
  

مذاکرات وزیر انرژی عربستان با همتایان اروپایی 
درباره ثبات بازار نفت

وزیر انرژی عربستان سعودی با وزیران اروپایی درباره حمایت و افزایش 
ثبات بازار نفت بین المللی گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان در دیدارهای مجازی جداگانه با اگنس پانیه روناچه، 
وزیر انرژی فرانسه و کاستاس شرکاس، وزیر انرژی یونان درباره ادامه 
ارتباط نزدیک و تحکیم همکاری برای پرداختن به ریسک ها و چالش های 
نوظهور، گفت وگو کرد. طبق گزارش خبرگزاری سعودی، در هر دو دیدار، 
وزیران بر ضرورت تضمین تامین مطمئن انرژی در بازارهای انرژی گفت وگو 
کردند و همزمان خاطرنشان کردند که عربستان همچنان شریک و تامین 
نفت قابل اطمینان برای فرانسه و یونان مانده است. گفت وگوی وزیر انرژی 
عربستان با همتای فرانسوی خود، شامل همکاری در زمینه هیدروژن سبز، 
انرژی تجدیدپذیر و استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای در چارچوب 
توافق هسته ای مشترک سعودی-فرانسوی که در سال ۲۰۱۱ امضا شد، بود. 
بر اساس گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز همچنین درباره همکاری در 
انرژی تجدیدپذیر و اتصال بین شبکه های برق برای صادرات انرژی پاک به 
یونان و اروپا، با وزیر انرژی یونان گفت وگو کرد. وزیران دو کشور درباره 
اهمیت هیدروژن پاک و راه های انتقال هیدروژن پاک به اروپا از طریق 

یونان صحبت کردند.

بحران انرژی اروپا به کام توتال شد
تالش اروپا برای پر کردن مخازن گاز خود پیش از رسیدن فصل سرما، 

کمک کرد سود غول فرانسوی توتال انرژیز رکورد دیگری را بشکند.
به گزارش ایسنا، سود این شرکت فرانسوی که در آغاز فصل انتشار 
گزارشهای مالی شرکتها، اعالم شد و بار دیگر سودهای کالنی که شرکتهای 
نفتی بزرگ به جیب می زنند را بارز کرد، احتماال فشار سیاسی را تجدید 
می کند. این درآمدها برخالف وضعیت اقتصاد جهانی است که در آستانه 
رکود قرار دارد. همچنین قبوض انرژی مصرف کنندگان عادی، روز به روز 
سنگین تر می شود. درآمد خالص شرکت توتال انرژیز در سه ماهه سوم 
سال میالدی جاری به ۹.۹ میلیارد دالر افزایش یافت که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، افزایش بیش از دو برابری داشت و بسیار باالتر 
از برآورد تحلیلگران بود. این شرکت هزینه جدید ۳.۱ میلیارد دالر را در 

ارتباط با داراییهایش در روسیه ثبت کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال انرژیز در بیانیه ای اعالم کرد در فضای 
قیمتهای باالی نفت و افزایش قیمت گاز که با جنگ روسیه در اوکراین 
تشدید شد، توتال از مدل یکپارچه خود به خصوص ال ان جی، استفاده 

کرد تا نتایجی را کسب کند که مطابق با سه ماهه های قبلی است.
درآمدهای کالن و افزایش سوددهی به سرمایه گذاران باعث شده است 
دولتهای اروپایی، مالیات بر سود اضافی را اعالم کنند. توتال ماه گذشته 
اعالم کرده بود به صورت ویژه یک یورو به ازای هر سهم، سود نقدی در 
دسامبر پرداخت خواهد کرد. شرکت شل هم پس از گزارش دومین سود 

کم سابقه، اعالم کرد سود نقدی به سهامداران را افزایش می دهد.
را  تخفیفی  سپتامبر  اوایل  انرژیز  توتال  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
سوخت  جایگاههای  در  کنندگان  مصرف  و  دولت  رضایت  جلب  برای 
فرانسوی خود اعالم کرد اما این تخفیفها، تحت الشعاع اعتصاب کارگران 
پاالیشگاههای این شرکت بر سر دستمزد و در نتیجه کمبود سوخت و 

افزایش قیمتها در هفته های اخیر، قرار گرفت.

