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گاز چطور کم نیاورد؟

در زمستان امسال و با اوج گرفتن کاهش دما، بارش برف و افزایش 
برودت هوا در برخی استان های کشور باعث رشد مصرف گاز خانگی تا ۸۳ 

درصد از میزان گاز تولیدی کشور شد.
 به گزارش ایسنا، زمستان ۱۴۰۱ تا اینجا یکی از زمستان های سرد کشور 
بوده و نوسان های مدوام دما در چندین مرحله سبب چالش های فروانی در 
تامین گاز باتوجه به طول مسیر لوله کشی سراسری کشور ایجاد کرد، برای 
نخستین بار در سال جاری رکورد برداشت ۷۰۵ میلیون مترمکعب از پارس 
جنوبی محقق شد و ناترازی در تولید و مصرف چالش هایی را برای صنعت 
گاز به همراه آورد، اقداماتی که در پارس جنوبی انجام شد پلی برای گذر 
از این ناترازی بود، به طور مثال کارهای تعمیراتی بزرگی در قسمت خطوط 
لوله انتقال بین سکوهای دریایی و پاالیشگاه های خشکی توسط شرکت 
نفت و گاز پارس )POGC( و پیمانکار شرکت صدرا به صورت کامال بومی و 

با تکیه بر دانش داخلی صورت گرفت.
همچنین ازجمله تعمیرات اساسی انجام شده، تعمیر خط لوله دریایی ۳۲ 
اینچ صادراتی فاز ۱۶ پارس  جنوبی بود که انتقال دهنده گاز استخراج شده از 
چاه های میدان مشترک و انتقال به پاالیشگاه ششم جهت شیرین سازی و 
تامین بخشی از گاز کشور )با ساخت دو اسپول به طول ۸۰ متر و وزن بیش 
از ۸۰ تن در عمق ۶۵ متری آب( بوده و مورد دیگر، تعمیر خط لوله ۴ اینچ 
MEG فاز ۶ پارس جنوبی به طول بیش از ۵۲۰ مترمربع است که با انجام 
این دو پروژه به غیر از رفع عیب به وجود آمده و تعمیر اساسی آن، از نشت 
مواد در خلیج فارس جلوگیری و باعث توقف آلودگی های زیست محیطی 

ایجاد شده توسط این دو خط شد.
از سوی دیگر درجهت کاهش وابستگی به خارج، تعمیرات واحدهای 
پاالیشگاهی با تکیه بر دانش داخلی در پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس 
جنوبی )SPGC( در حال انجام است؛ برای انجام این مهم در آذرماه ۱۴۰۱، 
عملیات تعمیرات اساسی Cold Box و همچنین واحدهای ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۶۰ 
پاالیشگاه ششم به طور کامل توسط نیروهای متخصص ایرانی و پیمانکار 

تعمیر، نگهداری و بهره برداری این پاالیشگاه، انجام و نهایی شد.
 واحد ۱۰۸ به عنوان واحد بازیافت گوگرد حدود سه سال با اشکاالت جدی 
روبه رو بود اما با استفاده از نیروی بومی و بومی سازی قطعات، تعمیرات 
واحد زباله سوز و واحد AGE آن به انجام رسیده و در مدار قرار گرفته، 
همچنین بلوور این واحد نیز که به طور کامل از خارج وارد می شد اکنون از 

سوی یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی در حال تولید است.
همچنین واحد ۱۳۲ خط آب تبرید دچار نشتی شده بود که با یافتن محل 
نشتی در عمق زمین، رفع نشتی آن انجام و مشکالت این واحد برطرف 
شد. عالوه بر این تعمیرات اساسی واحد ۱۱۰ به عنوان واحد پشتیبان تثبیت 
میعانات گازی انجام و واحد وارد مدار تولید شده و واحد ۱۰۲ احیاء تغلیظ 
گالیکول نیز به روش نوین rope Accsss در مرحله تعمیرات اساسی قرار 

دارد.
مجموعه کارهای انجام شده در پاالیشگاه ششم فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس 
جنوبی که اغلب آنها کارهای بر زمین مانده و معوق سال های گذشته 
است با تالش  متخصصان و کارشناسان فنی ایرانی انجام شده و در ادامه 
نیز، مجموعه اقدامات مهم دیگری در حال پیگیری و انجام است که امید 

