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افزایش قیمت نفت مالیم شد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه اندکی افزایش یافت و تحت تاثیر 
چشم انداز اقتصادی روشنتر چین که تقاضا برای سوخت در این کشور را 
باالتر خواهد برد، به سوی ثبت دومین رشد هفتگی متوالی پیش می رود.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس، 
با ۳۰ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش، به ۸۶ دالر و ۴۶ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۹ سنت 
معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۸۰ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. 
هر دو شاخص روز پنج شنبه با یک درصد افزایش بسته شده بودند که 

باالترین قیمت نهایی آنها از اول دسامبر بود.
آمار سازمان ابتکار داده مشترک )JODI( نشان داد تقاضای چین برای 
نفت در نوامبر، به باالترین میزان از فوریه رسید. تقاضای این کشور برای 
نفت، امسال با تسهیل مقررات مقابله با گسترش کووید، بهبود بیشتری 

پیدا خواهد کرد.
عامل دیگری که از افزایش قیمت نفت پشتیبانی کرد، امیدواری به 
پایان سیکل تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بود. جان ویلیامز، 
آمریکا  بانک مرکزی  پنج شنبه گفت:  نیویورک روز  رئیس فدرال رزرو 

نشانه های مالیم شدن فشارهای تورمی را مشاهده کرده است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA گفت: دو اقتصاد بزرگ 
جهان، به نفت بیشتری نیاز دارند. بازار نفت تحت تاثیر نگرانیهای رکود، 
نزولی شده است اما همچنان نشانه هایی نشان می دهد که ممکن است 

دچار اندکی محدودیت عرضه بماند.
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی روز پنج شنبه اظهار کرد: 
بهبود اقتصاد چین و تحریمها علیه نفت روسیه، ممکن است بازارهای 

انرژی را در سال ۲۰۲۳ با کمبود عرضه روبرو کند.
خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
نوشت: مذاکراتی با گروه اوپک پالس درباره کاهش احتمالی تولید نفت 

روسیه وجود نداشته است.
در این بین، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ ژانویه، به میزان ۸.۴ میلیون بشکه افزایش 
یافت و به حدود ۴۴۸ میلیون بشکه رسید که باالترین میزان از ژوئن 
سال ۲۰۲۱ بود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، کاهش این ذخایر به 
میزان ۵۹۳ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر نفت در کاشینگ 
اوکالهاما که هاب تحویل نفت است، به میزان ۳.۶ میلیون بشکه افزایش 
یافت و به ۳۱.۴ میلیون بشکه رسید که باالترین میزان از ژانویه سال 

۲۰۲۲ بود.
تولید نفت آمریکا هفته گذشته ثابت بود و در ۱۲.۲ میلیون بشکه 
به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز  ایستاد در حالی که واردات نفت 

کاهش یافت.
ذخایر بنزین آمریکا در همین مدت، حدود ۳.۵ میلیون بشکه افزایش 
یافت که باالتر از ۲.۵ میلیون بشکه افزایش پیش بینی شده از سوی 
تحلیلگران بود. ذخایر سوختهایی نظیر دیزل و نفت کوره که انتظار می 
رفت ۱۲۲ هزار بشکه افزایش پیدا کرده باشد، به میزان ۱.۹ میلیون بشکه 

کاهش یافت.
طبق آمار سازمان ابتکار داده مشترک )JODI(، صادرات نفت عربستان 
سعودی در نوامبر، به پایینترین میزان در پنج ماه گذشته رسید و تولید 
این کشور هم کاهش داشت. صادرات نفت عربستان سعودی حدود ۶.۳ 
درصد در نوامبر نسبت به اکتبر کاهش یافت و به ۷.۲۸ میلیون بشکه 
در روز رسید که نخستین کاهش صادرات این کشور در شش ماه گذشته 
بود. تولید نفت این کشور در نوامبر، به ۱۰.۴۷ میلیون بشکه در روز در 

مقایسه با ۱۰.۹۶ میلیون بشکه در روز در اکتبر، کاهش یافت.
بر اساس گزارش رویترز، افت شاخص دالر آمریکا که به سوی دومین 
روند  از  که  بود  دیگری  عامل  رود،  می  پیش  متوالی  هفتگی  کاهش 
افزایشی قیمت نفت حمایت کرد. دالر ضعیفتر، نفت را برای خریداران 

غیرآمریکایی ارزانتر می کند.

