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بنزین سوپر در راه استانها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع بنزین 
سوپر به طور تدریجی در استان ها خبر داد و گفت: تا کنون مصوبه ای 

برای تخصیص بنزین نوروزی ابالغ نشده است.
علی اکبر نژادعلی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص توزیع بنزین سوپر 
گفت: در حال حاضر با فرایندهایی که در بحث به سازی و نوسازی برخی 
از بخش های پاالیشگاه ها صورت گرفته، کیفیت بنزین نسبت به قبل بهتر 
شده و میزان تولید بنزین سوپر نیز افزایش پیدا کرده است و اکنون توزیع 

بنزین سوپر را در شرایط عادی ادامه می دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بنزین سوپر به جز تهران در استان های 
یگر نیز توزیع می شود؟ گفت: بله. به تدیریج بنزین سوپر را در استان های 

دیگر نیز توزیع خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص آخرین 
وضعیت تخصیص سهمیه بنزین نوروزی، اظهار کرد: تا کنون در این مورد 

مصوبه ای ابالغ نشده است.
نژادعلی با اشاره به میزان مصرف بنزین، اظهار کرد: میزان مصرف در کل 
کشور غیر منتظره است. اکنون که در فصل سرد قرار داریم میزان مصرف 
کاهش نیافته و این در حالی است که هیچ سالی سابقه نداشت که در این 
فصل میزان مصرف کاهش پیدا نکند. نه تنها نسبت به تابستان مصرف 

کاهش نیافته بلکه در برخی روزها شاهد افزایش مصرف نیز هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اعداد موجود در حوزه مصرف مناسب نیست، گفت: 
می بایست در حوزه مدیریت مصرف اقدامات جدی صورت گیرد و مردم 

کمک دولت باشند تا تراز منفی در حوزه بنزین نداشته باشیم.
نژادعلی ابراز امیدواری کرد که با مدیریت مصرف و رعایت میزان مصرف 
هم ذخیره سازی مناسبی داشته باشیم و هم توزیع فراورده به نحو احسن 

در جایگاه ها انجام شود.

گاز در اروپا ارزانتر شد
قیمت گاز طبیعی در اروپا با پیش بینی مالیم ماندن دما در ابتدای سال 
میالدی آینده و فراوانی عرضه، روز پنج شنبه برای پنجمین روز متوالی کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت پایه گاز بازار اروپایی پس از این که روز چهارشنبه 
در پایین ترین رکورد از اواسط ژوئن بسته شد، در معامالت روز جاری حداکثر 
۴.۷ درصد کاهش یافت. قیمت گاز طی هفته گذشته با مالیم ماندن دما و 
هوای بادی که تقاضا برای گاز را کمتر کرد، رو به کاهش گذاشت. مصرف گاز 
صنایع که پیش از این، تحت تاثیر قیمت باال، محدود شده بود، در طول فصل 

تعطیالت معموال کاهش پیدا می کند.
تامین گاز طبیعی مایع )ال ان جی( وافر مانده و با آغاز فعالیت دو پایانه 
واردات جدید در آلمان، ناوگانی از کشتی های حامل ال ان جی به سمت شمال 
غربی اروپا در حرکتند. وضعیت بازار تا حدودی نگرانی سیاستگذاران را تخفیف 
داده است. افزایش قیمت انرژی در اروپا، اقتصادهای این منطقه را به مرز رکود 

کشانده و تورم را به باالترین رکورد چند دهه اخیر رسانده است.
با این حال، معامله گران برای مشاهده نشانه های تغییر جریان تجارت گاز، 
به نظاره نشسته اند زیرا اختالف قیمت بین اروپا و آسیا، اندک مانده است. 
فروش به هر دو منطقه در فوریه، برای صادرکنندگان آمریکایی سود یکسانی 

دارد اما فروش به اروپا در مارس، سود باالتری خواهد داشت.
شرکت شل در اقدامی که ممکن است باعث محدود شدن عرضه به آسیا 
شود، تولید تاسیسات ال ان جی شناور پرلیود در کرانه غربی استرالیا را در پی 

