
  

دورنمای رکود ترمزگیر صعود نفت شد

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانی های رکود و وخامت شیوع 
کووید ۱۹ در چین که دغدغه ها نسبت به کمتر شدن تقاضا برای سوخت 

را برانگیخت، کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۹۷ دالر و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به 

۹۱ دالر و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید.
انتشار گزارش هایی مبنی بر این  هر دو شاخص روز دوشنبه در پی 
که سران چین در حال بررسی پایان دادن به شدیدترین محدودیت های 
قرنطینه کووید در این کشور هستند، به باالترین رکورد از اوت، صعود 
کرده بود. با این حال، مقامات بهداشت چین آخر هفته بر حفظ سیاست 
کووید صفر تاکید کردند. همچنین آمار جدید نشان داد صادرات و واردات 
چین در اکتبر، به شکل غیرمنتظره کاهش پیدا کرده است. موارد ابتال به 
کووید در گوانگژو و شهرهای بزرگ دیگر چین، سیر صعودی پیدا کرده 
است. این قطب تولید جهانی در حال مبارزه با بدترین موج شیوع بیماری 
است که توانایی اش برای اجتناب از قرنطینه سراسری مشابه شانگهای را 

به محک می گذارد.
تدابیر  اس پی آی،  دارایی  مدیریت  از شرکت  اینس،  استفن  گفته  به 
قرنطینه در چین بدون در نظر گرفتن مضاعف شدن محدودیتهای کرونایی 
در آخر هفته گذشته، عالوه بر این که بازار نفت را ملتهب کرده است، برای 

قیمتهای نفت هم منفی به شمار می رود.
قوی شدن ارزش دالر هم عامل دیگری بود که در کاهش قیمت نفت 
نقش داشت. نفت به دالر آمریکا قیمت گذاری می شود و افزایش قیمت 

این ارز، نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: فعاالن 
بازار منتظر انتشار شاخص قیمت مصرفی آمریکا در هفته جاری به منظور 

ارزیابی روند آتی بازار هستند.
 با باال ماندن نرخ تورم و افزایش نرخهای بهره در کشورهای غربی بزرگ، 
معامالت نفت همچنان روی رکود اقتصاد جهانی حساب می کنند. این امر 
به همراه کندی تقاضای چین برای سوخت، دالیل عقب نشینی قیمتهای 

نفت در چند ماه گذشته بوده است.
اما تحلیلگران گروه ANZ Research می گویند عوامل بنیادین کوتاه 
مدت برای نفت، همچنان خوش بینانه مانده اند و تمرکز بازار به مسائل 

عرضه معطوف شده است.
به  روسیه  نفت  دریابرد  واردات  ممنوعیت  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
اتحادیه اروپا به تالفی حمله نظامی مسکو به اوکراین، از پنجم دسامبر 
اجرا می شود و پس از آن واردات فرآورده های نفتی روسی به این بلوک از 

فوریه، ممنوع خواهد شد.
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته حدود ۱.۱ میلیون بشکه رشد کرده است. این نظرسنجی 
پیش از انتشار آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و آمار اداره 

اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه منتشر شد.

تحلیلی بر دو برابر شدن صادرات گاز به ارمنستان

آیا ایران توان عمل به تعهدات بین المللی را دارد؟
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در برخی 
سال ها حتی در اوج تابستان مشکل داریم و 
با سوخت مایع کار می کنند  برخی نیروگاه ها 
در زمستان باید صنعت را تعطیل کنیم و یا با 
سوخت مایع کار کنند تا بتوانیم بخش خانگی و 

تجاری را پوشش دهیم.
ایلنا، مجید چگنی، معاون وزیر  به گزارش 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هفته 
پاشینیان،  نیکول  با  دیدار  از  پس  گذشته 
نخست وزیر ارمنستان ضمن اعالم خبر تمدید 
قرارداد تهاتر گاز با برق تا سال ۱۴۰۹ نیز توسط 
تهران و ایروان گفت: اکنون روزانه یک میلیون 
مترمکعب گاز به ارمنستان صادر می کنیم که 
این مقدار براساس تفاهم نامه جدید، دو برابر 

می شود.
سوم  و  بیست  از  رسماً  ارمنستان  و  ایران 
اردیبهشت ماه ۱۳88 تهاتر گاز با برق را آغاز 
گاز  فی مابین، صادرات  قرارداد  طبق  و  کردند 
ایران به کشور ارمنستان همراه با تهاتر با برق و 
یا بدون تهاتر با برق تا سال ۱۴۰8 شمسی ادامه 

