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کمیسیون انرژی علت افزایش قبوض گاز برخی از 
مشترکان خانگی را بررسی خواهد کرد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: قبوض گازی که در 
ماه جاری برای برخی از مشترکان خانگی صادر شده است تفاوت چشمگیری 
با ماه های گذشته دارد و سبب شده تا ابهاماتی در نحوه تعرفه گذاری ایجاد 

شود.
مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، درباره علت افزایش قیمت قبوض گاز 
برخی از مشترکان خانگی، بیان کرد: آنچه که مجلس در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تعرفه گذاری گاز و برق پیش بینی کرد، تعرفه گذاری پلکانی 
بود و قرار بود دولت آئین نامه ای را در این بخش تهیه کند و بر اساس آئین 
نامه نسبت به تعیین پلکان ها و نحوه قیمت گذاری در هر پلکان اقدام کند و 
در واقع مجلس این اختیار را به دولت داده بوده که نسبت به قیمت گذاری 

پلکانی اقدام کند.
مجلس نحوه اجرای تعرفه گذاری پلکانی را به دولت سپرده است

وی ادامه داد: پس اینکه در هر پلکان چه میزان یارانه انرژی باید پرداخت 
شود و پلکان ها چگونه تعریف شود و نحوه محاسبه قیمت چگونه باشد؟ 
همگی در اختیار دولت بود. نخعی اظهار کرد: اما در ماه جاری قبوض گازی 
که برای برخی از مشترکان صادر شده است، تفاوت چشمگیری با قبوض ماه 
های گذشته دارد و این امر سبب شده تا ابهاماتی ایجاد شود که دولت چگونه 

این قبوض را محاسبه کرده است؟
افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی منطقی نیست

افزایش  نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
قیمتی که به صورت یکباره در قبوض گاز رقم خورده است، منطقی به نظر نمی 
رسد. این ابهام در نحوه تعرفه گذاری برای ما نیز وجود دارد و حتما در اولین 
فرصت این موضوع را در کمیسیون انرژی بررسی خواهیم کرد و امیدوار هستیم 
که به تعرفه گذاری منطقی تری برسیم. نخعی گفت: با توجه به گرفتاری هایی 
که مردم در اقتصاد و معیشت دارند و در تامین کاالهای اساسی با مشکل 
مواجه هستند، این افزایش قیمت یکباره در قبوض مشترکان منطقی به نظر 
نمی رسد. کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال خواهد کرد تا اگر مغایرت 

قانونی وجود دارد نسبت به تعدیل قیمت قبوض اقدام شود.

رشد اقتصادی آمریکا محرک صعود نفت شد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد اقتصادی بهتر از حد مطلوب آمریکا و 
امیدواری به احیای سریع تقاضای چین، برای دومین روز متوالی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۴ درصد 
افزایش، به ۸۷ دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۴ سنت معادل ۰.۴۲ درصد افزایش، به ۸۱ دالر و 
۳۵ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز پنج شنبه بیش از یک درصد 

صعود کرده بودند.
اقتصاد آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، رشد سریعتر از حد انتظاری 
داشت اما تولید ناخالص داخلی با آهسته ترین آهنگ در دو سال و نیم گذشته 

رشد کرد که منعکس کننده تاثیر هزینه های استقراض باالتر است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: نفت 
ممکن است برای انجام هر گونه حرکت قابل توجه برای پایان بردن هفته، با 
مشکل مواجه شود زیرا بسیاری از معامله گران منتظرند در دو رویداد بزرگ 
هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در بحبوحه حمایت پایداری که قیمت 
نفت از تقاضای قوی برای سوخت جت و دیزل پیدا کرده است، نمایندگان 
اوپک پالس هفته آینده برای بازبینی سیاست تولید این گروه دیدار می کنند. 
با کند شدن روند رشد تورم و بهبود تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی آمریکا 

هم درباره یک دور دیگر افزایش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت.
رشد قیمت نفت با رشد ۴.۲ میلیون بشکه ای ذخایر نفت در کاشینگ 

اوکالهاما که هاب قیمت گذاری معامالت نفت نایمکس است، محدود شد.
بر اساس گزارش رویترز، بازارهای نفت از خوش بینی گسترده ای که در 
نخستین روز آغاز فعالیت بازارهای سهام چین پس از تعطیالت سال نو وجود 

داشت، پشتیبانی شدند.

