
  

همزمان با روزمازندران صورت گرفت:
آغاز گازرسانی به ۲ روستای بخش الریجان آمل

ساری/ صدیقه عباسی نیک
کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۲ روستای السم و زیار در 
بخش الریجان شهرستان آمل با اعتبار بیش از ۹۰ میلیارد تومان به زمین 

زده شد.
محمدحسن یحیی نژاد مدیر مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز 
مازندران با اظهار این که طی کمتر از یکسال گازرسانی به این ۲ روستا به 
بهره برداری خواهد رسید، گفت: یکهزار و ۱۰۰ خانوار این ۲ روستا از نعمت 

گاز بهره مند می شوند.
وی با توضیح این که ۴۵ کیلومتر شبکه گذاری باید در این طرح عملیاتی 
شود، ادامه داد: از ۵۵ روستای بخش الریجان واقع در جاده هراز آمل، 
شهر رینه و چهار روستای این بخش از نعمت گاز به روش سی ان جی 
برخوردارند و  شبکه گذاری داخلی ۱۸ روستای این بخش کوهستانی نیز 

اجرا شده است.
مدیر مهندسی شرکت گاز مازندران با ذکر این نکته که در حال حاضر 
شبکه گاز به دورترین و صعب العبورترین نقاط استان رسیده است، گفت: 
اکنون عملیات گازرسانی ۱۵۰ روستای مناطق کوهستانی در حال اجراست 

و ۲۵۰ روستا در مرحله انتخاب پیمانکار گازرسانی قرار دارند.
وی ادامه داد: به طور یقین با اتصال شبکه داخلی گاز استان به این 
خطوط اصلی، افت فشار گاز در استان از بین خواهد رفت و همه مناطق 

روستایی و شهری نیز از این انرژی پاک بهره مند خواهند شد.
یحیی نژاد افزود: مازندران از سه نقطه به خط لوله گاز سراسری وصل 
می شود تا  همه مناطق شهری و روستایی تحت پوشش کامل گازرسانی 

قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه شهرهای کوهستانی گزنگ، کجور، پلور و بلده در مرحله 
گاز رسانی قرار دارند، یادآور شد: طبق برنامه سه نقطه شامل اتصال 
خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاشم)ع( در جاده هراز، گدوک در محور 
فیروزکوه و سه هزار تنکابن از طریق محور الموت قزوین به شبکه گازرسانی 

استان متصل می شوند.
گفتنی است در حال حاضر ۹۹.۹ درصد خانوارهای شهری و ۹۶ درصد 
خانوارهای روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند و این استان از نظر 

مشترکان خانگی با ۹۲ درصد رتبه دوم کشور را عهده دار است.
این مراسم با حضور دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مسئولین شهرستانی در محل مسجد روستای 

السم شهرستان آمل برگزار شد.

نیاز کشور به ساخت پتروپاالیشگاه، هرروز بیشتر از دیروز

وپاالیشگاه ها حرکت کندتکمیل پتر
ساخت پتروپاالیشگاه می تواند با ایجاد ارزش 
افزوده در صنعت نفت، درآمدهای ارزی ایران 

را چند برابر کند.
مقدار  افزایش  با  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
این  کمبود  از  نگرانی ها  حاال  بنزین  مصرف 
سوخت در کشور باال گرفته است و کارشناسان 
از احتمال نیاز به واردات در صورت ادامه این 

روند و ثابت ماندن تولید خبر می دهند.
افزایش ۲۴ درصدی مصرف بنزین در تابستان 

امسال
هفته گذشته شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران از افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف بنزین در مقابل رشد ۵ درصدی تولید 

این محصول خبر داد.
تأمین بنزین موردنیاز کشور با تولید داخل و 
گذر از موج شدید افزایش سوخت در کشور در 
حالی است که پیش از این با وجود دارا بودن 
کشورهای  از  یکی  ایران  نفتی،  عظیم  منابع 
 ۹۶ سال  که  طوری  به  بود  بنزین  واردکننده 
میزان ۱۷ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شد.

گفتنی است از سال ۹۷ و با بهره برداری از 
واردات  از  ایران  خلیج فارس،  ستاره  پاالیشگاه 
بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال ۹۸ به عنوان 
صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح 
شد. صادرات فراورده های نفتی ایران نیز کاهش 
چشمگیری داشته است به طوری که سال اول 
کرونا سه میلیارد دالر بنزین صادر کردیم اما 
بنزین  صادرات  پاالیشگاه ها  از  قطعاً  امسال 
به  نیز  گازوئیل  صادرات  و  داشت  نخواهیم 

حداقل خود خواهد رسید.
رکود چندساله در ساخت پاالیشگاه

هرچند پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دولت 
گذشته به بهره برداری رسید و توانست کشور 
را از واردات بنزین نجات دهد؛ اما بعد از آن 
سازی  پاالیشگاه  حوزه  در  بی توجهی شدیدی 
حاکم شد. دولت یازدهم و دوازدهم که پروژه 
درصد   ۷۰ با  را  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
تحویل گرفته بود، تصور می کرد وظیفه خود را 
در ساخت پاالیشگاه به انجام رسانده و دیگر 

نیازی به ساخت پاالیشگاه نیست.
را  پاالیشگاه سازی  پیشین نفت  حتی وزیر 
که  می کرد  افتخار  و  می دانست  کثافت کاری 
در مدت ۱۵ سال وزارت خود یک پاالیشگاه نیز 
نساخته است. همین بی توجهی چندین ساله 
به احداث واحدهای پاالیشی جدید باعث شد 
خام فروشی منابع نفتی در کشور سیر صعودی 

بگیرد و این منابع به ثمن بخس و به دلیل نیاز 
کشور به منابع مالی حراج شود.

واحدهای  ساخت  در  کشور  عقب افتادگی 
نفت  دهه ای  چند  فروشی  خام  و  پاالیشگاه 
حتی  کشورها  از  بسیاری  که  است  حالی  در 
یک قدم  ندارند  نفتی  منابع  که  کشورهایی 
جلوتر به ساخت پتروپاالیشگاه رو آورده اند تا 
مزایای  از  و  کنند  تولید  بیشتری  ارزش افزوده 
پاالیشگاه و پتروشیمی به صورت هم زمان بهره 

ببرند.
دالیل اهمیت ساخت پتروپاالیشگاه در کشور

به  ما  کشور  در  پتروپاالیشگاه  ساخت 
متنوع  منابع  به  کشور  نیاز  و  تحریم  دلیل 
اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه در حال حاضر 
شرکت های پاالیشی محدودی در جهان وجود 
دارند که خریدار نفت ایران هستند و البته برای 
اقسام  و  انواع  باید  نیز  آن ها  به  نفت  فروش 

روش های دور زدن تحریم را اجرا کرد.
مواد  می شود  باعث  پتروپاالیشگاه  ساخت 
که  شود  تولید  کشور  در  متنوعی  شیمیایی 
ارزش افزوده باالیی دارند و مشتریان زیادی نیز 
در سطح جهان برای آن ها وجود دارد. به این 
صنعت  محصوالت  می توان  به راحتی  ترتیب 
نفت کشور را در بازارهای جهانی عرضه و مقدار 

زیادی ارز وارد کشور کرد.
پتروپاالیشگاه  ساخت  این  بر  عالوه 
اشتغال زایی قابل توجهی در کشور ایجاد خواهد 
کرد و باعث رونق اقتصادی و رونق صنعت نفت 

در کشور خواهد شد.
اهمیت و مزایای باالی ساخت پتروپاالیشگاه 
در کشور باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس 
»احداث  عنوان  با  طرحی   ۹۷ سال  پاییز  در 
سرمایه گذاری  از  استفاده  با  پتروپاالیشگاه ها 
مردمی و روش تنفس خوراک« پیشنهاد دهد. 
این پیشنهاد در تیرماه سال ۹۸ در صحن علنی 
بررسی شد و با عنوان قانون »حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی« تصویب شد.

اعطا تسهیالت نفتی به سازندگان 
پتروپاالیشگاه

که  بود  این  قانون  این  تصویب  از  هدف 
واحدهای پتروپاالیشگاهی با استفاده از جذابیت 
موجود در این قانون ساخته شده و در کشور 
توسعه پیدا کنند. امتیاز »تنفس خوراک« داده 
شده در این قانون باعث می شود تا زمانی که 
پتروپاالیشگاه  واحدهای  احداث  اولیه  سرمایه 

ساخته شده برگردد، خوراک دریافت کنند بدون 
آنکه بهایی بابت آن بپردازند.

