
  

صادرات گاز ایران به عراق افزایش می یابد

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در جریان سفر گروهی از وزارت 
برق عراق به ایران، از افزایش صادرات گاز به این کشور در سال ۱۴۰۱ خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا جوالیی در نشست با مسئوالن ارشد وزارت 
برق عراق، که در اصفهان برگزار شد، گفت: رابطه ما با عراق، رابطه ای 

راهبردی است.
وی با اشاره به مذاکرات در این نشست، اظهار کرد: به صورت سالیانه 
و فصلی، نشست هایی با مسئوالن وزارت برق عراق حول محور قرارداد 
صادرات گاز به این کشور، انجام می شود و در این نشست نیز مباحث فنی 

و عملیاتی این فرآیند مطرح شد.
طبق اعالم وزارت نفت، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین 
با اشاره به آغاز فصل سرد سال در کشور و افزایش مقدار مصرف گاز در 
بخش خانگی، بیان کرد: با توجه به مقدار مصرف در ۶ ماه گذشته و 
مقدار گاز طبیعی موردنیاز در ۶ ماه پیش رو، بررسی های فنی و عملیاتی 
الزم انجام شد تا برای آن مشکلی نداشته باشیم و صادرات گاز طبق توافق 

انجام شده با طرف های عراقی، انجام شود.

صادرات بیش از ۷ میلیون بشکه ای نفت عراق به امریکا 
در سپتامبر

اداره اطالعات انرژی امریکا اعالم کرد که صادرات نفتی عراق به امریکا 
طی ماه سپتامبر به بیش از 7 میلیون بشکه رسید.

به گزارش ایلنا شفق نیوز، عراق در ماه سپتامبر 7.۰5۰ میلیون بشکه با 
میانگین 235 هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.

صادرات نفتی عراق به امریکا در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت که در آن 
7.533 با میانگین روزانه 2۴3 هزار بشکه صادر کرده بود، کاهش یافت.

عراق در هفته نخست ماه سپتامبر به طور میانگین 3۴3 هزار بشکه در 
روز، در هفته دوم میانگین ۱2۰ هزار بشکه در روز، در هفته سوم به طور 
میانگین 2۰2 هزار بشکه در روز و در هفته چهارم به طور میانگین 275 هزار 

بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.
بنابر داده های اداره اطالعات انرژی امریکا، عراق در رتبه چهارم صادرات 

نفت به امریکا در ماه سپتامبر قرار گرفت.
در سطح کشورهای عربی نیز عراق پس از عربستان که در رتبه نخست 

صادرات نفت به امریکا قرار دارد، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

بحران انرژی پنهان اروپا: مراکز داده

گذار دوگانه و همزمان دیجیتال و انرژی
اروپا  اتحادیه  بوروکرات های   - اقتصاد  گروه 
در  آنان  دارند:  مشترک  هدف  یک  اکنون 
بحبوحه یک بحران انرژی در جستجوی انرژی 
ارزان و پاک هستند و به زیرساخت های فناوری 
با دیده مهربانی نگاه نمی کنند زیرساخت هایی 

که به شدت از شبکه برق استفاده می کنند.
اعتراض  با  مواجهه  در  پولیتیکو،  گزارش  به 
فعاالن محلی غول فناروی "منلو پارک" در ماه 
برنامه ساخت یک مرکز داده در هلند  ژوئیه 
اروپا در  اتحادیه  را رها کرد درست زمانی که 
حال نهایی کردن برنامه های خود برای سرکوب 

فناوری های انرژی بر بود.
مورد  اپلیکیشن های  که  داده های  مراکز 
استفاده میلیون ها اروپایی را ارائه می دهند تشنه 
انرژی و آب هستند و در سالیان آینده به میزان 
انرژی بیش تری نیز نیاز خواهند داشت. پیش 
بینی می شود تا سال 2۰3۰ میالدی مراکز داده 
3.2 درصد از تقاضای برق در اتحادیه اروپا را به 
خود اختصاص دهند که رشدی ۱۸.5 درصدی 
نسبت به سال 2۰۱۸ میالدی را نشان می دهد. 
در عین حال، اروپا برای کاهش تقاضای انرژی 