خواهد داشت.
براساس مفاد این قرارداد، صادرات گاز ایران 
به ارمنستان از ۱.۱ میلیارد متر مکعب در سال 
اول آغاز شده و پس از ۴ سال به 2.۳ میلیارد 
متر مکعب افزایش یافته و ارمنستان نیز ساالنه 
تحویل  ایران  به  برق  کیلووات  میلیون   ۳.۳

می دهد.
باخبرنگار  گفت وگو  در  بهروزی فر  مرتضی 
شدن  برابر  دو  ارزیابی  در  ایلنا،  اقتصادی 
شرایط  به  توجه  با  ارمنستان  به  گاز  صادرات 
موجود کشور به لحاظ تامین نیاز داخل اظهار 
به  ارمنستان  به  گاز  صادرات  عدد  داشت: 
باز  برابر هم شود  اگر دو  حدی کم است که 
هم عددی نیست و نه در کاهش میزان گاز 
ارسالی به مقاصد نیاز داخل تاثیرگذار است و 
نه اینکه درآمد قابل توجهی را به دنبال دارد، اگر 
مازاد تولید به مصرف داشته باشیم هر کاری را 
می توانیم انجام دهیم، ولی حداقل اکنون امکان 
صادرات بیشتر را نداریم چون بیشترین تقاضا 
در دنیا در فصل سرد است و ما در ایران در 
تامین صنایع خودمان  برای  فصل سرد حتی 
مشکل داریم و ارسال گاز به نیروگاه ها و صنایع 
متوقف می شود تا بتوانیم مصرف بخش خانگی 

و تجاری را تامین کنیم.
وی افزود:  تصور اینکه ما می توانیم مقادیر 
بیشتری را نسبت به رقم کنونی صادر کنیم دور 

از ذهن است مگر اینکه از ترکمنستان وارد و 
به دیگر کشورها صادر کنیم و یا به قیمت قطع 
نیروگاه ها صادرات  انرژی ارسالی به صنایع و 
و  تعهدات  شرط  اولین  چون  باشیم.  داشته 
حضور در بازارهای جهانی این است که شبهه 
ایجاد نشود که اگر منافع ایجاب کند طرف زیر 

قرارداد می زند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در 
هر حال وقتی با یک کشوری قرارداد منعقد 
می کنیم، موظفیم به تعهدات عمل کنیم و 
در غیر این صورت به عنوان یک طرف غیر 
یا  بنابراین  می شویم  شناخته  اعتماد  قابل 
نباید قرارداد منعقد کنیم اما وقتی این کار را 
کردیم در هر شرایطی باید به تعهدات پایبند 

باشیم.
است؛  این  مسئله  گفت:  ادامه  در  وی 
شرایطی که کشور ما دارد مصرف داخلی انرژی 
و بخصوص مصرف گاز که بخش عمده سبد 
انرژی کشور را تشکیل می دهد با لحاظ کردن 
شرایط اقتصادمان خیلی باالست، شدت مصرف 
انرژی در ایران حداقل دو برابر میانگین جهانی 

است، یعنی برای تولید یک دالر ارزش افزوده 
دنیا  میانگین  برابر  نیم  و  دو  یا  دو  کشور  در 
اسراف  هم  آن  دلیل  می کنیم،  مصرف  انرژی 
مردم نیست. یکی از دالیل عمده این بوده که 
انرژی بر تعریف کردیم، مثال ما  صنایع مان را 
اوایل انقالب و بعد از جنگ زمانی که خواستیم 
صنعت را توسعه دهیم؛ گفتیم کشوری هستیم 
که ذخایر عظیم نفت و گاز و انرژی ارزان داریم 
و باید تبدیل به کاالی انرژی برکنیم و آن کاال 
را صادر کنیم، به همین خاطر صنعت فوالد، 
آلومینیوم و پتروشیمی را که خوراک اول شان 
مصرف  که  اکنون  و  دادیم  توسعه  است  گاز 
باال رفته برای تامین بخش خانگی و تجاری هم 

مشکل داریم. 
بهروزی فر خاطرنشان کرد: هرچند مبحث 
اجرا  باید  که  است  دهه  و چند  داریم  را   ۱۹
شود و اولین پیش شرط آن نیز این است که 
جدار خارجی تمام ساختمان ها عایق شود اما 
اینکه  یا  و  نیفتاده است  اتفاق  این  ایران  در 
وسایل گازسوز باید مطابق استانداردها باشد 
و انرژی را بصورت بهینه مصرف کند اما این 

