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تصمیم جدید برای مدیریت مصرف گاز
هر یک درصد صرفه جویی، سه درصد تخفیف!

ناترازی در تولید و مصرف گاز وزارت نفت را وادار به اجرای طرح های مدیریت 
مصرف کرده، در این راستا پاداش خوش مصرفی نیز تعریف شده، آنطور که 
وزیر نفت اعالم کرده هرکدام از مشترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف 

داشته باشند، سه درصد تخفیف در هزینه مصرف گاز دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ 
میلیون مترمکعب در روز، معادل ۲ فاز پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش 
یافته، در روز جمعه باوجود تعطیلی ۷۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 
کشور مصرف شده که رقم باالیی بوده، از این میزان ۵۹۲ میلیون مترمکعب، 
در بخش خانگی، تجاری، ۹۰ میلیون مترمکعب صنایع غیرعمده و صنایع عمده 
و ۸۴ میلیون مترمکعب نیروگاه ها مصرف شده است. مقدار گاز مصرفی بخش 
خانگی نسبت به زمان مشابه پارسال بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش 
یافته و این در حالی است که مجموع گاز انتقالی به خطوط سراسری شامل 
مصارف بخش های مختلف، سوخت ایستگاه ها و صادرات هم ۸۴۸ میلیون 
مترمکعب بوده است. با توجه به عرضه و تولید گاز در فصل سرد سال حدود 
۲۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه گاز وجود دارد. آنطور که وزیر نفت 
اعالم کرده در سال ۱۴۰۰ این ناترازی حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود و به 
دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز از ترکمنستان نداشتیم. همچنین در 
شروع کار دولت سیزدهم حدود ۴۰۰۰ تانکر از چرخه حمل تانکر سوخت برای 
نیروگاه ها خارج شده بود، در سال گذشته و در بدو شروع فعالیت وزارت نفت 
دولت جدید، توانستیم با تعمیرات و تامین تجهیزات موردنیاز پاالیشگاه ها، 
خطوط انتقال گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه ای که حدود ۷۰۵ 
میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی برای نخستین بار برداشت شد. 
در سال گذشته و با افزایش تولید گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز 
کشور افزوده شد. در حوزه تقاضا نیز مدیریت و بهینه سازی را در دستورکار 
قرار دادیم، همچنین مبحث ۱۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکین پرمصرف 
در دولت تصویب و اجرا شد. وی با بیان اینکه روزانه نزدیک به ۶۳۰ میلیون متر 
مکعب گاز در بخش های خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شود، 
گفت: به عقیده ما بخشی از این رقم بهینه مصرف نمی شود و این در حالی 
است که قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد. امیدواریم با طرح ها و برنامه ها 
و پیشنهادهایی که وزارت نفت ارائه کرده است، همچنین با دریافت مجوز از 
دولت و مجلس شورای اسالمی انگیزه دوچندان برای سرمایه گذاران و مشترکان 
در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد شود. اوجی طرح وزارت نفت 
برای مشترکان خوش مصرف را بازگو کرد و گفت: هرکدام از مشترکان حوزه گاز 
یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، سه درصد تخفیف در هزینه مصرف 
گاز دریافت می کنند که برنامه  داریم این مقدار تخفیف تا پایان ماه به حساب 
مشترکان گاز واریز شود. امسال برای مشترکانی که در سقف الگوی مصرف 
هستند که ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان را شامل می شوند هیچ گونه افزایش قیمتی 
دیده نشده، فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت 
نمی کنند افزایش قیمت گاز دیده شده است. بر اساس مصوبه دولت سه پلکان 
اول مصرف در همه اقلیم ها بدون تغییر باقی مانده و این یک تشویق برای 
مشترکانی است که در حد متعارف گاز مصرف می کنند.  پلکان چهارم تا ششم 
۳۰ درصد تعرفه آنها نسبت به دوره پیش افزایش یافته، پلکان هفتم تا دهم 
۵۰ درصد و پلکان یازدهم و دوازدهم که بسیار پرمصرف هستند با قیمت ثابت 
۵ تا ۶ هزار تومان محاسبه می شود. رایگان شدن گازبهای مشترکان کم مصرفی 
که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از محل افزایش قیمت های 
مشترکان پرمصرف است و مشترکانی که از پلکان ششم به بعد ۸۰ درصد 
مصرف پارسال را بیشتر مصرف کنند، یعنی دوره متناظر سال گذشته اش 
۸۰ درصد بیشتر از مصرف داشته باشد قیمت تعرفه ای که برای آنها محاسبه 

می شود دو پله باالتر خواهد بود.

چالش های ایران در تامین انرژی

در زمستان قطع گاز و در تابستان گرفتن برق صنایع
بیان  با  نماینده سابق مجلس   - اقتصاد  گروه 
اینکه به جای اینکه مشکل خودمان را حل کنیم، 
گفتیم اروپا امسال یخ می زند، گفت: در دنیایی که 
یک ساعت کار هم کشور را از رقبا جلو می اندازد 
ما به یکباره چندین ماه بخشی از کارخانجات را 

تعطیل و یا مازوت مصرف می کنیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  خادمی  هدایت الله 
اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع تولید و تامین گاز 
طبیعی در کشور اظهار داشت: ما دومین دارنده 
و در مجموع  بزرگ ذخایر گازی جهان هستیم 
داریم  را  اول  رتبه  دنیا  در  هیدروکربوری  ذخایر 
ولی از این سرمایه به درستی استفاده نکردیم، ۲۸ 
مخزن مشترک با کشورهای همسایه داریم که برای 
برداشت و توسعه آنها عملکرد خوبی نداشته ایم. 
مثال اگر عملکرد خودمان را با کشور کوچکی مثل 
قطر مقایسه کنیم این کشور فقط نیمی از یکی 
از مخازن مشترک با ما را در اختیار دارد با همان 
نصفه مخزن فقط برای زیرساخت های مراسم جام 
جهانی فوتبال ۲۰۲۲، ۲۳۰ میلیارد دالر هزینه کرده 
است و بخش اعظم بازار گاز دنیا را نیز در دست 
دارد. این کشور تنها با برداشت از پارس جنوبی بازار 
ال ان جی دنیا را تسخیر کرده است، عربستان روی 
میادین مشترک از جمله فرزاد A و B کار می کند، 
عراق برداشت از مخازن غرب کارون را با جدیت 
پیش  لنگان لنگان  همچنان  ما  و  می کند  دنبال 
می رویم. وی افزود: ما در فروش نفت هم فقط 
خام فروشی کردیم بنابراین عدم عملکرد منطقی بر 
اساس منافع ملی و حرفه ای و ناشایسته ساالری 
باعث شده مشکالت اساسی پیدا کنیم و اکنون 
کشوری که دومین دارنده ذخایر گازی جهان را 
دارد نه تنها هیچ سهمی در بازار دنیا ندارد بلکه 
برای تامین نیاز خودش هم با مشکل مواجه است 
و باید کارخانجات و پتروشیمی ها را تعطیل و یا 
مازوت مصرف کند. عضو سابق کمیسیون انرژی 
مجلس تصریح کرد: ما ۲۱ سال بعد از قطر وارد 

توسعه پارس جنوبی شدیم و این کشورها چندین 
ما فقط شعار  اکنون  و  برداشت داشته  ما  برابر 
می دهیم و پاسخگو نیستیم، به جای اینکه مشکل 
یخ  امسال  اروپا  گفتیم  کنیم،  حل  را  خودمان 
می زند و تنها برنامه مان این بود که سواپ کنیم. 
وزارت  که  برنامه هایی  و  باالدستی  اسناد  طبق 
نفت به مجلس ارائه داده بود تا چند سال پیش 
تولید  بشکه  میلیون   ۵.۵ تولید  سقف  به  باید 
نفت می رسیدیم اما هیچ کار نکردیم. وی با بیان 
اینکه مسئولین مطابق منافع ملی عمل نمی کنند، 
خاطرنشان کرد: اکنون فلرها بیهوده می سوزند و 
باعث هدررفت منابع و آلودگی هوا می شوند، برای 
منازل هیچ انرژی دیگری غیر از گاز تعریف نکردیم 
و سبد انرژی را متنوع نکردیم فقط به منازل اعالم 
کردیم که گازرسانی را توسعه می دهیم اما از سوی 
دیگر دائم به مردم ایراد می گیریم که مصرف گاز 
باالست، سوال آینکه آیا باید هیزم و برق مصرف 
چین  و  هندوستان  مثل  کشورهایی  در  کنیم؟ 
و یا اروپا سبد انرژی را با برق تعریف کرده اند و 
ما مصرف خودمان را با آنها مقایسه می کنیم و 
می گوییم مصرف گاز در ایران باالست و مشکالت 

را گردن مردم می اندازیم.
انرژی در کشوری  تاکید کرد: مصرف  خادمی 
که در نظر دارد توسعه پیدا کند و کارخانجات، 
صنعت و پتروشیمی احداث شود باید باال برود، 
همانگونه که چین ۲۶ برابر ما انرژی ما مصرف 
می کند، ما مدیریت درست نداریم و  منظور از 
مدیریت در کشور ما افزایش برداشت از میادین 
نیست، منظور این است که در زمستان گاز و در 
تابستان برق صنایع و کارخانجات را قطع کنیم. 
در دنیایی که یک ساعت کار هم کشور را از رقبا 
جلو می اندازد ما به یکباره چندین ماه بخشی از 
کارخانجات را تعطیل و یا مازوت مصرف می کنیم 
و از سوی دیگر تنها راه ما این است که قیمت ها را 

پلکانی افزایش دهیم.

کشور  در  گاز  مصرف  پیک  داشت:  بیان  وی 
ما حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب در روز است، 
یعنی مصرف با تولید برابر است و اگر سبد انرژی 
را تغییر ندهیم تا یک دهه آینده نیاز به ۲ میلییارد 
متر مکعب در روز گاز داریم و ۱۶ سال آینده این 
میزان به ۳ میلیارد متر مکعب خواهد رسید و 
دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان باید گاز را 
وارد کند و این در حالی است که روسیه ۱۹ درصد 
بازار دنیا را در اختیار دارد و ما بازاری نداریم. جنگ 
روسیه و اوکراین بهترین فرصت برای بازاریابی در 

زمینه گاز بود اما از آن هم استفاده نکردیم و تنها 
عدم  از  نشان  این  بود،  سواپ  بحث  راهکارمان 

پاسخگویی مجلس و دولت است.
این نماینده سابق مجلس گفت: طبق اسناد 
باالدستی ما باید در زمینه تولید برق به ۱۰۰ هزار 
مگاوت ظرفیت نصب شده برسیم تا به مشکل 
برنخوریم اما امروز هر تابستان با توجه به مصرف 
باالی برق و چالش تامین دوباره سراغ بخش تولید 
و توقف فعالیت می رویم و این سیکل باطل هر 

سال ادامه دارد.

اخبار

خادمی: مصرف انرژی در 
کشوری که در نظر دارد توسعه 
پیدا کند و کارخانجات، صنعت 
و پتروشیمی احداث شود باید 

باال برود، همانگونه که چین 26 
برابر ما انرژی ما مصرف می کند، 

ما مدیریت درست نداریم و  
منظور از مدیریت در کشور 

ما افزایش برداشت از میادین 
نیست، منظور این است که در 
زمستان گاز و در تابستان برق 

صنایع و کارخانجات را قطع 
کنیم

در الیحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش 
نفت و فرآورده های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر 

می رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
به گزارش ایسنا، یکی از نشانه های اصلی برای تغییر قیمت بنزین، 
از فروش نفت و فرآورده های نفتی است که  درآمد دولت حاصل 
پیگیری های ایسنا از الیحه تصویب شده دولت برای سال آینده نشان 

می دهد این عدد در سال آینده تغییر محسوسی نداشته است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت، دولت قصدی برای افزایش قیمت 

بنزین در سال ۱۴۰۲ ندارد.
گفتنی است؛ الیحه بودجه ۱۴۰۲ که در دولت تصویب شده است، 

پنجم دی ماه طی نامه ای رسمی به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده 
است که بر اساس آن در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین ثابت 

می ماند. 
الزم به ذکر است در جزئیات منابع بودجه دولت در الیحه ۱۴۰۱ 
تومان  میلیارد  هزار  حدود ۴۰۸  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری   نیز 
پیش بینی شده بود که نسبت به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال 

گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
دارایی های سرمایه ای  واگذاری  در بخش  که  است  در حالی  این 
۳۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و 

فرآورده های نفتی است.

طبق الیحه بودجه 1402
سال آینده افزایش قیمت بنزین نداریم

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 77 و 
شماره پالک : 46ق127ایران27 و شماره شاسی : s1412277578282 و شماره موتور : 00097663  به نام 

صاحب سند : بیت اهلل فایق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/269(

کارت خودرو و کارت سوخت سمندef7گازسوز رنگ سفید مدل 1391به شماره پالک ایران 15 352ل71 
وشماره موتور147H0027661 و شماره شاسی NAACJ1JC4DF133738 به نام وهاب مشیرآبادی در 

تاریخ 1401/10/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . )کد1401/10/270(

کارت پایان اینجانب اصغر صابری ساکن طالقان اصغرصابری کد ملی : 4899764855 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط است . )کد1401/10/271(

   کارت شناسایی خودرو به همراه کارت گارانتی و کارت طالیی خودرو پژو پارس xu7  به نام وسیله نقلیه 
: پژو پارس xu7  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک : 59د423 ایران 30  و 
شماره شاسی : NAAN01CA1EH122955  و شماره موتور : 124k0420057 به نام صاحب سند : علی 

میری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . )کد1401/10/272(

سندکمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : دناپالس توربواتوماتیک  و رنگ خودرو : مشکی متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 40 ایران 9۷6ن41  و شماره شاسی : NAAW61HU2NE482397  و 
شماره موتور : 153H0051119  به نام صاحب سند : محمدمهدی  جمال زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است . )کد1401/10/273(

شاسی  شماره   ، متالیک   - اناری  رنگ   ،  1۳۸9 ساخت  سال   ،  110 ام  وی  ام  خودرو  سبز  سند 
IR89212000967 ، شماره موتور MVM472FGA013450 و شماره انتظامی -۵9 ۷۳۷ س 6۸ مفقود 

شده است و فاقد اعتبار است .)کد1401/10/274(

با کدملی06۷02612۵4 فرزندمنصور خودروی 206 رنگ قرمزمتالیک  برگ سبز خودرو سمیرا کرامتی 
 10FSF94131134مدل 1۳۸2 باشماره پالک 26 ایران ۳46 ج 64 شماره شاسی ۸16296۳6 شماره موتور

درتاریخ 1401/10/10 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/275(

برگ سبز خودروی وانت  به نام وسیله نقلیه : پیکان وانت  و رنگ خودرو : سفید شیری- روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1390  و شماره پالک : 461ب69 ایران 22  و شماره شاسی : NAAA46AA7BG207075  و 
شماره موتور : 11490010309  به نام صاحب سند : شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/276(

برگ سبزهوندا 12۵ سی سی , نام وسیله نقلیه : مهران 12۵ سی سی , رنگ موتورسیکلت : طالیی , مدل 
موتورسیکلت : 1۳99 , شماره پالک : 2۸4۳۷ ایران 142 , شماره موتور : 9۷0۸29 , شماره تنه : ۵221 , نام 

مالک : امیر حسین ابراهیمی  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/277(

شاسی شماره  به  متالیک  خاکستری  رنگ   1391 ساخت  سال   405GLX پژو  خودرو  سبز  سند 
NAAM01CAXDR595080به شماره موتور124K0128584 مفقود شده است و فاقد اعتبار میباشد.

