
با برداشت بیش از نیمی از ذخایر نفت خام در جهان

عمرنفتکیتماممیشود؟
گروه اقتصاد - بیش از نیمی از ذخایر نفت خام جهان 
تاکنون برداشت شده و پس از ۱۱۰ سال ایران تنها کمی 
بیشتر از یک سوم ذخایر نفت خود را برداشت کرده، 
به عبارت دیگر ایران در طول نیم قرن گذشته روزانه 
به طور میانگین نتوانسته بیشتر از ۴ میلیون بشکه 
نفت تولید داشته باشد و این در شرایطی است که 
پیش بینی می شود تا ۳۰ سال آینده تقاضای نفت خام 

کاهش یابد.
بیش از ۱۱۰ سال از تولید نفت و گاز در ایران می گذرد 
نشیب های  و  فراز  با  این صنعت  سال ها  این  در  و 
زیادی همراه بوده است، بر اساس تازه ترین گزارش 
آماری ساالنه شرکت بی پی، ایران در سال ۲۰۲۲ با ۱۵۶ 
میلیارد بشکه نفت درجا )۹ درصد منابع نفت جهان( 
چهارمین  مقام  کانادا  و  عربستان  ونزوئال،  از  پس 
دارنده ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده، 
اما با تولید هشت درصد نفت خام جهان، ایران مقام 
هشتم در بخش تولیدکنندگان را به خود تخصیص 

داده است.
بر اساس بعضی از نمودارهای موجود در آمارهای 
جهان  بزرگ  شرکت های  آینده پژوهی  مؤسسه های 
همچون مکنزی، شورون، بی پی و توتال تا سال ۲۰۵۰ 
میالدی تقاضای نفت خام کاهش خواهد یافت، به 
عبارت دیگر ما در آینده مخازنی خواهیم داشت که 
متروکه  و  شد  نخواهد  برداشت  آنها  از  هیچ وقت 
گزارش های  تازه ترین  اساس  بر  همچنین  می شوند، 
اوپک سهم سوخت های فسیلی نسبت به سال های 
اخیر دو درصد کاهش یافته است و این روند ادامه 

خواهد داشت.
تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروها برقی می شوند

در بخش  تولیدی هم اکنون ۱۳ درصد  نفت خام 
و  تجاری  خانگی،  در بخش  پتروشیمی، ۳۰ درصد 
کشاورزی و ۶۰ درصد در بخش حمل ونقل مصرف 
می شود، از این رو با توجه به رشد صنعت برقی سازی 
نفت  مصرف  کاهش  شاهد  حمل ونقل  بخش  در 
اساس  بر  که  به طوری  بود،  آینده خواهیم  در  خام 
پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ میالدی بیش از نیمی از 
خودروهای در حال حرکت در جهان برقی خواهند 

بود.
آژانس  گزارش  تازه ترین  اساس  بر  همچنین 
انرژی  سهم  هم اکنون  جهان  تجدیدپذیر  انرژی های 
خورشیدی و بادی در جهان ۱۷ درصد است که این رقم 
در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد می رسد. استقبال جهان 
از انرژی های نو الزاماً به دلیل مسائل محیط زیستی 
نیست، بلکه تولید انرژی های نو نسبت به انرژی های 
فسیلی سود بیشتری برای شرکت ها و مؤسسه های 

مالی جهان دارد، برای نمونه هم اکنون برای تولید یک 
مگاوات برق در بخش انرژی های خورشیدی تنها ۳۶ 
دالر الزم است هزینه شود، در حالی که این هزینه در 

نیروگاه های سیکل ترکیبی ۶۰ دالر است.
سهم ایران از تولید گاز در جهان تنها ۶ درصد است

رضا دهقان مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران بر این باور است که به هیچ عنوان 
دوران نفت خام به پایان نرسیده و همچنان از این 
حامل انرژی استقبال خوبی در دنیا می شود، بر اساس 
آمارهای مؤسسه های آینده پژوهی شرکت های معتبر 
جهان نفت خام در آینده از یک کاالی استراتژیک به 
یک کاالی معمولی تبدیل می شود. به عبارت دیگر، 
دوران طالیی و جذاب فروش نفت در حال حاضر 

است نه آینده.  
به گفته وی هم اکنون بیش از ۵۰ درصد نفت دنیا 
تولید  چین  و  کانادا  عربستان،  روسیه،  آمریکا،  در 
می شود. این کشورها همچون چین )تولید روزانه ۴.۵ 
میلیون بشکه( با این روندی که نفت تولید می کنند 
سرانجام  دو تا چهار دهه آینده منابع نفتیشان پایان 
می یابد و به اعتقاد بنده به طور حتم برای پس از آن، 
از هم اکنون به فکر سرمایه گذاری در بخش انرژی های 
نو هستند. با وجود آنکه ایران یکی از دارندگان اصلی 
منابع گازی است و در چند دهه اخیر به شدت روی 
تولید آن تمرکز داشته اما هم اکنون سهم ما از تولید این 

حامل انرژی در جهان تنها ۶ درصد است.
تا چند دهه آینده تقاضای مصرف سوخت های 

فسیلی کاهش می یابد
مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
اعالم کرد: بر اساس تازه ترین گزارش بررسی آماری 
ساالنه بی پی، در سال ۲۰۲۲ میالدی اوج مصرف گاز 
حداقل دو تا سه دهه پس از اوج مصرف نفت در آینده 
)۲۰۵۰( خواهد بود. از سوی دیگر ایران باید برای تأمین 
مصرف فزاینده داخلی خود در سال های آینده به فکر 
افزایش تولید گاز طبیعی باشد. به عبارت دیگر گاز یک 
حامل انرژی مناسب برای گذر از دوران انرژی فسیلی 

به انرژی های نو و تجدیدپذیر است.
دهقان با تأکید بر اینکه تا چند دهه آینده تقاضای 
مصرف سوخت های فسیلی به ویژه نفت خام کاهش 
شدت  بر  باید  هم اکنون  کرد:  اظهار  یافت،  خواهد 
تولید از مخازن نفت خام سبک و مشترک بیفزایم. 
اگر قرار است در دهه های آینده نفت در مخازن باقی 
بماند و تولید نشود بهتر است آن نفت، نفت گران و 
سنگین )هزینه باالی توسعه( باشد. از سوی دیگر باید 
استفاده از روش های فناورانه در مخازن نفت و گاز، 
ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری، بازنگری در قوانین 

و مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد.
حرکت دنیا به سمت انرژی های جایگزین

در  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده  خطیبی  محمد 
نمی ماند که  دنیا منتظر  ایسنا گفت:  به  رابطه  این 
سوخت های فسیلی به اتمام برسد و بعد از آن به سراغ 
انرژی های تجدیدپذیر برود، اکنون حرکت به سمت 
انرژی های جایگزین آغاز شده تا زمانی که سوخت های 
آنچه  باشد.  داشته  وجود  راهی  یافت  پایان  فسیلی 
مسلم است سوخت های فسیلیسوخت های پایان پذیر 
هستند تجدیدشونده نیستند به همین دلیل بعد از 
مدتی به اتمام می رسند، طبیعتا بسیاری از کشورها به 

دنبال راه های جایگزینی می روند.
این  اتمام رسیدن  به  از  قبل  انکه  بر  تاکید  با  وی 
جایگزینی  فکر  به  می بایست  کشورها  سوخت ها، 
مانند  تجدیدپذیر  انرژی های  کرد:  تصریح  باشند، 
انرژی های خورشیدی، باد و غیره که پایان پذیر نیستند 
سمت  به  کشورها  و  گرفته اند  قرار  استقبال  مورد 
سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها رفته اند، ایران نیز 
در این بین اقداماتی را انجام داده است اما باتوجه به 
اینکه ایران دارای منابع غنی سوخت های فسیلی است 

آنطور که باید به انرژی های تجدیدپذیر توجه نکرده 
است.

عقب ماندگی ایران در توسعه تجدیدپذیرها
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به لزوم توسعه 
برای  ایران گفت: هرچند  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
توسعه انرژی های پاک اقداماتی در ایران صورت گرفته 
اما می بایست گام های جدی تری در این رابطه برداشته 
انرژی های فسیلی  به  نباید صرفا متکی  ایران  شود، 
توسعه  توسعه  در  بیشتری  سرعت  با  باید  و  باشد 

