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  افزایش مصرف گاز در روزهای اخیر سر به فلک
گذاشــته اســت، به طوری که گفته شده میزان 
هدررفت گاز به حدی اســت که به ناچار باید از 
سهم صنایع کاست و به سهم بخش خانگی افزود. 
این آمار گویای این است که تا چه حد بد مصرفی 
بر گردش چرخ صنایع و بــازده اقتصادی تأثیر 
دارد. جای تعجب دارد که این میزان بد مصرفی 
در شــرایطی روی داده که امسال هوا در بیشتر 
نقاط کشور چندان سرد نبوده است. برای مثال 
در شهری چون یزد مصرف گاز در بخش خانگی 
افزایش 7 الی 10 درصدی یافته و علی رغم اعتدال 
هوا در روز های اخیر، متأسفانه الگوی مصرف تغییر 

چندانی نداشته است! 
این موضوع که زنگ خطر افزایش مصرف در بخش 
خانگــی و به دنبال آن قطعــی گاز نیروگاه ها و صنایع 
عمده را به صدا درآورده، باعث شد تا وزیر نفت با اعالم 
اینکه 50 درصد از گاز بخش خانگی، توسط 25 درصد 
از مشــترکان پرمصرف و بد مصرف سوخت می شود، از 
اعمال جریمه برای این مشترکان خبر دهد؛ زیرا ادامه 
روند کنونی مصرف گاز در کشــور، باعث می شود تا در 
سال های 1400 تا 1403، میزان تولید و مصرف گاز در 

کشور برابر شده و ناچار به واردات شویم.
شاخص شدت مصرف انرژی در ایران 2 برابر متوسط 
جهان اســت و بر اساس بررسی های صورت گرفته تنها 
 در بخش خانگــی و اداری، معادل 2 فاز پارس جنوبی 

)112 میلیون مترمکعب( اتالف گاز اتفاق می افتد.

راهکارهایی 
از  برای جلوگیری 

اتالف انرژی 
و مصرف بهینه گاز

زنگ خطر افزایش مصرف بی رویه گاز گالیا توانگربخش پایانی

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی 
گاز  مشترکان  از  گاز: یک چهارم 
کشور در بخش خانگی باید منتظر 
قبــوض گاز خود  هزینه  افزایش 
باشند، مگر آنکه در روند مصرف 

خود بازنگری کنند.

انرژی   شاخص شــدت مصرف 
در ایران ۲ برابر متوســط جهان 
اســت و بر اســاس بررسی های 
صورت گرفته تنها در بخش خانگی 
و اداری، معادل ۲ فاز پارس جنوبی 
)۱۱۲ میلیــون مترمکعب( اتالف 

گاز اتفاق می افتد.

یک فروشنده وسایل گرمایشی: برای 
صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت 
 باید دمای آب گرم کن را روی 60 درجه
تنظیم  و حتی کمتــر،  ســانتی  گراد 
اگر درجه آب گرم کن شــما  کنید. 
بیشتر از 75 درجه سانتی گراد باشد 
 یعنی شما دارید ســوخت زیادی را 

هدر می دهید.

رشد 4 برابری قبض گاز مشترکان بدمصرف
بر اســاس مصوبه جدید، مشترکان بد مصرف که 
تعرفــه مصرف گاز آنها در پلــه یازدهم و دوازدهم قرار 
می گیرد، هزینه قبض گاز آنها نســبت به قبل، 3 تا 4 

برابر خواهد شد.
هیئت وزیران در جلســه مورخ 26 آبان 1400، به 
پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد 
بنــد )ی( تبصــره )8( ماده واحده قانون بودجه ســال 
1400 کل کشــور، آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین 
تعرفه های مصارف گاز در دوره ســرما ســال 1400 را 