)کد1401/10/278(

و  پاناروما   ای  دنده  پژو 20۷   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری   خودرو  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی   سند 
: ایران4۸9-۵0ب۵4  و شماره شاسی :  : 1401  و شماره پالک  رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
NAAR03FE6NJ922021  و شماره موتور : 166B0066989  به نام صاحب سند : مرتضی مرتضایی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/279(

و مدل  : سفید روغنی  و رنگ خودرو  پژو 206    : نقلیه  نام وسیله  به  کارت خودروی سواری شخصی  
وسیله نقلیه : 1389 و شماره پالک : 88 421 ب 87 و شماره شاسی : NAAP23FG7AJ و شماره موتور 
باشد. اعتبار ساقط می  واز درجه  امیرعلی فزونی مفقود گردیده   : نام صاحب سند  به    13589003367 :

)کد1401/10/280(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین مختاری فرزند سید امیر عطاء به شماره شناسنامه 4050 و کد ملی 
0081420811 صادره از تهران در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته فناوری اطالعات و ارتباطات صادره از دانشگاه 
علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 20 تهران با شماره 1232306 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علمی و کاربردی واحد استانی تهران شرق به نشانی تهران 

خیابان بهار شیراز کوچه لواسانی پالک 2 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/10/281(

یک برگ سند شرکتی خودرو مزدا3 رنگ سفید روغنی مدل 1386 شماره پالک 82 ایران891 ق 28 
شماره شاسی NAGASX7CC11B00535 شماره موتور LF10359305 به نام سید علی دریاباری با کد 
ملی 2143072661 شماره شناسنامه 7068 فرزند نصراهلل در تاریخ 1401/10/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/282(

شرکت مذکور در تاریخ 1400/11/27 منحل اعالم گردید و آقای مجید حسن بیک کد ملی0041195329بسمت 
مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران – نیاوران – خیابان جبلی – خیابان 

مالحسینی – کوچه جاوید پالک 6 کد پستی 1978746716 می باشد.

کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
 : : NAAN01CA7DH906409  و شماره موتور  : 10 157ق87 و شماره شاسی  : 1392 و شماره پالک 
124K0308892  به نام صاحب سند : زهرا خنجری هنچوب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/283(

 كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و کارت هوشمند خودروسواری 
شخصی  به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : 1389  و شماره پالک : 83ی 
459 ایران 91 و شماره شاسی : s1412289660109 و شماره موتور : 3702190   به نام صاحب سند : مژگان 

پوررستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/284(

 سند کمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : 206 اس دی آریان  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله 
نقلیه : 1۳۸9 و شماره پالک : ایران21 4۷۷د1۸ و شماره شاسی : NAAP41FDOAJ281306  و شماره 
موتور : 13389002805  به نام صاحب سند : شرکت لیزینگ پارسیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/285(

پروانه اشتغال به کار مهندسی )شخص حقیقی(به شماره سریال 2۸2۷42 متعلق به کاوه آتش سخن فرزند 
عبدالحمید با کد ملی ۳۸21۳190۸9 و شماره شناسنامه 14۳1 در تاریخ 1401/0۸/29 مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/286(

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان )شخص حقیقی( به شماره سریال ۳۳1۳4 متعلق به وریا 
ایزدی فرزند علی با کد ملی ۳۸211202۷4 و شماره شناسنامه ۳۷ در تاریخ 1401/0۸/29 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/287(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آی سان نعمتی سولدرق فرزند سیامک به شماره شناسنامه 001۵۵026۷۸ 
صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما تهران با شماره سریال 
1۸21696 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آموزشکده 

سما تهران به کد پستی 14۷۷9996۵1 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/10/288(

برگ سبز خودروی پراید به مدل ۸۵به پالک96ط۷19ایران ۷9 به رنگ زیتونی به شماره موتور1۸2۸۸00وبه 
شماره شاسیs14122۸۵019۳06به مالکیت محمد عباسی قمصری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

میباشد.)کد1401/10/289(

برگ سبز خودروی سواری پراید 141 آی  مدل 1384رنگ بژ متالیکشماره پالک 33 645 د 94  به شماره 
شاسی S1482284125886  شماره موتور 01263190 به مالکیت محمدحسین زاده فرزند علی به شماره 

شناسنامه 2677 شماره ملی 3621928014   مفقود شده است و فاقد اعتبار است .)کد1401/10/290(

ملی  کد  و  به شماره شناسنامه ۳62  علی اصغر  فرزند  واعظ نیا   پانته آ  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
با شماره  الزهرا  از دانشگاه  از تهران در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی صادره  006900219۳ صادره 
10/2262۵_ز  مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

الزهرا به نشانی میدان ونک. ده ونک. امورفارغ التحصیالن دانشگاه ارسال نماید.نوبت سوم)کد1401/10/291(

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   1401/09/06 تاریخ   140160۳1200۸0026۷۵ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
آق قال، پرونده کالسه 140111441200۸000024 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بی 
بی عایشه سوقی فرزند تواق به شماره شناسنامه 2۳ و کدملی 49۷99۵۳۵۵۷صادره از آق قال 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 1۸9متر مربع در قسمتی از باقیمانده 
ششدانگ پالک شماره 1۳12 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷- حوزه ثبتی 
ملک شهرستان آق قال از سهمی آقای رحمن بردی توماج تایید گردیده است. لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی 