انرژی های پاک حرکت کند.
خطیبی با بیان اینکه امکان برداشت کامل از مخازن 
نفتی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر یک مخزن که ۱۰۰ 
واحد نفت در آن وجود دارد را تصور کنید، ضریب 
برداشتی که صورت می گیرد با تکنولوژی های فعلی 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است یعنی حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد 
در مخزن  باقی می ماند، بنابراین برای مخازن نفتی، 
دو موضوع مطرح می شود یکی میزان قابل برداشت 

با تکنولوژی های  فعلی و دیگری نفت موجود است.
وی با تاکید بر اینکه با تکنولوژی های پیشرفته ای که 
در آینده ابداع می شود این میزان نیز قابل برداشت 

وضعیتی  چنین  نفت  مورد  در  گفت:  شد،  خواهد 
وجود دارد که مقدار قابل برداشت، برداشت می شود 
اما حداقل نیمی از آن و در برخی از مخازن تا ۷۰ درصد 
در مخازن باقی می ماند که می توان با تکنولوژی های 

آتی نسبت بر برداشت آن نیز اقدام کرد.
نیز  این مخازن  ادامه داد: در هر صورت  خطیبی 
پایان می یابند و بایستی قبل از اینکه این اتفاق بیفتد 
کشورها به فکر باشند و به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
حرکت و زمانی که این انرژی پایان یافت بتوانند از 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنند و این جایگزینی 
به تدریج صورت بگیرد، سبد انرژی می بایست متنوع 
انرژی های تجدیدپذیر سهم خود را  شود و به مرور 

افزایش دهند.
نیازمند  اقدامات  این  انجام  اینکه  بیان  با  وی 
بیفتد،  اتفاق  این  به مرور  باید  و  برنامه ریزی است 
فسیلی  انرژی های  که  میزانی  به  می بایست  گفت: 
از سبد انرژی خارج می شوند انرژی های تجدیدپذیر 
جایگزین شوند، به نظر می رسد که اکنون بهترین زمان 
استفاده از انرژی های فسیلی و در کنار آن حرکت به 

سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است.

خطیبی: دنیا منتظر نمی ماند 
که سوخت های فسیلی به 
اتمام برسد و بعد از آن به 

سراغ انرژی های تجدیدپذیر 
برود، اکنون حرکت به سمت 

انرژی های جایگزین آغاز شده 
تا زمانی که سوخت های فسیلی 

پایان یافت راهی وجود داشته 
باشد

انرژی
سه شنبه 24 آبان 1401/ شماره 1356

روزنامه صبح ایران 4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 
شماره  رای  و  کالسه 1401/168   برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
140160307114002267 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آمنه الهی فرزند علی  به شماره شناسنامه 
16429 صادره از شیروان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/35 متر مربع، 
قسمتی از پالک باقی مانده 274 فرعی از 13اصلی قطعه 3 شیروان بخش 5 قوچان از 
محل مالکیت علی الهی شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/08/24
شناسه آگهی: 1402301