به تصویب رساند.
به موجــب این آیین نامه، نــرخ تعرفه های مصارف 
خانگــی گاز تعییــن و از تاریــخ یکم آذرمــاه 1400 
 الزم االجراســت. همچنین ماه های سرد سال از تاریخ 
16 آبان ماه لغایت 31 فروردین ماه ســال بعد و ماه های 
گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت 15 آبان ماه هرسال 
تعیین می گردد. نرخ های یاد شده بدون احتساب مالیات 
و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب 

قوانین است.
مشــترکان گاز طبیعی بخــش خانگی که مصرف 
گاز آنهــا در دوره زمانی 16 آبان ماه تا 15 اســفندماه 
هرسال نسبت به دوره مشــابه سال قبل کاهش یابد، 
 به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشــمول تخفیف 

)پاداش صرفه جویی( معادل سه واحد درصد و تا سقف 
45 درصد در گازبهای صورت حساب دوره خواهند شد.

درصورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف 
)5000( مترمکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت 
ملی گاز ایــران در دوره زمانــی )16( آبان ماه تا )15( 
اسفندماه هرســال، حداقل برای 5 روز متوالی، مصرف 
خود را به میزان 30 درصد نســبت به روزهای مشــابه 
قبل کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، 

مشمول تخفیف معادل 10 درصد گازبهای صورت حساب 
دوره خواهند شد.

در جدول 12 پلکانی برای تعرفه گاز بخش خانگی، 
طبــق این مصوبه، از پله 4 تا 12، هر پله 40 درصد به 

مبلغ گازبها اضافه می شود.
نور موســوی مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
در ایــن باره توضیح می دهد: »در پله دوازدهم مبلغ هر 
مترمکعب گاز به 1۹۹5 تومان رسیده که نسبت به پله 

اول که 414 تومان است حدود 4 برابر تفاوت دارد.«
وی ادامه می دهد: »در کشور 5 اقلیم بندی داریم که 
بر اســاس آن در اقلیم یک که سردترین منطقه کشور 

است، شرایط آسان تر در نظر گرفته شده است.«
این مقام مســئول تصریح می کند: »در اقلیم یک 
مشترکان تا 500 مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه 
گاز هســتند، تعرفه گاز در اقلیم 2 تا 450 مترمکعب 
مصرف و در اقلیم 3 تــا 400 مترمکعب مصرف بدون 

تغییر خواهد ماند.«
 مقایسه تعرفه گذاری جدید با تعرفه ای که پیش  از این 
برای ماه های سرد سال 1400 تصویب شده بود، نشان 
 می دهد که تعرفه گاز مصرفی برای 3 پله نخســت در 
5 اقلیم، تغییری نکرده، اما از پله چهارم تا پله دوازدهم، 
تعرفه گاز با رشد 8 تا 300 درصدی مواجه شده است.

در واقع مشترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز آنها 

در پله یازدهم و دوازدهم قرار می گیرد، هزینه قبض گاز 
آنها نسبت به قبل، 3 تا 4 برابر خواهد شد.

بر اساس گفته های قبلی مسئوالن شرکت ملی گاز 
ایران، به طور متوسط همواره میزان مصرف گاز 75 درصد 
مشترکان در سه پله اول مصرفی قرار می گیرد و مصرف 
گاز 25 درصد از مشترکان، در پله های چهارم تا دوازدهم 
قرار دارد؛ در صورت ادامه روند مصرف به صورت گذشته، 
با ابالغ مصوبه جدید، یک چهارم از مشترکان گاز کشور 

در بخــش خانگی باید منتظر افزایش هزینه قبوض گاز 
خود باشند، مگر آنکه در روند مصرف خود بازنگری کنند.

