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خبر
وزیر نیرو :

ساالنه  ۲۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید
نیروگاهی ایجاد شده است
وزیرنیروبااشارهبهایجاد۲۰هزار مگاواتظرفیتجدیدنیروگاهیحرارتیدر کشور در دولت
تدبیروامیدتانیمهسال ۱۴۰۰گفت:بهطور متوسطساالنه  ۲۵۰۰مگاواتبهظرفیتتولید
نیروگاهی کشور اضافه میشود.ب ه گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،رضا اردکانیان
روز پنج شنبه همزمان با هفته سیام پویش #هرهفته-الف-ب-ایران در آیین افتتاح
 25پروژه صنعت برق در  3استان خوزستان ،سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به
ارزش  5936میلیارد تومان اظهار داشت :امروز نزدیک به  ۶هزار میلیارد تومان طر حهای
برق در سال جهش تولید در این استانهای مهم و پهناور افتتاح میشود.وی یادآوری
کرد :در نیروگاههای حرارتی از ابتدای انقالب تا سال  ،۹۲حدود  ۶۲هزار مگاوات به طور
متوسط ساالنه  ۱۷۷۰مگاوات در طول  ۳۵سال به ظرفیت تولید در این بخش اضافه شده
که ظرفیت ایجاد شده در این بخش از زمان فعالیت دولت تا نیمه  ۲۰ ،۱۴۰۰هزار مگاوات به
این ظرفیت ساالنه  ۲۵۰۰مگاوات اضافه میشود.وی گفت :خوشبختانه در اثر مجموعه
فعالیتها و امکاناتی که فراهم بوده ،هر چند سالهای سختی را پشت سر گذاشتیم
و در کوران جنگ اقتصادی هستیم ،اما  ۴۰درصد افزایش ساالنه ظرفیت نصب شده
نسبت به سالهای قبل فراهم شده است.اردکانیان همچنین گفت :از ابتدای امسال
تا کنون ۱۶۴۸ ،مگاوات ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده و  ۱۳۷۱مگاوات دیگر تا پایان سال
اضافه خواهد شد.وی همچنین گفت :در نیروگاههای تجدیدپذیر شامل خورشیدی،
بادی و آبی تا سال  ۸۳۷۰ ،۹۲مگاوات ظرفیت از ابتدای انقالب با متوسط سالیانه ۲۴۰
مگاواتایجادشده کهاز نیمهسال ۹۲تانیمهسال ۳۰۲۵،۱۴۰۰مگاواتبامتوسطساالنه
 ۳۸۰مگاوات به این ظرفیت اضافه میشود که به طور متوسط ساالنه  ۶۰درصد افزایش
ظرفیت ایجاد شده است.وزیر نیرو در عین حال با اشاره به پویش #هرهفته-الف-ب-
ایران گفت :از مجموع  ۲۵۰پروژه امسال با سرمایه گذاری  ۵۰هزار میلیارد تومان ،تا کنون
 ۱۴۰پروژه به بهرهبرداری رسیده و امروز  ۲۵پروژه دیگر به بهره برداری میرسد.
ایجاد ساالنه حدود  ۴هزار مگاوات نیروگاه مجازی با همکاری مردم
اردکانیان،ازایجادساالنهحدود۴هزارمگاواتنیروگاهمجازیباهمکاریمردمدرهمهبخشها
در دوسالاخیربهعنوانیکدستاوردبزرگدر دولتتدبیروامیدعنوان کردو گفت:در تابستان
سالهای گذشتهبهطورمتوسطهرسالبیشاز۵درصدافزایشاوجبارداشتیم کها گرمجموع
اوج بار تابستان را  ۶۰هزار مگاوات در نظر بگیریم  ،سالی حدود  ۳هزار مگاوات باید ظرفیت
جدید فقط برای این که در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود.وی افزود :داشتن
این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث  ۴هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایهگذاری سه
میلیارد دالری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد.وزیر نیرو با اشاره به کاهش اوج بار در دو سال
گذشته از  ۵/۲درصد به یک درصد گفت :عالوه بر این ،نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه ضمن
صادرات انرژی بیشتر ،انرژی بیشتری هم به بخشهای تولیدی کشور عرضه شد.
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کره جنوبی بدهیهای خود به ایران را پرداخت میکند؟

