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چهارشنبه  15مرداد ماه -1399شمــاره 3998

آغاز طرح تبدیل یارانه ای
خودروهای مسافربر شخصی به گازسوز

اخبار

وضع شرکتهای نفتی و پتروشیمی در

بورس خوب است

وزیر نفت گفت :شرکتهای نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی
خوب سهام آنها عرضه میشود ،در واقع وضع قابل تأملی دارند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از وزارت نفت ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در
پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه وضع صنعت نفت و گاز در بورس چطور اســت و
آیا سرمایهگذاری در این بخش را به مردم توصیه میکند یا خیر؟ گفت :شرکتهای
نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی خوب سهام آنها عرضه میشود،
در واقع وضع خوب و قابل تأملی دارند.

رسیدگی به سواالت کمیسیون انرژی از

وزیر نیرو به هفته های آتی موکول شد

مدیرطرحسیانجیشرکتملیپخش
فرآوردههاینفتیگفت:فازدومطرحتبدیل
یارانه ای خودروها به گازســوز ،خودروهای
مسافربر شخصی را تحت پوشش قرار می
دهــدکهطبــقبرآوردهایصورتگرفته
استارت کار از ماه های آینده آغاز می شود.
محمدحســین باقــری در گفت و گو با
ایســنا ،با اشــاره به آخرین وضعیت تبدیل
خودروهــای عمومی  ،اظهــار کرد :طبق
مصوبه شــورای اقتصاد ،تبدیل یارانه ای
خودروها به گازســوز بــرای خودروهای
عمومی به صورت رایگان است که شامل
تاکسی ها و انواع وانت ها با هر نوع پالک
شخصی و غیر شخصی می شود.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر در فاز
اول اجرای این طرح هســتیم و با پیشرفت
کار فاز دوم را نیز شروع خواهیم کرد ،تاکید
کرد :فاز دوم خودروهای مسافربر شخصی
هستند که شــامل اسنپ ،تپسی و آژانس
هاییکهتحتکنترلونظارتوزارتکشور
و یا شهرداری ها هستند ،می شود .در واقع
دو فاز برای این طرح در نظر گرفته شــده
کــه شــامل خودروهــای عمومــی و
مسافربرهای شخصی است.
مدیر طرح ســیانجی شــرکت ملی
پخــش فرآوردههــای نفتی با اشــاره به
پیشرفت انجام شده در مسیر فاز اول اجرای
طرح ،اظهار کرد :در حال حاضر باتوجه به
شــرایط کشور و شــیوع ویروس کرونا با

تعطیلی کارگاه ها روبه رو بودیم ولی باتوجه
به رعایت پروتکل ها از اواســط خرداد ماه
پیمانکاران کار تبدیل را آغاز کردند و ثبت
نام نیز در ســایت www .gcr.niopdc.ir
در حال انجام است.
 ۹۵هزار نفر ثبت نام کردند

بــه گفته باقری تا کنون حدود  ۹۵هزار
ثبــت نام صورت گرفته که از این تعداد ۲۶
هزار و ۴۰۰خودرو شــامل این طرح شــده
اند ۷۵۰۰ ،خودرو تبدیل شــده و  ۱۴هزار و
 ۵۰۰خودرو در صف تبدیل هستند و نوبت
خود را دریافت کرده اند.
وی با بیــان اینکه  ۴۶۰۰خودرو دیگر

هنــوز کارگاه خــود را انتخاب نکردند و در
فرایند کار انتخاب کارگاه و زمان مناســب
برای تبدیل هســتند ،تصریح کرد :با توجه
به استقبال خودروهای عمومی باید شرایط
رابررســیکنیــموبعــدازاینکهوضعیت
خودروهای عمومی مشخص شد به سراغ
خودروهای مسافربر شخصی می رویم.
مدیر طرح ســیانجی شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی افزود :در مجموع
یک میلیون ۴۶۴هزار خودرو در طرح تبدیل
رایگان قرار دارند که از این تعداد آنچه که
خودرو عمومی وجود داشته باشد و در سامانه
ثبــت نام کنند تبدیل خواهیم کرد و بعد از
اینکه این فاز انجام شد مرحله بعدی تبدیل

