
نظر صاحبنظران درباره اجرای نظام پلکانی تعرفه گذاری گاز

نتییجه گاز ارزان آلودگی هواست
در هفته جاری چندروزی مدارس به دلیل آلودگی 
هوا تعطیل شد؛ کارشناسان معتقدند اگر نظام تعرفه 
گذاری پلکانی گاز اجرایی شود کمتر شاهد این آلودگی 

هوا خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر ابتدای هفته جاری بود که 
سازمان هواشناسی هشدارهایی را در خصوص افزایش 
آالیندگی در کالنشهرها صادر کرد تا جایی که در این 
مدارس  روز  هوا چند  آلودگی  افزایش  دلیل  به  هفته 
ابتدایی تعطیل و حتی برای بیماران قلبی نیز منع آمد 

وشد تعیین شد.
همواره وقتی به فصول سرد سال می رسیم با پدیده ای 
به نام وارونگی دما مواجه می شویم که این وارونگی به 
دلیل افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها وصنایع 
منجر به آلودگی کالنشهرها از جمله تهران می شود که 

زیستن در این شهر را این موقع از سال دشوار می کند.
تنها  معتقدند  انرژی  تحلیلگران  و  کارشناسان  اما 
آلوده در کالنشهرها  اینکه کمتر دچار هوای  برای  راه 
شویم صرفه جویی در مصرف گاز است به این ترتیب 
کارشناسان پیشنهاد اجرای طرح پله کانی مصرف گاز و 

پرداخت قبوض را مطرح کرده اند.
نجفی منش: مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه 

گاز است
تسهیل  کمیسیون  رئیس  منش،  نجفی  محمدرضا 
وگو  در گفت  تهران  استان  بازرگانی  اتاق  وکار  کسب 
با خبرنگار مهر درباره فواید اجرای طرح تعرفه گذاری 
پلکانی در کشور گفت: شرایط انرژی در ایران به یک 
تضاد جدی مواجه است، زیرا از یک سو قیمت انرژی 
در کشور ما به شدت ارزان است و از و سوی دیگر چون 
افزایش  ریسک  دولت  است،  پایین  مردم  درآمدهای 

قیمت انرژی را نمی پذیرد.
کنونی  در شرایط  کرد:  بیان  ادامه  در  منش  نجفی 
بهترین حالت این است که تعرفه گذاری پلکانی گاز 
خانگی اجرا و سقف مشخصی برای مصرف گاز خانگی 
در نظر گرفته شود و افرادی که مصرف بیشتری دارند، 
هزینه بیشتری برای مصرف گاز بپردازند و خانوارهایی 
هم که استفاده خیلی کمی دارند، از پرداخت هزینه 

اضافی معاف شوند.
این عضو اتاق بازرگانی استان تهران توضیح داد: با 
از  گروه  آن  خانگی  گاز  پلکانی  گذاری  تعرفه  اجرای 
افرادی که توان پرداخت دارند و جز گروه های پر درآمد 
هم هستند بیشتر هزینه می پردازد و گروه های که توان 
پرداخت ندارند، طبیعتاً مصرف کمتری هم داشته و از 

پرداخت هزینه گاز معاف می شوند.
نجفی منش توضیح داد: اگر این طرح اجرا شود ما 
به قیمت و مصرف واقعی گاز خانگی در کشور نزدیک 
می شویم. این اقدام را می توان در حوزه بنزین هم اجرایی 

استفاده  لیتر  از ۶۰  مثال  عنوان  به  که  افرادی  و  کرد 
بیشتری دارند هزینه بیشتری باید بپردازند.

