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هند مشتری نفتی محبوب روسیه

روسیه با وجود بهبود تقاضای چین، تا جایی که می تواند به فروش نفت 
به هند ادامه می دهد.

به گزارش ایسنا، هند سال گذشته تقریبا هیچ خرید نفتی از روسیه 
نداشت اما پس از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو بر سر 
جنگ اوکراین، به یک بازار مهم برای نفت روسیه تبدیل شده است. ویکتور 
کاتونا، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کاالی کپلر در این باره اظهار کرد: هند 
در فوریه حدود ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز نفت از روسیه وارد کرد که 

نزدیک به حداکثر پتانسیل حدود دو میلیون بشکه در روز است.
هر چند چین حاال که از سیاست های سختگیرانه کووید خود دست 
کشیده است، می تواند تقریبا کل صادرات نفت روسیه را خریداری کند 
اما روسیه می خواهد به حفظ عرضه نفت به بازار هند ادامه دهد زیرا 
سودآوری بیشتری داشته و به فروشندگان نفت روسیه کنترل بیشتری می 
دهد. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، روسیه ماه میالدی گذشته، 

۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرد.
این آژانس برآورد کرد تقاضای این کشور آسیایی برای نفت، امسال پس 
از رفع محدودیتهایی که در دوران پاندمی کرونا وضع شده بود، حدود ۹۰۰ 

هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد.
پاالیشگاههای چینی ممکن است امسال بخواهند نفت بیشتری از روسیه 
خریداری کنند اما آنها از ظرفیت حمل نفت خود برخوردارند. این امر 
روسیه را از درآمد ناوگان خاکستری موازی نفتکش هایی که برای تحویل 

نفت به هند ایجاد کرده است، محروم می کند.
سفر به هند همچنین کوتاه تر است. یک نفتکش به طور میانگین ۳۵ 
روز طول می کشد تا از بنادر غربی روسیه به هند برسد، در حالی که این 
مدت برای سفر به چین، ۴۰ تا ۴۵ روز است. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
روس نفت که بزرگترین تولید کننده نفت روسیه است، ۴۹.۱۳ درصد در 
شرکت هندی "نایارا انرژی" سهم دارد که مالک پاالیشگاه وادینار )دومین 
پاالیشگاه بزرگ نفت در هند( و تاسیسات حمل مربوط است و پاالیشگاه  
وادینار، تقریبا همه خوراک نفت خود در فوریه را از روسیه خریداری کرده 

است.

توانمندی روزافزون ایران در حوزه نفت و گاز

نماینده سابق ایران در اوپک افتتاح فاز پارس جنوبی را نماد توانایی و 
غرور ایرانی دانست و اعالم کرد: توانمندی های ایران در حوزه صنعت 

نفت و گاز روزافزون و قابل توجه است.
محمد خطیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
در شرایط تحریم توسط متخصصان ایرانی و علی رغم همه محدودیت ها 
اجرایی شده است، اظهار کرد: هیچ کمک خارجی برای این مساله وجود 
نداشت و این پروژه توسط متخصصان داخلی اجرایی شد، این کار در 

این برهه زمانی بسیار قابل اهمیت است.
وی با بیان اینکه انجام چنین اقدامی خودباوری را افزایش می دهد و 
توانمندی متخصصان ایرانی را به اثبات می رساند، گفت: ادامه اجرای 
چنین پروژه هایی به مهارت افزایی متخصصان ما کمک و آنها را آماده 

می کند که در خارج از مرزها نیز چنین پروژه هایی را اجرایی کنند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به توانمندی های متخصصان 
ایرانی در صنعت نفت و گاز، اظهار کرد: صنعت نفت مدت هاست 
این  اگر  نیز  به همین دلیل  قرار دارد و  پیکان تحریم ها  که در نوک 
توانمندی ها نبود، همانطور که تحریم کنندگان پیش بینی کرده بودند 

که این تحریم های فلج کننده تاکنون تاثیرگذار بود.
خطیبی تصریح کرد: شرایط حال حاضر بیانگر این است که روز به روز 
این توانمندی ها ارتقاء پیدا می کند و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با 
روندی رو به رشد مشغول به فعالیت است و عالوه بر تامین نیاز داخل 

در حوزه صادرات نیز فعال هستند.
وی با بیان اینکه توانمندی ها روز به روز در حال افزایش است و اگر به 
همین شکل پیش برویم پس از مدتی تبدیل به یکی از کشورهای دارای 
مهارت قابل توجهی در حوزه اجرای پروژه های نفت و گاز می شویم و 
توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی را توسعه دهیم، گفت:  می 
البته اکنون نیز صادرات داریم اما می توانیم میزان آن را افزایش دهیم.