 ۹۰۰روستاتاهفتهدولتبهشبکهگازمتصلمیشوند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از بحث و بررسی پیرامون
اولویت های کمیته های فرعی این کمیسیون در جلسه امروز بعد از ظهر خبر داد.
مالک شــریعتی نیاســر در گفت و گو با ایســنا ،ضمن تشریح جلسه امروز بعد از
ظهر کمیســیون انرژی مجلس ،بیان کرد :قرار بر این بود تا در جلســه بعد از ظهر
کمیســیون انرژی با حضور وزیر نیرو ســواالت ســه تن از نمایندگان مورد بررسی
قرار گیرد اما باتوجه به انصراف یکی از نمایندگان از سوال خود و درخواست تعویق
بررســی ســوال یکی دیگر از ســوال کنندگان ،رسیدگی به سواالت نمایندگان از
وزیر نیرو به هفته های بعد موکول شد.
وی در ادامه اظهار کرد :جلســه بعد ازظهر اختصاص پیدا کرد به دســتور عادی
کمیسیون و اولویت های کمیته های فرعی کمیسیون انرژی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد :مقرر شد پیش نویسی که توسط
رئیس کمیســیون تهیه شــده بود ،اعضای کمیسیون نیز نظرات تکمیلی خود را در
این زمینه ارائه کنند تا در جلسه آینده نهایی و با رای اعضا به تصویب برسد.

افزایش  ۱.۶میلیون تنی تولید متانول کشور


یکی از  ۱۷طرح پتروشیمی وعده داده شده ،پنجشنبه این هفته در عسلویه به
بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه یه عنوان یکی از ۱۷
طرح پتروشیمی وعده داده شده توسط دولت روز پنج شنبه هفته جاری به بهره برداری
خواهد رســید .بنا بر اعالم ،این طرح که زیر مجموعه هلدینگ پتروفرهنگ زیرنظر
صندوق ذخیره فرهنگیان است از این پس روزانه یک میلیون دالر درآمدزایی خواهد
داشتکهاینامرمنجربهافزایشسودآوریفرهنگیانکشورخواهدشد.بهگفتهعباس
دولتی زاده  -مدیرعامل این شــرکت  -این مجتمع ۱۴میلیون نفر ســاعت کار بدون
حادثه در راه اندازی را به ثبت رسانده و خوشبختانه در سایه تالشهای زیاد کارکنان این
مجتمع در شــرایط ســخت روزهای کرونائی لطمه ای به سالمت نیروی انسانی وارد
نشده است.وی با اشاره بر اینکه نیروی انسانی فعال در این مجتمع از هیچ تالشی برای
ساخت و راه اندازی آن دریغ نکردند متذکرشد :همدلی ایجاد شد برای یک روز زودتر
به تولید رساندن این شرکت تا اندازه ای بود که بعضا برخی از کارکنان  ۶۰روز به خانه
نرفتند تا تولید انجام پذیرد.او از آغاز مطالعات اولیه برای احداث بخش پایین دستی در
این واحد تولیدی خبرداد و اظهار امیدواری کرد که از این طریق بتوان به تحقق ملی
جلوگیری از خام فروشی یاری رساند.این طرح از سال  ۱۳۹۴آغاز شد و در  ۷خردادماه
امسال با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  ۶۵۰هزار تن متانول به تولید رسید.

صرفه جویی  ۳۵۰۰مگاواتی برق


معاون هماهنگی و توزیع توانیر گفت :امسال در اوجمصرف ،با همکاری مردم،
 ۳۵۰۰مگاوات در مصرف صرفه جویی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ،غالمعلی رخشانی مهر ،گفت:
روز گذشــته وضعیت مصرف برق نســبت به زمان مشابه هفته گذشته ،بهتر است
و در مقایســه با دو روز گذشــته ۳۵۰ ،مگاوات پایینتر اســت.وی ادامه داد :هرچند
تفاهمنامههایی با صنایع امضا شــده اســت ،اما در صورت کاهش مصرف برق،
میتوانیم آنها را اجرا نکنیم و بستگی به میزان مصرف دارد .با توجه روند مصرف
و پیــش بینیهــا ،دمــای هوا هفته آینده به صورت میانگین نیز بیش از یک درجه
باالتر خواهد رفت.به گفته این مقام مســؤول روز گذشــته استانهای هرمزگان،
کهگیلویه و بویراحمد ،مرکزی ،اســتان تهران ،خراســان شمالی ،خراسان رضوی
و آذربایجان شرقی و کالنشهر اهواز در منطقه قرمز مصرف برق قرار گرفتند.