تهران؛ بحرانی ترین استان کشور

درمان کم آبی را در کشاورزی جست وجو کنیم
باال  را  راندمان  اگر  گفت:  دانشگاه  استاد  یک 
ببریم و با باال بردن الگوی کشت و راندمان ۱۵ 
تا ۲۰ درصد در مصرف کشاورزی کم کنیم بدون 
اینکه لطمه ای به کشاورزان وارد شود، می توانیم 

بحران آب را حل کنیم.
مهدی قمشی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره بارندگی ها و تاثیر آن بر حل مشکل 
کم آبی در کشور اظهار داشت: پیش بینی اقلیمی 
سال  که  می دهد  نشان  کشور  نقاط  اکثر  در 
نرمال و فرانرمال خواهیم داشت و امیدواریم که 
بارندگی های خوبی در ۳ ماه آینده داشته باشیم، 
کرخه  حوضه  در  را  وضعیت  پیش بینی ها  اما 
علیرغم  یعنی  می دهد،  نشان  بحرانی  همچنان 
اینکه وضع عمومی حوضه ها فرانرمال است در 
این حوضه بارش ها زیر نرمال و تداوم خشکسالی 
اگر  می رسد  نظر  به  داشت.  خواهیم  را  نسبی 
بخواهیم از هم اکنون به فکر باشیم باید به کرخه 
فکر کنیم که به خاطر خشکسالی دو سال گذشته 
وضعیت فوق بحرانی داشته و امسال هم حتی اگر 
بارش های خوبی داشته باشد اوضاع بهتر نخواهد 
شد. وی افزود: اگر شرایط کشور به سمت زیر 
نرمال باشد و بارش ها خوب نباشد باید از اکنون 
برنامه ریزی کنیم، یعنی در مناطقی که پیش بینی 
می شود با خشکسالی مواجه باشیم باید به اندازه 
اولویت بندی  و  باشیم  داشته  آب  حوزه  مصارف 
صنایع  و  بهداشت  شرب،  آب  مورد  در  شود. 
نمی توانیم محدودیت اعمال کنیم، مسائل زیست 
محیطی هم با سالمت جامعه بشری و طبیعت گره 
خورده و باید حقابه اش تامین شود، بنابراین خود 
به خود مدیریت را باید به سمت کشاورزی ببریم 
و کاهش مصرف داشته باشیم. باید هماهنگی بین 
وزارت  کشاورزی،  جهاد  نیرو،  وزارت  دستگاهی 
کشور، استانداری و نیروی انتظامی داشته باشیم 

تا مسئله مصرف آب این بخش را مدیرت و نظارت 
کاهش  یا  و  الگوی کم مصرف  به سمت  و  کنند 
سطح کشت بروند و سعی کنند آب را در حوضه 
مدیریت تا به تالطم اجتماعی نرسد و مردم هم 

تکلیف خود را بدانند. 
استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست 
دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پیش بینی این 
است که ما فقط در حوضه کرخه مشکل خواهیم 
داشت و بقیه کشور در حد خودش آب دریافت 
خواهد کرد. ولی اینکه این پیش بینی چقدر محقق 
شود؛ مشخص نیست، زیرا پیش بینی های اقلیمی 
حداکثر ۷۰ درصد محقق می شود و ۳۰ درصد خطا 
دارد، همانگونه که سال های قبل هم این اتفاقات 
افتاده به طوری که پیش بینی ها ترسالی بوده اما 
مجبوریم  صورت  هر  در  داشته ایم،  خشکسالی 
اعتماد کنیم و امید داشته باشیم که تحقق یابد. 
در صورت درست بودن پیش بینی کرخه مشکل 
دارد بنابراین استان های همدان، کرمانشاه، ایالم، 
لرستان و خوزستان که در حوضه کرخه هستند، 
دستگاه ها  همه  باید  داشت،  خواهند  چالش 
مدیریت کنند تا در انتهای حوضه که هورالعظیم 
است صدمه جدی وارد نشود و همه بتوانند به 

