
کارشناسان حوزه انرژی تشیح کردند

چرا ایران مثل قطر امکان قرارداد بزرگ گازی ندارد؟
قرارداد ۲۷ سال قطر با چین برای عرضه گاز طبیعی 
گاز  قرارداد  بزرگ ترین  به شرکت سینوپک چین  مایع 
طبیعی تا به امروز است. این قراداد پیام های مشخصی 
برای ایران دارد که مشترکا با قطر از میادین پارس جنوبی 

برداشت می کند.
به  روسیه  نظامی  حمله  از  بعد  فرارو،  گزارش  به 
اوکراین رقابت جهانی برای خرید گاز مایع تشدید شده 
است. اروپا که حدود ۴۰ درصد از گاز مایع مورد نیاز 
خود را از روسیه می خرید، تالش می کند نیاز خود را از 
کشور های دیگر تامین کند. در چنین شرایطی قطر که 
بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است و با توسعه 
بهره برداری از میادین شمالی امکان صادرات بیشتر گاز 

به اروپا را فراهم می کند.
میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به 
طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است و سهم ایران 
از این منابع عظیم، میدان گاز پارس جنوبی است. با این 
حال طرف قطری قراردادی به مدت ۲۷ سال با چین امضا 
کرده است که تا سال ۲۰۲۷ حجم تولید گاز این کشور 
را از حدود ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال 

افزایش خواهد داد. 
چه خبر است؟

شکست ایران از قطر در میدان گازیدر همین خصوص 
کارشناس  و  دانشگاه  استاد  حسن تاش  غالمحسین 
اقتصاد انرژی طی گفتگو با فرارو در خصوص اهمیت 
تولید  ظرفیت  با  قطر  »دولت  کرد:  عنوان  قرارداد  این 
۷۷ میلیون تن LNG )گاز طبیعی مایع شده(، تا یکی 
دو سال پیش بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز 
طبیعی به صورت LNG در جهان بود و در یکی دو سال 
اخیر استرالیا با ۷۸.۵ میلیون تن تولید ساالنه، از قطر 
سبقت گرفته بود. اینک قطر برنامه هایی برای افزایش 
تولید گازطبیعی از میدان مشترک با ایران که قطری ها 
آن را گنبد شمالی می نامند، دارد و نیز قرارداد هایی را 
منعقد کرده است که تا سال ۲۰۲۷ یعنی تا پنج سال 
دیگر ظرفیت تولید LNG خود را از ۷۷ میلیون تن فعلی 
به ۱۲۶ میلیون تن برساند و به عبارتی تا پنج سال دیگر 
بیش از ۶۰ درصد به ظرفیت تولید LNG قطر اضافه 
خواهد شد و قطر برای تحقق این هدف برای احداث 
شش واحد جدید LNG با شرکت های توانای بین المللی 

قرارداد بسته است.«
این حساب در شرایطی که قطر  ادامه داد: »با  وی 
می خواهد ظرف ۵ سال حدود ۴۹ میلیون تن به ظرفیت 
تولید LNG خود اضافه کند، طبعا تضمین کردن بازار 
از  البته بخش قابل توجهی  آن برای قطر مهم است. 
بازار LNG به صورت تک محموله است، ولی داشتن 
قرارداد های بلندمدت خیال صادرکننده که در حال یک 
قرارداد  می کند.  آسوده  را  است  عظیم  گذاری  سرمایه 
اخیر قطر با شرکت ساینوپک چین برای تحویل ساالنه 
۴ میلیون تن LNG به چین برای مدت ۲۷ سال منعقد 
شده است و این تنها ۱۰ درصد از افزایش آتی ظرفیت 

LNG قطر است.«

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: »از سوی دیگر 
چین هم کشوری است که بزرگترین رشد ساالنه تقاضای 
تقاضای  از  بخشی  تامین  می خواهد  و  دارد  را  انرژی 
قطر  نیز  حاال  همین  البته  کند.  تضمین  را  آینده اش 
بزرگترین صادر کننده LNG به چین است و در سال 
۲۰۲۱ حدود ۹.۲ میلیون تن LNG به چین صادر کرده 