به گزارش ایسنا، پاالیشگاه طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان 
آخرین پاالیشگاه بخش خشکی این میدان مشترک گازی وظیفه پاالیش 
گاز ترش برداشت شده از سکوهای این فاز در دریا را به عهده دارد. این 
پاالیشگاه سیزدهمین پاالیشگاه میدان مشترک پارس جنوبی است و با 
تکمیل آن دیگر پاالیشگاهی برای این میدان مشترک ساخته نخواهد 

شد.
سکوهای این فاز پیش تر در موقعیت خود نصب شده بودند و چهار 
ردیف شیرین سازی گاز این پاالیشگاه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ هم زمان با 
آغاز به کار دولت سیزدهم عملیاتی شدند. اعتبار اجرای مگاپروژه فاز 
۱۴ پارس جنوبی برای حفاری، ساخت و نصب سکوهای دریایی، تأمین 
و اجرای خطوط لوله دریایی و تأسیسات دریایی برابر با ۵.۲ میلیارد 

دالر بود.
این فاز که ایرانی ترین فاز پارس جنوبی نیز لقب گرفته، با استفاده 
ایرانی در  از تجهیزات  ایرانی، رکورد استفاده  از تجهیزات  ۷۰ درصدی 
پروژه های مشابه خود را شکست. با بهره برداری از این فاز روزانه ۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز شهری )متان( و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و 
۴۰۰ تن گوگرد، همچنین ساالنه یک میلیون تن گاز مایع )ال پی جی( و 
یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی تولید 

می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد

آغاز به کار سامانه اعالم خرابی و کارت های سوخت جامانده
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  پیاده سازی  سامانه  به کار  آغاز  از  نفتی 
خرابی  اعالم  برخط  سامانه  از  بهره برداری 
کارتخوان ها و اعالم کارت های سوخت شخصی 
جامانده در جایگاه های عرضه سوخت خبر داد 
و گفت: هم اکنون فرآیند صدور کارت سوخت با 
هدف دستیابی به کوتاه ترین زمان ممکن سرعت 

یافته است.
بیان  با  نژادعلی  علی اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
افزون  سامانه  این  راه اندازی  از  هدف  اینکه 
کارت های  درباره  مردم  به  اطالع رسانی  بر 
هوشمند سوخت جامانده، سهولت و تسریع در 
فرآیند تعمیر تجهیزات معیوب با اعالم خرابی 
کارت خوان ها از سوی کاربران جایگاه های عرضه 
سوخت و خدمات رسانی بهتر به مردم به ویژه 
در آستانه عید نوروز و تکریم هموطنان است، 
اظهار کرد: پیش از این روال به این شکل بود که 
کارت های جامانده در جایگاه های سوخت تحویل 
نواحی می شد و اطالع رسانی مناسبی در این باره 
انجام نمی شد که مالکان بدانند کارت سوخت 
آنها به طور دقیق در کدام جایگاه جامانده است، 
جمع آوری  منظور  به  گرفتیم  تصمیم  بنابراین 
سوخت  کارت های  اطالعات  یکپارچه سازی  و 
جامانده در جایگاه های سراسر کشور و سهولت 
دسترسی صاحبان، سامانه ای را ایجاد کنیم که 
این سامانه بتواند اطالعات کارت های جامانده 
را در جایگاه های عرضه سوخت را جمع آوری و 
در اختیار مناطق سی و هفت گانه شرکت و نیز 

مردم قرار دهد.
به صورت  هم اکنون  سامانه  این  افزود:  وی 
عرضه  جایگاه های  مالکان  دسترس  در  داخلی 
سوخت و مدیران مناطق ۳۷ گانه و نواحی ۲۳۰ 
گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
قرار گرفته است و به زودی در بستر اینترنت در 
اختیار عموم مردم نیز قرار می گیرد بنابراین اگر 
فردی کارت سوخت خود را گم کرد، این کارت تا 
۱۰ روز در اختیار جایگاهی که کارت در آن جا 
مانده است، خواهد بود و پس از آن به نواحی 
مرتبط با جایگاه، منتقل خواهد شد و تا سه ماه 
برای تحویل به مالک در اختیار ناحیه خواهد بود.