وقوع آتش سوزی، موقتا متوقف کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای معامالت گاز ماه آتی هلند که قیمت پایه 
بازار اروپایی است، ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه صبح پنج شنبه به وقت آمستردام، 
۳.۸ درصد کاهش یافت و به ۹۴ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. بهای 
این معامالت روز گذشته برای اولین بار در یک ماه اخیر، به پایین ۱۰۰ یورو 

نزول کرد. قرارداد انگلیسی مشابه، روز پنج شنبه ۲.۹ درصد کاهش داشت.

پاییز امسال از لحاظ بارش، خشک ترین پاییز ۵0 سال اخیر بوده

بارش ها درد بی آبی تهران را دوا نکرد
شاهد  گذشته  روزهای  در  اینکه  رغم  علی 
بارش های پراکنده در استان تهران بودیم، اما 
مطلوب  تهران  آبی  منابع  وضعیت  همچنان 
نیست و کسری مخازن کماکان نسبت به سال 

قبل که آن هم سالی خشک بوده منفی است.
به گزارش ایسنا، پاییز امسال از لحاظ بارش، 
ایران  بوده،  اخیر  سال   ۵۰ پاییز  خشک ترین 
در کمربند خشک جهانی قرار گرفته است و 
حدود یک سوم متوسط جهانی بارندگی دارد 
و وسعت کشورمان  با جمعیت  متناسب  که 
پایداری رسیدن منابع  نیست. تهران برای به 
آبی، نیازمند ۲۸۳ میلی متر بارش در سال است 
در حالی که متوسط بارندگی های سال گذشته 

این استان ۲۰۷ میلی متر بوده است.
آن طور که علی اکبر ملکوتی - مدیر بهره برداری 
از تاسیسات آب شهری آبفای استان تهران -  
گفته بارش های پراکنده درمانی برای خشکسالی 
انباشته این شهر نخواهد بود،   در روزهای اخیر 
ذخیره روزانه آب مخازن شهر تهران یک میلیون 
متر مکعب بوده است، در صورتی که در شرایط 
نرمال ذخیره مخازن آب شهر تهران باید یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد.
تهران  آب  منابع  وضعیت  وی  گفته  به 
هم چنان شکننده است اوج مصرف آب در این 
کالن شهر بر مدار ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است؛ 
این میزان مصرف آب برای روزهای سرد و به ویژه 

چنین شرایطی باال است.
تهران  آبی  منابع  وضعیت  از  ارقام  و  آمار 
آب  حجم  درصدی   ۲۱ کاهش  از  حکایت 
مشابه  روز  به  نسبت  تهران  استان  سدهای 
سال گذشته دارد، در حال حاضر میزان ذخایر 
سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران 
۲۷۷ میلیون مترمکعب است که این رقم در 
روز مشابه سال گذشته بیش از ۳۵۲ میلیون 

مترمکعب است.
از مجموع ظرفیت ۱۸۸۸ میلیون متر مکعبی 
پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران، 
۲۷۷ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره 
شده و بیانگر این است که تنها حدود ۱۴.۶۷ 
درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین 

کننده آب استان تهران پر است.
حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود 
۳۹ میلیون مترمکعب بوده و این درحالی است 
که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۵۳ 
میلیون مترمکعب ثبت شده، همچنین حجم 

