
  

یک پژوهشگر اقتصادی:
قراردادهای برون مرزی برای ایران منافع اقتصادی و 

سیاسی دارد

یک پژوهشگر اقتصادی با اشاره به قرارداد سوآپ گاز ایران و روسیه 
گفت: هر قرارداد برون مرزی برای ایران منافع اقصادی و سیاسی دارد.

محمد شوری در گفت و گو با مهر گفت: یک پژوهشگر اقتصادی معتقد 
است: به طور کلی هر نوع همکاری بین دو کشور ایران و روسیه به عنوان 
دو کشور بزرگ و همسایه با منافع و سیاست های مشترک در سطح منطقه 
و بین المللی مثبت و قابل توجه است و همواره یکی از انتقادها از دو 
کشور این بوده که چرا روابط اقتصادی دو کشور هم سطح با همکاری و 

روابط سیاسی نیست.
وی ادامه داد: البته هر نوع همکاری ایران با کشورهای دیگر به خصوص 
در بخش اقتصادی و به صورت خاص انرژی مفید و یک دستاورد محسوب 
می شود اما باید بررسی کرد که این تصمیمات و همکاری ها و توافقات 

چقدر جدی گرفته و اجرا می شود.
وی افزود: اگر قرار باشد این همکاری و توافق مانند قراردادهای گذشته 
در همان مرحله امضا باقی بماند یعنی از مرحله کاغذ به عمل نرسد باید در 
خصوص این مورد نیز تردید داشت و دالیل این مساله را بررسی کرد. البته 
مرور زمان این مسائل را روشن تر می کند اما بررسی ها حاکی از این است 

که دولت سیزدهم عزم راسخی برای اجرای این قراردادها دارد.
این کراشناس انرژی همچنین متذکر شد: البته ورود روس ها به صنعت 
انرژی ایران دالیل مختلفی دارد اما نکته ای که در این بخش وجود دارد 
و برای اجرای درست این طرح ها و قراردادها باید مد نظر باشد، مساله 
ظرفیت های دو کشور است. اینکه آیا روسیه در شرایطی هست که بتواند 
در در انرژی ایران سرمایه گذاری کند؟ آیا تکنولوژی کافی و الزم را برای 
ورود به بخش انرژی ایران دارد؟ باید همه این موارد را در نظر گرفت تا این 

قرارداد به نحو احسنت اجرا شود.
شوری در عین حال معتقد است که، در عین حال الزم است در خصوص 
قرارداد تا جایی که محرمانگی اجازه می دهد اطالع رسانمی دقیق و شفاف 

شود تا برخی زمزمه و گمانه زنی ها در خصوص آن از بین برود.
وی اظهار کرد: در خصوص انتقال گاز روسیه از طریق ایران به پاکستان 
فقط خط لوله صلح است که این خط لوله سال ها به حال خود رها شده و 
دارای مشکالت اساسی به خصوص در بیرون از مرز است و اکنون ساختار 
این انتقال به خوبی فراهم نیست. باید دید روسیه چگونه قرار است این 
ساختار را فراهم و از چه راهی می خواهد این گاز را انتقال دهد. در هر 
صورت این قراداد مثبت ارزیابی می شود و قطعاً برای هر دو طرف منافعی 

را در عرصه سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد.
شوری در پایان متذکر شد: البته یک بحث ژئو اکونومیکی در خصوص 
عالقه روس ها برای ورود به صنایع انرزی کشورهای دیگر کشورهای دیگر 
وجود دارد که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد که البته اکنون جای 
بحث در این خصوص نیست. در نهایت چنین همکاری هایی بین ایران و 
هر کشور دیگری الزم و مفید است و قطعاً حداقل برای ما منافع سیاسی و 

اقتصادی زیادی را به همراه دارد.

 مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین:

تحوالت مهمی در راه است
انرژی  بین المللی  مطالعات  مرکز  گروه  مدیر 
وین گفت: چندان باور ندارم که چنانچه تحریم 
صنعت نفت ایران برداشته شود، ما هنوز بتوانیم 
کمپانی های ممتاز بین المللی را برای سرمایه گذاری 

جذب کنیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  برکشلی  فریدون 
اقتصادی ایلنا، در ارزیابی قرارادادهای متعدد قطر 
با ابرکمپانی ها جهت توسعه میادین گازی و امکان 
همکاری ایران، قطر و ترکیه برای ارسال گاز به اروپا 
اظهار داشت: اکنون بزرگ ترین کمپانی های انرژی 
و گاز بین المللی تمرکز اصلی خود را بر روی قطر 
گذارده اند. از طرفی قطر امکان انتقال گاز از طریق 
خط لوله را ندارد، اما در شرایط کنونی و پیش روی 
بازار گاز، به یک فرصت و امتیاز تبدیل شده است. 
حاال که اروپا در حال خداحافظی با گاز روسیه 
است، این در واقع مقدمه ای بر فرایند پایان انتقال 

گاز طبیعی از طریق خطوط لوله است. 
نظام امنیت انرژی جهان در مسیر خداحافظی 

با خط لوله
وی افزود: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۷۳ 
درصد کل گاز مصرفی وارداتی خود را از طریق خط 
لوله دریافت کرد. سهم روسیه سه چهارم آن بود 
و اکنون با توجه به جنگ اوکراین، تحریم امریکا 
بر بخش انرژی و گاز روسیه و حذف روسیه از 
معادالت گازی اتحادیه اروپا، نظام امنیت انرژی 
جهان در مسیر خداحافظی با انتقال گاز از طریق 
خطوط لوله قرار گرفته و آینده امنیت تامین گاز از 
طریق ال. ان.جی در دستور کار امنیت انرژی دنیا 
قرار گرفته است. این فرایند بازگشت ناپذیر است. 

ابرکمپانی ها روی گاز قطر خیمه زده اند
انرژی  بین المللی  مطالعات  مرکز  گروه  مدیر 
وین با بیان اینکه جهان انرژی وارد مرحله تکنو-

ژئو-انرژی شده و سیاست های انرژی و گاز از این 
پس بر پایه پرهیز از خطوط لوله و تنوع در منابع 
تامین گاز استوار خواهد بود، گفت: همین تحول 
قطر را در یک موقعیت ممتاز قرار داده و افزایش 
تولید و توسعه ظرفیت ترمینال های تبدیل گاز به 
مایع، آینده صنعت گاز خواهد بود و از همین روی 
شرکت های عمده انرژی و گاز اطراف قطر خیمه 

زده اند. 
خودمان نمی توانستیم برای تولید صیانتی تصمیم 

بگیریم
    وی با بیان اینکه همکاری ایران با قطر و ترکیه 
برای حضور در بازار از نظر فنی؛ منطقی و میسر 
اما تحقق آن بعید است، تصریح کرد:  هست، 
همکاری های ایران و قطر مدت زیادی است که 
در جریان است. اما نتیجه ملموسی از آن حاصل 
نشده است. مشارکت گازی ایران و قطر تابعی از 
شرایط و قابلیت متوازن و هم وزن برای بهره برداری 
از مخازن است. در فقدان شرایط متوازن، مخازن 
مشترک بین دو کشور از فاز اقتصادی به رقابت های 
از  از شرکت ها  سیاسی منتهی می شود. بعضی 
جمله توتال، شل و کونوکوفیلیپس که اکنون در 
قطر فعالیت دارند مدت ها قبل از ورود به قطر با 
ایران مذاکره داشتند. حتی در آن زمان، جمهوری 
اسالمی ایران هنوز تحت تحریم های خیلی سخت 
نبود، اما خودمان نمی توانستیم تصمیم بگیریم. 
تفسیرهای متفاوتی از تولید صیانتی ارائه می شد 
که  ندارم  باور  دارد. چندان  ادامه  هم  امروز  که 
چنانچه تحریم بر علیه صنعت نفت ایران برداشته 
شود، ما هنوز بتوانیم کمپانی های ممتاز بین المللی 