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 

صورت  در  خودروها  مالکان  کرد:  تأکید  نفتی 
جاگذاشتن کارت سوخت شخصی در جایگاه ها، 
می توانند با مراجعه به نزدیک ترین ناحیه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی از اطالعات دقیق 
محل باقیماندن کارت سوخت خود مطلع شوند 
فراهم  امکان  این  بعدی  مراحل  در  البته  که 
به  مستقیم  صورت  به  افراد  که  شد  خواهد 
 VIN سامانه مراجعه کرده و با وارد کردن شماره
خودروی خود، از محل کارت سوخت خود مطلع 

شده و در اسرع وقت آن را دریافت کنند.
را  سامانه  این  راه اندازی  از  هدف  نژادعلی 
کارت های سوخت  به  سهولت دسترسی مردم 
سوخت  کارت های  بازیافت  جامانده،  شخصی 
جامانده با توجه به وارداتی بودن تراشه کارت 
کارت های  مسدودی  از  جلوگیری  و  سوخت 
سوخت و کاهش درخواست های صدور المثنی 

با تحویل کارت اصلی به مالکان عنوان کرد و 
گفت: این سامانه از روز سه شنبه، ۹ اسفند ماه 
به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده است 
در  جامانده  سوخت  کارت  هزاران  اطالعات  و 
جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور در آن 

جمع آوری شده است.
وی تاکید کرد: نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه 
فعال در سراسر کشور وجود دارد که به همین 
این سامانه فعال شده است،  کاربر در  تعداد 
همچنین با احتساب ۳۷ منطقه و ۲۳۷ ناحیه 
شرکت و ۳۰۰ نفر پشتیبان، حدود هزار کاربر 
شرکتی افزون بر مالکان جایگاه های سوخت، در 

این سامانه به فعالیت خواهند پرداخت.
فرآیند صدور کارت سوخت المثنی کوتاه شد

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآیند  زمان  کاهش  از  همچنین  ایران  نفتی 

صدور کارت سوخت المثنی خبر داد و گفت: 
هم اکنون این فرآیند به کوتاه ترین زمان ممکن 
رسیده است و کارت های سوخت در صف صدور 
در حال نزدیک شدن به تحویل تمامی آن ها به 

مردم است.
المثنی  افزود: صدور کارت سوخت  نژادعلی 
یک فرآیند بین دستگاهی بوده که فرآیند ثبت 
کارت،  تولید   ،+۱۰ پلیس  دفاتر  در  درخواست 
از  پست  شرکت  به  تحویل  و  پاکت گذاری 
و  می شود  اجرایی  مختلف  سازمان های  طریق 
با توجه به اینکه در این فرآیند، کدرهگیری در 
مردم  می گیرد،  قرار  کننده  درخواست  اختیار 
می توانند در هر مرحله، با وارد کردن کدرهگیری 
درخواست خود در سایت پلیس راهور و شرکت 
صدور  فرآیند  کارت  دقیق  وضعیت  از  پست، 

کارت سوخت خود مطلع شوند.

اخبار

نژادعلی: هدف از راه اندازی این 
سامانه افزون بر اطالع رسانی 

به مردم درباره کارت های 
هوشمند سوخت جامانده، 

سهولت و تسریع در فرآیند 
تعمیر تجهیزات معیوب با اعالم 

خرابی کارت خوان ها از سوی 
کاربران جایگاه های عرضه 

سوخت و خدمات رسانی بهتر 
به مردم به ویژه در آستانه عید 

نوروز و تکریم هموطنان است

نظرسنجی رویترز نشان داد با کاهش تولید روسیه و افزایش مصرف 
چین، بازار نفت با کمبود عرضه روبرو شده و قیمت ها به سمت نیمه 

دوم سال ۲۰۲۳، به باالی ۹۰ دالر در هر بشکه صعود خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۴۹ اقتصاددان و تحلیلگر 
پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت امسال به ۸۹ دالر 
و ۲۳ سنت خواهد رسید. این قیمت نسبت به قیمت ۹۰ دالر و ۴۹ 

سنت که در ژانویه پیش بینی شده است، کمتر بوده اما همچنان باالتر 
از سطح فعلی حدود ۸۳ دالر است.