یکهتازیسئولدربدقولی!
نفیسه امامی
کره جنوبی از حدود  ۳سال پیش بعد از
خریداری نفت از ایران ،از پرداخت بدهی خود به
کشور به بهانه تحریمهای آمریکا اجتناب کرد .این
کشور که از مشتریان ثابت نفت ایران بود ،پس از
اعمالتحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهنظامبانکی
وصادراتنفتایراندرمرداد،۹۷ازمعافیت۱۸۰روزه
برایخریدنفتتااردیبهشت۹۸برخوردارشدودرآن
مقطع ،روزانه حدود  ۳۵۰هزار بشکه نفت و میعانات
گازی از ایران میخرید.
کرهجنوبیبعدازبلوکهمنابعمالیایراندربانکهای
این کشورازآذرماهسال۹۷ودرمذا کراتی کهبامقامات
ایرانیبرایآزادسازیاموالایرانیداشت،هربار تنها
ی کند.سئولبارها
بهحرفهایبدونعملبسندهم 
متعهد شده تا در قبال پول ،به ایران کاال بدهد که
بازهم از این اقدام صرفنظر کرده است.
بعد از تکرار چندباره بی تعهدی کره جنوبی بعد از
رایزنیهایصورت گرفته ،کمیتهایدروزارتخارجه
و زیرمجموعههای مرتبط برای پیگیری بازگرداندن
اموال بلوکهشده کشور تشکیل شد .در همین راستا
دستگاه دیپلماسی به سئول اعالم کرده است« :ا گر
تحریمهامانعپرداختبدهیهایکرهاست،درخصوص
لوازم بهداشتی و غذایی که در ذیل تحریمها نیست،
بدهیهای خود را به ایران پرداخت کند».
کره جنوبی در ظاهر با چنین پیشنهادی موافقت
کرده است و جلسات متعددی در این خصوص با
سفیر این کشور برگزار شد ،اما همانطور که مسبوق
به سابقه است ،در عمل هنوز اقدامی برای پرداخت

دستوررئیسدستگاهقضادرکمترازیکسالبهنتیجهرسید؛

ت اقماری راهآهن
بازگشت بزرگترین شرک 
بر مدار تولید و خدمت

پیرو دستور حجت االسالم رئیسی و پیگیری دستگاه قضا ،یکی
دیگر از وا گذاریهای بیضابطه تحت عنوان خصوصیسازی
ابطال و مهمترین مجموعه تخصصی زیرساختهای راه آهن
کشور به مدار تولید و خدمات بازگشت.
شرکتخدماتمهندسیخطوابنیهفنیراهآهن(تراورس)یکی
از واحدهای تولیدی است که به اذعان مدیرعامل آن ،پیرو سفر
سال گذشتهحجتاالسالمرئیسیبهاستانالبرز از خطرحتمی
ورشکستگی نجات یافت.
۱۲دیماه ۹۸ودر جریانسفراستانیرئیسقوهقضائیهبهالبرز،
تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران که با مشکالت مختلفی
دست و پنجه نرم می کردند با حجت االسالم رئیسی دیدار و
گفتوگو کردند.یکیازافرادحاضردرآنجلسه،مدیرعاملشرکت
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بود که در
آن روزها در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)
بزرگترین شرکتهای اقماری راه آهن جمهوری اسالمی ایران
در سال  ۱۳۷۱تأسیس و در راستای اصل  ۴۴قانون اساسی،
در اردیبهشت ماه سال  ۱۳۸۹به بخش خصوصی وا گـذار شد.
فلسفه وجودی شرکت تراورس ،کمک به توسعه و نگهداری

یوپنجم
سال س 
شماره9925

راهآهنوتولیدانواعتراورساعمازچوبیوبتنی،روسازی،زیرسازی
و بازسازی خطوط ریلی و همچنین نگهـداری از خطوط و ابنیه
فنیموجوددر شبکهراهآهنسراسری کشور است.متخصصین
زیر ساخت راه آهن کشور را در اختیار تراورس می دانند .
*حوزه فعالیت و سطح اهمیت شرکت
طبق گفته مصطفی معینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس)،
این شرکت ،یک مجموعه تولیدی ،خدماتی و پشتیبانی با
سابقه طوالنی در زمینه ساخت ،توسعه و احداث شبکه ریلی
درون و برون شهری است و همچنین در زمینه نگهداشت،
تعمیر و بهرهبرداری از شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسالمی
ایران و متروهای کالن شهرها فعالیت دارد .شرکت یاد شده با
داشتن حدود  ۵هزار و  ۵۰۰پرسنل متخصص و متعهد و با تجربه
ً
به طور مستقیم و حدود  ۵۰۰نیرو به طور غیرمستقیم و مجموعا
۶هزار نفردر بیشترنقاط کشور کهشبکهریلیوجودداردمشغول
خدمترسانی بوده است که با خصوصی سازی معیوب عمال به
ورشکستگی رسیده است .در واقع فعالیت اصلی شرکت بخش
روسازیوماشینآالتانحصاریوتخصصیریلیاستونزدیک
به  ۷۰درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در

آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طالی مهاباد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  374و شناسه ملی  10860445650به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/08/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - 1 :موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید :تهیه و تولید جوجه یکروزه بمنظور پرورش و فروش و عرضه
مستقیم آن به بازار و تهیه خوراک و وسایل و دستگاه و ماشین آالت مربوط
به رشته مرغداری از داخل و یا خارج از کشور  ،فعالیت در زمینه کشاورزی
اعم از باغداری و زراعت و ایجاد و بهره برداری کلیه امورات کشاورزی ،
طراحی و اجرای کارهای زیربنایی کشاورزی  ،گلخانه ای ،فعالیت و خدمات
کشاورزی و باغداری و زراعت و پرورش گل و گیاه ،صادرات و واردات
کلیه کاالهای مجاز ،دارو و خوراک دام و طیور و آبزیان ،تولید محصوالت
دامی ،صادرات و واردات ،انبارداری  ،توزیع انواع محصوالت کشاورزی،
زراعی و باغی و نهاده های دامی و طیور ،ذرت  ،کنجاله سویا  ،مکمل و کلیه
افزودنیها و واکسن ها و داروهای دام و طیور و کنستانتره های دامی و طیور
 ،هرگونه فعالیت در زمینه مرغداری ،جوجه کشی  ،پرورش و تولید انواع
مرغ و فرآورده های آن و بسته بندی و قطعه بندی  ،تخم مرغ  ،خوراک دام
و طیور و آبزیان و کلیه تولیدات و محصوالت و صنایع مربوطه در زنجیره
تامین  ،تولید و تبدیل محصوالت کشاورزی و واردات و خرید ماشین آالت
و صنایع مورد نیاز از داخل و خارج از کشور از طریق تامین منابع مورد نیاز
و یا اخذ تسهیالت شامل  1- :احیای اراضی کشت نباتات و علوفه و غالت و
باغات 2- .ایجاد صنایع تبدیل  ،بهبود مواد خام و تولید خوراک دام و طیور
و آبزیان 3- .ایجاد مرغداری صنعتی ،جوجه کشی و پرورش و تولید انواع
مرغ گوشتی و مادر  ،جوجه یکروزه  ،تخم مرغ نطفه دار و خوراکی  4- .ایجاد
سردخانه زیر صفر و باالی صفر و تاسیسات مورد نیاز جهت نگهداری مواد
اولیهومحصوالتتولیدیوکشاورزی5-.ایجادصنایعبستهبندیفرآورده
های تولیدی و کشاورزی و پروتئینی 6- .ایجاد کشتارگاه صنعتی دام و
طیور و فعالیت در کلیه زمینه های مرتبط 7- .سرمایه گذاری و مشارکت
در شرکتها ،موسسات  ،مجتمع ها و طرح های تولید کشاورزی و گلخانه ای ،
دامپروری ،مرغداری  ،پرورش و صید آبزیان  ،خوراک دام و طیور و آبزیان ،
صنایعبرودتیوسردخانه،تولیدماشینآالتوفرآوریمحصوالتواسطه
ی و نهایی مرتبط با فعالیت های فوق 8- .انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از
خرید  ،فروش  ،واردات ،صادرات و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در
زمینه بندهای فوق 9- .انجام هرگونه فعالیتهای اقتصادی مجاز و قانونی
که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا
اجرای آن برای شرکت ضرورت یابد 10- .اخذ هرگونه نمایندگی و ایجاد
شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور11- .واردات و تهیه و
تامینمکملوکلیهافزودنیهاوواکسنهاوداروهایداموطیوروکنستانتره.
در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های
الزم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد ()1054806

