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 70 درصد تخفیف برای گازبهای فصل سرد 1401
مشترکینی که قبوض را پرداخت کردند؛ بستانکار می شوند

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: روز گذشته 
باتوجه به سرمای شدید و در راستای کمک به معیشت مردم رئیس جمهور 
دستور جدیدی صادر کرد و بنا بر این شد که 70 درصد از افزایش قبوض 
و تعرفه های گاز برای فصل سرد 1401 تخفیف داده شود ولی مصوبه دولت 
کامال پابرجا است و فقط به دلیل حاکم شدن سرما در کشور این تخفیف در 
نظر گرفته شده است، یعنی مصوبه 16 آذر 1401 از سال آینده کامال اجرایی 
خواهد شد و فقط تا پایان سال تخفیف 70 درصد نسبت به افزایش گازبها 

اعمال می شود.
مسلم رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از تخفیف 70 درصدی 
روی سال تعرفه های جدید قبوض گاز برای فصل سرد جاری خبر داد و اظهار 
داشت: بر اساس بند "م" تبصره یک قانون بودجه  مصوب شده که باید الگوی 
مصرف گاز اصالح شود و همچنین طبق بند "ک" تبصره 15 مشترکینی که 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند اگر در الگوی مصرف باشند 
گازبهایشان رایگان خواهد بود و اعتبار مورد نیاز هم از افزایش تعرفه گازبهای 
مشترکین پرمصف تامین خواهد شد، بر این اساس دولت در 16 آذر 1401 
مصوبه ای به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ابالغ کرد و قیمت گازبهای مشترکین 
خانگی اعالم شد.  وی افزود: بر اساس قانون جدید صدور قبوض گاز طبق 
مصوبه 16 آذر 1401 دولت؛ گازبهای سه پله اول که مصارف متعارف داشتند 
بدون تغییر در نظر گرفته شد سه پله 4 ،5 و 6؛ 30 درصد گازبها نسبت به 
سال قبل افزایش پیدا کرده و پله 7 تا 10 که جزء مشترکین پرمصرف هستند 
50 درصد افزایش تعرفه نسبت به سال قبل داشته اند و دو پله 11 و 12 که 
بدمصرف و بسیار پرمصرف هستند به ترتیب 5 هزار و 6 هزار تومان افزایش 
تعرفه اعمال می شود. از زمان ابالغ مصوبه اطالع رسانی گسترده ای صورت 
گرفت که مشترکین افزایش قیمت را در نظر داشته باشند و هم با مصرف 
بهینه داشته باشند تا گاز به تمام نقاط کشور برسد و هم اینکه شاهد قبوض 
باال نباشند. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
همزمان با این مصوبه از ابتدای دی ماه موج جدید سرما وارد کشور شد و افت 
دمای بی سابقه ای را شاهد بودیم، به طوری که 26 استان دمای زیر 20 درجه 
داشتند و اکنون با وجودی که چند روز از بهمن ماه سپری شده همچنان دمای 
زیر صفر را در شهرهای زیادی شاهد هستیم، بنابراین همزمان با مصوبه، افت 
دما؛ مصارف را باال برد و قبض های جدیدی که بر اساس تعرفه های جدید در 
چند روز اخیر صادر شد مبالغ باال را شاهد بودیم. البته از 30 میلیون قبض 
تاکنون 16 میلیون و 700 هزار قبض صادر شده و از این میزان قبض صادره 
60 درصد از مشترکین در 3 پله اول قرار گرفتند، یعنی الگوی مصرف را رعایت 
کردند و افزایش گازبها نداشتند و تنها 1.6 درصد از مشترکین در دو پله 11 12 
هستند که با توجه به اینکه گازبهایشان با نرخ ثابت 5 هزار و 6 هزار تومان بود؛ 

افزایش تعرفه چشمگیری نسبت به سال گذشته شاهد بودند.