اوضاع حامل های انرژی چه زمانی روبراه می شود؟

وز گاز و بنزین همچنان در  وخامت حال و ر
در  گفت:  مجلس  نماینده   - اقتصاد  گروه 
راهبرد اقتصادی کشور باید مشخص شود که 
در ۲۰ سال آینده قرار است چه کاری در حوزه 
انرژی انجام دهیم و بر مبنای آن وزارت نفت، 

نیرو و صمت خود را تطبیق دهند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  عباسی  فریدون 
اقتصادی ایلنا، درباره عملکرد وزارت نفت در 
حوزه تولید و تامین بنزین و گاز  اظهار داشت: 
ما جزء کشورهای بزرگ دارنده ذخایر نفت و 
گاز جهانیم اما این ذخایر زیرِ زمین است و باید 
استخراج شود که نیاز به سرمایه گذاری دارد. در 
سال های قبل سرمایه گذاری هایی صورت گرفته 
کردیم،  گازرسانی  را  کشور  نقاط  اقصی  ما  و 
نکردند  با آن حرکت  ما متناسب  ولی صنایع 
که بخاری های با راندمان ۸۵ درصد در منازل 
اصالح  موتورخانه ها  اینکه  یا  و  شود  استفاده 
نشدند، سیستم عایق ساختمان ها رعالت نشد. 
با  همزمان  گذشته  سال   ۲۰ در  اینها  تمامی 
گازرسانی به منازل باید انجام می شد که نشده 
است، یعنی متناسب با نیاز کشور این اتفاقات 
نیفتاده، ما فقط گاز را استخراج کردیم و هر چه 
مصرف باال رفته ما تولید را باالتر بردیم و همین 

باعث شده که امروز به ناترازی برسیم. 
وی افزود: اگر همزمان با رشد تولید به سمت 
صرفه جویی هم می رفتیم و این رفتار را از خانه ها 
مشکالت  این  شاهد  امروز  می کردیم  شروع 
نبودیم. مردم باید بدانند که این صرفه جویی 
می تواند برای کشور منجر به درآمد شود، یعنی 
می توانیم گاز را صادر کنیم، اگر فرض هم بر این 
باشد که مشکل صادرات نداریم حداقل به ترکیه 
و عراق که مشتری هستند، می توانیم صادرات 
داشته و درآمد ارزی داشته باشیم و با ارز حاصل 
از آن بقیه مشکالت کشور را حل کنیم. مثال 
می توانیم در باالدست گاز سرمایه گذاری کنیم، 
از افت فشار چاه ها جلوگیری کنیم و اکتشاف و 
حفاری جدید انجام دهیم و تولید را متناسب با 
تقاضا باال ببریم. عالوه بر اینها صنایع هم باید 
راندمان را باال ببرند و شرایط درست استفاده از 

سوخت جایگزین را داشته باشند.

به  اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
موضوع بنزین تصریح کرد: وقتی ساالنه خودرو 
باید  اضافه می شود  نقل  و  به سیستم حمل 
اکنون  بشود،  هم  سوخت  تامین  برای  فکری 
نیاز به سوخت پاالیشگاه ساخته  با  متناسب 
با  را  تقاضا  افزایش  داشتیم  نظر  در  و  نشده 
واردات تامین کنیم اما این محقق نشد چون 
نیاز به ارز دارد ضمن اینکه سرمایه ملی از بین 
راهبرد  ما در گذشته  تاکید کرد:  می رود. وی 
درستی نداشتیم که تولید و مصرف را تراز کنیم 
باید هم در زمینه صرفه جویی کار می کردیم و 
وقتی  می کردیم،  سرمایه گذاری  تولید  در  هم 
فروش نفت و گاز نداریم و کشور درآمد ندارد 
در  بتواند  که  باشد  چقدر  نفت  وزارت  سهم 

باالدست سرمایه گذاری کند. در واقع ما برای 
توسعه پول نیاز داریم که اکنون نداریم. 

عباسی خاطرنشان کرد: در راهبرد اقتصادی 
کشور باید مشخص شود که در ۲۰ سال آینده 
قرار است چه کاری در حوزه انرژی انجام دهیم 
و بر مبنای آن وزارت نفت، نیرو و صمت خود 
باید در مبحث  را  انرژی  را تطبیق دهند. کال 
اقتصاد بررسی کنیم یعنی اقتصاد انرژی را در 
نظر بگیریم و با این رویه هر دولتی هم تغییر 
کند و با سلیقه افراد مسائل اقتصادی جابجا 

نشود.
وی تاکید کرد: از نظر کمیت تولید بنزین؛ 
سیاست دولت این باشد که راندمان پاالیشگاه ها 
را باال ببرد و همچنین پاالیشگاه جدید بسازیم تا 

افزایش تولید داشته باشیم و هم اینکه خودروها 
اصالح شوند تا صرفه جویی صورت گیرد، اکنون 
مردم  یافته،  افرایش  نیز  رفاه  و  باال  جمعیت 
استفاده  خودروی شخصی  از  می کنند  سعی 
کنند، بنابراین متناسب با آن باید تولید سوخت 
مورد نیاز را هم افزایش دهیم. عالوه بر اینها باید 
مخازن ذخیره بنزین را پیش بینی کنیم و ذخایر 
راهبردی داشته باشیم، در حوزه کیفیت هم به 
پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه ها ماموریت 
کار  شیمی  مهندسی  حوزه  در  که  شود  داده 
پژوهشی انجام دهند و انعطاف بیشتری داشته 
کار کالسیک خارج  از  باید  مراکز  این  باشند، 
شده و کار عملیاتی انجام دهد تا نتیجه الزم 

حاصل شود.

اخبار

عباسی: اگر همزمان با رشد 
تولید به سمت صرفه جویی 

هم می رفتیم و این رفتار را از 
خانه ها شروع می کردیم امروز 

شاهد این مشکالت نبودیم

کرد:  نشان  خاطر  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
فرمانداری ها و استانداری هایی که با چالش کمبود گاز مواجه شده اند 
با اتحادیه لوازم خانگی تهران تماس گرفتند و خواهان ارسال بخاری 
برقی از تهران به این استا ن ها شده اند؛ واحدهای صنفی که ۴۰ تا ۵۰ 
عدد بخاری برقی داشتند به ارگان های مربوطه فروختند تا به شهرها و 

استان های بحران زده بخاری ها را برسانند.

اکبر پازوکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه 
متقاضی برای خرید بخاری برقی در تهران قابل توجه نیست، گفت: 
میزان تولید بخاری برقی در ۵ سال گذشته بعد از افزایش قیمت برق 
در کشور کاهش پیدا کرد؛ حال امروز برخی استان ها در کشور مانند 
سال ۸۶ شده است که فشار گاز کم و متقاضی برای خرید بخاری برقی 
افزایش پیدا کرده است. به نظر می رسد این بحران مقطعی باشد و 
بعد از فروکش شدن سرما خریدار برای بخاری برقی کاهش پیدا کند.

این فعال صنفی ادامه داد: بخاری برقی به میزان کافی در کشور 
موجود است و نیازی به واردات نداریم و بعد از اینکه فرآیند گازرسانی 
به استان خراسان و کردستان برسد تب خرید بخاری برقی در این 

استان ها فروکش می کند.
وی ادامه داد: فرمانداری ها و استانداری هایی که با چالش کمبود گاز 
مواجه شده اند با اتحادیه لوازم خانگی تهران تماس گرفتند و خواهان 
ارسال بخاری برقی از تهران به این استا ن ها شده اند؛ واحدهای صنفی 
که ۴۰ تا ۵۰ عدد بخاری برقی داشتند به ارگان های مربوطه فروختند تا 

به شهرها و استان های بحران زده بخاری ها را برسانند.
به گفته این فعال صنفی؛ کارخانه های تولیدی اعالم می کنند که 
تولید را در سال جاری به دلیل اینکه در سال های گذشته تولیداتشان 

خریدار نداشت افزایش ندادند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت بخاری 
برقی در استان تهران افزایش پیدا نکرد، گفت: ۵۰۰ تا یک میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان قیمت بخاری برقی در تهران است و قیمت های بخاری 
باتوجه به آپشن های آن تغییر می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که در لیست فروش برخی فروشگاه های 
اینترنتی بخاری های برقی حذف شده است آیا این موضوع به افزایش 
تقاضا برمی گردد؟ گفت: فروشگاه های اینترنتی کاالهایی که باید در 
بازار عرضه کند و متقاضی زیاد است را ندارد این در حالیست که 

همواره کاالی قاچاق دارند.
پازوکی با اشاره به کاهش روند تولید بخاری نفتی، خاطر نشان 
کرد: متقاضی برای مصرف بخاری نفتی در همه نقاط ایران وجود 
ندارد از این رو تولید آن به چند برند خاص محدود شده است؛ قیمت 
بخاری نفتی در حالت عادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و 
نمی دانم در شرایط بحرانی امروز با چه نرخی در بازار عرضه می شود. 
بخاری نفتی امروزی مانند بخاری های گذشته نیست و تولیدکنندگان 
در تولید آنها از مدل های ژاپنی الگوبرداری می کنند و گرمایش آنها 
با بخاری های گذشته قابل قیاس نیست. بنا به اظهارات این فعال 
صنفی؛ بخاری های نفتی ۸۰۰ تا یک میلیون تومانی در بازار موجود 

است اما متقاضی برای خرید آنها در بازار بسیار کم است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان بخاری گازی تالش دارند که خط 
تولیدشان را به گرید ای برسانند، گفت: قیمت بخاری گازی متناسب 
با مدل آن متفاوت است و از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون 

تومان در بازار موجود است. 

استان های بحران زده از تهران بخاری برقی خریدند
وکش می کند تب خرید بخاری برقی فر

بزرگترین   ،۲۰۲۲ سال  در  سعودی  عربستان 
صادرکنندگان نفت به چین ماند و روسیه که با قیمت 
پایین، موفق شد پاالیشگاههای چینی را مشتری خود کند، 

در رتبه دوم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، اداره کل گمرک چین اعالم کرد واردات 
نفت چین از روسیه در سال ۲۰۲۲، نسبت به سال پیش 
از آن، به میزان هشت درصد افزایش یافت و به ۸۶.۲۵ 

میلیون تن معادل ۱.۷۲ میلیون بشکه در روز رسید.
نفت روسیه در پی تحریم های غربی که بر سر حمله 
مسکو به اوکراین وضع شدند، با تخفیف بسیار باالیی 

نسبت به قیمت پایه بازار جهانی عرضه می شود.
را  اوکراین  به  روسیه  حمله  است  نشده  حاضر  چین 
محکوم کند و به تحریم هایی که کشورهای غربی از پنجم 
دسامبر علیه صادرات نفت دریابرد روسیه به اجرا گذاشته 

اند، اعتنایی نکرده است.

این کشور در دسامبر، ۶.۴۷ میلیون تن معادل ۱.۵۲ 
میلیون بشکه در روز نفت از روسیه خریداری کرد که 
با واردات ۱.۷ میلیون بشکه در روز در مدت مشابه سال 

۲۰۲۱، قابل مقایسه است.
پاالیشگاه های دولتی چین، خرید نفت روسیه را از نوامبر 
کاهش دادند اما پاالیشگاه های خصوصی به خرید نفت از 
معامله گران واسطه ای که کشتی و بیمه را برای محموله 
های نفتی فراهم کرده و آنها را از ریسک تحریم های ثانویه 

در امان نگه می دارند، ادامه داده اند.
 ۸۷.۴۹ مجموعا   ،۲۰۲۲ سال  در  سعودی  عربستان 
میلیون تن معادل ۱.۷۵ میلیون بشکه در روز نفت به چین 

صادر کرد که مشابه سطح صادراتش در سال ۲۰۲۱ بود.
پاالیشگاه های نفت دولتی چین با وجود رکود تقاضای 
با  که  خریدی  قراردادهای  به  زیادی  حدود  تا  داخلی، 
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ داشتند، عمل کردند. 

پس از سفری که شین جین پینگ، رئیس جمهور چین 
در دسامبر به ریاض داشت و طی آن به سران کشورهای 
منطقه اعالم کرد که چین تالش می کند به جای دالر 
انتظار  کند،  استفاده  یوان  از  نفت  خرید  برای  آمریکا، 
می رود عربستان سعودی همچنان در میان بزرگترین 

صادرکنندگان نفت به چین باقی بماند.
طبق آمار گمرکی، واردات نفت چین از مالزی در سال 

۲۰۲۲، تقریبا دو برابر شد و به ۳۵.۶۸ میلیون تن رسید.
مبادله  آسیا، محل  این کشور جنوب  گفته می شود 

محموله های نفت کشورهای تحت تحریم است.
هیچ واردات نفتی از ونزوئال توسط گمرک چین در سال 
۲۰۲۲ ثبت نشد اما مجموع واردات از ایران به چین در 

سال میالدی گذشته، ۷۸۰ هزار و ۳۹۲ تن اعالم شد.
ایران است. طبق آمار  چین، بزرگترین مشتری نفت 
شرکت ورتکسا، واردات نفت چین از ایران در دسامبر، به 

رکورد ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱، رشد ۱۳۰ درصدی داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت چین از آمریکا در 
سال ۲۰۲۲، به ۷.۸۹ میلیون تن رسید که بر مبنای ساالنه، 

۳۱ درصد کاهش داشت.

عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به چین شد

_ ۹۳۵ ب4۵  ایران ۲۸  نیا مدل1390  شماره پالک  بنام زهرا مهر  کارت سبز و برگه کمپانی پژو پارس 
NAANO1CA3BK484929 شماره موتور 1۲4۸۹۲۵۸۷۵۹ شماره شاسی رنگ سفید روغنی مفقود گردیده  

و فاقد اعتبار است .)کد1401/11/01(

ملی  کد  و  شناسنامه 1۲۵۷۲  شماره  به  اهلل  حبیب  فرزند  میر  نازنین  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۳۶۷4۲1۵۵۶1 صادره از زابل در مقطع کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره 
دانشجویی۸۷1۳۶۷۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
سیستان و بلوچستان به نشانی زاهدان- خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان اداره خدمات آموزش 

کد پستی ۹۸1۶۷4۵۶۳۹ ارسال نماید. نوبت سوم )کد1401/10/02(

کارت خودرو مربوط به آقای نامدار چشمه کبودی مربوط به خودرو ساینا به پالک انتظامی ۵۶ ه ۷۸4 ایران 1۹ 
و شماره موتور M15/9664171 و شماره شاسی NAS851100N5725614 در مورخ 1401/10/۲۶ مفقود شده 

و از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/11/03(

مدارک از قبیل شناسنامه،کارت ملی،گواهینامه،کارت معافیت،کارت ماشین،بیمه بدنه خودرو ،دسته چک و 
کارتهای بانکی مربوط به محسن چشمه کبودی در مورخ 1401/10/۲۶ توسط کیف قاپ به سرقت رفته و این 

مدارک از این تاریخ فاقد اعتبار میباشند.)کد1401/11/04(

پروانه مسئول فنی اینجانب معصومه عالیی 4459655020 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
نوبت دوم ) کد 1401/11/05(

اصل برگ سبز خودرو تیبا 1 مدل 1397 به رنگ سفید به شماره انتظامی 14ایران 531و62 شماره موتور 
M15/8560055 و شماره شاسی NAS811100J5781886 به نام سمیرا عباسپور منجزی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/06(

لیام امیرضا به شماره 2187/99/206 تاریخ صدور 1399/04/28 به  پروانه فعالیت باشگاه ورزشی هوادار 
نام غالمرضا عنایتی نام پدر غالم علی به شماره ملی 0933974752 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/07(

 ۹1 مدل  به  پژو 40۵  سواری  خودروی  کمپانی  برگ  و  خودرو  سند  و  خودرو  کارت  و  خودرو  سبز  برگ 
به پالک ۲4 ل ۳۶1 ایران ۳۵ به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 124K0073110و به شماره شاسی 
NAAM11CA5CH314613 به مالکیت آقای محمد فایقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/08(

   برگ سبز خودرو و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : ساینا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 1396 و شماره پالک : 11 ل332ایران 30  و شماره شاسی : NAS831100H57566901  و شماره 
موتور : M158536826  به نام صاحب سند : حسن کرمعلی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/09(

کارت هوشمند خودرو با پالک ۷۵ج ۹۸4 ایران ۷۷ با شماره شاسی Kmhtc61dggu250390 و شماره 
موتور G4fdfu557737 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/10(

کارت دانشجویی اینجانب پدرام فرجی پور به شماره دانشجویی۹۹101۶01۷ در رشته عمران مقطع تحصیلی 
کارشناسی دانشگاه صنعتی اراک مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شود مدارک را به آدرس اراک ، خیابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک ارسال نماید.)کد 
پستی: 3818146763 صندوق پستی: 381351177( )کد1401/11/11(