بدهیهای ایران انجام نگرفت.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز
دوشنبه۱۴مهردرنشستخبریباخبرنگارانعنوان
کرد :رایزنیها با کره جنوبی در جریان است ،ولی با
سرعتی که ما انتظار داریم جلو نمیرود و کند پیش
میرود.مادربارهخریددارووبرخیاقالمبا کرهتوافقات
اولیه داشتیم و در دو هفته اخیر در مورد تأمین منابع
موردنیاز از منابع ایران برای خرید وا کسن آنفلوآنزا و
واکسن کرونادرقالب کنسرسیومسازمانتجارتجهانی
با تعللهایی از سوی کره مواجه هستیم و امیدواریم
طرف کرهای حساسیت موضوع را متوجه و سرعت
الزم را بدهد .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز
سومشهریورماهدرجمعخبرنگاراندربارهبدهی کره
جنوبیبهایراناینطور گفتهبود«:منتظریم؛دولت کره
وشرکتهاوبانکهای کرهجنوبیموظفانداین کار
راانجامدهندوازمسیرهایمختلفاین کارراپیگیری
ی کنیم .یکی از مسیرها ،ادامه مذا کرات است ،اما
م 
مسیرهای حقوقی برای ما باز است».
با همه تالشهای صورت گرفته ،کما کان هیچ گام
مثبتیدرراستایپرداختبدهی کرهجنوبیبهایران
رخ نداده است و به نظر میرسد در صورت ادامه این
روند ،ایران در اقدامی متقابل بازار کشور را به روی
کاالهای کرهای ببندد.
* تالش می کنیم کره جنوبی با آمریکا درباره لغو
محدودیتها مذا کره کند
حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و کره جنوبی در گفتوگو با «رسالت» ،درباره تعیین
تکلیف پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کره

جنوبی اظهار داشت :مقامات کره تا کنون درباره
پرداخت بدهی خود به ایران فقط به وعدهو وعید
بسنده کردهاند .ما روز گذشته هم مجددا درباره
این مسئله با طرف کرهای صحبتهایی داشتیم،
ی گیرد .کره قرار
اما در عمل هیچ اقدامی صورت نم 
بودمعادلسهمیلیوندالر کیتهایتشخیص کرونا
را از چند ماه قبل به ایران ارسال کند ،اما آن را هم
منتقل نکرده است.
وی بابیان اینکه اتاق بازرگانی هم با سفارت کره
جنوبی در ایران و هم با بخش بازرگانی کره در حال
مذا کره است ،افزود :اتاق بازرگانی این هشدار را
که در صورت ادامه این وضعیت مجبور به پایان
همکار یهای تجاری با کره جنوبی میشویم را
بهطرف مقابل داده است ،ولی هنوز هیچ پاسخی
دریافتنکردهایم.مقامات کرهایدر زمانمذا کرهبه
خواستههای ما جواب مثبت میدهند ،اما در عمل
ی کنند .تنهایی عامل اصلی
به گونه دیگری رفتار م 
در عدم همکاری کره جنوبی در آزادسازی پولهای
بلوکهشده را تحریمهای آمریکا ذکر کرد و ادامه داد:
شرکتهای بزرگ کره جنوبی به دلیل حجم باالی
تعامالت تجاری با آمریکا نگران اعمال تحریمهای
این کشور علیه خودشان هستند و به همین علت در
ی کنند.
انتقال پولهای ایران مقاومت م 
وی میزان پولهای بلوک شده ایران در این کشور
را در حدود  8.5میلیارد دالر ارزیابی کرد و افزود :بعد
از تالشهای بسیار مقدار بسیار ناچیزی در حدود
9میلیوندالردرقالبتجهیزاتپزشکیوبهداشتیبه
ایران منتقل گردید که در قیاس با میزان بدهی آنها

کشور ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط
و ابنیه فنی راهآهن انجام شده و نگهداری حدود  ۶۰درصد از
شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت است.
پروژههای مختلفی مانند راه آهن اصفهان  -شیراز ،کرمان -
زاهدان،خطدومراهآهنتهران-مشهد،راهآهنبافق-مشهد،
ابرپروژههایریلیراهآهنقزوین-رشت،راهآهنمراغه-ارومیه
که در سالهای اخیر به بهرهبرداری رسید و بازسازی مسیر ریلی
صعبالعبور تهران  -جنوب توسط این شرکت انجام شد و
در حال حاضر هم در پروژههای بزرگ و مهم همچون راهآهن
زاهدان به چابهار ،خط دوم راه آهن اهواز-اندیمشک به طول
 ۱۴۰کیلومتر و همینطور راه آهن یزد  -اقلید ،و بازسازی بخشی
ی کند .در
از مسیر ریلی تهران  -یزد  -بافق به کرمان فعالیت م 
حوزه قطار درون شهری نیز مترو خط تهران  -کرج  -گلشهر،
مترو کرج  -هشتگرد ،مترو مشهد و مترو اصفهان توسط شرکت
ما انجام شده است.
*نجات مجموعه  ۲۴هزار نفری
تراورس با  ۵هزار و  ۵۰۰نفر پرسنل مستقیم و  ۵۰۰نفر غیر مستقیم
دارد که ا گر هر یک را  ۳نفرعائله حساب کنیم جمعیتی حدود
 ۲۴هزار نفر را در برمی گیرد.
* گروه امیر منصور آریا؛ بزرگترین خریدار شرکت بزرگ و
ثروتمند تراورس
ً
این شرکت دولتی که قدمتی حدودا  ۳۰ساله دارد ،اردیبهشت
ماهسال۱۳۸۹ودر راستایاجرایقانوناصل۴۴قانوناساسی
به بخش خصوصی وا گذار میشود اما گروه امیر منصور آریا و
مدیر آن شخص مه آفرید امیر خسروی از سال  ۹۰درگیر پرونده