 ترانس خزر؛ از ورود گاز ترکمن ها به اروپا تا قطع سواپ به ایران

رژیمحقوقیخزراجازهعملیاتمیدهد؟
تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: رژیم 
حقوقی دریای خزر نیاز به تایید کشورهای دیگر 
منطقه برای اجرای پروژه ترانس خزر دارد که فعال 
این موضوع روشن نیست و عدم دقیق بودن رژیم 
حقوقی به احتمال زیاد از پیشرفت چنین پروژه ای 

جلوگیری می کند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  فلکشاهی  همایون 
اقتصادی ایلنا، در ارزیابی اجرای پروژه ترانس خزر 
و تبعات آن بر ایران اظهار داشت: اگر پروژه اجرا 
شود، خط لوله ترانس خزر می تواند گاز ترکمنستان 
جمهوری  از  زمینی  و  زیردریایی  طریق  از  را 
آذربایجان به اروپا حمل و نقل کند. اما این پروژه با 
چالش های عظیمی از جمله چالش های اقتصادی، 
فنی، سیاسی و ژئوپلیتیکی مواجه است. بنابراین 
ارزیابی ما این است که با وجود بحران گاز در اروپا 
بعد از جنگ روسیه و اوکراین، این پروژه در حال 
حاضر عملی نیست و هیچ نشانه ای هم مبنی بر 

اجرایی شدن آن در آینده دیده نمی شود.
ترکمنستان برای جانشینی روسیه آماده می شود

کشورهای  انرژی  نقشه  تغییر  درباره  وی   
آسیای میانه با پروژه ترانس خزر گفت: جمهوری 
ترکمنستان، کشوری است که بعد از روسیه، ایران 
و قطر جایگاه چهارم در میزان ذخایر گاز طبیعی 
را دارد و دومین میدان بزرگ گازی جهان یعنی 
میدان گالکینیش یولوتان بعد از میدان مشترک 
پارس جنوبی را داراست و صادرات گاز طبیعی منبع 
اصلی درآمد دولتی و اقتصاد جمهوری ترکمنستان 
است. مشکل اساسی ترکمنستان محصور بودنش 
راه های  بتواند  سختی  به  شده  باعث  که  است 
باشد.  داشته  اختیار  در  گاز خود  برای  صادراتی 
ترکمنستان تاکنون با یک خط لوله انتقال گاز به 
غرب چین فقط یک راه صادراتی اصلی تکمیل کرده 
است. خط لوله های دیگری به ایران و روسیه دارد 
اما در سال های اخیر این مبادالت یا قطع شده اند 
یا به میزان اندکی کاهش پیدا کردند. بنابراین در 
زمانی که اروپا سعی دارد وابستگی خود از واردات 
گاز از روسیه را به صفر برساند، پروژه ترانس خزر 
می تواند به ترکمنستان اجازه دهد تا به مشتریان 
اروپایی دسترسی پیدا کند. ازبکستان کشور دیگر 
منطقه است که صادرات گاز طبیعی دارد اما با 
توجه به میزان کم ذخایر و استخراج این کشور, 
پروژه ترانس خزر نمی تواند تراز گاز این کشور را 
تغییر دهد، اما در هر حال ترانس خزر در واقع 
مسیری برای تغییر نقشه انرژی در ترکمنستان 

خواهد بود.
گاز ایران و روسیه را دور می زنند؟

ادامه  در  کپلر  بین المللی  موسسه  تحلیلگر 
راهی  می توان  را  ترانس خزر  این  آیا  اینکه  درباره 
روسیه  و  ایران  گازی  پروژه های  زدن  دور  برای 
شود  اجرایی  پروژه  این  اگر  کرد:  تاکید  دانست، 
که  این  خاطر  به  افتاد،  خواهد  اتفاق  این  قطعا 
بلندمدت  ترکمنستان می توانند در  بزرگ  ذخایر 

جمهوری  حتی  و  روسیه  گاز  جایگزین  حدی  تا 
آذربایجان در بازار اروپا باشند، اما این کار نه فقط 
نیاز به توافق سیاسی مهم در زمینه ترانس خزر 
دارد بلکه نیاز به سرمایه گذاری عظیمی در صنعت 
باالدستی ترکمنستان دارد تا تولید گاز از ۸0 میلیارد 

