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مذاکرات نفتي ايران و آذربايجان
 پيشرفت مطلوبي دارد

وزير نفت، گفت:اميدواريم مذاکرات ايران و آذربايجان در سفر رئيس 
جمهوري به آذربايجان در نخس��تين روزهاي س��ال آينده به حصول 
توافقي مشترک بين دو کشور منتهي شود. به نقل از وزارت نفت، بيژن 
زنگنه، وزير نفت در ديدار با شاهين مصطفي يف، وزير اقتصاد و صنايع 
آذربايجان، با اشاره به اين که روابط ايران و آذربايجان در تمام زمينه ها به 
خوبي پيش مي رود، افزود: روساي جمهوري دو کشور سهم بسزايي در 
اين روابط دارند. وي با بيان اينکه شرکت ملي نفت ايران روابط خوبي با 
شرکت ملي نفت آذربايجان )سوکار( دارد و اميدواريم بتوانيم اين روابط 
را باز هم در بخش نفت و گاز توسعه دهيم، تصريح کرد: همکاري با 

سوکار بر اساس روابط متعارف بين المللي در دستور کار است. 
وزي��ر نف��ت ادامه داد: اميدواريم بتوانيم براي س��فر رئيس جمهوري 
کشورمان به آذربايجان که در نخستين روزهاي سال ۹۷ انجام مي شود، 
زمينه جهش را در روابط ۲ کشور به خصوص در بخش انرژي فراهم 
کنيم. شاهين مصطفي يف، وزير اقتصاد و صنايع آذربايجان نيز در اين 
ديدار گفت: روابط ايران و آذربايجان با اراده روساي جمهوري ۲ کشور 

در حال گسترش است.
وي گف��ت: رئي��س جمه��وري آذربايجان براي روابط با ايران اهميت 

خاصي قائل و خواهان گسترش آن است.

۳۰ مخزن اضطراري آب
 در سال ۹۷ ساخته مي شود

مديرعامل آبفاي استان تهران گفت: در سال ۹۷ تعداد ۳۰ سامانه توزيع 
اضطراري آب در تهران ساخته مي شود.

محمد پرورش، در اين باره گفت: پيش از اين اجراي مخازن اضطراري 
آب تنها در کشور ژاپن پيش بيني شده بود و کشورهاي زيادي چنين 
مخازني را براي مواقع اضطراري در نظر نگرفته اند و آن چه امروز آبفاي 
استان تهران تالش مي کند تا در تهران فراهم شود پيش از اين در سند 
جايکا آمده و آبفاي استان تهران نيز مطالعاتي عالوه بر آن انجام داده 
بود. خردادماه امسال نخستين مخزن و سامانه اضطراري آب رساني 
کشور به صورت آزمايشي در منطقه يک تهران به بهره برداري رسيد 

و اسفندماه نيز مخزن ديگري در پارک شهر افتتاح شد.
او با اش��اره به اين که اجراش��دن اين موضوع منوط به انجام فازهاي 
يک و ۲ مطالعات آب رساني در شرايط اضطراري در تهران و انطباق 
اين مخازن با شبکه توزيع آب است؛ به گونه اي که هيروليک شبکه و 
کيفيت آب ذخيره شده کامال کنترل شده و داراي استانداردهاي کيفي 
باشد. اين کار به دليل پيچيدگي و حساسيت موضوع نيازمند زمان کافي 
براي انجام مطالعات و دريافت تاييديه هاي الزم مهندسي و مديريتي 
از مراجع ذي صالح از جمله شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و 

شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران است.
به گفته پرورش دو مخزن به بهره برداري رسيده در تهران ۱۰۰ هزار 
ليتر ظرفيت دارند و براي بروز حوادث غيرمترقبه طراحي ش��ده اند و 
در شرايط بحراني در سه روز ابتدايي آب مورد نياز حدود ۱۱ هزار نفر 
را تامين مي کنند و مکان يابي ها به صورتي انجام ش��ده تا در س��ه روز 
ابتدايي حادثه که اغلب آب رس��اني به ش��هرها دچار مشکل است، هر 
شخص در فاصله نهايت ۱۰۰۰ متري بتواند به اين مخازن دسترسي 

داشته باشد.

