پیشخوان

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

افزایش مختصر کرونا در چهار استان
معاوندرمانوزارتبهداشتبابیاناین کهروندافزایشیمختصریدرمواردبروز کرونادرچهار
استان دیدهشده ،گفت :البته این روند افزایشی مختصر به معنای پیک ششم کرونا نیست.
دکتر قاسم جانبابایی در گفتوگو با ایسنا ،درباره گمانهزنیها از پیک ششم کرونا ،گفت:
فعال روند رو به افزایش خیلی مختصری در برخی استانها مانند البرز ،کردستان ،مازندران
و گیالن داریم ،اما واقعیت این است که این روند افزایشی مختصر به معنای پیک ششم
کرونا نیست.وی افزود :بنابراین روند افزایشی در این استانها مختصر است که انشاءاهلل
با مداخالت الزم امیدواریم متوقف شود.جانبابایی درباره وضعیت بیماری قارچ سیاه در
کشور نیز گفت :موارد بیماری قارچ سیاه در کشور وجود دارد ،اما اینطور نیست که افزایشی
باشد و بیماری رو به کاهش بوده است.

سکوت وزارت بهداشت درباره گرانی
داروهایغیرکرونایی
نمایندهمجلس گفت:متأسفانهمادرروزهای گذشتهشاهد گرانیدارووبرخیاوقات کمیاب
بودن و در دسترس نبودن برخی اقالم دارویی بودیم.اردشیر مطهری نماینده گرمسار در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس ،با اشاره به گرانی
دارو اظهار داشت :متأسفانه ما در روزهای گذشته شاهد گرانی دارو و برخی اوقات کمیاب
بودن و در دسترس نبودن برخی اقالم دارویی بودیم.وی افزود :این در حالی است که مقابل
برخی داروخانههای بزرگ و مرکزی شهر به نیازمندان دارو آدرس خیابان ناصرخسرو که بازار
داروهای قاچاق و کمیاب است را میدهند.نماینده گرمسار در مجلس تصریح کرد :به نظر
میرسد که مافیا و دالالن توانستهاند بازار دارویی کشور را در اختیار بگیرند .این در حالی
است که مسئوالن باید متوجه باشند که همه مشکل مردم وا کسن و داروهای کرونا نیست،
بلکه مردم درگیر درمانهای مقدماتی برخی بیماریها هستند.مطهری خاطرنشان کرد:
وعدههای دولتمردان و وزیر بهداشت برای حذف دالالن دارو باید هرچه زودتر محقق شود
ی کار آمده و نیازهای دارویی جامعه را برطرف کنند و نمیتوان با
و آقای عیناللهی باید پا 
بازدید از چند بیمارستان و داروخانه با باندها و دالالن دارویی مقابله کرد.وی تصریح کرد:
مجموعههای امنیتی و نظارتی باید به حوزه دارو و گرانی دارو ورود قاطعی داشته باشند و
دست دالالن را کوتاه کنند؛ متأسفانه سرنوشت بیماران به دست یکمشت انسانهایی
افتاده که فکر و ذکر آنها پول و درآمد بیشتر است.نماینده گرمسار در مجلس اظهار داشت:
وزیر بهداشت در جلسه رأی اعتماد مجلس وعده جمعآوری دالالن دارو را داده بود ،اما ما
شاهد این موضوع نیستیم .این در حالی است که مردم از واردات و تزریق وا کسن کرونا راضی
هستند که بایستی این رضایت به حوزه داروهای غیرکرونایی هم تسری پیدا کند.