تاسیس شرکت سهامی خاص مقاوم سازان سیمینه شهر درتاریخ
 1399/09/12به شماره ثبت  1890به شناسه ملی  14009619719ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ساخت و اجرای ساختمان  ،ابنیه و
ساختمان .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان
غربی  ،شهرستان بوکان  ،بخش مرکزی  ،شهر بوکان ،محله شهرداری ،
خیابان شهید بهرامی  ،کوچه شمشاد ، 3پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 5951873752سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 156/139
مورخ  1399/08/25نزد بانک صادرات شعبه مرکزی بوکان با کد 156
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سمکو فاروقی به شماره
ملی2929745304وبهسمترئیسهیئتمدیرهبهمدت2سالآقایآریا
داوند به شماره ملی  2929867949و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای روح اله دهشت به
شماره ملی  2938907753و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال 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 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهبازرسانآقایدیاکوعلیزادهبهشماره
ملی  2920074598به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای یوسف
عبداله پور به شماره ملی  2920116606به سمت بازرس اصلی به مدت 1
سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان ()1054819

آگهی تغییرات شرکت سیمان مهر ماکو شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  652و شناسه ملی  10862061949به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای
مسعود قاسمی قره تپه بشماره ملی  2830756622به سمت مدیر
عامل و عضو اصلی هیئت مدیره  -خانم مهربان قاسمی بشماره ملی
 2830249445به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای مهرداد پاک
طریق بشماره ملی  2181072132به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال انتخاب شدند  -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل قراردادها  ،چک ها ،سفته ها  ،بروات و عقود اسالمی
با امضای رئیس هیئت مدیره (خانم مهربان قاسمی ) و یکی از اعضای
هیئتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشدوسایرمکاتباتعادی
و جاری شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره (خانم مهربان قاسمی )
با امضای یکی از اعضای هئیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو ()1054815

آگهی تغییرات شرکت آتا پروفیل سلماس سهامی خاص به شماره ثبت  487و شناسه ملی  10861806770به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/06/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :کاظم رضائی به شماره ملی  2851248995به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره  -مریم قربانپور به شماره ملی
 2850158364به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره  -علیرضا احمدپور یوشانلوئی به شماره ملی  2840175576به سمت عضو هیئت مدیره  -خلیل
یزدانی اصل به شماره ملی ( 2851254006خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت تا مورخ  1401/02/26انتخاب گردیدند .2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و نامه ها
با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سلماس ()1054800

به کشور رقم ناچیزی بهحساب میآید.
تنهایی با اشاره به اقدام متقابل ایران در قبال رفتار
منفعالنه کره جنوبی بیان کرد :نمایندگان مجلس
بهتازگیطرحیدرمجلسدربارهتحریمخرید کاالهای
کرهای مورد بررسی قرار دادهاند .درصورتی که این
طرح تصویب شود ،ایران حتی بعد از لغو تحریمهای
ی کند .البته باید
آمریکا هم کاال از کره خریداری نم 
خاطرنشان کرد که حجم تبادالت تجاری میان کره
جنوبی و آمریکا بهمراتب بیشتر از ایران است و این
کشورارتباطتجاریخودباآمریکارابهدلیلتحریمهای
ی کند.
ایران قطع نم 
رئیساتاقبازرگانیمشترکایرانو کرهجنوبیافزود:
مادرتالشهستیم کرهجنوبیبهطورمستقیمباآمریکا
درباره لغو محدودیتها برای انتقال پولهای ایران