اتفاق هم نیفتاده است، مصرف ما به نسبت 
هم  دیگر  از سوی  و  است  باال  داخلی  تولید 
با توجه به تحریم ها نه امکان تامین مالی و 
نه تکنولوژی را داشته ایم و نه اینکه مدیریت 
بخش  متاسفانه  است،  شده  اعمال  درست 
باالدست هم توسعه پیدا نکرده و نتوانستیم 
به  باشیم  داشته  تولید  ذخایر  با  متناسب 

همین خاطر ناترازی داریم. 
برخی  در  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
سال ها حتی در اوج تابستان مشکل داریم و 
با سوخت مایع کار می کنند  برخی نیروگاه ها 
در زمستان باید صنعت را تعطیل کنیم و یا با 
سوخت مایع کار کنند تا بتوانیم بخش خانگی و 
تجاری را پوشش دهیم و از سوی دیگر ذخایر 
در  را  بتواند مصرف  که  توجه  قابل  زیرزمینی 
زمستان ساپورت کند، نداریم. سال ها به دنبال 
این هستیم که ذخیره سازی زیرزمینی داشته 
و  مالی  تامین  مشکالت  خاطر  به  اما  باشیم 
مسائل مدیریتی نتوانستیم حجم قابل توجهی 
در اختیار داشته باشیم و در زمان اوج مصرف 

پیک سایی کنیم.

اخبار

بهروزی فر: در هر حال وقتی 
با یک کشوری قرارداد منعقد 
می کنیم، موظفیم به تعهدات 

عمل کنیم و در غیر این صورت 
به عنوان یک طرف غیر قابل 

اعتماد شناخته می شویم 
بنابراین یا نباید قرارداد منعقد 

کنیم اما وقتی این کار را کردیم 
در هر شرایطی باید به تعهدات 

پایبند باشیم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید 
نفت ایران بیش از سه میلیون و 8۰۰ هزار بشکه است و طبق برنامه تا 
پایان سال این میزان به چهار میلیون بشکه می رسد و همواره مذاکرات 
افزایش ظرفیت  با مشتریان جدید، قدیمی و متعدد برای  فشرده ای 

صادرات نفت در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر امروز در حاشیه مراسم اولین 
کنفرانس بهره دهی چاه ها در جمع خبرنگاران با بیان این که وضعیت 
صادرات نفت نسبت به ماه های گذشته رضایت بخش تر است اظهار 
کرد: بازار نفت یک بازار سیال و داینامیک است و ما همیشه کسب و 
کار صادرات نفت را به عنوان یک کسب و کار دائمی و فشرده پیش 

می بریم.
وی با بیان این که در پایان هفته آغاز عملیات اجرایی میدان سهراب 
که با کشور عراق مشترک است در استان خوزستان آغاز می شود گفت: 
تا دو هفته آینده قرارداد الیه نفتی پارس جنوبی عملیات اجرایی خود را 
آغاز می کند همچنین ردیف دوم پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز با 
موفقیت راه اندازی و تکمیل شده و گاز آن نیز در اختیار شبکه سراسری 

قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: ظرفیت این پاالیشگاه 
۵۶ میلیون مترمکعب بوده و از دی ماه سال گذشته تاکنون دو ردیف 
با موفقیت راه اندازی و به بهره برداری رسیده و تا پایان آذرماه، ردیف 
سوم آن به بهره برداری می رسد و نهایتا تا پایان سال تا چهار ردیف به 

بهره برداری می رسد.
مشارکت دانش بنیان ها در افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز

وی با اشاره به مشارکت شرکت های دانش بنیان در افزایش بهره دهی 
چاه های نفت و گاز اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد و اقدامات 
چندین ماه گذشته به ویژه از زمان دولت سیزدهم مقرر شد که یک 
ظرفیت حدود ۷۰۰ حلقه چاه کم بازده به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو در 

هر شرکت  که  طوری  به  بگیرد  قرار  بنیان  دانش  اختیار شرکت های 
می تواند در بازده زمانی سه ساله پنج حلقه چاه کم بازده را به بازده 

حداکثری برساند.
پایان  بنیان  دانش  از ۴۰ شرکت  بیش  این که  بیان  با  خجسته مهر 
مراحل ارزیابی را سپری کرده است و به زودی قراردادهای متعدد با 
شرکت های دانش بنیان در این راستا منعقد خواهد شد، گفت: هر کدام 
از شرکت های دانش بنیان الزم است که با شرکت های خدمات دهنده 

فنی چاه ها همکار شوند و امکانات در اختیارات آنها قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: از ظرفیت تبصره ۱8 قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین از 
ظرفیت مالی و ضمانت نامه های صندوق پژوهش و صنعت نفت برای 
دریافت تسهیالت استفاده خواهیم کرد و به طور کلی هر نوع همکاری 
را برای به بلوغ رساندن این شرکت های دانش بنیان و استفاده حداکثری 

