
  

چرا بحران انرژی اروپا برای اقتصادهای نوظهور فاجعه 
است؟

افزایش تقاضای اروپا برای گاز طبیعی غیرروسی، موجب گرانی بیش از 
حد قیمت این سوخت برای بعضی از کشورهای جهان شده است.

افزایش  به  طبیعی،  گاز  برای  اروپا  تقاضای  افزایش  ایسنا،  گزارش  به 
جهان  از  بخشهایی  در  نوظهور  اقتصادهای  به  و  شده  منتهی  قیمت ها 

خسارت سنگینی زده که ممکن است تاثیر آنها سال ها ادامه پیدا کند.
بلومبرگ  به  سوئیس  کردیت  بانک  انرژی  تحلیلگران  کاوونیچ،  سائول 
گفت: نگرانی های امنیت انرژی در اروپا، باعث فقر انرژی در جهان نوظهور 

شده است. اروپا به هر بهایی، مانع تامین گاز کشورهای دیگر می شود.
حقیقت این است که کشورهای اروپایی می توانند پول زیادی برای گاز 
طبیعی پرداخت کنند در حالی که کشورهای فقیرتری مانند پاکستان یا 
بنگالدش از عهده خرید محموله های گران گاز طبیعی برنمی آیند. پاکستان 
هم اکنون با قطعی برق در اکثر ساعات روز روبروست و به دلیل گرانی 
سرسام آور ال ان جی، احتمال اندکی وجود دارد که این وضعیت به این 

زودی تغییر کند.
به گفته تحلیلگر شرکت وود مک کنزی، تامین کنندگان نیازی ندارند به 
تامین ال ان جی برای بازارهایی متمرکز شوند که قدرت خرید ضعیفی دارند. 
بعالوه، بازار نقدی در حال حاضر به حدی پرسود است که تولیدکنندگان 
بازار  از  پولی که  با  و  را نقض کرده  بلندمدت خود  قراردادهای  می توانند 
نقدی به دست می آورند، جریمه را به راحتی پرداخت کنند. این وضعیت 
حال ساخت  در  اروپا  برعکس،  کند؛  تغییر  نزدیک  آینده  در  است  بعید 
پایانه های واردات ال ان جی است که به معنای فراتر رفتن تقاضای اروپا از 

سطح فعلی در بلندمدت است.
مشکالت  که  است  آن  معنای  به  این  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
پیدا  ادامه  بلندمدت  در  است  ممکن  نوظهور  اقتصادهای  انرژی  تامین 
کند زیرا مجبور خواهند بود برای عرضه محدود ال ان جی، با ثروتمندترین 
اقتصادهای جهان رقابت کنند. در این بین، روسیه خیلی خوشحال خواهد 
از  که  کند  تامین  پاکستان  برای  ال ان جی  و  گذاشته  پیش  قدم  که  بود 
دریافت آن خیلی خوشحال خواهد شد. سفیر پاکستان به خبرگزاری تاس 
روسیه گفته است اگر کشورهای ثروتمند همه ال ان جی را خریداری کنند، 

چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟

کاهش مصرف گاز کافی نیست

 سرمایه گذاری در تولید فراموش نشود! 
گروه اقتصاد - باور مسووالن کشور این است 
اخیر  سال های  طی  سرمایه گذاری  عدم  که 
شده  گاز  مصرف  و  تولید  در  ناترازی  موجب 
دالر  میلیارد  به ۸۰  اکنون  نیز  این صنعت  و 
کارشناسان  که  موضوعی  دارد،  نیاز  سرمایه 
نیز بر آن صحه می گذارند و بر این باورند که 
می بایست در کنار اقدامات فرهنگسازی برای 
نیز  به موضوع سرمایه گذاری  کاهش مصرف 

توجه شود.
وسیله  به  کشور  انرژی  درصد   ۷۰ از  بیش 
گاز تامین می شود و از سوی دیگر روند شدت 
مصرف انرژی بیشتر از میانگین شدت مصرف 
انرژی در سطح جهانی است، در حوزه تامین 
امنیت انرژی کشور تراز بین عرضه و تقاضای 
گاز طبیعی یکی از مولفه های کلیدی به شمار 
می رود، در بحث تولید گاز بیش از ۷۵ درصد 
تولید گاز خام از میدان پارس جنوبی و نزدیک 
به ۲۰ درصد آن از میادین مستقل گازی و پنج 