را برای سرمایه گذاری جذب کنیم.
حجم برداشت از مخازن مشترک، تابعی از 
سرعت عمل، سرمایه گذاری و فن آوری های 

روزآمد است
دو  همکاری  امکان  درباره  ادامه  در  برکشلی 
کشور ایران و قطر برای برداشت صیانتی از پارس 

جنوبی بیان داشت: موضوع ذخایر نفت و گاز 
مشترک ما بین کشورها، سابقه طوالنی دارد. در 
دنیا تقریبا ۱۷۰ میدان مشترک نفت و گاز وجود 
دارد. نحوه بهره برداری از میادین مشترک تابعی 
است از روابط کشورهایی که میادین را برداشت 
می کنند و شرکت هایی که در میادین مشترک 
فعالیت دارند. یک بار موضوع بهره برداری بیش 
از میزان توافق به جنگ بین مکزیک و امریکا، 
منجر شد. بیشتر کانادایی ها معتقدند که امریکا، 
می کند.  سرقت  را  آنها  مشترک  میادین  نفت 
ششمین  و  جهان  نفتی  ذخایر  سومین  کانادا 
میزان  اما  دارد،  اختیار  در  را  جهان  گاز  ذخایر 
تولید نفت آن یک چهارم امریکاست. میزان تولید 
گاز هم با امریکا فاصله زیادی دارد. علل مختلفی 
برای این تفاوت وجود دارد ولی عامل کلیدی، 
بیشتر  سرمایه گذاری  از  سرمایه گذاران  پرهیز 
از کاناداست. در هر حال در میادین مشترک، 
و  تجهیزات  امکانات،  به  دسترسی  که  طرفی 
سرمایه بیشتری دارد، برداشت بیشتری انجام 
با  است،  همسایه  پر  کشوری  ایران  می دهد. 
دیگر  کشورهای  با  یا  قطر  جمله  از  کشور   ۱۵
منطقه خلیج فارس یا دریای خزر مرز مشترک 
مخازن  از  برداشت  حجم  دارد.  خاکی  و  آبی 
مشترک، تابعی از سرعت عمل، سرمایه گذاری و 

فن آوری های روزآمد است. 
همکاری تحت عنوان تولید یکپارچه، بازی با 

جمالت است
وی ادامه داد: تولید یکپارچه از میادین گازی با 
قطر به این معناست که در یک میدان مشترک، 
برداشت  به  منتهی  عملیات  جای  به  کشور  دو 
مستقل از یکدیگر، به صورت یک کنسرسیوم و 
به صورت مشترک و یکپارچه از میدان مشترک 
نفتی  میدان  مورد  در  رویه  این  کنند.  برداشت 
مشترک هنگام بین ایران و عمان مورد تفاهم قرار 
گرفته است. کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس 
و خاورمیانه هم در مورد این مکانیسم مذاکرات 
طوالنی داشته اند. اما هیچ موردی تحقق پیدا نکرده 
است. به اعتقاد بنده همکاری تحت عنوان تولید 
یکپارچه، بیشتر بازی با جمالت است. در نهایت 
نمی ماند.  باقی  دیگری  انتظار  در  کشوری  هیچ 
و  بین المللی  شرکت های  حمایت  از  که  طرفی 
صاحب فنآوری های به هنگام است، مسیر خود را 
ادامه می دهد. در مورد قطر هم با رویه برداشت 
ولی  باشیم  داشته  مذاکرات  می توانیم  یکپارچه 

نمی توان نسبت به دستاورد، خوشبین بود. 
موقعیت ژئواستراتژیک ایران، ترمینال های ال.ان.