ذخیره آب سد طالقان ۱۸۲ میلیون مترمکعب 
سال گذشته به ۱۵۷ میلیون مترمکعب کاهش 
پیدا کرده است. همچنین حجم ذخیره آب سد 
الر سال گذشته ۲۱ میلیون مترمکعب بوده که 
در مقایسه با موجودی ۱۷ میلیون مترمکعبی 
فعلی، ۴ میلیون متر مکعب کاهش را نشان 
می دهد و حجم آب سد ماملو نیز از ۷۴ میلیون 
مترمکعب سال گذشته به ۴۶ میلیون مترمکعب 
رسیده است، این درحالیست که حجم ذخیره 
آب سد لتیان در مقایسه با حجم ۲۲ میلیون 
متر مکعبی روز مشابه سال گذشته با کاهش 
۵ میلیون متر مکعبی، امسال به ۱۷ میلیون 
نیز  بارش ها  میزان  است.  متر مکعب رسیده 
میلی متر   ۳۱.۴ تاکنون  آبی  سال  ابتدای  از 
ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۶۸.۱ 
بارش ها  میزان  اساس  این  بر  بوده؛  میلی متر 
نسبت به سال آبی قبل آن ۵۴ درصد و نسبت 

به بلندمدت ۶۰ درصد کاهش یافته است.
این شرایط در حالی است که مصرف روزانه 
آب در تهران در این روزها بیش از سه میلیون 

یعنی  است؛  لیتر(  میلیارد  )سه  مکعب  متر 
روز  هر  چیتگر  دریاچه  حجم  معادل  تقریبا 
توسط شهروندان تهرانی، آب مصرف می شود. 
با توجه به اینکه از یک سو جمعیت شناور شهر 
تهران حدود ۱۲ میلیون نفر است و از سوی 
نیست،  دسترس  در  دیگری  آبی  منابع  دیگر 
مصرف درست آب در بخش خانگی اثر بسزایی 

روی تداوم پایداری تامین آب این شهر دارد.
میانگین کشوری مصرف آب در حوزه شرب 
بین ۷ تا ۱۰ درصد است در حالی که این بخش 
در استان تهران بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آب را به خود 
اختصاص داده است؛ الگوی مصرف آب برای 
هر خانوار تهرانی ماهانه ۱۴ متر مکعب است 
که تنها ۳۷ درصد از جمیعت شهر تهران آن را 
رعایت می کنند و ۶۳ درصد شهروندان بیش از 
الگو مصرف می کنند که این گروه از شهروندان 
تهران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نزدیک 
به ۳۱۰ میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند؛ 
در صورتی که این گروه به میزان ۱۰ درصد از 
مصرف آب را کاهش می دادند حدود ۳۱ میلیون 

متر مکعب در مصرف آن صرفه جویی می شد 
که این رقم نزدیک به حجم کنونی سد الر است 
که یکی از پنج سد تامین کننده آب تهران است.

اهمیت مصرف درست آب در بخش خانگی 
سوی  از  مصرف  الگوی  رعایت   بر  تاکید  و 
شهروندان تهرانی زمانی بیشتر به چشم می آید 
که به این نکته مهم توجه شود که استان تهران 
دومین استان فقیر کشور )بعد از سیستان و 
بلوچستان( از نظر منابع و ذخایر آبی است و 
بخش زیادی از آب این استان در حوزه شرب 

مصرف می شود.
از سوی دیگر به دلیل کاهش بارش ها به ویژه 
در سه سال اخیر که کشورمان با خشکسالی 
منابع  و  سدها  ذخایر  بوده،  مواجه  پیاپی 
طور چشمگیری  به  پایتخت  آب  تامین کننده 
کاهش یافته است و به دلیل نبود منابع آبی 
در  کنونی،  منابع  درست  مدیریت  دیگر، 
است؛  کم آبی  از  گذر  برای  راه  دسترس ترین 
بنابراین توجه به راهکارهای مدیریت مصرف آب 

در بخش خانگی بیش از پیش ضروری است.