می رود این رویه تداوم پیدا کند.
تا چندی دیگر پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با سرمایه گذاری ۵.۲ میلیارد 
دالری به عنوان ایرانی ترین فاز پارس جنوبی به بهره برداری می رسد. فازی 
که با طراحی، ساخت و اجرای صد درصدی شرکت های داخلی آماده سازی 

شده و ارزش افزوده محصوالت آن روزانه ۱۵ میلیون دالر است.
با بهره برداری از این پاالیشگاه بالغ بر ۵۶ تا ۶۰ میلیون مترمکعب در روز، 
گاز فناوری و در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری کشور تزریق می شود. 
پاالیشگاه پرورش گاز میدان مشترک پارس جنوبی  این آخرین  درواقع 

خواهد بود.

کمیسیون تلفیق، تصمیم صحیح دولت را عوض کرد!

بازگشت قیر تهاتری به الیحه بودجه
باوجوداینکه دولت رویه فسادزای قیر تهاتری 
بودجه ۱۴۰۲  الیحه  در  را  گذشته  سال های  در 
تصمیمات  آخرین  طبق  اما  بود؛  کرده  حذف 
کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است دوباره قیر 

تهاتری را برگرداند.
به گزارش مهر، آخرین اخبار از بررسی الیحه 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  در   ۱۴۰۲ بودجه 
شورای اسالمی حاکی از آن است که با تصمیم 
نمایندگان، روش مفسده برانگیز قیر تهاتری که 
توسط دولت در الیحه حذف شده بود، مجدداً 

قرار است در متن قانون اضافه شود.
بر همین اساس، طبق بند »ک« تبصره ۱ الیحه 
بودجه ۱۴۰۲، به وزارت نفت اجازه داده شده بود 
تا از محل تحویل نفت خام به پاالیشگاه ها، تا 
سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش 
مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( اقدام کند تا درآمد 
حاصله توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور 
»شبکه  روستایی«،  و  فرعی  راه های  »آسفالت 
مهر  مسکن  طرح های  و  فرعی  اصلی،  راه های 
به سازی  و  معابر  »آسفالت  ملی«،  مسکن  و 
آبی  تنش  »پروژه های  و  شهرها«  و  روستاها 
به  عشایری«  و  روستایی  مدارس  روستاها، 
دستگاه های اجرایی تخصیص یابد. در واقع در 
این بند دولت تالش کرده است تا ضمن پیشبرد 
امور عمرانی در مناطق محروم، منابع ریالی را 

جایگزین رانت قیر تهاتری کند.
اما ازقرارمعلوم در جریان بررسی الیحه بودجه 
اسالمی،  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در 
نمایندگان ضمن تغییر محتوای این بند، دولت 
را مکلف به توزیع قیر تهاتری تا سقف ۲۵ هزار 
میلیارد تومان کرده اند. جالب این است که بر 
نفت  وزارت  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  اساس 
مکلف شده است تا از منابع داخلی شرکت نفت 
ملی ایران، نفت خام را برای تولید وکیوم باتوم 
گامی  پاالیشگاه ها اختصاص دهد که قطعاً  به 
در جهت کاهش شفافیت است چرا که احتمال 
ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت 
به مراتب پایین تر بوده و در این صورت احتمال 

بروز برخی مفاسد افزایش می یابد.
در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون 
به  »تمایلی  گفت:  مهر  خبرنگار  به  تلفیق 
خودم  که  چرا  ندارم  زمینه  این  در  اظهارنظر 
اطالعات  می توانید  بودم،  موضوع  این  مخالف 
آقای  یا  عمران  کمیسیون  اعضای  از  را  بیشتر 
پرس وجو  موضوع  این  طراح  به عنوان  دلخوش 

کنید.«
قیر تهاتری؛ عامل فساد گسترده در پروژه های 

عمرانی
قیر تهاتری، اصطالحاً به روشی اطالق می شود 
که در سالیان اخیر و با هدف پیشبرد پروژه های 
قرار  دستورکار  در  محروم،  مناطق  در  عمرانی 
گرفته است اما ازقرارمعلوم نتیجه ای جز ایجاد 
فساد نداشته است. بر اساس این روش که در 
قوانین بودجه سنواتی کشور ایجاد شده است، 

تا ساالنه میزان  مجلس دولت را ملزم می کند 
مشخصی از وکیوم باتوم )ماده اولیه قیر( را در 
اختیار ارگان هایی مانند »وزارت راه و شهرسازی«، 
»سازمان  اسالمی«،  انقالب  مسکن  »بنیاد 
شهرداری ها و دهیاری های کشور« و »سازمان 