است.«
حسن تاش در خصوص پیامد ها و تبعات این قرارداد 
برای ایران عنوان کرد: »آنچه برای ایران تبعات مهمی 
دارد مسائل قبل از این قرارداد است، یعنی قرارداد هایی 
که قبال توسط قطر برای توسعه بیشتر میدان گنبد شمالی 
)که با پارس جنوبی مشترک است(، امضاء شده است. 
در واقع قطر می خواهد ظرف ۵ سال آینده حدود ۵۰ 
میلیارد متر مکعب در سال به ظرفیت تولید و برداشت 
خود از میدان مشترک اضافه کند. قطر تاکنون به صورت 
تجمیعی بیش از ۲.۵ برابر ایران از این میدان مشترک 
نظر  از  ایران  اخیر  سال های  در  است.  کرده  برداشت 
میزان برداشت ساالنه، مقداری از قطر پیشی گرفته بود، 
اما با این برنامه ها قطر مجددا از ایران سبقت می گیرد.«

این استاد دانشگاه تاکید کرد: »همه این ها در حالی 
رخ داده است که ایران به لحاظ عدم توان سرمایه گذاری 
کافی میزان تولیدش در پارس جنوبی در حال کاهش 
است و اخیرا مسئوالن اعالم کردند که با تداوم روند 
فعلی ساالنه به اندازه یک فاز یعنی بیش از ۸ میلیارد 
پارس  مختلف  فاز های  تولید  از  سال،  در  مترمکعب 
توجه  با  این صورت  در  یافت.  خواهد  کاهش  جنوبی 
ایران بعضی از  به رشد تقاضای داخلی، ممکن است 
مشتریان بالفعل گاز خود را هم از دست بدهد. یعنی در 
حالی که قطر در تالش توسعه بازار های خود است ایران 
ممکن است بعضی از بازار های موجود را نیز از دست 

بدهد.«
وی با بیان این که این قرارداد بر ایران بی تاثیر نیست، 
اظهار کرد: »به هر حال چنین قراردادی اهمیت امنیت 
قطر و منطقه خلیج فارس را برای چین افزایش خواهد 
داد و رقبای ایران جایگاه مهمتری در اقتصاد چین پیدا 
خواهند کرد که بر معادالت منطقه ای بی تاثیر نخواهد 
بود. اما این که ایران چه کار باید بکند یا چه راهبرد یا 
راهبرد هایی را در پیش گیرد، فهرستی بلند باال دارد. از 
حل مسائل اصلی و اساسی سیاست خارجی و روابط 
بین المللی به منظور فراهم کردن امکان جذب سرمایه 
و تکنولوژی و خارج شدن از انفعال در روابط جهانی و 
منطقه ای تا برنامه ریزی های اساسی برای توسعه بخش 
این  و  انرژی،  و مدیریت مصرف  گاز  و  و نفت  انرژی 

مستلزم تغییرات پارادایمی است.«
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا با توجه 
به رابطه خوب ایران با چین، دولت چین ترجیح می دهد 
با قطر وارد چنین معامله بزرگ و طوالنی مدت شود، 
منافع  دنبال  به  کشوری  هر  امروز  دنیای  »در  گفت: 
و  است  مشخص  ایران  روند های  است.  خودش  ملی 
قطعا چینی ها هم از آن اطالع دارند. روند هایی که بدون 

تحوالت اساسی در آن ایران حتی در میان مدت قادر به 
تامین گاز مورد نیاز خود هم نخواهد بود چه رسد به این 

که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد.«
حسن تاش در پایان عنوان کرد: »افزایش تولید گاز 
و تغییر اساسی در روند تراز گاز کشور مستلزم سرمایه 
گذاری های بزرگ در تعامل با جهان است و صادرات گاز 
از منطقه خلیج فارس به چین مستلزم مایع سازی گاز 
است که فناوری آن در اختیار کشور های غربی است. در 
حالی که آینده سرمایه گذاری های الزم در ایران در شرایط 
کنونی تصویر روشنی ندارد، قطر قرارداد های توسعه خود 
چه در باالدستی گاز و چه در مایع سازی را با شرکت های 
توانای اروپایی و امریکایی منعقد کرده است و تعهدات 
این شرکت ها و زمان بهره برداری ها نیز مشخص است.