به ویژه برای کاهش گاز تحت فشار است.
منبع  به یک  تبدیل شدن  در حال  نیز  آب 
کمیاب است. گرم ترین تابستان سال 2۰22 که 
در تاریخ ثبت شده آبراه های بزرگ اروپایی را به 
پایین ترین حد تاریخی خود رساند. کمیسیون 
اروپا در حال برنامه ریزی برای اعالم برنامه ای 
در پاییز امسال است که اثرات زیست محیطی 
مراکز داده را بررسی می کند. بر اساس پیش 
نویسی که به دست "پولیتیکو" رسیده مراکز 
داده می توانند تا سال 2۰25 میالدی برچسبی 
را دریافت کنند که میزان مصرف انرژی و آب را 
درست مانند یخچال یا ماشین لباسشویی نشان 
می دهد. در متن پیش نویس کمیسیون آمده 
است: "مقام های دولتی نباید در موقعیتی قرار 
بگیرند که مجبور باشند بین جذب مراکز داده از 
یک سو و کسب اطمینان از دسترسی مشاغل 
و خانوار ها به برق از سوی دیگر یکی را انتخاب 

کنند".
دارد  نیاز  آب  و  انرژی  به  که  مهار صنعتی 
از  می شود.  محسوب  کننده  متعادل  اقدامی 
و ظرفیت های  کار های محاسباتی  که  آنجایی 
ابری  ذخیره سازی هر چه بیش تر در فضای 
که  است  ابری  رایانش  سرویس  مدل  )یک 
را  اطالعات  و  داده ها  می دهد  امکان  شما  به 
مانند  فیزیکی  از حافظه های  در مکانی خارج 
رایانه ها ذخیره کنید حافظه هایی که از طریق 
اینترنت به آن دسترسی دارید( انجام می شوند 
مراکز داده جایی هستند که مخاطرات گذار به 
انرژی سبز و گذار دیجیتال در مسیر یکدیگر 

قرار می گیرند.
وارد  حال  در  اروپا  اتحادیه  سیاستگذاران 
شدن به بحث در مورد خواسته های مراکز داده 
هستند که موضوع تازه ای نیست، اما در حال 
حادتر شدن است، زیرا تغییرات آب و هوایی 
بدان معناست که اکثر اروپایی ها تابستان های 

بسیار گرم و خشک تری را خواهند داشت.
متا  جاری  سال  تابستان  راستا،  همین  در 
پلتفرم مالک فیس بوک پس از البیگری فعاالن 
اجرا  صورت  در  که  بزرگی  پروژه  علیه  محلی 
مصرف کننده انرژی سبزی بود که باید ساکنان 
برای  خود  برنامه های  از  می بردند  بهره  آن  از 
ساخت یک مرکز داده در حومه زیوُلده شهری 
در هلند با 23 هزار نفر جمعیت در نزدیکی 

آمستردام صرفنظر کرد.
"پولیتیکو"  به  محلی  فعال  شاپ"  "سوزان 
ارزان  بسیار  را  سبز  انرژی  "آنان  می گوید: 
می خرند. آنان می خواهند انرژی تولید شده از 

مزارع بادی را که در واقع برای ساکنان هلند در 
نظر گرفته شده به مراکز داده انتقال دهند".