مترمکعب دو تا سه برابر شود.
ترانس خزر؛ فعال تهدیدی برای مسکو

وی ادامه داد: این پروژه همچنین در بلندمدت 
می تواند رقیب مهم تجارت گاز میان اروپا و ایران 
باشد که البته فعال ایده تجارت بین ایران و اروپا 
یک ایده ای است که در بلندمدت می تواند مطرح 
در  زیادی  تغییرات  صورتی که  در  آنهم  و  شود 
روابط سیاسی انجام شود. اما در هر حال پروژه 
برای روسیه است. در  تهدیدی  ترانس خزر فعال 
سال میالدی 2022، اروپا توانسته وابستگی واردات 
گاز طبیعی از روسیه از 40٪ در اوایل سال به کمتر 
از 10٪ برساند. در آینده نزدیک امکان اینکه این 
سهم به صفر کاهش پیدا کند وجود دارد. از آن 
سو واردات اروپا از نروژ و ال ان جی به ویژه از آمریکا 

شدیداً افزایش پیدا کرده است. 
رژیم حقوقی خزر دست و پای ترانس خزر را 

می بندد
فلکشاهی خاطرنشان کرد: ترانس خزر صد در 
به  ایران  گاز  صادرات  احتمالی  پروژه  پایان  صد 
اروپا نخواهد بود، اما صدمه سنگینی به این آرزو 
خواهد زد. به هر حال در کوتاه مدت به علت روابط 
داخلی  بازار  تامین  البته مشکالت  و  بد  سیاسی 

در ایران، هیچ امیدی برای صادرات گاز ایران به 
اروپا وجود ندارد. اما خودِ پروژه ترانس خزر هم با 
مشکالت عظیمی چه از لحاظ اقتصادی یا سیاسی 
روبه رو است. رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به تایید 
کشورهای دیگر منطقه برای اجرای این پروژه دارد 
که فعال این موضوع روشن نیست و عدم دقیق 
پیشرفت  از  زیاد  احتمال  به  رژیم حقوقی  بودن 

چنین پروژه ای جلوگیری می کند. 
کشمکش بین ایران، روسیه- آمریکا، اروپا

    وی با اشاره موضوع حقوقی دریای خزر و 
مانعی که بر سر اجرای ترانس خزر ایجاد می کند، 
گفت: اگر قرار است پروژه اجرا شود، تا اجرایی 
زیادی است. کشورهای دیگر  شدن زمان خیلی 
منطقه مثل ایران و روسیه حداکثر تالش خود را 
خواهند کرد تا اجازه ندهند این پروژه پیش برود. 
بنابراین با توجه به اهمیت ایران و روسیه، امکان 
بتوانند  آذربایجان  و جمهوری  ترکمنستان  اینکه 
به یک توافق نهایی برسند کم است، مخصوصا با 
توجه به قدرت نفوذ روسیه در سیاست و اقتصاد 
کامل  پشتیبانی  با  فقط  پروژه  این  ترکمنستان. 
اما  برود،  پیش  می تواند  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 
هزینه ها، و چالش های سیاسی باعث می شوند که 
ترانس خزر جزء اولویت های غرب نباشد. فعال غرب 
می تواند دسترسی به گاز ارزان تر از طریق ال ان جی 
مثال از آمریکا و قطر و یا موزامبیک برخوردار باشد.

احتمال خداحافظی با سواپ گاز ترکمنستان
تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر درباره اجرای 

پروژه ترانس خزر و تاثیر آن بر توقف سواپ گاز 
ترکمنستان به ایران توضیح داد: اگر فرض کنیم 
ایران  با  گاز  سواپ  دیگر  شود،  عملی  پروژه  این 
هیچ نفعی نه برای ترکمنستان و نه برای جمهوری 
آذربایجان خواهد داشت. سواپ گاز دقیقا به این 
دلیل است که ترکمنستان بتواند بخش اندکی از 
به  ایران  از خاک  راه زمینی  از  را  گاز خود  تولید 
جمهوری آذربایجان صادر کند. بنابراین اگر پروژه 
اجرا شود، سواپ گاز بعد از پایان یافتن شرایط و 

