
  

روزهای سخت منابع آبی تهران

بارش کمتر از ۵ میلیمتر باران در تهران و افزایش ۲.۲ درجه ای دمای 
هوا و نیز باال رفتن بی رویه مصرف روزهای سختی را برای منابع ابی این 

کالن شهر رقم زده است.
به گزارش ایرنا، کالن شهر تهران پاییز امسال وارد سومین پاییز خشک 
خود شده است به گونه ای که میزان بارش های مهرماه آن حدود صفر 

میلیمتر و بارش های آبان ماه نیز تاکنون ناچیز بوده است.
 این وضعیت در حالی است که بر اساس تازه ترین گزارش های سازمان 
هواشناسی دمای هوای این کالن شهر ۲.۲ درجه نسبت به سال های قبل 

افزایش یافته است.
به گفته مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان تهران این کالن شهر نوع 
بارندگی های تهران از برف به باران تغییریافته که این باران ها نیز تأثیر 

چندانی بر تأمین منابع آبی نداشته است.
افزایش چشمگیری روبرو شده است  با  از طرف دیگر میزان مصرف 
به گونه ای که روز جمعه پیک لحظه ای مصرف به عدد ۴۳ هزار لیتر رسید 

که مصرف باالیی محسوب می شود.
بر اساس اطالعات منتشره متوسط مصرف آب شرب در شهرهای مختلف 
کشور بین ۷ تا ۸ درصد است که این میزان در کالن شهر تهران به ۶۰ تا ۷۰ 

درصد نزدیک به مصرف بخش کشاورزی کشور می رسد.
پیش از این مدیر بهره برداری شبکه آب تهران گفت: مخازن آب تهران 
با کمبود حدود ۶۰۰ هزارمترمکعبی روبرو شده اند که به همین علت، وزارت 
نیرو از اختیار ایجاد محدودیت برای مشترکان بد مصرف استفاده می کند.

»علی اکبر ملکوتی« افزود: روند روبه رشد مصرف آب در کالن شهر تهران 
ادامه دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر روند رو به کاهش حجم ذخایر آب در استان 
تهران به ویژه شهر تهران وجود دارد.

این کمبود آب در اثر سه سال خشکسالی متوالی باعث شده، وزارت نیرو 
بر اساس مصوبه اسفند پارسال هیئت وزیران، دستور محدودیت آبرسانی 

موقت برای مشترکان بد مصرف را صادر کند.
غالمرضا محتسبی معاون درآمد و امور مشترکان آبفای منطقه یک تهران 
هم دراین رابطه گفت: در سال هایی که محدودیت تأمین آب مشترکان 
وجود داشته باشد ، مشترکانی که دوبرابر الگوی مصرف؛ یعنی بیش از 
۱۴ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد مصرف کنند، بد مصرف شناسایی 
می شوند و اخطارهای الزم را به آن ها می دهیم که اگر رعایت نکنند، با ۸ 

ساعت قطع آب روبرو می شوند.
وی ادامه داد: این محدودیت آبرسانی بعد از صدور سه مرحله اخطار و 

باهدف رعایت عدالت در توزیع آب در شرایط کم آبی انجام می شود.
به گفته محتسبی، ۵ تا ۷ درصد مشترکان آبفای منطقه یک تهران، بد 
مصرف هستند که تا ۱۵ درصد منابع آبی این منطقه را مصرف می کنند. 
حتی برخی از مشترکان، دو و نیم تا سه برابر مشترکان عادی، آب مصرف 

می کنند.
 این مقام مسئول ادامه داد: البته در ایجاد این محدودیت آبرسانی برای 
مشترکان بد مصرفی که کنتورهای خود را تفکیک نکرده اند، این مشکل 
به وجود می آید که آب تمامی مشترکان یک ساختمان قطع می شود. 
درحالی که اگر کنتورها تفکیک شده باشد، فقط جریان آب مشترک بد 
مصرف آن ساختمان قطع خواهد شد که شرکت آب و فاضالب برای رعایت 
عدالت بیشتر، امکان خرید کنتور به صورت اقساطی را هم فراهم کرده 

است.

