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مدیرعامل شرکت ملی گاز:
 قبض گاز محرومان رایگان می شود

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس بند )ک( تبصره ۱۵ بودجه 
سال ۱۴۰۱، گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی رایگان 
است. منابع الزم برای این امر و تحقق این بند قانونی از طریق افزایش تعرفه 

گاز مشترکان پرمصرف تأمین می شود.
باره اظهار کرد: حدود ۹۳۵ هزار  این  ایسنا، مجید چگنی در  به گزارش 
مشترک کمیته امداد از این بند قانونی استفاده می کنند، همچنین مددجویان 
سازمان بهزیستی نیز ۳۲۴ هزار مشترک هستند که در مجموع حدود یک 
میلیون و ۲۶۰ هزار مشترک تحت پوشش این بند قانونی، گازشان رایگان است. 
وی تأکید کرد: از کمیته امداد و سازمان بهزیستی درخواست کردیم مشترکان 
جامانده را به لیست شان اضافه کنند و اگر افرادی تحت پوشش این دو نهاد 
مهم هستند و هنوز از قبض رایگان استفاده نمی کنند، معرفی شده تا به لیست 
اضافه شده و تحت پوشش قرار بگیرند. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه با پایداری هوای سرد در کشور، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، افزود: از مردم 
عزیز درخواست می کنیم که با مصرف بهینه، این مقدار را کاهش دهند. چگنی 
تأکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، استان تهران باالترین مصرف گاز را داشته و 
استان های خراسان رضوی، اصفهان و مازندران در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
امیدواریم مردم کمک کنند که این مقدار کاهش یابد تا در گازرسانی به سایر 

بخش ها از جمله صنعت، با محدودیت  مواجه نشویم.

نفت برنت به ۸۰ دالر سقوط کرد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه کاهش یافت اما تحت تاثیر نگرانی ها 
نسبت به اختالالت عرضه و امیدواری به احیای تقاضای چین، به سوی 

ثبت بزرگترین رشد هفتگی در ۱۰ هفته گذشته حرکت می کند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۸۰ دالر و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۹ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، 
به ۷۵ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در معامالت 
بهره  نرخ  افزایش  و  آمریکا  دالر  ارزش  صعود  تاثیر  تحت  گذشته  روز 
توسط بانکهای مرکزی در اروپا، دو درصد سقوط کرده بودند. تحلیلگران 
گروه تحقیقاتی ANZ Research در یادداشتی نوشتند: سیاست پولی 
انقباضی، روی فعالیت صنعتی تاثیر گذاشته است. چشم انداز تحکیم 
بیشتر سیاست پولی پس از اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، روی فضای 
بازار تاثیر گذاشته است. بانک مرکزی آمریکا اعالم کرده که سال میالدی 
آینده، نرخ بهره را به میزان بیشتری افزایش می دهد، حتی اگر اقتصاد 
دچار رکود شود. بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا هم روز پنج 

شنبه نرخ بهره را برای مقابله با تورم، افزایش دادند.
اما هر دو شاخص بازار نفت در مسیر ثبت بزرگترین رشد هفتگی از 
اوایل اکتبر قرار دارند که تحت تاثیر چشم انداز محدودیت عرضه در پی 
نشت نفت از خط لوله "کی استون" شرکت کانادایی "تی سی انرژی" و 
تعطیلی این خط لوله و چشم انداز بهبود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ 
بوده است. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد تقاضای چین برای 
نفت که امسال ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا می کند، سال میالدی 
آینده رو به بهبود خواهد گذاشت. این آژانس، برآورد خود از رشد تقاضای 
جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را اندکی افزایش داد و ۱.۷ میلیون بشکه 

در روز پیش بینی کرد.
اوپک هم در جدیدترین گزارش ماهانه خود که روز سه شنبه منتشر شد، 
پیش بینی قبلی خود را تغییر نداد و همچنان انتظار دارد تقاضای جهانی 
برای نفت امسال ۲.۵۵ میلیون بشکه در روز و سال آینده ۲.۲۵ میلیون 
بشکه در روز رشد کند. این گروه در گزارش خود اعالم کرد اگرچه کندی 
رشد اقتصادی کامال آشکار است اما با تسهیل سیاست کووید صفر چین، 
پتانسیل صعودی وجود دارد. تحلیلگران کاالی گروه جی پی مورگان انتظار 
دارند آمریکا پر کردن ذخایر نفت استراتژیک خود را در سه ماهه نخست 
سال ۲۰۲۳ آغاز کند. بر اساس گزارش رویترز، اما بازار نفت همچنان تحت 
فشارهای نزولی از جمله کندی روند احیای تقاضای چین برای نفت به 

دلیل افزایش آمار ابتال به کووید، قرار دارد.