ضوابط قرارداد دیگر تمدید نمی شود. 
ترانس خزر ادامه ترانس آناتولین و منافع ترکیه

افزایش  بر  پروژه  تاثیر  درباره  ادامه  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  نیز  دارد  قفقاز  در  ترکیه  نفوذ 
با توجه به روابط فرهنگی زبانی قوی بین ترکیه، 
این  احداث  ترکمنستان،  و  آذربایجان  جمهوری 
خط لوله احتماال به نفوذ ترکیه در منطقه کمک 
خواهد کرد. در دو سال اخیر، ترکیه توانسته از 
فرصت های ژئوپولتیکی منطقه از جمله در جنگ 
ناگورنو قره باغ 2020 و بعد از شروع جنگ روسیه و 
اوکراین استفاده کند، خط لوله ترانس خزر بعد از 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به احتمال زیاد 
همان راه خط لوله ترانس آناتولین را خواهد گرفت، 
یعنی از ترکیه عبور خواهد کرد. بنابراین این پروژه 
برای نفوذ ترکیه هم در قفقاز و هم در اروپا اهمیت 
زیادی دارد و هم از لحاظ اقتصادی که بتواند به 
واردات گاز خود تنوع بیشتری ایجاد کند و در کل 

در میان مدت این به ضرر ایران خواهد بود.

اخبار

فلکشاهی: با توجه به روابط 
فرهنگی زبانی قوی بین 

ترکیه، جمهوری آذربایجان و 
ترکمنستان، احداث این خط 
لوله احتماال به نفوذ ترکیه در 
منطقه کمک خواهد کرد. در 

دو سال اخیر، ترکیه توانسته از 
فرصت های ژئوپولتیکی منطقه 

از جمله در جنگ ناگورنو 
قره باغ ۲0۲0 و بعد از شروع 

جنگ روسیه و اوکراین استفاده 
کند، خط لوله ترانس خزر بعد 

از ترکمنستان و جمهوری 
آذربایجان به احتمال زیاد همان 

راه خط لوله ترانس آناتولین را 
خواهد گرفت، یعنی از ترکیه 

عبور خواهد کرد

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از 
تابلوهای تبلیغاتی خبر داد و گفت: به  کاهش 50 درصدی روشنایی 
تابلوهای  مصرف  کاهش  برای  را  برنامه هایی  مصرف  مدیریت  منظور 

تبلیغی در اتوبان های تهران درنظر گرفته ایم که با جدیت اجرا می شود.
رامین پوریا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  بالغ بر 1000 تابلوی 
تبلیغاتی تعدیل روشنایی شده است، اظهار کرد:  تقریبا همه این تابلوها 
دارای المپ های فوق کم مصرف ال ای دی هستند. وی با تاکید بر اینکه 

روش تعدیل به صورت یکی در میان کردن روشنایی ها بوده است، اظهار 
کرد: بیشترین تعداد این تابلوها در محدوده شمال غرب تهران قرار دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان 
اینکه تمامی این تابلوها مجهز به ساعت های نجومی برای تنظیم زمان 
روشن و خاموش شدن هستند، تاکید کرد: با نصب ساعت های نجومی، 

از روشن ماندن تابلوهای تبلیغاتی در طول روز جلوگیری شده است.
پوریا افزود: در حال حاضر 50 درصد این تابلوها مجهز به کنتورهای 

هوشمند شده اند و مابقی نیز تا پیش از آغاز پیک مصرف برق سال آینده 
مجهز به کنتورهای هوشمند خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه با تعدیل انجام شده معادل دو مگاوات در لحظه 
مصرف برق شهر تهران کاهش پیدا کرده است، گفت: با توجه به کاهش 
سازمان  همکاری  با  شهروندان  آسایش  تامین  راستای  در  هوا  دمای 
زیباسازی شهرداری تهران و شرکت های تبلیغاتی اکثریت غالب این 

تابلوها در روزهای اخیر به صورت کامل خاموش شده اند.

روشناییتابلوهایتبلیغاتی۵۰درصدکاهشیافت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بنا گستر پیروز درتاریخ 1401/11/02 به شماره ثبت 607990 به شناسه ملی 
14011887223 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : مرمت و بازسازی بافت های فرسوده و ابنیه تاریخی ،طراحی و اجرای نما و دکوراسیون داخلی 
ساختمان های  اداری، تجاری، فرهنگی و مسکونی- طراحی و اجرا، حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه- طراحی 
و اجرای معماری داخلی و دکوراسیون ساختمان ها - طراحی، نصب، اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی کلیه 
اماکن دولتی و خصوصی- پخش، فروش و ارائه انواع مصالح ساختمانی اعم از تیرچه، بلوک، سفال، پانل ها، بتن، 
آجر، گچ، دیوارهای پیش ساخته، تیرچه های پیش ساخته، کاشی و سرامیک، پارکت و لمینت، کاغذ دیواری- خرید 
و فروش مصالح مربوطه اعم از شیرآالت ساختمانی، هود، قطعات پیش ساخته ساختمانی -واردات و صادرات و خرید 
و فروش کاشی و سرامیک، پارکت و لمینت، کاغذ دیواری،انواع شیرآالت ساختمانی، توالت فرنگی ، انواع روشویی، 
هود و گاز، قطعات پیش ساخته ساختمانی، انواع درب وپنجره، انواع مبلمان منزل و اداری، انواع لوازم روشنایی، 
کلید و پریز، انواع سنگ های ساختمانی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی-ترخیص کاالهای شرکت از 
گمرکات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت- افتتاح انواع حساب بانکی به 
نام شرکت- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت-اخذ وام 
و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای تحقق اهداف شرکت -اخذ و یا اعطای 
نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی- ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور-اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با 
طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی- تهیه متریال و اجرای دیزاین مورد نیاز و سفارش -تامین مصالح و متریال 
مورد نیاز ساخت انواع دکوراسیون -ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های 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 تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سبالن شمالی، کوچه شهید محسن قنبری، خیابان سبالن شمالی، پالک 
382، ساختمان سینا، طبقه 2، واحد 22 کدپستی 1637877761 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اکرم جعفرنیا مقدم صومعه سرائی به شماره ملی 
0047222808 دارنده 1250000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا صورتی مرنی به شماره ملی 0071045635 دارنده 
1250000000 ریال سهم الشرکه آقای امیررضا صورتی مرنی به شماره ملی 0079224113 دارنده 1250000000 ریال سهم 
الشرکه آقای پیروز صورتی به شماره ملی 2290924741 دارنده 1250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
اکرم جعفرنیا مقدم صومعه سرائی به شماره ملی 0047222808 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای حمیدرضا صورتی مرنی به شماره ملی 0071045635 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیررضا صورتی مرنی به شماره ملی 0079224113 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای پیروز صورتی به شماره ملی 2290924741 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 مدیرعامل 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 )1447387(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنایع ساختمانی گلستان سازندگان آرتا درتاریخ 1401/10/18 به شماره ثبت 
607374 به شناسه ملی 14011847394 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش وله های پی وی سی لوله های پلی پروپیلن ,لوله های استخری 
لوله های پلی اتیلن ,لوله های جداره چاه لوله های گالوانیزه ,لوله های گازی شیراالت و چینی االت بهداشتی پکیج و 
رادیاتور پمپ های ساختمانی انواع اتصاالت و پیچ و مهره واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی , خرید و فروش 
انواع کاالهای مجاز, شرکت در مزایده ها و مناقصات شرکتهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف شرکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف شرکت , ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات داخلی , اخذ و اعطا 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی , شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی , دریافت وام و ضمانت نامه 
بانکی بنام شرکت , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در راستای اهداف شرکت 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، بازارآهن)امام خمینی(، بلوار الغدیر، بزرگراه سردارشهیدمحمدبروجردی]سعیدآباد[، 
پالک 0، مجتمع تجاری پائیزان، بلوک 5، طبقه همکف، واحد 6 کدپستی 1374665457 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ندا آشوری به شماره ملی 
0012891371 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید جعفری به شماره ملی 0492885753 دارنده 99000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ندا آشوری به شماره ملی 0012891371 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای سعید جعفری به شماره ملی 0492885753 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 باامضاءمدیرعامل 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 )1447395( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آکام فروز راستین درتاریخ 1401/11/05 به شماره ثبت 608194 به شناسه 
ملی 14011901209 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره ، طرح و انجام کلیه پروژه های پیمانکاری و خدماتی شهرداری- روشنایی معابر 
و فضای سبز - راه سازی - عمرانی - ساختمانی - پیمانکاری شامل ساخت و ساز بنا از پی تا کلید - پل سازی - 
جدول گذاری - جدول کشی - تسطیح سازی - نصب عالئم ترافیکی وگاردریل - روشنایی معابر - خدمات شهری 
- مبلمان شهری - پیاده رو سازی - خط کشی خیابانها - رنگ آمیزی پل ها و معابر - تاسیسات ساختمانی - نصب 
و راه اندازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی - لوله کشی آب و فاضالب - نصب انشعاب - ساخت و ساز اماکن 
ورزشی - تهیه و تامین مصالح ساختمانی - انجام امور بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ایی- تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز شرکت و سازمان ها - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه ی کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در کلیه 
ی مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور -عقد قرارداد با کلیه اشخاص اعم از حقیقی 
و حقوقی - اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه ی بانک های داخلی و خارجی - گشایش 
اعتبارات و ال سی نزد بانک ها - ایجاد شعب و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان 
اسالمشهر، بخش مرکزی، شهر اسالمشهر، شهرک امید، بلوار بسیج، خیابان سفیر امید، پالک -145.2، طبقه 
همکف کدپستی 3315838450 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه چهاردولی به شماره ملی 3920269381 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه 
خانم فاطمه معارفوند به شماره ملی 3933354234 دارنده 7000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
فاطمه چهاردولی به شماره ملی 3920269381 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه معارفوند 
به شماره ملی 3933354234 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء 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 با امضاء مدیرعامل 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 )1447388( 