تهاتر؛ مهم ترین چالش تولیدکنندگان قیر

وشی افتادیم در تله ارزان فر
رئیس سابق هیات مدیره انجمن قیر ایران گفت: 
نرخ های  با  ایران  صادراتی  قیر  قیمت  اختالف 
با  زیاد شده، در حالی که می توانیم  بین المللی 
و  سود  و  بفروشیم  بهتر  شرایط  و  باالتر  قیمت 
ارز بیشتری عاید کشور شود، متاسفانه در تله 
ارزان فروشی افتادیم که بخشی به رقابت زیاد بین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان برمی گردد و بخشی 
هم از عوارض اجرای نادرست قانون قیر تهاتری 

است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ورزشکار  محسن 
ایلنا، درباره مهم ترین چالش صنعت  اقتصادی 
قیر در کشور اظهار داشت: مهم ترین چالش این 
صنعت تامین مواد اولیه و یا وکیوم باتوم است، 
به نحوی که اکنون عرضه وکیوم باتوم پاالیشگاه ها 
به بورس کاال نسبت به سال گذشته در همین 
یعنی  است،  داشته  کاهش  درصد   ۲۴ مقطع 
اگر امسال ۲ میلیون و ۶۸۶ هزار تن وکیوم باتوم 
عرضه شده سال گذشته این میزان ۳ میلیون و 
۵۵۶ هزار تن بوده است، معنای آن این نیست 
که تولید وکیوم باتوم پاالیشگاه ها کاهش پیدا کرده 
ولی از آنجایی که ملزم شدند بخشی از آن را را به 
قیر تهاتری تخصیص دهند، بنابراین از این میزان 
وکیوم باتومی که قابل عرضه در بورس کاال و غالبا 
می توانیم  بنابراین  شده،  کاسته  است  صادراتی 
انتظار داشته باشیم به همان میزان هم صادرات 

نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شود. 
خوارک؛ مهم ترین چالش تولیدکنندگان قیر

وی تصریح کرد: دولت مکلف شده که ۱9 هزار 
میلیارد تومان وکیوم باتوم را از طریق پاالیشگاه ها 
به دستگاه های اجرایی شامل بنیاد مسکن، وزارت 
راه و سازمان شهرداری ها تخصیص دهد به همین 
دلیل این موضوع کل صنعت قیر را تحت تاثیر 
قرار داده است، البته بخشی از موضوع به کیفیت 
اجرایی شدن این قانون برمی گردد، اکنون ۸ ماه از 
سال می گذرد و به تازگی آیین نامه اجرایی مصوب 
داده  قرار  تحت تاثیر  را  بازار  هم  باز  ولی  شده 
است، بنابراین مهم ترین چالش امروز شرکت های 
تولیدکننده قیر دسترسی به خوراک و مواد اولیه 
است به نحوی که بتوانند نیاز داخل را تامین و 

هم صادر کنند. 
۴ میلیون تن صادر می کنیم

این فعال حوزه صنعت قیر گفت: از مجموع کل 

ظرفیت تولید کشور ما که ساالنه ۵.۵ تا ۶ میلیون 
تن است، کمتر از ۲ میلیون تن به مصرف داخل و 

۴ میلیون تن هم صادر می شود. 
نقش صرافی ها مهم است

بیان  بازارهای صادراتی  درباره چالش های  وی 
توسط  صادرات  همه  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
تمام  بنابراین  می شود  انجام  خصوصی  بخش 
بخش  صادرکنندگان  را  بخش  این  ریسک های 
خصوصی متقبل شده اند، در شرایط تحریم امکان 
استفاده از مجاری قانونی بانکی برای نقل و انتقال 
پول وجود ندارد و کل عملیات پولی و بانکی از 
مسیر صرافی ها است، صرافی ها نقش مهمی را 
در بخش صادرات قیر ایفا می کنند، بنابراین تمام 
ریسک به صادرکنندگان محول شده و شرکت ها با 
قبول این ریسک کار را انجام می دهند، از همان 
ابتدا که تحریم های پولی و بانکی مرتبط با نقل و 
انتقال پول اجرایی شد این موضوع وجود داشته و 