از ایده های آنها انجام می دهیم.
تیم فنی شرکت های روسی در تهران مستقر شده اند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به دستاوردهای صورت 
گرفته در سفر روسیه گفت: ارائه و تشریح آخرین وضعیت پیشرفت 
فیزیکی و مالی قرارداد هفت میدان نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و در خصوص آخرین مطالعات زمین شناسی و مطالعات مخزنی که در 
راستای آن تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری با شرکت های روسی انجام شد 

نیز گفت وگو کردیم.
وی با تاکید بر این که تیم فنی شرکت های روسی ذیربط در تهران 
مستقر شده اند و به زودی نیز تیم راهبری این پروژه های مربوط جهت 
ادامه مذاکرات فنی و آخرین وضعیت زمین شناسی و مخزنی در اواخر 
و  ادامه دهیم  را  تا بحث های صورت گرفته  تهران می آیند  به  نوامبر 

امیدواریم که این بحث ها را منجر به قرارداد نهایی کنیم.
خجسته مهر در خصوص سوآپ فرآورده نیز ادامه داد: با برخی از 
کشورهای روسی دراین راستا قرارداد منعقد کردیم و همچنین از غیر از 

کشور روسیه سوآپ فرآورده انجام خواهیم داد.
فاز ۱۱ پارس جنوبی زمستان به تولید می رسد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آخرین اقدامات صورت 
گرفته برای فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: در زمستان امسال به توفیق الهی 
این فاز به تولید گاز می رسد که ظرفیت آن نیز ۱۱ میلیون مترمکعب 

است.
واردات گاز نداریم

خجسته مهر با تاکید بر این که در حال حاضر واردات گاز نداریم اظهار 
کرد: شرکت ملی نفت ایران حداکثر تولید گاز را در زمستان امسال 
باشند و  بهینه داشته  اگر مصرف کنندگان مصرف  و  خواهد داشت 

صرفه جویی کنند ان شاالله با مشکل مواجه نخواهیم شد.
وی ادامه داد: اکنون روی سوآپ فرآورده متمرکز هستیم و برنامه داریم 

که سوآپ گاز را نیز از طریق شرکت ملی گاز انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که ظرفیت تولید گاز خام 
در کشور اکنون بیثش از یک میلیارد مترمکعب در روز است ادامه داد: 

ان شاالله که این میزان نسبت به سال قبل کاهش نداشته باشد و باید 
توجه داشت که میزان مصرف باال می رود و ما میزان تولید را کاهش 

نمی دهیم.
خجسته مهر در خصوص برنامه های صورت گرفته برای افزایش تولید 
گاز نیز تصریح کرد: امسال برنامه افزایش تولید را در دستور کار داریم 
اما رقم آن متفاوت است. بخشی از این افزایش از طریق فاز ۱۴ محقق 
می شود و بخش بیشتری را می توانیم فرآورش کنیم همچنین فاز ۱۱ نیز 
به مدار تولید خواهد آمد و در حوزه مناطق نفت خیز جنوب و شرکت 
نفت مناطق مرکزی نیز در حوزه تولید گاز برنامه هایی در دست اجرا 

است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: مناطق نفت خیز جنوب 
عمدتا از واحدهای گاز مایع و یا NGL هستند و مناطق نفت مرکزی از 
میادین مستقل افزایش تولید خواهند داشت و ان شاالله مشکلی ایجاد 

نخواهد شد.
ایران  نفت  ملی  شرکت  گذاری  سرمایه   به  اشاره  با  خجسته مهر 
برای توسعه میادین نفتی و گازی گفت: این سرمایه  گذاری از طرق 
مختلفی انجام می شود بخشی از آن از منابع داخلی است که در قالب 
بودجه های سنواتی درج می شود و بخشی نیز در قالب قراردادهای IPC و 
قراردادهای مربوط به سرمایه گذاران خارجی و همچنین فاینانس داخلی 
هستند. بدین گونه که قرار نیست کل سرمایه گذاری از منابع داخلی 

شرکت ملی نفت تامین شود.
طرح توسعه یکپارچه میدان آزادگان در دستور کار

وی با اشاره به آخرین وضعیت توسعه میدان نفت آزادگان اظهار کرد: 
به زودی مطالعه طرح توسعه یکپارچه میدان آزادگان در شرکتی که به 
تازگی تحت عنوان دشت آزادگان اروند ثبت شده آغاز می شود. از قبل 