به شماره ثبت  با مسئولیت محدود سامانه پارک هوشمند راهگشا درتاریخ 1401/11/02   تاسیس شرکت 
607963 به شناسه ملی 14011885941 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سامانه پارک هوشمند خودرو ، حمل و نقل درون شهری 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، سلسبیل شمالی، خیابان آذربایجان، کوچه بامدادان، پالک 
23، طبقه 1، واحد شمالی کدپستی 1345613814 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مصطفی جعفری به شماره ملی 0035274451 دارنده 
100000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی موسوی به شماره ملی 0054904651 دارنده 7300000000 ریال سهم 
الشرکه آقای حجت تاجیک نشاطیه به شماره ملی 0068416891 دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه خانم 
مهدیه موسوی به شماره ملی 0074613405 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه آقای مصطفی کردی به شماره 
ملی 2091949701 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی 3490004302 
دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی موسوی به شماره ملی 3500911013 دارنده 100000000 ریال 
سهم الشرکه خانم سیده مرضیه موسوی به شماره ملی 3501464819 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای مهدی موسوی به شماره ملی 0054904651 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای حجت تاجیک نشاطیه به شماره ملی 0068416891 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای مصطفی کردی به شماره ملی 2091949701 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سیده مرضیه موسوی به شماره ملی 3501464819 به سمت نایب 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 قراردادها مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 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 )1447390( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرداد آفرین زرین درتاریخ 1401/10/21 به شماره ثبت 607567 به 
شناسه ملی 14011858810 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :برگزاری جشن و مراسمات ،خرید و فروش کاالی آنالین و آفالین ، 
واردات و صادرات در حوزه فناوری اطالعات ، 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 
، 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 تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان البرز، خیابان البرز سوم، پالک 
1، طبقه 1 کدپستی 1463853743 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میالد گودرزی به شماره ملی 0077525507 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه خانم مریم غدیری پور به شماره ملی 0082705461 دارنده 9500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای میالد گودرزی به شماره ملی 0077525507 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم مریم غدیری پور به شماره ملی 0082705461 به سمت رئیس 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 
روزنامه  اساسنامه  : طبق  عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  منفردا  عامل  مدیر 
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 )1447389( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجهیزات سالمت رادین طب درتاریخ 1401/11/05 به شماره ثبت 608209 
به شناسه ملی 14011903291 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی علی الخصوص موادآرایشی برای حمام، شامپو برای حیوانات خانگی، روغن های 
آرایشی، انواع شامپو، موادآرایشی، سرم های آرایشی)پوست و مو(، ترکیبات آرایشی گیاهی، دهان شویه غیرطبی، 
عطریات، صابون، دستمال مرطوب، انواع کرمها)آبرسان، موبر، ضدچروک، دورچشم، دست و صورت، سفیدکننده، 
سفت کننده بدن، ویتامینه، ضدآفتاب، نرم کننده پا، حالت دهنده موی سر، ترک پا، مرطوب کننده(، ماسک مو، 