بر اساس آمار سامانه پایش کنترل کیفیت هوای شهر تهران

وت« وگاه ها« و »ماز معمای ارتباط »آلودگی هوا«، »نیر
در شرایطی که اکنون بخشی از نیروگاه ها وارد 
دوره تعمیرات شده اند، هنوز از سوی برخی، 
نیروگاه ها یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا 
شناخته می شوند، موضوعی که می تواند قابل 

تامل باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار سامانه پایش 
کنترل کیفیت هوای شهر تهران از کل ایستگاه 
های موجود، این طور به نظر می رسد که شهر 
تهران در سه ماهه اول امسال ) ۶۳ روز(، فقط 
۴۱ روز به لحاظ آالیندگی، در شرایط قابل قبولی 
بوده و در این سه ماه یعنی از ۶۳ روز، ۱۹ روز 
آن ناسالم برای گروه حساس، ۲ روز ناسالم و 

یک روز هم خطرناک گزارش شده است.
نیز   ۱۴۰۰ با   ۱۴۰۱ سال  بهار  فصل  مقایسه 
این تحلیل را کامل می کند که در سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ هیچ هوای پاکی گزارش نشده 
است و در این دوره ۵۷ روز شهر تهران شرایط 
آب و هوایی، وضعیت قابل قبولی را به لحاظ 
آالیندگی ثبت می کند و همچنین شش روز آن 

هوای ناسالمی را تجربه کرده است.
این آمار از آنجایی قابل تامل است که در سه 
ماهه اول سال معموال شرایط آب وهوا بهاری و 
همراه با وزش باد بوده و ضریب تخلیه هوا کامال 
مشهود است، اما وضعیت آالیندگی هوا، باز در 
شرایط ناسالم گزارش می شود. پس در اینجا با 
این ادعا و مستندات آماری، سوالی مطرح می 
شود که چرا میزان آالیندگی برای فصل بهاری 
به ثبت می رسد که نیروگاه ها و دیگر صنایع از 
سوخت گاز به عنوان سوختی پاک استفاده می 
کنند و از مازوت سوزی هم خبری نیست؟ این 

منشا آالیندگی از کجا ناشی می شود؟
مقایسه آماری سه ماهه دوم سال های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ نیز تجربه متفاوتی از روزهای ناسالم در 
شهر تهران ارائه می دهد و این آمارها رفته رفته 
با ورود به سه ماهه سوم تغییر کرده و به تعداد 
روزهای ناسالم و خطرناک بیش از دیگر روزهای 
سال در آمارهای سامانه کنترل کیفیت هوای 

تهران به چشم می خورد.
از میان ۱۳۲ نیروگاه در کشور تنها ۱۴ نیروگاه، 
و  دارند  مازوت  سوخت  از  استفاده  امکان 
سوخت دوم سایر نیروگاه ها گازوئیل است؛ از 
این رو ۱۰ درصد ازنیروگاه های کشور مازوت سوز 
هستند. همچنین بر اساس گزارش این شرکت 
هم  لیتر  یک  تاکنون  سال ۸۸  از  برق،  تولید 
مازوت در نیروگاه های پایتخت مصرف نشده 
است و اساسا نیروگاه های تهران مازوتی نمی 
سوزانند که دلیل آالیندگی شهر تهران از مازوت 

