
  

مدیرکل امور انرژی صنعت برق:
۴۰ میلیارد تومان به پرونده های خسارت برق پرداخت 

شده است

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان 
از مجموع ۵۸ میلیارد تومان بدهی قابل پرداخت، از پرونده خسارت برق 

پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبداالمیر یاقوتی در 
مورد تعداد پرونده خسارات برق اظهار کرد: پرونده های ثبت شده در سال 
گذشته ۹۴ هزار مورد بوده که ۱۸۹۰ مورد از آنها مربوط به آتش سوزی 
بوده و بقیه مربوط به تجهیزات و نزدیک به ۷۰ پرونده هم مربوط به فوت 

بوده است.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق ادامه داد: کل منابعی که برای تخصیص 
به این بخش داریم مطابق قانون بودجه سال گذشته نزدیک به ۸۷ میلیارد 
بوده و متناسب با همین میزان می توانیم پرداختی داشته باشیم. بخشی از 

این ۸۷ میلیارد هم به خدمات خود بیمه تخصیص پیدا می کند.
دریافت خسارت  مشمول  مشترکانی  فقط  قانون  طبق  وی،  گفته  به 
هستند که حادثه آنها بر اساس آتش سوزی، انفجار و مسمومیت باشد. 

چون با گاز و برق مرتبط است، مسمومیت هم شامل می شود.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق افزود: با توجه به محدودیت منابعی که 
در بودجه به این کار تخصیص داده شده مقرر شده است که اول خسارات 
مربوط به آتش سوزی پرداخت شود و اگر مبالغ دیگه ای باقی ماند، سراغ 

مابقی تجهیزات برقی آسیب دیده هم برویم.
وی ادامه داد: تاکنون از مجموع ۵۸ میلیاردی که می توانیم پرداخت 
کنیم، چیزی در حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۱۸ میلیارد 
باقی مانده را به پرونده های آتش سوزی اختصاص داده می شود، از آنجایی 
که رسیدگی به پرونده های آتش سوزی زمان بر است. امیدواریم با فشاری 
که پشت شرکت بیمه گر هست تا این هفته تکلیف آن ها را مشخص کنیم 

که ببینیم چه منابعی برای رسیدگی به پرونده های دیگر باقی می ماند.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق افزود: در رابطه با پرونده های معمولی 
قریب به ۲۵ میلیارد تومان به پرونده های مربوط به لوازم خانگی پرداخت 
و با آنها تسویه حساب شد. از ۹۴ هزار پرونده، چیزی در حدود ۳۰ هزار 
پرونده به این بخش مربوط می شد. اکنون اولویت در بخش پرداخت آتش 
سوزی است و هر چه از منابع مالی باقی ماند به پرونده های آسیب به لوازم 

خانگی اختصاص می یابد.
یاقوتی در خصوص وضعیت پرداختی خسارات برق در سال ۱۴۰۱ گفت: 
شرکت بیمه گر انتخاب نشده، هرچند در مرداد یک مناقصه برگزار شد، 
اما متأسفانه به نتیجه نرسید. در آینده ای نزدیک تشریفات مناقصه انجام 

می شود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده شرکت بیمه گر مشخص شود.

ضربه جدی قطعی گاز به صنایع بورسی کشور

مقایسه اشتباه قطعی گاز وبرق
آرش نجفی می گوید:قطعی برق با قطعی گاز 
قابل مقایسه نیست، واقعیت این است که این 
اتفاق در بحث گاز امکان پذیر نیست زیرا گاز به 

عنوان خوراک صنایع استفاده می شود.
اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  نجفی،  آرش 
بازرگانی ایران در گفت وگو با مهر درباره میزان 
پلکانی گاز  اثرگذار بودن اجرای تعرفه گذاری 
خانگی بر جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت: 
سیاست  گاز  قیمت  افزایش  کردن  پلکانی 
مناسبی است به شرطی که اجرای تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی تورم زا نباشد. به این معنی 
که وقتی سیاست افزایش قیمت برای مصرف 
کننده های گاز خانگی را اجرا می کنیم باید ابزار 
آنها  الزم برای کاهش مصرف گاز را هم برای 

تعریف کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر اجرای تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی بدون اقدامات بهینه سازی 
مصرف انرژی انجام شود، در واقع به این معنی 
است که هزینه اش از مخاطب دریافت می شود 
و به این صورت تمام مردم یک افزایش قیمت 
تحمیلی بابت اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز 
را متحمل می شوند، به این دلیل با اجرای این 
طرح به این صورت فقط تورم برای ما به ارمغان 