صورت نسبی از حوضه بهره مند شوند. 
جبهه های  و  هوا  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
ابری به نحوی است که در بهمن و اسفند هم 
بارش های خوبی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: 
حوضه هایی هم که کاهش آورد داشته اند از حد 
باالی  مناطق  خیلی  و  ندارند  فاصله  زیاد  نرمال 
نرمال هستند که امیدواریم همین وضعیت حفظ 
شود و در ادامه فصل بارش هم باران های خوبی 

دریافت کنند.
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  قمشی 
9۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف 

می شود در کشور ما بصورت جهانی، هدررفت آب 
بخش کشاورزی زیاد و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و 
راندمان بکارگیری آب در حوزه کشاورزی حدود ۳۰ 
درصد است، در حالی که حد قابل قبول باید به 
۵۰ تا ۵۵ درصد برسد. اگر راندمان را باال ببریم 
و با باال بردن الگوی کشت و راندمان، ۱۵ تا ۲۰ 
درصد در مصرف کشاورزی کم کنیم بدون اینکه 
لطمه ای به کشاورزان وارد شود می توانیم بحران 
آب را حل کنیم.  وی همچنین به موضوع آب در 
تهران اشاره و تصریح کرد: مسئله تهران بیشتر 

شرب است باتوجه آب هایی که منتقل می شود 
فعال مشکلی ندارد اما از نظر تامین آب شرب و 
بهداشت یکی از استان های بحرانی کشور است، 
و  از نظر شرب  را  استان  اگر بحرانی ترین  یعنی 
بهداشت اعالم کنیم حتما تهران است. کمترین 
آب را نسبت به جمعیت دارد و برای تامین نیاز 
شهر باید فکر جدی شود، در هر صورت فعال از 
اطراف تهران انتقال صورت گرفته و فعلی مشکلی 
از مدیریت آب  نیست به شرطی که در اطراف 

کشاورزی نهایت استفاده شود.

اخبار

قمشی: وضعیت هوا و 
جبهه های ابری به نحوی 

است که در بهمن و اسفند هم 
بارش های خوبی داشته باشیم، 

خاطرنشان کرد: حوضه هایی 
هم که کاهش آورد داشته اند 

از حد نرمال زیاد فاصله ندارند 
و خیلی مناطق باالی نرمال 
هستند که امیدواریم همین 

وضعیت حفظ شود و در ادامه 
فصل بارش هم باران های خوبی 

دریافت کنند

تاسیس موسسه غیرتجاری آموزشگاه پیام توحید گرگان در تاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 1302 به شناسه 
ملی 14011872638 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

میگردد . 
نام آموزشگاه پیام توحید گرگان موسسه غیر تجاری 

موضوع فعالیت : 
تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره ی پیش دبستانی ، 
دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول تا سوم ، دوره ی دوم ابتدایی شامل پایه های چهارم تا ششم ، دوره ی 
متوسطه اول شامل پایه های هفتم تا نهم و دوره ی متوسطه دوم شامل پایه های دهم تا دوازدهم بصورتی که 
مکان مدارس نیز در دوره آمادگی و ابتدایی در دبستان و دوره های متوسطه در دبیرستان و دوره های فنی حرفه 

ای و کار و دانش در هنرستان خواهد بود
تاسیس آموزشگاه های آموزش زبان های خارجی

ایجاد آموزشگاه های علمی آزاد و دایر نمودن کالس های تقویتی وآمادگی کنکور 
عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیر دولتی

اجاره ، خرید و ساخت فضاهای مناسب جهت فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استاندارد های متداول 
و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای 

آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی 
ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی ، تفریحی ، تشکیل و برگزاری نمایشگاه در 

زمینه فعالیت های فوق برنامه در واحد آموزشی مربوط
انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تعمیم آموزش و پرورش و پس از طی  تشریفات و مراحل 

قانونی و با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوط
ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و اولیاء آنان و متقاضیان در سنین مختلف

تبصره یک : کلیه فعالیت های موسسه در مسایل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون 
تاسیس مدارس غیر دولتی و آیین نامه های وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی وزارت اموزش و پرورش بوده 
و با نظارت ، تصویب و مجوز وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مشارکتهای مردمی و امور مدارس 

غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد . 
تبصره دو : دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مدرسه غیر دولتی از وزارت اموزش و پرورش برای نماینده 

موسسه الزامی است .
به موجب مجوز از اداره کل وزارت آموزش و پرورش برابر با شماره مجوز 2775182097 در تاریخ 1397/02/29 
در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. به موجب مجوز از اداره کل وزارت آموزش و پرورش برابر با شماره 
مجوز 2700261103/120 در تاریخ 1400/06/14 در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. به موجب مجوز از اداره 
کل وزارت آموزش و پرورش برابر با شماره مجوز 2775/255058/120 در تاریخ 1401/09/17 در استان مربوطه 

این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی استان گلستان، شهرستان گرگان، بخش مركزي، شهر گرگان، شهرك امام، بلوار شهرك امام، 
كوچه نوزدهم، پالك 17، طبقه همكف کد پستی   95343 49157   

دارایی شخصیت حقوقی 1،000،000 ریال نقدی 
سرمایه نقدی موسسه مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ، هر سهم به ارزش ده هزار ریالی 

میباشد که تحویل و در اختیار مدیرعامل موسسه قرار گرفت . 
میزان سهام هر یک از سهامداران بشرح زیر میباشد :

990/000   ریال  نصرت اله میرزاعلی          دارای 99  سهم ده هزار ریالی جمعا به مبلغ 
زلیخا مخدوم    دارای 1  سهم ده هزار ریالی جمعا به مبلغ  10/000   ریال 

مدیران 
آقای نصرت اله میرزاعلی به شماره ملی 4979230563 به سمت رییس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به 

سمت مدیر عامل به مدت 3 سال ، 
خانم زلیخا مخدوم به شماره ملی 2239534281 به سمت نائب رییس هیات مدیره به مدت سه سال ،

دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد و قراردادهای تعهدآور ، بانکی ، مالی ، چک ، سفته ، 
بروات ، ضمانتنامه ، تسهیالت بانکی ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیات 

مدیره و مدیر عامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
بازرسان 

خانم عاطفه پویان به شماره ملی 2230073605 به سمت بازرس اصلی به مدت 3 سال 
روزنامه کثیراالنتشار التیام جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید 

ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 

اداره ثبت شرگت ها و موسسات غیر تجاری گرگان
روزنامه در تاييد يا رد موارد باال مسئوليتي ندارد.

ارتباطات رایا مهر درتاریخ 1401/10/28 به شماره ثبت  با مسئولیت محدود توسعه فناوری  تاسیس شرکت 
607830 به شناسه ملی 14011878137 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و 
خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و تجهیزات رایانه ای و شبکه های رایانه ای ، ماشین های اداری 
و دیجیتالی ، کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطات و سخت افزار رایانه ، مشارکت و مشاوره و نظارت و اجرای کلیه 
پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات و زمینه های انفورماتیکی و همچنین مشاوره ، تعمیر و فروش تمامی سخت 
افزار سرور و سوئیچینگ )کلیدزنی( و ذخیره سازی و تجهیزات مخابراتی، رایانش ابری و امنیت. نصب و تولید 
سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری و غیررسانه ای، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت 
های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف شرکت ، شرکت در نمایشگاه ها و برپایی دوره های انتقال دانش 
فنی در زمینه انفورماتیکی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم 
از دولتی و خصوصی 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، قائم مقام-سنایی، 
خیابان سنایی، خیابان شهید استاد مطهری، پالک 356، طبقه 2، واحد 6 کدپستی 1586995117 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه رضابنده لو 
به شماره ملی 0020522223 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی قربانی به شماره ملی 1520141939 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه رضابنده لو به شماره ملی 0020522223 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی قربانی به شماره ملی 
1520141939 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 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. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444825(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همراه ایرانیان ساحل آرام لوتوس درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 607986 
به شناسه ملی 14011886980 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از قطعات الکترونیک، تلفن همراه، قطعات کامپیوتر، لپ تاپ، انواع رایانه، تبلت، تلفن 
هوشمند، پرینتر، انواع لوازم جانبی تلفن همراه شامل: محافظ صفحه نمایش، قاب و سایر اقالم مرتبط با تلفن همراه، 
خدمات پس از فروش و پشتیبانی از انواع تلفن همراه، تبلت و رایانه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و 
خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
جهت تحقق اهداف شرکت ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی 
ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و 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 و 
خصوصی و بینالمللی 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، چهارراه حافظ، کوچه الله، بن بست 
مهبد، پالک 3، طبقه 3، واحد 12 کدپستی 1139814955 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مرتضی امینی به شماره ملی 0702544965 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای محسن کباری به شماره ملی 0859839982 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای مرتضی امینی به شماره ملی 0702544965 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن کباری به 
شماره ملی 0859839982 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 یا رئیس هیئت مدیره 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1446544( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راهان آفاق ماهان درتاریخ 1401/11/04 به شماره ثبت 608135 به شناسه 
ملی 14011894911 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل:عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق، نفت و 
گاز به استثنای اکتشاف، استخراج و بهره برداری ، صنعت و معدن، آب وکشاورزی، طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره 
در زمینه های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری، اخذ وام و تسهیالت ازبانکها و موسسات مالی و اعتباری، 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 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، مهران، خیابان مهران، خیابان شهید حسین شرافتی ]هفتم[، پالک 10، طبقه همکف، واحد 1 کدپستی 
1471636661 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای هادی احمدی قشالقی به شماره ملی 0063380447 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد 
زارع به شماره ملی 0084443898 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای هادی احمدی 
قشالقی به شماره ملی 0063380447 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای محمد زارع به شماره ملی 0084443898 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 با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 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 )1446549( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پترو انرژی آدور ابزار درتاریخ 1401/11/03 به شماره ثبت 608078 به 
شناسه ملی 14011891596 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات و طراحی و ساخت ابزارآالت صنعتی و پاالیشگاهی و اخذ وام 
و تسهیالت ارزی و ریالی وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برپایی نمایشگاه. 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، هفده شهریور )فتح(، کوچه فتح دهم.، بزرگراه 65متری فتح، 
پالک 242، مجتمع تجاری تهران، طبقه 1، واحد 95 کدپستی 1386873767 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی حسینی به شماره ملی 
0057926026 دارنده 5000000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا حسینی به شماره ملی 0058091939 دارنده 
5000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی حسینی به شماره ملی 0057926026 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علیرضا حسینی به شماره 
ملی 0058091939 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. 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 )1446556( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن پردازش یکتا درتاریخ 1401/11/03 به شماره ثبت 608063 به شناسه 
ملی 14011890688 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت انجام کلیه امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات و 
ارتباطات. طراحی و راه اندازی و مدیریت فروشگاه های اینترنتی ، ارائه خدمات و تجهیزات در زمینه کلیه امور 
رایانه ای شامل سخت افزار و نرم افزار. ارائه خدمات انفورماتیکی شامل طراحی، تولید، اجرا توسعه پشتیبانی 
و مشاوره نرم افزارهای جامع کاربردی، اتوماسیونی انجام کلیه فعالیت ها و خدمات تولید محتوا، بهینه سازی و 
طراحی سایت و نرم افزارهای کاربردی به غیراز نرم افزارهای فرهنگی و هنری، کسب و کارالکترونیکی و طراحی 
و پیشبرد استارتاپ ها.مشاوره و طراحی و راه اندازی و پشتیبانی وب سایت و درگاههای اینترنتی و میزبانی 
اطالعات و اجرا و راه اندازی و پشتیبانی انواع نرم افزار مربوط به فعالیت شرکت و نرم افزارهای سفارش مشتری 
ارتباط و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک ،تولید و ارائه رایانه ، تولید و 
ارائه دستگاه های جانبی، خدمات شبکه های اطالع رسانی ،برگزاری همایشها و کنفرانسها ، دوره ها و جشنواره 
های مرتبط با فن آوری اطالعات ، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزاری تحت ویندوز ، وب ، فعالیت در کلیه 
زمینه های مرتبط با خدمات و تولید نرم افزارها و سخت افزار و شبکهـ  فن آوری اطالعات و تجارت الکترونیک 
مجاز و غیرشبکه ای و غیرهرمی ، خدمات نرم افزاری شامل برنامه ریزی رایانه ای مشاوره راه اندازی و نصب و 
فروش سیستم های صدا و تصویر و پرداخت،مشاوره سازمانی در زمینه فن آوری اطالعات و ارتباطات آی تی ، 
خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و خدمات پس از فروش از قبیل نصب و تجهیز و 
گارانتی و کلیه فعالیت های رایانه ای اعم از نرم افزار و سخت افزار از قبیل برنامه نویسی دستگاه های کارتخوان 
و ایجاد راه کارها و ساختارهای مربوط به آن. ارائه خدمات مدیریت و حسابداری،طراحی و پیاده سازی سیستم 
های مالی،شناسایی،جمع آوری و پردازش اطالعات در زمینه صنعتی وبازرگانی. ارائه خدمات اداری و مشاوره 
برای موسسات و شرکت ها.طراحی،مشاوره اجرا و نظارت فنی ارائه خدمات مشاوره و سیستم های مدیریت 
کیفیت مدیریت سیستمهای پزشکی ورزشی صنعتی و خدماتی و سیستم های برنامه ریزی. انجام امور اینترنتی 
و ثبت نام در سامانه ادارات دولتی و پیگیری آن. خدمات مشاوره مدیریتی ارائه امور خدماتی شامل تایپ و تکثیر. 
حق العمل کاری انواع کاالی مجاز بازرگانی. عقد قرارداد با بانک ها و، سازمانها شرکتها و نهاد و ارگانهای مختلف، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی کلیه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 
و اخذ وام اعتبارات و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، اخذ و 
اعطای شعبه و نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی 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، کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه هجدهم، پالک 15، 
ساختمان پزشکان گاندی، طبقه 5، واحد 15 کدپستی 1517955438 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد سجاد لواسانی به شماره 
ملی 0011490640 دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه خانم فرزانه سلیقه دوست به شماره ملی 0015538125 
دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه صنعان به شماره ملی 0018826172 دارنده 2500000000 ریال 
سهم الشرکه آقای نادر کاردان به شماره ملی 0080261175 دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمد سجاد لواسانی به شماره ملی 0011490640 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فرزانه سلیقه دوست به شماره ملی 0015538125 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه صنعان به شماره ملی 0018826172 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نادر کاردان به شماره ملی 0080261175 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 مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 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 )1446558(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدباقری فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 0440638593 صادره از 
شمیران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری-حسابرسی صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 
179814102385 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران-خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر شمالی-نبش آذرشهر 

پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/11/96(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریا احمدوند فرزند اردشیر به شماره شناسنامه 3950099840 صادره از 
نهاوند در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 93222 در 
تاریخ 1397/1030 مفقود گردیده است از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
مرکزی به نشانی تهران خ آزادی خ اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی پالک 136 صندوق پستی 13185/768 

ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/11/100(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نسرین حاجیوند خسروی فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 4210186805 
شماره  با  تهران  سما  آموزشگاه  از  صادره  معماری  کشی  نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  دورود  از  صادره 
سریال2722245مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آموزشکده 

سما تهران به کد پستی1477999651 ارسال نمایدنوبت سوم )کد1401/11/101(

   سند کمپانی  و کارت خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله 
نقلیه : 1388 و شماره پالک : 66 ایران 66ی294  و شماره شاسی : NAAN01CA4AK759531  و شماره 
موتور : 12488141400  به نام صاحب سند : علیرضا مقدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

.)کد1401/11/102(

کارت مباشرت بشماره 2188643)اتحادیه رایانه( آقای میرحافظ یدیسار به کد ملی 0078298679 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/103(

   سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش  و معاینه فنی خودرو نوع وسیله نقلیه : سواری  
به نام وسیله نقلیه : سایپا 131EX  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1392  و شماره پالک : 
ایران78 911 م 75  و شماره شاسی : NAS411100D1279189  و شماره موتور : 4916850 ,نام صاحب سند : 

پرویز کاظمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/104(

سند مالکیت ماشین پراید سواری به مدل1382 به پالک 52ل123ایران16به رنگ سفید روغنی به شماره 
موتور00564953و به شماره شاسیS1412282998303 به مالکیت زهرا فرجی به کد ملی0382243129 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/105(

  سند کمپانی خودرو پژو پارس ساده به شماره پالک 40_ 722س 25 ، شماره موتور 124K1530826و شماره 
شاسی NAAN01CE6LH344742 مفقود گشته و فاقد اعتبار است. )کد1401/11/106(

   سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و کارت بیمه خودرو   نوع وسیله نقلیه : سواری  به نام وسیله نقلیه : دنا پالس 
توربو  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1400  و شماره پالک : 58م998 ایران77  و شماره شاسی : 
NAAW61HU0ME407745  و شماره موتور : 153H0043962  به نام صاحب سند : فاطمه دهقان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/107(

شهربانی  شماره  12150840وموتور112840748552ب  شاسی  شماره  ب  پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
53م627ایران 55مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/11/108(

شماره  شاسی 12150840و  شماره  11و  شهربانی 53م627ایران  شماره  با  پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
شاسی11284074852 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است)کد1401/11/109(

شاسی  شماره  ایران 12 715ب84  پالک  شماره  سفید  رنگ  مدل 1398  سمند  خودرو  سبز  برگ  سند 
NAAC91CE3KF557915 شماره موتور 124K1319949 کد ملی 0933103417 بنام سعید عرفانی ضیاء 
طهرانی فرزند محمدرضا صادره مشهد در تاریخ 1401/11/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/110(

مدارک فارغ التحصیلی اینجانب سید محمدجالل موسوی خلخالی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 
31160 صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد رودهن با شماره 18978 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد اصل مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد رودهن به نشانی ارسال نمایید.)کد1401/11/111(

    برگ سبز خودری   سواری  به نام وسیله نقلیه : پرایدصبا  و رنگ خودرو : بژ  و مدل وسیله نقلیه : 1387  
و شماره پالک : 44ل136 ایران69  و شماره شاسی : S1412287748660  و شماره موتور : 2395595  به نام 

صاحب سند : محسن روهنده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/112(

سند سبز خودرو ساینا ، سال ساخت 1400 به رنگ سفید با شماره شاسی NAS851100M3350744 و 
شماره موتور M15/9171850 به مالکیت سجاد سلطانی صاحب پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد)کد1401/11/113(

برگ سبز خودرو سواری سمند معمولی به شماره انتظامی87 ص 158 ایران68 متعلق به آقای ابوالفضل صفری 
سیاهگورابی مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.)کد1401/11/114(

  کارت خودرو    سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 206  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1383 
,شماره پالک : 14ه647 ایران 38  و شماره شاسی : 83650399  و شماره موتور : 10FSS14832372  به نام 

صاحب سند : زهرا باقری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/115(

   سند کمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : پی کی  و رنگ خودرو : بژ روشن  و مدل وسیله نقلیه : 1385  و 
شماره پالک : 91ج237ایران13  و شماره شاسی : 060891  و شماره موتور : M131395221  به نام صاحب سند : 

رقیه زاهدی مزرعه شوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/11/116(

کارت دانشجویی به نام نازنین قاسمی نژاد به شماره 9923120019 رشته دندانپزشکی صادره از دانشگاه ایران 
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/117(

کارت خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : رنو ساندرو  و رنگ خودرو : مشکی  و شماره پالک : 82 949 ن 49  
و شماره شاسی : napbsrbyvj1089654  و شماره موتور : k4ma690w197155  و نام صاحب سند : میالد 

غالمی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/118(

   سند کمپانی پراید  به نام وسیله نقلیه : پراید 131  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1396 و شماره 
پالک : 42_992 ط64  و شماره شاسی : IRPC961V2A  و شماره موتور : U045096  به نام صاحب سند : 

جعفر عارفی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/119(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 1389  و شماره پالک : 68 977 ن 58  و شماره شاسی : S5420089013076  و شماره موتور : 

3761922  به نام صاحب سند : شهرام برجی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/120(

گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب محمدرضا حیدری فرزند قهرمان به شماره شناسنامه 0017431832 
و کد ملی 0017431832 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت ساخت صادره از 
دانشگاه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس با شماره 1400/پ/400417 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس به نشانی تهران - خیابان کارگر 

شمالی - خیابان دوم-انتصاریه - پالک 18 ارسال نماید.)کد1401/11/121(

کارت هوشمند خودرو با کد ملی 4569325963شماره شناسنامه 913فرزند غالمرضا خودرو کیا سراتو رنگ 
سفید مدل 1395شماره پالک 44 ایران 536 ل 79 شماره شاسی NAS621200G1019050شماره موتور
G4KD/GH564993 به نام فرشیده احمدی در تاریخ 1401/10/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/122(

ایسنا/بوشهر مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: ۱۳ پاالیشگاه، 
بالغ بر ۲۲ فاز و تالش شبانه روزی ۱۸ هزار نفر از فرزندان و سربازان ایران 
اسالمی در مجتمع گاز پارس جنوبی جهت تامین پایدار گاز مورد نیاز 

هموطنان در روزهای سرد سال در آماده باش کامل هستند.
احمد باهوش پنجشنبه شب در برنامه گفت و گوی زنده تلویزیونی با 
اشاره به نقش بسیار مهم مجتمع گاز پارس جنوبی در سبد انرژی کشور و 
تامین گاز مورد نیاز هموطنان اظهار کرد: پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع 

با بهره مندی از توان ۱۸ هزار نیروی کارآمد، نوآور در سخت ترین شرایط 
عملیاتی در تالش هستند تا گاز مورد نیاز کشور را به صورت بسیار مطلوب 
تامین نمایند. وی اضافه کرد: گاز تولیدی امروز کشور )۶ بهمن ماه( بیش 
از ۸۵۰ میلیون متر مکعب بوده که سهم مجتمع گاز پارس جنوبی از این 
رقم بیش از ۷۵ درصد است. مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه 
تصریح کرد: مصرف امروز کشور ۶۵۵ میلیون متر مکعب بوده که بیش از 
۸۰ درصد گاز تولیدی در بخش خانگی و تجاری را به خود اختصاص داده 

است و نسبت به روز مشابه در سال گذشته بیش از ۷ درصد افزایش 
مصرف داشته ایم. باهوش تصریح کرد: با عنایت به افزایش بسیار چشمگیر 
سهم گاز در سبد انرژی کشور و همچنین روند صعودی و رو به رشد مصرف 
در حوزه های خانگی، تجاری و صنعتی، فرزندان و سربازان ملت عزیز ایران 
در مجتمع گاز پارس جنوبی انتظار دارند که مردم عزیز کشورمان با مصرف 
بهینه و با صرفه جویی در مصرف گاز فرزندان خود را همراهی و حمایت 

نمایند و در هدر رفت این نعمت خدادادی جلوگیری کنند.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد
آماده باش ۱۸ هزار نفر برای تولید پایدار گاز در کشور