سوزی این نیروگاه ها باشد.
از سوی دیگر مصرف اصلی سوخت نیروگاه 
های کشور گاز است و گاز به عنوان سوختی 
پاک و بدون آالینده در دنیا شناخته می شود اما 
نیروگاه ها در فصل زمستان با کمبود سوخت 
مجبور  خانگی،  مصرف  اولویت  دلیل  به  گاز 
به استفاده از گازوئیل به عنوان سوخت دوم 
می شوند. این سوخت دوم نه تنها به نیروگاه 
ها بلکه به همه صنایع نیز تعلق می گیرد، اما 

به دلیل کمبود سوخت دوم نیز نیروگاه ها و 
صنایع مدت کوتاهی مجبور به مصرف مازوت 
هستند که درصد باالی گوگرد موجود در مازوت 
باعث می شود این فراورده نقش بسزایی در 
آالیندگی داشته باشد و هزینه گوگرد زدایی از 
فراورده هم که بایستی از مبدا یعنی پاالیشگاه 
ها صورت بگیرد نیز انجام نمی شود و بدین 
ترتیب مازوت به عنوان سوختی مخرب و متهم 

ردیف اول آالیندگی هوا محسوب می شود.   
اما همانطور نکته مهم تر این است که از بین 
کل صنایع و مجتمع های صنعتی که همزمان 
در حال سوزاندن سوخت های  ها  نیروگاه  با 
پاالیشگاه های کشور هستند،  قابل دسترس 
۱۰ درصد نیروگاه های کل کشور مازوت سوز 
هستند و به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، 
گوگرد  بازده  نهایی  ضریب  و  مولکولی  جرم 
موجود در مازوت تا ۵ کیلومتر تاثیرگذاراست 
و با این تحلیل کارشناسی باید گفت که نیروگاه 
های موجود در کشور که در حال حاضر امکان 
تا  کیلومتر   ۵ از  بیش  دارند  مازوت  مصرف 

نزدیکترین شهر فاصله دارند.
مازوت  ادعای  تواند  می  تحلیل  این  درواقع 
سوزی نیروگاه ها و تاثیرش بر آالیندگی شهرها 
را رد کند. همچنین دلیل آالیندگی شهر تهران 
دراثر مازوت سوزی نیروگاه ها نیز منتفی می 
شود زیرا بر اساس گفته مدیرعامل برق حرارتی 
کشور، نیروگاه های تهران به هیچ وجه مازوت 
مذکور  از حل موضوعات  نمی سوزانند. پس 
منظر دیگری هم وجود دارد. اگر این موضوع 
را بپذیریم که مازوت سوزی نیروگاه ها نتیجه 
دیگر  در  علت  چه  به  پس  هواست،  آلودگی 

روزهای سال که سوخت نیروگاه ها توسط گاز 
صورت می گیرد باز هم هوای شهرها بویژه تهران 
آلوده است و شاخص آالیندگی باالیی ثبت می 

شود.
افزایش  شده،  مطرح  مستندات  وجود  با 
شاخص آالیندگی در فصول گرم سال نیز در 
شهرها به ثبت رسیده است که در این فصول 
مازوتی مصرف نمی شود. این آمار و مستندات 
در  کامال  تهران  هوای  کیفیت  سامانه  در 

دسترس قرار دارد.
از  که  دالیلی  و  امر  ازشواهد  که  همانطور 
آالیندگی شهرهامشخص است؛ می توان این 
گونه ارزیابی کرد که تنها نمی توان یک منبع، و 
آن هم نیروگاه ها را دلیل اصلی آالیندگی شهرها 
برشمرد. استفاده از سوخت و منشا آالیندگی 
در دیگر حوزه ها به ویژه خودرو و سیستم حمل 
ونقل نیز وجود دارد که می تواند دلیل بارزی بر 
آلودگی شهرها باشد. اینکه در ابتدای سال و در 
شرایط آب و هوایی بهار و تابستان نیز شهرها 
آالیندگی را تجربه می کنند این موضوع به دیگر 
عامل یعنی سوخت خودروها بویژه در سیستم 

حمل و نقل شهری نیز ناشی می شود.
نیمی از خودروهای سبک و سنگین در کشور 
به دلیل غیراستاندارد بودن و یا بعضا فرسوده 
بودن، گازهای آالینده ای را ناشی از سوختن در 
فضا منتشر می کنند که در صورت  وزش باد و 
جابه جایی هوا، آالیندگی کمتری به ثبت می 
رسانند اما با شروع روزهای سرد سال به دلیل 
حاکمیت پدیده اینورژن )وارونگی هوا( این جابه 
مرز  از  آالیندگی  و شاخص  بوده  کمتر  جایی 

ناسالم نیز عبور می کند.