فساد بزرگی معروف به اختالس  ۳هزار میلیاردی میشوند و
بهتبعایناتفاق،شرکتتراورسنیزدر حالتتعلیقوبالتکلیفی
ی کند تا
ی گیرد .مشکالت تراورس تا سال  ۹۸ادامه پیدا م 
قرار م 
مدیرعاملشرکتدردیدارباآیتاهللرئیسیدرجریانسفراستانی
ی کند .مدیر تراورس در آن دیدار مشکل اصلی
به البرز دیدار م 
ی کند:سهامدار
سالهایاخیراینمجموعهبزرگرااینگونهبیانم 
مانتوانستهاستبدهیهایخودرابهسازمانخصوصیسازی
بدهد و شرکت در حالت بالتکلیفی قرار دارد .یا سهامدار باید
بدهیهایش را به سازمان خصوصی سازی بدهد یا این شرکت
دوباره از طریق شرایط قانونی وا گذار شود.
رئیس قوه قضائیه پس از استماع اظهارات مدیر این شرکت و با
توجهبهاینکه۹۵درصدسهاماینمجموعهبه گروهامیرمنصورآریا
وا گذار شده بود به معاون اول قوه قضائیه که متمرکز بر پرونده
امیر منصور آریا است دستور میدهد تا مسئله مورد پیگیری قرار
گیرد .در پی دستور رئیس دستگاه قضا ،اقدامات قضائی جهت
حل مشکالت این مجموعه تولیدی  ۶هزار نفره آغاز و پروندهای
به جریان میافتد.
*ابطال وا گذاری مسئلهدار تراورس
حالطبقاعالمقوهقضائیهوا گذاریمسئلهدار شرکتخدمات
مهندسیخطوابنیهفنیراهآهن(تراورس)ابطالشدواینشرکت
 ۲۴هزار نفری (با احتساب عائله کارکنان) به دولت بازگشت.
*فرآیند وا گذاری
تراورسسال۸۹بامبلغ۱۲۳میلیار تومانبه گروهامیرمنصور آریا
ً
وا گذارمیشود کهازاینمیزاننیزصرفا۲۰میلیاردتومانپرداخت
میشود!اینشرکتدرسال۸۹ازطریقسازمانخصوصیسازی

مذا کره کند.هفتسالقبلهموقتیهمه کشورهای
اروپاییبهیکبارهایرانراتحریم کردند ،کرهجنوبیاز
این کارممانعتبهعملآوردوروابطتجاریوبازرگانی
ایران با این کشور ادامه پیدا کرد.
ن که زمانی که مذا کرات به نتیجه
وی با تأ کید بر ای 
نمیرسد باید از راههای دیگری به دنبال تسویه
حساب مالی رفت ،گفت :مباحثی مبنی بر شکایت
ایراناز کرهجنوبیبهمجامعبینالمللیبرایدریافت
بدهیهانیزمطر حشدهاست کهدر صورتادامهاین
وضعیتبایداز اینطریقبهدنبالدریافتحقخود
باشیم.ویبااشارهبهاینکه کرهجنوبییکیازشرکای
اصلی تجاری ایران محسوب میشود ،افزود :ایران
دربخشهایمختلفیازجملهخودرو،لوازمخانگی،
فناوری و پتروشیمی تبادالت زیادی با کره داشت و

به شرکت آهن و فوالد لوشان که مالک آن امیر منصور آریا
(مه آفرید خسروی) بود ،به قیمت حدود  ۱۲۳میلیارد تومان
وا گذار شد؛ گروه آریا از مجموع این مبلغ در ابتدا صرفا هشت
ی کند و از مجموع  ۲۰قسط بعدی نیز
میلیارد تومان پرداخت م 
تنها  ۳قسط را میپردازد که مجموع پرداختی آنها به سازمان
خصوصی سازی را به حدود  ۲۰میلیارد تومان میرساند .جالب
آنکه بخشی از اختالس سه هزار میلیاردی گروه امیر منصور آریا
و تسهیالت دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و
معروف صورت گرفته است.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)
بخش عمدهای از خدمات مربوط به راه آهن را انجام میدهد و
وظیفه تعمیرات و نگهداری بیش از  ۷۰درصد خطوط راه آهن
کشور را بر عهده دارد که طی سال  ۸۸همراه با کل اراضی و امال ک
و تجهیزات آن به گروه یاد شده وا گذار شد.
در کلایران۱۳جرثقیللوکوموتیوداروجوددارد کهاین۱۳جرثقیل
نیز در اختیار شرکت مذکور بوده است ،پس از ماجرای اختالس
و اجرای حکم امیرمنصور آریا ،وضعیت این شرکت بالتکلیف
ماند و تا ماهها حقوق کارگران پرداخت نشد .همین امر موجب
شکل گیری اعتراضات کارگری شد و در بسیاری موارد راه آهن
مجبور بود کهحقوق کارگرانو کارمنداناینشرکتوا گذار شده
را پرداخت کند ،حال آنکه خدمات شرکت هم در حالت تعلیق
و نیمه تعطیل قرار داشت!
*تراورس در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان
ارزش دارد
در حالی که این وا گذاری مسئلهدار به صورت کلی باید فسخ