می آید و موفقیتی در اجرا نخواهیم داشت.
گاز  باالی  رفت  هدر  علت  درباره  نجفی 
خانگی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای 
گذشته  سنوات  در  متأسفانه  گفت:  جهان 
روشی در کشور تحت عنوان لوله کشی گاز 
سراسری اجرا شد تا به این وسیله گاز را به 

تمام منازل ببرند.
ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: در سنوات گذشته ۲۱ میلیون بخاری 
گازی در کشور توزیع شده که این بخاری ها از 
نظر بهینه سازی مصرف انرژی موقعیت مناسبی 
ندارند. مصرف عجیب و غریب زمستانی از گاز 
خانگی به دلیل استفاده از همین بخاری های 

گازی را داریم.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران 
در ادامه در توضیح سایر دالیل عدم استفاده 
خاطر  به  داد:  توضیح  خانگی  گاز  از  بهینه 
ضعف تکنولوژیکی بخش عمده ای از واحدهای 
مسکونی ما که در حال حاضر در حال احداث 
با  و  مناسب  موتورخانه های  دارای  هستند 

راندمان باال نیستند و عایق کاری کافی ندارند.
وی افزود: عالوه بر این مبحث ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان بیش از ۲۰ سال است که وضع 
شده ولی نظارت عالی بر آن وجود ندارد و به 
همین دلیل هدر رفت انرژی در منازل مسکونی 

ما باال است.

در  چقدر  سوز  گاز  بخاری های  تعویض 
صرفه جویی گاز تأثیر دارد؟

انرژی  مصرف  سازی  بهینه  انجمن  رئیس 
که  مطالعاتی  اساس  بر  داد:  توضیح  ایران 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام داده 
مشخص شده که ما به ازای تعویض بخاری های 
متر   ۶۰۰ می توانیم  پایین  استاندارد  با  گازی 
مکعب در هر فصل زمستان صرفه جویی در 

مصرف گاز داشته باشیم.
شرایطی  چه  با  که  سوال  این  طرح  با  وی 
گاز  پلکانی  تعرفه گذاری  اجرای  می توانیم در 
خانگی موفقیت داشته باشیم؟ توضیح داد: به 
این شرط که بخاری های گازی با سطح مصرف 
گاز A را در بین مردم توزیع کنیم. پیشنهاد ما 
به دولت این بوده که بخاری های گازی با سطح 
مردم  بین  در  رایگان  صورت  به  را   A مصرف 
توزیع و بخاری های غیراستاندارد آنها را جمع 
تعرفه  گذاری  قیمت  سیاست  سپس  کنند، 

گذاری پلکانی گاز خانگی را هم تعریف کند.
نجفی ادامه این سیاست را اجرای ماده ۱۲ و 
قانون بهینه سازی گاز صرفه جویی شده اعالم 
کرد و گفت: گاز صرفه جویی شده بعد از این 
پتروشیمی ها  به  پتروشیمی  قیمت  به  مرحله 
این ترتیب ظرف ۳ سال  به فروش برسد. به 

گازی  بخاری  دادن  برای  دولت  که  هزینه ای 
محل  از  فقط  کرده  هزینه  مردم  به  رایگان 

صرفه جویی گاز باز می گردد.
به گفته این مقام مسئول، با این اقدام مردم 
بدون دردسر و با رعایت الگوی مصرف هزینه 
این  به  و  می پردازد  خانگی  گاز  بابت  کمتری 

صورت همه برنده هستند.
ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
باید موظف  توضیح داد: دولت و شرکت گاز 
گذاری  تعرفه  طرح  اجرای  با  همزمان  شوند 
پلکانی ابزار کاهش مصرف گاز را هم در اختیار 
موفق  طرح  گرنه  و  دهند  قرار  کننده  مصرف 

نخواهد بود.
نجفی درباره روند اجرای طرح تعرفه گذاری 
در سایر کشورهای جهان  خانگی  گاز  پلکانی 
گاز  پلکانی  گذاری  تعرفه  طرح  داد:  توضیح 
خانگی در همه کشورهای جهان اجرا می شود 
به آن طرح تصاعدی  این کشورها  و در همه 
ابزار،  طرح  اجرای  از  قبل  ولی  می گویند 
تجهیزات، علم و آگاهی کافی را در اختیار مردم 
قرار می دهند و سپس اقدام به افزایش قیمت 

می کنند.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران 
تاکید کرد: وقتی مردم امکان صرفه جویی ندارند 

قطعاً نمی توانند از راحتی خانواده خود بکاهند و 
اقدام به صرفه جویی کنند.