همچنین افزایش روزهای آالینده در شهرها 
بویژه تهران بین دو سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و مقایسه 
دوره های مشابه این دو سال نشان می دهد 
که میزان افزایش مصرف سوخت خودروها به 
افزایش میزان آالیندگی دامن زده است و این 
میزان در آمارهای ارائه شده شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی کامال مشهود است. میزان 
میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ نزدیک به 
۹۵ میلیون لیتر در روز برآورد می شود که این 
میزان مصرف با افزایش چند درصدی روزانه به 
میانگین ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ 
می رسد و با وجود افزایش مصرف سوخت و 
ناپایداری هوا این موضوع به تشدید آالیندگی 

هوا در زمستان کمک می کند.

گفتنی است که آمارهای موجود در سازمان 
کاهش  از  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  پایش 
 ۶ در  بویژه  تهران  در  پاک  روزهای  چشمگیر 
ماهه اول سال حکایت می کند که بر مبنای 
آماری، تعداد روزهای پاک به بیشتر از ۳ روز 
نیز نمی رسد. بنابراین چاره اندیشی اساسی و 
بنیادینی برای رفع آلودگی هوا از جهات متعدد 
و  ها  دستگاه  کلیه  و  است  رسیدگی  نیازمند 
نهادهای متولی می بایست نسبت به واکاوی 
و رفع این مهم پیشقدم شوند. اینکه نگاه را بر 
اساس یک منبع و یا یک نوع سوخت متمرکز 
است  زمانی  دادن  از دست  نشان  فقط  کنیم 
که می توانستیم روی دیگر عوامل آالینده نیز 
تمرکز کنیم و درصدد رفع آن برآییم. عواملی که 
در صورت رسیدگی و اقدامات عاجل، مشکل 

آالیندگی هوای شهرها را رفع می کند.

اخبار

با وجود مستندات، افزایش 
شاخص آالیندگی در فصول 

گرم سال نیز در شهرها به ثبت 
رسیده است که در این فصول 
مازوتی مصرف نمی شود. این 

آمار و مستندات در سامانه 
کیفیت هوای تهران کامال در 

دسترس قرار دارد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 14016031۷0010028۵2 - 1401/۷/19 صادره از هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از ۵8/2۵ بخش 9 اهواز حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی )شرکت سهامی ایجاد 
باغات کوی شاه به شماره سهام 1۵۷0( به متقاضی آقای محمد ساعدی مهر فرزند جمعه به شماره 
ملی 1۷42340660 صادره از اهواز نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 4۵۵/39 متر مربع 
در قسمتی از پالک ۵8/2۵ واقع در بخش 9 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال 
ملک از مالک رسمی )شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه به شماره سهام 1۵۷0( بنام وی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ضمنا« صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/12

هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
۵/2220 م/الف

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

 برابر کالسه پرونده شماره  1401114410018000306 و رای شماره  14016031001800۷496 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز خندان سیان به شماره شناسنامه 3۷۵ به کد 
ملی 049242۷89۵صادره از ری فرزند بهرام نسبت به  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان )کاربری باغ( به مساحت دویست و سی متر و شصت و سه دسیمتر مربع)230/63(مترمربع، قسمتی 
از پالک 3۷8 اصلی واقع در مرتع کراتکوتی بخش 2 حوزه ثبت عباس آباد دارای مبایعه نامه عادی خریداری 
از رسول عزت پور از محدوده مالکیت رسمی آقای ذکریا عوضی شفیع متقاضی ثبت می باشد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 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 قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/09/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/09/26
شناسه آگهی: 1418۵00

ابراهیم حسین زاده
سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140106031000608904 مورخ 1400/0۷/2۷ هیأت اول موضوع قانون  تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی بنام های میثم ایزدی نسبت به ششدانگ پالک 4۷۷ فرعی از 23 اصلی واقع در سرکاج 
مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراضی داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/09/12

تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/09/26
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

علی سعادتی
  شناسه اگهی: 14189۵0

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد سند رسمی مصوب  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و 3  مواد 1  به دستور  نظر 
1390/9/20 و برابر رای شماره 14016031001301343۷ مورخ 1401/08/21 هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم 
علی توکلی فرزند محمدقلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۵30.8 ..... متر 
مربع به شماره پالک.... 339 .... فرعی از ..... ۵4 ..... اصلی واقع در قریه لسفیجان بخش11 یک خریداری شده از 
آقای/خانم محمد قلی توکلی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاصله 1۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/09/12
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/09/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             
  شناسه اگهی: 1420116

سند فروش خودرو )سند کارخانه( پژو 206 مدل 1399 با شماره پالک 213 ط 97 ایران 67 رنگ سفید روغنی 
به شماره موتور 182A0091554 و شماره شاسی NAAP03EE8LJ002235 به مالکیت شیوا شاه زمانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/279(

شماره  به  زرد  رنگ  به   1312۷223 پالک  به   1396 مدل  به   200 اس  آر  سیکلت  موتور  سبز  سند 
شاسی  شماره  و   N5PADCJHFHAT00256 تنه  شماره  به  و   JLZWGC00593 موتور 
IRAMD9613ZPT00256 به مالکیت سید مجید حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/280(

 برگ کمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 40۵ و رنگ خودرو : خاکستری و مدل وسیله نقلیه : 1384 و 
شماره پالک : 22ط345 ایران 20 و شماره شاسی : 1۷200۵1۷ و شماره موتور : 124840۵034۵ و نام صاحب سند 

: رسول ملک   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/281(

كارت هوشمند سوخت  و  سند فروش و  سند مالکیت  و کارت موتورسیکلت  و  کارت بیمه موتورسیکلت  
. مدل  : مشكي  به  رنگ موتورسیکلت  باكسر   : نقلیه  نام وسیله  به   و  سند کمپانی  و  برگ سبز  موتور 
موتورسیکلت : 1391 . شماره پالک : 58697ايران127 . شماره موتور : PFMBUJ142350 و  شماره تنه 
: NEO***150R9146738 به  نام مالک : علي نيكبخت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/282(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی سواری هاچ بک پراید تیپ 111به مدل 1396به پالک 91 ق 26۷ به رنگ 
نیما  مالکیت  به   NAS431100H1000719 به شماره شاسی و   M135979281به شماره موتور به  سفید 

ذوالفقاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..)کد1401/09/283(

ملی  کد  به  کالگر  حسینی  امید  سید  بنام  تا 1401  سال 92  از  قائمشهر  واحد  عمران  مهندسی  مدرک 
20646882۷۷ فرزند مهدی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/09/284(

کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : ریو و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1387 و شماره 
پالک : 69899م77 و شماره شاسی : NAS61002291158236 و شماره موتور : 1055306 به نام صاحب سند 

: مجید معارغ وند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..)کد1401/09/285(

برگ سبز پراید دی ام هاچ بک  به رنگ خودرو : سبز یشمی متالیک و مدل وسیله نقلیه : 83 و شماره پالک : 
۷1ط628 ایران 93 و شماره شاسی : S1442283168968 و شماره موتور : 006۷93۵2 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد..)کد1401/09/286(

برگ سبز خودرو مهدی محجوبیان با کد ملی 00۷89199۵9 شماره شناسنامه 12۷19فرزند احمد خودرو 
206رنگ سفید مدل 1398 شماره پالک 22 ایران 482ی 64 شماره شاسیNAAP03EE3KJ743102شماره 
موتور182A0073188به نام مهدی محجوبیان در تاریخ 1401/09/1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/09/287(

 كارت هوشمند سوخت  و  سند کمپانی  و  برگ سبز خودرو و  معاینه فنی خودرو   پژو به نام وسیله نقلیه 
: 206  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 138۷  و شماره پالک : 68ل986/21  و شماره شاسی : 
Naap03ed98j001515  و شماره موتور : 14187002976  به نام صاحب سند : مهدی خزایی وکالت داده به 