پيشخوان

انرژی

قيمت نفت کاهش يافتلزوم اهتمام بخشيدن به مذاکرات گازيرکوردشکني توليد نفت شيل آمريکا در آوريل
اداره اطالعات انرژي آمريکا پيش بيني 
کرد: توليد نفت ش��يل اين کش��ور در ماه 
آوريل به رقم بي سابقه ۶ ميليون و ۹۵۰ 

هزار بشکه در روز مي رسد.
اداره اطالعات انرژي آمريکا پيش بيني 

کرد توليد نفت شيل اين کشور در ماه آوريل امسال با ۱۳۱ هزار 
بش��که در روز افزايش نس��بت به ماه پيش از آن، به ۶ ميليون و 

۹۵۰ هزار بشکه در روز مي رسد.
اين نهاد همچنين پيش بيني کرده توليد نفت ش��يل آمريکا در 
ماه مارس س��ال ۲۰۱۸ ميالدي از ۱۰۵ هزار بش��که در روز رشد 
برخوردار ش��ود و به ۶ ميليون و ۸۲۰ هزار بش��که در روز برس��د. 
رش��د بي رويه توليد نفت ش��يل در آمريکا مي تواند تأثير مثبت 

کاهش توليد نفت اوپک را تا حدي خنثي کند.

معاون سابق وزير نفت گفت: ايران بايد از 
ديپلماسي پرتحرک تر وقدرتمندتري در 

حوزه انرژي استفاده کند.
محمدرضا مقدم، معاون سابق وزير نفت 
در امور پژوهشي، فناوري و مهندسي در 

گفتگو بامهر با اشاره به موقعيت ويژه ايران در تجارت گاز و نقش 
آن در ارتقاي توان سياسي واقتصادي کشور و سهم کمتر از يک 
درصد ايران در حوزه تجارت گاز گفت: ايران بايد از نفوذ ديپلماسي 
انرژي پر تحرک تر وقدرتمند تري اس��تفاده نمايد و براي پيش��برد 
برنامه هاي حوزه صادرات گاز ،اهتمام ورزيده و اولويت جدي تري 
قرار دهد؛ به اين ترتيب تجارت گاز را به عنوان راهبردي براي توسعه 
و گسترش تعامالت منطقه اي بين المللي از صادرات، ترانزيت و 

معاوضه گاز بهره برداري هوشمدانه تري نمايد.

قيم��ت نف��ت برنت ديروز ۱۰ س��نت 
معادل ۰.۲ درصد کاهش داش��ت و به 

۶۴ دالر و ۸۵ سنت رسيد.
در حال��ي که ادامه افزايش توليد نفت 
آمريکا بر بازارها س��ايه افکنده، قيمت 

نف��ت دي��روز هم کاهش داش��ت و افت قيم��ت ديروز را تداوم 
بخش��يد. قيمت هر بش��که نفت خام آمريکا امروز با ۱۱ سنت، 
معادل ۰.۲ درصد کاهش به ۶۱ دالر و ۲۵ سنت رسيد. قيمت 
نفت برنت هم ۱۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش داشت و به 
۶۴ دالر و ۸۵ سنت رسيد. قيمت هر و شاخص نفتي در معامالت 

روز دوشنبه حدود يک درصد کاهش داشت.
بانک اي ان زد در يادداشتي نوشت: به دليل نگراني ها از اينکه 

افزايش توليد نفت آمريکا، قيمت نفت کاهش يافته است.

آگهى تغييرات شركت رهروان راه آبى آسمان با مسئوليت محدود به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10320600598 ملى  شناسه  و   409411 ثبت 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,08,08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - 
با  يداللهى  غالمرضا  و  ملى 0068819641  با شماره  زاده  خلج  محمد  آقاى 
شماره ملى 0054998001 هر يك با پرداخت مبلغ 000 500 2 ريال به 
صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفتند و آقاى جعفر بابايى به شماره ملى 
با پرداخت مبلغى به صندوق شركت ميزان سهم الشركه   0055615317
خود را به مبلغ 000 500 2 ريال افزايش داد. در نتيجه سرمايه شركت از 
مبلغ 000 000 10 ريال به مبلغ 000 000 17 ريال افزايش يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. - شركا پس از افزايش سرمايه به شرح 
ذيل مى باشند : حميدرضا صالحى پور به شماره ملى 1288956592 دارنده 
 0039949257 ملى  شماره  به  بخش  جهان  اسمعيل  ريال   3  500  000
دارنده 000 000 6 ريال جعفر بابايى به شماره ملى 0055615317 دارنده 
دارنده  ملى 0068819641  با شماره  زاده  خلج  محمد  ريال   2 500 000
000 500 2 ريال غالمرضا يداللهى با شماره ملى 0054998001 دارنده 

000 500 2 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155577)

آگهى تغييرات شركت رهروان راه آبى آسمان با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 409411 و شناسه ملى 10320600598 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,08,08 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - محمد خلج زاده با شماره ملى 0068819641 و غالمرضا يداللهى با شماره 
ملى 0054998001 و جعفر بابايى به شماره ملى 0055615317 به عنوان 

اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب شدند 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155578)

آگهى تغييرات شركت ديزل قطعه سنگين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102823150 ملى  شناسه  و   241568
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,17 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
تهران  شهرستان   - تهران  استان  آدرس  به  تهران  ثبتى  واحد  در  شركت 
رضايت-خيابان  حسن-خيابان  -امامزاده  تهران-  شهر   - مركزى  بخش   -
قزوين-پالك 996-طبقه همكف- كدپستى 133558898111 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155583)

مسئوليت  با  سفر  جهانگردى  و  مسافرتى  خدمات  شركت  تغييرات  آگهى 
محدود به شماره ثبت 351452 و شناسه ملى 10103999391 به استناد 
شماره  مجوز  و   1396,11,21 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورت جلسه 
مجوز شماره  و  كشورى  هواپيمائى  سازمان   1396 11 , مورخ 23   62016
39567 , 962303 مورخ 24 , 11 , 1396 اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى 
- شهر تهران-شهيد مطهرى-خيابان سهروردى شمالى-بن بست بيشه- پالك 
6 - طبقه دوم - واحد 11 ، كدپستى 1567713495 تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155584)

آگهى تغييرمحل شركت اميد نسل فردا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1479 و 
شناسه ملى 10100147313 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396,11,28 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -مركز اصلى شركت به استان تهران - شهرستان ورامين 
- بخش مركزى - شهر ورامين-ورامين-خيابان كالنترى (شهيدمجتبى بحيرايى)-

بلوار باهنر-پالك 187-طبقه همكف- كدپستى 3371953658 منتقل گردد. ماده 
مربوط به اساسنامه اصالح مى گردد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و 

موسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(157040) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت تنديس طاليى رادوين با مسئوليت محدود به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14004944914 ملى  شناسه  و   472740 ثبت 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
كليه كاالهاى مجاز  بازرگانى خريد و فروش  امور  انجام   : به  موضوع شركت 
و صادرات و واردات آن ها و انجام امور مرتبط با ترخيص و خدمات پس از 
فروش تعمير نگهدارى محصوالت داخلى و خارجى و اخذ نمايندگى مربوطه و 
همچنين بازاريابى ( غير هرمى و شبكه اى ) اين محصوالت و در صورت لزوم 
مونتاژ آن ها اخذ و اعطاى هرگونه تسهيالت ريالى و ارزى به كليه اشخاص 
انجام   ، خارجى  و  داخلى  اعتبارى  موسسسات  و  ها  بانك   ، حقوقى  و  حقيقى 
خدمات مشاوره ، بازاريابى ، حضور در نمايشگاهاى داخلى و خارجى ، خريد و 
فروش انواع مواد اوليه مانند انواع ضايعات فلزى ، غير فلزى و فرآورى آن 
، اخذ مجوز و انجام معامالت در كليه شاخه هاى بورس كاالى ايران و سرمايه 
گذارى در زمينه ابزار مشخصه بورس كاال مانند آتى سكه طال و اختيارات آن 
و سرمايه گذارى در انواع سهام و اوراق مشاركت و اسناد خزانه بورس اوراق 
بهادر و فرابورس و سرمايه گذارى و خريد و فروش انواع اوراق مشاركت 
انجام پروژه هاى پيمانكارى و شركت در مناقصات  نام  يا بى  نام  با  بصورت 
و مزايدات تمامى دستگاهاى دولتى و بخش خصوصى و نيمه دولتى و تمام 
ارگانها و سازمانها جهت تمامى فعاليتهاى توليدى ، خدماتى ، ساخت ، مهندسى 
مهندسى  خدمات  و  مشاوره  فاضالب  و  آب   ، نيرو  و  برق  انتقال   ، عمرانى   ،
خريد ساخت تجهيزات مربوطه به تمامى صنايع به خصوص صنعت نفت ، گاز ، 
پتروشيمى ، آب و فاضالب توليد و ساخت تمامى قطعات صنعتى و كشاورزى و 
محصوالت كشاورزى ( در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم ) تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد3
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155579)