شما اگر بخواهید کاالی مورد نیازتان را تهیه کنید کدام 
عرضه کننده را ترجیح می دهید، آنکه مطمئن هستید این 
کاال را در موعد مقرر تحویل خواهد داد یا آن که می دانید 
برای تامین این کاال ده ها مشکل دارد؟ به هر حال چین 

که نمی تواند حرکت اقتصاد خود را متوقف کند.«
صادرات گازی ایران اصالً امکان پذیر نیست

شکست ایران از قطر در میدان گازیهمچنین فرزین 
این  انرژی در  با سابقه حوزه  نگار  سوادکوهی روزنامه 
باره طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: »اگر قرار باشد میان 
ایران و قطر مقایسه ای انجام دهیم، باید بگویم که طرف 
قطری به مراتب از ایران جلوتر است. به همین دلیل 
هم تولید انبوه ما از پارس جنوبی در حال حاضر حدود 
۷۱ ترلیون فوت مکعب است. یعنی چیزی حدود ۲۰۱۰ 
میلیارد متر مکعب. این در حالی است که تولید انبوه 
قطر ۱۲۵ ترلیون فوت مکعب است. یعنی ۳۵۴۰ میلیارد 
متر مکعب از میدان پارس جنوبی برداشت دارد؛ بنابراین 
قطر تولید بیشتری نسبت به ایران دارد و یکی از دالیلش 
هم این است که ایران ۳۰ سال دیرتر از قطر برداشت از 

پارس جنوبی آغاز کرد.«
وی ادامه داد: »نکته جالب این است که ما در دوره ای 
خوشحال از این بودیم که تولید گاز ما در پارس جنوبی 
در حال نزدیک شدن به قطر است و حتی امیدوار بودیم 
که هم اندازه قطر تولید کنیم. اما عمالً اتفاق خاصی رخ 
نداد. نتیجه هم این شد که حاال قطر یکی از طوالنی ترین 
قرارداد های گازی تاریخ به ارزش ۶۰ میلیارد دالر با چین 
امضا کرده است و با این کار سعی دارد برای آینده خود، 
شرکای استراتژیکی قوی تری پیدا کند. اما متاسفانه ما 
طی این سال ها اصال همچین نگاهی به ماجرا نداشتیم.«

این روزنامه نگار تصریح کرد: »واقعیت این است که ما 
هرآنچه از میادین گازی خود برداشت می کنیم را مصرف 
می کنیم. زیرا یکی از نگاه های ما در سال های گذشته، 
گاز رسانی به اقصی نقاط کشور بود. در حالی که ما 
باید به این سمت و سو می رفتیم که از دیگر حامل های 
انرژی استفاده کنیم که عمدتا هم خارج از حامل های 
هیدروکربنی باشند. مثل برق. اما ما اصال به این توجه 
نکردیم و به همه جا گازکشی کردیم و به همان میزان هم، 
چون بهینه سازی هم نداشتیم و همیشه با قدیمی ترین 

تکنولوژی ها کار کردیم، بیشترین مصرف گاز را داشتیم. 
به همین دلیل هرچه تولید کردیم را مصرف کردیم. البته 
االن دیگر حتی تراز گازی ما به هم خورده و آنقدر همان 
روند را ادامه دادیم که حاال مصرفمان از تولیدمان پیشی 