تاسیس شرکت تعاونی بسته بندی گوهر دانه بوکان بانو درتاریخ
 1399/06/10به شماره ثبت  1851به شناسه ملی  14009396882ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع  :تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای
مربوطه در زمینههای تولید وتوزیع انواع بسته بندی حبوبات  ،ادویه جات
وخشکبار .وبقیه بشرح ماده  3اساسنامه.مستندا برابر نامه شماره 2850
مورخ  1399/5/26اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان غربی
 ،شهرستان بوکان  ،بخش مرکزی  ،شهر بوکان ،محله جمهوری اسالمی ،
بلوار شهیدبهشتی  ،بن بست ((جالل ابراهیم زاده))  ،پالک  ، 0طبقه دوم
کدپستی  5951883959سرمایه شرکت :سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ده
میلیون وهشتصد هزار ریالاستکهبه 36سهم سیصدهزار ریالی منقسم
گردیده است .مبلغ سه میلیون وششصدهزارریال آن نقدا ً توسط اعضا
به حساب جاری 120221150944451بانک توسعه تعاون شعبه بوکان
پرداخت گردید ومابقی آن درتعهد اعضا می باشد اولین مدیران  :خانم
گلنازقرنیپیربهشمارهملی 2870460937بهسمتمدیرعاملوبهسمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال خانم زلیخا عزیزگورگ به شماره
ملی  2871913625به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال
خانم طوبی احمد پور به کدملی  2928933123به سمت منشی هیات
مدیره به مدت  3سال خانم نرمین قریشی به شماره ملی 2920108476
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال خانم پروانه احمدزاده به
شماره ملی  2929206330و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به
مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها واوراق وو اسنادرسمی
و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته  ،برات و اوراق بهادار با امضای خانم
نرمین قریشی به کدملی  2920108476به سمت رئیس هیات مدیره به
اتفاق خانم گلناز قرنی پیر به کدملی  2870460937با سمت نائب رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با
امضای خانم گلناز قرنی پیر به کدملی  2870460937با سمت نائب رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه میدیا قریشی کدملی 2920417207به سمت
بازرس اصلی و روژین سلیمی بابامیری کدملی 2920322192بسمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوکان ()1054820

آگهیتغییراتشرکتسیمانمهرماکوسهامیخاصبهشمارهثبت

 652و شناسه ملی  10862061949به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :خانم مهربان قاسمی بشماره ملی  ، 2830249445آقای
مسعود قاسمی قره تپه بشماره ملی  ، 2830756622آقای مهرداد

پاک طریق بشماره ملی  2181072132بسمت اعضای هیئت مدیره
برای مدت  2سال انتخاب شدند -2 .موسسه حسابرسی آزمون

سامانه با شماره ملی 10100452010بعنوان بازرس اصلی و آقای نعیم
حسن زادگان ماکوئی بشماره ملی  2820035701به سمت بازرس

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3 .ترازنامه و

حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی  97تصویب شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو ()1054816

از توان علمی و دانش این کشور در تولید بهرههای
زیادی برد .تنهایی درباره چشمانداز حضور بایدن
و ازسرگیری روابط تجاری میان ایران و کره جنوبی
گفت :با حضور بایدن در کاخ سفید مشخص نیست
تا چه میزان از تحریمهای آمریکا لغو میشود و از
حاال نمیتوان دراینباره اظهارنظر کرد ،بااینحال
امیدواریم قولهایی که کره جنوبی بهطور دائم به
ما میدهد ،محقق شود.
وی در پایان اظهار کرد :جواب مقامات کره همواره
تمایل به ادامه همکاری با کشور و عالقهمندی به
ی کنند که
مردم و فرهنگ ایرانی است ،اما اعالم م 
منتظر تاییدیه آمریکا برای انتقال پولهای ایران
هستند تا مشکلی برای شرکتهای بزرگ کرهای
ایجاد نشود.