انواع ژل)اتو برنز، آرایشی برای پوست صورت وبدن(،کپسولهای موضعی و زیبایی پوست و مو، مواد دارویی پزشکی 
و دامپزشکی و دندانپزشکی، مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان، غذای حیوانات خانگی، انواع گچ 
شکسته بندی، لوازم زخم بندی، مواد پرکردن دندان، موم دندان سازی، ضدعفونی کننده ها، مواد نابودکننده حشرات 
موذی، قارچ کُش، مواد دفع نباتات هرزه، نوارهای چسب دار برای مصارف طبی، داروهای سرم درمانی، کاغذهای 
معرف شیمیایی )برای مقاصد طبی یا دامپزشکی(، پدمخصوص انحراف شست پا، پد و دارو تب بر، پدپزشکی، 
بالشت طبی، مواد بهداشتی برای دستگاه های پزشکی، اکسیژن طبی، انواع باند)سوختگی، کشی، زخم  بندی(، 
چسب بانداژ، باند، گاز وازلینه استریل، پانسمان های جراحی، انواع چسب )جراحی، زگیل، میخچه، دندان(، چشم  بند 
برای مقاصد پزشکی، پد چشم برای مصارف پزشکی، پنبه برای مقاصد طبی، دارو برای کاهش یبوست، گاز برای 
مقاصد طبی، داروهای تقطیرکننده، داروهای اعصاب، گل هاو روغن های دارویی، مواد دارویی استحمام، داروی ضد 
کرم، نوارگچی چسب دار)برای شکسته  بندی(، قرص مولتی  ویتامین،کپسول و قرص های مکمل گیاهی، مواد دارویی 
تزریقی، مواد و ترکیبات دارویی برای حفاظت پوست و رشد مو، پرکننده  های تزریقی پوست، دهانشویه  های طبی، 
ژل تسکین  دهنده درد، ژل های طبی، مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی، صابون های طبی، انواع ماسک بیمارستانی، 
وسایل و دستگاه ها و ابزار جراحی پزشکی و دامپزشکی و دندان سازی، بسته  های استریل و غیراستریل یکبار 
مصرف، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی، اقالم ارتوپدی)زانوبند، بازوبند، کمربند، پاپوش، کفش، کفی 
کفش برای پاپوش ها، نوارهای باندپیچی برای زانو، باندگچ، کورت دسته فلزی و چوبی، پیچ، پالک، پالتین، جداکننده 
انگشتان پا، بانداژ مفاصل(، مواد بخیه زنی، انواع ابزار نمونه برداری پزشکی، البسه و کاور با مصارف پزشکی، دستگاه 
استریل تجهیزات پزشکی، لباس بیمارستانی یکبار مصرف، ماسک اکسیژن، سرساکشن پزشکی و دندانپزشکی، 
کاور یکبارمصرف، دستگاه های ساکشن پزشکی، کیسه یکبار مصرف، انواع کاالی طبی)شکم بند، ساق بند، مچ بند، 
گردنبند، کفی(، باندهای کشی، ست سرم، انواع آنژیوکت ، انواع چسب پزشکی، فرز دندانپزشکی، نخ و سوزن 
غیرقابل جذب جراحی، سوزن ها، تست استریپ ها، قلم های دستگاه های سنجش فاکتورهای خونی و ادراری، انواع 
ابزار نمونه  برداری پزشکی، اسکالپ وین، چسب پزشکی، دماسنج طبی، سرنگ برای مقاصد طبی، سرنگ تزریق، 
بانداژهای معلق نگه داشتن اعضای بدن، ملحفه استرلیزه)مورد استفاده در امور جراحی(، پمپ های پزشکی، خارهای 
دندانپزشکی، لوله  های تخلیه برای مقاصد طبی، لیزر طبی، تشک برقی طبی، آینه دندانپزشکی، لگن برای مقاصد 
پزشکی،کمپرس های گرم و سرد ، پخش و حمل و نقل)درون شهری(، نگهداری کاالها ، اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذوام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ، 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 
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 تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، خیابان شیخ بهائی، خیابان امداد غربی، پالک 13، طبقه 5، واحد 18 کدپستی 
1993767445 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم نجمه محبان به شماره ملی 0921376685 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم مهزاد کنجوری به 
شماره ملی 3240572168 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نجمه محبان به شماره ملی 
0921376685 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
مهزاد کنجوری به شماره ملی 3240572168 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 مدیرعامل 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 )1447401(