ضربه جدی قطعی گاز به صنایع بورسی کشور
وی درباره زیان صنایع بورسی و غیر بورسی 
زمستان ها  که  گاز گفت: ضربه ای  ناترازی  از 
از کسری تراز گاز طبیعی به صنایع بورسی و 
است.  جدی  خیلی  می شود  وارد  بورسی  غیر 
با  تابستان امسال را  درست است که صنایع 
اجرای برنامه هایی بحران کمبود برق را پشت 
سر گذاشتند، ولی واقعیت این است که این 
اتفاق در بحث گاز امکان پذیر نیست زیرا گاز 

به عنوان خوراک صنایع استفاده می شود.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران 
در پایان تاکید کرد: از یک ماه دیگر گاز صنایع 
پتروشیمی و فوالد به دلیل ناتزاری گازطبیعی 
شود  قطع  آنها  امکانات  وقتی  می شود.  قطع 

منافع بسیار زیادی را از دست می دهند.
بنیادی  به گزارش خبرنگار مهر، در تحلیل 
صنایع بورسی در ۲ سال اخیر به ریسک هایی 
پرداخته  صنایع  در  گاز  و  برق  قطع  مانند 
می شود، اما نکته درستی که نجفی به آن تاکید 
ویژه می کند استفاده گاز به عنوان خوراک اصلی 
صنایع بوده که وزن بیشتری در سودآوری یا 

زیان دهی شرکت ها دارد.

اخبار

نجفی: ضربه ای که زمستان ها 
از کسری تراز گاز طبیعی به 
صنایع بورسی و غیر بورسی 

وارد می شود خیلی جدی است. 
درست است که صنایع تابستان 

امسال را با اجرای برنامه هایی 
بحران کمبود برق را پشت سر 

گذاشتند، ولی واقعیت این 
است که این اتفاق در بحث گاز 

امکان پذیر نیست زیرا گاز به 
عنوان خوراک صنایع استفاده 

می شود

اواسط تیرماه تفاهم نامه اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان نفتی 
مشترک آزادگان امضا شد و طبق آن قرار است تولید نفت از این 
نیز  اخیرا  که  آنطور  یابد،  افزایش  روز  در  بشکه   هزار   ۳۸۰ میدان 
مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرده فرایند توسعه این میدان در 

حال طی شدن است.
به گزارش ایسنا، میزان تولید نفت ایران در چهار دهه گذشته به جز 
مقطع کوتاهی در اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی که بیش از ۴.۲ میلیون 
بشکه در روز بود، غالبا زیر چهار میلیون بشکه بوده و در دوران 
پسابرجام نیز از چهار میلیون بشکه در روز فراتر نرفت. هم اکنون 
ظرفیت تولید نفت ایران، بنا به اعالم مدیرعامل شرکت ملی نفت، به 
دوران پیش از تحریم، یعنی چهار میلیون بشکه در روز رسیده و این 
بدین معناست که اگر تحریم ها لغو شود، ایران قادر به تولید روزانه 
چهار میلیون بشکه نفت خواهد بود. اما طبق برنامه های توسعه قبلی، 
تولید نفت ایران باید تاکنون از پنج میلیون بشکه در روز هم فراتر می 
رفت که به دلیل تحریم، عدم سرمایه گذاری مناسب داخلی و عدم 

جدیت در پیشبرد پروژه ها، این هدف محقق نشد.
بنابراین الزم است برای افزایش ظرفیت تولید نفت از همه پتانسیل 
های موجود استفاده کرد. یکی از مهمترین پتانسیل های نفتی ایران 
میدان نفتی آزادگان بوده که هم اکنون ۱۹۰ هزار بشکه در روز تولید 
دلیل  به همین  است.  برخوردار  این  از  بیش  پتانسیلی  از  اما  دارد 

با هدف  آزادگان  نفتی  یکپارچه میدان مشترک  توسعه  تفاهم نامه 
رسیدن به تولید ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز  که در اواسط تیرماه 
منعقد شده می تواند تولید نفت ایران را به طور محسوسی افزایش 

دهد و این امر از دو منظر حایز اهمیت است.
افزایش درآمدهای  تولید نفت کشور،  افزایش  اهمیت   نخستین 
نفتی کشور است. برآورد شده که در طول مدت بهره برداری ۲۰ ساله 
میدان آزادگان، اگر مبنای هر بشکه نفت را ۸۰ دالر منظور کنیم، بالغ 
بر ۱۱۵ میلیارد دالر درآمدزایی برای کشور ایجاد می شود که نقش 