بازرگانی  اتاق  رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار 
استان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه خانوارهایی که 
استفاده بیشتری از گاز خانگی دارند در زمینه پرداخت 
هزینه آن هم مشکل زیادی ندارند خاطر نشان کرد: به 
طور کلی و اصوالً باید قیمت و مصرف گاز و به طور کلی 

انرژی دارای منطق باشد.
کند  سعی  باید  دولت  داد:  توضیح  منش  نجفی 
از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و اجازه دهد که 

مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: ضربه 

جدی قطعی گاز به صنایع بورسی کشور
در  ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
گفت وگو با مهر درباره میزان اثرگذار بودن اجرای تعرفه 
رفت  هدر  از  جلوگیری  بر  خانگی  گاز  پلکانی  گذاری 
انرژی گفت: پلکانی کردن افزایش قیمت گاز سیاست 
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 الزم برای کاهش مصرف گاز را هم 

برای آنها 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.
نجفی درباره علت هدر رفت باالی گاز خانگی در کشور 
در مقایسه با سایر کشورهای جهان گفت: متأسفانه در 
سنوات گذشته روشی در کشور تحت عنوان لوله کشی 
گاز سراسری اجرا شد تا به این وسیله گاز را به تمام 

منازل ببرند.
ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
در  گازی  بخاری  میلیون   ۲۱ گذشته  سنوات  در  داد: 
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.
در  ایران  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  انجمن  رئیس 
ادامه در توضیح سایر دالیل عدم استفاده بهینه از گاز 
خانگی توضیح داد: به خاطر ضعف تکنولوژیکی بخش 
عمده ای از واحدهای مسکونی ما که در حال حاضر در 
حال احداث هستند دارای موتورخانه های مناسب و با 

راندمان باال نیستند و عایق کاری کافی ندارند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: 
دولت و شرکت گاز باید موظف شوند همزمان با اجرای 
طرح تعرفه گذاری پلکانی ابزار کاهش مصرف گاز را هم 
در اختیار مصرف کننده قرار دهند و گرنه طرح موفق 

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

اقدام به افزایش قیمت می کنند.
ایران  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  انجمن  رئیس 
تاکید کرد: وقتی مردم امکان صرفه جویی ندارند قطعاً 
به  اقدام  و  بکاهند  خانواده خود  راحتی  از  نمی توانند 

صرفه جویی کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: 
پرداخت ۱۰۰ میلیارد دالر یارانه پنهان در بخش انرژی

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
با خبرنگار مهر، درباره  اسالمی در گفت وگو  شورای 
مزیت اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در 
راستای جلوگیری از هدر رفت انرژی در کشور گفت: 
پرداخت  مردم  به  انرژی  حوزه  در  که  پنهانی  یارانه 
می شود رقم خیلی باالیی است. دو سال پیش عدد ۷۰ 
تا ۸۰ میلیارد دالر رقم یارانه پنهان اعطایی به مردم بوده 

است که عدد خیلی بزرگ و قابل توجه بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: اما گزارشی که هم اکنون درباره 
میزان یارانه پنهان منتشر شده، نشان می دهد باالی ۱۰۰ 
میلیارد دالر یارانه پنهان در حوزه انرژی به مردم پرداخت 

می کنیم.
نخعی در ادامه با بیان اینکه پرداخت این میزان یارانه 
پنهان انرژی عدد وحشتناکی است افزود: باید برای این 
عدد فاجعه بار یارانه پنهان انرژی فکری اساسی کرد. در 
حال حاضر شرایط اقتصادی مردم به نحوی نیست که 
بتوان با سیاست های قیمتی خیلی شدت انرژی را پایین 

آورد این یک واقعیت است و همه آن را پذیرفته اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تنها 
کاری که در حوزه مدیریت مصرف توسط دستگاه های 
متولی باید انجام شود تولید بخاری های با راندمان پایین 
است افزود: این دستگاه ها باید بخاری های با راندمان باال 
تولید کنند و سپس با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 

داده شود تا سوبسید در اینجا به مردم پرداخت شود.
نخعی ضمن اظهار تأسف از اینکه این مسئله هنوز 
مسئولین و وزارتخانه های مربوطه اجرایی نشده است 
گفت: دستگاه های متولی به وظایف خود در این حوزه 

عمل نکرده اند. بهینه سازی موتورخانه ها و ساختمان 
شاید  و  باید  که  طور  آن  هنوز  مناسب  های  سازی 
دستگاه های متولی به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند 