مشکالت  امسال  تابستان  شدید  گرمای 
دما های  دلیل  به  می دهد.  نشان  را  جدیدی 
ماه  در  فصلی  معمول  دمای  میزان  از  باالتر 
ژوئیه در بریتانیا دو واحد مرکز داده اوراکل با 
قطعی مواجه شدند و بخشی از زیرساخت ابری 
مجبور به خاموش سازی محافظتی شد. گوگل 
در بریتانیا با مشکالت مشابهی مواجه شد. دو 
بیمارستان پیشرو لندن در سیستم های فناوری 
که  شدند  مواجه  مشکالتی  با  خود  اطالعات 
باعث لغو هفته ها عملیات و به تعویق افتادن 
رئیس  کلیفورد"  "ریچارد  شد.  مالقات ها  قرار 
بخش نوآوری در مرکز مشاوره "کی سورس" 
شاهد  بار  اولین  برای  داده  می گوید:"مراکز 
به  اکنون  و  بودند  خود  طراحی  نقض شرایط 
"سرزمین های ناشناخته" ای رسیده اند. اگر دما 
از آن چه مراکز داده برای آن طراحی شده اند 
بیش تر باشد هر درجه فراتر از آستانه دمای 
تحملی می تواند به معنای از بین رفتن ۱۰ تا ۱5 

درصد ظرفیت باشد.
در  داده  مراکز  گرما  مهار  برای  تالشی  در 
خود  بام های  پشت  به  را  کارکنان  بریتانیا 
فرستادند تا واحد های خنک کننده را با شلنگ 
اسپری کنند در حالی که در همان زمان ساکنان 
سراسر قاره اروپا با اقدامات صورت گرفته برای 
جیره بندی آب مواجه بودند. احتماال کریسمس 
امسال این المپ های ساکنان قاره اروپا خواهند 
خاموش  انرژی  مصرف  کاهش  برای  که  بود 

خواهند شد.
پلی  موسسه  استادیار  مارستن"  "الندن 
می گوید:  ایالتی  دانشگاه  و  ویرجینیا  تکنیک 
"در دسترس بودن انرژی و قیمت ها همیشه 
در محاسبه پیچیده انتخاب یک مکان برای یک 
مرکز جدید نقش داشته است. در یک یا دو 
سال گذشته دسترسی به آب نیز نقش مهمی 
در تصمیم گیری در مورد مکان احداث مراکز 
داده ها ایفا کرده است". این دو منبع مرتبط با 
یکدیگر هستند به خصوص زمانی که صحبت از 

خنک کننده می شود.
داده  مراکز  در  موجود  انرژی  عمده  بخش 
می شود،  مصرف  سرور ها  انرژی  تامین  برای 
اما تجهیزات عظیم در آن مراکز نیز گرما تولید 

می کنند که نیاز به خنک شدن دارند. این نیاز 
به انرژی یا از طریق خنک کننده های سنتی هوا 
تامین می شود و یا زمانی که سرور ها با تبخیر 
آب خنک می شوند به آب نیاز دارد که از نظر 

انرژی کارآمدتر است.
موسسه  ارشد  پژوهشگر  هینتمن"  "رالف 
اندیشکده   Borderstep پایداری  و  نوآوری 
مستقر در برلین می گوید:" اغلب تضاد منافع 
وجود دارد: اگر یک مرکز داده آب بیش تری 
نیاز دارد و اگر  انرژی کمتری  مصرف کند به 
انرژی بیش تری مصرف کند به آب کمتری نیاز 

دارد".
زیرساخت های  رئیس  هریس"  "سایمون 
 Business Critical Solutions در  حیاتی 
یک مشاور مرکز داده می گوید: "با افزایش فشار 
بر منابع و شرایط طراحی مراکز داده اپراتور ها 
به طور  که  فشار  نقاط  از  با مجموعه ای  باید 

همزمان ظاهر می شوند مقابله کنند".
نبرد ادراک و تصورات

عمومی  افکار  به  داده  مرکز  اپراتور های 
می گویند که سبزتر و کارآمدتر هستند. آنان 
می گویند که در حال جایگزینی زیرساخت های 
دیجیتال قدیمی تر و با کارآمدی کم تر هستند 
توسط شرکت ها  که  انفرادی  مانند سرور های 
و دولت ها اداره می شوند. آنان مدعی هستند 
که ادغام همه آن سرور ها در یک مکان باعث 
صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. دولت 
تعداد  تا  کرد  ریزی  برنامه  مقطعی  در  هلند 
مراکز داده ها را به شدت کاهش دهد و چهار 
مرکز بزرگ جایگزین بیش از ۶۰ مرکز داده شود.