ما با پذیرش ریسک ها کار را انجام می دهیم.
کیفیت قیر ایران استاندارد است؟

قیر  کیفیت  موضع  به  ادامه  در  ورزشکار 
پرداخت و توضیح داد: قیری که در ایران توسط 
تولیدکنندگان شناخته شده و معتبر تولید می شود 
از  که  است  استانداردی  باتوم  وکیوم  مبنای  بر 
عمده  می کنند،  دریافت  کشور  پاالیشگاه های 
ضوابط  تحت  کشور  قیر  تولیدکننده  واحدهای 
ایران  استاندارد کار می کنند و به طور کلی قیر 
با کیفیت است، ولی در کنار آن تولیدکنندگانی 
به  و  لطمه می زنند  ایران  قیر  برند  به  که  داریم 
وکیوم باتوم  از  فرصت طلبی  و  سودجویی  خاطر 
پاالیشگاهی استفاده نمی کنند و بعضا ممکن است 
از مواد اولیه متفرقه و یا از مواد اولیه ای که از 
خارج از کشور وارد می شود و ویژگی های استاندارد 
را به طور کامل ندارند، استفاده می کنند، اگرچه 
قیری که با همان ویژگی های غیراستاندارد تولید 
می شود، بازهم مشتریان خاص خود را در بازارهای 
خارجی دارد و موضوعات کیفی برایشان اهمیت 
ندارد. در هر حال همین موضوع می تواند به برند 

قیر استاندارد ایران آسیب بزند. 
رئیس سابق هیات مدیره انجمن قیر ایران یادآور 
شد: در مجموع باتوجه به ویژگی کیفی نفت خامی 
که وارد پاالیشگاه های کشور می شود قیری همه 
می شود  استحصال  قیرساز  شرکت های  از  که 

کیفیت قابل قبولی دارد، بنابراین مشکلی از این 
لحاظ نیست.

درباره  قیر  صنعت  حوزه  کارشناس  این 
دامپینگ در صنعت قیر گفت: در این صنعت 
دامپینگ نداریم اما موضوع بدتر اینکه اختالف 
قیمت قیر صادراتی ایران با نرخ های بین المللی 
قیمت  با  می توانیم  که  حالی  در  شده،  زیاد 
ارز  و  سود  و  بفروشیم  بهتر  شرایط  و  باالتر 
تله  در  متاسفانه  شود،  کشور  عاید  بیشتری 
ارزان فروشی افتادیم که بخشی به رقابت زیاد 
بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان برمی گردد و 
بخشی هم از عوارض اجرای نادرست قانون قیر 

تهاتری است. 
وکیوم باتوم را بعنوان حق المعل تخصیص 

می دهند
وی ادامه داد: بعضا بخشی از قیر وکیوم باتوم 

را در ازای حق المعل شرکت های قیرساز تخصیص 
می شود  باعث  موضوعات  برخی  و  می دهند 
به  نسبت  شرکت ها  برخی  تمام شده  قیمت 
قیمت تمام شده بقیه پایین بیاید، همین موضوع 
شرکت ها را ترغیب می کند که محصول را با قیمت 
پایین تر بفروشند و قیمت قیر صادراتی ایران را 

پایین بیاورند. 
اختالف زیاد با نرخ های بین المللی

با  ما  اکنون  کرد:  خاطرنشان  ورزشکار 
اختالف قیمت ۲۰۵ تا ۲۱۰ دالری قیمت قیر 
ایران و سنگاپور مواجهیم، این اختالف قیمت 
به خاطر محدودیت تحریم و فاصله و حمل 
مابقی  اما  دارد،  توجیه  دالر   ۱۰۰ تا  نقل  و 
توجیه پذیر نیست، بنابراین این موضوع یک 
چالش جدی است، در حالی که ما می توانیم 
و  بفروشیم  بهتری  و شرایط  قیمت  با  را  قیر 
ارزآوری و سود بیشتری عاید کشور شود، اما 

اخبار

رئیس سابق هیات مدیره 
انجمن قیر ایران یادآور شد: 
در مجموع باتوجه به ویژگی 

کیفی نفت خامی که وارد 
پاالیشگاه های کشور می شود 
قیری همه که از شرکت های 
قیرساز استحصال می شود 

