
اقتصاد
سه شنبه 27 دی 1401/ شماره 1408

3روزنامه صبح ایران اخبار  

بودجه سال آینده انقباضی است

خواب های بودجه ۱۴۰۲ برای سفره مردم !

گروه اقتصاد - دومین بودجه دولت رئیسی 
در حالی به دست بهارستان نشینان رسیده که 
کارشناسان معتقدند راه خروج از رکود تورمی 
تشدید  عوامل  به  توجه  با  فعلی  شرایط  در 
اعمال  کشور،  اقتصاد  در  مالی  بحران  کننده 
سیاست های درست انقباضی پولی در بودجه 

است.
مقایسه ارقام منتشر شده با ارقام بودجه سال 
گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، نشان 
می دهد که احتماال بودجه سال آینده تا حدی 

انقباضی خواهد بود.
در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصادان و 
استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش اقتصاد 
۲۴ که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است یا انقباضی؟ 
گفت: اگرچه اعالم شده که بودجه انقباضی 
است، ولی چنین نیست. نباید الیحه بودجه 

سال آینده را با بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد؛ 
بلکه این مقایسه باید با عملکرد و نحوه اجرای 
به   ۱۴۰۲ بودجه  بگیرد.  صورت   ۱۴۰۱ بودجه 
لحاظ رشد تا حدی متعادل است، از این رو نه 
انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع از 

معدود مزایای بودجه ۱۴۰۲ است.
انقباضی  باسیاست  رابطه  در  سعدوندی 
دولت در قبال بودجه ۱۴۰۲ گفت: زمانی که 
مناسبی  وضعیت  در  نقدینگی  نسبت های 
باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی 
شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در 
اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر 
و نااطمینانی را بیشتر می کند و در نهایت به 

افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد 
خاطرنشان  است  تورمی  رکود  دچار  کشور 

نیازمند  از رکود تورمی  ایران برای رهایی  کرد: 
به  تورم  افزایش  بدون  که  است  بسته هایی 
خروج از رکود منجر شود. بسته خروج از رکود 
باید از جنس سیاست های انبساطی باشد چرا 
که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 
چنین  در  است.  بوده  منفی  گذشته  سال   ۸
شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین 
سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل 
برسد؛ بنابراین این سرمایه باید از طریق درآمد 

حاصل از کوچک سازی دولت تامین شود.
سیاست ضد تورمی در بودجه سال آینده جایی 

دارد؟
وی تأکید کرد: برای خروج از رکود باید یک 
سیاست های  پایه  بر  تورمی  رکود  ضد  بسته 
ما  کشور  در  شود.  تنظیم  مالی  انبساطی 

برای  که  است  این  اقتصاد  علم  توصیه  نیز 
انبساطی  مالی  سیاست های  رکود،  از  رهایی 
تورم  کنترل  برای  همزمان  و  می شود  طراحی 
سیاست های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی 
بنابراین شاید  پولی در دستور کار قرار گیرد؛ 
نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال 
سیاست های درست انقباضی پولی در بودجه 

باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با اقتصاد 
۲۴ با اشاره به اینکه فرآیند تفکری که در بودجه 
حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، 
گفت: متاسفانه تغییر جدی درخصوص تدبیر 
دیده  آینده  سال  بودجه  در  جدید  اندیشه  و 
اصالح  عنوان  تحت  که  چیزی  آن  نمی شود. 
خوب  ساختار  شد،  مطرح  بودجه  ساختاری 
و مناسبی ندارد؛ یعنی اصال اصالح ساختاری 
صورت نگرفته است. حتی می توان ادعا داشت 
که وضعیت بودجه نویسی بدتر هم شده است.

دولت  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادان  این 
خصوصی سازی  بر  بیشتر  پافشاری  با  باید 
 ۴۴ اصل  اساس  بر  و  دولتی  شرکت های 
را  بودجه  کسری  از  بخشی  اساسی،  قانون 
تامین کند، تصریح کرد: واگذاری شرکت های 
دولتی می تواند موجب افزایش نرخ اشتغال 
باشد که در نتیجه این امر فضای گسترده تر 
فعالیت بخش خصوصی به وجود می آید، اما 
رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است 
که به اسم کوچک سازی دولت در حال انجام 

است.
سعدونی با اشاره به اینکه دولت تورم سال 
گفت:  است،  گرفته  نادیده  کامال  را   ۱۴۰۱
همچنین دولت هیچ جبرانی برای آن در نظر 
نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت دالر در 
بازار آزاد تورم زا خواهد بود؛ بنابراین تمام این 
موضوعات نشان می دهد، سال ۱۴۰۲ هم درگیر 
تورم هستیم و هزینه های ایجاد شده در بودجه 
آینده به هزینه های زندگی مردم اضافه  سال 
بودجه  در  انقباضی  اگر  همچنین  می شود. 
اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مردم 
پرداخت خواهد شد. دقیقا مطابق آنچه در سال 

۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.