این ادغام نتایجی داشته و اکنون این مراکز 
کم تر از نیمی از انرژی پیش تر مصرف شده را 
قابل  بهبود های  می دهند.  قرار  استفاده  مورد 
توجهی در بهره وری انرژی توسط صنعت مرکز 

داده در دهه های اخیر صورت گرفته است.
بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری ایاالت 
متحده نیز متعهد شده اند که برای انرژی ای که 
مصرف می کنند تنها به انرژی سبز متکی باشند. 
گوگل و متا متعهد به تطبیق فعالیت های خود 
از جمله مراکز داده شان با ۱۰۰ درصد انرژی های 
از  بخشی  تعهدات  این  اند.  تجدیدپذیر شده 
تعهدات زیست محیطی گسترده تر است مانند 
اهداف مرتبط با جایگزینی بیش تر آب مصرفی 

وجود،  این  با  ها.  شرکت  آن  در  عملیات  در 
علیرغم آن که این اقدامات ممکن است با قصد 
و نیت خوبی انجام شوند باعث ایجاد مقاومت 

در سطوح محلی شده اند.
تجهیزات عظیم مراکز داده اکنون ده ها هکتار 
مناطق  در  عمدتا  که  کرده اند  اشغال  را  زمین 
روستایی هستند. در این صورت ساخت مزارع 
بادی و پارک ای خورشیدی به جای آن که به 
نفع ساکنان محلی باشد نفعی برای مراکز داده 
به منظور تامین انرژی محسوب می شود. این 
جمله  از  محلی  ساکنان  پسند  مورد  موضوع 
که  جایی  تا  نیست  هلند  در  محلی  فعاالن 
علیه  خود  اصلی  بحث های  از  یکی  به  را  آن 
سیاست های برنامه ریزی شده تبدیل کرده اند.

از یک  اروپایی بخشی  تازه کمیسیون  طرح 
شبکه  سازی  دیجیتالی  برای  گسترده تر  طرح 
انرژی است و همزمان از اپراتور ها می خواهد 
تا به طور جداگانه میزان انتشار غیر مستقیم 
گاز های گلخانه ای مراکز داده را فاش سازند و 
طبق پیش نویس این طرح باید برچسب انرژی 
برای سرور ها و محصوالت ذخیر سازی داده را 

در نظر گیرند.
هدف از تهیه این پیش نویس مقابله با انتقاد 
دولتی  غیر  سازمان های  سوی  از  شده  مطرح 
و قانونگذاران بوده که معتقدند پس از توافق 
کمیسیون با صنایع در سال 2۰2۱ تعهدی غیر 
الزام آور برای بازیگران عرصه صنعتی به منظور 
کربنی  و  محیطی  زیست  آالینده های  کاهش 
مراکز داده ها مطرح شده بود و تغییر عمده ای 
در شرایط ایجاد نمی کرد. هم چنین، قانونگذاران 
و سازمان های غیر دولتی گفته اند که خواسته 
عمل های  ابتکار  از  فراتر  مقرراتی  وضع  شان 
فعلی مانند الزامات طراحی محیطی، آیین نامه 
رفتار کارایی انرژی و معیار های تدارکات عمومی 

سبز می باشد.
همه این موارد اتحادیه اروپا را مجبور می سازد 
تا جاه طلبی های دوگانه ای برای گذار به انرژی 
باشد.  داشته  شدن  دیجیتالی تر  و  سبزتر 
هدف اتحادیه اروپا آن است که 75 درصد از 
از  میالدی   2۰3۰ سال  تا  اروپایی  شرکت های 
حال  عین  در  و  کنند  استفاده  ابری  خدمات 
مراکز داده کارآمدتر و پایدارتر از نظر مصرف 

انرژی را در زمره اهداف خود قرار داده است.