کیفیت قابل قبولی دارد، 
بنابراین مشکلی از این لحاظ 

نیست

بحران انرژی اروپا با در نظر گرفتن گستردگی چالش هایی که در 
زمینه عرضه وجود دارد، به این زودی تمام شدنی نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از فایننشیال تایمز، قیمت گاز در اروپا از 
اوجی که در اوت داشت، تقریبا ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است. 
مخازن گاز این منطقه پر شده و آماده تامین نیاز مصرف کنندگان و 
صنعت در طول زمستان هستند. حتی کشتی های حامل ال ان جی که 
خریداران ناامید مجبور بودند، برای دریافت آنها با آسیایی ها رقابت 
کنند، اکنون برای تخلیه بار، صف کشیده و ترافیک سنگینی را خارج از 

پایانه های اروپایی به وجود آورده اند.
پس از ماه ها دل مشغولی نسبت به کمبود عرضه در نتیجه محدود 
شدن صادرات روسیه، اکثر معامله گران محتاطانه تصدیق می کنند که 
وضعیت اروپا بهبود پیدا کرده است. هوای گرم تر چند هفته گذشته، 
آغاز فصل گرمایش را به تاخیر انداخته و به صرفه جویی در مصرف 

گاز کمک کرده است. همزمان، صنایع اروپایی مصرف گاز را به میزان 
چشمگیری کاهش داده اند.

اما احتیاط در هوا موج می زند. داشتن این باور که بحران انرژی 
تا حدودی حل شده است، با در نظر گرفتن گستردگی چالش باقی 

مانده، خطرناک است.
قیمت ها به شکل خیره کننده ای باال مانده است؛ به خصوص برای 
ابتدای سال آینده و هنگامی که سرما از راه برسد، این واهمه وجود 
دارد که اروپا ممکن است به سرعت ذخایر گازی خود را مصرف کند 
و به کمبود شدید گاز پس از کریسمس منتهی شود. گاز به قیمت 
۱۱۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت همچنان معادل نفت بشکه ای 
۱۸۰ دالر است. قراردادهای دسامبر و ژانویه معادل نفت بشکه ای ۲۳۰ 

دالر است.
به گفته الکس تاکت، مدیر مسائل اقتصادی شرکت مشاوره کاالی 
CRU Group، تصویر در اروپا این است که مردم اندکی از خود راضی 
هستند. قیمت ها هفته گذشته کاهش پیدا کرده، مخازن پر هستند، 
اما هنوز زود است بگوییم اوضاع مرتب است. معلوم نیست زمستان 
امسال چقدر سرد خواهد بود و در فصل گرمایش نیستیم. متغیر 

بزرگ، آب و هواست.
سایرین خوش بینی بیشتری دارند. هنینگ گلوی اشتاین از گروه 
تامین  برای  که  مخازنش  اروپا  که  اکنون  می کند  استدالل  اوراسیا 
تقاضای دو ماه در طول تابستان کافی است را هر چند با قیمت گران 
اما با موفقیت پر کرده است، می تواند اطمینان بیشتری داشته باشد. 
مخازن پر از گاز، احتمال سهمیه بندی انرژی یا حتی خاموشی در 
زمستان را کمتر می کند. با این حال، از بروز چنین احتمال و همچنین 

رکود جلوگیری نمی کند.
اما تاثیر هوا بر بازار گاز به معنای آن است که این کارشناس بازار 
نمی تواند راحت بگوید بدترین دوره بحران به طور قطع به پایان رسیده 

است.

به گفته گلوی اشتاین،  اگر زمستان مالیمی باشد، در این صورت 
آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست می تواند این فصل را با ذخایر نیمه 
پر سپری کند. اما اگر هوا اندکی سردتر از حد معمول باشد، مخازن 
گاز آلمان تا اواخر مارس به اتمام می رسند و احتماال مستلزم سهمیه 

بندی زمستان یا کاهش عرضه است.
چنین وضعیتی به یکی از بزرگترین ترس های صنعت ختم می شود: 
حتی اگر اروپا بتواند زمستان امسال قسر در برود، زمستان آینده 
ممکن است وضع ناگوارتر باشد. بهار از نگرانی ها نسبت به بحران 
فوری کم می کند اما بازار گاز متوقف نمی شود. هنگامی که تقاضا 
برای گرمایش کاهش پیدا می کند، رقابت برای پر کردن مخازن دوباره 