علی محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

ــاده  ــان نه ــتر کی ــارت گس ــدود تج ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
درتاریــخ 1401/08/21 بــه شــماره ثبــت 604568 بــه شناســه ملــی 
14011649072 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه 
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :تهیــه ، 
ــواع  ــروش و صــادرات و واردات ان ــد و ف ــع ، بســته بنــدی ، خری ــد ، توزی تولی
ــده اعــم  ــواع دام زن مــواد پروتئینــی، خریــد و فــروش و صــادرات و واردات ان
ازگاو و گاومیــش و بــز و گوســفند و شــتر و یــا بــه صــورت فــراورده هــای خــام 
دامــی اعــم ازگوشــت و لبنیــات و مــرغ و تخــم مــرغ تــازه ، منجمــد ،فــرآوری 
شــده و آالیــش هــای خوراکــی انســانی و صنعتــی، خرید و فــروش و صــادرات و 
واردات انــواع خشــکبار ، حبوبــات ، نهــاده هــا و محصــوالت کشــاورزی اعــم از 
بــذر، نهــال، نشــاء، کودهــای حیوانــی و شــیمیایی، ســموم دفــع آفــات نباتــی 
ــان  ــور و آبزی ــوراک دام و طی ــای خ ــاده ه ــوط و نه ــتقات مرب ــی و مش و حیوان
ــه دام  ــوط ب ــک مرب ــی و پروبیوتی ــی و معدن ــای ویتامین ــل ه ــا و مکم و داروه
ــورت  ــه ص ــان ب ــور و آبزی ــرورش دام و طی ــا پ ــط ب ــزات مرتب ــور و تجهی و طی
کامــل، ارائــه کلیــه فعالیتهــا در زمینــه تهیــه تولیــد ســاخت مونتــاژ تجهیــز 
ــع  ــی و صنای ــع غذائ ــد کارخانجــات صنعتــی صنای ــدازی خطــوط تولی و راه ان
ــزات  ــین آالت و تجهی ــادر و ماش ــع م ــوژی و صنای ــی و واردات تکنول تبدیل
تولیــدی و صنعتــی، تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز شــرکت، ارائــه کلیــه 
ــروش و  ــد و ف ــه خری ــی در زمین ــات بازرگان ــاری و خدم ــای تج ــت ه فعالی
ــارات و ال  ــایش اعتب ــی، گش ــاز بازرگان ــای مج ــه کااله ــادرات و واردات کلی ص
ســی بــرای شــرکت نــزد بانــک هــا، ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی، اخــذ 
و اعطــاء نمایندگــی کمپانیهــای معتبــر خارجــی و داخلــی، شــرکت در کلیــه 
ــخاص  ــه اش ــا کلی ــرارداد ب ــاد ق ــی، انعق ــن الملل ــی و بی ــگاههای داخل نمایش
حقیقــی و حقوقــی، ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور، 
اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلی 
و خارجــی شــرکت در کلیــه مناقصــات، و مزایــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از 
داخلــی و بیــن المللــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :  ــخ ثبــت ب ــط مــدت فعالیــت : از تاری ذیرب
اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، ســازمان 
برنامــه شــمالی، میــدان دوم اللــه، خیابــان اللــه شــمالی، پــالک 18، طبقــه 4، 
واحــد 8 کدپســتی 1483857849 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت 
از مبلــغ 10,000,000,000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا 
آقــای کیــارش الــه مــرادی بــه شــماره ملــی 0020678231 دارنــده 1000000000 
ریــال ســهم الشــرکه آقــای کیــاوش اله مــرادی بــه شــماره ملــی 0021744319 
دارنــده 1000000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســیدباربد نقیبــی بــه شــماره 
ملــی 0025526987 دارنــده 1000000000 ریــال ســهم الشــرکه آقای ســیدحبیب 
ــال  ــده 3000000000 ری ــی 0053604180 دارن ــماره مل ــه ش ــی ب ــام نقیب ــه بهن ال
ســهم الشــرکه آقــای عبدالــرزاق الــه مــرادی بــه شــماره ملــی 1828970875 
دارنــده 4000000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای کیــارش 
الــه مــرادی بــه شــماره ملــی 0020678231 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای ســیدحبیب الــه بهنــام نقیبــی بــه شــماره 
ــه ســمت  ــه مــدت نامحــدود و ب ــل ب ــه ســمت مدیرعام ــی 0053604180 ب مل
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای عبدالــرزاق اله مــرادی 
بــه شــماره ملــی 1828970875 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن نامح
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی باامضــاء 
دو نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن 
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره 
منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل 
: طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی 
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیت مذکــور بــه منزلــه اخذ و 
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره 

ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران )1410313(

ــخ  ــا درتاری ــان زان ــه پوش ــدود جام ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
ــت  ــی 14011589171 ثب ــه مل ــه شناس ــت 2901 ب ــماره ثب ــه ش 1401/07/27 ب
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد، فــروش، توزیــع ، 
تولیــد ، بســته بنــدی ، واردات و صــادرات و خدمــات پــس از فــروش کلیــه 
ــه( ،  ــه گان ــه ، بچ ــه ، مردان ــاک )زنان ــواع پوش ــی ، ان ــاز بازرگان ــای مج کااله
ــرکت ،  ــاز ش ــورد نی ــانی م ــروی انس ــن نی ــی ، تامی ــروش اینترنت ــد و ف خری
برگــزاری ســمینار و همایــش هــای علمــی و تخصصــی و در داخــل و خــارج 
ــای  ــذ و اعط ــور ، اخ ــر کش ــی در سراس ــعب و نمایندگ ــاد ش ــور، ایج از کش
نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر داخلــی و خارجــی ، اخــذ وام و تســهیالت 
ــی و  ــات مال ــا و موسس ــک ه ــه بان ــی از کلی ــورت ارزی و ریال ــه ص ــی ب بانک
ــی و  ــخاص حقیق ــه اش ــا کلی ــرارداد ب ــد ق ــی ، عق ــی و خارج ــاری داخل اعتب
حقوقــی و شــرکت در کلیــه مناقصــات و مزایــدات و پیمان هــا اعــم از دولتــی 
ــای الزم از  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــی درص ــی و بین الملل و خصوص
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز 
ــی : اســتان تهــران، شهرســتان قــدس، بخــش مرکــزی، شــهر قــدس،  اصل
ــع  ــالک 3، مجتم ــوی، پ ــهید نب ــان ش ــردون، خیاب ــاه گ ــه ش ــه، کوچ محل
بــرادران میــری، طبقــه همکــف، واحــد 31 کدپســتی 3751875403 ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10,000,000,000 ریــال نقــدی میــزان 
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم طاهــره رادپیمــا بــه شــماره ملــی 
ــده 100000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمدمهــدی  3255352878 دارن
ــهم  ــال س ــده 9900000000 ری ــی 3780108046 دارن ــماره مل ــه ش ــش ب نوربخ
ــی  ــماره مل ــه ش ــا ب ــره رادپیم ــم طاه ــره خان ــت مدی ــا هیئ ــرکه اعض الش
3255352878 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای 
محمدمهــدی نوربخــش بــه شــماره ملــی 3780108046 بــه ســمت مدیرعامــل 
ــدت  ــه م ــره ب ــت مدی ــی هیئ ــو اصل ــمت عض ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ب
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن نامح
ــالمی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل بــه تنهایــی 
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
ــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای  ــه کثی اساســنامه روزنام
ــه اخــذ و  ــه منزل شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور ب
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
تهــران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری قــدس )1410322(

ــخ  ــالمت درتاری ــفا کاال س ــدود ش ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش  تاس
1401/08/21 بــه شــماره ثبــت 604596 بــه شناســه ملــی 14011650672 ثبــت 
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 واردات و 
صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی اعــم از تجهیــزات پزشــکی و عقــد 
قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و برپائــی نمایشــگاه هــا و همایــش ها 
و اخــذ و اعطــای نمایندگــی داخلــی و خارجــی . 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 مرکــزی، 
شــهر تهــران، مجیدیــه شــمالی، خیابــان شــهید حســن کیماســی )بقائــی(، بن 
بســت سروســتان، پــالک 5، طبقــه 2، واحــد غربــی کدپســتی 1665646315 
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 100,000,000 ریــال نقــدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای رضــا ســباغ ابریشــمی بــه 
ــم  ــرکه خان ــهم الش ــال س ــده 99000000 ری ــی 0073797766 دارن ــماره مل ش
ــده 1000000  ــی 0933996421 دارن ــماره مل ــه ش ــی ب ــلیمانی طرق ــس س نرگ
ــمی  ــباغ ابریش ــا س ــای رض ــره آق ــت مدی ــا هیئ ــرکه اعض ــهم الش ــال س ری
بــه شــماره ملــی 0073797766 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم نرگــس 
ســلیمانی طرقــی بــه شــماره ملــی 0933996421 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهادار 
ــود  ــا و عق ــروات - قرارداده ــفته - ب ــک - س ــل چ ــرکت از قبی ــدآور ش و تعه
ــا  ــه تنهایــی همــراه ب ــا امضــاء مدیرعامــل ب اســالمی و اوراق عــادی و اداری ب
مهــر شــرکت معتبــر اســت. 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 
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 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ایســاتیس رایانــه ویــرا نویــن 
ــی  ــه مل ــه شناس ــت 603856 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1401/08/07 ب درتاری
14011612448 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن 
ــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت  ب
::تهیــه و تولیــد و خریــد و فــروش و صــادرات و واردات تجهیــزات 
ــی،  ــات آی ت ــاوری اطالع ــی و فن ــور انفورماتیک ــام ام ــه ای، انج رایان
ــی و  ــر فرهنگ ــزاری )غی ــرم اف ــتیبانی ن ــی و پش ــی، طراح ــه نویس برنام
ــه خدمــات پشــتیبانی تجهیــزات  ــه ای، ارائ ــردی رایان غیــر هنــری ( کارب
ــد و  ــه، تولی ــزار رایان ــخت اف ــروش س ــد و ف ــه، تولی ــزاری رایان ــخت اف س
فــروش نــرم افــزار )غیــر فرهنگــی و غیــر هنــری ( مبتنــی بــر اینترنــت و 
شــبکه هــای رایانــه ای، طراحــی و پیــاده ســازی شــبکه هــای رایانــه ای، 
اتوماســیون اداری، اتوماســیون صنعتــی، برپایــی ســمینار و همایــش هــای 
تخصصــی و مهارتــی، برپایــی کارگاه هــای تخصصــی، عمومــی و مهارتــی، 
ــذ و  ــبکه ای. اخ ــر ش ــی و غی ــی غیرهرم ــی، بازاریاب ــش فن ــال دان انتق
ــذ وام و  ــی اخ ــی و خارج ــر داخل ــای معتب ــرکت ه ــی ش ــای نمایندگ اعط
تســهیالت بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانــک ها و موسســات 
مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی، گشــایش اعتبــارات و ال ســی بــرای 
ــی ایجــاد  ــه گمــرکات داخل ــک هــا، ترخیــص کاال از کلی ــزد بان شــرکت ن
شــعب و نمایندگــی در سراســر کشــور برپایــی غرفــه و شــرکت در کلیــه 
ــرارداد  ــد ق ــی، عق ــن الملل ــی و بی ــی و خارج ــر داخل ــگاههای معتب نمایش
ــات و  ــه مناقص ــرکت در کلی ــی و ش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــا کلی ب
مزایــدات و پیمانهــا اعــم از دولتــی وخصوصــی و بیــن المللــی درصــورت 
ــط مــدت فعالیــت : از  ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیرب ل
تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی : اســتان تهــران، شهرســتان 
تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، مــرزداران، بزرگــراه شــهید آیــت 
اهلل اشــرفی اصفهانــی، خیابــان )پــارک( شــهید ولــی الــه قموشــی، پــالک 
97، طبقــه 2، واحــد 12 کدپســتی 1461954355 ســرمایه شــخصیت 
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 10,000,000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــماره  ــه ش ــی ب ــدی بیدخت ــینا مؤی ــای س ــرکا آق ــک از ش ــر ی ــرکه ه الش
ملــی 0024372463 دارنــده 4800000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مصطفــی 
ــهم  ــال س ــده 100000 ری ــی 0921664478 دارن ــماره مل ــه ش ــاهی ب علیش
ــده  ــی 0945963890 دارن ــماره مل ــه ش ــدی ب ــد مؤی ــای حمی ــرکه آق الش
5100000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســینا مؤیــدی 
بیدختــی بــه شــماره ملــی 0024372463 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مصطفــی علیشــاهی بــه شــماره ملــی 
0921664478 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود 
آقــای حمیــد مؤیــدی بــه شــماره ملــی 0945963890 بــه ســمت رئیــس 
ــدت  ــه م ــل ب ــمت مدیرعام ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ــره ب ــت مدی هیئ
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
ــالمی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــردا  ــل منف ــاء مدیرعام ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی همچنی
همــراه بــا مهــر 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 نمــی باشــد. ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور 

ــران )1410320( ــاری ته ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش اداره ثب

اصل برگ سبز خودرو سواری چانگان CS35 مدل 1397به رنگ سفید به شماره 
و   JL478QEE*HC9AN099613 موتور  شماره  88-868ط13  ایران  انتظامی 
شماره شاسی NAS921200J5705403 به نام ریحانه محمدی اقدم مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/375(

اصل برگ سبز خودرو وانت سایپا 151 مدل 1400به رنگ سفید روغنی به شماره 
شاسی  شماره  و   M13/6515258 موتور  شماره   75 40-238ص  ایران  انتظامی 
NAS451100M4928938 به نام نصرت اله مرادی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/08/376(

بیمه نامه و کارت خودروی  سواری سیستم سمند تیپ×7 مدل 1387 به رنگ نقره 
ای متالیک به شماره انتظامی ایران 10_517 ی 91شماره موتور12487034269 و شماره 
شاسی NAAC2178F701621  به نام علی زند لشنی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/08/383(

کارت دانشجویی اینجانب سروش قلی جعفری به شماره دانشجویی 98420465 
صادره از دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده است واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

)کد1401/08/380(