صادر خواهد شد. 1۳۸۷6/ م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/04

محمد فندرسکی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کویر گشت راد درتاریخ 1401/10/14 به شماره ثبت 
607243 به شناسه ملی 14011837896 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
:فعالیت در زمینه اخذ  آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
هرگونه  و  مکان  ذخیره  خارجی،  و  داخلی  گروهی  های  مسافرت  انجام  و  تنظیم  روادید، 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  گردشگری  خدمات 
گردشگری انجام هر یک از فعالیت های فوق مستلزم دریافت مجوز مربوطه از مرجع ذیربط 
وزارت متبوع می باشد. )هر گونه تغییرات در خصوص سهام، شرکا ،مدیران شرکت، مکان 
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  کل  اداره  موافقت  با کسب  باید  تاسیس شعبه  و  فعالیت 
مورخ   14012/126/9821 شماره  مجوز  بموجب  پذیرد(  صورت  تهران  استان  گردشگری 
شماره  مجوز  بموجب  گردید.  تاسیس  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان   1401/10/05
14012/126/9489 مورخ 1401/09/27 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس گردید. 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان شهید 
استاد مطهری، پالک 23، طبقه 1، واحد 3 کدپستی 1567618515 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد 
زهرا  خانم  الشرکه  ریال سهم   500000 دارنده   0018229311 ملی  به شماره  ماربینی  اسدی 
هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده   0450336654 ملی  شماره  به  راد  انصاری 
مدیره آقای محمد اسدی ماربینی به شماره ملی 0018229311 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم زهرا انصاری راد به شماره ملی 0450336654 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
و  قراردادها  و  بروات  قبیل چک، سفته،  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   :
مدیرعامل  تنها  امضای  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  منفرداً  مدیرعامل  امضای  با  عقوداسالمی 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1437729(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت الکترونیک مانی درتاریخ 1401/09/30 به شماره ثبت 
606578 به شناسه ملی 14011790930 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه کلیه موضوعات مربوط به 
تجارت الکترونیک مجاز و ارائه خدمات مجاز بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و 
توسعه ، فروش ، مشاوره ، تجزیه و تحلیل ، نظارت فنی ، پیاده سازی ، پشتیبانی و نگهداری فنی و 
عرضه خدمات مربوط به سیستمهای یکپارچه سازمانی ، سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان ، 
اتوماسیون انبار ، توزیع کاال خدمات مشاوره مدیریت درخصوص مدیریت استراتژیک ، مدیریت منابع 
انسانی بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای غیر الکترونیکی و توسعه خدمات نوین فنی ، طراحی 
، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها افتتاح حسابهای بانکی و اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از کلیه 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت شرکت در مناقصات 
، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها ، نهادها ، ادارات و شرکتها و موسسات 
دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
در زمینه فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام فعالیتهای مجاز تجاری و 
بازرگانی و اقتصادی ، خرید و فروش کاالها و خدمات مجاز ، اخذ و اعطاء نمایندگی ، انعقاد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی 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، 
تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان آزادی، پالک 493، ساختمان دانشگاه صنعتی 
شریف، 493، طبقه همکف کدپستی 1458889694 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیرعلی حاجی محمد یاسینی به 
شماره ملی 0077790685 دارنده 495000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدجواد شانظری به شماره 
ملی 1110864590 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیرعلی حاجی محمد 
یاسینی به شماره ملی 0077790685 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدجواد شانظری به شماره ملی 1110864590 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و 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 مدیرعامل 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 
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ثبت  به شماره  درتاریخ 1401/10/11  پاک  دیبا دخت  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت   
3657 به شناسه ملی 14011819597 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید مواد شوینده ، خرید ، فروش، 
توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی ، 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، 
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 قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و 
بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان پاکدشت، بخش مرکزی، شهر پاکدشت، 
)مسکن مهرامام رضا )ع ((، کوچه شقایق یکم، کوچه شقایق دوم، پالک 0، ساختمان نصر90، 
طبقه همکف، واحد 3 کدپستی 3397318767 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم صدیقه لشکری به شماره ملی 
4870075016 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم الهه سارانی به شماره ملی 4870079917 
ملی  شماره  به  لشکری  صدیقه  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   5000000 دارنده 
4870075016 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم الهه سارانی به شماره ملی 4870079917 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 مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا 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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یاقوت الماس پارک درتاریخ 1401/10/11 به شماره 
ثبت 606982 به شناسه ملی 14011819150 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
فعالیتهای  کلیه  :ارائه  فعالیت  اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع  زیر جهت  به شرح  آن 
از فروش کلیه کاالهای  بازرگانی خرید و فروش و پخش و خدمات پس  تجاری و خدمات 
و  اعتبارات  گشایش  بازرگانی،  مجاز  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید  بازرگانی،  مجاز 
نمایندگی  از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای  بانکها، ترخیص کاال  ال سی برای شرکت نزد 
شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
و  ارزی  بصورت  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ  کشور،  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  و  شعب 
مزایدات  و  پیمانها   ، مناقصات  کلیه  در  شرکت  خارجی،  و  داخلی  بانکهای  کلیه  از  ریالی 
و  سمینارها  و  همایشها  کلیه  در  شرکت  المللی،  بین  و  داخلی  از  اعم  خصوصی  و  دولتی 
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت  کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی 
اخذ اعتبار و وام گرفتن از بانک ها و موسسات و اشخاص و موسسات و باز کردن حساب 
جاری و ثابت در بانک ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت 
 ،2034 پالک  ولیعصر،  خیابان  سینا،  ابن  خیابان  آباد،  یوسف  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش 
طبقه 3، واحد 6 کدپستی 1433713135 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا مباشر امینی به شماره 
به  امین اسکندری چوبتراش  الشرکه آقای  ملی 2710040646 دارنده 5000000 ریال سهم 
شماره ملی 2740456069 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا 
مباشر امینی به شماره ملی 2710040646 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امین اسکندری چوبتراش به شماره ملی 
: کلیه  امضا  نامحدود دارندگان حق  به مدت  به سمت رئیس هیئت مدیره   2740456069
، قراردادها، عقود  ، بروات  از قبیل چک ، سفته  بهادار و تعهد آور شرکت  اوراق و اسناد 
اسالمی با امضای زهرا مباشر امینی و امین اسکندری چوبتراش متفقًا و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء زهرا مباشر امینی یا امین اسکندری چوبتراش منفرداً 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 
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