آگهى تغييرات شركت فراور نخستين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 498 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10101845290 
العاده مورخ 1396,09,04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - نام شركت به ” كشت 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح  و  يافت  تغيير   ” و صنعت فرآور نخستين 
گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(155580) قرچك  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت كنترل سازه آزمون با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320167682 ملى  شناسه  و   366866
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,11,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى هومن سادات شيرازى بشماره ملى :0451492153 بسمت مديرعامل 
 0081100809 : ملى  امجد بشماره  پور  دنيا  خانم  و  و عضو هيئت مديره 
بسمت رئيس هيئت مديره شركت براى مدت نامحدود انتخاب شدند. حق 
 ، چك،سفته  از  اعم  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه  امضاى 
بروات و عقود اسالمى و قراردادها با امضاى مديرعامل منفردًا همراه با مهر 

شركت معتبر است . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155581)

موجب  به  محدود  مسئوليت  با  ميراب  صنعت  توسعه  شركت  انتقالى  آگهى 
عمومى  مجمع  و صورتجلسه  مورخ 1394,10,13  نامه شماره 94,173404 
فوق العاده مورخ 1394,09,07 نشانى مركز شركت توسعه صنعت ميراب با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 383215 و شناسه ملى 10320331804 
امير  خيابان   - صنعت  خيابان   - آباد  نصير  صنعتى  شهرك   - كريم  رباط  به 
كبير - خيابان دكتر حسابى يك - پالك M678 - كد پستى 3113334961 
انتقال يافت و تحت شماره 2148 به ثبت رسيده است. حجت اله قلى تبار 
استان  شهرستانهاى  تجارى  غير  مؤسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست 

تهران  2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(155582) كريم  رباط  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

به شماره  خاص)  (سهامى  پارس  فراز  رادين صنعت  تغييرات شركت  آگهى 
به استناد صورتجلسه مجمع  و شناسه ملى 10320869203  ثبت 4596 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,12,09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
-موسسه حسابرسى اصالح گستران امين به شناسه ملى 10103751788 
بسمت  ملى1463831285  بشماره  يارى  آقا  پرى  و  اصلى  بازرس  بسمت 
بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . - ترازنامه 
وحساب سودوزيان عملكرد مالى منتهى به سال مالى 1394 شركت تصويب 
شد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(157045) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شيد  سان  آريو  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103912764 ملى  شناسه  و   347716
على   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,05,16 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
عظيمى به شماره ملى 1754321119 با پرداخت مبلغ 500000000 ريال 
شماره  به  شهبازيان  مهدى  گرفتند  قرار  شركا  زمره  در  شركت  صندوق  به 
ملى1861041241 با پرداخت مبلغ 280000000 ريال به صندوق شركت 
در زمره شركا قرار گرفتند ژيال متشفيع به شماره ملى 1818194686 با 
قرار  زمره شركا  در  به صندوق شركت  ريال  مبلغ 200000000  پرداخت 
مبلغ  به  2000000000ريال  مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در  گرفتند 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  افزايش  2980000000ريال 
هادى  باشد:  مى  ذيل  بشرح  شركاء  جديد  الشركه  سهم  ميزان  گرديد. 
آقابراتى به شماره ملى 1218711809 دارنده 1900000000 ريال سهم 
الشركه على عظيمى به شماره ملى 1754321119 دارنده 500000000 
 1861041241 ملى  شماره  به  شهبازيان  مهدى  الشركه  سهم  ريال 
ملى  شماره  به  متشفيع  ژيال  الشركه  سهم  ريال   280000000 دارنده 
نيكو  مهديه  الشركه  سهم  ريال   200000000 دارنده   1818194686
حرف ماهر به شماره ملى 0384836682 دارنده 100000000 ريال سهم 

الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (157046)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  سرا  نايلون  توليدى  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 56231 و شناسه ملى 10101013275 به استناد صورتجلسه مجمع 
خانم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,12,04 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
سهم  دريافت100000ريال  0065851161با  ملى  كد  با  قدرتى  عاطفه 
سرمايه  نتيجه  در  گرديد  خارج  شركت  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه 
در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  به1000000ريال  1100000ريال  از 
يك  هر  الشركه  سهم  ميزان  و  شركاء  اسامى  گرديد  اصالح  اساسنامه 
كد  با  قدرتى  يوسف  آقاى  باشد:  مى  ذيل  قرار  به  كاهش سرمايه  از  پس 
محمدرضا  آقاى  الشركه  سهم  400000ريال  داراى  ملى0036943551 
الشركه  سهم  ريال   400000 داراى  ملى0060552141  كد  با  قدرتى 
خانم نستر اسالمى با كد ملى 6039837306 داراى 200000ريال سهم 

الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (157047)

ثبت  شماره  به  شاد  خرم  ورزشى  فرهنگى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100919006 ملى  شناسه  و   46678
عمومى فوق العاده مورخ 1394,07,06 و تاييديه اداره كل تعاون كار و رفاه 
اجتماعى استان تهران به شماره 942,15,307039 مورخ 94,10,5 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : اساسنامه جديد تعاونى در 52 ماده و 30تبصره به تصويب 

رسيد و جايگزين اساسنامه قبلى شركت گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (157048)

آگهى تغييرات شركت مهندسى ديباگران فرايند شركت با مسئوليت محدود 
استناد  به   10102555842 ملى  شناسه  و   214181 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,11,20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مركزى - شهر تهران-كريم خان زند-خيابان دوم غربى-خيابان 
سنايى-پالك 9-طبقه همكف-واحد 2 كدپستى 1585673343 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (157041)

آگهى تغييرات شركت تعاونى صنايع شير پاستوريزه هبه ورامين به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100047049 ملى  شناسه  و   293 ثبت 
مورخ   366875 شماره  مجوز  و   1395,09,13 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
95,11,16 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى ورامين تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: اساسنامه جديد شركت مشتمل بر 52 ماده و 26 تبصره به تصويب مجمع 
رسيد.و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد حجت اله قلى تبار سرپرست اداره 

ثبت شركتها و موسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  سازمان 
(157042) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

به  ورامين  هبه  پاستوريزه  شير  صنايع  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 293 و شناسه ملى 10100047049 به استناد صورتجلسه 
مورخ   366875 شماره  مجوز  و   1395,09,14 مورخ  عادى  عمومى  مجمع 
اتخاذ  اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى ورامين تصميمات ذيل   95,11,16
و   0440070589 كدملى  با  اينانلو  شاهسون  محمدرضا  آقايان   : شد 
شاهسون  مهدى  و   0440392421 كدملى  اينانلو  شاهسون  عليرضا 
و  مديره  هيئت  اصلى  اعضاء  سمت  به   045211799 كدملى  اينانلو 
همچنين خانمها مريم وكيلى كدملى 0451051769 و طاهره وكيلى كدملى 
0019232020 به سمت اعضاء على البدل هيئت مديره براى مدت سه 
 0421587652 كدملى  با  تاجيك  محسن  وآقاى  گرديدند.  انتخاب  سال 
به سمت بازرس اصلى و آقاى بهنام كريمى فر با كدملى 0062777491 
گريددند.  انتخاب  مالى  يكسال  مدت  براى  البدل  على  بازرس  سمت  به 
تجارى  غير  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست  تبار  قلى  اله  حجت 