نفت وست  بشکه  قیمت هر  میانگین  بینی شد  پیش  همچنین 
تگزاس اینترمدیت آمریکا در سال ۲۰۲۳، به ۸۳ دالر و ۹۴ سنت در 
هر بشکه می رسد که پایینتر از پیش بینی ۸۵ دالر و ۴۰ سنت در 

نظرسنجی قبلی رویترز است.
بعضی از تحلیلگران می گویند میانگین قیمت نفت برنت از ۸۵ 
دالر در سه ماهه نخست و ۸۸ دالر و ۶۰ سنت در سه ماهه دوم که 
تحت تاثیر تقاضای کندتر مناطق مصرف کننده بزرگ مانند اروپا و 
آمریکا است، در نیمه دوم سال به باالی ۹۰ دالر در هر بشکه رشد 

خواهد کرد.
خیز تدریجی نفت به سمت ۹۰ دالر

فلوریان گروئنبرژه، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر با اشاره به تحریمهای 
قیمت  سقف  تاثیر  گفت:  روسیه  نفت  فروش  علیه  المللی  بین 
برای فروش نفت و سوخت روسیه، به دلیل شکل گیری تجارتهای 
جایگزین، کمتر از حد انتظار اولیه بوده است. این تحلیلگر انتظار دارد 
تولید نفت روسیه به دلیل مصرف داخلی کمتر، تقاضای ضعیف تر و 
صادرات کمتر، ۶۰۰ هزار بشکه در روز بر مبنای سال به سال کاهش 

پیدا کند.
روسیه در واکنش به تشدید تحریمهای غربی، قصد دارد تولید نفت 
را در مارس، ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد و صادرات نفت از 

بنادر غربی را ۲۵ درصد کاهش دهد.
روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است، درصدد 
تغییر مسیر صادرات نفت و فرآورده های نفتی خود به کشورهایی 
مانند چین و هند است که مسکو را بر سر جنگ اوکراین، تحریم نکرده 

اند.
رابرت یاوگر، استراتژیست معامالت انرژی بانک میزوهو گفت: چین 

به خرید انرژی روسیه با تخفیف، ادامه می دهد.
آژانس بین المللی انرژی که میزان رشد تقاضا برای نفت در سال 
میالدی جاری را دو میلیون بشکه در روز برآورد کرده است، انتظار دارد 
چین، عامل نیمی از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ 
باشد. این آژانس احتمال فراتر رفتن تقاضا از عرضه پس از نیمه اول 
سال را پیش بینی کرده و از تولیدکنندگان خواسته است در سیاستهای 

تولید خود، تجدیدنظر کنند.
اوپک پالس،  تولیدکنندگان  انتظار دارند  این حال، تحلیلگران  با 
سیاست تولید فعلی خود را حفظ کنند و با حسابی که روی محدود 
شدن عرضه باز کرده اند، چشم انتظار بهبود قیمت نفت به ۱۰۰ دالر 

در هر بشکه هستند.
بر اساس گزارش رویترز، سورو سرکار، تحلیلگر ارشد تیم انرژی بانک 
دی بی اس در این باره اظهار کرد: اوپک پالس هیچ شتابی برای باز 
کردن شیرهای نفت خود ندارد و اگر تقاضا روند صعودی پیدا کند، 

ممکن است این روند را در اواخر سال ۲۰۲۳ تغییر دهد.