گرفته است.«
سوادکوهی تاکید کرد: »هرچند ایران دومین دارنده 
در  سهمی  اما  است،  جهان  گازی  ذخایر  بزرگترین 
از صادرات  ایران  گزارش ها سهم  بنابر  ندارد.  صادرات 
جهانی زیر ۲ درصد و حتی بعضی معتقدند که حدود 
۱.۲ درصد است. در چنین شرایطی قطر به فکر ۲۷ سال 
قرارداد است. آن ها  این  از مدت  بیشتر  آینده و حتی 
سعی دارند اقتصاد گازی خود را تضمین کنند. این دقیقا 
همان نگاهی است که اصال ما نداریم. ما صرفا دل خوش 
کردیم به چندصد هزار بشکه نفتی که می فروشیم و این 
درحالی است که در های کشور بر روی حتی مشتری های 
سنتی که داشتیم هم بسته شده. در چنین شرایطی چین 
ابتدا به سراغ عربستان رفت و قرارداد های بزرگی با آن ها 
بست و حاال هم با قطر یک قرارداد بسیار بزرگ امضا 

کرده است.«
خصوص  در  اوپک  گزارش  آخرین  به  اشاره  با  وی 
ایران، گفت: »در این گزارش آمده که ما به دلیل عدم 
سیاست های درست در حوزه توسعه، حدود ۴۵۰ میلیارد 
دالر عدم النفع داشتیم. یعنی ما هر روزی که تاخیر و 
کوتاهی در توسعه میادین انجام دهیم، به همان میزان 
ضرر می کنیم. مثال همان اتفاقی که در پارس جنوبی 

افتاده است و به دلیل همین تاخیرها، قطر ۶۰۰ میلیارد 
ما  از  بیشتر  دالر(  میلیارد   ۱۵۰ )معادل  مکعب  متر 

برداشت انجام داده است.«
همچنین سوادکوهی با اشاره به عدم توانایی ایران در 
تامین قراردادی مثل آنچه میان قطر و چین امضا شده 
است، عنوان کرد: »دالیل متعددی وجود دارد که ایران 
نمی تواند از پس قراردادی به بزرگی این قرارداد بر بیاید. 
یکی از این دالیل عدم حضور سرمایه گذار است که بسیار 
حوزه انرژی را آزار می دهد. ما حتی سرمایه گذار های 
کوچک هم نداریم چه برسد به سرمایه گذار هایی که در 
قطر فعال هستند. دلیل دیگر این است که ما استراتژی 
مشخصی هم در تولید و مصرف و صادرات نداریم. ما 
نهایتا تالش می کنیم که بیشتر تولید کنیم و این اصال 

استراتژی محسوب نمی شود.«
او تاکید کرد: »درباره صادرات هم که اصال نمی توان 
صحبت کرد. وقتی مصرفمان از حد بگذرد، دیگر بحث 
درباره صادرات معنی ندارد. از نظر زیرساخت هم ما اصال 
قابل مقایسه با قطر نیستیم. به هرحال وقتی سرمایه 
مشکل  با  هم  زیرساخت  باشد،  نداشته  وجود  گذاری 
صادرات  امکان  اصال  ما  بنابراین  شد؛  خواهد  مواجه 
نداریم و صرفا به میزان بسیار پایینی به کشور هایی نظیر 
ترکیه و عراق صادر می کنیم. در کنار همه این ها باید بی 
تفاوتی به مسئله بهینه سازی الگوی مصرف را هم اضافه 
کنیم. ضمن اینکه مسئله تحریم ها را هم نباید نادیده 

بگیریم که تاثیر زیادی روی صادرات ما دارد.«

وقتی مصرفمان از حد بگذرد، 
دیگر بحث درباره صادرات 

معنی ندارد. از نظر زیرساخت 
هم ما اصال قابل مقایسه با 

قطر نیستیم. به هرحال وقتی 
سرمایه گذاری وجود نداشته 

باشد، زیرساخت هم با مشکل 
مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما 
اصال امکان صادرات نداریم و 

صرفا به میزان بسیار پایینی به 
کشور هایی نظیر ترکیه و عراق 

صادر می کنیم

انرژی
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و  راه  ساخت  سنگین  و  سبک  ابنیه  بتنی  و  فلزی  از  اعم  عمرانی  های  پروژه  کلیه  اجرای  و  فنی  نظارت 
کانال  احداث   ، مراقبت  برج   ، فرودگاه  باند   ، مترو   ، آهن  راه  مربوطه ساخت  تاسیسات  و  باند سد سازی 
، احداث تونل ، نقشه برداری و تسطیح اراضی ، گودبرداری ، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی ، 
سدهای خاکی و بتنی بندهای آبی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها )اعم از لوله کشی آب و گاز( 
و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ، سند بالست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی ، بازسازی 
ابنیه تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، مدیریت پروژه ، مدیریت پیمان ، مدیریت کیفیت و مدیریت 
و مدل سازی،اجرای طرح های  یابی  ، ریسک مکان  امکان سنجی   ، انسانی  منابع  ، مدیریت  استراتژیک 
عمرانی، کشاورزی، خدماتی، اجرای فضا سبز و مبلمان شهری ، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای طرح 
های عمرانی، تولیدی و شهری، سرمایه گذاری و مشارکت و اقدام مستقل برای پیمانکاری و اجرای طرح 
های صنعتی و تاسیساتی و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای و فنی، سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در 
راستای اهداف شرکت ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای 
معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات 
بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ ضمانت نامه 
بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پاسداران )تهرانسر مرکزی(، کوچه سی و سوم، خیابان 
نفت شمالی، پالک 67، ساختمان خیام، طبقه همکف، واحد 3 کدپستی 1388664683 سرمایه شخصیت 
از شرکا خانم شهرزاد  الشرکه هر یک  میزان سهم  نقدی  ریال   500,000,000 مبلغ  از  حقوقی عبارت است 
درخشی علیشاه به شماره ملی 0017007453 دارنده 150000000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی اصالنی به 
شماره ملی 4900353531 دارنده 350000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شهرزاد درخشی 
علیشاه به شماره ملی 0017007453 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجتبی اصالنی به 
شماره ملی 4900353531 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی 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. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1418292(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیان پارسه ری درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 605094 به شناسه 
ملی 14011675091 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد جایگاه سوخت مایع و گاز، ایجاد جایگاه شارژ خودروهای برقی خرید و فروش 
، توزیع و پخش ، تجهیز ، تهیه ، تولید و ساخت تجهیزات جایگاه سوخت شامل تلمبه و قطعات مربوط به 
پمپ بنزین ، کیت خودروهای گازسوز سی ان جی و ال پی جی ، انجام کلیه ی فعالیت های عمرانی مربوط به 
احداث جایگاه سوخت خرید و فروش محصوالت پتروشیمی و انواع مشتقات و فرآورده های نفتی و شیمیایی 
مجاز و ماشین آالت ، تجهیزات و قطعات الزم جانبی مربوطه - خرید ، فروش ، توزیع ، پخش ، صادرات ، 
واردات ، تولید محصوالت و فرآورده های نسوز و دیر گداز،اجرا خدمات شهری اعم از احداث و تجهیز فضای 
سبز و امور باغبانی،رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، رنگ آمیزی معابر، بازسازی و بهینه سازی و زیباسازی 
اماکن و معابر و میدانهای شهری، مبلمان با کاربری تفریحی، نیمکتها و سکوها )مکان نشستن ـ اسباب بازی و 
مبلمان بازی کودکان( تندیسها و نماده های شهری، نورپردازی و منابع نوری، آبنماها و فواره ها و فالورباکس، النه 
پرندگان، تابلوها و عالئم، سایبانها و باجه ها، سطل زباله، آبخوریها، همچنین نصب بیلبوردها و پالکاردها، انواع 
آبنماهای شهری از موزیکال و غیر موزیکال،ارائه کلیه فعالیتها و خدمات در زمینه جابه جایی و حمل نقل درون 
شهری دانش آموزان و سرویس مدارس و سرویس دربستی مدارس ،اتوبوس و مینی بوس رانی جهت سرویس 
مدارس، کارخانجات، شرکتها و ادارات به صورت دربستی درون شهری،حمل و نقل درون شهری،پیک موتوری 
درون شهری،جابه جایی بار و باربری درون شهری، تاسیسات و تجهیزات و تعمیرات ساختمان ،بهره برداری از 
تاسیسات ساختمان، تعمیر تاسیسات آب و فاضالب و برقی و مکانیکی و الکترونیکی و اتوماسیون ساختمان 
و واردات ماشین آالت صنعتی و کشاورزی و تجهیزات صنعتی از قبیل ژنراتور و تجهیزات برقی ،انجام کلیه 
خدمات شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی ،اداری ، خانگی ، بیمارستان ،راه پله،پارکینگ، کارواش، 
شستشوی فرش،مبلمان ،پارکت، سرامیک، پرده،اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ،انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور ،اخذ وام و اعتبارات 
به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات ،پیمان ها و مزایدات دولتی و 
خصوصی اعم از داخلی و بین المللی،خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل واردات انواع تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی افتتاح 
حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه همایش های مختلف داخلی و 
خارجی واردات و صادرات انواع خودرو سبک و سنگین و اخذ نمایندگی از شرکتهای تولید خودرو داخلی و یا 
خارجی و ایجاد خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های مجاز ایجاد ، رستوران، سوپرمارکت زنجیره ای، واردات و 
صادرات دارو،ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی و واردات ملزومات، آنها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان ری، بخش 
مرکزی، شهر ری، روشن، خیابان فداییان اسالم، میدان حضرت عبدالعظیم، پالک 0، پاساژ مهدی ، طبقه 1، واحد 
38 کدپستی 1849966649 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0490330479 دارنده 24500000000 ریال 
سهم الشرکه آقای خلیل رحیمی به شماره ملی 0490739334 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی 
رحیمی به شماره ملی 0491725043 دارنده 24500000000 ریال سهم الشرکه آقای عزیزاله رحیمی به شماره ملی 
6649495468 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا رحیمی به شماره ملی 
0490330479 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای خلیل رحیمی به شماره ملی 0490739334 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجتبی رحیمی به شماره ملی 0491725043 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای عزیزاله رحیمی به شماره 
ملی 6649495468 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 باامضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1418295( 