مفقودی
برگ سبزنیســان تیــپ 2300به شــماره موتور:
 219552شــماره موتــور D18541 :و رنــگ آبــی
روغنی مدل  1383شــماره پــاک 24ب 844ایران
 16بنــام آقای هــادی محمد یاری مفقــود واز درجه
اعتبار ساقط است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال
تولید تجمعی گاز ایران به حدود  ۳۰۰میلیارد مترمکعب
افزایش مییابد ،از افتتاح گازرسانی به  ۹۰۰روستای جدید
تا هفته دولت خبر داد و گفت :ساخت خط لوله جدید گاز
«پارچین-سنگبست-مشهد»باهدفافزایشپایداری
شبکه گاز در شمال شرق کشور آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،حسن منتظرتربتی امروز در حاشیه
افتتاح پروژه های گازرســانی استان خراسان رضوی که
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد ،در تشریح آخرین
وضعیت برنامه های توسعه شبکه گاز شهری و روستایی
ایران ،گفت :تا پایان ســال جاری و در قالب اجرای یک
برنامه دو مرحله ای عملیات اجرایی گازرسانی به 2000
روستای جدید آغاز شود.
وی افــزود :قانون بنــد «ق» تبصره دو قانون بودجه
سال  ۹۳و نیز قانون رفع موانع تولید که توسط مجلس به

تصویب رسید ،قوانین خوبی بودند که با تدبیری مناسب
و یک اجرای عالی توانســتند روند گازرســانی شهری،
روســتایی و واحدهای تولیدی و صنعتی را به این نقطه
برسانند.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این که قانون
مذکــور ایــن امکان را به شــرکت گاز داد تا «دود» را به
«درآمد» تبدیل کند ،تصریح کرد :اجرای این بند از قانون
بودجه که با هدف تسریع در روند گازرسانی به روستاهای
کشور مطرح شده بود و در پی آن ،جایگزینی گاز با دیگر
ســوختهای میان تقطیر در شهرها و روستاهایی که از
شــبکهگازدورهســتند،اینامکانرابرایمابوجودآورد
تا از محل صرفهجویی در مصرف سوخت مایع و صادرات
آن ،به درآمد قابل توجهی دســت یابیم.این مقام مسئول
در ادامه ،افزود :پس از آن ،صادرات سوخت مایع به محل
درآمدی برای انجام پروژههای گازرســانی تبدیل شد تا
بــدون دریافــت کمتریــن کمــک از دولت ،شــرایط

مفقودی
بــرگ ســبز موتــور ســیکلت زمــرد  ۱۵۰CDiبه
شــماره موتــور ZKC1501701861 :و شــماره
شاســی N2Z***150 29220462:ورنگ مشکی
مدل  ۹۲وشــماره پالک ایــران  27184-481بنام
آقای عیســی محمدی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.
مفقودی
برگسبزسواریپرایدصبابنزینیبهشمارهموتور:
۲۴۴۱۰۱۰و شماره موتورS1412287766446 :
و رنــگ ســفید مدل  ۱۳۸۷شــماره پالک 296ج24
ایــران 97بنام آقــای محمد نظری مفقــود واز درجه
اعتبار ساقط است.

مفقودی
کارتبازرگانــیبشــماره۰۰۷۲۶۵۲۰۲۰
متعلــق بــه محمــد نائیجــی بــه کــد ملــی
0072652020بهنامشرکتسلولزیشانه
مفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.
آگهی تغییرات شــرکت روســتائی شریف آباد شــرکت تعاونی
به شــماره ثبت  77و شناســه ملی  10460007450به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/26ونامه
شــماره 205/14/3/342/860مورخــه 98/11/29اداره
تعاون روســتایی شهرســتان ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شــد * :به
موضوع شــرکت مــوارد ذیل الحــاق گردید:تغییر بهــره برداری
جمعی و مشــترک از اراضی ملکی یا اســتیجاری بــه بهره برداری
جمعی و مشــترک امالک و مســتغالت و اراضی ملکی یا اســتجاری
درصــورت ضــرورت قانونــی پــس ازاخذمجوزهــای الزم وماده
مربوطه دراساســنامه اصالح گردید.ثبت فعالیت مذکوربه منزله
اخــذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ابهر ()928221
آگهی تغییرات موسســه صندوق قرض الحســنه سید الشهدا
زنجــان موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت  126و شناســه ملی
 10460010731بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ 1398/03/31ونامه شــماره 951مورخه
98/5/17ســازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد * :اساسنامه جدید موسسه در  3فصل و 18ماده و  9تبصره
به تصویب رســید * .ســرمایه موسســه ازهفتصد میلیون ریال
به پانزده میلیارد ریال ازمحل سودانباشــته صندوق طی گواهی
بانکــی شــماره 343مورخــه 98/5/1بانــک ملی شــعبه خیابان
فردوســی زنجان افزایــش یافت ومــاده مربوطه دراساســنامه
اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()928220

یارانه ای مسافربرهای شخصی انجام می
شــود.باقری با تاکید بــر اینکه طرح کلی
مجموع خودروهای عمومی و مســافربر
شخصی یک میلیون و  ۴۶۶هزار خودرو را
پوشش می دهد که ما امیدواریم فرایند به
گونه ای پیش برود که بتوانیم این طرح را
بــه طور کامــل اجرایی کنیم ،گفت :زمان
اجرای فاز دوم بستگی به شرایط و استقبال
خــودرو های عمومــی دارد اما باتوجه به
صحبــت هایی که با مســووالن ذیربط
صورت گرفته اســت احتمال دارد که طی
ماه های آینده بحث خودروهای شــخصی
را مورد بررســی قرار دهیم و کار تبدیل آن
ها را نیز آغاز کنیم.

خدمترســانی شــرکت ملی گاز ایران به مردم ،بیش از
پیش ،فراهم شود.
تربتی با اشــاره با کارنامه درخشــان شرکت ملی گاز
ایران از ســال  ۱۳۴۹تاکنون ،گفت :به مدد تالشهایی
که در بحث توســعه پارس جنوبی مطرح شــد و به دنبال
آن ،افزایش تولیدی که انجام گرفت ،موفق به توســعه
گازرســانی شهری و روستایی و نهایت ًا واحدهای تولیدی
و صنعتی شدیم .وی میزان تولید گاز را در سال پیش رو،
افزون بر  ۳۰۰میلیارد مترمکعب عنوان و خاطرنشان کرد:
با اقداماتی که در چارچوب بند «ق» طی چند سال اخیر
انجام شــد ،تقریب ًا حدود  ۱۰میلیارد دالر از «دود» های
سرگردان ،به پول تبدیل شد؛ هم اکنون هم مجموع ًا هر
سال بین  ۳تا  ۳.۵میلیارد دالر این درآمد را داریم ،در حالی
کــهکلهزینــهایکهبرایاینتوســعهانجامدادیم۴،
میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر بوده است.

اخبار

نفت در برابر نگرانیهای کرونایی کم آورد


قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه به دلیل نگرانی بازار از متوقف شــدن
روند احیای تقاضا به دلیل شیوع موج دوم بیماری کووید  ۱۹کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۳۷سنت معادل  ۰.۸درصد کاهش
پیدا کرد و به  ۴۳دالر و  ۷۸سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۳۰ســنت معادل  ۰.۷درصد
کاهش یافت و به  ۴۰دالر و  ۷۱سنت در هر بشکه رسید.
شاخص نفت آمریکا  ۱.۸درصد و نفت برنت  ۱.۵روز دوشنبه صعود کردند که
تحت تاثیر آمار بهتر از حد مطلوب فعالیت بخش تولید در آسیا ،اروپا و آمریکا بود
که نشان داد کارخانه ها در حال پشت سر گذاشتن پیامدهای اولیه شیوع پاندمی
هستند.الچالن شاو ،مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی استرالیا در این باره گفت:
در بخش تقاضا ما شاهد آمار تولید جهانی کامال دلگرم کننده بوده ایم اما همچنان
شواهدی از راکد شدن روند احیای تقاضا در چند هفته بازار به دلیل افزایش دوباره
مــوارد ابتــا به کووید  ۱۹وجود دارد.عاملی که به تقاضا برای ســوخت لطمه زده
اســت ،وضع قرنطینه در شــهرهای مختلف جهان از مانیل تا ملبورن برای مقابله
با شیوع بیماری جدید است و همزمان ،نروژ ترافیک کشتیهای تفریحی را متوقف
کرده است.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز که در آستانه انتشار آمار هفتگی ذخایر
نفت آمریکا برگزار شد ،پیش بینی کردند که ذخایر فرآورده های نفتی آمریکا هفته
گذشــته رشــد کرده است .گزارش موسســه امریکن پترولیوم روز سه شنبه و آمار
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشــنبه منتشــر خواهد شد.بر اساس گزارش
رویترز ،همزمان اوپک و متحدانش در ماه میالدی جاری حدود  ۱.۵میلیون بشکه
در روز به میزان عرضه خود اضافه کرده اند .تولیدکنندگان نفت آمریکا هم تصمیم
دارند تولیدی که چند ماه پیش به دلیل ســقوط قیمتها متوقف کرده بودند را راه
اندازی کنند.

صادرات نفت ونزوئال در  ۴۰۰هزار بشکه

ایستاد

صادرات نفت و ســوخت ونزوئال در ژوییه تغییر چندانی نســبت به ماه پیش از
آن نداشت و حدود  ۳۸۸هزار و  ۱۰۰بشکه در روز بود.
به گزارش ایســنا ،واشــنگتن امسال فشــارها علیه مشتریان ،شرکای تجاری
شــرکت نفتی دولتی  PDVSAونزوئال و شــرکت های کشتیرانی را تشدید کرده
تــا فــروش نفــت ونزوئال را متوقف کند .این امر یافتــن نفتکش برای حمل نفت
ونزوئال را برای بسیاری از مشتریان این شرکت دشوار کرده است.
طبــق آمــار رفینیتیو آیکان ،مجموعا  ۲۰محموله نفت و فرآورده های نفتی ماه
گذشته از ونزوئال صادر شد و هند دوباره به مقصد اصلی صادرات این کشور تبدیل
شد و یک سوم از کل صادرات نفت ونزوئال را دریافت کرد.
شــرکت ریالینس اینداســتریز هند پس از یک وقفه ســه ماهه به دلیل تحریم
های آمریکا ،در ژوییه واردات نفت ونزوئال را ازســر گرفت .این شــرکت خواســتار
اجازه وزارت خزانه داری آمریکا برای سواپ نفت ونزوئال با دیزل شد.
اما بهبود صادرات به هند برای جبران از دســت رفتن ســایر مشــتریان نفتی
ونزوئال در ماه های اخیر کافی نبود و صادرات در ژوییه  ۱.۸درصد باالتر از ژوئن
اما  ۶۰درصد کمتر از ژوییه سال  ۲۰۱۹بود.
ونزوئال همچنین  ۸۸هزار و  ۶۵بشــکه در روز نفت به اروپا و  ۸۵هزار و ۲۶۰
بشکه در روز به کوبا صادر کرد.واردات سوخت به این کشور آمریکای جنوبی که
برای تامین تقاضای داخلی برای بنزین با مشکل روبرو hست ،به  ۱۹هزار بشکه
در روز در مقایســه با  ۶۳هزار و  ۶۰۰بشــکه در روز در ژوئن کاهش پیدا کرد.بر
اســاس گزارش رویترز ،منابع آگاه در شــرکت  PDVSAاظهار کرده اند که همه
پاالیشگاه های این شرکت در ژوییه از کار افتاده بودند.

آگهــی تغییرات شــرکت آوا مدیریت ســپهر شــرکت با مســئولیت

آگهــی تغییرات شــرکت آوا مدیریت ســپهر شــرکت با
مســئولیت محدود به شــماره ثبت  12160و شناسه ملی
 14007742730به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
فــوق العاده مــورخ  1399/04/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  * :خانم زهرا داداشی به شماره ملی 4591369269
 7با پرداخــت  2000000000ریال به صندوق شــرکت
در زمــره شــرکاء درآمــد * .ســرمایه شــرکت از مبلــغ
 201000000ریال بــه  2201000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح
گردید* .اســامی شــرکا و میزان ســهم الشــرکه آنان پس
ازافزایش سرمایه عبارت است از :آقای اصغرکابلی دارای
1000000ریال سهم الشــرکه-آقای پویارحمانی دارای
200000000ریال ســهم الشــرکه وخانم زهراداداشی
دارای 2000000000ریــال ســهم الشــرکه اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زنجان ()928213