پول پاستور را بدهند ،واکسن تحویل میدهد
ن کههنوز بابتوا کسنهایتحویلی
نایبرئیساول کمیسیونبهداشتودرمانمجلسبااشارهبهای 
پولیبهمجموعهپاستور دادهنشده ،گفت:اینمجموعهبهمشکلمالیبرخورد کرده.ا گراعتبار پاستور
تأمینشودتاآخرآبانبیشاز 5میلیوندوزوا کسنبهدولتتحویلمیدهد.به گزارشخبرنگار سالمت
خبرگزاریفارس،سیدجلیلمیرمحمدیمیبدینایبرئیساول کمیسیونبهداشتودرمانمجلس
شورای اسالمی در برنامه تهران ما سالمت رادیو تهران درباره اظهارات مدیر پروژه وا کسن فخرا مبنی بر
توقف خط تولید این وا کسن ،ضمن تقدیر از تالشهای دولت در راستای واردات و پوشش حدا کثری
وا کسیناسیون اظهار داشت :وا کسن برکت هر تعداد تولید داشته باشد خریداری و در اختیار مردم قرار
ی گیرد و اما برخی وا کسنها مثل فخرا هنوز در فاز  3کارآزمایی بالینی هستند و مشکلی که برای این
م 
تولیدکنندگانپیشآمدهایناست کهبهواسطهوارداتوا کسن،اقبالعمومیبرایشرکتداوطلبانه
در کارآزمایی سوم کاهشیافته و راهی که برای برونرفت از این مشکل وجود دارد به دست سازمان
غذا و دارو است که باید مجوز تزریق اضطراری این وا کسنها را صادر کند.وی در پاسخ به اینکه چرا
تمامی تالشهای فناورانه برای تولید یک وا کسن در کشور متمرکزنشد؟گفت :پلتفرمهای متنوعی
برای تولید وا کسن وجود دارد .اما آنچه که گفتنی است این است که ما برای مسیر روبهجلوی وا کسن
ی کرد کشورهابهدلیلمسائلسیاسیبهماوا کسننمیدهندبه
مشکلینداشتیم.دولتقبلاعالمم 
همیندلیلهمهسرمای ه گذاری کشور بهطرفتولیدداخلیرفت کهانصافادولتهماز آنحمایت کرد.
در حالحاضراینشرکتهابرایتهیهنمونهبهمشکلبرخوردهاندچوننمونهداوطلبی کافیندارند.
میرمحمدی میبدی افزود :حداقل من در جریان نبودم که میتوانیم با دیپلماسی سالمت ،تعداد
قابلتوجهی وا کسن را به کشور وارد کنیم که میزان مرگومیر به تعداد قابلمالحظهای کاهش یابد اما
مشکلتولیدکنندگانوا کسن کشور بدونراهحلنیستبلکهراهحلداردومنهمبهجدپیگیرخواهم
بود .وی درباره وا کسنهای تحویلی پاستور به وزارت بهداشت گفت :یکمیلیون و  1300هزار وا کسن
تحویلشدهو1میلیونهمدرماهآیندهتحویلدادهمیشودوتاجاییکهاطالعدارمهنوزپولیبهپاستور
پرداختنشده و موجب مشکل برای مجموعه ایجادشده است .بر اساس اظهارات مسئوالن پاستور
ا گر اعتبار تأمین شود این مجموعه قادر خواهد بود تا آخر آبان حدود  5میلیون و  500هزار دوز وا کسن
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.دولت تا به امروز پرداختی به پاستور نداشته است.
آ گهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت مقدار  37سهم از نود و شش سهم ششدانگ گاراژ به شماره سریال  664512ب 99به پال ک ثبتی 780
فرعیاز 72اصلیبخش3زنجانواقعدر شهرستانسلطانیهروستایقرهبالغبهشمارهدفترامال کالکترونیکی
 140020327008000514به نام یعقوب نعمتی فرزند عباد به ش.ش 1231صادر و تسلیم گردیده سپس مالک با
ارائه دو برگ استشهادیه مدعی گردیده اند که سندمالکیت مورد نظر به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا
این اداره نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد نمود .بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که
هرکسمدعیوجودسندمالکیتنزداوستیامعاملهایبهنفعاوانجام گردیدهوبههرنحونسبتبهصدور سند
المثنی اعتراض دارد میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف  10روز پس از درج و چاپ آ گهی به اداره ثبت اسناد
تسلیم نماید .بدیهی است این اداره پس از مهلت مذکور نسبت به ادامه عملیات اقدام خواهد نمود.
مالف 243
تاریخ انتشار1400/7/29:
اداره ثبت اسناد و امال ک سلطانیه
===========================================================================
مزایده اموال منقول
مطابقپروندهاجراییحاضردر ایناجرابراساسمحتویاتپروندهبرحسبمحکومعلیهآقایعلیمحمد
رفیعیمحکومبهپرداختمبلغ3/423/865/689ریالبابتاصلخواستهوسایرمتفرعاتدر حقمحکوم
لهآقایسعیدجانفزاوپرداختمبلغ171/193/284ریالبابتنیمعشردولتیدر حقصندوقدولتلذابا
عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له که شامل تعداد  44رول الیاف شیشه  e-glass fiberاز نوع عایق
رطوبتی معروف به تیشو  a gradeبه متراژ کل  158/400به مبلغ  2/566/080/000ریال توسط کارشناس
رسمیدادگستریبرآوردقیمتشدهاست کهقیمتپایهبرایمزایدهاست.تقاضایمحکوملهبرایمزایده
اموالتعرفهشدهمقرر شداموالموردنظرموصوفدر روز 1400/8/15از ساعت10الی 11از طریقمزایدهدر
دفترشعبهاجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیبخش کهریزکواقعدر بلوار شهیدبهشتیجنبشهرداریبه
فروشبرسدقیمتپایهاز بهایارزیابیشدهشروعوبه کسانی کهباالترینقیمتراپیشنهادنمایندفروخته
خواهد شد 10 .درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یکماه
نسبتبهپرداختالباقیثمنمعاملهاقدامنمایددر غیراینصورت10درصداولیهباهزینههایاجراییبه
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .طالبین در صورت تمایل می توانند  5روز قبل از موعد
مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال توقیفی مورد مزایده داده شود.
مالف 568
رضا حسینی
دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک
===========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1750مترمربع قطعه  882تفکیکی به شماره  2038فرعی
مفروز از پال ک  367اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که ذیل صفحه  597دفتر  422به نام آقای پیمان
لطفی قلعه ئی (به موجب نامه شماره  40/101/2095مورخه  1400/7/20اداره ثبت احوال شهرستان ساوجبالغ
نام خانوادگی نامبرده به لطفی تغییر یافت) سند مالکیت به شماره چاپی  2/513883صادر و تسلیم شده است
سپسنامبردهضمنتسلیمدوبرگاستشهادیهتصدیقشدهاعالمنمودهاست کهسندمالکیتچاپیپال کمورد
ثبت به علت آتش سوزی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذامراتببهاستنادبهماده 120آییننامهقانونثبتدر یکنوبتآ گهیمیشود تاچنانچه کسیمدعیوجود
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت ده روز
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
مالف 728
ایرج نیک بین
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ساوجبالغ
===========================================================================
آ گهی موضوع ماده  8و ماده  10آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرصه مسکن
در اجرای ماده  8و ماده  10آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
مسکنبهپروندهافرادی کهاز طریقبنیادمسکنانقالباسالمیشهرستانماهنشانجهتصدور سندمالکیت
به این اداره ارسال گردیده و فاقد مدارک دال بر مالکیت ثبتی میباشند و تصرفات مفروزی و مالکیت آنها به
موجب آراء صادره هیات حل اختالف موضوع ماده  6آیین نامه اجرایی فوقالذکر تائید گردید جهت اطالع
به مالکین و زارعین صاحب نسق و افراد ذینفع در شهر دندی پال ک  -3اصلی بخش  6زنجان به شرح ذیل
اعالم میگردد تا چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود را به
صورت مکتوب به اداره ثبت تسلیم نمایند و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی درخواست خود
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امال ک تسلیم نمایند
رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امال ک عملیات ثبتی
با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
-1آقای سعید عزیزی به شماره ملی  4270452781ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1831فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  200/78مترمربع
-2آقای فخرالدین برجی مزرعه به شماره ملی  6149954315ششدانگ یکباب مغازه پال ک  1845فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  29/27مترمربع
-3آقایسجادحیدریبهشمارهملی5600019556وآقایمجتبیحیدریبهشمارهملی5600036981هرکدام
نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پال ک  1790فرعی از  3اصلی بخش شش زنجان
واقع در شهر دندی به مساحت  149/56مترمربع
-4آقای بهمن عابدی به شماره ملی  5609528402و خانم مریم بهرامعلی نوری به شماره ملی 6149971694
هرکدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه پال ک  1830فرعی از  3اصلی بخش شش
زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  46/76مترمربع
-5آقای سالم اله ایلی فالح با شماره ملی  6149890678ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1826فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  199/65مترمربع
-6آقای بالل گل محمدی به شماره ملی  6149946983ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1816فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  150/08مترمربع
-7آقای عیسی علی بیگلو به شماره ملی  6149503062ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1810فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  145/66مترمربع
-8آقای عمران غالمی به شماره ملی  4280829411ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1794فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهردندی به مساحت  91/22مترمربع
-9آقایحجتمحمدیبهشمارهملی 4270507306ششدانگیکبابساختمانپال ک 1836فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  106/30مترمربع
-10آقایمیکائیلمحمدیبهشمارهملی 6149502252ششدانگیکبابساختمانپال ک1811فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  143/95مترمربع