جی قطر و همسایگی ترکیه با اروپا؛ سه ضلع الزم 
برای ورود به اروپا

    مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی 
وین تاکید کرد: همکاری سه کشور ایران، ترکیه 
امنیت  آینده  برای  گاز  انتقال  زمینه  در  قطر  و 
تاثیرگذار باشد.  انرژی مدیترانه می تواند مهم و 
موقعیت  از  ایران  است.  گاز  تامین  منبع  قطر 
ژئواستراتژیک ممتازی برخوردار است. به عالوه 
ایران لجستیک آماده و زیر ساخت های محکمی 
برای انتقال گاز در اختیار دارد. البته ترکیه هم 
که به لحاظ جغرافیایی، بالفاصله به اروپا متصل 
است و دسترسی به دریای سیاه و مدیترانه دارد. 
اما همه اینها در مرحله قابلیت های بالقوه هستند. 
فقط موجودی گاز طبیعی قطر واقعی و بالفعل 
است. ترمینال های ال.ان.جی قطر، بخش اعظم 
قراردادهای خود را ۲۰-۳۰ ساله منعقد کرده اند. 
ایجاد ترمینال های جدید هم با صرف هزینه و وقت 
میسر است و خطوله لوله انتقال ایران نیز برای گاز 

طبیعی است.
و  زمینه  صورت  هر  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
پتانسیل همکاری وجود دارد. در مورد مسیر و 

داالن انتقال گاز ایران و ترکیه با یکدیگر مکمل 
و در عین حال رقابت دارند. در حقیقت پس از 
جنگ اوکراین و حذف بالقوه گاز طبیعی روسیه 
تحوالت  بی شک  اروپا،  انرژی  مصرف  سبد  از 
رخ خواهد  انرژی  و  گاز  بازار  در ساختار  مهمی 
داد که الزم است به طور جدی رصد و ارزیابی 
شود. امکان موقعیت مناسب برای ایران میسر 
است. اروپا می تواند این زمستان را سپری کند. 
آلمان  انرژی بر  و صنایع  بعدی  زمستان های  اما 
و اتحادیه اروپا، بتدریج از چرخه تولید و عرضه 
اقتصاد،  و  صنایع  شد.  خواهند  حذف  جهانی 
به مناطقی مهاجرت می کنند که امنیت عرضه 
انرژی وجود دارد. در طی همین چند ماه که از 
بحران اوکراین و قطع گاز روسیه به اروپا سپری 
شده، تعدادی از صنایع مهم آلمان مانند کمپانی 
انتقال  حال  در  واگن  فولکس  اتومبیل سازی 

فعالیت خود به امریکا هستند. 
جنگ داالن ها 

برکشلی گفت: یکی از ابعاد مهم کشمکش های 
ژئوپلیتیک انرژی و گاز پنج سال آینده جهان و 
میانه  آسیای  و  نزدیک  منطقه خاورمیانه، خاور 
جنگ داالن ها خواهد بود. کریدورهای انتقال گاز 
نقش مهم و تعیین کننده ای در درجه اعتبار و 
تاثیرگذاری کشورها خواهند داشت. بنابراین از این 
منظر هم الزم است شرایط به دقت مورد توجه 

قرار گیرد. 
اروپایِ بحرانی تحریم ایران را نادیده می گیرد؟

وی درباره اینکه آیا ممکن است اروپا با توجه 
به نیاز به انرژی تحریم های ایران را نادیده بگیرد، 
پاسخ داد: گاز ایران برای اروپا مهم بود. در دهه 
۱۹۹۰ و ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا روی گاز ایران حساب 
لوله  خط  سیاست  که  زمانی  در  حتی  می کرد. 
هندوستان،  و  پاکستان  به  ایران  از  آسیایی  گاز 
مطرح شد، اروپایی ها شرایط را با دقت زیر نظر 
داشتند و سعی می کردند که خط لوله گاز ایران 
از شرق به غرب، جریان پیدا کند. روسیه هم با 
نگرانی وضعیت را زیر نظر داشت و نگران جریان 
گاز ایران به سمت اروپا بود. روسیه حتی برای 
سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی جهت ایجاد خط 
لوله گاز ایران به پاکستان و هند را روی میز گذارد. 
بدیهی است که روسیه به هیچ عنوان حاضر نبود 
که رقیب تنومندی مانند ایران به بازار اروپا، نزدیک 