بهینه  سازی مصرف گاز، راهکار یا ضرورت؟
بهره وری می تواند به معنای بیشــترین اســتفاده 
از کمترین امکانات و منابع در راه رســیدن به رشــد و 
شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. اگر می خواهیم 
در دنیای پررقابت امــروز، رونق اقتصادی، اجتماعی و 
زندگی بهتری داشته باشیم، الزم است به بهره وری باالیی 
برسیم، زیرا ایستادگی و تداوم حیات در صحنه جهانی، 

سرعت و دقت افزون تری می طلبد.
حسن منتظرتربتی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز 
ایران می گوید: »اکنون در بعضی کشورهای توسعه یافته 
با وجود محدودیت منابع، سرمایه گذاری های فراوانی در 

راه بهبود بهره وری در ســطح ملی، منطقه ای، بخشی، 
ســازمان ها، مؤسســه ها و حتی افراد انجام می شــود. 
آنان پیشــرفت روزافزون خود را مرهون توجه به اصل 
بهــره وری می دانند. در این راســتا، می توان گفت که 
نگهداشــت و حفظ هدفمند کارکنان مســتعد در یک 
سازمان که موجبات توسعه سازمانی را فراهم می آورد، 
تالشی اثربخش است که در نهایت، به بهره وری سازمان 
می انجامد؛ اقدامی مهم که تالش شــده تا به خوبی در 
شــرکت ملی گاز ایران اجرایی شود. این در حالی است 
کــه واژه »مصرف« و بالمآل، مصرف بهینه، درســت و 
به اندازه در هر چیزی، پشــتوانه بزرگی برای اقتصاد هر 
کشور است. پشتوانه ای که پیامد آن، بهره وری بیشتر و 

اقتصادی پویاتر خواهد بود.«
وی ادامه می دهد: »با این حال، می بینیم باوجودآنکه 
از منظــر ذخایــر گازی در دنیا، دومین کشــور دارای 
ذخایر گازی هســتیم، اما در مصرف نیز رکورد زده ایم! 
باید باور داشــته باشیم که عنوان دارنده برترین ذخایر 
انرژی در دنیا، به آن معنا نیســت که هرچقدر دوست 
داریم می توانیم مصرف کنیم، ضمن آنکه باید روی این 

 طرز فکر ایجادشده در جامعه در این زمینه، به ویژه کار 
کنیم.

ما اکنون چهار برابر میانگین جهان، انرژی مصرف 
می کنیم و خانوارهای ما تقریباً سه برابر میانگین جهانی 
مصرف گاز، آب و برق دارند. اینها مواردی هســتند که 
باید برای آنها و به خاطر کشور و بهره مندی نسل آینده، 
فرهنگ  ســازی کنیم، زیرا از عواقب این نوع مصرف، آن 
است که به این ترتیب هیچ ثروتی را برای نسل آینده از 
خود به ارث نمی گذاریم و در این صورت باید پاسخگوی 
نسل آتی هم باشیم که چرا از این نعمات الهی به درستی 
استفاده نکردید؟! ضمن آنکه تداوم این روند افزایشی در 
مصرف، می تواند صدمات جبران ناپذیری به ذخایر گازی 

که باید برای دیگر نسل ها نیز حفظ شود، بزند.«
مدیرعامل اســبق شرکت ملی گاز ایران در تکمیل 
صحبت هایش توضیح می دهد: »باید بدانیم، بهینه  سازی 
مصرف انرژی که با شــدت انرژی نسبت مستقیم دارد، 
به مفهوم انتخاب الگوها و اتخاذ و به کارگیری روش ها و 
سیاســت هایی در مصرف درست انرژی است که از نظر 
اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و 
 ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. هم اکنون با توجه  به 
ســرانه مصرف باالی انرژی در کشور و از همه مهم تر، 
اتالف بی رویه آن، لــزوم تالش همگانی برای بهره وری 
و بهینه  ســازی مصرف انرژی به عنــوان نیاز و ضرورتی 
ملی کاماًل مشــهود اســت، بنابراین طرح توسعه پایدار 
برای بهبودبخشــی به مصرف انرژی در جهان و کاهش 
مخاطرات پیش رو، از جمله گرم شدن کره زمین و افزایش 
گازهای گلخانه ای و ازدست رفتن منابع و ذخایر طبیعی، 