درصد آن در میادین مستقل صورت می گیرد.
بخش  در  مصرف  پیک  تابستان  فصل  در 
است  مکعب  متر  میلیون  تا ۱۷۰  خانگی ۱۶۰ 
تا ۷۰۰  به ۶۰۰  رقم  این  زمستان  در فصل  اما 
میلیون متر مکعب می رسد یعنی چهار برابر 
مصرف در فصل گرم سال از سوی دیگر بیش 
از ۸۳ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز 
تامین می شود. این در حالی است که در سطح 
جهان تنها ۲۳ درصد سوخت نیروگاه ها از گاز 
تامین می شود. در بخش خانگی شاهد رشد 
شش درصدی مصرف گاز هستیم و در حوزه 
صنایع ساالنه پنج درصد و در بخش نیروگاهی 
شش درصد رشد مصرف گاز داریم. رشد شدت 
مصرف انرژی نسبت به نرم جهانی آن نیز بیش 
از دو برابر است. با توجه به عرضه و تولید گاز 
ما در فصل سرد سال حدود ۲۰۰ میلیون متر 

مکعب ناترازی در حوزه گاز داریم.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب 
ناترازی در صنعت گاز وجود داشت و به دلیل 
از  گاز  واردات  آمده،  پیش  موضوعات  برخی 
ترکمنستان صورت نگرفت. در سال گذشته و 
با افزایش تولید گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب 
به تولید گاز کشور افزوده شد. از آنجا که در 
بخش  نیاز  تامین  دلیل  به  سال  سرد  فصل 
خانگی ناچار به کاهش تامین سوخت نیروگاه 
در  هستیم،  مایع  سوخت  از  استفاده  و  ها 
ماه های ابتدای شروع کار دولت ظرفیت مخازن 
 ۳۰ تا   ۲۰ گذشته  سال  به  نسبت  نیروگاهی 
درصد افزایش یافت. در ماه های ابتدایی دولت 
سیزدهم مذاکراتی با ترکمنستان انجام گرفت و 
سوآپ گاز به میزان ۱.۵ تا ۲ میلیون مترمکعب 

صورت گرفت.
راهکار وزارت نفت چیست؟

این  در  نفت  وزیر  اوجی  جواد  که  آنطور 
باید  توسعه  ششم  برنامه  طبق  گفته،  رابطه 
میزان تولید گاز در برنامه ششم یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون مترمکعب باشد که امروز ۹۷۰ 
به  این  که  خورده  رقم  آن  مترمکعب  میلیون 
دلیل عدم سرمایه  گذاری برای افزایش تولید، 
توسعه معادن و پاالیشگاه ها بوده است ما برای 
حل این مشکل به سمت استفاده از ظرفیت 
تامین منابع مالی براساس منابع کشور حرکت 
مثل  اقتصادی  بزرگ  هلدینگ های  از  کردیم 
پروژه های  انجام  برای  بانک ها  و  فارس  خلیج 
معادین نفتی و گازی و احداث پتروپاالیشگاه ها 

و استفاده از سرمایه  گذاری خارجی استفاده 
برای  میلیارد دالر  کردیم. سال گذشته هفت 
توسعه میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که برای 
اقتصادی و مشارکت  از ۶ هلدینگ بزرگ  آن 
۶ بانک استفاده کردیم چون اولویت ما تامین 

انرژی کشور است.
برای  دالر  میلیارد   ۸۰ اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری و توسعه میادین و سایر میادین  
گازی نیاز است، گفت: ما از پتانسیل های منابع 
مالی استفاده می کنیم منتها درخواست ما این 
است که درصدی از سهم صندوق توسعه ملی 
گازی  میادین  توسعه  جهت  گاز  ناترازی  به 
خطوط  احداث  و  مشترک  میادین  باالدست 
ایستگاه های تقویت فشار و بهینه سازی مصرف 
گاز اختصاص داده شود. امیدواریم ۲۲ میلیارد 
دالر از طریق منابع داخلی و مشارکت بانک ها 
و هلدینگ ها جذب کنیم اما برای مابقی آنها به 