اصل سند كمپاني خودرو نيسان تينا رنگ مشكي متاليك به شماره انتظامي ايران٦٦ /٧٦١ي٤٤ به شماره 
موتور ٦٠٣٢٥٢Aو شماره شاسي NAPBBUJ3291000044 به نام عادله طباطبايي مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/12(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : تیبا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 92  و شماره پالک : 17 ل 148 ایران 20  و شماره شاسی : NAS811100D5731279  و شماره موتور : 

8072286  به نام صاحب سند : میالد کریمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/13(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فریده ایرج فرزنداصغربه شماره شناسنامه ۵4۸1صادره ازتهراندر مقطع 
کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرباشماره سریال۲1۶40۷مفقود گردیده وفاقداعتباراست 

از یابنده تقاضا دارم به آدرس دانشگاه آزاد اسالمشهرخیابان صیاد شیرازی ارسال نماید.)کد1401/11/14(

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و کارت خودرو و  کارت بیمه 
خودرو به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : بژ  و مدل وسیله نقلیه : 1385  و شماره پالک : 14ن۶1۶ایران4۶  
و شماره شاسی : S1412285274505 و شماره موتور : 1756842  به نام صاحب سند : سید صادق اصغری 

توچائی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/15(

 کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : راناپالس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1400  
موتور  شماره  و    NAAU01FE4MT280108  : شاسی  شماره  و  ایران 4۲_ ۷۸1ی۳۳    : پالک  شماره  و 
باشد. می  اعتبار ساقط  درجه  از  و  گردیده  زهرا محمدی  مفقود   : نام صاحب سند  به    172B0061053  :

)کد1401/11/16(

 160B0006832 مدل 1۳۹1 به شماره موتور EL یک عدد سند و فاکتور خودرو )سند کمپانی( خودروی رانا
و شماره شاسی NAAU01FE4DT006844 مفقود شده است. این آگهی جهت اطالع و ساقط شدن اعتبار 

این سند میباشد.)کد1401/11/17(

مدل  و   مشکی    : موتورسیکلت  رنگ  و   متین    : نقلیه  وسیله  نام  به   سیکلت   سبز موتور    برگ 
موتورسیکلت : 1۳۸۹  و  شماره پالک : 4۷۹1۷1۳۳  و  شماره موتور : NDR125*20101873  و شماره تنه 
: NDR***125A8907125  به  نام مالک : علی یوسفی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/18(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش   سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو  و 
 : شاسی  شماره  و  ایران 40   : 73ج282  پالک  شماره  و    206 : نقلیه  وسیله  مدل  و  سفید   : خودرو  رنگ 
NAAP03EE3KJ743794  و شماره موتور : 182A0072074  به نام صاحب سند : معصومه کاسبان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/19(

  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو وانت  به نام وسیله نقلیه : زامیاد  و رنگ خودرو : آبی روغنی  
و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹0  و شماره پالک : ۶۸ ۵14 ن 1۹  و شماره شاسی : NAZPL140TBO299964  و 
شماره موتور : 600073  به نام صاحب سند : بهزاد کشن فالح  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/20(

مدارک کارت ملی و شناسنامه گواهینامه ب نام محمد حیدری با شماره ملی 0071544496گم شده و فاقد 
اعتبار است)کد1401/11/21(

اصل برگ سبز خودرو پژو پارس TU5 مدل ۹۳ به رنگ سفید به شماره انتظامی 1۶۸ و ۸1 ایران ۸۸ و شماره 
موتور139B0068663 و شماره شاسی NAAN11FC9EK به نام سید علی جزایری مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/22(

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان رامسر 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به استناد 
تبصره ذیل ماده 1۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه اخیر الذکر تحدید حدود پالک 4۸۶ فرعی از ۲۶۲ اصلی 
واقع در لرسانو بخش ۵ ثبت رامسر به نام آقای مهدی موید فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی طبق  شماره رأی 1401۶0۳1000۹00۶0۶۹ مورخ 1401/0۳/۲۸ هیأت قانون 
تعیین تکلیف تعیین در ساعت 11:۳0 صبح روز دو شنبه مورخ 1401/1۲/01 در محل وقوع ملک به عمل 

خواهد آمد
 لذا از متقاضی و مالکین مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 
1۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. معترضین 
می توانند به استناد ماده ۲0 قانون ثبت و موارد ۷4 و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ 
تنظیم صورت جلسه تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر اینصورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی بدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
امیر سیاه مشته ئی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامسر
تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود: 1401/11/01

شناسه آگهی: 144۲4۷۳
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