اخبار

تجهیزات عظیم مراکز داده 
اکنون ده ها هکتار زمین را 

اشغال کرده اند که عمدتا در 
مناطق روستایی هستند. در 

این صورت ساخت مزارع بادی 
و پارک ای خورشیدی به جای 

آن که به نفع ساکنان محلی 
باشد نفعی برای مراکز داده به 
منظور تامین انرژی محسوب 

می شود

وزیر نفت به تازگی از آمادگی دولت ایران برای جذب سرمایه  فعاالن 
اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میدان ها، سوآپ 
فرآورده های نفتی و صادرات محصوالت پتروشیمی خبر داده است، 
موضوعی که به گفته فعاالن این حوزه به نفع هر دو کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه در ماه 
ژوئیه یادداشت تفاهم ۴۰ میلیارد دالری امضا کردند که به توسعه 
میدان های گازی کیش و پارس شمالی، شش میدان نفتی، همچنین 
حفظ فشار در میدان پارس جنوبی کمک می کند. در عین حال، این 
سند شامل عملیات مبادله با گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، اجرای 

پروژه های گاز مایع و ساخت خطوط لوله گاز صادراتی می شود.
تحلیلگران بخش انرژی این معامله بین ایران و روسیه را ۴۰ میلیارد 
دالر ارزیابی کردند. جواد اوجی - وزیر نفت - در تشریح جزئیات تبادالت 
نفت و گاز بین ایران و روسیه تاکید کرده است که در حوزه صادرات 
فرآورده ها، تهاتر و سوآپ از حوزه دریای خزر با بعضی از شرکت های 

روسی شروع به کار کرده ایم و نزدیک ۱۰ میلیون تن ظرفیت تهاتر و 
سوآپ و صادرات فرآورده های نفتی در این حوزه داریم. همچنین در 
بحث پتروشیمی نیز ما صادرات محصوالت و کاتالیزها را داشته و سال 
گذشته هم رقمی نزدیک به ۱2.5 میلیارد دالر صادرات به کشورهای 

مختلف از جمله به اروپا داشته ایم.
ایران و  از ویژگی های این تفاهم نامه بزرگ بین  وی درباره بعضی 
روسیه توضیح داد: ایران و روسیه هر دو ظرفیت های بسیار خوبی در 
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارند؛ خوشبختانه در این مدت نزدیک 
به ۴ میلیارد دالر قرارداد در بحث توسعه میدان ها و ۴۰ میلیارد دالر 
در حوزه احداث خطوط صادراتی گاز و واحدهای ال ان جی تفاهم نامه 

امضا کرده ایم.
وزیر نفت ادامه داد: در این دوره برای روس ها قراردادهای توسعه 
 OFF( میدان هایی در قالب  الگوی جدید قراردادهای نفتی و پیش خرید
TAKE( را رونمایی کردیم که سرمایه گذار از همه ابعاد همچون از سوی 
این  و حمایت می شود.  بیمه  اسالمی  نفت، دولت جمهوری  وزارت 
نوع قراردادها برای سرمایه گذاران روس بسیار شیرین و جذاب است 
و خوشبختانه با توجه به اهمیت انرژی که امروز در دنیا همه به این 
آگاهی داریم، فرصت طالیی را برای امضای قراردادهای دیگر با روس ها 

در حوزه انرژی به وجود آورده است.
فصلی نو از همکاری های ایران و روسیه آغاز شده است

محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک درباره تاثیر همکاری های 
ایران و روسیه در حوزه انرژی در پیشبرد اهداف ایران، به ایسنا گفت: 
یک توافق کلی در قالب یاداشت تفاهم نامه با روس ها صورت گرفته 
که بر اساس آن شرکت های روسی می توانند در ایران سرمایه گذاری 
کنند که این مساله یک اتفاق مثبت است؛ صنعت نفت ما نیاز به 
سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری روس ها به دلیل آشنایی آن ها با 

صنعت نفت و گاز می تواند برای ایران موثر و مفید باشد.
وی ادامه داد: این همکاری مثبت است و یاداشت های تفاهم باید یک 
به یک تبدیل به قرارداد شوند، اجرای این قراردادها برای هر دو کشور 