همکاری مجلس شورای اسالمی نیاز داریم.
تنوع سوخت  از  استفاده  درباره  نفت  وزیر 
مصرف  درصد   ۸۳ کرد:  اظهار  نیروگاه ها  در 
نیروگاه ها گاز است و کمتر از ۹ درصد سوخت 
مایع است. در دنیا کمتر از ۲۳ درصد از گاز 
استفاده می کنند لذا باید در تامین سوخت تنوع 
وجود داشته باشد و از انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده شود تا بتوان بخشی از تامین سوخت از 
این طریق تامین شود. اوجی درباره بهینه سازی 
مصرف تصریح کرد: یکسری ابزارهای قیمتی و 
غیرقیمتی داریم سال گذشته قیمت گاز برای 
مشترکان پرمصرف افزایش پیدا کرد که امسال 
این موضوع در  به دولت پیشنهاد دادیم  هم 
افزایش  از عوامل  آینده لحاظ شود یکی  سال 
پایین  قیمت  دلیل  به  علل مصرف  و  مصرف 
گاز است به طوری که ۷۵ درصد مشترکان ۵۰ 
درصد مصرف و ۵۰ درصد مصرف باقی مانده 
برای ۲۵ درصد دیگر مشترکان است. عالوه بر 
آن باید خودروهای عمومی هم دوگانه سوز شود 
که برای هر خودروی عمومی ۱۲ میلیون تومان 

بار مالی دارد.

عدم سرمایه گذاری، علت ناترازی گاز
وی علت ناترازی )تولید و مصرف( گاز را عدم 
سرمایه گذاری در سال های گذشته دانست 
و گفت: تالش می کنیم که مصرف مدیریت 
شود. سوخت رسانی به نیروگاه ها در پنجاه روز 
گذشته، روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب بیشتر 
از سال قبل بود یعنی ۱۳ درصد بیشتر از سال 
قبل سوخت رسانی با گاز را داشته ایم. روزانه 
تقریبا در پاییز ۲۸ درصد مصرف سوخت نفت 
کوره را نسبت به پارسال برای نیروگاه ها کاهش 
دادیم. روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتر 
فوالد ۳۰ درصد رشد  در  ایم.  داده  به صنایع 

مصرف گاز را داشته ایم که خبر خوبی است.
وزیر نفت با بیان اینکه به تدریج پروژه های 
کیفی سازی نیروگاه ها را آغاز می کنیم، افزود:  
مصرف  سازی  کیفی  اولین  ها  هفته  همین 
سوخت را در یکی از پاالیشگاه های مهم کشور 
به میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل یورو 
۵ را خواهیم داشت. ۷۰۰ میلیون دالر در این 
پروژه برای هوای پاک و جلوگیری از آلودگی هوا 

سرمایه گذاری شده است.
خط قرمزهای صنعت گاز مشخص شود

در  انرژی  حوزه  کارشناس  خاقانی،  محمود 
ناترازی  خصوص راهکارهای موجود برای حل 
تولید و مصرف گاز به ایسنا گفت: نکته قابل 
مورد  می بایست  فعلی  در شرایط  که  توجهی 
توجه قرار بگیرد این است که دورنمای ایران که 
جز صادرکنندگان گاز در منطقه باشد، بسیار 
ضعیف است و مقدار کمی که به ترکیه یا عراق 
صادر می کنیم ثابت کرده که یک عرضه کننده 
بزرگ نیستیم، با شروع فصل زمستان مشتریان 
ما نگران هستند که مبادا برای تامین نیاز داخل 

گاز صادراتی را قطع کنیم.
وی افزود: مشکالت موجود در صنعت گاز  
را نمی توان در کوتاه مدت برطرف کرد، وجود 
نبود  همچنین  و  سرمایه گذاری  عدم  تحریم، 
اقدامات فرهنگسازی شرایطی را در صنعت گاز 
کشور رقم زده که اقتصاد را نیز دربرگرفته است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به لزوم 
بهینه سازی مصرف گفت:  در حوزه  اقداماتی 
پکیج ها،  اصالح  نیازمند  مصرف  بهینه سازی 
بخاری های گازی و هر آنچه که مصرف گاز 
بازار   در  گازی  تجهیزات  اکنون  می شود،  دارد 
استانداردهای الزم را ندارند و تولیدکننده ایرانی 
خارجی  محصوالت  با  رقابت  نبود  فرصت  از 
بخش  اکنون  که  به طوری  می کنند،  استفاده 
عمده این محصوالت از نظر راندمان، وضعیت 
مناسبی ندارند و میزان مصرف آن ها باال است و 
همین مساله یکی از دالیل اصلی مصرف باالی 