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ایمن بران عصــر نوین زنجان
درتاریــخ  1399/04/16بــه شــماره ثبــت  12985بــه شناســه ملی
 14009265123ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :اجرا و طراحی
و ســرویس و نگهداری اسانســور باالبرهای صنعتی و خانگی و پله برقی .
طراحی و مونتاژ انواع اسانســورهای کششی و هیدرولیکی و انواع باالبر.
صادارات و واردات کلیه کاالهای مجاز .شــرکت در مناقصات و مزایدات.
اخذ وام تســهیالت و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسســات دولتی
و غیــر دولتی .تجــارت الکترونیک درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان ،محله
ســعدی شمالی  ،خیابان شــهیدعبداله امیرفضلی  ،کوچه شهیدرمضانعلی
دســت افشان  ،پالک  ، 18 ، -15طبقه همکف کدپستی 4513678999
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم سمیه اســکندری به شماره
ملــی  4270566663دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
پرویز ســلیمانی به شماره ملی  5899467851دارنده  500000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه اســکندری به شماره ملی
 4270566663و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای پرویز ســلیمانی به
شــماره ملی  5899467851و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و
به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنیــن کلیــه نامه های عادی و اداری باامضــاء مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع
فعالیــت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری زنجان ()928215

آگهی تغییرات شــرکت مهندســین پی گســتران نیک اشراق

آگهیتغییراتشرکتروستاییباشقشالقشرکتتعاونیبهشمارهثبت63
وشناسهملی10460006329بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطور
فوقالعادهمورخ1397/12/20وباستنادنامهشماره205/14/11/184/84
مورخ 98/01/25ادارهتعاونروســتائیخدابندهتصمیماتذیلاتخاذشد-:
ترازنامهوحسابسودوزیانسالمالی1396شرکتموردتصویبقرارگرفت.
آقایانحســینعلیعیســیبیگلوبهشــمارهملی 5879739058وحکمعلیقهرمانیبهشمارهملی 5879882330بهترتیببهعنوانبازرساصلیوعلی
البدلبرایمدتیکســالمالیانتخابگردیدند.ادارهکلثبتاســنادوامالک
استانزنجانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریخدابنده()928212

آگهی تغییرات شــرکت مهندســین پی گســتران نیک اشراق
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  11959و شناسه
ملــی  14007408699به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عــادی بطور فوق العــاده مــورخ  1399/04/02تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد 1 :ـ آقای میثم بیات به شــماره ملی 4270908602
2ـ آقای صمد حســنی به شــماره ملی  4270292849به ســمت
اعضای هیئت مدیره شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری زنجان ()928217

آگهیتغییراتشرکتروستاییباشقشالقشرکتتعاونیبهشمارهثبت63و
شناسهملی10460006329بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوق
العادهمورخ1396/12/21وباستنادنامهشماره205/14/11/184/1114
مورخ 96/12/23ادارهتعاونیروستائیخدابندهتصمیماتذیلاتخاذشد-:
ترازنامهوحسابسودوزیانسالمالی 1395شرکتموردتصویبقرارگرفت
-.آقایانجوادعباسعلیبهشمارهملی 5879711080وحمزهعلیآقابیگلوبه
شمارهملی 5879600238بهترتیببهعنوانبازرساصلیوعلیالبدلبرای
مدتیکسالمالیانتخابگردیدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجان
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریخدابنده()928202

محدود به شــماره ثبت  12160و شناســه ملی  14007742730به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/09
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :آقــای اصغــر کابلــی به شــماره ملی
 4285475995بــا دریافت  1000000ریال ســهم الشــرکه خود
از شــرکت خارج گردید * .ســرمایه شــرکت ازمبلغ 4001000000
ریــال به مبلــغ  4000000000ریــال کاهش یافت و مــاده مربوطه
در اساســنامه به نحو مذکور اصالح می گردد* .اســامی شــرکا و میزان
ســهم الشــرکه آنان پــس ازکاهش ســرمایه عبارت اســت از: :خانم
زهراداداشــی دارای 2000000000ریــال ســهم الشــرکه و آقای
پویارحمانــی دارای 2000000000ریال ســهم الشــرکه اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری زنجان ()928216

شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  11959و شناسه
ملــی  14007408699به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
فــوق العــاده مــورخ  1399/04/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد 1 :ـ آقــای صمــد حســنی شــماره ملــی  4270292849با
پرداخــت  4000000ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء
درآمــد 2- .آقــای میثم بیات به شــماره ملی  4270908602با
پرداخت 5000000ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود
را به میزان  6000000ریال افزایش داد - .سرمایه شرکت از
مبلغ  2000000ریال به  11000000ریال افزایش یافت .در
نتیجه ماده مربوطه اساســنامه به شــرح مذکور اصالح می گردد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری زنجان ()928205