6

پنجشنبه  29مهر 1400

سال سیوششم

 14ربیع االول  21 1443اکتبر 2021

شماره 10159

ضرورت شفافسازی اقدامات زیرساختی مسئوالن برای جلوگیری از مازوت سوزی

بازهمپایمازوتبهنیروگاههابازمیشود؟

گروه اجتماعی
سال گذشته هوا بسیار آلوده بود و در برخی
شهرها ،شاخص آلودگی به عدد  ۱۹۰هم رسید و رئیس
اسبقسازمانحفاظتمحیطزیست،منشأآالیندهها
راسوختمازوتعنوان کرد کهبه گفتهاوپاالیشگاههای
مدرن ،پنجدرصد و پاالیشگاههای ما چهار برابر بیشتر
مازوت تولید میکنند و پسازاین اظهارات مطرح شد
که علت استفاده از این سوخت ،نه پر بودن مخازن
مازوت بلکه کمبود گاز و جلوگیری از خاموشی است.
رئیس فرا کسیون محیطزیست مجلس هم اعالم کرد
در بازدید از یک نیروگاه برق حرارتی نزدیک تهران،
به چشم خود ،سوزاندن مازوت و آلودگی بیشازحد
مجاز تولیدشده در این واحد صنعتی را دیده است.
سمیه رفیعی توضیح داده بود که سوخت گازوئیل
نیروگاه فوق غیراستاندارد بود و  ۱۲۰برابر از حد مجاز،
آالیندگی بیشتری تولید میکرد!
طی روزهای قبل ،دوباره مسئله آلودگی هوای
کالنشهرها خبرساز شده و بسیاری پای مازوت را به
این ماجرا بازکردهاند و از هما کنون هشدار میدهند
که استفاده از این سوخت دردسرساز خواهد بود.
درست مثل سال گذشته که اظهارات برخی مقامات
دراستفادهازمازوت(نفت کوره) کهیکیازآالیندهترین
سوختهای فسیلی است ،بهعنوان مهمترین علت
آلودگی هوای شهرها معرفیشده بود .ا گرچه سال
قبل ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
مدعی بود که موضوع آلودگی مربوط به کامیونها و
موتورسیکلتهایغیراستاندارداستاماآمارهایی که
شرکت ملی گاز ایران منتشر کرد ،نشان میداد مصرف
گاز نیروگاههای برقی به حدود یکپنجم فصول گرم
سقوط کرده و به  ۵۵میلیون مترمکعب در روز رسیده
است.لذا،سوختهایمایعشاملمازوتو گازوئیل
جایگزینآنشدهاست .گاز طبیعیپا کترینسوخت
در میان سوختهای فسیلی است و سهمی نزدیک
 ۷۰درصدی از کل مصرف انرژی فسیلی ایران دارد
اما مشکل اینجاست که در زمستانها ،نیاز خانگی
به گاز بهشدت اوج میگیرد و گاز اندکی برای تحویل
به نیروگاهها و تا حدودی دیگر صنایع عمده ،ازجمله
کارخانههای سیمان باقی میماند.
دولت برنامهای برای استفاده از مازوت ندارد
امسال طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و
پخشفرآوردههاینفتی،دولتبرایاستفادهازمازوت
برنامهایندارد،بااینحالمیتواندآخرینانتخابوزارت
نفتبرایتأمینسوختباشد.جلیلساالری،مازوت
را کم اولویتترین سوخت برای نیروگاهها پس از گاز و
گازوئیل عنوان کرده اما باتوجه بهپیش بینی کسری
۲۰۰میلیونمترمکعبی گازبرایزمستانامسالبهدلیل
افزایش  ۸تا  ۱۰درصدی مصرف ،کمبود گاز در زمستان
اجتنابناپذیر است و بسیاری گمانهزنی کردهاند که
دولت نمیتواند از گاز برای تأمین انرژی استفاده کند
و بهجز استفاده از مازوت چاره دیگری ندارد .بهرغم
مطر حشدنایناحتماالت،جلیلساالری،بااشارهبه
اینکهسال گذشته۶میلیاردلیترمازوتمصرفشده
که عمده آن در زمستان و در نیروگاهها سوزانده شده،
ی گوید« :مصرف گاز در نیروگاهها  ۱۰درصد باال رفته
م 
و سوخت مایع هم  ۴درصد کمتر نسبت به پارسال