فرید شکوهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/288(

محصول پنیر پیتزا پروسس ، پروانه بهداشتی ساخت به شماره 56/12126 مربوط به شرکت صنایع شیر 
پاستوریزه مهردادشیر مفقود گردیده است.)کد1401/09/289(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و  برگ سبز خودرو سواری به نام وسیله نقلیه : پراید به رنگ خودرو : نقره ای و 
مدل وسیله نقلیه : 86 و شماره پالک : 64د3۷۷ایران38 و شماره شاسی : S1412286318571 و شماره موتور 

: 1919180 به نام صاحب سند : مهدی صیاف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/290(

سند کمپانی خودرو پژو پارس مدل 1389به شماره انتظامی ۵38 ل ایران 18 به شماره موتور 12489203093 
به شماره شاسی NAAN21CA9BK795016 به مالکیت مجید میرزایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/09/291(

سند مالکیت و سندکمپانی خودروی سواری  پژو  به رنگ خودرو : خاکستری متالیک و مدل وسیله نقلیه 
: 1398 و شماره پالک : 82ب558ایران44 و شماره شاسی : NAAM01CE6Kk168479  و شماره موتور 
: 124K1325931  به نام صاحب سند : علیرضاخیراندیش  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/292(

اصل برگ سبز خودرو ایسوزو مدل86به رنگ سفید به شماره انتظامی 712د97 ایران68شماره موتور 443667 
وشماره شاسیNAG086NPRF04367 به نام سیدعظیم یکتائی کلورمفقودشده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/293(

 سند مالکیت و  کارت موتورسیکلت  و  سند کمپانی  و برگ سبز    موتور سیکلت  به نام وسیله نقلیه : باکسر 
و  رنگ موتورسیکلت : سفید به  مدل موتورسیکلت : 1394 به  شماره پالک : 128-۷388۷  و شماره موتور : 
PFMBFM09641 و  شماره تنه : 150R9434703 به  نام مالک : مجتبی ندیمی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/09/294(

 سند کمپانی  و برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : ال90 و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 
1390  و شماره پالک : ۷۷ایران۷8۷ب14 و شماره شاسی : Naplsrald01126327 و شماره موتور : W079360 به 

نام صاحب سند : سیروس قویدل  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/295(

برگ سبز خودرو  و  کارت خودرو سواری به نام وسیله نقلیه : ماکسیما و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه 
: 1382 و شماره پالک : ایران68 868و48 و شماره شاسی : 205004 و شماره موتور : 30574065 به نام صاحب سند 

: فاطمه میرلو  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/296(

برگ سبز خودروی پیکان به مدل 1360به پالک 45ب283ایران 44 به رنگ سفید شیری روغنی به ش موتور 
01116002358 و ش شاسی 14431636 به مالکیت اسداهلل شیخ االسالمی اصفهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد)کد1401/09/297(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : بژ متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 84 و شماره 
پالک : 88س736ایران 22 و شماره شاسی : 1412284717250 و شماره موتور : 01367188 به نام صاحب سند : 

سعید نقاش زاده بیدل  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/298(

برگ کمپانی و کارت سوخت خودروی سواری پژو پارس به مدل 1396 به پالک ایران 88 / 967 و 91 به رنگ 
سفید-روغنی به شماره موتور 124K1086381 و به شماره شاسی NAAN01CE0HH837906 به مالکیت 

خانم فریده صادقیان ایران نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/299(

وكالتنامه هاي شماره ١٠٥٨٠٦ و ١٠٥٨٠٥ مورخ ٤/٧/١٤٠١ ابطال شد و هرگونه اقدام نسبت به پالك هاي ثبتي 
به شماره هاي ٣٢و٣٣و٣٦و٢٣ و٢٥ و هر پالك ديگر در قمصر كهريزك كه در مالكيت اينجانب نازنين حسامي و 
امير حسامي باشد ، باطل و بالاثر است. و ايجاد كننده هرگونه مسئوليت قضايي و اداري براي استفاده كننده مي 

باشد .)کد1401/09/300(

کارت خودروسواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 89 و شماره پالک 
: ایران 68 834 ب 67 و شماره شاسی : S1422289 و شماره موتور : 3550355 به نام صاحب سند : ابوطالب 

فالحتکاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/301(

برگ سبز موتورسیکلت  به نام وسیله نقلیه : آزما و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل موتورسیکلت : 1389  
و شماره پالک : 27243 و  شماره موتور : 89700620 و  شماره تنه : 8901139  به  نام مالک : حسن انصاری  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/302(

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  : 4901058525 مفقود  ملی  کد  به  نوروزی  اقای علی  ملی  کارت 
)کد1401/09/303(

شاسی  شماره  به   1393 مدل  ایران99  868م41  پالک  شماره  به   x60لیفان خودرو  کارت 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   LFB479Q130701666 موتور  وشماره   NAKSG4317DB107780

)کد1401/09/304(

کارت خودرو به نام خدیجه یزدانی با کد ملی1293۵2۵1۵4 شماره شناسنامه199 فرزند کریم خودرو وانت پراید 
مدل 1393 شماره پالک 6۷ایران 42د221 شماره شاسی NAS451100E4921512 شماره موتور5154155 به نام 

خدیجه یزدانی در تاریخ 1401/۷/2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/305(

بدنه  36شماره  ۵2ه۵28ایران  شهربانی  شماره  به  سمند  خودرو  مالک  فیضی  منوچهر  اینجانب 
NAACJ1JW2GF309633و شماره موتور 14H0190839به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 

اسناد مذکور دارد ظرف مدت 10روز 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.)کد1401/09/306(

سند مالکیت موتورسیکلت پاسار 180به مدل 91به پالک 42319 ایران 121 به رنگ مشکی به  به شماره 
موتور. شماره موتور؛180fMI*87997663* و به شماره تنه  شماره تنه؛ NCA***180A9104260* به 

مالکیت  فرهاد حبیب زاده زادنوحیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/307(

پژو پارس سفید مدل 1401 به شماره پالک 462م99 ایران 40 و شماره موتور 139B0272159 و شماره 
شاسی NAAN11FE9NH867829 به نام فرزانه سادات قاضی میر سعید در تاریخ 1401/09/23 در محل 
جنب بیمارستان بهمن )شهرک غرب( به سرقت رفت. لطفاً جهت مشاهده با شماره 09102214132 تماس 

بگیرید.)کد1401/09/308(

کارت ماشین خودرو پژو روا به مدل 1386به پالک 82ایران 938ی 14به رنگ نوک مدادی متالیک به 
شماره متور1168024951به شماره شاسی 61340958به مالکیت وفا جاللی خیدر مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/309(

انقضا  تاریخ  با  شیرالی  حامد  دکتر  نام  به   222_1۵2۷68-131 شماره  به  تهران  شهر  مطب  پروانه 
1401/12/29مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

کارت ماشین خودروی دنا پالس توربو به مدل 1401 به پالک 46ن2۷1ایران22 به رنگ نقره ای به شماره 
موتور 153H0062879 و به شماره شاسی NAAW61HU0NE562393 به مالکیت مینا قاسم نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/310(

سند سبز و برگ گمپانی ماشین پژو پارس 83نقره ای متالیک شماره شهربانی 20ایران 662س12 شماره 
از درجه  و  به مالکیت حسن موالیی قلیچی مفقود گردیده  شاسی8381۷233شماره موتور124814۵۵01 

اعتبار ساقط می باشد. نوبت دوم )کد1401/09/311(

شماره   به  کرامت   فرزند  چالشتری  درخشنده  احسان  اينجانب  التحصیلی  فارق  کارشناسی   مدرک 
شناسنامه 161۷۵ صادره از اصفهان  درمقطع کارشناسی  رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی  آزاد نطنز 
به شماره 04/36/1368 مفقود گردیده  است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز به نشانی: نطنز میدان دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسالمی نطنز. کد پستی : 

8۷6191311۷ ارسال نمایید .نوبت دوم)کد1401/09/312(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی پژو 206 به مدل 1392 به پالک 40_913د71 به رنگ خاکستری متالیک 
به به شماره موتور 160B0060236و به شماره شاسی 460260 به مالکیت شایان کریمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/313(