اخبار

از سوی دیگر به دلیل 
کاهش بارش ها به ویژه در 

سه سال اخیر که کشورمان 
با خشکسالی پیاپی مواجه 
بوده، ذخایر سدها و منابع 

تامین کننده آب پایتخت به طور 
چشمگیری کاهش یافته است 

و به دلیل نبود منابع آبی دیگر، 
مدیریت درست منابع کنونی، 
در دسترس ترین راه برای گذر 

از کم آبی است

برگ سبز خودروی پژو ۲0۷i به مدل 1400 به پالک ایران 83-۹۷۷ص48 به رنگ مشکی متالیک به شماره 
موتور1۷8B00۵۷4۶1 و به شمارهNAAR03FEXMJ4333۲8 به مالکیت محمدرضا حسن شاهی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/01(

به شماره  به  رنگ  سفید  به  پالک 84ایران۹۲۲س18  به  مدل  ۹0   به  ماشین خودروی۲0۶آریان  کارت 
موتور.1338۹0۲8۵۲1و به شماره شاسی NAAp41FD0Bj304777 به مالکیت .مریم رحیم زاده  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/02(

شاسی  شماره  و   8۷ ایران  34۶د۲۲  پالک  بشماره   13۹4 مدل  دی  اس   ۲0۶ خودرو  کارت 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   163B0144397 موتور  شماره  و   NAAP41FE0FJ258199

)کد1401/10/03(

 : نقلیه  نام وسیله   سند مالکیت  و  سند کمپانی  و  برگ سبز خودرو و کارت بیمه خودرو سواری  به 
برلیانس  به رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۲014 و شماره پالک : ۹۹ن۲۹۷ایران1۶ و شماره شاسی : 
LSVVDBDB4EC0۲۲۹44 و شماره موتور : 4A۹۲AJK۶۷84 به نام صاحب سند : پدرام درویشان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/04(

برگ سبزسواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 206SD-tu5  و رنگ خودرو : سفید صدفی  و مدل وسیله نقلیه : 
1386 و شماره پالک : ایران192-33س59 و شماره شاسی : 22604084  و شماره موتور : 13386010742  به نام 

صاحب سند : فاطمه احمدی مزینان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/05(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی پژو 40۵به مدل 13۹۵ به پالک 14_3۲۹ی ۶۲به رنگ نقره ای متالیک 
به شماره موتور124k0972852و به شماره شاسی NAAM01CEXGK435887به مالکیت بابک ملک پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/06(

كارت هوشمند سوخت  و کارت ماشین سواری  و نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
نقلیه : 1393 و شماره پالک : 20 815ن86  و شماره شاسی : NAS411100E1021008 و شماره موتور : 

3108055  به نام صاحب سند : سارا ابیده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/07(

كارت هوشمند سوخت  و کارت ماشین کامیونت.ون  به نام وسیله نقلیه : پادرا و رنگ خودرو : سفیدروغنی و 
مدل وسیله نقلیه : 1396 و شماره پالک : 55 468ع21 و شماره شاسی : NAZPLI04PH0477611  و شماره 
موتور : Z24740122Z  به نام صاحب سند : سهیال سرلک چیوائی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/08(

برگ سبز و برگ کمپانی خودروی سمند سورن به مدل 1388 به پالک ۶3 ایران ۶۲3 ی 41 به رنگ سفید 
روغنی به شماره موتور 12488194700و به شماره شاسی NAACC1CF0AF423158به مالکیت یزدان زارع 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/09(

موتور  شماره  به  مشکی  رنگ  به   127  68133 پالک  به   RTR 180 مدل  به  آپاچی  سبز  سند  برگ 
0E6GE2039210 و شماره تنه N2G***180P9410292 به مالکیت محمدمهدی خضری مفقود گردیده 

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

پروانه 12777  به شماره  افرند سرخني  اينجانب حميدرضا  قضايي  قوه  رسمي  كارشناسي  دفترچه 
است. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  رشت  قضايي  حوزه  از  زيست  محيط  حفاظت  رشته  در 

)کد1401/10/11(

مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب داود عرب شیبانی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه ۷4۲ و 
شماره ملی ۲411۶۶1۲۷4 صادره از آباده در مقطع کارشناسی رشته عمران صادره از دانشگاه آزاد اقلید به شماره 
03۷۲۹۲۷ به 13۹0/0۵/۲3 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار قانونی میباشد.از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک 

را به دانشگاه آزد اقلید ارسال نماید. نوبت اول )کد1401/10/12(

برگ سبزسواری  به نام وسیله نقلیه : پراید131  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۹۵ و شماره پالک: 
ایران 4۹-433ج4۲ و شماره شاسی : NAS41100G1189169 و شماره موتور : 5522638  به نام صاحب 

سند: خانم بدری عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/13(

كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و  کارت موتورسیکلت و  سند کمپانی و  برگ سبز موتور سیکلت  
به  نام وسیله نقلیه : ساورز و  رنگ موتورسیکلت : مشکی و  مدل موتورسیکلت : 1388 ,و  شماره پالک : 
ایران۵۷1-14848 و  شماره موتور : NBD12865 و  شماره تنه : 8812G1801211  به  نام مالک : مهدی 

کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/14(

سند کمپانی و اصل برگ سبز خودرو سواری رنو ، تندر ۹0 له رنگ سفید شیری مدل 13۹۵ به شماره انتظامی 
 NAALSRALDGA247959 100019606 و شماره شاسیRR135164 ۵4۶ ه 8۶ ایران 3۶ به شماره موتور

به مالکیت الهام قاعدی اترآباد فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/10/15(

مشکی  خودرو:  رنگ  ال90  نقلیه:لوگان  وسیله  نام  خودروی  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  و  مالکیت  سند 
موتور  و شماره   8A011500 : و شماره شاسی  ایران 44 628م14   : نقلیه:1386 شماره پالک  مدل وسیله 
7702035322D037410 بنام صاحب سند : خانم ربابه کاروان ماسوله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/16(

 سند کمپانی  و برگ سبز خودرو پراید 131 و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1395 و شماره پالک 
: 971ن21 ایران 99 و شماره شاسی : NAS411100G1203023 و شماره موتور : M13/5584503  به نام 

صاحب سند : رسام معصومیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/17(

اصل سند کمپانی پژو 206 سفید مدل 1389 به شماره انتظامی ۲0-۹1۷ی8۲ و شماره موتور 14189074241 
و شماره شاسی NAAP03ED4BJ483950 به نام فرشید دارابی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/10/18(

سندکمپانی سواری و نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره یی  و مدل وسیله نقلیه : 138۵  و شماره 
پالک : ۵۵ایران4۵۶ه۶۲  و شماره شاسی : S1412285208646  و شماره موتور : 1535911  به نام صاحب سند 

: مریم ایازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/18(

موتور:  شماره  و   ۶131۷3۶۵  : شاسی  شماره  به   138۵ مدل   ROA پژو  سواری  خودرو  ماشین  کارت 
11۶8۵0۵۵۹۹3 و شماره پالک 1۵_۶۷۵ و ۶۹ بنام محرمعلی عليزاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

)کد1401/10/19(

ملی  کد  و  شناسنامه 4۹۲3  شماره  به  حسن  فرزند  جعفربکلو  سمیه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
00۷۲۲00۷31 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته طراحی پوشاک صادره از دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 
38 استان تهران با شماره 4۲4۵31۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک 
را به دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38 به نشانی تهران،شهرزیبا، بلوار تعاون بلوار فرساد شرقی خیابان سرو کوچه 

نیلوفر سوم پالک 1/3 ارسال نماید.نوبت اول.)کد1401/10/20(

كارت هوشمند سوخت  و برگ سبز خودرو و کارت خودرو و کارت هوشمند خودرو   شخصی به نام وسیله نقلیه 
: پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1401 ,شماره پالک : 52د695ایران26 و شماره شاسی : 
NAAN11FE5NH209800 و شماره موتور : 139B0289176 به نام صاحب سند : اوغل دردی درخشان 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/010/۲1(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش     هیوندا به نام وسیله نقلیه : سوناتا و 
رنگ خودرو : سفید صدفی و مدل وسیله نقلیه : ۲014 و شماره پالک : 1۲ج184ایران40 به شماره شاسی : 
Kmhec41cbea640390 به شماره موتور : G4keda386909 به نام صاحب سند : هادی عبادی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/۲۲(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  پژو 207 به نام وسیله نقلیه : ۲0۷iپژو به رنگ خودرو : 
 Naar03fe7nj275017 : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : 84ه48۲ایران۹۹ و شماره شاسی
و شماره موتور : 167b0155782 به نام صاحب سند : هادی عبادی مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می 