میشد،شرکتآهنوفوالدلوشانوابستهبه گروهامیرمنصور آریا
مدتی قبل طی دادخواستی در هیئت داوری وا گذاری ،مدعی
خسارتدر خصوصاینوا گذاریشدودر هیئتداوری،دولت
به مبلغ  ۲۸۴میلیارد تومان محکوم شد! به عبارت دیگر عالوه
بر  ۱۰۳میلیارد تومانی که این گروه به جهت وا گذاری شرکت
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه آهن باید پرداخت
ی کرد و پرداخت نکرده بود ،در هیئت داوری هم دولت را ۲۸۴
م 
میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت می کند و این در
حالی است که شرکت در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد
تومان ارزش دارد.
*فسخ وا گذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی
و راه آهن
با توجه به اینکه رای هیئت داوری در دادگاه قابل اعتراض
است ،رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از
تشکیل جلسهای در شعبه  ۲۱حقوقی مجتمع شهید بهشتی
تهران در مورخ  ۸آذرماه سال جاری که بیش از سه ساعت به
طول انجامید ،دادگاه در خصوص این وا گذاری و رأی هیئت
داوری اقدام به تصمیم گیری کرد .بر این اساس ،رأی هیئت
داوری مبنی بر محکومیت  ۲۸۴میلیارد تومانی دولت نقض و
عالوه بر آن ،وا گذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی
راه آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه آهن جمهوری اسالمی
ایران بازگردانده شده است.
همچنین وا گذاری کلیه اراضی شرکت مذکور نیز به نفع
راه آهن جمهوری اسالمی ایران ابطال شد .رأی صادره قطعی و
غیرقابل اعتراض است.

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیان برش گلشن درتاریخ 1399/09/09
به شماره ثبت  459به شناسه ملی  14009613386ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :تولید اتصاالت فلزی گلخانه و ادوات کشاورزی،
ارائه کلیه خدمات گلخانه ای و کشاورزی و تولیدات گلخانه ای و ارائه
خدمات ادوات و لوازم گلخانه ای و کشاورزی و طراحی و ساخت و نظارت
گلخانه و اسکلت گلخانه  -احداث و نگه داری فضای سبز – ساخت و
تولید دستگاه های کشاورزی ،برق کشی و تاسیسات و کابل کشی و
مونتاژ تابلو برق  ،واردات و عرضه ی دستگاه های کشاورزی،تولید گل
و گیاه،پخش و فروش و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای تولیدات و
محصوالت کشاورزی، ،مشاوره گیاه پزشکی  ،تهیه و فروش کود و سم
و بذر و نهادهای کشاورزی،طراحی و اجرای انواع گلخانه ها ،مشاوره در
زمینهکشاورزی،تولیدنشاءونهال،نظارتبرمراحلکاشتوبرداشتکلیه
محصوالت کشاورزی،مشاوره و مدیریت در امور باغبانی زراعت گلخانه
وکلیه امور کشاورزی  ،مشاوره طراحی نصب و اجرای ابیاری قطره ای و
بارانیوسیستمهایگرمایشیوسرمایشیگلخانه،مشاورهطراحیونصب
و اجرا سیستم کنترل هوشمند اقلیم گلخانه  ،توزیع پخش خرید و فروش
انواع سم و کود های مغذی و غیر مغذی و کودهای مایع،خم و برشکاری
انواع قطعات وسازه های فلزی ،ارائه کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از
خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص
کاال از گمرکهای کشور ،داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ،اخذ
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و
اعتباری صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت  .اخذ و اعطای شعبه و نما
یندگی در داخل و خارج از کشور .شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی  ،شرکت در نمایشگاه
های داخلی و خارجی  ،پس کسب مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان دهاقان  ،بخش
مرکزی  ،شهر دهاقان ،محله نهضت آباد  ،خیابان شهرک صنعتی  ،خیابان
دوم  ،پالک  ، 15طبقه اول کدپستی  8641688348سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000
ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره /1308ص 99/803مورخ  1399/08/29نزد بانک
پاسارگادشعبهشهرضاباکد1308پرداختگردیدهاستاعضاهیئتمدیره
آقای رضا میرزائی موسی ابادی به شماره ملی  5120035868و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سعید موسی زاده به شماره
ملی  5120037003و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
طیبه اکبری به شماره ملی  5129462701و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها عقود اسالمی با امضا سهامدار نادر اکبری همراه با مهر
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره
یا سهامدار نادر اکبری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای مسعود انصاریپور جرم افشادی به
شمارهملی 1199923516بهسمتبازرساصلیبهمدت1سالخانمفاطمه
ذوالفقاریبهشمارهملی5120083625بهسمتبازرسعلیالبدلبهمدت
 1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 اصفهان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دهاقان ()1054864