تا بتوانیم جلوی هدررفته گاز خانگی را بگیریم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در حوزه گاز 
خانگی راهکاری که به ذهن قانونگذار می رسید و دولت 
نیز این آن را پیشنهاد داده این بود که تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی را اجرایی کنیم. نخعی ادامه داد: به 
این صورت که خانوارهایی که مصرف کمی از گاز دارند 
شامل دریافت ۱۰۰ درصد یارانه پنهان انرژی بشوند و 
خانوارها به هر میزان که بیشتر از انرژی استفاده کنند 
در پلکان های بعدی این سوبسید و یارانه پنهان کمتر 

شود.
اساس  بر  داد:  توضیح  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی کسانی که در باالترین 
سطح مصرف انرژی قرار دارد و به لحاظ جمعیتی هم 
شامل  را  پایینی  درصد  و  نیستند  توجهی  قابل  عدد 
می شوند حدود ۳ الی ۴ درصد ولی به لحاظ مصرفی 
عدد خیلی باالیی را شامل می شوند. با تعرفه گذاری 
پلکانی گاز با قیمت تقریباً تمام شده در اختیارشان قرار 

خواهد گرفت.

قانون  در  طرح  این  اجرای  افزود:  ادامه  در  نخعی 
بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و در بودجه ۱۴۰۱ نیز بار دیگر 
لحاظ شد. تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در شرایط 
فعلی می تواند در کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش 
پرداخت یارانه های پنهان که به وفور در حال توزیع در 

کشور است تا حدودی اثرگذار باشد.
نخعی ادامه داد: میزان موفقیت طرح تعرفه گذاری 
خانه ها  وزارت  سایر  که  است  این  بر  پلکانی مشروط 
تکالیف قانونی که بر عهده آنها است را به درستی انجام 

و اجرا کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه 
را  مشکالت  تمام  نمی توان  مصرف  حوزه  در  طبیعتاً 
وزارتخانه ها هم  و  انداخت. مسئولین  مردم  گردن  به 
تکالیف  به  از مسئولین  و چون خیلی  دارند  تکالیفی 
قانونی خود در برابر مقررات و قوانین و اسناد باالدستی 
عمل نکرده اند هم اکنون با این وضعیت مواجه هستیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره میزان مناسب بودن 
قیمت گاز خانگی گفت: گاز خانگی به گفته خیلی ها 
مجانی در اختیار مردم قرار داده می شود. اما قیمت گاز 
در رده های اول جمعیتی هیچ تناسبی با قیمت تمام 

شده ندارد و واقعاً پایین است.

نجفی منش: با اجرای تعرفه 
گذاری پلکانی گاز خانگی 

آن گروه از افرادی که توان 
پرداخت دارند و جز گروه های 

پر درآمد هم هستند بیشتر 
هزینه می پردازد و گروه های که 

توان پرداخت ندارند، طبیعتًا 
مصرف کمتری هم داشته و 
از پرداخت هزینه گاز معاف 

می شوند

انرژی
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اهواز

بدینوسیله اعالم می گردد: اسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنها در اجرای 
قانون فوق در هیات های حل اختالف موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی منجر 
به صدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
و  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  تا هرکس  می شود  آگهی  عموم  اطالع  روز جهت 
مالکیت آنان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 

ثبت ممحل تحویل نمایند . 
1- برابر رای شماره 1496 - 1401 مورخ 1401/6/30 خانم / آقای حبیب سواری 
فرزند ناصر کد ملی 1988862728 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 16/10 مترمربع در قسمتی از پالک 262 تا 269 که در اجرای 
استاندارد سازی به پالک 269/1 استاندارد سازی گردیده است واقع در بخش 2 اخبار 

خروجی بنام حبیب سواری 
2- برابر رای شماره 1497 - 1401 مورخ 1401/6/30 خانم / آقای گاطع فنجان پور 
فرزند عوده کد ملی 1988564379 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 16/10 مترمربع در قسمتی از پالک 262 تا 269 که در اجرای 
استانداردسازی به پالک 269/1 استانداردسازی گردیده است واقع در بخش 2 اخبار 

خروجی بنام گاطع فنجان پور 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/9/5

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/21 
نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 