 اما و اگرهای تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه

نباید مرز تخفیف را به تنش بکشیم
سفیر اسبق ایران در ترکیه گفت: باید قرارداد 
گازی با آنکارا را حفظ کنیم همان گونه که ترک ها 
هم عالقمند به تداوم قرارداد هستند، بنابراین ما 

نباید مرز تخفیف را به تنش بکشیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  دولت آبادی  فیروز 
اقتصادی ایلنا، درباره لزوم مذاکره با ترکیه برای 
دستیابی به مسیر این کشور جهت صادرات گاز 
به اروپا اظهار داشت: فعال مسیر صادرات گاز از 
مسیر ترکیه با دشواری روبرو است، چون این 
کشور به لحاظ خط لوله به اروپا دسترسی ندارد. 
سال ها مذاکرات ما با این کشور به نتیجه نرسید  
و علت آن هم این بود که ترکیه در نظر داشته 
که گاز را از ما خریداری و خود صادر کند، در 
واقع در این صورت بازار گازی ما در اروپا را ترکیه 
در دست می گرفت و این قابل قبول نیست. در 
حالی که برنامه ایران ترانزیت گاز از مسیر این 
کشور بوده است، برنامه ما همواره این بود که 
حق ترانزیت بدهیم و خودمان گاز را به اتحادیه 
اروپا منتقل کنیم، اکنون نیز این مسئله باید 
اگر  نشویم.  شرایط  اسیر  و  گیرد  قرار  مدنظر 
ترک ها همچنان متقاضی باشند قرارداد موقت 
5 یا ۱۰ ساله منعقد شود و زمانی که مسائل مان 
با اروپا حل شد خودمان مستقیما مراوده کنیم. 
وی افزود: هرچند اکنون اروپا این واسطه گری 
ترکیه را می پذیرد اما در گذشته آنها هم مخالف 
اصلی  منبع  که  نمی دانستند  دلیلی  و  بودند 
انرژی شان را به کشور ثالث بسپارند، نکته دیگر 
اینکه بازار انرژی باثبات نیست به همین دلیل 
رسیدن به توافق باید خواست مهم طرفین باشد.

سفیر اسبق ایران در ترکیه در ادامه به موضوع 
قیمت گاز صادراتی اشاره کرد و گفت: در دنیا 
برای قیمت نفت تخفیف هایی در نظر می گیرند، 
در مورد گاز هم باید به همین شکل باشد. قیمت 
ارزش  مبنای  بر  ترکیه  با  ما  گاز  قبلی  قرارداد 

حرارتی نفت تعیین شده در نتیجه اگر امروز 
ترک ها انتظار تخفیف داشته باشند بیراه نیست. 
استراتژی ما باید حفظ بازارها باشد، در نتیجه 
تالش رسیدن به توافق مهم تر از بحث قیمت 
باشیم  داشته  نظر  در  باید  اینکه  است ضمن 
نشویم  ترکیه  بازار  وارد  ما  اینکه  برای  روس ها 
دست به دامپینگ هم می زنند، بنابراین پیشنهاد 
من این است که تمدید قرارداد گازی به ترکیه 
و البته طی مسیر به سمت اروپا ورای موضوع 

قیمت حتما به سمت توافق برود.
وی تاکید کرد: ما باید مرز منطقی تخفیف را 
رعایت کنیم همانگونه که در مورد قیمت نفت 
این موضوع را می پذیریم. فرمول گاز صادراتی 
ما به ترکیه بدرستی تدوین و مذاکرات باارزشی 
کنیم  حفظ  را  قرارداد  باید  اکنون  شد،  انجام 
تداوم  به  عالقمند  هم  ترک ها  که  همان گونه 
قرارداد هستند، بنابراین ما نباید مرز تخفیف را 

به تنش بکشیم. 

مزیت  باید  کرد:  خاطرنشان  دولت آبادی 
اقتصادی بازار ترکیه را حفظ کنیم، اگر ناترازی 
انرژی در کشور خودمان رفع شود، می توانیم 
قراردادهای زمان دار با این کشور منعقد کنیم و 
گاز را با توافق سه جانبه؛ خودمان به اروپا منتقل 
کنیم و یا اجازه دهیم ترکیه خود بفروش برساند، 
در نظر داشته باشیم که اگر بین طرفین تشریک 
مساعی شود ترکیه مشتری دست به نقدی بوده 

و به توافقات پایبند است.

اخبار

دولت آبادی: هرچند اکنون 
اروپا این واسطه گری ترکیه 
را می پذیرد اما در گذشته 

آنها هم مخالف بودند و دلیلی 
نمی دانستند که منبع اصلی 
انرژی شان را به کشور ثالث 

بسپارند، نکته دیگر اینکه بازار 
انرژی باثبات نیست به همین 

دلیل رسیدن به توافق باید 
خواست مهم طرفین باشد

بانک جهانی پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در 
سال ۲۰۲۳ به ۹۲ دالر می رسد و در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ دالر کاهش پیدا 

می کند اما همچنان باالتر از میانگین پنج ساله ۶۰ دالر خواهد ماند.
دورنمای  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانک  ایسنا،  گزارش  به 
 ۶۰ افزایش  از  پس  انرژی  قیمتهای  کرد  بینی  پیش  کاال،  بازارهای 
درصدی که سال میالدی جاری در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین 

تجربه کردند، سال میالدی آینده ۱۱ درصد کاهش پیدا می کند.
در گزارش بانک جهانی، پیش بینی شده است که قیمت گاز طبیعی 
و زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ از رکورد باالیی که در سال ۲۰۲۲ داشتند، 
کاهش پیدا می کند اما قیمت گاز طبیعی آمریکا و زغال سنگ استرالیا 
تا سال ۲۰۲۴ دو برابر میانگین قیمت پنج ساله خواهد ماند. همچنین، 

قیمت گاز طبیعی اروپا ممکن است حدود چهار برابر باالتر باشد.

دلیل  به  روسیه  نفت  که صادرات  کرد  بینی  پیش  بانک جهانی 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه فرآورده های نفتی روسیه و محدودیتهایی 
که برای بیمه و حمل وجود دارد و قرار است از پنجم دسامبر اجرایی 

شود، ممکن است حداکثر دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
جهانی،  بانک  گزارش  طبق  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
اما  شد  خواهد  تثبیت   ۲۰۲۳ سال  در  انرژی  صنعت  درآمدهای 
ماند.  می  است،  مشاهده شده  اخیرا  که  باالیی  رکوردهای  پایین 
از رکورد  کاال  قیمتهای  بانک جهانی خاطرنشان کردند  تحلیلگران 
باالیی که در سال ۲۰۲۲ داشتند، نزول کرده اند اما قیمتها تا سال 
۲۰۲۳، در سطح باالیی خواهند ماند. این امر به همراه رشد مالیم 
حجم عرضه، از تولید نقدینگی قوی برای تولیدکنندگان نفت و گاز، 

حمایت خواهد کرد.

بانک جهانی:
قیمت نفت برنت باالتر از میانگین ۵ ساله می ماند

انرژی
شنبه 7 آبان 1401/ شماره 1341
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 پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور به شماره 74۹4۹ مورخ 13۹۹/03/1۹ در زمینه 
طراحی و نصب آسانسور و پله برقی صادره از وزارت صنعت،معدن و تجارت به نام 
دوم)کد  است.نوبت  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  فیدار  لیان  آکام  شرکت 

)1401/08/64

برگ سبز خودرو سواری کوئیک R مدل 1400 به رنگ سفید مشکی- روغنی به 
و   NAPX212AAM1077362 و شماره شاسی    M159415499 موتور  شماره 
شماره پالک) 40 ایران 423 ل 75  ( به مالکیت ارشا ترحمی امیری به شماره ملی 

0153994010 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک تحصیلی اینجامی نگین بیات فرزند جواد ب شماره شناسنامه 04۸07۲41۲1 
در مقطع پیش دانشگاهی و پایان دوره متوسطه  رشته علوم تجربی   مفقود گردید و 
فاقد اعتبار قانونی می باشد.لذا از یابنده تقاضا میگردد مدرک را ب نشانی دبیرستان 

دکتر حسابی ارسال نماید.)کد1401/0۸/۶7(

کارت دانشجویی اینجانب زهرا محمدی نژاد به شماره دانشجویی 9213440 در 
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه والیت مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود کارت دانشجویی را به آدرس زاهدان کیلومتر 5 

شهرستان ایرانشهر دانشگاه والیت ارسال نماید.)کد1401/0۸/70(

برگ سبز و سندمالکیت راهور خودروس چری آریزو ۵ به رنگ خودرو : سفید 
روغنی به مدل وسیله نقلیه : 13۹7 به شماره پالک : 37۹ص۹۸ به شماره شاسی : 
 MVME4T15BARJ006104  : موتور  شماره  به   NATFCANH8J1015273

به نام صاحب سند : محمد مهدی رحیمی خو مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 
میباشد.)کد1401/0۸/7۲(

 : خودرو  رنگ  به  پژو ۲0۶   : نقلیه  وسیله  نام  به  بک  هاچ  سواری  ماشین  کارت 
سفید به مدل وسیله نقلیه : 13۹۲ به شماره پالک : ۲۶۹د۸۸-1۲ به شماره شاسی : 
NAAP13FE7DJ459003 به شماره موتور : 160B0042694 به نام صاحب سند 

: اطهر فقهی مفقودی گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/0۸/۸1(

کارت دانشجویی متعلق به فاطمه دمیرچی لو دانشجوی کارشناسی ارشد خون 
شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی ایران مفقود شده است از 

یابنده تقاضا می شود با این شماره 09232939827 تماس بگیرد.)کد1401/07/۸0(

پروانه بهداشت محصوالت ارایشی و بهداشتی شرکت همراه نوین سپهر به شماره 
۵۶/۲3۲7۸و۵۶/۲3۶۵۶و۵۶/۲3۲77و۵۶/۲3۶۵7مفقود شده و هیچ ارزش قانونی 

ندارد.)کد1401/0۸/۸۲(

پروانه اشتغال معمار تجربی پایه سه به شماره 73-035-10-6 تاریخ صدور89/10/18 
تاریخ اعتبار 92/10/18 سیده سعیده حسینی مفقود شده و فاقد هرگونه اعتباری می 

باشد .نوبت اول)کد1401/0۸/۶۹(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نازنین میر فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 
1۲۵7۲ و کد ملی 3۶74۲1۵۵۶1 صادره از زابل در مقطع کارشناسی اقتصاد بازرگانی 
از دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره دانشجویی۸713۶73 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه سیستان و 
بلوچستان به نشانی زاهدان- خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان_ اداره 

خدمات آموزش کد پستی ۹۸1۶74۵۶3۹ ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/0۸/۶۵(
گواهی موقت مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیده شیوا مجلسی فرزند سید 
مقطع  در  بندرانزلی  از  کدملی ۲۶401۵10۸۸ صادره  و  به شماره شناسنامه  عباس 
کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی با شماره 

13۹۵۲4۶01031 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرانزلی 
نماید.نوبت  ارسال  نشانی  آتش  شماره۲  مرکز  روبروی  بندرانزلی،کلویر  نشانی:  به 

سوم)کد1401/0۸/۶۶(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

اول  هیأت  از  صادره   ١٤٠١/07/۲۶  -  ١٤٠١۶031700100٣٠١٤ شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در 
قسمتی از پالک ۵۸/۲۵ بخش ۹ اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی ) شرکت سهامی ایجاد باغات کوی 
شاه موضوع سهام شماره ۶۶1۲ و ٦٦١٤ محمد جواد خلیلی و منصور کازرونی( 
به متقاضی آقای عزیز الهایی سحر فرزند حسین شماره شناسنامه ٩٩٤ صادره 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   ۵۲۶۹07۶۲۵1 ملی  کد  با  شوش  از 
مساحت ۵00 متر مربع در قسمتی از پالک ۵۸/۲۵ واقع در بخش ۹ اهواز خریداری 
شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی ) شرکت سهامی ایجاد 
باغات کوی شاه موضوع سهام شماره ۶۶1۲ و ۶۶١٤ محمد جواد خلیلی و منصور 
کازرونی( بنام وی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا« صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۸/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/0۸/۲3
هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

۵/173۲ م/الف

نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده3 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1401۶03۲400۹001374- 1401/۵/1۵ هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بوشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سیروس علیانی کازرونی فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 40۵۹7 صادره از کازرون به شماره ملی ۲370407۶۵4 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140 متر مربع پالک۸۲ فرعی از 33۸7 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 33۸7 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری 

از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  در صورتی که اشخاص نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
۵۶3 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/0۸/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۸/۲۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 
شکراله سعادتی

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«
نمونه اختصاصی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 13۹0/۹/۲0 و برابر رای شماره 1401۶03100130100۹0 مورخ 1401/0۶/۲4 هیأت 
قانون تعیین تکلیف......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان 
..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم زهرا عسکری فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۲40/04 ..... متر مربع به شماره پالک.... 
11۹۸ .... فرعی از ..... 33 ..... اصلی واقع در قریه کردآباد بخش .... 11 خریداری شده از آقای/
خانم حسن شهریارپور مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به  فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدید دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/07/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/0۸/07

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  - عین اله تیموری
شناسه اگهی: 13۹۲۲13

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توکان گستر هوشمند درتاریخ 1401/07/17 به شماره 
ثبت 8852 به شناسه ملی 14011556384 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 تمامی 
خدمات پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای، فعالیت های 
کامیپوتری اعم از طراحی، اجرا، نصب و نرم افزارهای )غیر فرهنگی، غیر هنری، غیررسانه 
ای( برنامه نویسی غیر هنری ،)سخت افزاری،تولید نرم افزارهاو اپلیکیشن( )غیر فرهنگی، 
غیر هنری، غیر رسانه ای (، خدمات شبکه و تعمیرات ، طراحی و پشتیبانی سایت تامین نیروی 
انسانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی، 
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و ارتباطی ، طراحی و 
پشتیبانی سایت،انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات آی تی ، برگزاری سمینار و همایش 
های تخصصی و مهارتی در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان مازندران، 
شهرستان آمل، بخش مرکزی، شهر آمل، مطهری ، کوچه تربیت سی و ششم ]کت پشت[، 
کوچه ))باقر تنکابنی((، پالک 0، طبقه 1 کدپستی 4614718384 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد 
ارفعی آهنگر به شماره ملی 0020730535 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقای یارعلی ارفعی 
به شماره ملی 2140313771 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد 
ارفعی آهنگر به شماره ملی 0020730535 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
یارعلی ارفعی به شماره ملی 2140313771 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )1401412(

آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت دوم(
آگهی دعوت از بستانکاران شعبه شرکت خارجی ایشکا واژیما 
هاریما هوی اندستریز کمپانی لیمیتد)مسئولیت محدود( درحال 

تصفیه به شماره ثبت 858 و شناسه ملی 10100106046
در اجرای ماده 215 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شعبه 
شرکت خارجی ایشکا واژیما هاریما هوی اندستریز کمپانی لیمیتد 
در حال تصفیه به شماره ثبت 858 و شناسه ملی 10100106046 
که آگهی انحالل آن در صفحه 40 روزنامه رسمی کشور به شماره 
عمل  به  دعوت  است  گردیده  درج   1401/06/13 مورخ   22562
انتشار آگهی  از تاریخ  می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال 
نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای 
ایران-تهران-بزرگراه  آدرس  در  مستقر  میرشمسی  سیدفرزاد 
چمران-اوین-مجتمع آتی ساز-فاز3-بلوک11-طبقه2-واحد2-
کدپستی1997667371 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و 
مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق 

به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شعبه شرکت خارجی ایشکا واژیما هاریما هوی 
اندستریز کمپانی لیمیتد در حال تصفیهـ  سیدفرزاد میرشمسی