می تواند مفید باشد و در مجموع این همکاری را باید مثبت ارزیابی کرد.
در  همکاری ها  این  اینکه  بیان  با  انرژی  حوزه  ارشد  کارشناس  این 
شرایط تحریم اتفاق می افتد، کشورهای زیادی تمایل به همکاری با 
ایران دارند اما به دلیل تحریم ها این کار را نمی کنند، گفت: وجود چنین 
همکاریهایی موجب خواهد شد تا کشورهایی که حاضرند در شرایط 
تحریم نیز  با ایران فعالیت داشته باشند، برای این مساله تشویق شوند، 
بدیهی است که اگر تحریم برداشته شود، کشورهای زیادی تمایل به 

همکاری با ایران دارند.
خطیبی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بحث روی سرمایه گذاری 
در شرایط تحریم است، تاکید کرد: پیشینه همکاری ایران با روسیه 
کارنامه خوبی را نشان می دهد و در شرایط حال حاضر که هر دو کشور 
تحریم هستند، به نظر می رسد که فصل جدیدی را تجربه می کنیم 
که با گذشته متفاوت است و می تواند شرایط را بسیار بهتر از گذشته 

رقم بزند.
وی با بیان اینکه شرایط جدید با گذشته متفاوت است و این شرایط 
جدید الزام می کند که هر دو طرف همکاریها را بسیار جدی تر پیگیری 
کنند، اظهار کرد: در این شرایط تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه 
بستگی به این دارد که بتوانیم با همسایگان در این رابطه به توافق برسیم 

و  منافع مشترک پیدا کنیم تا از مسیر ایران انرژی عبور کند.
هر  منافع  به  موضوع  این  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده  گفته  به 
دو کشور بازمیگردد و اگر ایجاب کند، ایران نقطه مناسبی است تا 
کشورهایی که نمی توانند مستقیم  به کشور دیگری صادرات داشته 
باشند، از طریق ایران وارد عمل شوند و این می تواند شرایط خوبی را 
ایجاد کند اما باز هم این مساله نیاز به توافق دو طرف دارد و یک طرفه 

نمی توان در این بخش کار خاصی انجام داد.
به گفته خطیبی توافقات دو جانبه و چندجانبه برای تحقق این مساله 
نیازمند است، مانند توافقی که با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان 
انجام دادیم، بنابراین این مساله در قالب توافقات دوجانبه و چندجانبه 

می تواند شکل بگیرد و موفق شود.

وس ها در حوزه انرژی بازی دو سر برد همکاری با ر

انرژی
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آگهی فقدان سند
آقای علی شازده احمدی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی قطعه چهارم تفکیکی سمت 
شمالی طبقه دوم بمساحت 179/80متر مربع بشماره پالک 36742 فرعی از 151 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 514 فرعی از 151 اصلی حوزه ثبتی شهرستان بنام متقاضی 
ثبت به شماره چاپی 761200و دفتر الکترونیکی بشماره 139920331009004946 صادر 
و تسلیم شد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقرراتبه متقاضی تسلیم خواهد شد.

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی آزما بتن منفرد درتاریخ 1401/07/16 
به شماره ثبت 602912 به شناسه ملی 14011554627 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خدمات مهندسی فنی و آزمایشگاهی ساختمان ، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
تاسیس  شهرداری   1399/07/03 مورخ   0-10-310-62739 شماره  مجوز  بموجب 
گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سلسبیل جنوبی ، کوچه مقدم 
یکم ، کوچه شهید علی مظاهری ، پالک 15 ، طبقه اول کدپستی 1346749713 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم ندا فتاحی دارابی به شماره ملی 0011425156 دارنده 
9900000 ریال سهم الشرکه خانم ربابه فتاحی به شماره ملی 0036431346 دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ندا فتاحی دارابی به شماره ملی 
0011425156 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم ربابه فتاحی به شماره ملی 0036431346 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 مدیر عامل 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 )1391295( 
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