سوزانده میشود ».همزمان ذخیرهسازی گاز طبیعی
هم در دستور کار قرارگرفته و مدیر دیسپچینگ شرکت
ملی گازبرذخیرهسازی۴میلیاردمترمکعب گازدرمناطق
شمال و شمال شرق کشور در مخازن ذخیرهسازی
سراجه و شوریجه تأ کید کرده است.
نیروگاهها مشکلی در تأمین سوخت ندارند
خبرگزاری ایسنا هم درپی انتشار اخباری مبنی بر
ارسال حدا کثری سوخت مایع به نیروگاهها با اولویت
منطقه شمال شرق و استفاده حدا کثری از نفت کوره
و مدیریت تأمین گاز ،از نگرانیها بابت استفاده از
مازوت در نیروگاهها نوشته است و دراینباره با معاون
نظارت و پایش حفاظت محیطزیست استان تهران
گفتوگو کرده که زهره عبادتی بهصراحت گفته است:
«تا کنون هیچ مکاتبهای با ما نشده یا تصمیمی دال
براحتمالمصرفمازوتدر نیروگاههایاستانتهران
طیزمستان گرفتهنشدهاستوهیچیکازنیروگاههای
استانتهرانبهجزنیروگاهبعثتقابلیتمصرفسوخت
مازوت را ندارند».
عبادتی ضمن اشاره به اینکه هیچیک از نیروگاههای
استانتهرانبهجزنیروگاهبعثتقابلیتمصرفسوخت
مازوت را ندارند ،با ارائه توضیحات کاملتر افزوده
است « :طی جلساتی که با نیروگاههای استان تهران
داشتیم،عنوان کردهاند کهمشکلیدر تأمینسوخت
نداشتهاند.بااینحالا گربناشود کهدرفصلزمستان
تصمیمیمبنیبراستفادهاز سوختمازوتدر نیروگاه
بعثت گرفته شود ،حتما باید جلساتی در این زمینه
برگزار شود تا ابعاد این موضوع بهصورت دقیقتری
بررسی شود .هرچند بسته به شرایط آلودگی هوای
تهران در فصل زمستان قطعا ا گر آلودگی هوا تشدید
شده باشد ،نیروگاهها نمیتوانند از سوختهای
آالینده استفاده کنند».
پیامد استفاده از سوخت مازوت
بههرروی،برخیاز صاحبنظراناز هما کنون،نسبت
به پر بودن مخازن و استفاده از سوخت مایع و بهویژه
مازوت در نیروگاهها هشدار داده و معتقدند امسال
هم مازوت بهعنوان متهم اصلی آلودگی هوا در تهران
معرفی خواهد شد و تأ کید میکنند :درصورتیکه
غلظت این ماده در ترکیبات هوا افزایش یابد ،برای
محیطزیست و سالمت افراد پیامد نامطلوبی داشته
و درد قفسه سینه ،مشکالت تنفسی ،قرمزی چشم
و افزایش احتمال بروز بیماریهای قلبی و تنفسی را
به همراه دارد .یکی دیگر از مضرات سوزاندن مازوت
و سایر سوختهای گوگردی ،تشکیل سولفاتها و
نیتراتها به شکل آئروسل یا ذرات بسیار ریز هواست
که«ذراتمعلق»موجوددر هواراسببمیشوند.این
ذرات معلق با تشدید آلودگی هوا خطر آسم و حمالت
قلبی و تنفسی را افزایش میدهند.
همچنین سوزاندن مازوت «از منبع انتشار آن فراتر
میرود و در این حالت ا کسیدهای گوگرد به دلیل
وا کنشدراتمسفروفازمحلولدرآب،بهاسیدتبدیل
میشوند.اینآئروسلهایاسیدیتحتشرایطخاص
هواشناسیبهباراناسیدی،برفومهتبدیلخواهند
شد.زمانی کهآلودگیهواناشیازعملکردوفعالیتهای
انسانی نباشد ،پی اچ بارانهای اسیدی در حدود
 ۵/۵خواهد بود که این میزان خاصیت اسیدی به

-11آقای وحید عباسیان به شماره ملی  6149985059ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1809فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  143/29مترمربع
-12آقای احمدعلی عبادی به شماره ملی  6149715418ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1789فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  153/22مترمربع
-13آقای امیراصالن علی کرمی به شماره ملی  6149596176ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1819فرعی از
 3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  247/39مترمربع
-14آقای یحیی قربانی به شماره ملی  6149958140ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1795فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  92/03مترمربع
 -15خانم طلعت میکائیلو به شماره ملی  6149593924ششدانگ یکباب مغازه پال ک  1815فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  24/21مترمربع
 -16خانم منیژه برزگر به شماره ملی  6149970930ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1813فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  172/12مترمربع
-17آقای امیرارصالن علی کرمی به شماره ملی  6149596176ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1820فرعی از
 3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  154/84مترمربع
-18آقای حسین نظری ناس به شماره ملی  6149662063ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1835فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  119/13مترمربع
-19آقای حسین کشاورز به شماره ملی  61498140909ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1823فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  154/01مترمربع
 -20آقای حسین محمودی به شماره ملی  6149956547ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1797فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  159/04مترمربع
-21آقای رضا دینال به شماره ملی  4270390875ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1799فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  188/68مترمربع
-22آقای علی عظیمی مزرعه به شماره ملی  4284985442ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1827فرعی از
 3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  195/38مترمربع
-23آقایسعیدصالحیمنشبهشمارهملی1382072090ششدانگیکبابمغازهپال ک1828فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  21/28مترمربع
 -24خانم زیبا نوروزی به شماره ملی  4270860359ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1829فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  88/12مترمربع
 -25آقای حسین قربانی به شماره ملی  4284984969ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1812فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  172/60مترمربع
 -26آقای سجاد رضائی به شماره ملی  6149797813ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1839فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  199/40مترمربع
-27آقای رضا علی بیگلو مراشی به شماره ملی  4284492780ششدانگ یکباب ساختمان پال ک 1822فرعی
از  3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  204/46مترمربع
-28آقای سجاد رضائی به شماره ملی  6149797813ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1838فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  93/56مترمربع
-29آقای ربعلی برجی مزرعه به شماره ملی  6149923614ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1788فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  161/01مترمربع
-30آقای رحیم فرامرزلو به شماره ملی  6149596214ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1818فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  268/84مترمربع
 -31خانم فاطمه عابدینی به شماره ملی  6149798011ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1796فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  150/13مترمربع
-32آقای علی یار نریمانی بابانظر به شماره ملی  2949049206ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1798فرعی
از  3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  152/99مترمربع
-33آقایمهدیطاهریبهشمارهملی6149976947ششدانگیکبابساختمانپال ک1804فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  151/66مترمربع
-34آقای حبیب زلقی به شماره ملی  6149701994ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1803فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  151/52مترمربع
-35آقایهوشنگغالمیبهشمارهملی 2949510167ششدانگیکبابساختمانپال ک 1805فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  111/81مترمربع
 -36آقای رحیم فرامرزلو به شماره ملی  6149596214ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1817فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  181/89مترمربع
-37آقایمصطفی گنجلوبهشمارهملی4324061661ششدانگیکبابساختمانپال ک1807فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت 152/27مترمربع
 -38آقای عبدالعلی علیخانی یوسف آبادی به شماره ملی  6149890074ششدانگ یکباب ساختمان پال ک
 1806فرعی از  3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  377/84مترمربع
-39آقای قهرمان جعفری به شماره ملی  6149459012ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1841فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  211/70مترمربع
-40آقای رجبعلی سونتوبی به شماره ملی  6149477452ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1792فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  202/24مترمربع
-41آقای علی محمدی به شماره ملی  6149953300ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1814فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  172/42مترمربع
-42آقای علی عباسی به شماره ملی  4270507322ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1837فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  161/28مترمربع
-43آقای میثم طاهونه چی به شماره ملی  4270496320ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1793فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  196/32مترمربع
-44آقای سیدمرتضی موسوی به شماره ملی  6149970825ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1824فرعی از
 3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  150/38مترمربع
 -45آقای مصطفی فرهادی به شماره ملی  6149797481ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1840فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  201/53مترمربع
-46آقای ابراهیم بیگی مراشی به شماره ملی  614959807ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1801فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت 125/66مترمربع
 -47آقای ابراهیم بیگی مراشی به شماره ملی  6149594807ششدانگ یکباب مغازه پال ک  1802فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  32/69مترمربع
 -48آقای سلیمان یاری به شماره ملی  6149558721ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1800فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  199/62مترمربع
 -49آقای نادر برجی به شماره ملی  4270108363ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1825فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  153/99مترمربع
 -50آقای مرتضی قلعه به شماره ملی  6149922160ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1832فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  203/23مترمربع

بهزاداشجعی:مانبایدمسئلهآلودگیهوا
رافقطبهمازوتسوزی گرهبزنیم.مطالعات
سیاهه انتشار نشان میدهد که در شهر
تهرانفقط12درصدآلودگیزمستانناشی
از نیروگاههاست و کما کان خودروهای
دیزلی بیشترین نقش را در آلودگی هوای
زمستان دارند .ا گر آلودگی هوا را فقط در
مازوتسوزیخالصه کنیمدر اینصورت
راهفراریبرایسایرنهادهاودستگاههااز
اجرای وظایف خود بازکردهایم
دلیلوجود کربنیکاسیدحاصلازوا کنشبخارآببا
دیا کسید کربن است .این بارانهای اسیدی
اثرات مخرب دیگری نیز بر جای میگذارند که از
میان آنها میتوان به حل شدن فلزات سنگین در
بارانهایاسیدیاشاره کرد.همچنینخا کهانیز
دیگر توانایی نگهداشتن ریشه درختان را نخواهند

داشت .درنتیجه با فرسایش خا ک و از بین رفتن
پوشش گیاهی ،احتمال بروز سیل افزایش پیدا
ی کند( ».ایمنا)
م 
بهزاد اشجعی -کارشناس آلودگی هوا دراینباره با
ی گوید«:مازوت
«رسالت» گفتوگو کردهاست.اوابتدام 
سوختی است که بهناچار و ناخواسته در پاالیشگاه
تولید میشود .محتوای گوگرد این سوخت بسیار
باالست و مازوت تولیدی پاالیشگاههای ما در حد
30هزار پی پی ام گوگرددارند که عدد بسیار باالیی
است.براساساستاندارداینعددبایدحدا کثر10هزار
پیپیامباشد.بنابراینمهمترینآالیندهای کهدر
اثرسوزاندناینسوختتولیدمیشودا کسیدهای
گوگردهستند کهدرزمستان گاهامیبینیمبویبددر
سطحشهراحساسمیشود کهبخشیاز آنناشیاز
همینا کسیدهای گوگردحاصلاز سوزاندنمازوت
است.همچنینانتشارآالیندهذراتمعلقبهواسطه
سوختن مازوت فوقالعاده بیشتر از سوختن گاز
است .بهعالوه وجود ترکیبات و عناصر دیگر در این
سوختنیزمنجربهتولیدآالیندههایمختلفدیگر
ی گردد».
در اثر سوختنش م 
رویکرد استفاده حداقلی از مازوت سوزی
در روزهای آلوده
اشجعیدرپاسخبهموضوعاتموردبحثدرسومین
جلسه هماهنگی و برنامهریزی برای تأمین سوخت
ن کهآیااز سویمسئوالنسیاستگذار
زمستانیوای 
و تصمیم گیر باتوجه به تجربه تلخ مازوت سوزی
درسالگذشته،تدابیریصورتگرفته،تشریحمیکند:
«در جریانصحبتهاوتصمیماتآنجلسهنیستم
اماعبارت«استفادهحدا کثریاز نفت کوره(مازوت)
در نیروگاهها» بهعنوان یکی از موضوعات موردبحث
درسومینجلسههماهنگیوبرنامهریزیبرایتأمین
سوخت زمستانی در روز شنبه منتشر و بالفاصله نیز

-51آقای سعید یاری به شماره ملی  4270869852ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1844فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  147/73مترمربع
-52آقای بهرام دیبان به شماره ملی  6149989321ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1791فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  148/29مترمربع
 -53آقای ابراهیم سلطانی به شماره ملی  6149593002ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1833فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  457/25مترمربع
-54آقای غالمرضا عباسی به شماره ملی  4285724601ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1834فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  149/97مترمربع
-55آقای آیت اله آغاز به شماره ملی  6149475697ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1821فرعی از  3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت 145/66مترمربع
 -56آقای شهرام قدمگاهلو به شماره ملی  6149955869ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1808فرعی از 3
اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  151/87مترمربع
-57آقایصیادمحمدیبهشمارهملی  6149594297ششدانگیکبابساختمانپال ک 1842فرعیاز 3اصلی
بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  151/07مترمربع
-58آقای منصور دوستمحمدی به شماره ملی  614721485ششدانگ یکباب ساختمان پال ک  1467فرعی از
 3اصلی بخش شش زنجان واقع در شهر دندی به مساحت  60/08مترمربع
حمیدرضا ملکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ماهنشان
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49/135اصلی واقع در
بخش  -2سیستان شهر زابل طبق درخواست شماره -102/8726ز مورخ  1400/7/20تقاضای افراز سهمی
خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره
نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس
آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند
دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع
ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور
میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 661
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49/135اصلی واقع در
بخش  -2سیستان شهر زابل طبق درخواست شماره  -102/8727مورخ  1400/7/20تقاضای افراز سهمی
خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره
نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس
آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند
دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع
ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور
میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 660
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49/158اصلی واقع در
بخش  -2سیستان شهر زابل طبق درخواست شماره -102/8728ز مورخ  1400/7/20تقاضای افراز سهمی
خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره
نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس
آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند
دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع
ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور
میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 659
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49 /181اصلی
واقع در بخش  -2سیستان شهر زابل طبق درخواست شماره -102 /8725ز مور خ 1400 /7 /20
تقاضای افراز سهمی خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فر وش امال ک مشاع
مصوب سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر
ما لکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آ ئین
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم ا الجرا آ گهی میگردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که
حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت
 8صبح روز شنبه مور خ  1400 /8 /22در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم
حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 658
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================