موتور  شماره  و  پالک۳۳ل۶۶1ایران ۸۸  به شماره  سفید  رانا  ماشین  کمپانی  سند  و  خودرو  سبز  برگ   
160B0073992 و شماره شاسی NAAU01FE7DT950346 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/139(

کارت دانشجویی اینجانب سجاد نعیمی به شماره دانشجویی 401413371 از دانشگاه علم و صنعت، مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/140(

  برگ سبز خودروی سواری  با نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نوک مدادی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸4  
و شماره پالک : ۸۳ط۳77 ایران ۲۶  و شماره موتور : 01329718  به نام صاحب سند : هادی اقایی دیرانلویی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/141(

برگ سبز خودرو و کارت خودروی سواری سپند pk به رنگ نقره آبی متالیک مدل 1۳۸4 با شماره انتظامی: 
مالکیت  به   M1۳_1۲۲01۸۳ موتور  شماره  با   PSV۶۸I4  0۵4۲۲1 شاسی  شماره  با   16 ایران   49 ل   438

سیدمحمدامین سیدی احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/142(

ایران  پالک  1۳9۶شماره  مدل  سفید  ۲0۶رنگ  پژو  مدارک  تمامی  و  کمپانی  سند  و  خودرو  برگ سبز 
۶۳_1۶۳ق۶۶و شماره موتور164A0081651و شماره شاسی NAAP03EE5HJ050122مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/143(

  برگ سبز خودروی هاچ بک  رنو ساندرو اتومات تیپ sandero-at  به رنگ خودرو : مشکی-متالیک  و مدل 
 .  NAPBSRBYAH1045812 : وسیله نقلیه : 1۳9۶  و شماره پالک : 10 ایران ۵4۶ س ۵9  و شماره شاسی
شماره موتور : K4MC697R076821  به نام صاحب سند : زهراخلیلی عصر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط  می باشد.)کد1401/11/144(

دفترچه ثبت ساعت پلیس راه بنام محمد مسعود اسدی فرد به کدملی : 0067950825 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط  می باشد.)کد1401/11/145(

شماره  با  شود  می  تقاضا  یابنده  از  گردیده  مفقود  فتحی  جداری  بهادر  اینجانب  خدمت  پایان  کارت 
09109542084 تماس حاصل نماید.)کد1401/11/146(

برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : کوئیک آر  و رنگ خودرو : کرم-مشکی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1399  و شماره پالک : 40ایران469س83  و شماره شاسی : NAPX212AAL1017085 و شماره موتور 
: M159097097  به نام صاحب سند : مجید سعدوندی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

)کد1401/11/147(

 Z۲40۶0۸۵۸Z : سند فروش خودرو : نیسان پاترول ۲درب مدل1۳۸1به شماره شاسی :1۲7۳90 و شماره موتور
و شماره انتظامی :۳۳ب9۳۶ - ۵۳ مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد .)کد1401/11/148(

به شماره شناسنامه 0۵۶0049۳۵۸صادره  فرزنداسداهلل  اینجانب مسعود غفاری  التحصیلی  فارق  مدرک 
از محالت،در مقطع کاردانی پیوسته رشته ی ساختمان_ کارهای عمومی ساختمان صادره از واحددانشگاهی 
دلیجان با شماره سریال۲19441مفقود گردیده و فاقد اعتبارمیباشد،ازیابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به نشانی 
استان مرکزی، شهرستان دلیجان ،کیلومتر۵محور دلیجان به سلفچگان دانشگاه ازاداسالمی واحد دلیجان به کد 

پستی ۳79417۵119ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/149(