وزیر نفت وضعیت گازرسانی به شمال شرق را تشریح کرد و گفت: 
مردم در این چند روز با بهینه مصرف کردن گاز خیلی کمک کردند، 
در تهران تقریباً در این چند روز روزانه نزدیک به ۴ تا ۵ میلیون متر 
مکعب گاز صرفه جویی شده و در خراسان رضوی نیز با صرفه جویی 
که مردم انجام داده اند میانگین روزانه ۲ میلیون مترمکعب به شبکه 

گاز کمک شد.
با اشاره  تلویزیونی  ایسنا، جواد اوجی در گفت وگویی  به گزارش 
به سفر به استان خراسان رضوی، اظهار کرد: جلسه ای با استاندار 
داشتیم، روند گازرسانی در جنوب استان خراسان رضوی که دیروز 
بعضی از شهرستانها دچاره مشکل شده بودند را دنبال کردیم. تقریباً 
می توانم بگویم که به طور جد شبکه گاز در سراسر کشور پایدار است 
و فقط شهرستان تربت جام است که در حقیقت نزدیک به ۱۷ هزار 
مشترک از نعمت گاز بی بهره شده اند که همکارانمان در شرکت گاز 
و در شرکت پاالیش و پخش گاز تمام توان را برای رفع مشکل به کار 
گرفته اند. وی با بیان اینکه گستره شبکه گازرسانی در کشور حدود ۳۶ 
هزار و ۳۶۵ روستا و بالغ بر ۱۲۲۴ شهر را در بر می گیرد، گفت: گستره 
شبکه گازرسانی نزدیک به ۴۸۰ هزار کیلومتر است که واقعاً یک شبکه 
گازرسانی بی نظیر در دنیا است. در این چند روز هم خوشبختانه علی 
رغم سرمای بسیار شدیدی که در کشور بود مصرف مدیریت شد و در 

حال حاضر فقط در تربت جام با مشکل مواجه هستیم. توزیع رایگان 
نفت سفید و همچنین کپسول گاز در تربت جام به عنوان آخرین 
قسمت شبکه توزیع شروع شده و نزدیک به ۱۷ هزار بخاری برقی و 

نفتی خود شرکت گاز تدارک دیده که توزیع می شود.  
با کشور  هم مرز  تقریباً  این شهرستان  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
افغانستان است، گفت: قرار است یک خط تقویت انتقال از فریمان 
یا از خود مشهد به منطقه کشیده شود که از همین امروز عملیات آن 
آغاز می شود تا انشاالله سال آتی مشکلی نباشد. به علت زیرساخت 
ضعیفی که این استان داشت و به علت اینکه در انتهای شبکه توزیع 
قرار دارد و با این خط انتقال قول می دهیم که سال آینده هم دیگر 

شاهد قطعی گاز این شهرستان نباشیم.
اوجی با بیان اینکه سرمای بی سابقه ای در کشور رخ داد، به طوری 
که میانگین دمای ۲۰ استان منهای ۱۰ درجه زیر صفر بود، الحمدالله در 
همه اقصی نقاط کشور در استانهای غرب و شرق و مرکز کشور شبکه 
گاز پایدار است، گفت: از پنجشنبه صبح گاز وارداتی  ترکمنستان قطع 
شده است، در این کشور نیز مردم دچار مشکل شده اند گاز خانگی 
قطع شده حتی قزاقستان و ازبکستان به همین لحاظ گاز صادراتی 
شان به ایران را از پنجشنبه قطع کردند و به محض قطع گاز، سریع 

تغییر آرایش شبکه را دادیم و مصرف را مدیریت کردیم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در هیچ جا قطعی گاز نداشتیم، دیروز 
هم که در جنوب خراسان این اتفاق افتاد همکاران به طور جد پیگیر 
هستند ما از قبل هم تدارک دیده بودیم سوخت دوم و هم سوخته 

نفت سفید و هم کپسول گاز را تامین کنیم.

سعدوندی: زمانی که نسبت های 
نقدینگی در وضعیت مناسبی 
باشد، سیاست انبساطی پولی 
می تواند اجرایی شود؛ اما برای 
کشور ما که حجم نقدینگی 
در اقتصاد آن زیاد است؛ 
این روش، شرایط را بدتر و 
نااطمینانی را بیشتر می کند و 
در نهایت به افزایش نرخ تورم 
منجر خواهد شد

وزیر نفت تشریح کرد
وضعیت گاز رسانی در شمال شرق کشور

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد
 افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی شرکت های

لوازم خانگی

 ۱۵ تا   ۱۰ قیمت  افزایش  از  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
درصدی برخی از شرکت های لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیری ها 

نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شش یا هفت شرکت 
قیمت محصوالت خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده اند، اما بقیه 
شرکت ها هنوز قیمت ها را افزایش نداده اند و منتظر صدور مجوز افزایش 

قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت ها با مجوز سازمان حمایت باال رفته؟ 
گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می دهد که مجوزی برای 
افزایش قیمت صادر نشده است. بنابراین فروشندگان هم منتظر هستند 
ببینند تکلیف چه می شود.   پازوکی با بیان اینکه سازمان حمایت باید به 
مردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی برای افزایش قیمت صادر کرده یا 
خیر تصریح کرد: مبنای گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه 
۱۲۴ است، اما اآلن که حداقل شش کارخانه قیمت ها را افزایش دادند و 
بقیه هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص نیست. این در حالی است 
که اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود 
که از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده 
و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشتر 
صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با 
نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر 
تولیدکننده ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می تواند آن را به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی 
صنعت،  وزارت  امسال سخنگوی  اواخر خرداد  است  گفتنی  گیرد.  قرار 
معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای 
تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و 

ظرفشویی خبر داده بود که از اول تیر اجرایی شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز در گفت و گو عنوان کرد
کاهش ۴۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: از مردم این مرز بوم به دلیل همکاری ها 
تشکر می کنیم و امیدواریم با ادامه دادن صرفه جویی به ما برای تأمین گاز 

تمامی هموطنان یاری کنند.
به گزارش مهر، طی روزهای گذشته مصرف گاز در بخش خانگی از ۷۰۰ متر 
مکعب گذر کرد و نگرانی هایی را به وجود آورد، اما اکنون میزان مصرف گاز در 
بخش خانگی چقدر است، سخنگوی شرکت ملی گاز در رابطه با این موضوع 
به مهر گفت: در روز جاری مصرف گاز به ۶۶۰ متر مکعب رسید و تولید گاز 
همچنان ۸۴۰ متر مکعب است. وی ادامه داد: در روز گذشته قطعی ها به 
صورت موردی وجود داشته و خوشبختانه به جز تربت جام شاهد قطعی 
گسترده نبوده ایم. اعظمی اضافه کرد: خطوط سراسری گاز کشور پایدار است، 
اما شرایط گازی کشور همچنان در مرز هشدار قرار دارد، زیرا با تغییر برودت 
این میزان مصرف تغییر می کند. وی در خاتمه خاطر نشان کرد: از مردم این 
مرز بوم به دلیل همکاری ها تشکر می کنیم و امیدواریم با ادامه دادن صرفه 

جویی به ما برای تأمین گاز تمامی هموطنان یاری کنند.

بازار اینترنت ثابت انحصاری است
شورای رقابت، بازار اینترنت ثابت را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد 

و بر همین اساس مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز ملی رقابت، با بررسی بازار اینترنت ثابت، 
شورای رقابت به استناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار انحصاری دانست. بر 
همین اساس مرکز ملی رقابت به ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار 
و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت مکلف شد. گفتنی است؛ مرکز 
ملی رقابت باید این دستورالعمل را با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و نظرخواهی از سایر ذی نفعان، 

تهیه و جهت تصویب به شورای رقابت ارائه نماید.
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147H0240767 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.)کد1401/10/388(

  کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : دودی-روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳7۹  و 
شماره پالک : ۹2ط۳۵7-۳۶  و شماره شاسی : S1412279645309  و شماره موتور : 00165935  به نام صاحب 

سند : بی بی فاطمه هاشمی مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/389(

 NAAP13FE4GJ897322کارت خودرو 20۶ تیپ ۵ مدل ۹۵ به شماره پالک ایران 10 4۵7ج 8۵ و شماره شاسی
و شماره موتور 163B0291512 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/10/390(

برگ سبز خودروی   سواری  به نام وسیله نقلیه : ریو  و رنگ خودرو : نقره ای متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 
1۳8۶  و شماره پالک : ۶۵ 487د4۳  و شماره شاسی : NAs61002271125875  و شماره موتور : 1023958  

به نام صاحب سند : مهدی زیدآبادی نژاد مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/391(

سند مالکیت برگ سبز خودرو و کارت ماشین خودرو سواری سیستم لیفان X60 رنگ سفید مدل 1395 شماره 
پالک 10ایران937-م31 شماره شاسیNAKSG431XFB129680 شماره موتورLFB479Q141100294به 
نام مسعود قربان اوغلی کد ملی 0058120548 شماره شناسنامه 23861 فرزند محسن در تاریخ 20/10/1401 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/392(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 94  و 
شماره پالک : 34ج961. 64 ایران  به نام صاحب سند : سیدمحمد احمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/10/393(

  سند مالکیت خودروی   نیسان  به نام وسیله نقلیه : نیسان دوگانه اپشنال خط پادرایی  و رنگ خودرو : آبی  و 
مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک :  8۶ج7۵2-۵0  و شماره شاسی : 0۶82۹۶8  به نام صاحب سند : مرضیه 

صدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/394(

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 1۳۹۹07440۶2 و به شماره موتور 1248۵1۹721۶ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/395(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مجتبی قاسمی حصار فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 8۳ و کد ملی 
۳87۵8۵1811 صادره از همدان در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از دانشگاه عمران توسعه با شماره 1714 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه عمران توسعه به 

نشانی همدان، میدان جهاد، چهارراه عارف کد پستی ۶۵1۵7۳۵۶17 ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/10/396(

سند کمپانی  خودروی کامیون  به نام وسیله نقلیه : فائو کمپرسی جفت  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : ۹۵ و شماره پالک : ۶2ع8۹۳ ایران ۶۵  و شماره شاسی : N5T6CA325GDH00292  و شماره موتور 
: CA6DM242E352577796  به نام صاحب سند : تیام ایزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/397(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی:
گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب الله نوروزی ورزقانی فرزند میکاییل به شماره شناسنامه 3148 و شماره 
ملی 0321756975 صادره از کرج در مقطع لیسانس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش شیالت صادره از واحد 
دانشگاهی تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود گواهینامه موقت را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی : تهران، بزرگراه شهید بابایی)غرب به شرق(- خروجی حکیمیه- 

خیابان شهید صدوقی- بلوار وفادار- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تحویل نماید. )کد1401/10/398(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب روشنک کرمجانی فرزند گودرز به شماره شناسنامه ۳888 صادره از 
کرمانشاه به شماره 1۶۳4488 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک فوق رابه دانشگاه مربوطه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران _ ورامین _ پیشوا به  

آدرس شهرستان پیشوا میدان نقش جهان ارسال نماید .

سند کمپانی خودروی پژو 20۶ آریان به مدل 1۳8۹ و پالک 42۶ط22 ایران 44 به رنگ خاکستری متالیک 
به شماره شاسیNAAP31EGXAJ238229 به شماره موتور 14189019028 به مالکیت کرمعلی جوادی فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/399(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و 
رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1390 و شماره پالک : 27ج 362 ایران 86  و شماره شاسی : 
Naacj1jc7bf287244  وشماره موتور : 14790011946  به نام صاحب سند : شعبانعلی ابو مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/400(

گواهی فعالیت صنعتی به شماره :219 کد:20۶-0101 به نام مهدی حقانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. نوبت دوم 

برگ سبز خودرو پراید بار سفید رنگ مدل 1۳۹۹ به شماره پالک ۵۵ س ۹4۳ ایران 48 متعلق به حسن 
بحرینی با کد ملی ۶1000۵1۹2۳ شماره شناسنامه 0 فرزند اسماعیل در تاریخ 1401/10/2۵ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/401(
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت همراه صادق درتاریخ 1401/08/11 به شماره ثبت 604158 به شناسه ملی 
14011626450 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطا 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهیالت بانکی بصورت 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 داخلی و خارجی 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 ،سرمایه گذاری ، مشارکت ،بهره برداری 
طرح در زمینه کاالهای الکترونیکی ، واردات ، تولید ، و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز الکترونیکی 
اعم از کامپیوتر ها ، گوشی های تلفن همراه هوشمند و غیر هوشمند ، کامپیوتر های قابل حمل و کلیه لوازم های جانبی 
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، آسمان، خیابان گلستان، بن بست شبنم، پالک 6، طبقه 4 کدپستی 
1998189196 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم فاطمه عزیزیان به شماره ملی 0020468857 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای احمد عزیزیان به شماره ملی 
0044496583 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه عزیزیان به شماره ملی 0020468857 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمد عزیزیان به شماره 
ملی 0044496583 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 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 )1441662(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا صنعت الوین درتاریخ 1401/10/21 به شماره ثبت 607569 به 
شناسه ملی 14011858858 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و توزیع ابزارآالت صنعتی و تراشکاری و فرزکاری 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، هفده شهریور)شادآباد(، کوچه شهید علی اصغر زارعی، خیابان 
هفده شهریور، پالک 100، پاساژ خسروان، طبقه 2، واحد 55 کدپستی 1371989326 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید ابراهیمی به شماره 
ملی 1729833853 دارنده 800000000 ریال سهم الشرکه آقای یعقوب ابراهیمی به شماره ملی 1729911234 
دارنده 1200000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای یعقوب ابراهیمی به شماره ملی 1729911234 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 با مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء مدیر عامل 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 )1441663(

آگهی تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
نظر به اینکه آقایان محمدرضا و خانم فرخنده نقره احدی از ورثه مرحوم عبدالرحیم 
انحصار وراثت 140137390000038975 - 1401/01/10 شورا  با تقدیم دادنامه  نقره 
مجتمع 3 اهواز و گواهی واریز مالیات بر ارث تقاضای صدور سند مالکیت پالک 
1253/2051 واقع در بخش 2 اهواز ملکی مورثی خود را به قدرالسهم نموده و اظهار 
داشته اصل سند مالکیت مورث نزد خانم / اقای ناصر نقره که از ارائه و تسلیم آن 

خودداری می نماید. 
مراتب جهت استرداد سند مالکیت به مشارالیه اخطار که پس از ابالغ و سپری 
شدن مهلت مقرر سند مالکیت مورث را به اداره مسترد ننموده است بنابراین مراتب 
جهت اطالع کلیه ورثه و عموم آگهی تا چنانچه از وجود سند مالکیت اطالع دارند 
و یا اینکه مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد ظرف مدت 15 روز پس 
از انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند در غیراینصورت و سپری 

شدن مهلت مقرر وفق مقررات سند مالکیت بنام ورثه صادر و تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشار آگهی :1401/10/27

نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
52517/ م / الف 

آگهی تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
نظر به اینکه آقایان محمدرضا و خانم فرخنده نقره احدی از ورثه مرحوم عبدالرحیم 
انحصار وراثت 140137390000038975 - 1401/01/10 شورا  با تقدیم دادنامه  نقره 
مجتمع 3 اهواز و گواهی واریز مالیات بر ارث تقاضای صدور سند مالکیت پالک 
1252/2051 واقع در بخش 2 اهواز ملکی مورثی خود را به قدرالسهم نموده و اظهار 
داشته اصل سند مالکیت مورث نزد خانم / اقای ناصر نقره که از ارائه و تسلیم آن 

خودداری می نماید. 
مراتب جهت استرداد سند مالکیت به مشارالیه اخطار که پس از ابالغ و سپری 
شدن مهلت مقرر سند مالکیت مورث را به اداره مسترد ننموده است بنابراین مراتب 
جهت اطالع کلیه ورثه و عموم آگهی تا چنانچه از وجود سند مالکیت اطالع دارند 
و یا اینکه مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد ظرف مدت 15 روز پس 
از انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند در غیراینصورت و سپری 

شدن مهلت مقرر وفق مقررات سند مالکیت بنام ورثه صادر و تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/10/27

نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
دفتر خدمات مسافرت هوایی باهارتا پرواز جنوبشرق52518/ م / الف 

نظر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مسافرت 
با  کرمان  شهر  در  پروازجنوبشرق  باهارتا  هوایی 
شرف  در  سهرابی  سمیرا  خانم  امتیازی  صاحب 
از  باشد  به حقوقی می  از حقیقی  تبدیل وضعیت 
دارند  یا شکایتی  و  ادعا  از دفتر مذکور  کسانیکه 
دعوت می گردد مراتب را درنهایت بمدت دو ماه از 
تاریخ این آگهی بطور کتبی به سازمان هواپیمایی 
نقل  و  حمل  شرکتهای  بر  نظارت  کشوری-دفتر 

هوایی و امور فرودگاهها اعالم نمایند.