راهکاری مناسب و الزم در عصر فعلی است.
بــه علت بهره مندی کشــور از نعمت ذخایر عظیم 
سوخت های فسیلی، بحران هزاره سوم چندان در ذهن 
عموم جدی به نظر نمی رســد. این در حالی است که ما 
به جد نیازمند حفظ زمین و ذخایر آن و مدیریت منابع 

انرژی برای نسل های آینده خود هستیم. من بر این باورم 
که سعادت، خوشبختی و بهروزی هر ملتی وابسته به کار 
و تالش همه اقشار جامعه است و بهره وری که مدیریت 
منابع انرژی با مصرف بهینه و رســیدن به توسعه پایدار 
را در دل خــود دارد، معیاری برای ارزیابی عملکرد این 
فعالیت ها و تالش هــا در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت. بر این  اساس، طبیعی است 
جوامعی که مردمی سخت کوش، دلسوز، آینده نگر، فعال و 
تالشگر دارند، از بهره وری باالتری برخوردار خواهند بود.«

وی در پایان می گوید: »برای بهره ور بودن و رسیدن 
به توسعه پایدار در سایه سار امن انرژی پاک، باید باور و 
اعتقاد داشته باشیم که امروز، بهتر از دیروز و فردا بهتر 
از امــروز می توان عملکرد و باور کنیم که بهره وری، در 
واقع چیزی جز استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از منابع 

موجود، برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیست.
به هر روی، از این فرصت اســتفاده می کنم و اول 
خــرداد، روز »بهره وری و بهینه  ســازی مصرف« را که 
برخاسته از تأثیر غیرقابل انکار بهره وری به معنای استفاده 
مؤثر و بهینه از ظرفیت های موجود و بهینه  سازی مصرف 
به معنای جلوگیری از هدررفت منابع می دانم، به همه 
فعاالن عرصه اقتصاد و صنعت کشور تبریک می گویم و 
معتقدم نهادینه کردن این مهم، عاملی راهبردی در توزیع 
عادالنه انرژی در سطح کشور، کمک به اقتصاد کشور و 

حفظ محیط زیست است.«
راهکارهای فوری برای مصرف بهینه 

در بخش خانگی
یکی از بزرگ ترین دالیل اتالف سوخت در منازل، 
اســتفاده نادرست از اجاق گاز است. زیاد کردن بیش از 
حد شعله، قرار دادن ظروف کوچک روی شعله های بزرگ 
و ظــروف بزرگ روی شــعله های کوچک، از مهم ترین 
اشتباهاتی اســت که برخی خانم های خانه دار مرتکب 
می شــوند و باعث هدررفتن 40 درصد سوخت اضافی 

می شوند. در ضمن، حواستان باشد که شعله اجاق گازتان 
باید آبی بسوزد.

مهرداد مهدوی یک فروشــنده وســایل گرمایشی 
توضیح می دهد: »برای صرفه جویی بیشــتر در مصرف 
ســوخت بایــد دمــای آب گرم کــن را روی 60 درجه 
ســانتی  گراد و حتی کمتر، تنظیم کنید. اگر درجه آب، 
آب گرم کن ما بیشــتر از 75 درجه ســانتی گراد باشد، 
 یعنی شــما دارید ســوخت زیادی را هــدر می دهید. 
آب  گرم کن های قدیمی و آن هایی که برچســب مصرف 
انرژی شــان در رده C یا پایین تر است، سوخت زیادی 

را هدر می دهند.«
وی در ادامــه می گویــد: »برای جلوگیــری از به 
هدررفتن سوخت و انرژی گرمایشی، لوله های آب گرم و 
رادیاتور مرکزی را عایق بندی کنید و هرچند وقت یک بار 
به شــوفاژخانه سر بزنید تا از نبود هرگونه ترکیدگی یا 
شکاف در لوله ها مطمئن شوید. درجه رادیاتور مرکزی 
را هم خیلی زیاد نکنید و آن را بنا بر ســرما یا گرمای 