با مسئولیت محدود افشار گستر فاطر درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 605091 به  تاسیس شرکت 
شناسه ملی 14011675053 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، فرآوری، بسته بندی، واردات و صادرات، 
غذایی،  فرآورده های  و  حبوبات  بسته بندی  علی الخصوص  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  فروش  و  پخش 
انجام کلیه  برنج همچنین  و  و قند و شکر  پروتئینی، سیب زمینی، خشکبار، حبوبات، چای  فرآورده های 
فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی به ویژه تهیه، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع 
بذر، سموم،کود و محصوالت و ابزار و ماشین آالت کشاورزی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی و 
صنایع تبدیلی به ویژه کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و انواع سردخانه، آماده سازی زمین های کشاورزی 
زراعی، کشت و صنعت، خدمات آبخیز داری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، سردخانه، کشاورزی و دامپروری، 
امور تحقیق و توسعه و پژوهش  انجام کلیه  نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی،  اعطای  اخذ و 
در حوزه های مهندسی و کشاورزی 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 ایجاد شعب و نمایندگی 
در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد 
اموال منقول و غیرمنقول، شرکت در  با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و و خرید و فروش کلیه  قرارداد 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  بین المللی  و  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  پیمان ها  و  مزایدات  و  مناقصات  کلیه 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان شهدا، کوچه شهید جهانگیر گودرزی، خیابان شهید 
است  عبارت  حقوقی  1155616815 سرمایه شخصیت  کدپستی   1 طبقه  پالک 58،  امانی،  کفایی  برادران 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا افشاری به شماره ملی 
4400159876 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا افشاری به شماره ملی 4411263386 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا افشاری به شماره ملی 4400159876 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا افشاری به 
شماره ملی 4411263386 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 با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1418293(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پاک آوران حافظ درتاریخ 1401/09/05 به شماره ثبت 605273 به شناسه 
ملی 14011685730 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خدمات بازیافت ضایعات و انواع زباله و پسماندهای تر و خشک. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یافت آبادجنوبی، کوچه 4 متری صاحب الزمان، کوچه یاس، پالک 
1.2، ساختمان ارشیا، طبقه 2، واحد 3 کدپستی 1377874331 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نوروز علی حاجی لو به شماره ملی 4321282772 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم حلیمه بخشی به شماره ملی 6149579417 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نوروز علی حاجی لو به شماره ملی 4321282772 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حلیمه بخشی به شماره ملی 6149579417 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1418302( 

ملی  شناسه  به   2191 ثبت  شماره  به  درتاریخ 1401/08/15  جهرم  طعم  پارسا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
14011632618 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، احداث سردخانه های نگهداری مواد غذایی زیرصفر و باالی صفر قابل نگهداری و توزیع، سرمایه گذاری 
و مشارکت در کشت و فرآوری انواع محصوالت باغی، ساخت وساز ابنیه و ساختمان و واحدهای تولیدی و صنعتی و 
دکوراسیون داخلی، تأسیسات، خریدوفروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، تأمین نهاده های دام و طیور و 
کشاورزی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، افتتاح حساب 
در 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، کشت و صنعت، تهیه و طبخ غذا و انجام امور خدماتی، تأمین نیروی انسانی و 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 جهرم، بخش کردیان، 
روستای شهرک صنعتی جهرم، بلوار سرمایه، خیابان کشت و صنعت، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7455195631 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 
1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0121852229 مورخ 
1401/06/24 نزد بانک کشاورزی شعبه جهرم با کد 1852 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمحمد میرچاوشی به شماره ملی 0934280061 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای شمشاد حسینی زاده امیرساالری به شماره ملی 2452418579 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدحسن کمالیان جهرمی به شماره ملی 2470247306 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای منوچهر طاهری به شماره ملی 2470694930 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای محمدداود ملکوتی به شماره ملی 2470725062 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدجواد علی نژاد به شماره ملی 2471217354 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جمشید شفیعی به شماره ملی 2471340113 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی با امضای ثابت آقای محمدداود ملکوتی )به سمت مدیرعامل( و امضای متغیر آقای محمدحسن کمالیان 
جهرمی )به سمت رئیس هیئت  مدیره( و یا آقای محمدجواد علی نژاد )به سمت نائب  رئیس هیئت  مدیره( و نامه های 
اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
دنیا آرین راد به شماره ملی 2281223396 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم بهاره ابراهیم پور به شماره 
ملی 2300537044 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 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 جهرم )1418790(

 605321 ثبت  شماره  به   1401/09/06 درتاریخ  افق  شبکه  رامان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14011689807 ملی  شناسه  به 
نرم  واردات و پشتیبانی   , ای  رایانه  افزارهای  نرم  :پشتیبانی  فعالیت  اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
افزارهای رایانه ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های 
انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای راه اندازی سرورهای فیزیکی و مجازی به صورت سخت 
افزاری و نرم افزاری راه اندازی انواع ارتباطات شبکه ای بین شهری و شهری خرید و فروش و راه اندازی 
دوربین های مداربسته تحت شبکه و تجهیزات تحت شبکه خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات 
رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت 
افزاری رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت فروش و پشتیبانی انواع انتی ویروس فروش سرویس های اینترنتی و فروش پهنای باند اینترنت عقد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات 
ها،  همایش  و  نمایشگاهها  در  شرکت  خارجی،  و  داخلی  های  شرکت  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  اعتباری، 
برگزاری همایش و نمایشگاه، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، ایجاد شعب در سراسر کشور، ترخیص کاال از گمرکات درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قبا، کوچه احمدیه یکم، خیابان دکتر علی 
واحد 6 کدپستی 1948643958 سرمایه شخصیت   ،1 شریعتی، پالک 1329، مجتمع تحکیم حق، طبقه 
مهران  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   300,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
به  آقای سید محمود سعدی  الشرکه  ریال سهم   150000000 دارنده  ملی 0079456316  به شماره  حیدری 
شماره فراگیر 151087990546 دارنده 150000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهران حیدری 
به شماره ملی 0079456316 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
هیئت  اصلی  عضو  به سمت   151087990546 فراگیر  شماره  به  محمود سعدی  سید  آقای  نامحدود  مدت 
مدیره به مدت نامحدود و 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 یا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی 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. سازمان 

ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1418304(

به  و   14011238335 ملی  شناسه  به  شیراز  انوش  ماهان  ورزشی  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی   
شماره ثبت 4633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقای حسین جوکار به شماره ملی 2292725835 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان 
محمودزاده شیرازی حقیقت به شماره ملی2280484528 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت  مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 
با امضای توأمان آقای حسین جوکار به سمت رئیس هیئت  مدیره و آقای احسان محمود زاده  شیرازی  حقیقت به 
سمت مدیرعامل و نامه های اداری با امضای آقای احسان محمودزاده شیرازی حقیقت به سمت مدیرعامل همراه 
با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شیراز )1418791( 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مشکات زرین تراشه به شناسه ملی 14006224282 و به شماره ثبت 
45071به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
- اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: رسول خورشیدی 2280292572 و جواد صداقت زاده 2360177648 و معصومه 
زارعی 2280375877 برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای مهدی کاظمی2297743890 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدامین باقرزاده 2280358905 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. - روزنامه اتحاد ملت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1418792(

آگهی مزایده اتومبیل 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی بــا موضــوع مطالبــه مهریــه تحــت کالســه بایگانــی 140101815 متعهــد لــه : هانیــه حســینی مالئــی – متعهــد : مرتضــی غفاریــان نــام پدر : 
غفــار تاریــخ تولــد : 1358/12/14 شــماره ملــی : 1754348025 شــماره شناســنامه : 3325 1( یــک دســتگاه خــودرو ســواری پــژو تیــپ SLX405 مــدل 1399بــه شــماره 
پــالک انتظامــی 258 ج 98 - 14 شــماره موتــور 139B0180005 شــماره شاســی NAAM31FE6LK613307 رنــگ خــودرو ســفید روغنــی نــوع ســوخت بنزیــن تعــداد 
چــرخ 4 تعــداد ســیلندر 4 تعــداد محــور 2 وضعیــت ظاهــری و فنــی خــودرو : ) اتــاق ســالم اســت فقــط گلگیرهــای عقــب و راســت خــط و خــش مختصــر دارد موتــور و 
متعلقــات ســالم اســت گیربکــس ســالم اســت الســتیک هــای جلــو 90 درصــد و عقــب 7 درصــد تــودوزی و صندلــی هــا ســالم اســت شیشــه ها ســالم اســت سیســتم 
پخــش دارد - زاپــاس و جــک دارد اعتبــار بیمــه شــخص ثالــث تــا تاریــخ 1402/04/15 مــی باشــد و کیلومتــر کارکــرد 42474( اســت توضیحــات : واقــع در اهــواز اراضــی 
پــاداد شــهر خیابــان دو دانــش پــالک 14 مــی باشــد کــه طبــق نظــر کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری خــودرو پــالک انتظامــی 258 ج 98 - 14 بــه مبلــغ 
3/000/000/000 ریــال ) ســه میلیــارد ریــال ( ارزیابــی شــده و قطعیــت یافتــه اســت مزایــده از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مورخ بیســت و ششــم آذر مــاه هــزار و چهارصد 
و یــک 1401/09/26 در اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز واقــع در اهــواز کــوی نبــوت بلــوار دعبــل خزاعــی جنــب مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر طبقــه دوم اداره ثبــت 
اســناد و امــالک ناحیــه دو، اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد . مزایــده از مبلــغ پایــه بــه شــرح فــوق شــروع و بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد. 

شــرکت کننــدگان در جلســه مزایــده منضــم بــه درخواســت خریــد مــی بایســت فیــش پرداختــی معــادل ده درصــد مبلــغ پایــه را پرداخــت و بــه اداره ارائــه نماینــد. 

مهدی بهمئی - سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اهواز تاریخ انتشار آگهی : 1401/09/08 
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