبیل چک-ســفته و برات و اوراق بهادر با امضای ثابت آقای
مرتضی قزل سوفلو مدیرعامل و آقای حسین حدادی دوزین رئیس هیات
مدیره و مهر شــرکت دارای اعتبار اســت ودر غیاب آقای حســین حدادی
دوزین رئیس هیئت مدیره  ،آقای مهدی حدادی منشی هیئت مدیره حق
امضاء خواهد داشــت  .اســناد و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر
شــرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت ()912050
آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی زغال چوب جرقه ســبز
گلستان به شــماره ثبت  1792و شناسه ملی 14003622182
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العاده
مــورخ  1398/08/18که طی نامه شــماره  2704/1305مورخ
 1398/11/30اداره تعــاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان علی
آبــاد که به ایــن اداره واصل گردیده اســت تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :بهزاد طاهری نســب باکدملی  2110501057عضو اصلی
هیئت مدیره و نادر مالزادهباکدملی  2030090468عضو اصلی
هیئت مدیره و ســوده فندرسکی باکدملی  4879652857عضو
اصلــی هیئت مدیــره و اکبر فندرســکی باکدملی 226945627
عضــو علــی البــدل هیئت مدیــره و پیــام طاهری نســب باکدملی
 2110333626بســمت عضــو علــی البدل هیئــت مدیره برای
مدت ســه ســال انتخاب گردیدند .صورتهای مالی سالهای  95الی
 96تعاونــی قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت .زینب غالمی
غالمعلــی باکدملــی  4591376303بــازرس اصلــی و ماه نســاء
صادقلــو باکدملی  4879794732بازرس علی البدل برای مدت
یک ســال مالــی انتخاب گردیدنــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان گلستان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری علی
آباد گرگان ()912049
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی شــن و ماسه همت آوران نوین
مینودشت به شماره ثبت  1857و شناسه ملی 10980299590
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مورخ
 1399/03/26ونامــه شــماره /99/2706/182ص مــورخ
 1399/03/27اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان
منیودشــتتصمیمات ذیــل اتخــاذ شــد  :ترازنامــه و صورتهــای
مالــی ســالهای  1397 ، 1396 ، 1395 ، 1394و  1398مــورد
تصویــب مجمع قــرار گرفت .حســین حدادی دوزین به شــماره
ملــی  4889626591و مرتضــی قــزل ســوفلو به شــماره ملی
 4889495861و مهدی حدادی به شماره ملی 4888989990
بــه عنــوان اعضــاء اصلی هیــات مدیره و آســیه قزل ســوفلو به
شــماره ملی  2020064741و محمد قزل سوفلو به شماره ملی
 4889579508بــه عنوان اعضای علی البــدل هیات مدیره به
مدت ســه ســال انتخاب گردیدند .علیرضا ممشلی به شماره ملی
 4889398481بــه عنــوان بــازرس اصلــی و معصومه حدادی
دوزین به شــماره ملــی  4889650415به عنــوان بازرس علی
البــدل به مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند  .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان گلســتان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مینو دشت ()912047