مهمی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا می کند.
دومین اهمیت افزایش تولید میدان آزادگان، قدرت گرفتن مجدد 
دوم  قدرت  عربستان،  از  پس  همواره  ایران  است.  اوپک  در  ایران 
اوپک از نظر میزان تولید نفت و همراه با عربستان، قطب اصلی 
سیاستگذاری های نفتی در اوپک محسوب می شد. اما طی سالهای 
اخیر، ابتدا عراق، سپس امارات جای ایران را در اوپک گرفتند و کویت 
نیز با سرعت در حال افزایش میزان تولید خود است. جالب اینجاست 
که یکی از پتانسیل های به فعلیت درآمده عراق برای افزایش تولید 
نفت، میدان مشترک مجنون بود که با میدان نفتی آزادگان در ایران 
مشترک است و عراق با بهره گیری از ذخایر این میدان، تولید خود را 

افزایش داده است.
تولید نفت میدان آزادگان از ۱۹۰ هزار به ۵۷۰ هزار بشکه در روز 

افزایش می یابد
درواقع میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی کشور 
و مشترک میان ایران و عراق است که در دولت گذشته طرحی برای 
توسعه آن اجرا نشده بود اما دولت سیزدهم اقدامات مهمی برای 
توسعه آن انجام داده که در بخش کوتاه مدت، تاکنون افزایش ۶۰ 
درصدی ناوگان حفاری و به تولید رساندن ۲۰ چاه از چاه های حفاری  

شده قبلی انجام شده است.
از سوی دیگر در برنامه میان مدت، به منظور تکمیل توسعه میدان 
اقدام جدید به دنبال توسعه  نفتی آزادگان، شرکت ملی نفت در 
با یک  آزادگان جنوبی  آزادگان شمالی و فاز دوم  هم زمان فاز دوم 

کارفرمای واحد و مدیریت یکپارچه مهندسی مخزن است.
این میدان پیش از این به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده 
بود که در طرح جدید قرار شده با یک طرح توسعه یکپارچه توسعه 
پیدا کند که باعث افزایش بهره وری و تولید صیانتی تر از میدان خواهد 
شد. وزارت نفت در دولت سیزدهم بدون معطل ماندن برای نتیجه 

مذاکرات لغو تحریم ها، مطالعات اجرای یکی از پروژه های بزرگ نفتی 
را از ابتدای کار خود شروع کرده و به امضای نیز قرارداد رسیده است.

برای توسعه یکپارچه آزادگان کار مطالعات به زودی آغاز می شود
تولید نفت میدان آزادگان در این طرح در یک دوره هفت ساله، 
از ۱۹۰ هزار به ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، یعنی 
تولید نفت ایران ۳۸۰ هزار بشکه در روز زیاد خواهد شد. افزایش ۳۸۰ 
هزار بشکه ای تولید نفت، سبب ارتقای قدرت چانه زنی ایران در اوپک 
خواهد شد. پیش از این نیز محسن خجسته مهر - مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران - با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه های نفتی معطل 
شرکت های خارجی نمی مانیم، گفته بود که در دولت قبل و با کاهش 
تولید به دلیل تحریم ها، حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت تولید نفت 
کشور از دست رفته بود که در دولت سیزدهم و با سرمایه گذاری ۵۰۰ 

میلیون دالری این ظرفیت احیا شد.
وی اخیرا نیز درباره وضع میدان آزادگان و فرایند توسعه آن گفت: 
در ماه جاری ۲۰ حلقه چاه تازه تولیدی شد و تا ماه آینده نیز ۱۰ حلقه 

دیگر تولیدی می شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای توسعه یکپارچه 
آزادگان کار مطالعات به زودی آغاز می شود، افزود: برای توسعه این 

میدان از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده می کنیم.
طرح توسعه یکپارچه توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان از لحاظ 
تامین داخلی منابع مالی با مبلغ ۷ میلیارد دالر، تاکنون بزرگترین 
پروژه سرمایه گذاری دولت سیزدهم و حتی چند دولت اخیر محسوب 
میلیارد   ۴.۸( یازدهم  دولت  در  توتال  ناتمام  قرارداد  از  و  می شود 
دالر( هم بزرگتر است، با این تفاوت که توتال فقط چند میلیون دالر 
سرمایه گذاری کرد و کار را نیمه تمام رها ساخت اما در طرح توسعه 

میدان آزادگان تمام منابع از داخل تامین خواهد شد.
 ۸۰ حدود  در  آبادان،  دشت  منطقه  در  آزادگان  نفتی  میدان 
کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق 
میدان  این  دارد.  قرار  مربع  کیلومتر   ۱۵۰۰ بر  بالغ  مساحتی  در 
طرفی  از  می رود.  به شمار  ایران  مشترک  نفتی  میدان  بزرگ ترین 
که  برمی شمارند  جهان  نفتی  بزرگ  میدان  دهمین  را  میدان  این 
مهم ترین مخزن جوان )گرین فیلد( و کمتر توسعه یافته کشور است 
که ظرفیت باالیی برای افزایش تولید نفت کشور در خود دارد. ایران 
و عراق به طور مشترک از این میدان بهره برداری می کنند و عراق این 

میدان را با نام مجنون می شناسد.

