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نفتوانرژی

اخبار شرکتها

توافق پنج ساله ایران و عراق در زمینه صادرات برق

بر اساس توافق جدیدی که میان ایران و عراق امضا شده است ،ایران در زمان توانایی شبکه ،در مدت  5سال  400مگا وات برق به عراق صادر خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد
از المعلومه ،احمد موسی ،سخنگوی وزارت برق عراق توضیحاتی درخصوص جزئیات توافق راهبردی ایران و عراق در زمینه انرژی ارائه داد و گفت که این توافق دو هدف را
محقق می کند؛ یکی واردات برق و دیگری بهبود کیفیت برق توزیعی است.وی تاکید کرد که توافقی  5ساله با ایران در این زمینه امضا شد و ایران در این مدت  400مگا وات برق
به عراق صادر خواهد کرد.احد موسی گفت :این توافق بعد از پرداخت بدهی گازی به ایران و همچنین موافقت دولت امضا شد و هدف از آن ها تنها واردات  400مگا وات برق
نیست بلکه هدف دیگر بهبود کیفیت برق توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است.سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که این توافق بر اساس پرداخت هزینه و همچنین
بر اساس نیاز عراق است.پیش از این عادل کریم ،سرپرســت وزارت برق عراق در اظهاراتی با اشاره به افزایش تولید برق در این کشور گفت که با توجه به توافقات انجام شده با
وزیر نیرو ایران ،انتظار میرود که روند صادرات گاز ایران به عراق بهتر شود.
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گزارش
ثبت بیشترین درصد افزایش تولید نفت
در جهان برای ایران

تفاهم 40میلیارد دالری ب ا گازپروم

ناگفتههای

آمار نشریه فوربس نشان میدهد ایران سال
 2021بیشترین درصد افزایش تولید نفت در
میان  10کشــور برتر تولیدکننده جهان را به
ثبت رسانده است.به گزارش اقتصادسرآمد از فوربس،
در ســال  2020جهان بزرگترین کاهش مصرف نفت
در تاریخ را به ثبت رســاند .پس از  9سال روند افزایش
مصرف نفت در جهان ،شیوع کرونا باعث شد تا تقاضا
برای طالی سیاه در بازار جهانی  9درصد کاهش یابد.
البته در سال  2021شاهد رشد  6درصدی مصرف نفت
در بازار جهانی بودیم که بزرگترین رشد ساالنه از سال
 1976تاکنون به شــمار میرود .با وجــود این افزایش
اما مصرف نفت در جهان در ســال  3.7 ،2021درصد
نسبت به سال  2019پایینتر بوده است.آمریکا در سال
 2021با مصرف روزانه  18.7میلیون بشکه بزرگترین
مصرف کننده نفت جهان بود که نســبت به سال ،2020
 8.7درصد رشد داشته است .بیشــترین میزان مصرف
نفت آمریکا در ســال  2005به ثبت رسید که نسبت به
سال  9 ،2021درصد بیشتر بوده اســت.پس از آمریکا
هم چین با مصرف روزانه  15.4میلیون بشــکه دومین
مصرف کننده نفت جهان بود.به طور کلی طی  10سال
گذشته مصرف نفت در آمریکا ساالنه  0.4درصد بیشتر
شده و این در حالی اســت که متوسط افزایش مصرف
ســاالنه نفت چین  12برابر آمریکا بوده و در یک دهه
گذشته ســاالنه  4.8درصد باال رفته اســت.در میان 10
مصرفکننده بزرگ نفت در جهان آلمان تنها کشــوری
است که در سال  2021کاهش مصرف را به ثبت رسانده
اســت .آمریکا و چین به ترتیــب  19.9درصد و 16.4
درصد نفت عرضه شده به بازار جهانی را وارد کردهاند
و در مجموع بیش از  36درصد نفــت جهان در این دو
کشور مصرف شده و میشــود.با وجود تأثیرات منفی
شیوع ویروس کرونا بر صنعت تولید نفت آمریکا ،این
کشور در سال  2021با تولید روزانه  11.2میلیون بشکه
همچنــان بزرگترین تولیدکننده نفــت در جهان بوده
است .جایگاههای دوم و سوم این لیست هم به روسیه
و عربستان تعلق دارد و دو کشور به ترتیب  10.5و 9.4
میلیون بشکه تولید نفت داشتهاند؛ درواقع آمریکا ،روسیه
و عربستان به ترتیب  13.4 ،14.4و  12.1درصد کل نفت
تولیدی جهان را به خود اختصــاص داده و در مجموع
نزدیک به  40درصد کل نفت تولیدشده در جهان در سال
 2021با منشأ این سه کشور بوده است.

 6محور راهبردیتفاهمنامه نفتیایران وروسیه

گروه نفت و انرژی  -یکی از برنامههای
شــرکت ملی نفت برای جذب ســرمایه
خارجی ،اســتفاده از ظرفیت شرکتهای
روسی است .از گذشته نیز ما با شرکتهای معتبر روسی
تفاهمنامه و قراردادهایی را امضا کرده بودیم که به نتیجه
رسیده است .در سفر اخیر پوتین به ایران خبری تحت
عنوان «تفاهم 40میلیارد دالری با گازپروم» منتشر شد
که ترند خبری رسانه ها شد در همین رابطه مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران با فارس گفت و گو کرده است که
در ذیل با هم می خوانیم:
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محســن خجستهمهر اظهار
داشت :صنعت نفت همانطور که یک صنعت درآمدزا
بوده ،یک صنعت سرمایهبر نیز اســت .در نتیجه برای
تحقق برنامههای توســعه و سایر تکالیف شرکت نفت
برای تامین بخشــی از بودجه کشور ،جذب سرمایه در
صنعت نفت ضروری اســت.وی تاکید کرد :ما از هیچ
فرصتی برای جذب منابع مالی در این صنعت چشمپوشی
نمیکنیم و به دنبال جذب سرمایه از منابع داخلی شامل
بانکها و هلدینگهای صنایــع بزرگ و منابع خارجی
شامل فاینانس کشــورهای مختلف هستیم.مدیرعامل
شرکت ملی نفت گفت :آن تفاهمنامهها بعد از طی کردن
مراحل مختلف شامل انجام مطالعات اولیه درباره میادین
مدنظر ،امضای قرارداد محرمانگی ،ارائه پیشنهادات فنی
و اقتصادی و مذاکرات قراردادی ،تصویب هیئت مدیره
شرکت ملی نفت و اخذ مصوبه شورای اقتصاد به مرحله
امضای قرارداد رسیده است.
وی گفت :تاکنون همین مســیر را برای توسعه  7میدان
نفتی با ســرمایهگذاری روسها پشت سر گذاشتیم که
تبدیل به قراردادهایی به ارزش  4میلیارد دالر شدهاند و
االن در مرحله عملیات اجرایی است .از این  7میدان2 ،
میدان پایدار غرب و آبان جزو میادین مشترک هستند.
ایران و روسیه وارد عمیقترین مناسبات راهبردی
شدهاند
خجســتهمهر اظهار داشت :شــرکت گازپروم یکی از
بزرگترین شــرکتهای بینالمللی در حوزه توســعه
میادین نفتی و گازی اســت و یکی از غولهای بزرگ
انرژی دنیاست .در گذشته خیلی تالش شد که همکاری

مشترکی با این شرکت انجام شود اما موفقیتآمیز نبود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت :امروز به دلیل تغییر
شرایط بینالمللی و نظم جدید دنیا ،کشور ایران و روسیه
وارد عمیقترین مناســبات راهبردی شــدهاند که این
مناسبات همه ابعاد اقتصادی دو کشور را در برمیگیرد و
همکاریهای مشترک ایران و روسیه با چشمانداز ایجاد
زیرساختهای بلندمدت پیش میرود.
وی گفت :ذخایــر گازی ایران و روســیه مجموعا 70
تریلیون متر مکعب اســت و  30درصــد ذخایر گازی
جهان را شامل میشود .این دو کشور پیشتاز تامین انرژی
گاز در جهان هســتند .تحکیم روابط دو کشور باعث
همافزایی و افزایش قدرت در عرصه بینالمللی است،
زیرا مناسبات سیاسی مســتقل از مناسبات اقتصادی به
خصوص در حوزه انرژی شکل نمیگیرد.
در جلسه با مدیرعامل گازپروم درباره تعامالت نفتی
به جمعبندی رسیدیم
خجستهمهر گفت :تفاهمنامه شرکت ملی نفت و شرکت
گازپروم که ارزش آن حدود  40میلیــارد دالر برآورد
میشود نتیجه دیپلماسی فعال در دولت سیزدهم است.
سفر دیماه رئیسجمهور محترم به روسیه و دیدار وزیر
محترم با مدیران ارشد این کشور فصل جدیدی در روابط
دو کشور ایجاد کرد.مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت:
در سفر بنده به روسیه ،با مدیرعامل شرکت گازپروم در

سنپطرزبورگ جلســه مهمی را برگزار کردیم و در آن
جلسه درباره برنامههای مشترک دو کشور در حوزه نفت
و گاز به جمعبندی رسیدیم .هفته گذشته نیز یک هیئت
بلندپایه روسی از شــرکت گازپروم وارد تهران شدند
و برنامه این بود که در ســفر آقای پوتیــن به تهران این
تفاهمنامه راهبردی به امضا برسد.
 6محور راهبردی تفاهمنامه نفتی ایران و روسیه
وی افــزود :تفاهمنامــه شــرکت ملی نفــت ایران و
شــرکت گازپروم شامل  6محور اســت که عبارتاند
از -1 :سرمایهگذاری در توســعه میادین نفتی و گازی
 -2ســرمایهگذاری جهــت تکمیل پــروژه نیمهتمام
ایران-ال.ان.جــی ،تعریف پروژههــای جدید ال.ان.
جی شــناور ( )FLNGو ال.ان.جی کوچک مقیاس
( -3 )MiniLNGســوآپ گاز  -4سوآپ فرآورده
نفتی  -5احداث خطوط فشار قوی صادراتی  -6انتقال
فناوری و تکنولوژی مربوط به نفت و گاز.
خجستهمهر تاکید کرد :تحریم خللی در این تفاهمنامه
و انعقاد قراردادهای آن نمیکند ،زیرا ایران و روســیه
تصمیم دارند در شرایط تحریم مناسباتی راهبردی بین
یکدیگر تعریف کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت :اگر روسها در این
تفاهمنامه مصمم نبودند ،نســبت به انعقــاد قرارداد به
ارزش  4میلیارد دالر اقدام نمیکردند .گاهی اوقات یک

تفاهمنامه برای اولین بار امضا میشود و هیچ سابقهای
درباره همکاری دو کشــور وجود ندارد .خب در این
موارد میتوان شک و گمان داشت که آیا این تفاهمنامه
به قرارداد منجر میشود و آیا دو کشور مصمم هستند.
وی افزود :اما توجه داشته باشید که قرارداد توسعه میدان
شادگان دیماه سال گذشته در مسکو بین دو طرف امضا
شد .میدان کوپال هم در همان سفر تنفیذ شد و االن این دو
قرارداد وارد مرحله اجرایی شدهاند .قرار است روسها
نسبت به ساخت پمپهای درونچاهی اقدام کنند و االن
در حال نصب تجهیزات در استان خوزستان هستند.
تاکید عالیترین سطوح دو کشور بر اجرایی شدن
تفاهمنامهها
خجســتهمهر گفت :بنابراین با توجه به پیشینه قرارداد
 4میلیارد دالری با روسها و عملیــات آنها در میادین
ایران ،طبیعتا نباید تردیدی درباره مصمم بودن طرفین
در تبدیل تفاهمنامه به قرارداد وجود داشــته باشد و ما
حداکثر تــاش خود را میکنیم که مراحل رســیدن به
قرارداد زودتر طی شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت :ضمن اینکه مقام معظم
رهبری در جلسه با آقای پوتین و آقای رئیسی تصریح
کردند که این تفاهمنامهها مرحله اجرایی خودش را دنبال
کند .در نتیجه مشخص اســت که در عالیترین سطوح
کشور ایران و روســیه ،این اراده برای به نتیجه رسیدن
تفاهمنامه نفتی وجود دارد .وی تاکید کرد :قبل از سفر
آقای پوتین به تهران ،ما یک جلســه بسیار مهم با آقای
نواک معاون نخستوزیر روسیه داشتیم که در آن جلسه
نیز مفاد این تفاهمنامه مورد بحث قرار گرفت و روسها
عزم جدی در این حوزه داشتند.
شرکتهای روسی بعد از شکست برجام ،پروژههای
نفتی ایران را ترک نکردند
خجستهمهر گفت :روســیه جزو بزرگترین کشورهای
تولیدکننده نفت خام اســت و تبحر آنها ،تولید نفت در
اقلیمهای بســیار سخت و دشوار اســت .توانمندی و
تکنولوژی شــرکتهای روســی در تولید نفت بسیار
باالست و در نتیجه در توسعه میادین نفتی و گازی ایران
قطعا از پس کار برمیآیند کما اینکه سابقه آنها در ایران نیز
این موضوع را نشان میدهد.

آگهیفقدانسندمالکیت

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت  62.35متر مربع قطعه  4تفکیکی به پالک ثبتی  514970فرعی از  4476اصلی ،مفروز و مجزا شده
از  27941فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  07ناحیه  00حوزه ثبت ملک خاوران تهران ذیل دفتر  203صفحه  245شماره چاپی  109399به نام علی مردی ثبت،
صادر و تسلیم گردیده است .سپس به موجب سند شماره  173231مورخ  1392/12/22دفترخانه  62تهران به آقای رضا /آذین پور فرزند داود انتقال گردیده است و
تاکنون سند بنامبرده صادر نگردیده است .خانم زهرا گرجی به وکالت شماره  35918مورخ  1401/3/23دفترخانه  1042تهران از مالک و با ارائه  2برگ استشهادیه
شماره های  9029مورخ  1401/3/23دفترخانه  1042تهران و گواهی امضاء که بامضاء شهود رسیده است مدعی است که اصل سند مالکیت به علت جابه جایی مفقود
گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده  120آئین 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  10روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت اقدام نماید .بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضاء مدت مذکور و
عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
میم الف  11830 :شناسه آگهی 1353790 :
گرجی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی مناقصه عمومی

نوب

ت
دوم

شناسه آگهی۱3۵3۰۵۲ :

اداره کل میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ
اعالم شده ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )اقدام می نماید .
ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه
) ریال (

1

1401-1

ایجاد زیر ساخت
ها ی گردشگری
وساماندهی ساحل
روستای حصار
عملیات برق(
)رسانی

7/353/677/676

مبلغ تضمین
) ریال (

370/000/000

نوع ضمانتنامه

بانکی

حداقل گواهی
صالحیت مجاز برای
دریافت اسناد

توزیع نیروی برق

شماره ثبت فراخوان در سامانه

2001003502000001

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،کلیه
مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
محل دریافت اسناد مناقصه  :مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد ازسامانه ستاد  :از ساعت  11:30روزپنجشنبه مورخ  1401/04/30لغایت ساعت 18
روز سه شنبه مورخ 1401/05/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت  13روز شنبه مورخ 1401/05/15
زمان بازگشایی پاكات مناقصه  :ساعت  10روز سه شنبه مورخ 1401/05/18
حضور مدیرعامل شرکت یا نماینده قانونی آن با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بالمانع می باشد.
ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر و رفع ابهام در خصوص اسناد مناقصه به امور قراردادها مراجعه نمایند.
جهت ارائه پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) با مهر وامضاء شرکت در موعد مقرر به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی  ،گردشگری و
صنایع دستی استان بوشهر  -انتهای خیابان گمرک –عمارت کازرونی مراجعه نمایند.
مهلت زمان ارائه پاکت ( الف ) به دبیر خانه اداره کل  :تا ساعت  13روز شنبه مورخ 1401/05/15
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/02 :
اداره کل میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر

eghtesadsaramadonlin.ir

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

پاالیشگاه ستاره خلیجفارس افتخار نظام است

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت :پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افتخار
نظام جمهوری اسالمی ایران است ،رشد این مجموعه همه ما به خصوص مقام
معظم رهبری را خوشــحال میکند و امیدواریم به فضل خداوند دستاوردهای
درخشان این مجموعه تداوم داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد ،حجتاالسالم
عبادی زاده ،نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با مدیرعامل شرکت
نفت ستاره خلیج فارس گفت :مقام معظم رهبری نگاه ویژه به این پاالیشگاه دارند
و فرمودهاند نفت ستاره خلیج فارس نقشــه دشمنان در تحریم بنزین را نقش بر
آب کردحجتاالسالم و المسلمین عبادی زاده اضافه کرد :هر صنعتی عالوه بر
آالیندگیهای زیستمحیطی ،تأثیر مستقیم بر معیشت مردم آن منطقه دارد و توقع
ما این است صنایع که آوردهای را برای کشور دارند در ابتدا بخشی از مشکالت
اشتغال آن استان را مرتفع کنند.وی افزود :در هرمزگان نیروی انسانی آموزش دیده
وجود دارد و برای جذب در صنایع استان رویکرد جذب نخبگان با اولویت نیروی
بومی را باید مد نظر قرار داد.جعفرپور» ،مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج
فارس نیز در این نشست با بیان نقش پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین
کشور ابراز کرد :با اجرای طرح افزایش ظرفیت چشم انداز ما این است ظرفیت
پاالیشی ستاره خلیج فارس را به  ۴۵۰هزار بشکه برسانیم و این پاالیشگاه را در
شمار  ۱۰پاالیشگاه بزرگ جهان قرار دهیم.

ت خراسان رضوی
حضور مدیرکل صم 
در غرفه پتروشیمی اروند

ت استان خراسان رضوی با حضور در غرفه شرکت پتروشیمی اروند
مدیرکل صم 
در چهاردهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت پالستیک و رنگ و رزین در
مشهد مقدس ،حمایتهای پتروشیمی اروند در حمایت از شرکتهای داخلی
را قابل تقدیر دانست.به گزارش اقتصادسرآمد ،در این دیدار که در غرفهی شماره
 B26پتروشیمی اروند برگزار شد ،معاون رییس مجمع و رییس کمیته ساخت
داخل این شرکت با بیان اینکه اولویت شرکت پتروشیمی اروند در تامین قطعات
و یا عرضه محصوالت ،شرکتهای داخلی بوده اظهار داشت :نه تنها در تامین
قطعاتی که در کشور تولید میشوند ،بلکه با تفاهمها و قراردادهایی که داشتهایم،
حتی ساخت تجهیزات تخصصی خود را نیز به شرکتهای دانشبنیان سپردهایم
ت میکنیم.خســروی افزود:
و به ســمت تبدیل به شــرکت کامال ایرانی حرک 
شرکتهای دانشبنیان قدرتمندی را نیز در استان خراسان رضوی داشتهایم که
تالش کردهایم تا از ظرفیتهای موجود بیشترین بهره را ببریم تا وابستگی خود به
شرکتهای خارجی را به صورت کامل قطع کنیم.

پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین افتتاح شد

پتروشیمی «دی آریا پلیمر خمین» با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی به طور رسمی افتتاح شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،واحد
پلیپروپیلن شرکت پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین با ظرفیت ساالنه  ۱۷۵هزار
تن با حضور مرتضی شاهمیرزایی ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی به بهرهبرداری رسمی رسید.در این واحد پتروشیمی که خوراک
مورد نیازش از پاالیشگاه شازند اراک تأمین میشود ۱۷ ،گرید هموپلیمر و ۱۱
گرید کوپلیمر تولید خواهد شــد که حدود  ۱۷درصد از پلیپروپیلن مورد نیاز
صنایع پاییندستی کشور را تأمین میکند.بر اساس پیشبینیها با بهرهبرداری از
این واحد پلیپروپیلن در شهرستان خمین  ۳۵۰اشتغال مستقیم و  ۱۲۰۰اشتغال
غیرمستقیم ایجاد میشود.

طرحهای احیای دریاچه ارومیه در ماههای آینده
راهاندازی میشود

وزیر نیرو در ارومیه گفت :طرحهای احیــای دریاچه ارومیه به مرور در ماههای
آینده راهاندازی میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی اکبر محرابیان در بازدید
از تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با اشاره به اتمام طرحهای احیای دریاچه
ارومیه گفت :این طرحها به مرور در ماههای آینده راهاندازی میشود که انتقال
پساب بهداشــتی از تبریز و ارومیه و تونل انتقال آب از مهمترین آنها است.علی
اکبر محرابیان به همراه هیئتی از معاونینش ،مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه
و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و جمعی از نمایندگان مردم استان در
مجلس شورای اسالمی و برای بررسی آخرین وضعیت روند اجرای طرحهای
این وزارتخانه در حوزه احیای دریاچه ارومیه وارد شهرستان پیرانشهر شد تا روند
اجرای طرح انتقال آب به این دریاچه را بررســی کند.یکی از اولویتهای مهم
دولت در آذربایجان غربی و استانهای همجوار احیای دریاچه ارومیه است.

آگهیفقدانسندمالکیت

خانم هلیا محرابی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  12892و  12893مورخ 1401/03/19
دفترخانه  1105تهران طی درخواست وارده  1023007174مورخ  1401/03/21تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه
قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد-1 :نام و نام خانوادگی :خانم هلیا محرابی مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ -2شماره پالک 24499 :فرعی از  125اصلی -3علت گم
شدن :گم کردن سند رسمی -4خالصه وضعیت مالکیت :سند مالکیت کاداستری دو دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به
مساحت  106/43متر مربع که  1/03متر مربع آن بالکن است واقع در سمت شرقی طبقه سه به شماره  24499فرعی از  125اصلی قطعه  6تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1173
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه  2تفکیکی به مساحت  11/25متر مربع واقع در سمت شمالی همکف ،بانضمام انباری مسکونی
قطعه  2تفکیکی به مساحت  2/38متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین یک به شماره چاپی  262033ذیل دفتر الکترونیک  139920301023018385به نام خانم هلیا
محرابی صادر گردیده است .برابر سند رهنی شماره  54497مورخ  95/1/29دفترخانه  384تهران در رهن بانک ملت قرار دارد .لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق
الذکر و درخواست صدور المثنی آن 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 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.
میم الف  11829 :شناسه آگهی 1353514 :
محمد امین کریمی جو -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران از طرف باقر سماواتی

آگهیفقدانسندمالکیت

خانم سوزان نصیری اعالم گردیده است با تسلیم تقاضا به شماره وارده  140185601025008995مورخ  1401.03.30منضم به دو  2برگ استشهادیه
جهت دریافت سند مالکیت المثنی و مصدق شده طی شماره  220346با شناسه یکتا  140102152818000254با رمز تصدیق  762573توسط دفترخانه
اسناد رسمی شماره  145حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی  143فرعی
از  6896اصلی ،مفروز و مجزا شده از  5فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  5در طبقه  1و واقع در بخش  02ناحیه  00حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به
مساحت  81.91متر مربع.
متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه پنجم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره  5فرعی از  6896اصلی ،به مساحت ( )81/91هشتاد و یک متر و نود و یک
دسیمتر مربع ،واقع در سمت شمال غربی طبقه اول که ( )2/42دو متر و چهل و دو دسیمتر مربع آن جزیی اصالحی آتی )13/81( ،سیزده متر و هشتاد و یک
دسیمتر مربع آن پیشرفتگی ،است .توضیحات ملک  -مشخصات منضمات ملک :پارکینگ قطعه  5به مساحت  10.8متر مربع واقع در طبقه  -1انباری قطعه
 2به مساحت  1.66متر مربع .مشخصات مالکیت:
مالکیت سوزان /نصیری فرزند محمود شماره شناسنامه  605تاریخ تولد  1344/11/19صادره از بابل دارای شماره ملی  2063233942با جز سهم  6از کل
سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  72934تاریخ  1395/12/17دفترخانه اسناد رسمی شماره  211شهر تهران استان
تهران ،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  473630سری الف سال  95با شماره دفتر الکترونیکی  139620301025002618ثبت گردیده است .با
شماره مستند مالکیت  174936تاریخ  1397/12/26دفترخانه اسناد رسمی شماره  145شهر تهران استان تهران ،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی
 473630سری الف سال  95با شماره دفتر الکترونیکی  139620301025002618ثبت گردیده است.محدودیت :محدودیت دفتر امالک :رهنی شماره
 174936مورخ  1397/12/26دفترخانه اسناد رسمی شماره  145شهر تهران استان تهران که بنفع بانک مسکن به مبلغ  302،133،645ریال به مدت 60
ماه ثبت شده.به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه
قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار (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  10روز 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 رؤیت و مالحظه 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 و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
میم الف11835 :شناسه آگهی 1353817 :
غالمرضا غضنفری -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران از طرف فرهاد فاتح