شود. 
تنها گزینه ایران؛ کریدورگرایی و سوآپ

    مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی 
با توجه به شرایط ذخایر  وین ادامه داد: اکنون 
گازی ایران و مصرف باال، تنها گزینه برای ایران 
شمالی  همسایه های  گاز  سوآپ  و  کریدورگرایی 
به سمت ترکیه و اروپا به عالوه برنامه های گازی 
استراتژیک  مناسبات  از  منبعث  و  طوالنی مدت 
است. روسیه و اتحادیه اروپا ۷۰ سال با هم تجارت 
گاز داشتند. از این به بعد گاز روسیه کم و بیش 
برای همیشه از بازار اروپا حذف می شود. نگاه اروپا 
روسیه  به  نگاه  از  بهتر  ایران، چیزی  به  نسبت 
نیست. گاز با نفت، تفاوت دارد. پروژه های گاز 
بلندمدت و بیست سال به باال هستند. اولویت 
هم  ترکیه  است.  قطر  مانند  کشورهایی  اروپا، 
اروپا  به  انتقال گاز  برای  چندان جایگاه مقبولی 

نیست. 
صادرات گاز در راس سیاست های ملی قطر

وی یادآور شد: بنده نسبت به آینده صادرات 
معادله  یک  ندارم.  امیدی  اروپا  به  ایران  گاز 
دارد.  زیادی وجود  ابهامات  است.  چندمجهولی 
برای قطر، صادرات گاز در راس سیاست های ملی 
این کشور است. در ایران تامین داخلی گاز در 

اولویت است. 
شاید هنوز هم فرصت هایی برای ورود به اروپا 

باشد
هاب  برنامه  با  ایران  وداع  درباره  برکشلی 
رونق  هنگامه  در  گفت:  انرژی  حوزه  در  شدن 
پارس جنوبی و در مقطعی که ایران رویای صادرات 
به اروپا را داشت، ترکیه یکی از عوامل بازدارنده 
را  ایران  تا گاز مازاد  بود. ترکیه پیشنهاد داشت 
البته  اروپا صادر کند.  به  خریداری کند و خود 
ترکیه برای صدور گاز به اروپا باید مسائل خود را 
با یونان حل و فصل کند، مشکالت بازی در روابط 
دو کشور وجود دارد. در ایران موضوع صادرات گاز 
به اروپا، خیلی اهمیت داشته و دارد. انتقال گاز 
از طریق خطوط لوله و برپایی کریدورهای انتقال 
گاز به معنای امنیت متقابل برای عرضه کننده و 
مصرف کننده است. البته جنگ اوکراین خیلی از 
معادالت را تغییر داده است، اما در واقع به نظر 
بنده اروپا می توانست بازار منطقی گاز ایران باشد، 

شاید هنوز هم فرصت هایی باشد. 

اخبار

برکشلی: تولید یکپارچه از 
میادین گازی با قطر به این 
معناست که در یک میدان 
مشترک، دو کشور به جای 
عملیات منتهی به برداشت 