تحول جدید در توسعه میدان نفتی آزادگان

انرژی
دوشنبه 30 آبان 1401/ شماره 1361

روزنامه صبح ایران 4

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

نظر به اینکه برابر رأی شماره 14016031۷0010035۹8 - 1401/08/25  صادره 
از هیات 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 8۹5/58 بخش ۷ اهواز حکایت از احراز مالکیت 
بنیاد   ( رسمی  مالک  از  ملک  انتقال  و  تقاضا  مورد  ملک  به  نسبت  متقاضی 
مستضعفان برابر قرارداد واگذاری ۹4/2/1401/424۹8 مورخ 1401/02/31 (  به 
متقاضی آقای فالح عباسی به شماره شناسنامه ۷۹8 و کد ملی 1۷5158۷568 
صادره از اهواز فرزند مطیر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷2/0۷  
متر مربع در قسمتی از پالک فوق خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  وی  بنام  رسمی  مالک  از  ملک 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه های محلی و کثیر االنتشار 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود  آگهی  تسراسری 
به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  متقاضی 
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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا« صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/0۹/16

سید محسن هاشمی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
5/1۹80 م / الف 

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

از  صادره   1401/08/25 - شماره 14016031۷001003608  رأی  برابر  اینکه  به  نظر 
هیأت موضوع قانون تعيين 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 68/71 بخش ۹ اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی )راهی منابی احدی از ورثه راشد منابی 
به موجب سند شماره 130855 مورخ 13۷۷/12/26 دفترخانه 2۷( اهواز به متقاضی 
آقای علی کعب عمیر به شماره شناسنامه 1۷40360۷3۷ و کد ملی 1۷40360۷3۷ 
صادره از اهواز فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 233/33 متر 
مربع در قسمتی از پالک فوق خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از 
مالک رسمی بنام وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز در روزنامه های محلی و کثیر االنتشار تسراسری 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا« صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/0۹/16

سید محسن هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
5/1۹۹5 م/الف

  سند کمپانی خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس و رنگ خودرو : سفید 
روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1399 و شماره پالک : 53 794 ی 64 و شماره شاسی : 
NAAN11FE0LK020052 و شماره موتور : 139B0177145به نام صاحب سند : 

حسین قصری خوزانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/08/452(

اینجانب سعید ضرابی به کد ملی 4070542825 مفقودی کارت ملی ، کارت عابر 
بانک مسکن و کارت سوخت خودرو به شماره موتور12488226339 را اعالم میکنم 

که با درج این اگهی از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/08/462(
کارت دانشجویی پارسا سعیدی به شماره دانشجویی 9725203 دانشگاه صنعتی 

شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. .)کد 1401/08/456(

آگهی تغییرات شرکت تضامنی عبدالخالقی وشرکابه شناسه ملی10861464386 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  استنادصورت  به  ثبت8053  وشماره 
مرکزی  مجوزبانک  1400/11/10اداره  مورخ  شماره331506/00  1400/0۹/1تاییدیه 
فوق  مذکوردرتاریخ  شد:شرکت  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایران  اسالمی  جمهوری 
منحل اعالم گردید وانحالل آن به تصویب مجمع رسید وآقای حسین طهرانیها به 
شماره ملی4323544۹28 آدرس قزوین خیابان فردوس نبش کوچه افشارکالنی 
دوسال  مدت  برای  تصفیه  مدیر  سمت  به  پستی3413۷۷8516  211کد  پالک 
مرکزی  بخش  قزوین  قزوین شهرستان  تصفیه:استان  محل  گردیدآدرس  انتخاب 
کد  پالک286همکف  شمالی  فردوس  خیابان  عدل  خیابان  شمالی  نادری  قزوین 

پستی3413۷۷۷386 میباشد.

آگهي تغييرات شرکت سهامي خاص حسابگران نيک انديش نوپندار آريا به شناسه 
ملي 1400۹024043 و به شماره ثبت 140۷3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 01/04/1401 تصميمات ذيل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس 
استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزي، شهر همدان، ميدان باباطاهر، خيابان 
خبرنگار، بلوار فلسطين، پالک 0، طبقه 1 به کد پستي: 65186۹۹663 تغيير يافت و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد .


