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تمامخدماتبرقغیرحضوریمیشود
آنطور که مسووالن برقی اعالم کردند از آذرماه تمام خدمات برقی غیر حضوری 
می شود و نیازی به مراجعه مشترکان به شرکت های توزیع برق نیست.زیرساخت 
ارائه همه خدمات برق در شــرکت های توزیع به صورت غیرحضوری فراهم شده 
و تصمیم بر این اســت که به ویژه در شرایط کنونی و درگیری جامعه با بیماری 
کرونــا، حداقل ۹۵ درصد از خدمــات در زمینه فروش و خدمات پس از فروش، 
از آذرماه به بعد، به صورت غیرحضوری ارائه شود.آن طور که غالمعلی رخشانی 
مهــر- معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز در این باره گفته حدود ۴۰ خدمت که 
تاکنــون به صورت حضوری ارائه می شــد، از آذرماه  بصورت غیر حضوری قابل 
ارائه اســت. به گفته وی پس از غیرحضوری شدن خدمات، مردم به هیچ عنوان 
دیگر نیازی به مراجعه در شرکت های توزیع ندارند، خدماتی مانند اخذ اشتراک، 
کنتور، موارد مربوط به صورتحســاب اعم از دیدن قبض برق، سوابق پرداخت از 
سال ۱۳۸۰ به این طرف، سوابق مصرف و... از جمله خدمات پس از فروشی است 

که مشترکان می توانند بدون مراجعه به شرکت های توزیع آن را دریافت کنند.

سقوط۱۱درصدیقیمتهفتگینفتدرسایهکرونا
قیمت نفت در معامالت هفته گذشــته بیش از ۱۱ درصد از ارزش خود را از 
دست داد و دوباره به زیر ۴۰ دالر در هر بشکه سقوط کرد.به گزارش ایرنا، قیمت 
نفت هفته گذشــته تحت تاثیر شیوع کرونا در جهان و بازگشت محدودیت ها با 
کاهش همراه شد. هفته گذشــته با سرد شدن هوا در اغلب مناطق جهان، موج 
جدید شــیوع کرونا به راه افتاد، موجی کــه باعث نگرانی دولت ها از همه گیری 
بیماری شــده و حاال کشورهای اروپایی قرنطینه را در دستور کار قرار دادند تا از 
گســترش کرونا جلوگیری کنند. این موضوع فشار مضاعفی بر تقاضای نفت در 
جهان داشــته و باعث شده تا در هفته گذشــته طالی سیاه ۱۱ درصد از ارزش 
خود را نســبت به ابتدای هفته از دست بدهد. نفت برنت با افتی ۱۱ درصدی از 
۴۲ دالر و ۷ ســنت به ۳۷ دالر و ۹۴ سنت سقوط کرد.نفت شاخص آمریکا نیز 
۱۱.۵ درصد از ارزش خود را از دســت داد و از ۳۹ دالر و ۸۵ سنت تا ۳۵ دالر و 

۷۲ سنت پایین آمد.

پایانعملیاتتعمیراتمجتمعگازپارسجنوبی
رئیس تعمیــرات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات مجتمع 
گاز پارس جنوبی با موفقیت کامل در پایان مهرماه به اتمام رسید و این مجتمع 
موفق شد عالوه بر انجام تعمیرات در زمان مقرر به رکوردهای مناسبی نیز دست 
یابد.محمود بالنده در گفت و گو با ایسنا، در خصوص شاخص های واحد تعمیرات 
اساســی و نوسازی این مجتمع اظهار کرد: شاخص نسبت تأمین کاال، تجهیزات 
و ماشــین آالت تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها در دوره پایش ساالنه که حد قابل 
قبول آن ۸۵ اســت؛ در عملکرد واقعی مجتمع به ۸۹ رسیده است.وی حد قابل 
قبول شاخص درصد پیشرفت پروژه های بازســازی و نوسازی را در دوره پایش 
شش ماهه، ۹۰ عنوان کرد و گفت: در این زمینه مجتمع ۱۰۰ درصد فعالیت ها 

را انجام داده است.

نابودیمشاغلانرژیدربحرانکرونا
شــرکتهای نفت و گاز در سراسر جهان برای دوام آوردن در برابر رکود تقاضا 
در بحران شــیوع ویروس کرونا، به تعدیل کارکنانشان روی آورده اند. به گزارش 
ایسنا، شرکت اکسون موبیل اخیرا اعالم کرد ۱۵ درصد معادل حدود ۱۴ هزار نفر 
از کارکنانش را اخراج خواهد کرد.شرکتهای شورون و رویال داچ شل برنامه های 
مشابهی اعالم کرده اند.طبق گزارش شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، در مجموع 
بیش از ۴۰۰ هزار شغل بخش نفت و گاز امسال حذف شده اند که حدود نیمی 
از آنها در آمریکا بوده اند که مقر چندین شرکت بزرگ اکتشافی و اکثر شرکتهای 
نامدار خدمات میدان نفتی اســت. عالوه بر اکســون، شورون، شرکت وودساید 
پترولیوم اســترالیا و سنووس انرژی کانادا طی هفته های اخیر طرح هایی را برای 
تعدیل نیروی کارشان اعالم کرده اند. تقاضای جهانی برای سوخت در بهار بیش از 
یک سوم کاهش پیدا کرد. اگرچه مصرف از آن زمان تا حدودی بهبود پیدا کرده 

اما در مقایسه با سال گذشته پایینتر مانده است.

اخبار  انرژی

براســاس گزارش بانک جهانی، چشم  انداز 
رشــد اقتصادی ایران به علت محدودیت  های 
تجــاری و تــداوم همــه  گیــری جهانی در 
ســال  های آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. 
برآورد بانک جهانی از رشــد اقتصادی ایران 
در ســال ۱۳۹۹، منفی ۴.۵ درصد است که 
سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.

به گزارش ایلنا، معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر بانک جهانی 
در مورد اقتصاد ایران را منتشــر کرده است،  
براســاس این گزارش، همه گیری کووید-۱۹، 
اثــر تحریم هــای اقتصــادی و عــدم توازن 
ســاختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید 
کرده است. کاهش درآمدها ، دولت را وادار به 
انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی ها در 
بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش 
داده اســت. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم 
را تســریع کرده که عواقب منفی بر معیشت 

خانوارهای آسیب پذیر داشته است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشــته دچار 
رکود بوده که میراثی از تحریم ها و وابستگی 
اقتصاد این کشور به بازار بی ثبات نفت است. 
از ســال ۱۳۸۹ )۱۱ /۲۰۱۰(، تولید ناخالص 
داخلی ایران با متوســط نرخ ســاالنه منفی 
۰.۱ درصد رشد داشــته و در این بازه زمانی 
فرصت های کلیدی مانند اوج قیمت های نفتی 
را از دســت داده اســت.فعالیت اقتصادی در 
ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت 
فشار تحریم های اقتصادی متنوع و چرخه های 
قیمــت نفت قرار داشــته اســت. نوســانات 
اقتصادی باال در ایران، شرایط سرمایه گذاری 
در این کشــور را نامطلوب ساخته و انتظارات 
تورمی را افزایش داده اســت. بــا اینکه پایه 
اقتصادی این کشور نسبتاً متنوع است،اما رشد 

بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است.
در بخــش دیگــری تحت عنــوان »روند 
اخیر«، آمده اســت: پس از تحریم های وارده 
بر اقتصاد ایران که باعث شــده  ارزش افزوده 

بخش نفت افت کند، تولید ۱۳۹۸ کاهش 6.۸ 
درصدی را تجربه کرده اســت. تولید ناخالص 
داخلی غیرنفتی ایران ۱.۱ درصد رشــد کرده 
، زیرا کاهــش ارزش پول ملی ایران، تولید را 
رقابتی تــر کرده اســت.کاهش تولید ناخالص 
داخلی ایران در فصل نخســت ســال ۱۳۹۹ 
ادامــه یافت، به طوری که با توجه به اقدامات 
مربوط به مهار کووید -۱۹، رشد اقتصادی در 
این فصل به ۳.۵ درصد )نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته( رسید و این میزان کاهش تولید 
ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها در 
سطح متوســطی قرار دارد.اثر کمتر کووید-
۱۹بــر روی اقتصاد ایران، تا حدودی به دلیل 
پایــه اقتصادی کوچکتر این کشــور و ارتباط 
محدود آن با ســایر کشــورها پس از دهه ها 
تحریم است. فشارهای تورمی در سال ۱۳۹۹ 
بــاال بوده و با کاهش ارزش پــول ایران در ۵ 

ماه نخست سال ۱۳۹۹، تورم افزایش شدیدی 
را تجربه کرده است.برآورد می شود نرخ تورم 
ایران در سال ۱۳۹۹ به دلیل انتظارات تورمی 
و فشارهای بیشتر از جمله هزینه های تجاری 
باالتر و افت شــدید ارزش پولی ملی به میزان 
۴۵.۷ درصد، با افزایش  ۱۰واحد درصدی به 

۴۱.۲ درصد برسد. 
عوامــل موثر بر تورم بــاال، عمدتاً افزایش 
شــاخص قیمت غذا و اجاره مسکن است که 
به طور نامتناسبی دهک های درآمدی پایین 
را تحــت تاثیر قــرار داده اســت. همزمان با 
روند افزایشــی نرخ ارز، تــورم ماهانه در تیر 
مــاه ۱۳۹۹به 6.۴ درصد )ماهانه( رســید که 
باالترین ســطح تورم ماهانه  طی ۲۱ ماه اخیر 
است. شایان ذکر اســت در مهر ۱۳۹۹ تورم 
ماهانــه به ۷ درصد هم رســید کــه با توجه 
به زمان انتشــار گزارش بانک جهانی، به آن 

اشاره ای نشــده است.در قســمت دیگری از 
گزارش بانک جهانی چشــم انداز اقتصاد ایران 
اینطور پیش بینی شــده است: انتظار می رود 
تولید ناخالص داخلی ایران در ســال ۱۳۹۹ 
به دلیــل قرنطینه کوتاه مــدت، کاهش ۴.۵ 
درصــدی را تجربه کند. پیش بینی می شــود 
تضعیف اقتصادی در نیمه دوم ســال ۱۳۹۹ 
با شــیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، 

تشدید یابد. 
در صــورت عــدم وجود واکســنی کهبه 
انتظار  قرار گرفته،  تایید  طورگســتردهمورد 
میرود بهبودی در سال۱۴۰۰ بسیار ضعیف و 
عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. همچنین 
پیش بینی می شود فشــارهای مالی به دلیل 
انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینه های 
یابد.درآمد  تشدید  کووید-۱۹در سال ۱۳۹۹ 
دولــت، پیــش از بهبود با احیــای اقتصادی 

جزئی، درســال۱۳۹۹ به حداقل خود خواهد 
رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. 
همچنین انتظار می رود فشــارهای تورمی به 
دلیل نااطمینانی های اقتصادی و فشــارهای 
نرخ ارز، همچنان در ســطحی باال باقی بماند.

ریسک های چشــم انداز اقتصاد ایران مربوط 
به کووید-۱۹ و تحوالت ژئوپلیتیکی اســت. 
اگر شــیوع کووید-۱۹ بار دیگر بسیار افزایش 
یابــد به نحوی که منجر به تشــدید اقدامات 
قرنطینه ای شــود و یا تا سال ۲۰۲۱ واکسن 
قابــل اطمینانی توزیع نشــود، چشــم انداز 
اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار 

خواهد داشت.
 انتشــار باالی اوراق بدهی دولتی و فروش 
دارایی ها در بازار ســهام، ریسک های مالی را 
افزایش می دهد و می تواند فشــار بیشتری بر 
بخش بانکی که با کمبود سرمایه همراه است، 
وارد کنــد. با اعمــال محدودیت های تجاری 
بیشــتر یا در صورت ضعیــف ماندن تقاضا از 
سوی سایر شرکای صادراتی، تراز های خارجی 
میتواند بیشتر تضعیف شــود.لغو تحریمهای 
آمریکا، همانند اجرای توافق هستهای برجام 
در ســال ۲۰۱6، میتواند اثر اقتصادی بزرگی 
بر ایران داشــته باشــد. با توجــه به عملکرد 
اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه 
آن، ممکن است بهبود در سا لهای آتی قوی تر 
باشد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران 
در سال ۱۴۰۰به ۱.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ 

به ۱.۷ درصد برسد. 
همچنین انتظار می رود طی دو سال آینده 
صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، 
همراه باشــد. طبق آمارها، انتظار می رود نرخ 
تورم ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد روند کاهشی 
را طــی کند: حــدود ۳۴.۱ درصد در ســال 
۱۳۹۹و ۲۷.۴ درصد در ســال ۱۴۰۰. نسبت 
تراز حســاب جاری ایران بــه تولید ناخالص 
داخلی نیز در سال ۱۳۹۹به منفی 6.6 درصد 

می رسد.

طبق اطالعات منتشــر شــده از بانک مرکــزی درباره 
آمارهای اقتصادی در پایان شــهریور امسال، نقدینگی در 
این زمان از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت.
آنطــور که گزیده آمــار اقتصادی بانک مرکــزی از پایان 
شهریورماه امسال نشــان می دهد، نقدینگی در این زمان 
از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۸۹۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده است.طبق این گزارش، سهم پول و 
شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب 6۰۰ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد و ۲ هزار و ۹۵۱ و ۱۹۰  میلیارد تومان که هر یک 
نسبت به شهریور  پارسال ۸۰.۲ و ۲۸ درصد افزایش یافته 

است.  از ســوی دیگر، میزان پول و شبه پول در شهریور 
امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته به ترتیب ۴۰.6 و 
۱۲.۲ درصد رشد داشته اند. همچنین، میزان نقدینگی در 
پایان شهریور امســال در مقایسه با شهریور پارسال ۳6.۲ 
درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۱۷.۱ درصد 
افزایش یافته است.عالوه براین،  میزان اسکناس و مسکوک 
در دست اشــخاص هم با ۱.۹ درصد کاهش نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، ۵۹ هزار و ۹6۰ میلیارد تومان شده است.
حجم پایه پولی نیز در پایان شــهریور به ۳۷۲ هزار و 6۰ 
میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 

۲6.۱ درصد و در 6 ماهه اول سال جاری ۵.۴ درصد رشد 
داشته است.  

بدهی خارجی کشور ۹ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دالر شد
میزان بدهی های خارجی کشور در پایان شهریور امسال 
به ۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دالر رســیده است.آمار بانک 
مرکزی میزان بدهی های خارجی کشور براساس سررسید 
اولیه بدهی ها در پایان شهریورماه امسال معادل ۹ میلیارد 
و ۲۷۵ میلیون دالر  اســت که هفت میلیارد و ۴۸ میلیون 
دالر آن را بدهی هــای بلند مدت و میان مدت تشــکیل 
می دهد. همچنین، معادل یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دالر 

از این میزان بدهی نیز بــه بدهی های کوتاه مدت مربوط 
اســت.عالوه براین، بدهی های خارجی ایران براساس یورو 
نیز معــادل هفت میلیارد و ۸۱۳ میلیون یورو اســت که 
شــش میلیارد و ۱۹۰ میلیون یورو از آن بدهی های بلند 
مــدت و میان مدت و یک میلیارد و 6۲۳ میلیون یورو آن 

نیز بدهی های بلند مدت است.
طبق این گزارش، بدهی های خارجی کشــور در پایان 
اســفندماه سال گذشته ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دالر بوده 
که نشان دهنده کاهش بدهی های خارجی ایران در شش 

ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ است.

پیشبینیبانکجهانیازاقتصادایرانمنتشرشد

بهبود متغیرهای اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰

طبقاعالمبانکمرکزی

نقدینگیکشوراز۲۸۹۵هزارمیلیاردتومانگذشت

گزارش

آمارهای معامالت سلف آمریکا نشــان می دهد با تشدید بیماری کرونا در 
جهان موادغذایی در چند هفته گذشــته هدف ســرمایه گذاران قرار گرفته و 
نشانه هایی از افزایش قیمت ها در آینده وجود دارد.گزارشها حاکی است، امروز 
میزان ســرمایه گذاری در بازار گاز طبیعی، نفت، یورو و پوند انگلیس کاهش 
یافته و ســرمایه گذاران تمایل بیشتری برای خرید ذرت و سویا دارند.به گفته 
کارشناسان؛ تشدید بیماری کرونا در جهان، سبب شده سرمایه گذاران تمایل 

بیشتری برای خرید مواد غذایی از خود نشان دهند.
آمارها نشان می دهد بحران کرونا در دراز مدت و اعمال قرنطینه، تاثیراتی 
را بر امنیت غذایی جهان خواهد گذاشــت و جمعیت آسیب پذیر جهان را با 
ناامنی غذایی روبرو خواهد ساخت.اکنون به سبب تداوم قرنطینه در برخی از 
کشــورها،  میلیون ها نفر از کارکنان رســتوران ها، صنعت گردشگری، هتل ها، 
صنعــت هواپیمایی بیکار شــده  اند و بیم آن می رود با بروز موج ســوم کرونا 
و توســعه بحران اقتصادی، به شمار بیکاران افزود شــود.عالوه براین تشدید 
نگرانی ها حول محور انتخابات ریاســت جمهوری سبب شده تا بهای جهانی 
طال رو به افزایش گذارد.هر اونس طال  در پایان معامالت روز جمعه )۹ آبان(  
با ۰.6 درصد افزایش به یک هزار و ۸۷۸ دالر و ۸۱ ســنت رسید.بهای جهانی 
طال در حالی با افزایش روبرو شده که این فلز زرد از اوایل ماه جاری میالدی 
اکتبر )مهر-آبان( روند کاهشی در پیش گرفته و با کاهش ۰.۳ درصدی روبرو 

شده است.
به گزارش تارنمای سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
گزارشی هشدار داد که شیوع کرونا می تواند موجب افزایش شمار افراد گرسنه 
در جهان شــود  به نحوی که تا پایان ۲۰۲۰ باعث گرســنگی بیش از ۱۳۲ 

میلیون نفر در جهان شود.یونسکو در گزارش خود می افزاید، همزمان با اینکه 
در پیشرفت ها در مقابله با چالش گرسنگی در جهان تاخیر ایجاد شده، شیوع 
کرونا در حال تشدید آسیب پذیری ها و ناتوانی سیستم غذایی جهان می شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل پیشتر درباره بحران غذایی در جهان و 
تشدید آن در نتیجه شیوع کرونا هشدار داده بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه نظام غذایی جهان شکســت خورده و همه گیری 
کووید-۱۹ در حال تشــدید اوضاع است، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری 
از یک وضعیت فوق العاده در ارتباط با غذا در جهان شــد که ممکن اســت بر 

زندگی میلیون ها انسان اثر بگذارد.

تشدیدکروناواحتمالافزایشبهایموادغذاییدرجهان

جلســه مشترک فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت 
بــا رئیس هیات مدیره و اعضای انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی هوایی و جهانگــردی درحالی 
برگزار شــد که افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ 
سفرهای هوایی تایید شد. نمایندگان مجلس حاضر 
در این جلسه نیز نسبت به کنترل نشدن این گرانی 
برای دومین بار به وزیر راه هشدار دادند.افزایش نرخ 
بلیت پروازهای داخلی بیشــتر از یک ماه است که 
داغ شــده و از مردم تا نمایندگان مجلس و فعاالن 
گردشــگری به آن واکنــش نشــان داده اند. حتی 
وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان هواپیمایی 
با افزایش نرخ بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی 
مخالفــت کرده و این اقدام را تخلف دانســته اند. با 
این وجود شرکت های خدمات گردشگری همچنان 

از کنترل نشدن قیمت ها خبر می دهند. 
برخی از آژانس های مســافرتی حتی از ســوی 
بعضی ایرالین ها تهدید شده اند. وزیر میراث فرهنگی 
و گردشگری هم در نامه ای از وزیر راه و شهرسازی 
خواســته بود این رویه ناصحیــح و ناصواب معامله 
شــرکت های هواپیمایی را متوقف کند. با این حال 
رونــد افزایش نرخ بدون هیچ تغییر و کنترلی، ادامه 
پیدا کرد اما رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی 
با انکار این قضیه، »برخی اشــتباهات و تخلفات از 
سوی سایت های فروش اینترنتی و چارترکننده ها را 
باعث گرانی بلیت هواپیما« دانست و تاکید کرد که 

»ایرالین ها تا کنون گران فروشی نداشته اند.« 
بر همین اســاس، عصر شــنبه، دهــم آبان ماه 
جلســه ای با حضور رئیس و نایب رئیس فراکسیون 

اقتصاد سفر و زیارت در انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی برگزار شد تا موضوع 
گرانی و افزایش افسارگسیخته قیمت بلیت هواپیما 

برای چندمین بار بررسی شود.
 امان اله حســین پور، نماینده اســفراین و رئیس 
فراکســیون اقتصاد سفر در مجلس با بیان گزارشی 
از فعالیت های صورت گرفته در مجلس پس از اعالم 
افزایش ۱۵۵ درصــدی قیمت بلیت هواپیما، گفت: 
مجلــس به هیچ وجه این موضــوع را قبول ندارد و 
آن را غیرقانونــی می داند. موضــوع کف قیمت به 
هیچ وجه قابل قبول نیست. به وزیر راه و مسؤوالن 
ســازمان هواپیمایی کشــوری نیز اعــالم می کنم 
مجلــس پیگیر این موضوع اســت و خیال نکنند با 
گذشت زمان قضیه فراموش می شود، موضوع گرانی 
ســفرهای هوایی حل خواهد شد.حرمت اهلل رفیعی 
ـ رئیس هیات مدیره انجمــن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ـ نیز با اشاره به سابقه 
افزایش قیمت بلیت هواپیما از ســوی ایرالین ها در 
سال جاری و بیان تجربه جهانی، اظهار کرد: در هیچ 
جای قانون الزام به رعایت کف قیمت نیامده است، 
بلکه برای رعایت حقوق مردم سقف قیمت فروش، 
کنترل می شــود. تعجب می کنم که چرا عده ای به 

دنبال جلوگیری از ارزان فروشی هستند. 
اجرای کف قیمت فروش بلیت هواپیما حتما به 
نبود شفافیت و تخریب رقابت در بازار منجر می شود. 
دولــت و مجلس باید با قاطعیــت جلو این اقدامات 
اشتباه را بگیرند و با اتخاذ سیاست های درست، جلو 
گران فروشــی به مردم بایستند.رحمت اله نوروزی ـ 

نماینده علی آباد و نایب رئیس فراکسیون اقتصاد سفر 
و زیارت ـ نیز گفت: روشن است افزایش خودسرانه 

قیمت مورد قبول نیست. 
از دســتگاه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی 
و ســازمات تعزیرات حکومتــی می خواهم منتظر 
نباشــند و جلو تضییع حقوق مردم را بگیرند.رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت 
هوایی و جهانگردی در پایان این جلســه به ایســنا 
گفت: بررســی قیمت بلیت پروازها نشان می دهد از 
اول آبان ماه نرخ ها از ۱۰۰ تا ۳۰۰ افزایش داشــته 
است. از طرفی آژانس ها و ایرالین ها را ملزم کرده اند 
کف قیمت را رعایت کنند. می گویند نرخ نامه ســال 
گذشته را به اجرا گذاشــته اند اما پرسش این است 
چرا این نرخ نامه را یک سال معطل نگه داشته اند؟ از 
طرفی انجمن شرکت های هواپیمایی به لحاظ قانونی 

وجاهتی برای نرخ گذاری ندارد.
 تعیین کننده نرخ قانون عرضه و تقاضا است. حتی 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درباره نرخ نامه ای که شــرکت های هواپیمایی ارائه 
کرده اند نظر اعتراضی دارد، می گویند محتوای این 
نرخ نامه با آن چه قبال به این ســازمان ارائه شــده، 

مغایر است.
رفیعی ادامه داد: اعضای فراکسیون اقتصاد سفر 
با روشن شدن ابعاد و زوایای این افزایش نرخ، اعالم 
کردند موضوع را به جد پیگیر خواهند شــد و تحت 
هیچ شــرایطی با این افزاش نرخ موافق نیستند و از 
وزیر راه و شهرســازی می خواهند در جلسه دیگری 

پاسخگو باشد.

جلسهمشترکمجلسوانجمنصنفیدفاترخدماتگردشگریبرگزارشد

هشداردوبارهبهوزیرراهبرایگرانیبلیتهواپیما

آگهی فقدان سند مالکیت

با  با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی  نظر به اینکه خانم عفت ایزد خواه کرمانی اصالتا 
و درخواست  تهران  دفترخانه 1588  ذیل شماره 99/6/12-5772  امضا شده  گواهی  استشهادیه  تسلیم 
ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  سند  صدور  تقاضای   99/6/12-11935 وارده 
120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت : عفت 
ایزدخواه کرمانی – ششدانگ شماره پالک 3744/2344 علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت: 
مفروز  تفکیکی   5 قطعه  پالک 3744/2344  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  کاداستری ششدانگ  سند 
انباری قطعه 13  3744/58 بخش 3 به مساحت 53/84 متر مربع واقع در شمال غربی طبقه 2 بانضمام 
و پارکینگ قطعه 11 نبام عفت ایزد خواه کرمانی ثبت و با شماره های چاپی 200743 صادر گردیده است 
سپس برابر اسناد رهنی شماره 10053 و10054-94/9/28 دفتر 912 تهران در رهن بانک ملت شعبه خردمند 
شمالی قرار گرفته است که موافقت بانک طی نامه شماره 6314/220-99/7/27 اعالم گردیده است لذا با 
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
15282 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه مژگان ابراهیمی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی باتسلیم استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 18130 و18129-99/6/5 دفترخانه 548 تهران و درخواست وارده 16258-
99/7/21 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت به شرح زیر آگهی میگردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: مژگان ابراهیمی – ششدانگ 
شماره پالک 3927/738 علت گم شدن جاماندن در وسیله نقلیه عمومی خالصه وضعیت مالکیت: سند 
از  مفروز  تفکیکی   7 قطعه   3927/738 پالک  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت 
3927/193 بخش 3 به مساحت 102/55 متر مربع واقع در شمال طبقه 1 بنام مژگان ابراهیمی ثبت و با 
شماره های چاپی 379334 صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
معامله کرده که در قسمت  آگهی  مورد  به ملک  تا هرکس نسبت  اعالم  مراتب  المثنی  درخواست صدور 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15281 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش

اگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 نظر به اینکه سازمان ملی زمین مسکن از مالکین ششدانگ پالک ثبتی1097فرعی از 18 اصلی و 745 
و728 فرعی از 19 اصلی و 1105 و 1599 فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 11 تهران رودبار قصران تقاضای 
صدور سند مالکیت کاداستر) تک برگی( نموده با توجه به اینکه سند مالکیت اولیه فاقد مساحت طول ابعاد 
می باشد و صدور سند مالکیت پالک بصورت تک برگی با درج طول و ابعاد ومساحت ) کاداستری( صورت 
می گیرد لذا در صورت اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 12 قانون حد نگار جهت بازدید 
محل و تهیه نقشه از محدوده پالک مذکور دوشنبه مورخ 99/8/12 ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است 
اطمینان  مالکین مشاعی پالک فوق می رساند جهت حصول  مالکین مجاور و سایر  به اطالع  بدینوسیله 
از عدم تضییع حقوق با در دست داشتن اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند تا برابر مقررات اقدام الزم معمول گردد. ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

15279رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فشم – نجفی بانه 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

 آقای اشکان مستقیمی وکالتا برابر وکالتنامه شماره های 22271 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 806 تهران و 
59142 و59143 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 564 تهران با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 27631 مورخ 
1398/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره 140 تهران طی درخواست وارده 19618-98 مورخ 1398/6/2 با اعالم اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 176 متر مربع به پالک 35305 فرعی از 4476 اصلی ذیل امالک 
855 صفحه 199 ثبت 127680 به چاپی شماره 054281 صادر وتسلیم گردید سپس مع الواسطه برابر سند انتقال 
شماره 97522 مورخ 1370/9/27 دفترخانه 11 تهران به خانم مهین محمد زاده منتقل گردید و برابر دادنامه حصر 
وراثت به شماره 9809970330100700 صادره از شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران مالک فوت 
و وراث حین الفوت عبارتند از فریدون ، صدیقه، شهال فرزندان واسماعیل همسر شهرت همگی عمید زاده می باشد 
متعاقبا برابر گواهی حصر وراثت به شماره 789 مورخ 1389/4/26 شورای حل اختالف حوزه 234 مجتمع شماره 
، فریدون  از شهال، علی  الفوت ایشان عبارتند  نیز فوت نموده که وراث حین  24 تهران آقای اسماعیل عمیدزاده 
عمید زاده فرزندان و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 98000994 مورخ 1395/10/18 قاضی شورای حل اختالف 
و زهرا و محمد علی  از سکینه شوشتری همسر  ایشان عبارتند  نیز فوت که وراث  آقای علی عمیدزاده  تهران   7
عمیدزاده فرزندان متوفی می باشند و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 874 مورخ 1383/8/3 ریاست شعبه 34 
دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم صدیقه عمیدزاده نیز فوت که وراث ایشان عبارتند از پیام، محمد علی پژمان 
خرمی فرزندان و اسماعیل عمیدزاده پدر متوفی می باشد در قید رهن نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 
80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات 

وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15280 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

 بدینوسیله به منیر بیاتین به نشانی شریعتی ظفر خ اطلسی خ 15 پالک 96ط4 ابالغ می شود بانک توسعه 
تعاون جهت وصول طلب خود به مبلغ 3/036/023/872 ریال تا تاریخ 97/2/9 طبق مقررات به موجب 
اسناد رهنی شماره 24093 و25854 تنظیمی دفترخانه شماره 493 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9703146 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به 
شرح متن سند فوق شناخته نشده وآدرس فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننمائید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
15278 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاک سبز تیدا 
درتاریخ 1399/08/11 به شماره ثبت 567768 به شناسه ملی 14009550123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های 
آموزشی درخصوص کشاورزی امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، خیابان 19/1 ، پالک 19 ، طبقه اول کدپستی 1433814711 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الهام توسلی به 
شماره ملی 0015294897 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام توسلی به شماره ملی 0015294897 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 و 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مهریار شاملو 
و الهام توسلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری 

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 )1036437(

 آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9808491 ) خودرو(

سواری  خودروی  دستگاه  یک  ششدانگ  فوق  بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به   
شاسی  شماره  متالیک   – ای  نقره  رنگ   1395 مدل  سواری  کاربری   TONDAR90A تیپ  رنو  سیستم 
 2 محور  تعداد  بنزین  سوخت  نوع   100016216RR024627 موتور  شماره   NAALSRBYWGA518510
به  متعلق   73 م   381-99 ایران  انتظامی  شماره  به   4 سیلندر  تعداد   4 چرخ  تعداد  نفر   5 جمعا  ظرفیت 
آقای امیررضا نادری ) مدیون( برابر نامه شماره 13/19/9938884 مورخ 1399/3/18 مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 13/19/9960690 مورخ 1399/4/15 مرکز 
در  مذکور  990012533 خودروی  به شماره  پارکینگ  قبض  موجب  به  و  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره 
تاریخ 1399/5/6 در پارکینگ شیشه مینا توقیف گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/15 توصیف خودرو عبارت است از اینکه خودروی فوق دارای 
زدگی ومالیده گی و تصادفی در قسمت عقب راست گلگیر و عقب چپ گلگیر عقب دارد که عینا مشهود 
ومعلوم است نیاز به صافکاری و نقاشی دارد دو حلقه الستیک چرخ های جلو سالم و در حد صفر هستند 
سپر جلو نیاز به تعمیر جزئی دارد در اثر تابش آفتاب به بدنه و سقف دورتادور رنگ رفتگی دارد و ارزش 
خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال 
( ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/5 خودروی مذکور 
دارای بیمه نامه تا تاریخ 1400/2/1 می باشد ودر روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 از ساعت 9 الی 12 در محل 
پارکینگ شیشه مینا به نشانی تهران کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار 
و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود 
و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 

مزایده تجدید می گردد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در 
سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/8/17

15275 ریس اداره پنجم اجرای ثبت و اسناد – علی نژاد 
آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای آرموند یدگریان هفتوانی با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
حسب  و  تهران   29 دفتر   99/6/31 مورخ   79875 و   79876 شماره  به  شده  امضا  گواهی  استشهادیه 
درخواست وارده 139985601151012180 مورخ 99/7/6 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده 
است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک 
/ مالکین: آرموند یدگریان هفتوانی میزان مالکیت : ششدانگ رهن به موجب سند رهنی 97/10/5-112144 
دفترخانه 340 در رهن بانک صادرات ایران شعب شرق تهران می باشد شماره پالک فرعی:43828 اصلی 
48 مفروز 35421 واقع در بخش 11 تهران علت گم شدن جابجایی وسایل خالصه وضعیت مالکیت: سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ) طلق( به شماره قطعه 1 تفکیکی واقع در طبقه 1 به مساحت 
53/05 متر مربع به شماره فرعی 43828 فرعی از 48 مفروز از 35421 واقع در بخش 11 تهران ذیل ثبت 
دفتر الکترونیک 139720301151017938 و شماره چاپی 423366 سری ج سال 96 ثبت صادر و تسلیم 
گردیده است اینک با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15273 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک لویزان – علیزاده 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

مورخ  و18367   18366 شماره  گواهی شده  استشهادیه  تسلیم  با  ئی  قلعه  درخسان  فرزان  آقای   
مورخ 1399/7/23  وارده 99-20285  درخواست  تهران طی  رسمی شماره 489  اسناد  دفتر   1399/7/9
با اعالم اینکه سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 47/90 متر مربع واقع 
در طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی به انضمام پارکینگ شماره یک تفکیکی و انباری شماره یک تفکیکی به 
پالک 488 فرعی از 3931 اصلی مفروز و مجزی شده از 171 ذیل دفتر امالک الکترونیک به چاپی شماره 
724227 ه/98 صادر و تسلیم گردید و برابر سند شماره 135246 مورخ 1399/5/8 دفترخانه 329 تهران 
در رهن بانک کارآفرین قرار گرفت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در 
یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را 

ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15277 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای داریوش صالح جهرمی وکالتا به شرح وکالتنامه شماره 443-99/2/23 دفتر حفاظت واشنگتن 
برابر اصل دفترخانه شماره 1630 تهران با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه 
وارده 99/7/9-14983  ودرخواست  تهران   1630 دفترخانه  و99/7/6-5716   5715 ذیل شماره  امضا شده  گواهی 
نامه قانون ثبت به شرح  المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین  تقاضای صدور سند 
زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: ابوالقاسم صالح جهرمی – ششدانگ شماره پالک 
:3934/118 علت گم شدن اسباب کشی خالصه وضعیت مالکیت : سند کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی پالک 3934/118 قطعه 1 تفکیکی مفروز 3934/17 بخش 3 به مساحت 55/99 متر مربع واقع در طبقه اول 
بنام ابوالقاسم صالح جهرمی ثبت و با شماره های چاپی 381240 و دفتر امالک 1269 و صفحه 338 ثبت صادر گردیده 
است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15276 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای مسعود عسگری با وکالت آقای احمد عمرانی چوندزق برابر وکالت نامه های شماره 2007 مورخ 
85/8/29 دفترخانه 928 و8166 مورخ 85/6/2 دفترخانه 650 تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
به شماره شناسنامه 13990215032100394 دفترخانه 1290 تهران مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 64/75 متر مربع به پالک 14598 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 226 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 169780 دفتر 1061 صفحه 81 بنام مسعود عسکری ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 925399 صادر وتسلیم گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 8637 مورخ 83/11/14 
دفترخانه 459 تهران به آقای مسعود عسکری انتقال گردید و سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 24546 
مورخ 85/5/14 به 4 دستگاه آپارتمان و 2 واحد پارکینگ تفکیک و آپارتمان های اول الی سوم و 2 واحد پارکینگ 
به اشخاص غیر منتقل و آپارتمان قطعه 4 تفکیکی باقی مانده به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 
یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی 
شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید.
15274 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – جشان 