مستقل از یکدیگر، به صورت 
یک کنسرسیوم و به صورت 
مشترک و یکپارچه از میدان 

مشترک برداشت کنند

انرژی
یکشنبه 15 آبان 1401/ شماره 1348
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دادبان سفر ایرانیان درتاریخ 1401/08/11 به 
شماره ثبت 604157 به شناسه ملی 14011626431 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
::اخذ روادید و تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی , ذخیره مکان 
و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی , 
صنایع دستی و گردشگری. )انجام هریک از فعایت های فوق مستلزم دریافت مجوز 
مربوطه از مرجع ذیربط وزارت متبوع می باشد.هرگونه تغییرات در خصوص سهام ، 
شرکا ، مدیران شرکت ، مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با کسب موافقت اداره کل 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران صورت پذیرد. حق امضای 
اوراق عادی و اداری تنها با مدیرعامل می باشد.( به موجب تاییدیه 14011/126/10689 
وزارت  از  مورخ 1401/08/01 صادره  مجوز 14012/126/7271  و  مورخ 1401/07/27 
میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی تاسیس گردید./ بموجب مجوز شماره 
وصنایع  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت   1401/07/20 مورخ   14011266901
دستی تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه، 
کوچه شهیدحمیدقدس ) اندیشه 2 غربی(، خیابان سهروردی شمالی، پالک 455، 
ساختمان زیبا، طبقه 4، واحد شرقی کدپستی 1569643418 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای میالد جوزپری به شماره ملی 0013385879 دارنده 25000000 ریال سهم 
الشرکه خانم سحر پورجباری به شماره ملی 0014751402 دارنده 25000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای میالد جوزپری به شماره ملی 0013385879 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر پورجباری به شماره ملی 
0014751402 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 با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1405629(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرچین بهاره ایرانیان درتاریخ 1401/08/08 به 
شماره ثبت 581 به شناسه ملی 14011618006 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : تهیه، 
تولید و بسته بندی، توزیع و پخش انواع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
و شیمیایی غیر دارویی، انواع فعالیت های مرغداری، بسته بندی تخم مرغ و ماکیان 
و محصوالت جانبی، ساخت وساز ابنیه و ساختمان و واحدهای تولیدی و صنعتی 
کاالهای  کلیه  واردات  و  تأسیسات، خریدوفروش، صادرات  داخلی،  و دکوراسیون 
و مزایدات،  نهاده های دام و طیور و کشاورزی، شرکت در مناقصات  تأمین  مجاز، 
در  حساب  افتتاح  خارجی،  و  داخلی  معتبر  شرکت های  نمایندگی  اعطای  و  اخذ 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوره، 
سرمایه گذاری، مشارکت و انجام خدمات مدیریتی و پیمان مدیریتی، ظرفیت سنجی، 
تولید نصب و راه اندازی، تعمیر سرویس و نگهداری ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، 
و  انسانی  نیروی  تأمین  امور خدماتی،  انجام  و  غذا  و طبخ  تهیه  و صنعت،  کشت 
خدماتی، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی 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 کوار، بخش مرکزی، آبادی 
گاوداری سرافرازداوری، خیابان جاده علی آباد، کوچه ))گاوداری سرتیپ جوان((، 
پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7169111835 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سیده لیال 
استوار به شماره ملی 2280224399 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا 
ابوالوردی به شماره ملی 6839632237 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم سیده لیال استوار به شماره ملی 2280224399 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
زهرا ابوالوردی به شماره ملی 6839632237 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و نامه های اداری با امضای خانم سیده  لیال 
استوار به سمت مدیرعامل و یا خانم زهرا ابولوردی به سمت رئیس هیئت مدیره 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 فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار )1406050(