درواقع این اقدام نوعی اعطا تسهیالت است 
داده  پتروپاالیشگاه ها  به  نفت  ذخایر  از  که 
قالب  در  سرمایه  بازگشت  از  بعد  و  می شود 

اقساط ۴ تا ۸ ساله دریافت می شود.
پتروپاالیشگاهی  طرح   ۸ حاضر  حال  در 
توانسته اند ذیل این قانون از وزارت نفت تایدیه 
بگیرند که ۵ طرح آن پتروپاالیشگاه نفت خام 
گازی  میعانات  پتروپاالیشگاه  آن  طرح   ۳ و 

هستند.
نبود جدیت در وزارت نفت برای تکمیل 

طرح های پتر وپاالیشگاهی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم وعده هایی 
ساخت  و  کار  سرعت  افزایش  بر  مبنی 
پتروپاالیشگاه ها داده شد و وزیر نفت نیز یکی 
از اولویت های وزارت نفت در دولت سیزدهم 
گفت:  و  کرد  اعالم  پتروپاالیشگاه  ساخت  را 
»در دنیا امروز به دنبال احداث پاالیشگاه نفت 
نمی روند، بلکه در زمینه ساخت پتروپاالیشگاه ها 
سوخت محور  تنها  که  می شود  سرمایه گذاری 

نباشند، به گونه ای که همزمان تولید سوخت و 
خوراک برای صنایع پتروشیمی داشته باشد، این 
مورد نیز جزو اولویت ها و برنامه های وزارت نفت 

برای جلوگیری از خام فروشی است«
عمر  از  سال  یک  از  بیش  گذشت  با  اما 
دولت هنوز جدیتی در عمل به این وعده دیده 
نمی شود؛ به طوری که درصد پیشرفت برخی 
از طرح های پتروپاالیشگاهی تأیید شده صفر و 

برخی دیگر بسیار اندک بوده است.
شرایط فعلی به وجود آمده در ساخت این 
واحدها و نبود عزم جدی برای پیشرفت کار 
این تصور را ایجاد می کند که دولت سیزدهم 
قطع  در  جدیتی  گذشته  دولت  همچون  نیز 
خام فروشی منابع نفتی و حفظ منابع ملی 
با  باید  این صورت  ندارد، در غیر  این کشور 
پیش  موانع  جهادی  و  شبانه روزی  پیگیری 
روی این طرح ها را بردارد و در صورت مشاهده 
کم کاری از سوی هر یک از صاحبان طرح ها 
و نبود توانایی برای تکمیل آن ها، همانطور که 
در قانون هم پیش بینی شده مجوز آن طرح 

را لغو کند.

اخبار

ساخت پتروپاالیشگاه در 
کشور ما به دلیل تحریم و نیاز 
کشور به منابع متنوع اهمیت 

دوچندان دارد؛ چراکه در حال 
حاضر شرکت های پاالیشی 

محدودی در جهان وجود دارند 
که خریدار نفت ایران هستند و 
البته برای فروش نفت به آن ها 

نیز باید انواع و اقسام روش های 
دور زدن تحریم را اجرا کرد

انرژی
یکشنبه 8 آبان 1401/ شماره 1342

روزنامه صبح ایران 4

: سفید  ,رنگ خودرو  و برگ سبز خودرو و پالک خودروی  ساینا  سند کمپانی 
 : شاسی  ,شماره   18 88ق2۶۵ایران   : پالک  ,شماره   1399  : نقلیه  وسیله  ,مدل 
NAS831100L5711209 ,شماره موتور : M15/9095252 ,نام صاحب سند : جواد 

جمهور مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/08/85(

کارت دانشجویی اينجانب فاطمه الری به شماره دانشجویی ۹۷4000۶۹ در رشته 
مهندسی شیمی مقطع تحصيلی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود مدارک را به ادرس تهران، میدان رسالت، 

خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران ارسال نماید.)کد1401/08/92(

برگه سبز خودرو همراه با سند کمپانی و کارت هوشمند خودروی اینجانب امید 
تقی  ی 2388فرزند  شناسنامه  شماره   2122796901 ملی  کد  با  بسطامی  مهاجر 
مهاجر بسطامی خودری پراید 111 رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1396شماره پالک 
موتور  NAS431100H5705444شماره  شاسی  شماره   59 15س848_ایران 
M135804616 بنام امید مهاجر بسطامی در تاریخ 1401/04/01مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/08/96(

گواهینامه پایه دو ، کارت هوشمند سوخت ، معاینه فنی خودرو، کارت خودرو ، 
سند کمپانی ، برگه سبز خودرو ، کارت بیمه خودرو حسن قربانی شامخ با کد ملی 
0075934140 به شماره شناسنامه 12942 فرزند فتح اهلل مربوط به خودرو نیسان 
جرثقیل رنگ سفید -روغنی مدل 1389 به شماره پالک 61و588ایران33 شماره 
شاسی NAZPL140TBM244702CNG به شماره موتور 537263 به نام حسن 
پایه دوم ،کارت هوشمند  قربانی شامخ در تاریخ 1401/07/28 به همراه گواهینامه 
سوخت ،معاینه فنی خودرو ،کارت خودرو ، ، سند کمپانی ، برگه سبز خودرو ، کارت 