توسعه و نوسازی مدارس« قرار دهد.
اصرار نمایندگان بر این روش در سالیان قبل، 
باعث شکل گیری فساد واضحی در بازار قیر شده 
است؛ به طوری که قیر تحویل شده به پروژه ها به 
شکل کامل در پروژه مصرف نشده و بعضاً در 
بازارهای داخلی یا صادراتی به فروش می رسد. 
»تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم«، 
»عدم برآورد صحیح مقدار قیر موردنیاز پروژه ها 
در دستگاه های اجرایی« و »تزریق مقادیر بیش 
مطالبات  تسویه  به منظور  پروژه  به  قیر  نیاز  از 
پیمانکاران با دستگاه های اجرایی به وسیله قیر« از 
جمله مواردی بود که وقوع فساد در زمینه قیر 

تهاتری را اجتناب ناپذیر می کند.
قیر رایگان، معامالت بورس را دچار اختالل 

می کند
از طرفی کلیه معامالت قیر باید در بورس کاال 
صورت بگیرد، اما به دلیل ورود دالالن و فروش 
قیر با نرخ پایین تر در بازار آزاد نسبت به بورس 
و  آزاد  بازار  به  قیر  خرید  برای  شرکت ها  کاال، 
دالل ها مراجعه می کنند، با این اتفاق، عرضه و 
تقاضا در بازار و پیش بینی ها در خصوص قیمت 
قیر در بورس کاال به هم می ریزد و کارکرد بورس 

کاال هم با اختالل مواجه می شود.
بااین وجود، چنانچه تصمیم کمیسیون تلفیق 
در صحن علنی مورد تأیید قرار گیرد، همچنان 
قیر به صورت رایگان به دستگاه ها و پیمانکاران 

می رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه 
قیر تهاتری می شود؛ این در شرایطی است که 
قیر پتانسیل صادراتی قابل توجهی دارد و از طرفی 
بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کاال برای کشف 
قیمت و تأمین قیر موردنیاز پروژه های عمرانی 

تأمل برانگیز است!
قیر رایگان؛ به نام مصرف داخل، به کام قاچاق

ملکی تبار،  محمدمهدی  خصوص  همین  در 
آمار  »بررسی  می گوید:  انرژی  حوزه  کارشناس 
در  قیر  صادرات  که  است  آن  بیانگر  گمرک 
سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، 
۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است و میزان مصارف 
داخلی قیر از جمله راه سازی و برخی از صنایع 
وابسته به ترتیب برابر با ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون 
تن بوده است. این آمار نشان می دهد که قیر 
پروژه ای  در  دستگاه ها  به  تخصیصی  رایگان 
عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر 
بسیاری به دست دالالن رسیده و بخشی از آن 
نیز از کشور خارج می شود؛ بنابراین عرضه قیر 
رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با 
شکست مواجه می شود.« برخی از کارشناسان 
سود  حاشیه  به  نسبت  همچنان  انرژی  حوزه 
و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و 
حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز 
واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و خروجی 
از یک بیش برآوردی  ناشی  را  تلفیق  کمیسیون 
غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر و 

استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند
صادرات قیر در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ چقدر 

بوده است؟
رئیس  ورزشکار،  محسن  اظهارات  اساس  بر 

کل  مجموع  از  قیر  انجمن  هیئت مدیره  سابق 
ظرفیت تولید ساالنه ۵.۵ تا ۶ میلیون تنی، کمتر 
از ۲ میلیون تن به مصرف داخل و ۴ میلیون تن 
هم صادر می شود. از سوی دیگر، آمارهای گمرک 
ابتدایی سال جاری  نشان می دهد در ۱۰ ماهه 
نزدیک به ۳.۸ میلیون تن قیر به ارزش بیش از 

۱.۴ میلیارد دالر صادر شده است.
همواره  دور  سالیان  از  تهاتری  قیر  ماجرای 
نمایندگان مجلس  و حتی  است  بوده  مطرح 
فعلی نیز در بررسی بودجه سنوات گذشته به 
موضوع فسادزا بودن آن اشاره داشته اند، البته 
نمایندگان همواره از نهادهای دیگر درخواست 
می کنند با نظارت دقیق مانع از فساد شوند، این 
در حالی است که قانون گذار به سبب بی توجهی 
به تبعات این اقدام حاضر به پذیرش مسئولیت 

خود نیست.
نمایندگان  بوده که  اینجا  نکته عجیب ماجرا 
انتخاباتی  حوزه  به  سرکشی  از  همواره  مجلس 
خود و روستاهای دورافتاده اخباری را در صفحات 
مجازی خود منتشر می کنند، مناطقی که فاقد 
یک جاده آسفالت هستند، درصورتی که اگر این 
قیرهای تهاتری به شکل صحیح در کشور توزیع 
روستایی  جاده های  از  بسیاری  شاید  می شد 

آسفالت و مشکالت اهالی مرتفع می شد.
نمایندگان  یک بار  برای  نرسیده  آن  وقت  آیا 
مجلس با چشمان باز ماجرای قیر تهاتری را از 
بودجه کشور حذف نمایند؟ بی تردید نظارت دقیق 
حوزه انتخابیه و ارسال گزارش توسط نمایندگان 
مجلس تأثیر بیشتری در حل مشکل اختصاص 
قیر  مفسده انگیز  روش  تا  داشت  خواهد  قیر 

تهاتری!

اخبار

ماجرای قیر تهاتری از سالیان 
دور همواره مطرح بوده است و 
حتی نمایندگان مجلس فعلی 
نیز در بررسی بودجه سنوات 

گذشته به موضوع فسادزا 
بودن آن اشاره داشته اند، البته 
نمایندگان همواره از نهادهای 

دیگر درخواست می کنند با 
نظارت دقیق مانع از فساد 

شوند، این در حالی است که 
قانون گذار به سبب بی توجهی 

به تبعات این اقدام حاضر به 
پذیرش مسئولیت خود نیست

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر ضرورت شتاب بخشی به 
نگهداشت توان تولید میدان های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: 
چشم انداز ترسیم شده برای این شرکت افزایش تولید گاز به مقدار ۱۴۲ 

میلیون مترمکعب در روز است.
به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر  در نشست بررسی طرح های 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، با اشاره به اینکه نفت مناطق مرکزی، 
شرکتی است که در عملیات شرایط سخت و پیچیده ای دارد، اظهار کرد:  
افزایش تولید در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی بسیار  ظرفیت های 
باالست، چند میدان نفتی در این شرکت تحت توسعه قرار دارد که با 

سرمایه گذاری خارجی دو شرکت روسی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شرکت نفت مرکزی از برنامه همیشه جلوتر بوده و 
کم و کسری در زمستان امسال در بحث تولید گاز نداشته است، تصریح 
کرد: چشم انداز ترسیم شده برای این شرکت افزایش تولید گاز به مقدار 
۱۴۲ میلیون مترمکعب در روز بوده و مقدمات این کار انجام شده است.

خجسته مهر با بیان اینکه حدود ۳۰۰ میلیون دالر از محل منابع داخلی 
شرکت ملی نفت ایران اختصاص دادیم تا ۱۰ میلیون مترمکعب برای 
سال آینده و ۱۰ میلیون مترمکعب برای سال ۱۴۰۳ به تولید برسیم، تأکید 
کرد: حداقل تولید گاز زمستان سال آینده نباید از حداکثر تولید امسال 
کمتر باشد و در این مسیر باید به مواردی مانند نگهداشت توان تولید و 

ذخیره سازی به ویژه در منطقه خانگیران توجه ویژه شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هدف گذاری تولید ۳۰۰ هزار 
بشکه نفت و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در هشت سال آینده در برنامه 
شرکت نفت مناطق مرکزی دیده شده است، همچنین توسعه یک میدان 
پنج سال زمان ببرد، اما بهره برداری از آن ممکن است تا ۱۰۰ سال طول 
بکشد، بنابراین باید از هم اکنون برای نیروی انسانی برنامه ریزی الزم را 

انجام داد.
خجسته مهر با بیان اینکه به زودی از طریق سازمان سنجش فرآیند 
برگزاری آزمون استخدامی انجام می شود تا نیروی انسانی مورد نیاز جذب 
شود، افزود: حداقل وظیفه ما آموزش مستمر کارکنان است، همچنین 
افزون بر آموزش، خدمات، پشتیبانی و بهداشت و درمان نیز مهم است.

توسعه میدان های نفت و گاز مناطق مرکزی شتاب می گیرد

دهیاری پاتل ایسین در نظر دارد پروژه اجرای زیرسازی معابر روستا ) تعریض جاده اصلی روستا ( را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید.
1-  موضوع پروژه : زیرسازی و تسطیح جاده اصلی روستا مطابق با اسناد و استانداردهای برگ مناقصه 2- برآورد اولیه : 9/000/000/000 ریال 3- مدت انجام پروژه : 1 ماه 4- محل انجام پروژه: روستای 
پاتل ایسین 5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 1191568674  نزد بانک ملت شعبه تازیان به نام دهیاری پاتل ایسین معادل 5 درصد مبلغ برآورد پروژه 
) 450/000/000 ریال ( که رســید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد  6- محل و زمان دریافت و خرید اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/11/19 به مدت 7 روز ، دفتر دهیاری روستای پاتل ایسین تماس 
09939995031 آقای پرنون  ، 09171612833 پرده یاقوت 7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها نوبت اول : حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 در محل ساختمان دهیاری  روستای 

پاتل ایسین واقع در شهرستان بندرعباس 8- زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 
 - سایر توضیحات : دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و به پاکت های ناخوانا و مخدوش  ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمن اینکه برندگان اول،دوم،سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد همچنین هزینه درج آگهی و کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد ) سایر شرایط مالی و فنی در اسناد مناقصه درج گردیده است(

آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( )نوبت دوم(

دهیاری پاتل ایسیننوبت اول انتشار :1401/11/19        نوبت دوم انتشار : 1401/11/26

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیمان توان پارس درتاریخ 1401/09/07 به شماره ثبت 605363 به شناسه 
ملی 14011692216 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی ، تعمیر و نگهداری سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ، تعمیر انواع لوازم برقی خانگی ، انجام امور 
تاسیسات و تعمیرات ساختمانی ، تجهیزات و تأسیسات کلیه پروژه های ساختمانی ، عمرانی ، معماری ، اخذ و 
اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی برای شرکت ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد 
بانک ها برای شرکت ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی برای شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور 
برای شرکت ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی برای شرکت ، عقد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی 
و بین المللی برای شرکت 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، تهرانپارس، خیابان شهید 
صفایی فراهانی )244 شرقی(، خیابان شهید رجائی، پالک 0، مجتمع بهاران اکباتان، طبقه 1، واحد 100 کدپستی 
1656977397 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای سیدمحمدعلی مدنی به شماره ملی 0079231993 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه 
فعالی به شماره ملی 0453071953 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدمحمدعلی 
مدنی به شماره ملی 0079231993 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم معصومه فعالی به شماره ملی 0453071953 به سمت رئیس هیئت مدیره 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 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقاً 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 )1456951( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نامی نمک آرش درتاریخ 1401/11/24 به شماره ثبت 608997 به شناسه 
ملی 14011984120 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، بسته بندی و پخش شاهرگی و 
مویرگی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از انواع نمک معدنی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی برای شرکت ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها برای شرکت ، 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در همایش 
ها وکلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی برای شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی برای شرکت 
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، المهدی، بزرگراه شهید سر لشکر ستاری، 
کوچه شهید مهدی زاده، پالک -2، طبقه 5، واحد 503 کدپستی 1475918785 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمانه میرزاپور نجاری به 
شماره ملی 1362081868 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای آرش ستارزاده به شماره ملی 1382222211 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد نبی پور دوآبسری به شماره ملی 2650202645 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمانه میرزاپور نجاری به شماره ملی 1362081868 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرش ستارزاده به 
شماره ملی 1382222211 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمد نبی پور دوآبسری 
به شماره ملی 2650202645 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. 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 )1456953(

 تاسیس شرکت سهامی خاص پایا سالمت آیریس درتاریخ 1401/10/25 به شماره ثبت 59261 به شناسه ملی 
14011864504 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشاوره تسهیل توریسم درمانی و روند سالمت و اعمال زیبایی و برقراری نظام ارجاع 
و تبادل داده های پزشکی در مراکز درمانی، مشاوره و انجام امور زیبایی پوست و مو و لیزر و لیزیک پوست و مو با 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، معالی آباد، 
خیابان پزشکان، بلوار دکترشریعتی، پالک 0، ساختمان اوتانا 1، طبقه 5، واحد 501 کدپستی 7187711757 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 400,000,000 ریال نقدی منقسم به 400000 سهم 1000 ریالی تعداد 400000 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 140000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1401132425 مورخ 1401/10/18 نزد 
بانک سرمایه شعبه معالی آباد با کد 2701 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای حسین کریمیان به شماره ملی 1818560194 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم کریمیان به شماره ملی 2300395630 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم نسیم محمدی به شماره ملی 2380161712 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای فرشید میرزائی به شماره ملی 2480151530 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و نامه های اداری با 
امضای آقای حسین کریمیان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم توران کریمیان به شماره ملی 1816652415 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای 
علی کریمیان به شماره ملی 1817250809 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1457398( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا جاوید ابتکار درتاریخ 1401/11/16 به شماره ثبت 608658 به شناسه 
ملی 14011951940 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی برپائی نمایشگاه ها و همایش ها و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج . 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، المهدی، خیابان زیتون، خیابان شهید حمیدرضا اخوان نیا، 
پالک 14، مجتمع تکتا 2، طبقه 2، واحد 8 کدپستی 1475947999 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا رستمی به شماره ملی 0410457027 
دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه خانم صدیقه کیائی به شماره ملی 1218721464 دارنده 2000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رستمی به شماره ملی 0410457027 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم صدیقه کیائی به شماره ملی 1218721464 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 به تنهایی 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 )1456944( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه دانا فن آوری ویرا درتاریخ 1401/11/05 به شماره ثبت 608207 به 
شناسه ملی 14011903160 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات برای توانمند سازی و پیشبرد کسب و کارهای نوپا، مشاوره در خصوص توسعه 
کسب و کار ، ایجاد فرصت های شغلی برای شرکت ، انتقال دانش فنی در رشته های مختلف ایجاد شعب و نمایندگی 
در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها 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، حصارک، بلوار سیمون بولیوار، بلوار شهدای حصارک، 
پالک 0، ساختمان دانشگاه علوم و تحقیقات، طبقه همکف کدپستی 1477893855 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرجان شورابی به شماره ملی 
0079666892 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای عباس اسدی به شماره ملی 4131063875 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرجان شورابی به شماره ملی 0079666892 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای عباس اسدی به شماره ملی 4131063875 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 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 )1456949( 

ثبت  به شماره  درتاریخ 1401/11/12  اسالمی  ابتکار  غذایی  با مسئولیت محدود صنایع  تاسیس شرکت   
608566 به شناسه ملی 14011941376 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی ، تولید انواع محصوالت 
کنسرو با استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه ، شرکت در نمایشگاهای داخلی و بین المللی ، افتتاح حساب 
بانکی ، دریافت وام و تسهیالت ، انجام کلیه امور بازرگانی ، خرید و فروش ، پخش ، صادرات ، واردات کلیه 
: از تاریخ  کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، 
کدپستی  شمالی  واحد   ،3 طبقه   ،414 پالک  شمالی،  جمالزاده  خیابان  صدوقی،  محمدعلی  شهید  خیابان 
1419614788 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا خانم نیلوفر درویش به شماره ملی 0010782214 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای محسن 
اسالمی وحید به شماره ملی 0060977132 دارنده 650000 ریال سهم الشرکه آقای وحید اسالمی وحید به 
شماره ملی 0068105592 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر درویش به شماره 
ملی 0010782214 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن اسالمی وحید به شماره ملی 
0060977132 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
وحید اسالمی وحید به شماره ملی 0068105592 به سمت نایب 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 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1456941( 

شاسی  شماره  و   39 ط   669  84- پالک  شماره  به  سفید  رنگ   1397 مدل  تیبا  خودرو  سبز  برگ   
NAS811100J5817884 به نام حمیده جباری در تاریخ 1401/11/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.)کد1401/11/428(

با شماره دانشجویی 98442131 مربوط به دانشگاه شهید بهشتی به نام محمد رضا  کارت دانشجویی 
حاصلی گم شده است. در صورت پیدا شدن لطفا به شماره 09034019610 تماس بگیرید.)کد1401/11/429(

اصل برگه سبز خودرو تیبا صندوقدار مدل 1395به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 79 111ل 99 شماره 
موتور8282124 شماره شاسی NAS811100G5890427 بنام مهدی محمدنسب مفقود شده و از دریچه 

اعتبار ساقط میباشد)کد1401/11/430(