هوا تنظیم  نمایید.«
ایــن فروشــنده وســایل گرمایشــی در تکمیل 
صحبت هایش می گوید: »وقتــی قصد خرید بخاری را 
برای منزلتان دارید، حتماً به بزرگی خانه تان توجه داشته 
باشید. بزرگ و پرقدرت بودن یک وسیله همیشه نشانه 
برتر بودن آن نیست. پس اولین راه صرفه جویی در مصرف 
انرژی، خریدن وسایل گرمایشی و سرمایشی، متناسب با 
 اندازه منزل و اتاق هاست. سعی کنید از شومینه استفاده 
نکنید. در صورت عدم استفاده از شومینه پوشاندن درب 
شومینه بسیار کمک کننده است. این کار اثر دودکشی 

شومینه را شدیداً مهار می کند.«

    شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد 60.000 کیلوگرم
وانیسپرز مورد نیاز خود )جهت استفاده در تولید باتری( را با 
شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های 

واجد شرایط تدارک نماید.
و  اسناد  تهیه  می آید جهت  عمل  به  دعوت  متقاضیان  از  لذا 
اقدام  ذیل  روش  برابر  مناقصه  به  مربوط  پاکت های  تحویل 
تهیه  جهت  می آید  به عمل  دعوت  متقاضیان  از  لذا  نمایند. 
اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل 

اقدام نمایند.
* ارائه ضمانتنامه بانکی معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در 

پاکت دربسته
* ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات 

کامل اعضای هیئت  مدیره 
* تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی

* آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 15 روز سی ام 
از انتشار آگهی

* بهای اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حساب 
شهید  شعبه  سپه  بانک   1177800626802 طالیی  جاري 

چمران کد 1177 بنام شرکت توسعه منابع انرژی توان 
* محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران، 
نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت 

توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی
* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، چک 
در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  که  پیشنهاد هایی  و  شخصی 

آگهی واصل شود مطلقٌا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  انرژی  منابع  توسعه  * شرکت 

پیشنهادات مختار است.
اسناد  در  مناقصه  این  به  مربوط  و جزئیات  اطالعات  * سایر 

مناقصه مندرج می باشد.
* تلفن هماهنگی: 22586221

شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره: ۱۴۰۴۷

شناسه آگهی: 1235199م الف 3077

شناسه آگهی: ۱۲۳۵۱۶۱م الف ۳۰۶۹

اداره کل انتقــال خون اســتان تهران در نظــر دارد یک 

دســتگاه آپارتمــان )زیر زمین ( بــه مســاحت 171/69 مترمربع به 

آدرس میدان رســالت جنب بانک کشــاورزی پــالک 855 خود را 

از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به شــماره سیســتمی 

2000003087000001 را بــه مزایده بگــذارد تاریخ اعالن 

عمومی مزایده درسامانه  ستاد ایران 1400/09/11  می باشد.

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 13۹8/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050۹86228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   123۹461۹41
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 00512۹۹471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322۹52
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹۶۲۱

 سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 

شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
13۹7/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی اسفندآباد 
به کد ملی 503۹81733۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن 
گویا به کد ملی 1۹718۹2051 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و شعاع اهلل شمس اسفندآباد به کد ملی 503۹513331 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور 
از جمله چک و ســفته و برات بــا امضاء مدیرعامل و یک نفر از 
اعضــاء هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت یــا دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان را برای سال مالی 13۹6 مورد تصویب قرار گرفت. 
 روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان و فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴8۷۶۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۹۵۲۰

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
13۹7/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 56۹۹03۹۹۹6 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3۹7۹663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 56۹۹041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 56۹۹038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 56۹۹046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران دیماور کرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴8۱۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۱8۰

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار


