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درخواست برای افزایش قیمت شیر و گوشت 
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشــاره به اینکه صادرات دام 
سنگین مجوز گرفت اما به دلیل تعرفه باال اجرایی نشد، گفت: سران سه قوه باید 
در این زمینه تصمیم گیری کند.ســید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: صادرات دام زنده سنگین به دلیل اینکه عوارض صادراتی برای هر کیلوگرم 
از آن ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شــده بود، عملیاتی و اجرایی نشد.وی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه این مساله در بودجه ذکر شده امکان حذف آن وجود ندارد 
و سران سه قوه باید درباره آن تصمیم گیری کنند که زمان بر است البته ما این 
مســاله را دنبال می کنیم.مقدسی درباره اینکه گفته شده قرار است ۳۱ شهریور 
ماه قیمت برخی از کاالهای اساسی تغییر کند و نرخ جدید اعالم شود و آیا درباره 
شیرخام و گوشــت قرمز نیز چنین موضوعی مطرح است؟ گفت: ما درخواست 
افزایش قیمت شــیرخام و گوشت قرمز را داده ایم.وی درباره اینکه چه رقمی مد 
نظر تولیدکنندگان بوده است؟، افزود: فعاًل پیشنهادی راجع به قیمت داده نشده، 
فقط درخواســت را مطرح کرده ایم و اگر نظر مسئوالن مربوطه مثبت باشد آن 
زمان به آنالیز قیمت ها می پردازیم و نرخ پیشنهادی خود را اعالم خواهیم کرد. 

تجارت ایران و چین از ۱۱ میلیارد دالر گذشت
تجارت ایران و چین در ۸هشت ماهه نخست سال جاری میالدی ۱۹ درصد 
رشــد کرد و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر رســید.جدیدترین آمار منتشر 
شــده از سوی گمرک چین نشــان می دهد مبادالت تجاری این کشور با ایران 
در هشــت ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل مواجه شده و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر رسیده است.

ارزش مبادالت دو کشــور در ماه های ژانویه تا اوت سال قبل بالغ بر ۹ میلیارد و 
۳۴۴ میلیون دالر اعالم شده بود.واردات چین از ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۲ 
با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴  میلیارد و 
۹۴۶ میلیون دالر رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۳۴۴ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه 
تا اوت امسال نیز با رشد ۲۴ درصدی مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون 
دالر رســیده است. چین در ماه های ژانویه تا اوت سال قبل ۵ میلیارد دالر کاال 

به ایران صادر کرده بود.

ورود شورای رقابت
 به انحصار تاکسی های اینترنتی

به دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت های تاکسی اینترنتی 
به ویژه اســنپ، شــورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.
به گزارش ایرنا، شــورای رقابت بر اساس مفاده ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء 
استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی های اینترنتی ورود کرد.در همین زمینه، 
»محمود دودانگه« نائب رییس شــورای رقابت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکســی های اینترنتی، بازیگران کمی در 
بــازار حضور دارند و ســهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی اســت، این 
موضوع می تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.وی 
بیان داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت 
برای بررســی وضعیت انحصار یکی از تاکســی های اینترنتی دارای سهم عمده 
بازار اســت. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت های 

استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی روغن خام کشور 
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با افزایش 
۱۲۵ هزارتنی ظرفیت ذخیره ســازی، مجموع ظرفیت ذخیره روغن خام کشور 
به یک میلیون و ۳۷۸ هزارتن می رســد.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران 
)مبدأ(؛ » احمد عبدلی« با بیان اینکه اکنون ظرفیت ذخیره ســازی روغن خام 
کشــور در بخش خصوصی و دولتی بالغ بر یک میلیون و ۲۵۳ هزار تن اســت، 
افزود: با اجرای طرح های در دست احداث در استان های تهران و البرز به ظرفیت 
۱۰۰ هزار تن و با احتساب افزایش ۲۵ هزار تنی استان مازندران، میزان ظرفیت 
ذخیره ســازی روغن خام کشور با ۱۰ درصد افزایش به یک میلیون و ۳۷۸ هزار 
تن خواهد رسید.وی اظهارداشت: ساخت انبار و مخازن جدید ذخیره سازی روغن 
خام در استان مازندران آغاز شده که با بهره برداری از آن، ۲۵ هزار تن به ظرفیت 
ذخیره سازی این کاالی اســتراتژیک در کشور افزوده خواهد شد.مدیرکل دفتر 
فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح  کرد: دولت برای باال بردن 
ضریب امنیت غذایی کشــور، اجرای طرح های ذخیره سازی کاالهای اساسی را 
در دستور کار دارد و برای تحقق آن در بخش نگهداری روغن خام، ساخت یک 
انبار ذخیره سازی با مخازنی به ظرفیت ۲۵ هزار تن را در شهرستان نکای استان 
مازنــدران و نزدیکی بندر امیرآباد به عنوان یکی از مبادی اصلی ورودی این کاال 

به کشور در دستور کار دارد.

اخبار کوتاه

 شــمارش معکوس برای واردات خودرو بــه ایران آغاز 
شده است و بنا بر اعالم وزارت صمت، در پاییز خودروهای 
وارداتی از راه خواهند رســید.ابهامات پیچیده در آیین نامه 
واردات خودرو مســاله ای اســت که از ســوی بسیاری از 
کارشناســان به ان شااره شده است. به گزارش خبرآنالین 
، مشــخص نبودن عوارض واردات، الــزام به عرضه خودرو 
در بورس و قیمت خوردن کاال و ســپس مشــخص شدن 
عوارض وارداتی و ... همه نکاتی است که سبب شده است 
بســیاری از واردکنندگان حرفــه ای در این عرصه با ابهام 
روبرو باشــند.در این میان تعیین قیمــت ۱۰ تا ۲۰ هزار 
دالری بــرای واردات خودرو نکته ای اســت که از ســوی 
کارشناسان به عنوان نقطه ضعف در واردی مطرح می شود. 
در حالی که انتقال فناوری خودرو و ایجاد شــرایط رقابتی 
به ایران هدف گرفته شــده است، کارشناسان معتقدند که 
اتفاقا خودروهایی کــه در این محدوده قرار دارند، کیفیت 
پایینی را دارا هســتند.فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
در ایــن خصوص به خبرآنالین می گوید: اگر هدف واردات 
خودروهایی با قیت کمتر از ۱۰ هزار دالر به کشــور است 
باید منتظر ورود زیرشــاخه رنو داکیا باشیم و در این میان 
رنو ســاندرو و رنو کوییــد در این محــدوده قیمتی قرار 
دارنــد. وی اضافه کرد: رنو کوییــد در برزیل و هند تولید 
می شود که البته مســاله هزینه حمل مطرح می شود. این 
هزینه باالســت و پنجاه درصد درصد قیمت خودرو رار در 
برمی گیرد.به گفته وی قیمت رنو ساندرو حدود ۷هزار یورو 
است که در ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان خواهد 
بود.وی با اشــاره به این که چینی ها فعالیت خود را اخیرا 
در بــازار ایران افزایش داده اند، گفت: نکته اینجاســت که 
چینی ها و روس ها در تحریم، به ما جنس ندادند. روس ها 
تا زمانی که تحریم نشــده بودند حاضر نشدند موتور الدا 
را به ایران بدهند و زمانی حاضر شــدند با ما کار کنند که 
خودشان تحریم شدند.وی گفت: نهایت اینکه محدوده ۱۰ 

تا ۲۰ هزار دالری، محدوده خلوتی نیست ولی خودروهایی 
در این محدوده قیمتی کیفیت باالیی ندارد.این کارشناس 
صنعت خودرو بــا تاکید بر اینکه ما بزرگترین بازار خودرو 
منطقه نیســتیم، اضافه کرد: بازار ما به مراتب از ترکیه و 
عربستان کوچکتر است. آمار رسمی نشان می دهد در سال 
گذشته ۸۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید می شود ولی ۶۵۰ 
هزار دســتگاه به بازار رســید.به گفته وی این محصوالت 
با میانگین قیمتی پنج تا شــش هزار دالر فروخته شــده 
اســت. این میانگین قیمتی برای کشورهایی مانند هند و 

بنگالدش هم وجود ندارد.

ایران بازار خودروی فقیری دارد
وی گفت: متاســفانه ما فقیرترین بــازار خودرویی دنیا 
هستیم، علتش هم فقر عمومی است.او درباره چرایی فاصله 
تیراژ خودروهــای تولیدی و خودروهای رســیده به بازار 
گفــت: این ۶۵۰ هزار نفر با نرخ دولتی توانســتند خودرو 
را بخرنــد. اگر نــرخ آزاد بود این عدد بــه ۴۰۰ هزار نفر 
می رســید.او در توضیح این مطلب افزود: خودرو کوییک 
را ببینید، با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان عرضه می شــود اما 
حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر فروش نمی رود. زمانی در 
ایــران، پراید می فروختند و ناگهــان یک میلیون نفر وارد 

بازار خرید می شدند اما حاال کسانی که می توانند ۱۰ هزار 
دالر پول خرید خودرو بدهند، بیشتر از چهارصد هزار نفر 
نمی شــوند.وی ادامه داد: از بازار یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
دستگاهی سال ۱۳۹۶ به بازار ۶۵۰ هزار دستگاه خودرویی 
رسیده ایم.زاوه با اشاره به اینکه بازار واقعی خودرو در ایران 
بسیار کوچک اســت، تاکید کرد: وقتی از خودروی ارزان 
صحبت می شود ممکن است درگیر یک اشتباه استراژیک 
بشوید، االن در همه جهان قیت خودرو دستخوش افزایش 
شده است. در دو سال اخیر، قیمت خودرو، چه سواری چه 
 c۲۰۰ سنگین، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنز
در ســال ۲۰۱۸، ۳۵ هــزار یورو قیمت داشــت اما امروز 
در بــازار ۵۸ هزار یورو فروخته می شــود. کامیون رنو ۶۵ 
هزار یورو بــه صورت عمده بود اما حاال به ۱۱۵ هزار یورو 
رسیده است.وی گفت: حاال در این شرایط با کوچک شدن 
بازار ایران به شــکل واقعی، نباید تصور کنید خودروسازان 
مترصد ورود به بازار ایران هســتند. حجم اقتصاد ا کوچک 
شده و ما قدرت خرید چندانی نداریم.وی با تاکید بر اینکه 
میزان خرید ایرانی ها یک سوم سال ۹۰ است، گفت: مثال 
ساده نشان از وضعیت واقعی دارد. در سال ۸۶ ما ۲۴ هزار 
دستگاه کامیون تولید می کردیم اما سال گذشته ما ۳ هزار 
دستگاه ساختیم. در شرایط فعلی ترکیه، امارات و عربستان 
بازارهای به شــدت جذاب تری از ایران دارند. خودروســاز 
چینی منت اماراتی ها را می کشد ولی ما باید منت چینی ها 
را بکشیم.این کارشناس تاکید کرد: ما توانایی باالیی برای 
خرید نداریم. قرار است یک میلیارد دالر خودرو وارد شود 
اما حقیقت این است که خودروی زیر ۱۰ هزار دالر چیزی 
شبیه همین تیباست و اگر قرار باشد بیاید قیمتش بسیار 
باالتر از تیبا خواهد شد.وی پیش بینی کرد وادرات خودرو 
اثری بر محدوده قیمتی خودروهای ایرانی کتر از چهارصد 
میلیون تومان نداشته باشد و قیت خودروخای میلیاردی را 

به صورت محدود تحت تاثیر قرار دهد.

عضو اتاق مشترک ایران و پاکســتان خاطر نشان کرد: 
پاکستان به تجارش اعالم کرده که تمام کاالهای مورد نیاز 
را از ایران وارد کنند و مقرر شــده که زغال سنگ مورد نیاز 
این کشــور نیز از طریق ایران تامین شــود. سقف صادرات 
زغال سنگ به پاکستان مشخص نیست و این احتمال وجود 
دارد که ســاالنه ۵۰۰ هزار تن زغال ســنگ از ایران به این 
کشور صادر شــود.علی ریگی میرجاوه در گفت وگو با ایلنا، 
با بیان اینکه تجارت از طریق تهاتر بین ایران و پاکســتان 
عملیاتی نشده اســت، گفت: درحال حاضر تجارت این دو 
کشــور چیزی شبیه تهاتر است به این معنا که کاال از ایران 
به پاکســتان صادر و در ازای آن کاال وارد می کنیم در این 
شــکل تجارت دالری به نوعی حذف شده است.وی تهاتر را 
به معنای کاهش تعرفه ها دانست و افزود: تهاتر باعث کاهش 
تعرفه ها و هزینه های گمرکی می شود؛ هم اکنون از پاکستان 

برنج، گنجد و میوه های گرمسیری مانند انبه و نارنگی وارد 
و فرآورده های نفتی، گازی و کاالهای کشاورزی از ایران به 
پاکســتان صادر می شود.بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ 
ایرانیان شــیوه تجارت به شــکل تهاتر را به پاکســتانی ها 
تحمیل کردند و آنها نیــز پذیرفتند.ریگی میرجاوه با بیان 
اینکه بازارچه مرزی شرایط خوبی دارند، افزود: تالش داریم 
کــه حجم مراودات تجاری صــادرات و واردات بین ایران و 
پاکستان را به ۵ میلیارد دالر ارتقا بدهیم اما در حال حاضر 
مراودات ما ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالر اســت.عضو اتاق مشترک 
ایران و پاکســتان با بیان اینکه چالش های پیشروی تهاتر 

ســیب ایران به پاکستان حل شده اســت، تصریح کرد: تا 
به امروز موفق به صادرات ســیب به پاکســتان نشــده ایم 
چراکه مقرر شــد ســیب در ازای نارنگی صادر شود؛ سیب 
امســال در بازار نیامده اســت و ماه آینده صادرات سیب و 
انگور به پاکســتان آغاز می شود.این فعال اقتصادی با اشاره 
به کاهش ارزش روپیه پاکســتان نسبت به دالر، گفت: در 
ماه های گذشته ۱۵۰ روپیه یک دالر می شد اما امروز ۲۴۰ 
روپیه یک دالر شده است و همین مسئله زمینه چالش های 
صادراتی بین این دو کشور را ایجاد کرده است.به گفته ریگی 
میرجاوه؛ پاکستان به تجارش اعالم کرده که تمام کاالهای 

مورد نیاز را از ایران وارد کنند و مقرر شــده است که زغال 
سنگ مورد نیاز این کشــور نیز از طریق ایران تامین شود. 
سقف صادرات زغال ســنگ به پاکستان مشخص نیست و 
این احتمال وجود دارد که سالیانه ۵۰۰ هزار تن زغال سنگ 
از ایران به این کشور صادر شود.وی با اشاره به از بین رفتن 
زیرســاخت های جاده ای پاکستان بعد از سیل اخیر، گفت: 
کامیون های ایران تا گوادر می توانند در پاکستان بروند این 
در حالیست که در گذشته تا گراچی و الهور هم می توانستند 
تردد کنــد؛ چراکه طبق قانون مصوب مجلس کامیون های 
آنها تا ۸۰ کیلومتری ایران می تواند رفت وآمد کنند.عضو اتاق 
مشترک ایران و پاکستان در پایان بیان کرد: در ایران حمل 
کاالهای فاسدشدنی  از طریق کامیون های یخچال دار باید 
صورت بگیرد اما در پاکستان کاالهای فاسدشدنی از طریق 

کامیون های معمولی انجام می شود.

بازار خودروی ایران آب رفت

خودروی کمتر از ۱۰ هزار دالر شبیه کدام خودروی ایرانی است؟

صادرات ساالنه 500 هزار تن زغال سنگ ایران به پاکستان

تهاتر ایران و پاکستان عملیاتی نشد

ریزش فلزات گرانبها و رکود طالی جهانی
قیمت طال با تمرکز ســرمایه گذاران بر نشســت فدرال رزرو ثابت اســت.به 
گزارش ایســنا، قیمت طال در روز سه شــنبه در محدوده محدودی معامله شد 
زیرا ســرمایه گذاران مواضع محتاطانه خود را در آستانه نشست سیاست گذاری 
ایــن هفته فدرال رزرو حفظ کردند زیرا که بانک مرکزی ایاالت متحده احتماالً 
نــرخ های بهره را بــرای مهار تورم باال افزایش می دهد.بهــای هر اونس طال تا 
لحظــه تنظیم خبر با ۱.۷ درصد افزایش به ۱۶۷۵ دالر و ۲۰ ســنت رســید و 
قیمــت طال در بازار معامالت آتی آمریکا بــا ۰.۱ درصد کاهش به ۱۶۷۶ دالر و 
۲۰ سنت رســید.انتظار می رود فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست سیاست دو 
روزه خود در روز چهارشــنبه، نرخ بهــره را ۷۵ واحد افزایش دهد، در حالی که 
بازارها شانس ۱۹ درصدی برای افزایش ۱۰۰ واحدی را نیز خواهند داشت.قیمت 
طال در روز دوشنبه تضعیف شد و در روز جمعه به سمت پایین ترین سطح ۲۹ 
ماهه خود رســید زیرا بازدهی دالر و خزانه داری آمریکا به دلیل انتظارات برای 
افزایش شــدید نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شد.اگرچه شاخص دالر ۰.۳ درصد 
کاهش یافت اما فاصله چندانی با باالترین ســطح ۲۰ سال گذشته نداشت. دالر 

قوی تر، شــمش را برای سایر دارندگان ارز گران تر می کند. شاخص بازدهی ۱۰ 
ساله خزانه داری نزدیک به باالترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته بود 
که در روز دوشنبه کاهش یافت.به گزارش رویترز، دارایی های اس پی دی آر گلد 
تراســت، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، با ۰.۳ 
درصد کاهش از ۹۶۰.۸۵ تن در روز جمعه به ۹۵۷.۹۵ تن در روز دوشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۴۸ 
دالر رسید. پالتین با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۱۸.۲۹ دالر رسید و پاالدیوم با ۱.۵ 

درصد کاهش به ۲۱۹۱ دالر و ۷۵ سنت رسید.

۲ روز دیگر تا موعد اجرای آزمایشی رمز ریال
بانک مرکزی وعده داده که تا پایان شــهریور اجرای آزمایشی رمز ریال ملی 
آغاز خواهد شد.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اواسط سال گذشته اعالم کرد 
که می خواهد رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، افراد 
اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی  دهند و رمز ریال تحویل بگیرند. البته 
رمز ریال قابل اســتفاده برای ســرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس 

خواهد شــد.در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل 
اســکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویســی اعالم کرده تا با 
این فرآیند پول دارای موجودیت هوشــمند شود.مسئوالن بانک مرکزی درباره 
ویژگی های رمز ریال اینگونه توضیح داده اند که در رمزریالی که در داخل گوشی 
قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم 
می کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک 
منتقل می شــود.البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در مقایســه با 
اســکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم شده است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال 
به صورتی است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام بوده و حتی در 
صورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و 
هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد 
شــد، رئیس کل بانک مرکزی به ایســنا اعالم کرده بود که تا پایان شهریور ماه 
اجرای آزمایشــی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.صالح آبادی در ۲۳ شهریور ماه 
از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که 
طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد 

تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شروع شده است.

بازار ارز دیجیتال و طال

اخبار

ایجاد دفتر مشترک گسترش همکاری های حمل ونقل 
بین ایران و قطر 

وزیر راه و شهرســازی کشورمان از تفاهم با وزیر حمل ونقل قطر برای ایجاد 
دفتر مشــترک میان دو کشــور با هدف توســعه روابط حمل ونقل و رفع آنی 
مشــکالت در این حوزه خبر داد.به گزارش ایلنا، جاسم بن السیف السلیطی وزیر 
حمل ونقل قطر به همراه هیأت همراه صبح دیروز با رســتم قاســمی وزیر راه و 
شهرســازی کشورمان دیدار و درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند.در 
این دیدار بر توســعه روابط دو کشــور در حوزه های حمل ونقل دریایی، هوایی 
و تراتزیت بین المللی تاکید شــد.همچنین در این نشست در خصوص مسائل 
مختلف مربوط به مسابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت ایرانی ها طی این 
ایام رایزنی شد.طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و امور جوانان اعالم کرد که 
برای هر یک از بازی های جام جهانی ۷ هزار و ۵۰۰ بلیت به کشور ایران از سوی 
کشــور قطر اختصاص یافته است.در این نشست همچنین اعالم شد که طی ۶ 
ماهه نخست امسال حجم مبادالت کاالهای ایرانی از بنادر بوشهر و دیر به بنادر 
قطر با ۲۰ درصد افزایش همراه شده است.وزیر راه وشهرسازی کشورمان در این 
دیدار ضمن تاکید بر وجود فرصت های زیاد همکاری برای ایران و قطر، بر ایجاد 
دفتر مشــترک میان دو کشور برای همکاری ها در حوزه حمل ونقل تاکید کرد.

وزیر حمل ونقل قطر نیز با بیان اینکه ارتباطات  میان دو کشور برادرانه و عمیق 
است، ایجاد دفتر مشترک را که از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شد، 

امری ضروری برای توسعه این روابط دانست.

پیش بینی درآمد ترانزیتی ۱۱ میلیارد دالری
 کریدور شمال- جنوب

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی در خصوص وضعیت حمل 
و نقل کشور، چالش های این بخش را به دو قسمت میان و کوتاه مدت تقسیم 
کرده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره 
وضعیت حمل و نقــل، ترانزیت و چالش های این بخش اعالم کرد: چالش های 
بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می شود.
بر اساس اعالم مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، چالش هایی مانند »نبود 
مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشــور«، »خود مالکی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای« و »اتکای هزینه های جاری ســازمان های زیربخشی حمل و نقل به 
درآمدهای آنها« در دســته چالش های کوتاه مدت قرار می گیرند.چالش هایی 
مانند »نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور«، »فرسودگی ناوگان حمل و نقل«، 
»وجــود موانع در رقابتی شــدن حمل و نقل ریلی و جــاده ای«، »حکمرانی 
نامتوازن در بخش حمل و نقل کشــور« و »ناکافی بودن زیرساخت های شبکه 
ریلی کشور« در دسته مشکالت میان مدت قرار می گیرند که برای مدیریت آنها 

به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه های میان مدت نیاز است.

بورس

شــاخص کل بورس تهران روز سه شــنبه با ۶ هزار و ۷۶۰ واحد کاهش، در 
ارتفاع یک  میلیون و ۳۶۷ هزار واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، شاخص هم وزن با 
۲ هزار و ۳۰۲ واحد کاهش به ۳۹۷ هزار و ۹۰۹ واحد و شاخص قیمت با یک هزار 
و ۳۷۷ واحد افت به ۲۳۸ هزار و هفت واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۶ هزار و 
۸۸۷ واحد و شــاخص بازار دوم، هفت هزار و ۷۸۹ واحد کاهش را ثبت کرد.در 
معامالت بورس تهران، بیش از چهار میلیارد و ۳۷۱ میلیون ســهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۶۹ میلیارد ریال معامله شد.همچنین کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران )حکشــتی( با ۵۹۶ واحد، تامین سرمایه امین )امین( 
بــا ۷۸ واحد، ملی کشــت و صنعت و دامپروری پارس )زپــارس( با ۳۴ واحد، 
شــرکت ســرمایه گذاری توکا فوالد )وتوکا( با ۳۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس همراه شــدند.در مقابل بانک پاســارگاد )وپاســار( با ۸۳۶ واحد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ۶۵۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
۳۵۳ واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۳۱۹ واحد، توســعه معادن و 
صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو( با ۲۹۷ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
بــا ۲۸۱ واحد و ایران خــودرو )خودرو( با ۲۷۲ واحد تاثیر منفی بر شــاخص 
بورس داشــتند.بر پایه این گزارش، روز سه شــنبه نماد ایران خودرو )خودرو(، 
سایپا )خساپا(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو )خگســتر(، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و فپنتا )سپنتا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روزگذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 

و در این گروه ۷۹۱ میلیون و ۷۳۳ میلیون برگه ســهم به ارزش ۲ هزار و ۶۰۴ 
میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۸۰ واحد کاهش 
داشت و به ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد رسید.در این بازار بیش از سه میلیارد و ۵۴۸ 
میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت روزگذشته 
فرابورس بیش از ۲۵۳ هزار و ۵۸۲ نوبت بود. تولید برق عســلویه مپنا )بمپنا(، 
صنایع مادیران )مادیرا(، فرآورده های غذایی و قند چهارمحال )قچار(، ریل پرداز 
سیر )حریل( و مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( با تاثیر مثبت بر 
شــاخص فرابورس همراه بودند، همچنین پلیمر آریاساسول )آریا(، بهمن دیزل 
)خدیزل(، شــرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، صنعتی مینو )غصینو( و پاالیش نفت الوان )شاوان( تاثیر منفی 

بر این شاخص داشتند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر سربندی فرزند ابراهیم به شماره 0048231061 با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 

امضا شده ذیل شماره 214026 مورخ 1398/10/21 دفترخانه 667 تهران طی درخواست وارده شماره 12181 مورخ 1401/5/23 تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام ونام خانوادگی اکبر 
سربندی مالک شش دانگ 2- شماره پالک 4730/4802 بخش 6 تهران 3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه قطعه اول تفکیکی پالک ثبتی4730/4802 اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای1170 واقع در بخش 6 تهران ذیل 
ثبت 28830 دفتر امالک 228 صفحه 237 به شماره چاپی 370053 به نام جواد جوادی ثبت و صادر شده است و سپس مورد ثبت برابر سند 
قطعی شماره 24814 مورخه 1336/6/2 دفترخانه 352 تهران به حسین کریمی ممقان منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 59633 
مورخه 1362/12/22 دفترخانه 430 به نجفعلی علیزاده منتقل گردید و سپس مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 60440 مورخه 1363/3/7 
دفترخانه 430 تهران به علی فضعلی منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 110548 مورخه 1386/2/10 دفترخانه430 تهران به محمد 
کاظمی منتقل گردید و سپس ششدانگ مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 2473 مورخه 1385/4/1 دفترخانه 667 تهران به اکبر سربندی 
منتقل گردید. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی نسبت به سهم االرث نامبرده فوق الذکر 
مراتب اعالم تا هر کس 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 ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12990 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

موضوع پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران
نظر به اینکه خانم مهری مجیدی با وکالت از طرف حسین مجیدی به شماره وکالت 10381 مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران با ارایه دو برگ 
استشهادیه به شماره 24837 مورخ 1401/3/28 تاییدیه دفتر 205 تهران ودرخواست وارده شماره 10764 مورخ 1401/4/7 مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی مفروز ومجزا شده از 54420 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 در طبقه همکف سمت جنوب و  واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت 
به مساحت10/80 متر مربع واقع در  پارکینگ قطعه 4  به مساحت3/04 متر مربع واقع در زیرزمین و   1 انباری قطعه  بانضمام  88/91 متر مربع 
زیرزمین ذیل ثبت صفحه 188 دفتر امالک جلد2326 به شماره چاپی 753958 به نام حسین مجیدی ثبت  صادر و تسلیم گردید سپس تمامی 
مورد ثبت به موجب سند صلح شماره 59750 مورخ 99/10/17 دفتر6 پردیس تهران به پروین مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و مریم مجیدی به 
میزان 6 سهم مشاع و علی رضا مجیدی به میزان 12 سهم مشاع و زهرا مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و سکینه مجیدی به میزان 6 سهم مشاع 
و مهری مجیدی به میزان 6 سهم مشاع همگی از42 سهم ششدانگ منتقل گردیده است سپس به موجب اقرار نامه فسخ سند به شماره 10380 
مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران سند صلح مذکور فسخ و به مالکیت حسین مجیدی اعاده گردیده است. که به علت سرقت مفقود گردیده 
ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/7 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و 
رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12989 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 22335 فرعی از137 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 21949 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی سمت شرقی طبقه 3 واقع در بخش 12 ناحیه02 حوزه ثبت ملک خاوران تهران 
استان تهران به مساحت 74/87 متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه 
همکف مشخصات مالکیت مالکیت امیر حسین فراهانی فرزند عبداله تاریخ تولد 30/06/1363 صادره از تهران دارای شماره ملی 
0068587546 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 147190 سری ب سال 93 ب ذیل ثبت به شماره 14302 دفتر116 صفحه230 ثبت گردیده است اینک مالک فوق الذکر 
با ارایه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گوا هی شماره ترتیب 11681 مورخ 1401/5/27 
دفترخانه 1241 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی و جابجایی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم 
صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12988 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

اخطار در اجرای ماده 149 قانون ثبت

نظر به اینکه مالک اخیر پالک ثبتی 1377 فرعی از20 اصلی مبلغ 36152200 ریال بابت اضافه مساحت حاصله از پالک مزبور به 
حساب سپرده این اداره واریز نموده است و لذا در اجرای ماده 149 قانون ثبت ) اضافه مساحت ذاتی( به علت عدم دسترسی به 
مالک یا مالکین اولیه اعالم می گردد نسبت به اخذ وجه مزبور به اداره ثبت اسناد وامالک لواسان مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن 10 سال اعراض محسوب و وجه به حساب درامد اختصاصی ثبت واریز می شود.
12987 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده وجیهه میر حسینی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 

ذیل شماره 34753 و 34754 مورخ 1401/4/29 دفترخانه 910 تهران طی درخواست وارده 1023012021 مورخ 1401/4/29 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی خانم سیده وجیهه 
میر حسینی مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 2- شماره پالک 68559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم شدن اسباب کشی 4- خالصه وضعیت 
که  مربع  متر  به مساحت105/02  آپارتمان مسکونی  واعیان یک دستگاه  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  دو  کاداستری  مالکیت  مالکیت سند 
مقدار2/09 متر مربع آن بالکن است واقع در همکف به شماره 68559 فرعی از126 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 24150 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شمالغرب طبقه زیرزمین 
بانضمام انباری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 1/97 متر مربع واقع در سمت غرب طبقه زیرزمین به شماره چاپی 042955 ذیل دفتر الکترونیک 
139720301023015135 به نام خانم سید وجیهه میر حسینی صادر گردیده است برابر سند رهنی شماره 54205 مورخ 97/3/23 دفترخانه 186 
تهران در رهن بانک مسکن می باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر 
کس 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 ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ضمنا به موجب نامه شماره 140105801011004235 مورخ 1401/4/5 از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به مالکیت 

محمد حسین روشنائی دارای بازداشت می باشد.
12986 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی با عرصه وقف قطعه 3 تفکیکی واقع در سمت 
شمالی طبقه 2 به پالک ثبتی413155 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 35538 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 
تهران به مساحت84/77 متر مربع که 3/40 متر مربع آن بالکن است بانضمام انباری مسکونی قطعه 8 تفکیکی به مساحت2/26 
متر مربع واقع در زیرزمین بانضمام پارکینگ مسکونی شماره یک به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن به نام علی غیاثی ثانی به شماره چاپی 
136172 د93 ذیل ثبت 53397 صفحه 185 دفتر 388 ثبت و صادر و تسلیم شده است حال نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه که 
به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 15525 مورخ 1398/3/2 دفترخانه916 تهران گواهی گردیده است مدعی است که 
سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت هب آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه 

اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد شد. ضمنا سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
12985 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اقای بهنام احمدی اصالتا و وکالتا از طرف غدیره احمدی با وکالتنامه شماره 71080 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 
مورخ   000379  -14012155393000380 شماره  به  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  برگ  دو  ارایه  با  مالک(   ( تهران   456
1401/5/29 دفترخانه 451 تهران و تقاضای وارده به شماره 140185601145008702 مورخ 1401/5/30 مدعی فقدان سند 
مالکیت شده است که در اجرای ماده 120 آ یین نامه قانون ثبت به شرح ذیل گزارش می گردد سند مالکیت شش دانگ یک 
قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 25896 فرعی از72 اصلی مفروز و مجزا شده از 297 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 11 در شرق طبقه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 239/82 
متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه چهارم که 3/77 سه متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ 
قطعه 10 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و پارکینگ قطعه 11 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 
و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و انباری قطعه 1 به مساحت 9/48 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت غدیره احمدی بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که به نامش سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
110171 سری الف سال90 که در صفحه 142 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6166 ثبت گردیده است مالکیت بهنام احمدی 
بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که بنامش موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 110206 سری الف سال90 
که در صفحه 139 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6165 ثبت گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 81902- 92/7/5 
و 83956- 92/7/13 و 87483 -94/8/13 و 91741 مورخ 1396/10/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 286 شهر تهران 
استان تهران که به نفع بانک سپه به مدت ده سال ثبت شده است نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست سند مالکیت المثنی نموده است بدینوسیله مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید 
اخذ نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات خواهد شد.
12983 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مصطفی اسمی خانی برابر تقاضای وارده شماره 18202-1401 مورخ 1401/6/12 با تسلیم استشهادیه مصدق 
با اعالم این که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه  ذیل شماره 19264 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1231 تهران 
آپارتمان قطعه 5 تفکیکی واقع در سمت غربی طبقه دوم به مساحت92/15 متر مربع تحت شماره 134954 فرعی از 
4476 اصلی مفروزی از پالک 57847 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران بانضمام انباری قطعه 5 تفکیکی و 
تحت شماره چاپی 262369 به نام مصطفی اسمی خانی ثبت صادر و تسلیم گردیده است که اصل سند مالکیت به علت 
سرقت مستندا به نامه کالنتری مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را نموده است و در اجرای ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت آ«هی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه 
واقع در خیابان دماوند- خیابان غفاری نسب- جنب پادگان شهید خضرائی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود طبق 

مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
12982 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامتین کاظمی خوبستان وکالتا از طرف آقای مصطفی پازکی دماوندی طی وارده 24317 مورخ 1400/10/27 به ثبت رسیده است با تسلیم 
دو برگ استشهادیه محلی که گوا هی امضای شهود آن طی شماره 45682 و 45683 مورخ 1400/10/12 به شماره شناسه 140002152877001004 
و 14002152877001003 دفتر اسناد رسمی 567 تهران ثبت گردیده است مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
جنوب غربی طبقه سوم به مساحت 72/62 متر مربع قطعه 13 تفکیکی به شماره 4220 فرعی از84 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 819 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام یک باب انباری به مساحت2/50 متر مربع قطعه 11 تفکیکی واقع در جنوب غرب طبقه همکف 
ذیل ثبت 365338 صفحه 151 دفتر1460 بنام محسن عسگری ثبت و به شماره چاپی 468915 صادر و تسلیم گردیده  است سپس مع الواسطه 
به موجب سند قطعی شماره 75005 دفترخانه 160 تهران به هادی کالنتری تک و خانم مرجان جعفرزاده شایق منتقل و به موجب سند شماره 
75429 مورخه 91/11/17 دفترخانه 165 تهران به آقای مصطفی پازکی دماوندی و خانم مریم شریفی شهمیرزادی) بالسویه( منتقل شده است 
ضمنا به موجب نامه شماره 139905801015014860 مورخه 99/11/19 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت بوده که به موجب نامه 
شماره 140005801015022089 مورخه 1400/12/24 بالمانع بودن صدور سند المثنی اعالم گردیده است سپس به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار 
داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند 
مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12981 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم اکرم خلیلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 38782 مورخ 1401/5/23 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 698 حوزه ثبتی تهران وبرگ تقاضا به شماره وارده 1025016009 مورخ 1401/5/25 مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی22424 فرعی ساز6974 اصلی مفروز و مجزا شده از475 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی 
در طبقه 3 و واقع در بخش02 ناحیه حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت57/17 متر مربع بانضمام انباری قطعه 8 تفکیکی 
اسناد  دفترخانه   1399/7/14 تاریخ   81340 مالکیت  مستند  شماره  با  واعیان  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  خلیلی  اکرم  نام  به 
رسمی شماره 698 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 146176 سری الف سال99 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920301025029901 ثبت گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است 
لذا مراتب در اجرای 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 و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و 
مالحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند ماکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
12980 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان ساکن مهاجران، حراست مرکز انتقال نفت اراک و کارکنان مرکز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه :   11/085/613/591 ریال
1-  محل و مکان اجراي کار: جابجایی کارکنان مرکز انتقال نفت شازند از اراک و مهاجران - جابجایي کارکنان ستاد منطقه از شهر مهاجران – جابجایي کارکنان حراست مرکز انتقال 

نفت اراک و شازند
2- مدت اجراي کار:  یکسال

3- نام دستگاه نظارت:  امور اداري
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 554/280/679 ریال بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معــــامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR 260100004101046871200211 بانک مرکزي واریز 

گردد ضمنا«  ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد.
- درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد الزامی است.

- دارا بودن و بارگذاری گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رشته امور حمل و نقل الزامي است
- دارا بودن و بارگذاری گواهي تایید صالحیت ایمني معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست .

- روش ارزیابي مالي دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره796-2/20مورخ 99/12/11 می باشد.
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه : شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/04 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني  

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به 

ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/16 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مقرر و دریافت رسید مربوطه 

اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ  1401/07/23 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپنــد- پالک 

188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 1401/07/06  ساعت 11:00 صبح به نشاني اراک –  خیابان پانزده خرداد - روبروی سیلو 

و دادسرا – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه مرکزی برگزار میگردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  33490444-086 و  09120541278تماس حاصل فرمائید .
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