تحلیلگران پیش بینی کردند
خیز تدریجی نفت به سمت ۹۰ دالر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نمونه اختصاصی              

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/۲0 و برابر رای شماره 140160310013019614 مورخ 1401/10/19 هیأت قانون تعیین 
تکلیف......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم کامبیز ابریشم فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی / به مساحت 194/00 ..... متر مربع به شماره پالک۲۲6 فرعی از 360اصلی واقع در قریه 
شیخ علیکال بخش 11 خریداری شده از آقای/خانم سهیال فالحی پور 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 .... 1401/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/1۲/13
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

عین اله تیموری             
شناسه اگهی : 14۵8۵8۵

گذرنامه اینجانب علی جعفری  فرزند عبدالحسن  به شناسه گذرنامه:01943۲16 در شهر تهران مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . نوبت اول )کد1401/12/196(

برگ سبز خودرو وانت زامیاد دوگانه سوز)CNG( به مدل 1391 به پالک19   994 ط ۲6 به رنگ آبی 
روشن-روغنی به شماره موتور638797 به شماره شاسی NAZPL  140 BC 0353107 به مالکیت آقای 

میثم شجاعیان با کدملی 330980۵344 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/12/197(

کارت  با شماره 102314029  پایان خدمت  کارت  ملی قدیمی  کارت  موتورسیکلت،  و  پایه 3  گواهینامه 
با کد ملی 0780206983  برازنده  به آقای علی  با شماره 6104337513923084، تماما متعلق  بانک ملت 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. کارت خودرو ساینا اس مدل 1401 رنگ سفید_روغنی 
حیدری  فاطمه  خانم  نام  به   M15/9700601 شماره موتور NAS851100N5734505 با شماره شاسی
با کد ملی 0810165147 در تاریخ 1401/10/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

)کد1401/12/198(

به  سفيد   رنگ  ٣٠دبه  ٢٧و٧١٢ايران  پالك  به  مدل١٣٩٦  به  پارس  پژو  کمپانی  برگ  و  سبز  برگ   
موتور164B0138716 به شاسي. NAAN11FE9HH991152  به مالکیت مروان يحيي زاده چمني مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/12/199(

  برگ سبز و برگ کمپانی پيكان سواري به مدل ١٣٥٥ به پالك. ٦١م٣٣٨ايران ٧٨ به رنگ ابي روشن-
روغني به موتور. ٥٩٩٩٠٣٧٣ به شاسي. ٩٢٠٩٦٤٠ به مالکیت مروان يحيي زاده چمني مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/12/200(

علی  فرزند  شناسنامه339  2219113833شماره  ملی  کد  با  یاسرمجاهد  خودرو  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  987ن48  55ایران  پالک  1389شماره  مدل  متالیک  خاکستری  رنگ  پژوروآسال 
NAAB41PA9AH256911شماره موتور11888015416 در تاریخ 1401/07/20 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/201(

انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  به   83 مدل  پیکان  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  اصل 
24ه668ایران23 شماره موتور 11283002763 وشماره شاسی 83500223 به نام علی صادقی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/202(

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای - متالیک ,مدل وسیله 
نقلیه : 1385  و شماره پالک : 13 ایران 7772 ص 12  و شماره شاسی : S1412285971075  و شماره موتور 
: 1746299  به نام صاحب سند : شکراله رضائی برزانی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/203(

سند برگه سبزبهنام سعید ایمانی وکارت خودرو پراید مدل84به رنگ سبز متالیک وبه شماره شاسی
اعتبار  وفاقد  گردیده  36_796س19سرقت  ایران  پالک  موتور01080913  وشماره   s1412284459936

میباشد.)کد1401/12/204(

موتور  شماره  به  /275ل87  ایران28  پالک  شماره  1395به  مدل  روغنی  سفید  پارس  پژو  سبز  برگ 
124K0809621وشماره شاسی NAAN01CE7GH863417 به نام مجید حاجی ازندریانی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/205(

اصل برگ سبز خودرو پراید مدل 1387به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 32ایران 946م39شماره 
موتور2582662وشماره شاسی S1422287029149 به نام حسن اسماعیل پور فرزند رمضانعلی باشماره 

همراه 09384798568 مفقود شده است از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/206(

اصل برگ سبز خودرو پژو ROA مدل 1385 به رنگ نقره ای - ابی - متالیک به شماره انتظامی 11 272 د 
36 شماره موتور 11685056482 و شماره شاسی 61317783 به نام علی حامدی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/207(

برگ سبز خودروی  پراید ,رنگ خودرو : سفید-روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1377  و شماره پالک : 
13ن373 ایران 38  و شماره شاسی : IRPC771V102568003  و شماره موتور : 00085914  به نام صاحب 

سند : فاطمه لطفی جلیسه   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/208(