حذفشدوا گرازنظرمنطقیبخواهیمبهقضیهنگاه
کنیم احتماال اشتباه تایپی عامل بروز چنین اتفاقی
شدهاست.بههرحالباتوجهبهتجربهسال گذشته
درخصوصمازوتسوزیقطعارویکردهمهبهسمت
استفاده حداقلی از این سوخت در روزهای آلوده
خواهدبود.درروزهایاخیرشاهدبرگزاریجلساتو
کارگروههاییبرایموضوعمازوتسوزیدر زمستان
بودهایم .البته باید این راهم ذکر کرد که االن برای
برگزاری این جلسات شاید دیر باشد ،اما بههرحال
ظاهرا این موضوع نسبت به سال گذشته جدیتر
پیگیری شده است .سال گذشته وزارت نفت و نیرو
تا روزی که مجبور به استفاده از مازوت در نیروگاهها
شدندبهنوعیدرخصوصاینموضوعچراغخاموش
حرکت کردند ،اما همینکه امسال از هما کنون
درحال برگزاری جلسه و برنامهریزی هستند خود
جای امیدواریست .بااینحال باتوجه به اطالعات
بهدست آمده ،ظاهرا امسال نیز مصرف مازوت در
نیروگاهها اتفاق خواهد افتاد ،حال باید دید نتیجه
این جلسات و کارگروهها چه خواهد بود».
این کارشناسآلودگیهوااضافهمیکند«:آمارهانشان
از کمبودسوخت گازو گازوئیلبرایمصرفنیروگاهها
درروزهایسردسالدارد،بنابرایننیروگاههامجبور
به استفاده از مازوت در سال جاری نیز هستند .اوال
یک تفاوت مهمی که نسبت به سال گذشته وجود
دارد ،این است که دیگر این موضوع انکار نمیشود
و مسئولین وزارت نفت و نیرو به استفاده از این
ی کنند .البته شاید
سوخت در حال حاضر اعتراف م 
اینگونههمبرداشتشود کهایناعترافاتدرجهت
عادیسازی این موضوع و کاهش حساسیت افکار
ی گیرد .درهرصورت از هما کنون
عمومی صورت م 
مشخصاست کهدرزمستانمازوتسوزیخواهیم
داشت،در اینشرایطتنها کاری کهمیشود کرداین

است یک برنامهریزی صحیح در این فاصله انجام
شود کهاینمیزانمازوتاجباری،بهنحویسوزانده
شود که کمترینتأثیررادر آلودگیهوای کالنشهرها
بگذارد .بهعنوانمثال در استان تهران و اطراف
کالنشهرها بههیچوجه مازوت سوزانده نشود .یا
براساسپیشبینیهایناشیازمدلسازیآلودگی
هوا،مازوتسوزیدرروزهایی کهاحتماال هوا کیفیت
بهتری خواهد داشت صورت پذیرد و ذخیرهسازی
گاز و گازوئیل جهت استفاده در روزهای آلوده در
دستور کار قرار بگیرد».
مسئله آلودگی هوا را فقط به مازوت سوزی
گره نزنیم
اشجعی معتقد است « :ما نباید مسئله آلودگی
هوا را فقط به مازوت سوزی گره بزنیم .مطالعات
سیاهه انتشار نشان میدهد که در شهر تهران فقط
 12درصد آلودگی زمستان ناشی از نیروگاههاست
و کما کان خودروهای دیزلی بیشترین نقش را در
آلودگیهوایزمستاندارند.ا گرآلودگیهوارافقطدر
مازوت سوزی خالصه کنیم در این صورت راه فراری
برایسایرنهادهاودستگاههااز اجرایوظایفخود
بازکردهایم ،وظایفی مثل نوسازی ناوگان عمومی،
اسقاطخودروهایفرسوده،معاینهفنی،نصبفیلتر
ذراترویاتوبوسهاو....پسبرایهرعاملیبایددر
حد و اندازه آن عامل و میزان اثر آن در آلودگی هوا بها
داد و هزینه کرد .موضوع مازوت سوزی ازآنجاییکه
یکموضوع کامالظاهریوقابلاحساسبرایمردم
است،در سالهایاخیرپررنگشدهاست،امانباید
کل آلودگی هوا را به این موضوع گره بزنیم».
بازهم قرار است دست روی دست بگذاریم؟
این کارشناسآلودگیهوابااشارهبهاینکهدرخصوص
ذخیرهسوختمایعنیزبایدبگویم کها گرمنظورسوخت
گازوئیلباشدمنعینداردچونآالیندگیاینسوخت
بسیار کمترازمازوتاست،باارائهتوضیحاتتکمیلی
ی گوید « :ذخیر سازی سوخت آخرین راهحل برای
م 
مسئلهمازوتسوزیاست.بایدازمسئولینوزارتنیرو
و نفت پرسید که از سال گذشته تا االن برای مقابله با
ایناتفاقچه کردهاند؟چهاقداماتزیرساختیرابرای
جلوگیری از مازوت سوزی انجام دادهاند؟ از افزایش
راندمان نیروگاه و نصب تجهیزات فیلتراسیون آنها
چه خبر؟ از استانداردسازی مازوت چه خبر؟ از سال
گذشته تا کنون چه اقداماتی برای اینها انجامشده
است؟ آیا بازهم قرار است دست روی دست بگذاریم
تا روزهای آلوده با کمبود گاز روی به مازوت سوزی
بیاوریم و آنوقت کاسه چه کنم به دست بگیریم؟
اینهاموضوعاتیاست کهبایدشفافشودواز طرفی
در رابطه با سوخت گازوئیل نیز باید یادآوری کرد که
این سوخت طبیعتا نسبت به گاز آالیندگی بیشتری
دارد .اما ما باید این را با بدبینانهترین سناریو که
همان مصرف مازوت است مقایسه کنیم .آالیندگی
مازوت بسیار بیشتر از گازوئیل است .در حال حاضر
هم این سوخت بهطور مداوم در برخی نیروگاهها
سوزانده میشود .اولویت اول طبیعتا مصرف گاز
در نیروگاههاست ،اما در صورت کمبود گاز ،استفاده
از گازوئیل هم به آن شدتی که مازوت تأثیر مخرب
دارد بد نیست».

آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49/329اصلی واقع در بخش
-2سیستانشهرزابلطبقدرخواستشماره-102/8729ز مورخ1400/7/20تقاضایافراز سهمیخودرااز پال ک
مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای
افراز خویشاعالمداشته کهبهدیگرمالکینمشاعیدسترسینداردوآدرسآنهامشخصنمیباشدلذامراتب
طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی میگردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه
مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل
افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 657
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -52/157اصلی واقع در بخش
 -2سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره -102/8724ز مورخ  1400/7/20تقاضای افراز سهمی خود را
از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل
تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمیباشد
لذامراتبطبقماده 18آئیننامهاجرائیمفاداسنادرسمیالزماالجراآ گهیمیگرددواز سایرمالکینمشاعو
کسانی کهحقوحقوقیدر اینملکدارندویاتمایلبهافراز دارنددعوت بهعملمیآیدتادر ساعت8صبحروز
شنبه مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 656
مهدی پهلوان روی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -49/159اصلی واقع در بخش
-2سیستانشهرزابلطبقدرخواستشماره-102/8722ز مورخ1400/7/20تقاضایافراز سهمیخودرااز پال ک
مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای
افراز خویشاعالمداشته کهبهدیگرمالکینمشاعیدسترسینداردوآدرسآنهامشخصنمیباشد لذامراتب
طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی میگردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه
مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل
افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/7/29:
مالف 655
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
آ گهی دعوت افراز
چون شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران احدی از مالکین مشاعی پال ک  -52/168اصلی واقع در بخش
-2سیستانشهرزابلطبقدرخواستشماره-102/8723ز مورخ1400/7/20تقاضایافراز سهمیخودرااز پال ک
مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای
افراز خویشاعالمداشته کهبهدیگرمالکینمشاعیدسترسینداردوآدرسآنهامشخصنمیباشد لذامراتب
طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی میگردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح روز شنبه
مورخ  1400/8/22در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل
افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
مالف 654
تاریخ انتشار1400/7/29:
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسنادو امال ک زابل
===========================================================================
اجرائیه
کالسه پرونده8/88/97 :
محکوم له:مجید محمدزاده با وکالت محرم عباسپور اجرائیات دادگستری پوشه 117
محکوم علیه:محمدرضا میرزایی مجهولالمکان
محکوم به :به موجب رای شماره  305تاریخ  97/4/10که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت
مبلغ  73/000/000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به مبلغ  180/000/000ریال
تاریخ  88/12/20مبلغ  25/000/000ریال تاریخ  88/12/20مبلغ  30/000/000تاریخ  89/1/30تا زمان اجرای حکم و
هزینه دادرسی به مبلغ  110/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیم عشر دولتی به مبلغ  3/650/000ریال
تاریخ انتشار1400/7/29:
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف قائمشهر
علی تقی پور
===========================================================================
اجرائیه
کالسه پرونده8/90/97 :
محکوم له :مجید محمدزاده گرائیلی فرزند حسینعلی قائم شهر خیابان ساری آزادی  97منزل شخصی کدملی
2061133215
محکوم علیه:بهروز الیاسی جویباری فرزند محمدحسین شماره ملی  5820068270مجهولالمکان
محکوم به:به موجب رای شماره 349تاریخ  97/5/1شعبه هشتم شورای حل اختالف قائم شهر که قطعیت یافته
است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  15/000/000ریال بابت اصل خواسته وجه چک مورد ادعا و نیز
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  96/2/30لغایت اجرای حکم قطعی و مبلغ  305/000ریال
بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ  750/000ریال نیم عشر دولتی
تاریخ انتشار1400/7/29:
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف قائم شهر
سیدجالل جعفری
===========================================================================