باشد .)کد1401/10/۲3(

سند و وکالت نامه و دفترچه و سند مالکیت و اسناد مربوط به تفکیک ساختمان و صورت جلسه پارکینگ 
انباری یک واحد آپارتمان80متری واقع در دهکده المپیک پامچال 3 طبقه1۵0۵ گم شده است. و واحد و 

)کد1401/010/۲4(

برگ سبز خودرو پراید مدل 138۲ به شماره پالك 884ص3۶ ایران ۶4 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
00546558 و شماره شاسي S1412282102419 به نام آقای حسین ترابی یزدی به شماره ملی 44۶۹۹۲۶۹۹1 

صادره از مهریز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/۲۵(

معاینه فنی خودرو و كارت وسيله نقليه خودرو پرايد 111 مدل 95 به شماره انتظامى ٥١ق٤٣١ ايران ٧٩ به 
شماره موتور M135665705 به شماره شاسى NAS431100G5877857 به مالكيت محمد كاكاوند نگهدارى 

مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.)کد1401/10/۲۶(

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
مورخ  رای شماره 1401۶0310013014۷۲۲  برابر  و  مصوب 13۹0/۹/۲0  رسمی  سند 
1401/0۹/0۹ هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم زهرا 
منصوری فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / به مساحت 
34۹/۶۷متر مربع به شماره پالک.... ۲۲۲ .... فرعی از  ۲0 اصلی واقع در قریه باریکال 
بخش  1 خریداری شده از آقای/خانم فرید منصوری 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 .... 1401/10/03
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/10/1۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             

1430۶۲0 شناسه اگهی

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

نظر به اینکه برابر رأی شماره 1401۶031۷00100418۵ - 1401/0۹/۲۶ صادره از هیأت 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 پالک 8۹۵/۵8 بخش ۷ اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی )بنیاد مستضعفان برابر قرارداد واگذاری ۹4/۲/1401/4۲444 
مورخ 1401/0۲/31 ( و سایر مالکین مشاعی به متقاضی آقای مهدی دهداز زاده به شماره شناسنامه 1۷41۲۶۷013 
و کدملی 1۷41۲۶۷013 صادره از اهواز فرزند سعید در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/۷۵ مترمربع 
در قسمتی از پالک فوق خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنام وی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه های محلی و تسراسری 
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 : 1401/10/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/1۹

بهزاد مردانی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
۵/۲۲۷4 م/الف

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژند پترو فرایند درتاریخ 14/0۹/1401 به شماره ثبت ۶0۵۷08 
به شناسه ملی 14011۷۲3۵0۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات مشاوره ای شامل طرح و ساخت ، 
مدیریت پیمان ، نظارت در حین ساخت ، سرویس های پس از ساخت ، مشاوره و راه اندازی ، تامین 
تجهیزات و مهندسی خرید در زمینه تاسیسات و تجهیزات نفت ، گاز ، پتروشیمی ) بجز استخراج ، 
اکتشاف ، بهره برداری (صنعت آب و فاضالب ، سازه و ابنیه ، تاسیسات ، برق ، مخابرات ، کشاورزی 
، راه سازی ، جاده سازی ، شهرسازی ، معماری ، مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد و انجام کلیه امور 
بازرگانی مربوطه در داخل و خارج 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، شهرک نفت، خیابان شهید عزیزاله زارع نژاد ]نفت[، کوچه دهم، پالک ۵، طبقه 4، واحد 
1۵ کدپستی 14۶۹8434۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای اشکان حجت پناه به شماره ملی 00۶184۶3۲۵ دارنده 
۵00000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا طوسی به شماره ملی 00۶4۶۹۲۶3۹ دارنده ۵00000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اشکان حجت پناه به شماره ملی 00۶184۶3۲۵ به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا طوسی به شماره ملی 00۶4۶۹۲۶3۹ به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 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 )14303۵4( 