نیز چنین طرحی وجود داشت اما اکنون شتاب حداکثری گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: تا اواخر سال گذشته 2۰ 
حلقه چاه جدید به تولید آمد و تا یک ماه آینده نیز ۱۰ حلقه چاه جدید 
وارد مدار تولید می شود و تا پایان سال خبرهای خوبی را در این حوزه 
خواهیم شنید. اکنون از وضعیت راضی هستیم چرا که میدان آزادگان 

جنوبی در بخش توسعه و تولید شتاب خوبی گرفته است.
متعهد به استفاده حداکثری از ساخت داخل هستیم

خجسته مهر در پاسخ به سوالی در خصوص ورود تجهیزات و سرمایه 
روس ها اظهار کرد: ما متعهد به قانون استفاده حداکثری از ساخت 

داخل هستیم و تا این لحظه این قانون رعایت شده است.
به گفته وی، متناسب با نیازی که در کشور داریم و شرکت پخش و 
پاالیش اعالم می کند سوآپ از روسیه انجام می شود به گونه ای که در 
شرایطی که نیازمند هستیم سوآپ غیرهمنام و در شرایطی که نیاز کشور 

کاهش پیدا می کند سوآپ همنام انجام می شود.
کشتی اوشنیک در عسلویه مستقر شد

وی در خصوص آخرین وضعیت کشتی اوشنیک گفت: خوشبختانه 
این کشتی غول پیکر در منطقه عسلویه مستقر شده است.

معاون وزیر نفت خبر داد
افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت تا پایان سال

کویت متعهد شد صنعت نفت و گازش تا سال 2۰۵۰ 
و کل این کشور یک دهه پس از آن، کربن خنثی شود.

کویت  خارجه  وزیر  الصباح،  سالم  ایسنا،  گزارش  به 
در حاشیه کنفرانس اقلیمی COP2۷ که در مصر برگزار 
می شود، به خبرگزاری دولتی کویت گفت: کویت متعهد 

است صنعت نفت و خود را تا سال 2۰۵۰ و کل کشور را 
یک دهه پس از این تاریخ، کربن خنثی کند.

بزرگ  که یک صادرکننده  کویت  الصباح گفت: طرح 
نفت و عضو اوپک است، برای رسیدن به وضعیت کربن 
خنثی، یک تعهد محکم و جدی است که به آن پایبند 

خواهد ماند.
کویت،  ولیعهد  الصباح،  الجابر  االحمد  مشعل  شیخ 
ابتکار سبز خاورمیانه که در حاشیه  برای  در سخنرانی 
کنفرانس اقلیمی COP2۷ برگزار شد، بر پایبندی کویت به 
قطعنامه های زیست محیطی منطقه ای و بین المللی تاکید 

کرد و به پروژه هایی برای توسعه حوزه های سبز اشاره کرد.
ابتکار سبز خاورمیانه سال  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  توسط  گذشته 
سعودی در راستای کاهش آالیندگی کربن منطقه ای راه 

اندازی شد.

تولید نفت و گاز کویت کربن خنثی می شود

انرژی
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 آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  رای شماره 140160312001002344  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412001000255 تقاضای خانم گرجی 
فراقی به شماره شناسنامه 1016 کد ملی 0778985725  صادره از  درگز فرزند 
به  بنا شده است  قربان محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
مساحت 54/70 متر مربع از پالک شماره 126- اصلی واقع در اراضی گلند بخش 
دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی  علی نظام 
دوست به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  این  به  با ذکر شماره پرونده  را  دو ماه اعتراض خود 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/13232
علی برقی 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/02     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

به  درتاریخ 1401/06/05  ارم طب سپاهان  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14011453026  به شناسه  ثبت 2854  شماره 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید ، فروش ، واردات ، صادرات ، تولید ، توزیع ، کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، 
دستگاه مهندسی پزشکی و توزیع دستگاه به مراکز درمانی ، اخذ وام و تسهیالت 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و 
خارجی ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی و 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 اصفهان، شهرستان خمینی 
کمربندی  جاده  دانشجو،  بلوار  ارغوان،  شهر،  خمینی  شهر  مرکزی،  بخش  شهر، 
خمینی شهر، پالک 0، ساختمان دانشگاه آزاد، طبقه همکف کدپستی 8418148499 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر رضا صالحی فروشانی به شماره ملی 1130505596 
دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین محمدی ورزنه به شماره ملی 
5650091544 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر رضا 
صالحی فروشانی به شماره ملی 1130505596 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر حسین محمدی ورزنه 
به شماره ملی 5650091544 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 
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1407411(