درتاریخ  خورشید  سرزمین  پژواک  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
1401/08/10 به شماره ثبت 54621 به شناسه ملی 14011623589 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. نام : پژواک سرزمین خورشید موسسه غیر تجاری 
موضوع فعالیت :-1 تولید ،نشر و پخش آثار صوتی و تصویری موسیقایی 
فعالیت  انجام   - و صحنه(  )استودیو  آثار صوتی  و صدابرداری  - ضبط 
های مطالعاتی و کارگاهی در زمینه موسیقی - مطالعات و تولید ساز و 
تجهیزات جانبی - طراحی ،اجرا و بهره برداری از سالن های کنسرت 
با  برابر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اداره کل  از  به موجب مجوز   .
شماره مجوز 7/1401/1491 در تاریخ 1401/07/25در استان مربوطه این 
آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پل 
چوبی، کوچه شهید رضا ابراهیم قزوینی، کوچه فروردین، پالک 8، طبقه 
1، واحد 1 کدپستی 1611895813 سرمایه شخصیت حقوقی 1,000,000 
فر  مهنام  علی  آقای  از شرکا  یک  هر  الشرکه  میزان سهم  نقدی  ریال 
آقای  الشرکه  ریال سهم   500000 دارنده  ملی 0074794175  به شماره 
امیر مردشتی به شماره ملی 0079798349 دارنده 500000 ریال سهم 
به   0074794175 ملی  شماره  به  فر  مهنام  علی  آقای  مدیران  الشرکه 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای امیر مردشتی به شماره ملی 0079798349 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
رئیس  و  عامل  مدیر  مضاء  ا  با  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین 
مکاتبات  سایر  باشد.و  می  معتبر  موسسه  مهر  با  همراه  مدیره  هیات 
شد.  خواهد  صادر  مؤسسه  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  امضای  با 
روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های موسسه تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان  باشد.  نمی 

موسسات غیرتجاری تهران )1405632(

كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو ی  سواری 
به نام وسیله نقلیه : اسپورتیج و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۲01۶ به شماره 
پالک : 89ج386/ایران 69 به شماره شاسی : KNAPC812DG7843124 و شماره 
موتور : G4KEFH468699 به نام صاحب سند : مهرناز صادقی مفقودگردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . )کد1401/08/177(

شماره  به  مهرعلی  فرزند  آبادی  رحمت  سجاد  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
شناسنامه 3۲۲1 و کد ملی 4011۷۲5854 صادره از اسدآباد در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمها صادره از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد سنندج با شماره ۲8۶48 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به نشانی استان 
کردستان، شهرستان سنندج، سه راه ادب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ارسال 

نماید.نوبت دوم )کد1401/08/186(

اینجانب غالمرضا  به شماره 762 فیمابین  به آگاهی می رساند دفترچه قرارداد 
ابوترابی به شماره ملی 0492494568 و بنیاد تعاون آجا با مشخصات شش دانگ یک 
واحد آپارتمان در شهر تهران -تیپ C طبقه 7 واقع در بلوک C3 مجتمع مسکونی باغ 
بهشت به مساحت 151/6 مترمربع مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت 

دوم )کد1401/08/183(

اینجانب ندا کارگشا به شماره ملی 0078485800 به شماره شناسنامه 102302 مدرک 
موقت کاردانی خود را به شماره 28/122913/ف آ به تاریخ صدور 1388/10/10 صادره 
از دانشگاه آزاد واحد ایت آملی مفقود نموده ام .خواهشمند است از یابنده اصل مدرک 
را به نشانی دانشگاه و یا به نشانی اینجانب ارسال نمایید نوبت دوم کد) 1401/08/184(

  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت ویستا صعود ایرانیان

مسئولیت  ايرانیان)  صعود  ويستا  شرکت  شرکا  دعوت  آگهی 
ملی  شناسه  و   35345 شماره  به  شده  محدود(ثبت 
14007966907 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1401/08/28
ايرانیان  صعود  ويستا  شرکت  اعضا  و  شرکا  کلیه  اطالع  به 
مجمع  میرساند   35345 ثبت  شماره  به  محدود(  )مسئولیت 
با دستور  مورخ 1401/08/28 ساعت 10:00  العاده  فوق  عمومی 
در  واقع  شرکت  قانونی  محل  در  شرکت  انحالل  ی  جلسه 
استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزي ، شهر کرج، محله 
کوي کارمندان جنوبي ، خیابان ولیعصر 5 ، بلوار شهید دکتر 
بهشتي)قزوين( ، پالك 0 ، ساختمان برج کوه نور ، طبقه چهارم ، 

واحد 8 و کدپستی : 3133786778 تشکیل میگردد.