بیمه خودرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/94(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1401۶030۷00۵00341۶ 
مورخ 1401/0۶/30 هیات به شماره کالسه ۵8-1401 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسنی 
فرزند حسین  به شماره شناسنامه ۶3 صادره از جاجرم در یک قطعه محوطه محصور 
به مساحت 18۶,۷0متر مربع، از پالک ۹0۷ فرعی از1۶3 اصلی واقع در اراضی پنبه 
زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی رحیم داد خدائیان کریم فرزند براتعلی 
فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/08/23
شناسه آگهی: 1401880

علی اوسط رستمی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سفیر هوش مصنوعی درتاریخ 1401/06/10 
به شماره ثبت 11280 به شناسه ملی 14011468312 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
فعالیت :برگزاری دوره های استعداد یابی ، ساخت ، پیاده سازی ، محصول ، فناوری 
اطالعات ، برنامه نویسی ، هوش مصنوعی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی ، کلیه فعالیت های تجاری برای شرکت ، خرید و فروش و واردات )مجاز( و 
صادرات )مجاز( و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای 
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی )جهت شرکت ( درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر 
یاسوج، شهرک جهاد، خیابان سپند، خیابان شهید اوینی، پالک 0، طبقه همکف 
کدپستی 7591385834 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احمدرضا افشاری به شماره 
ملی 1850344043 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد دارابی به شماره 
الشرکه خانم زهره رستگار دولت  ریال سهم  ملی 3360034392 دارنده 1000000 
آباد به شماره ملی 4231895422 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای احمدرضا افشاری به شماره ملی 1850344043 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد دارابی به 
شماره ملی 3360034392 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زهره رستگار دولت آباد به شماره ملی 4231895422 به سمت عضو اصلی 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 مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )1402078(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مشکات دریایی پیشداد درتاریخ 1401/07/30 
به شماره ثبت 603518 به شناسه ملی 14011592735 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
فعالیت :صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آالت، اخذ 
نمایندگی کشتیرانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و 
تاسیس شعبه، آخذ وام و تسهیالت بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت 
نزد بانک ها، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جهاد، خیابان چهلستون، 
خیابان دوم، پالک 10، طبقه 2، واحد 4 کدپستی 1431693648 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم نازی اردالن به شماره ملی 0061460273 دارنده 100000000 ریال سهم 
الشرکه آقای محمدجواد قایدی به شماره ملی 2372552988 دارنده 900000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نازی اردالن به شماره ملی 0061460273 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدجواد قایدی به شماره 
ملی 2372552988 به سمت 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، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا و درصورت نبودن مدیرعامل با امضا 
نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
اتحاد ملت جهت درج آگهی  االنتشار  : طبق اساسنامه روزنامه کثیر  مدیر عامل 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1402568(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا گستر هلیا درتاریخ 1401/07/30 به شماره 
ثبت 603519 به شناسه ملی 14011592769 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه 
کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و 
واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی مانند لوله و اتصاالت و 
شیراالت وکلیه متعلقات ساختمانی - صنعتی - کشاورزی - پترو شیمی - مواد اولیه 
، ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاهای داخلی و بین المللی ، سرمایه گذاری 
در پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت های شرکت همچون فعالیت های اقتصادی 
و تولیدی و صنعتی و معدنی - ساختمانی و کشاورزی و موسسات فنی و مهندسی 
ذیربط با استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و مالی 
داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و 
اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها داخلی و خارجی همچنین 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی به منظور گسترش موضوع فعالیت 
شرکت و اعطای نمایندگی به آنها ، بازرگانی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
و مورد نیاز ، شرکت در کلیه مناقصات حقوقی و حقیقی اعم از داخلی و بین المللی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، پارک شهر، خیابان خیام، کوچه قور خانه، پالک 48، پاساژ صحت، طبقه 
-1، واحد 5 کدپستی 1114836384 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی جاویدبخت 
به شماره ملی 2730237798 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای میثم رفیعی 
به شماره ملی 4900177601 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای مهدی جاویدبخت به شماره ملی 2730237798 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای میثم رفیعی به شماره ملی 4900177601 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1402585(