 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود سامانه لجستیک آترا مهر به شناسه ملی 14011۵۷۵480 و به 
شماره ثبت ۶03۲0۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/0۹/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
خانم فاطمه شیراز میهن با پرداخت مبلغ 000/۶۶0/8۵4 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 
000/340 ریال به مبلغ 000/000/8۵۵ریال افزایش داد . - آقای آرش همتی با پرداخت مبلغ 000/0۹0/۶44/1 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/۶۶0 ریال به مبلغ 000/۷۵0/۶44/1 ریال افزایش داد . آقای 
مهدی نازنینی شماره ملی 0013۲1۷۷4۷ با پرداخت مبلغ 000/۲۵0/000/۲ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت 
به شرکت وارد و در ردیف شرکاء قرار گرفت . - سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/۵00/4 
ریال افزایش پیدا نمود و در نتیجه ماده ) 4 ( اساسنامه بشرح مزبور اصالح گردید . شرکاء و سهم الشرکه هر 
یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است : خانم فاطمه شیراز میهن 04808۹۶۲83 دارنده مبلغ 
000/000/8۵۵ ریال سهم الشرکه آقای آرش همتی 0080010318 دارنده مبلغ 000/۷۵0/۶44/1 ریال سهم الشرکه 
آقای مهدی نازنینی 0013۲1۷۷4۷ دارنده مبلغ 000/۲۵0/000/۲ ریال سهم الشرکه - تعداد اعضای هیئت مدیره 
از ۲ نفر به 3 نفر افزایش پیدا نمود و در نتیجه ماده ) )1۲( اساسنامه بشرح مزبور اصالح گردید سازمان ثبت 
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 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود سامانه لجستیک آترا مهر به شناسه ملی 14011۵۷۵480 و به 
شماره ثبت ۶03۲0۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/0۹/1401 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد خانم فاطمه شیراز میهن ) کد ملی 04808۹۶۲83 ( بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی 
نازنینی ) کد ملی 0013۲1۷۷4۷ ( بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش همتی ) کد ملی 0080010318 ( 
بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات وقراردادها و عقود اسالمی و هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد 
تعهد نماید با امضاء هر سه نفر مدیران متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . سازمان ثبت اسنادوامالک 
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیان تجارت آجرلو درتاریخ ۲۹/0۹/1401 به شماره ثبت ۶0۶4۵۷ به 
شناسه ملی 14011۷84۲3۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش محصوالت مجاز ترخیص کاال از تمام گمرکات داخلی و خارجی 
واردات و صادرات انواع محصوالت مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها شرکت در نمایشگاهها 
و همایشها و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 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، دریا، خیابان نبی اکرم، خیابان سی و دوم، پالک 11۵، طبقه همکف کدپستی 1۹۹۷۹۵۵311 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حبیب 
عسکری کشاور به شماره ملی ۲۹300۷۷41۷ دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه آقای اسالم پژوهیده به شماره 
ملی ۲۹3۹011۶۲1 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حبیب عسکری کشاور به شماره 
ملی ۲۹300۷۷41۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای اسالم پژوهیده به شماره ملی ۲۹3۹011۶۲1 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 و رئیس هیئت مدیره متفقا 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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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 
13۹0/۹/۲0 و برابر رای شماره 1401۶0310013014۲۲4 مورخ 1401/0۹/01 هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم 
سیف اله اسمعیلی فرزند ذوالفقار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 1۵۶/۹۲متر 
مربع به شماره پالک.... 3۶۲ .... فرعی از  1۵ اصلی واقع در قریه اناده بخش  11 خریداری شده از آقای/خانم 
آرمین قسیم 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 .... 1401/0۹/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/10/03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             
شناسه آگهی: 14۲3۷4۶