5/1993 م / الف 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فوالد گستر سمرقند درتاریخ 1401/09/01 به 
شماره ثبت 605139 به شناسه ملی 14011677186 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید،فروش،توزیع ،تولید،بسته بندی ،واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه آهن آالت و شیرآالت و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات 
و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب 
و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر 
داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و 
بین  و  وخصوصی  دولتی  از  اعم  پیمانها  و  مزایدات  و  مناقصات  کلیه  در  شرکت 
المللی 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 
بخشی،  کاظم  بازارآهن)امام خمینی(، خیابان شهید محمد  تهران،  مرکزی، شهر 
کدپستی  همکف  طبقه  7شمالی،  بلوک   ،260 پالک  نیا،  شهیدناظرنظمی  خیابان 
1371884871 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدتقی صفائی مداح به شماره 
ملی 0074254103 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه آقای عبداله صفائی مداح به 
شماره ملی 3992346919 دارنده 4000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای محمدتقی صفائی مداح به شماره ملی 0074254103 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
عبداله صفائی مداح به شماره ملی 3992346919 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و 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 یا نائب 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 )1415959(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تشریفات عروسی و خدمات مجالس باغ سیب 
درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 605040 به شناسه ملی 14011673510 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت : عقد هرگونه تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک و دیگر 
انواع قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی و ، دریافت تسهیالت مالی و اعتباری و انجام هرگونه 
سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارج از کشور ، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، مدیریت مال ها و 
پذیرایی و برپایی فروشگاه و برگزاری مراسم و تشریفات، جشن ها، رویدادها، ارائه 
کلیه خدمات مرتبط با امور فوق، صادرات و واردات کاالی مجاز بازرگانی. درصورت 
: از تاریخ ثبت به  لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان اسالمشهر، بخش چهاردانگه، 
روستای فیروزبهرام، فیروز بهرام، 36307، کوچه 8 متری هادی ، کوچه فیروزه یکم 
، پالک 90، طبقه همکف کدپستی 3314114344 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود 
حبیب اله به شماره ملی 0065444701 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم ویدا 
شادمان منش به شماره ملی 0069525307 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای محمود حبیب اله به شماره ملی 0065444701 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ویدا شادمان منش به شماره ملی 0069525307 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  نامحدود 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و عادی و اداری باامضاء مدیر 
عامل 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 )1415955(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کهن سازه زمرد نشان درتاریخ 1401/08/23 
به شماره ثبت 604685 به شناسه ملی 14011656002 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:اجرای کلیه کارهای ساختمانی از ابتدا تا انتها عملیات اجرایی ، سد سازی ، پل 
سازی ، راه سازی ، و باند سازی و آسفالت اجرای کلیه عملیات آبی و فاضالب از 
قبیل لوله گذاری و لوله کشی صنعتی و خانگی و کلیه عملیات فاضالب و تاسیسات 
و تجهیزات و مخابرات و ارتباطات و تجهیزات مخابراتی ، پیمانکاری ساختمان اعم از 
امور ابنیه ، کلیه امور مربوط به مخابرات و ارتباطات ، خرید و فروش ، نصب تجهیزات 
و تصفیه خانه های آب و فاضالب، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل 
و خارج ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، ترخیص کاال از کلیه 
گمرکات داخلی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت 
: از تاریخ ثبت به  لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، زعفرانیه، خیابان پسیان، خیابان شهید مرتضی اکبری، پالک -3، طبقه 
5، واحد جنوبی کدپستی 1987963363 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه 
خضرائی شیدائی مهر به شماره ملی 0081928955 دارنده 990000000 ریال سهم 
الشرکه خانم رژیا ستاری به شماره ملی 0202672549 دارنده 10000000 ریال سهم 
الشرکه مدیر عامل خانم فاطمه خضرائی شیدائی مهر به شماره ملی 0081928955 
به سمت مدیرعامل 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 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 )1415952(

سازمان ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهی تحدید حدود  اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر 
تحدید حدود پالک 342 فرعی از 2 اصلی واقع در قریه کراتکتی بخش 11 به نام حامد 
میرزازاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 238/26 
متر مربع طبق رای شماره 140160310013012102 مورخ 1401/07/28 هیأت قانون 
تعیین تکلیف در ساعت 10 صبح شنبه مورخه 1401/10/17 در محل وقوع ملک به 

عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین مجاور و صاحبان حقوقی دعوت می شود در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و 
یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا یا حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون 
ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت 
جلسه تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی 
نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا 
نماینده قانونی وی بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات 

ادامه می یابد.
تاریخ انتشار: 1401/09/05

عین اله تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان

شناسه آگهی: 1415409

  برگ سبز خودرو زینب قادری با کد ملی 3520223376 خودرو پارس دوگانه مدل 
 NAAN217E2GK305730 1395 شماره پالک 98 س 739 ایران 93 شماره شاسی
مفقود   1401/08/25 تاریخ  در  قادری  زینب  نام  124K0801521به  موتور  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/26(

اصل برگ سبز خودرو سایپا هاچبک تیبا 2 مدل 1400 به رنگ اطلسی به شماره 
شاسی  شماره  و   M15/8555452 موتور  شماره  717-م84   20 ایران  انتظامی 
NAS821100J1142902 به نام امین فرزادنیا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)1401/05/27(

 برگ سبز خودروی باری به نام وسیله نقلیه : کامیون باری فلزی به رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : 1387 و شماره پالک : 119ع66ایران 15 و شماره شاسی : 
NAG087NPRF09482 و شماره موتور : 627884 و نام صاحب سند : محمد رضائی 

شیخ حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/28(

 پالک موتورسیکلت  سند کمپانی و  برگ سبز  موتور سیکلت و نام وسیله نقلیه : پیشرو 
گلد 200 به  رنگ موتورسیکلت : نارنجی به  مدل موتورسیکلت : 1392 و  شماره پالک : 
 NEO***200V9256107 : 693 47149 و  شماره موتور : 81581272 و  شماره تنه

به  نام مالک : موسی قرقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/29(

اینجانب فردوس زارع کارتیجی فرزند رضا به شماره شناسنامه 179 صادره از قائمشهر 
در رشته برق صنعتی صادره از واحد دانشگاهی سواد کوه مرکز شیرگاه ، مدرک موقت 
کاردانی با شماره 0550508 مفقود می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانش2گاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه مرکز شیرگاه ارسال نماید.)1401/05/30( 

سفید   : خودرو  رنگ  131و  پراید   : نقلیه  وسیله  نام  و  سواری  خودروی    کارت 
 : شاسی  شماره  و  10ایران985ب42   : پالک  شماره  و   1395  : نقلیه  وسیله  مدل  و 
IRPC951V2AU253635 و شماره موتور : M13/5708939 به نام صاحب سند : 

نصراهلل سجادی مطلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/31(

مدرک کارشناسی اینجانب امید پناهی فرزند رستم به شماره شناسنامه 00200095260 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار صادره از واحد 
دانشگاهی تهران جنوب به شماره 401/141/402 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - نبش آذرشهر پالک 

209 و یا کد پستی 1584715414 ارسال نماید.)1401/05/32(

مدرک تحصیلی اینجانب بابک شریفی نصیرکندی به شماره شناسنامه 14 صادره 
از میاندوآب در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق قدرت از دانشگاه آزاد واحد 
اردبیل با شماره تایید سازمان مرکزی 148811901431 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد،از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد اردبیل ارسال نماید.

نوبت اول  )1401/05/33(

  سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و  سند فروش سواری به نام وسیله 
نقلیه : x33 و رنگ خودرو : مشکی متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1390 و شماره پالک 
: ایران 93 837م39 و شماره شاسی : NATGBAXK201005661 و شماره موتور 
: MVM484FAFA005376 به نام صاحب سند : محمد رضا ساسانی خالری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/05/34( 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیوشا طهماسبی تویسرکانی فرزند بهرام به شماره 
شناسنامه 0014539551 صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی 
/25802“ سریال  شماره  به  شهرقدس  دانشگاهی  واحد  از  صادره  نرم افزار  کامپیوتر 
ش ف” مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس به نشانی شهر قدس میدان قدس انتهای بلوار 

شهید کلهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس ارسال نماید.نوبت دوم)1401/05/53(