شهرستانهاى استان تهران2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  سازمان   
(157043) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت تعاونى صنايع شير پاستوريزه هبه ورامين به شماره 
ثبت 293 و شناسه ملى 10100047049 به استناد صورتجلسه هيئت 
 95,11,16 مورخ   366875 شماره  مجوز  و   1395,09,14 مورخ  مديره 
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  ورامينتصميمات  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون  اداره 
رئيس  سمت  به   0440070589 كدملى  اينانلوبا  شاهسون  محمدرضا 
 0440392421 كدملى  با  اينانلو  شاهسون  عليرضا  وآقاى  مديره  هيئت 
با  اينانلو  شاهسون  مهدى  آقاى  و  مديره  هيئت  رئيس  نائب  سمت  به 
محمود  آقاى  و  مديره  هيئت  منشى  سمت  به   045211799 كدملى 
انتخاب  مديرعامل  سمت  به   0450300153 كدملى  با  اينانلو  شاهسون 
دو  با  شركت  بهادار  اوراق  و  تعهدآور  اسناد  و  قراردادها  كليه  گرديدند 
مديرعامل   450300153 كدملى  با  اينانلو  شاهسون  1-محمود  امضاء 
بعنوان دارنده امضاء ثابت و 2-آقاى محمدرضا شاهسون اينانلو با كدملى 
داراى  تعاونى  شركت  مهر  با  همراه   ( مديره  (هيئت   0440070589
عليرضا  آقاى  امضاء  مديره  هيئت  رئيس  غياب  در   . بود  خواهند  اعتبار 
مديره)  هيئت  رئيس  (نائب   0440392421 كدملى  با  اينانلو  شاهسون 
و  مديرعامل  امضاء  با  تعاونى  شركت  عادى  اوراق  همچنين  است.و  معتبر 
مهر شركت معتبر است. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و 

موسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  سازمان 
(157044) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

گ��روه انرژي – مجتب��ي آزاديان: احمد 
صف��ري نماين��ده م��ردم کرمانش��اه 
درمجل��س ش��وراي اس��المي و عضو 
کميس��يون ان��رژي در خان��ه مل��ت در 
گفتگو با خبرنگار »تجارت« در خصوص 
امض��اي ۵ پ��روژه کالن نفتي در حوزه 
اکتش��اف ميان وزارت نفت و دانشگاه ها 
و اينکه چرا چنين همکاري هايي معموال 
نتايج درخش��اني ندارد و چگونه ميش��ود 
اين وضعت را تغيير داد، اظهار داش��ت: 
متاسفانه هميشه همينطور است و چنين 
اقداماني به نتايج خوب و درخشان منجر 
نمي شود. آمار بيکاري روز به روز بيشتر 
مي شود و چين همکاري هايي نيز تاثيري 

در کاهش نرخ بيکاري ندارد.
وي اف��زود: البت��ه در اي��ن ميان مقصر 
اصل��ي ما نماينده هاي مجلس هس��تيم 
ک��ه نظارت مناس��ب و خوبي نداريم. از 
ط��رف درگير دولت نيز به عنوان بازوي 
اجرايي نظام نيز عملکرد مناسبي در اين 

خصوص ندارد.
صفري ادامه داد: دانش��جويان به عنوان 
اصلي تري��ن عنصر ک��ه نيروي جواني و 
دان��ش را دارا هس��تند، معم��وال در اين 
همکاري ه��ا مغفول واقع مي ش��وند، در 
صورت��ي که با به مي��دان آوردن آنها به 
راحتي ميشد در دانشجويان انگيزه ايجاد 
کرد و اين امر در کنار تخصص آنها قطعا 

به نتايج خوبي ختم مي شد.
عض��و کميس��يون ان��رژي در محلس 
ش��وراي اسالمي در پايان اظهار داشت: 
متاس��فانه اينگون��ه اقدامات در مس��ير 
صحي��ح خود پيش نم��ي رود و معموال 
بين روس��ا و کس��اني که نيازي به شغل 
ندارند، دست به دست مي گرد و از رانت 
بيش��تر استفاده مي شود و به متخصص 
و کس��اني که تخص��ص و دانش دارند، 

چيزي نمي رسد.
 امض�اي ���5 پ�روژه کالن نفت�ي در 
ح�وزه اکتش�افات مي�ان وزارت نفت و 

دانشگاه ها
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه ب��ا برگزاري 
مراسمي در وزارت نفت قرارداد پژوهشي 
در حوزه اکتش��افات ميادين نفتي کشور 

با ۵ دانشگاه منعقد شد.
قراردادهاي پژوهشي اکتشافات ميادين 
نفتي ميان وزارت نفت و ۵ دانشگاه کشور 
با حضور مهندس زنگنه وزير نفت، دکتر 
منصور غالمي وزي��ر علوم، تحقيقات و 
فن��اوري و دکتر برومند معاون پژوهش 
و فناوري وزير علوم و همچنين رؤساي 

دانشگاه هاي کشور به امضاء رسيد.
عناوين قراردادهاي پژوهش��ي در حوزه 
اکتش��افات که امروز به امضاء رسيد، به 

اين شرح است:
دانش��گاه شهيد بهشتي قرارداد »توسعه 

فناوري هاي نوين ژئوشيميايي اکتشافي 
ب��ا تاکيد بر مدل س��ازي هيدروکربوري 
حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالي« 

به امضاء رسيد.
دانشگاه فردوسي مشهد قرارداد »توسعه 
فناوري  بهبود تصويرسازي زيرسطحي 
در اکتش��افات مناب��ع هيدروکربوري در 

حوضه رسوبي کوپه داغ« منعقد شد.
دانش��گاه خوارزمي ق��راردادي با عنوان 
»توسعه فناوري هاي سنگ هاي کربناته 
ش��کاف دار در ناحيه دشت آبادان« را به 

امضا رساند.
دانش��گاه صنعت��ي ش��اهرود ق��رارداد 
»کاربرد ژئومکانيک در اکتش��اف منابع 
هيدروکرب��وري و فناوري ه��اي نوي��ن 
حف��اري و مهندس��ي نف��ت در چاه هاي 

اکتشافي« را منعقد کرد.
دانش��گاه شهيد چمران اهواز قراردادي 
با عن��وان »توس��عه فناوري هاي نوين 
ژئوش��يميايي اکتش��افي ب��ا تاکي��د بر 
ژئوشيمي سطحي و زيرسطحي در ناحيه 

دشت آبان« را منعقد کرد.
مبل��غ ه��ر کدام از اي��ن قراردادها در فاز 
اول ۳۰۰ هزار يورو در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. اين قراردادها به مدت ۱۰ س��ال 
منعقد ش��ده اس��ت و دانشگاه ها بايد در 
اي��ن م��دت نتايج مطالعات خ��ود را در 
حوزه اکتش��اف ميادين نفتي به شرکت 
نفت اعالم کنند. اين قراردادها با حجم 
۱.۵ ميلي��ون ي��ورو )۳ ميلي��ارد تومان( 
به امضا رس��يده  اس��ت. همچنين زنگنه 
در مراس��م امضاي ۵ قرارداد پژوهش��ي 
ب��ا دانش��گاه ها با تاکيد ب��ر اينکه براي 
س��ومين بار قراردادهاي پژوهشي ميان 
وزارت نفت با دانشگاه ها منعقد مي شود، 
افزود: اولين قرارداد همکاري ما در حوزه 
ازدياد برداشت از ميادين نفت بوده که با 
هم��کاري خوب وزارت علوم و پيگيري 
مناسب دانشگاه ها اين قراردادها اجرايي 

شده است.

اوپک پس از گذشت بيش از يک سال 
اتحاد، به دو جبهه تقس��يم ش��ده که در 
يک س��و عربستان س��عودي نفت ۷۰ 
دالري يا باالتر مي خواهد و در س��وي 
ديگر، ايران خواهان حفظ قيمت نفت 

در ۶۰ دالر است.
ايران و عربستان سعودي درباره آنچه 
بايد در مرحله بعدي توافق اوپک انجام 
گيرد اختالف نظر دارند که اين اختالف 
مي تواند بذرهاي فروپاش��ي اين توافق 

را در يک سال آينده بکارد.
همان طور که وال اس��تريت ژورنال در 
گزارش��ي به اين موضوع اش��اره کرد، 
اختالف مذکور پيرامون قيمتي اس��ت 
ک��ه اوپک بايد هدف بگيرد. وزير نفت 
اي��ران اع��الم ک��رده اين گ��روه نبايد 
قيمت ه��اي نفت را زي��ادي باال ببرد، 
زي��را احتم��اال باعث افزايش بيش��تر 
توليد شرکت هاي حفاري شيل آمريکا 
خواهد شد. بيژن زنگنه به وال استريت 
ژورنال گفت: اگر قيمت نفت به حدود 
۷۰ دالر صعود کند، توليد بيش��تر نفت 
شيل آمريکا را تشويق مي کند. وي ۶۰ 
دالر را قيمت مناس��بي در حال حاضر 

توصيف کرد.
در اي��ن بين، عربس��تان س��عودي که 
الزام��ات بودج��ه اي باالتري دارد و به 
دنبال باال بردن قيمت هاي نفت براي 
تقويت ارزش عرضه اوليه عمومي سهام 
آرامکو اس��ت، به طور غيررسمي قيمت 
۷۰ دالر را براي هر بشکه نفت مدنظر 
گرفته اس��ت. خالد الفالح، وزير انرژي 
عربس��تان مکررا نگراني ها نس��بت به 
موج شيل را رد کرده است. سعودي ها 
اميدوارند فارغ از آنچه که شيل آمريکا 
انج��ام مي دهد، محدوديت هاي توليد 
را حداق��ل ب��راي س��ال آينده يا همين 
حدود حفظ کند. در اين بين، عربستان 
س��عودي تالش مي کند يک چارچوب 
همکاري دائمي با روس��يه براي س��ال 

۲۰۱۹ و پس از آن طراحي کند.
اما بازارهاي نفت اخيرا به دليل افزايش 
توليد شيل با افت قيمت روبه رو شدند و 
انتظار مي رود رشد ذخائر نفت تا اواسط 
سال ۲۰۱۸ ادامه پيدا کند. قيمت نفت 
به حدود ۶۵ دالر درهر بشکه بازگشته 
که اين قيمت احتماال براي عرضه اوليه 
عمومي آرامکو کمي پايين خواهد بود. 
به اين ترتيب مقامات س��عودي ظاهرا 
به اين نتيجه رس��يدند که عرضه اوليه 
عمومي سهام آرامکو تا سال ۲۰۱۹ به 
تعوي��ق خواه��د افتاد، در حالي که ابتدا 
براي عرضه در اواخر سال ۲۰۱۸ آماده 
ش��ده بودند. قيم��ت ۷۰ دالر براي هر 
بش��که نفت قيمت قاب��ل ترجيح تري 
خواه��د ب��ود، اما در اين س��طح قيمت 
ريس��ک رشد بيشتر توليد نفت آمريکا 
وج��ود دارد. طب��ق گزارش ش��رکت 
"ريس��تاد انرژي"، اگر قيمت هاي نفت 
از ۶۰ به ۷۰ دالر صعود کند شيل آمريکا 
۶۰۰ ه��زار بش��که در روز به توليدش 
اضاف��ه خواه��د کرد. به نظر مي رس��د 
ايران براي حذف محدويت هاي توليد 
نسبت به عربستان سعودي بي صبري 
بيش��تري دارد. زنگنه به وال اس��تريت 
ژورنال اظهار کرده ايران در نشس��ت 
ژوئن از اوپک خواهد خواس��ت تعديل 
تدريج��ي محدوديت هاي توليد را آغاز 

کند. اين امر ممکن است عزم اين گروه 
را تحليل برده و توافق کاهش توليد را 

به خطر بيندازد.
ب��ا وج��ود محدوديت ه��اي ناش��ي از 
تحريم ها در جذب سرمايه گذاري براي 
افزاي��ش توليد، ايران همچنان اهدافي 
که در زمينه سياست نفتي دنبال مي کند 
متفاوت از اهداف عربس��تان س��عودي 
اس��ت. اين تغيير نقش براي دو کش��ور 
قابل مالحظه اس��ت. زماني که ايران 
تح��ت تحريم ب��ود، مک��ررا از اوپک 
مي خواست قيمت باالتر را يک اولويت 
س��ازد و در مقابل عربس��تان سعودي 
مايل بود توليدش را براي حفظ س��هم 
ب��ازارش باالتر بب��رد اما رياض اکنون 

اولويت متفاوتي دارد.
سياس��ت خارج��ي پرهزينه محمد بن 
س��لمان، وليعهد عربس��تان س��عودي 
ب��ه هم��راه سياس��ت هاي اصالحات 
اقتص��ادي عم��ده ک��ه عرض��ه اوليه 
عمومي س��هام آرامکو محور آن است، 
س��عودي ها را واداشته قيمت هاي نفت 

را به هر بهايي باال ببرند.
اما پرسش اين است که آيا ساير اعضاي 
اوپک نيز در شرايطي که شيل آمريکا 
ب��ه افزايش عرضه خود ادامه مي دهد، 
مايل هس��تند توليدش��ان را همچنان 

محدود نگه دارند؟

عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با »تجارت«:

عدم نظارت همکاري هاي نفتي را کم اثر مي کند
اختالف نظر ايران و عربستان در هدف گذاري قيمت نفت دردسرساز مي شود؟

احتمال شکاف در اتحاد اوپک