انرژی در کشور شناخته می شود.
به گفته خاقانی، حدود ۴۰ سال پیش در یکی 
از کشورهای اروپایی برای انتقال خط لوله اصلی 
گاز  به منطقه مصرف مطالعه ای در دانشگاه 
صورت گرفت که گویای میزان صرفه اقتصادی و 
به طور کلی بازبینی دالیل اجرای این طرح بود. 
در نهایت نیز مشخص شد که اجرای این طرح 
الزامی ندارد، چراکه می توان باتوجه به تعداد 
کم افراد ساکن در آن منطقه از طرق دیگری 
نیاز  تجدیدپذیر،  انرژی های  توسعه  همچون 

انرژی آن منطقه را تامین کرد.
اینگونه  همیشه  ایران  در  کرد:  اظهار  وی 
نیست، مطالعاتی برای توسعه گازرسانی صورت 
را  گازرسانی  اقدامات  نفت  وزارت  و  نمی گیرد 
مثبت می داند بدون اینکه توجه کنند این میزان 
سرمایه گذاری در احداث و انتقال لوله گاز به 
ضمن  خیر،  یا  هست  منطقی  هدف  مناطق 
اینکه باید توجه داشت که  برای رساندن گاز به 
مناطق مختلف به دلیل شرایط جغرافیایی کشور 
کارشناس  این  می شود.  مصرف  زیادی  انرژی 
ناترازی  حل  لزوم  بر  تاکید  با  انرژی  حوزه 
برنامه های  تدوین  با  گفت:  گاز،  صنعت  در 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می بایست 
صورت  مساله  این  حل  راستای  در  اقداماتی 
بگیرد، سرمایه گذاری، تدوین برنامه های اصولی 
و اجرای برنامه های مدیریت مصرف می تواند در 

پیشبرد این هدف تاثیرگذار باشد.

اخبار

 به گفته خاقانی، حدود ۴۰ سال 
پیش در یکی از کشورهای 

اروپایی برای انتقال خط لوله 
اصلی گاز  به منطقه مصرف 

مطالعه ای در دانشگاه صورت 
گرفت که گویای میزان صرفه 

اقتصادی و به طور کلی بازبینی 
دالیل اجرای این طرح بود

انرژی
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ــس  ــا اطل ــارت آری ــن تج ــدود آگری ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
درتاریــخ 1401/08/16 بــه شــماره ثبــت 604337 به شناســه ملــی 14011636630 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهت 
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجاری 
و خدمــات بازرگانــی خریــد و فــروش و تولیــد و بســته بنــدی و خدمــات پــس از 
ــد و فــروش و صــادرات و واردات  ــی، خری فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگان
ــی  ــارات و ال س ــایش اعتب ــی گش ــواد غذای ــه م ــه کلی ــی از جمل ــاز بازرگان مج
ــزد بانکهــا، ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی، اخــذ و اعطــای  ــرای شــرکت ن ب
ــه  ــا کلی ــرارداد ب ــاد ق ــی، انعق ــی و خارج ــر داخل ــرکتهای معتب ــی ش نمایندگ
ــارج  ــل و خ ــی در داخ ــعب و نمایندگ ــاد ش ــی، ایج ــی و حقوق ــخاص حقیق اش
ــی از کلیــه بانکهــای  کشــور، اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بصــورت ارزی و ریال
داخلــی وخارجــی، شــرکت در کلیــه مناقصــات ، پیمانهــا و مزایــدات دولتــی و 
خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللی، شــرکت در کلیه همایشــها و ســمینارها 
و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و خارجــی- ارائــه خدمــات مشــاوره ای در زمینه 
فعالیــت شــرکت اخــذ اعتبــار و وام گرفتــن از بانــک هــا و موسســات و اشــخاص 
و موسســات و بــاز کــردن حســاب جــاری و ثابــت در بانــک هــا درصــورت لــزوم 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت 
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش 
ــان  ــدی، خیاب ــماعیل گراون ــهید اس ــوار ش ــمان، بل ــران، آس ــهر ته ــزی، ش مرک
آســمان چهــارم غربــی، پــالک 16، طبقــه 3، واحــد 5 کدپســتی 1998144554 
ــدی  ــال نق ــغ 100,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش س
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم نیلوفــر گل محمــدی به شــماره 
ــود گل  ــای فره ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 30000000 ری ــی 0067264581 دارن مل
محمــدی بــه شــماره ملــی 0079756131 دارنــده 70000000 ریــال ســهم الشــرکه 
اعضــا هیئــت مدیــره خانــم نیلوفــر گل محمــدی بــه شــماره ملــی 0067264581 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای فرهــود گل محمدی 
بــه شــماره ملــی 0079756131 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مدت 
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : 
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات 
، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضاء 
فرهــود گل محمــدی منفــرداً همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر مــی باشــد اختیارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملت جهــت درج 
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله 
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور 

اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1409136( 

ــخ  ــادی درتاری ــوالد ه ــد ف ــدود آرون ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
ــه شناســه ملــی 14011639690 ثبــت  ــه شــماره ثبــت 604401 ب 1401/08/16 ب
ــر جهــت  ــه شــرح زی ــده کــه خالصــه آن ب و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و تولیــد و 
توزیــع انــواع آهــن آالت صنعتــی و ســاختمانی اعــم از تیرآهــن ورق نبشــی 
ــوالدی ، واردات و  ــع ف ــا و مقاط ــواع آلیاژه ــزات و ان ــوالد ، فل ــتیل، ف ، اس
صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی، انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی ، ایجــاد شــعبه و اخــذ نمایندگــی خارجــی و داخلــی ، شــرکت در 
ــای  ــده ه ــات و مزای ــرکت در مناقص ــی ، ش ــی و خارج ــای داخل ــگاه ه نمایش
شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی ، اخــذ وام و تســهیالت از موسســات مالــی 
و اعتبــاری داخلــی و خارجــی ، گشــایش اعتبــار اســنادی و ال ســی ، ترخیــص 
ــای الزم از  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــور ، درص ــرکات کش کاال از گم
ــه مــدت نامحــدود مرکــز  ــخ ثبــت ب ــط مــدت فعالیــت : از تاری مراجــع ذیرب
ــی : اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران،  اصل
ــالک  ــاوس، پ ــوار ط ــهریور، بل ــده ش ــان هف ــی(، خیاب ــام خمین بازارآهن)ام
47، )بلــوک اردیبهشــت (، طبقــه همکــف کدپســتی 1371873394 ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 7,000,000,000 ریــال نقــدی میــزان 
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای امیــر محمــد مــرادی بــه شــماره ملی 
0020329733 دارنــده 3500000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای جــواد مــرادی 
بــه شــماره ملــی 1719163189 دارنــده 3500000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
ــی 0020329733  ــماره مل ــه ش ــرادی ب ــد م ــر محم ــای امی ــره آق ــت مدی هیئ
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقای جــواد مــرادی بــه شــماره ملــی 1719163189 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا 
ــفته ،  ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس : کلی
ــادی و  ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی ــالمی و همچنی ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ب
اداری بــا امضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر 
شــرکت معتبــر مــی باشــد . اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامه 
کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. 
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی 
باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 

ــران )1409132(  ــاری ته غیرتج

 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود افتخــار آفرینــان بارمــان درتاریــخ 
ــه شناســه ملــی 14011640186 ثبــت  ــه شــماره ثبــت 604417 ب 1401/08/17 ب
ــر جهــت  ــه شــرح زی ــده کــه خالصــه آن ب و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت : تهیــه غــذا جهــت کلیــه 
ــه هــا، شــرکتها، ســازمانها، نهادهــا، ارگان هــا و اشــخاص حقیقــی و  وزارتخان
حقوقــی - تولیــد، فــرآوری و بســته بنــدی مــواد غذایــی آمــاده و نیمــه آماده، 
ــواع وســایل  ــا ان ــی ب ــی و جزی ــه صــورت کل ــه - ارســال غــذا ب خــام و پخت
ــای  ــه کااله ــادرات و واردات کلی ــروش و ص ــد و ف ــهری - خری ــه درون ش نقلی
مجــاز بازرگانــی ، گشــایش اعتبــارات و ال ســی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا ، 
اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخــل و خارجــی ،انعقاد قــرارداد 
بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و 
خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهای 
داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدات دولتــی و 
ــهاو  ــه همایش ــرکت در کلی ــی، ش ــن و الملل ــی و بی ــم از داخل ــی اع خصوص
ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه 
ــش  ــران، بخ ــتان ته ــران، شهرس ــتان ته ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح م
ــت  ــن بس ــدرس، ب ــعود م ــان مس ــتان ، خیاب ــران، قلمس ــهر ته ــزی، ش مرک
ــرمایه  ــتی 1335854388 س ــد 7 کدپس ــه 1، واح ــالک 15، طبق ــی، پ مازندران
ــزان  ــدی می ــال نق ــغ 1,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای مهرشــاد چیــذری بــه شــماره ملــی 
0067451330 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم مریــم محســنی بــه 
شــماره ملــی 0072431962 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت 
ــه ســمت  ــی 0067451330 ب ــه شــماره مل ــای مهرشــاد چیــذری ب ــره آق مدی
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم مریــم محســنی بــه شــماره 
ــه ســمت  ــه مــدت نامحــدود و ب ــه ســمت مدیرعامــل ب ملــی 0072431962 ب
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
ــروات ،  اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، ب
قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضاء 
ــا مهــر  مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره هرکــدام بــه تنهایــی همــراه ب
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه 
کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. 
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی 
باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 

ــران )1409133(  ــاری ته غیرتج

ــخ  ــیا درتاری ــو آس ــراز تابل ــدود ف ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
ــی 14011644439  ــه مل ــه شناس ــت 604507 ب ــماره ثب ــه ش 1401/08/18 ب
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر 
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :طراحــی مشــاوره 
ــات  ــدی و خدم ــته بن ــادرات بس ــروش واردات ص ــد ف ــع خری ــد توزی و تولی
پــس از فــروش تجهیــزات بــرق ســاختمان و صنعــت ، تابلــو بــرق ، طراحــی 
و مشــاوره و تولیــد تابلــو بــرق فشــار ضعیــف فشــار متوســط و فشــار قــوی 
ــکاری ســاختمان و  ســاختمان و صنعــت ، طراحــی مشــاوره نظــارت و پیمان
صنعــت مشــاوره پیمانــکاری بــرق ســاختمان و صنعــت بــرق انعقــاد قــرارداد 
بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اخــذ و اعطــای نمایندگی کلیه شــرکت 
هــای معتبــر داخلــی و خارجــی اخــذ وام و تســهیالت بانکــی بصــورت ارزی 
و ریالــی شــرکت در کلیــه نمایشــگاه هــای داخلــی و بیــن المللــی ، شــرکت 
ــزوم پــس  در کلیــه مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی ، درصــورت ل
ــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت  از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیرب
ــران،  ــتان ته ــران، شهرس ــتان ته ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ب
ــری،  ــد طاه ــهید حمی ــان ش ــه، خیاب ــران، امانی ــهر ته ــزی، ش ــش مرک بخ
بلــوار نلســون مانــدال، پــالک 216، ســاختمان مرکزتجــارت ایرانیــان، طبقــه 
ــارت  ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش ــتی 1966944848 س ــد 4 کدپس 4، واح
ــر  ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1,000,000,000 ری ــت از مبل اس
ــه شــماره ملــی 0018467962  ــور ب یــک از شــرکا آقــای حامــد ابراهیــم پ
ــه  ــین داودی ب ــد حس ــای محم ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 500000000 ری دارن
شــماره ملــی 0019335075 دارنــده 500000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
هیئــت مدیــره آقــای حامــد ابراهیــم پــور بــه شــماره ملــی 0018467962 
ــه ســمت  ــه مــدت نامحــدود و ب ــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ب ب
ــین داودی  ــد حس ــای محم ــدود آق ــدت نامح ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ رئی
بــه شــماره ملــی 0019335075 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه 
ــدگان  ــدود دارن ــدت نامح ــه م ــل ب ــمت مدیرعام ــه س ــدود و ب ــدت نامح م
ــل  ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ح
چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه 
هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره متفقــا 
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای 
ــه اخــذ  ــه منزل ــور ب ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذک شــرکت تعییــن گردی
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور 

ــران )1409141(  ــاری ته ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش اداره ثب

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   ١٤٠١/۰7/26  -  ١٤٠١6۰317۰۰1۰۰٣٠١٤ 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 58/25 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 6612 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   526۹۰76251 ملی  کد  با  شوش  از 
مساحت 5۰۰ متر مربع در قسمتی از پالک 58/25 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 6612 و 66١٤ 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 : 1۴۰1/۰8/۰7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰8/23
هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
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