گردشگری  و  هوایی  مسافرت  خدمات  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
به شناسه ملی  ثبت 603741  به شماره  ترانه سفر آسیا درتاریخ 1401/08/03 
به شرح  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14011604386
تنظیم  و  روادید  :اخذ  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر 
خدمات  هرگونه  و  مکان  ذخیره  و  خارجی  و  داخلی  گروهی  مسافرت  انجام 
برنامه  ، تنظیم  بلیط  از قبیل فروش  گردشگری خدمات دفاتر مسافرت هوایی 
ذخیره   ، ریلی  و  زمینی  هوایی-  از  اعم  مسافرت  بلیط  فروش  مسافرتی،  های 
مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به ترابری مسافر بطور مستقیم وغیرمستقیم 
با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری، اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت 
گروهی و گشتهای داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و 
جهانگردی با رعایت قوانین و مقرراتایرانگردی و جهانگردی ، ارائه کلیه خدمات 
نرم  توسعه  و  الکترونیکی  بلیط  الکترونیکی، صدور  به صورت  هوایی  مسافرت 
هوایی  سازمان  مقررات  و  قوانین  بارعایت  برداری  بهره  جهت  الزم  های  افزار 
کشور ، انجام هریک ازفعالیت های فوق مستلزم دریافت مجوز از مرجع ذیربط 
شرکت،  مدیران  شرکا،   ، سهام  درخصوص  تغییرال  .هرگونه  میباشد  متبوع 
مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با کسب موافقت اداره کل میراث فرهنگی، 
انتقال  و  نقل  پذیرد.هرگونه  صورت  تهران  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خارج  کشوریا  از  نقطه  هر  در  شعبه  یا  نمایندگی  وقبول  حذف  و  ایجاد  سهام 
از کشور و هر گونه تغییر نام در مفاد اساسنامه یا الحاق یا حذف چند ماده در 
انتقال  همچنین  و  سهام  انتقال  و  شرکت  سرمایه  کاهش  یا  افزایش  اساسنامه 
مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیر عامل میبایست با رعایت قوانین و مقررات و 
اعالم کتبی سازمان هواپیمایی کشوری انجام پذیرد. به موجب تاییدیه وزارت 
و   14011/126/9635 شماره  به  دستی  وصنایع  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
بموجب  گردید./  تاسیس   1401/07/26 و   1401/07/12 مورخ   14011/126/9850
گردشگری  میراث  سازمان   1401/05/12 مورخ   140121264805 شماره  مجوز 
 1400/01/18 مورخ   14002/126/304 شماره  مجوز  بموجب  گردید.  تاسیس 
شماره  مجوز  بموجب  گردید.  تاسیس  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
مدت  گردید.  تاسیس  کشور  هواپیمایی  سازمان   1400/01/21 مورخ   13728
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان 
رجبعلی  شهید  کوچه  شمالی،  آباد  جنت  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران، 
رشید تقی زاده )بهارستان نهم شرقی(، خیابان جنت آباد شمالی، پالک 290، 
ساختمان 340، طبقه همکف، واحد جنوبی کدپستی 1478777583 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای قدیر صادقی به شماره ملی 0051843706 دارنده 290000 
دارنده   0068723121 ملی  به شماره  میرطالبیان  لیال  خانم  الشرکه  ریال سهم 
 0492452938 ملی  شماره  به  زندی  نسرین  خانم  الشرکه  سهم  ریال   200000
دارنده 510000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای قدیر صادقی به شماره 
ملی 0051843706 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیال 
میرطالبیان به شماره ملی 0068723121 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم نسرین زندی به شماره ملی 0492452938 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1402563(

۹۵س  پالک  شماره  به  سفید  رنگ   20 ای  هیوندای  سواری  کمپانی  سند 
موتور شماره  NAKHGH226HB102100و  شاسی  شماره  و   44 ۵12ایران 

G4LCGZ106768مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/89(

پروانه بهداشتی از ) سازمان غذا و دارو / معاونت غذا و دارو ( سرد خانه ظفر 
گردید. مفقود   14840 پروانه  شماره  به  قندی  زفر  مهدوی  محمود  مدیریت  با 

)کد1401/08/86(

سند و بنچاق خودرو پراید مدل 13860به شماره انتظامی ایران55 د88233 به 
شماره شاسی s141228610389 و شماره موتور 1۹۶۹82۶متعلق به پرویز پاریاب 

مفقود گردیده است.)کد1401/08/90(