 برگ سبز خودروی پراید صبا )gtx(  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1380  و شماره 
پالک : 44س813 ایران 63  و شماره شاسی : S1412280748942  و شماره موتور : 00284190  به نام صاحب 

سند : ماهرخ نجمی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/209(

بسمه تعالی
موضوع اگهی فقدان سند مالکیت المثنی تبصره 1 ماده130 آئین نامه قانون ثبت اعالم مفقودی سند تک برگ 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان زمین بابنای احداثی دارای شناسه یکتای شماره 1398۲030114۷01۷8۵0 
و سریال 0۵66۵1 الف 98 بنام معصومه صفری علی آبادی دارای پالک ثبتی ۷ فرعی از 1163 اصلی بخش 10 
حوزه ثبتی زیبادشت تهران . بنشانی : کن خ زینعلی جنوبی خ علیپور کوچه باغک شرقی بن بست المهدی 
پالک 3 کدپستی 148691۵1۷1. علیهذا اینجانب متصرف و مالک میباشم واقرارمینمایم که ملک در تصرف 

بنده میباشد.)کد1401/12/210(

کارت هوشمند خودرو نادیا زرین با کد ملی 3۷90369683 فرزند ابراهیم خودرو پژو ۲06 رنگ نقره ای 
متالیک مدل 138۵ شماره پالک 18 ایران ۲۷۲ ل 14 شماره شاسی 1081۲8۷3شماره موتورFSS15237204به 

نام نادیا زرین در تاریخ1401/1۲/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/211(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و کارت هوشمند خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : 
تویوتا  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : جی ال ایکس ۲400  و شماره پالک : 99 ایران 172 
ل 51  و شماره شاسی : 6TIBE42K27X414592  و شماره موتور : 2AZA399315  به نام صاحب سند : 

رضا مهدیزاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/212(

   سند کمپانی  و برگ سبز خودروپژو SD 206 صندوقدار-TU5  و رنگ خودرو : سفید-روغنی  و مدل 
  NAAP41FDXEJ669293 : وسیله نقلیه : 1393  و شماره پالک : 65 ص 733 ایران 36  و شماره شاسی
و شماره موتور : 163B0065778  به نام صاحب سند : ابوالفضل محمدزاده مقدم  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/213(

شماره  و  سفید  رنگ  به   ۷8 36ه۵41ایران  پالک  وشماره   139۷ مدل  به   ۲06 خودرو  کمپانی  سند 
موتور182A0016153وشماره شاسیNAAPO3EE2JJ523593 به مالکیت علی تبارکی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است)کد1401/12/214(

ملی  کد  و   924 شناسنامه  شماره  به  فرزندعباسقلی  نگهداری  شیدا  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از دانشگاه علوم  از شیراز در مقطع کارشناسی پیوسته رشته گفتاردرمانی صادره  2295475635صادره 
پزشکی تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به نشانی تهران بلوار کشاورز نبش قدس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/215(

 اینجانب یوسف احمدیان نماینده بیمه ملت باکد۷۵69 مهرشرکت باکد۷۵69 روگم کرده ومفقودشده است 
و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/216(

و   997 شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  دار  گله  نوید  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از دانشگاه  از بروجرد در مقطع کاردانی رشته شهرسازی صادره  کد ملی4133058887 صادره 
علمی کاربردی خرم آباد با شماره 13793/82 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده 
خرم  نشانی  به  آباد  خرم  واحد  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  می شود  تقاضا 
سوم  نماید.نوبت  6814844737ارسال  پستی  کد  بهمن  خیابان  ارم  خیابان  غربی  گلدشت  آباد 

)کد1401/12/217(

یک عدد پروانه بهره برداری به شماره 21296 مورخ 1380/02/08 متعلق به شرکت فرآورده های گلیسیرین 
برتر آسیا که توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران صادر گردیده، مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/12/218(

   كارت هوشمند سوخت  و کارت خودروسواری به نام وسیله نقلیه : پراید 132  و رنگ خودرو : نوک مدادی 
  NAS421100G1206851 : متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1395  و شماره پالک : 214ج43  و شماره شاسی
و شماره موتور : M13/5759642  به نام صاحب سند : مصطفی دیسه راد  مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/12/219(