شروع می شود.
اما برخالف شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ که با وجود حمله نظامی 
مسکو به اوکراین، بخش زیادی از صادرات گاز روسیه به اروپا همچنان 
جریان داشت، این فرض باید گرفته شود که این بار، جریان مذکور 
نزدیک به صفر خواهد بود. بنابراین اروپا با نبردی به دشواری نبرد 

کنونی برای شروع زمستان ۲۰۲۴-۲۰۲۳ مواجه خواهد شد.
اروپا تقریبا از همه منابع گاز موجود استفاده کرده که از افزایش 
واردات ال ان جی تا درخواست از نروژ برای تولید حداکثری در ماه های 
آینده را دربرمی گیرد. در اواسط دهه جاری، مانع چندانی سر راه 
واردات  ظرفیت  اروپا  اتحادیه  ندارد.  وجود  جهانی  عرضه  افزایش 
ال ان جی  را از طریق پایانه های شناور در آلمان و هلند افزایش خواهد 
داد اما برای تامین ال ان جی  که عرضه محدودی دارند، ناچار به رقابت 
خواهد بود. بدون گاز روسیه، اتحادیه اروپا به ال ان جی  بیشتری در 

بیش از ۱۲ ماه آینده نیاز خواهد داشت.
بنابراین قیمت پایین گاز حداقل برای مدتی خوب خواهد بود. بازار 
معامالت آتی منعکس کننده نگرانی های مذکور است و قراردادها برای 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ معادل نفت بشکه ای ۲۰۰ دالر معامله 

می شوند.

وسیه می شود؟ وپا برنده جنگ گازی با ر آیا ار

انرژی
دوشنبه 16 آبان 1401/ شماره 1349
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آگهی مزایده اتومبیل 140102304
به موجب پرونده اجرایی مهریه تحت کالسه فوق ؛ متعهد : محمد صمدی راد 
– متعهد له : مریم پرویزی هفشجانی ؛ یک دستگاه تندر 90 تیپ K4m به مدل 
1397 رنگ سفید شیری و شماره موتور 26686rr00013498  و شماره شاسی 
وضعیت  و   14 ایران   98 و   262 پالک  شماره  و   NAALSRALDGA299914

ظاهری ) سپر جلو و عقب خراشیدگی دارد – بدنه خط و خش دارد – جلوبندی 
نیاز به تعمیر دارد – استهالک در حد مدل به علت عدم دسترسی به سوییچ خودرو 
درب موتور باز نشد و امکان بازبینی شماره ارکان میسر نشد صندلی و تودوزی سالم 
– تجهیزات دارد – داشبورد سالم – موتور خاموش و بنظر سالم – گیربکس به نظر 
سالم الستیک ها چهل درصد – کیلومتر نامشخص – الستیک مستهلک سپرها 
سالم صندلی و داشبورد نسبتا سالم و گیربکس سویچ جهت بررسی در دسترس نبود 
جلو پنجره سالم چراغ ها سالم دیفرانسیل سوییچ در دسترس نبود موتور سویچ در 
دسترس نبود شیشه ها سالم در صورت دارا بودن اصالت در ارکان خودرو قابلیت 
سرویس دهی و تعویض پالک دارد (. واقع در اهواز در پارکینگ میثاق که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/470/000/000 ریال ) سه میلیارد و چهارصد 
و هفتاد میلیون ریال( ارزیابی شده و قطعیت یافته است، از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 1401/08/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اهواز واقع در اهواز: نبوت 
جنب مجتمع قضایی نبوت اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به فروش 
می رسد . مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول خواهد شد . الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و مابقی مبلغ را می بایست ظرف مهلت 5 روز پس از مزایده 
به حساب سپرده ثبت واریز نمایید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استردادنبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد . در این صورت نیز عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد. 
تاریخ انتشار آگهی: 1401/08/16

مهدی بهمئی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 
5/1860 م/الف 

کارت دانشجویی پرهام شادبخت با شماره دانشجویی 9712981023 مفقود شده و 
فاقداعتبار می باشد.)کد1401/08/187(

کارت دانشجویی معصومه ابراهیم زاده به شماره 961136001دانشگاه علوم توانبخشی 
و سالمت اجتماعی در تاریخ 1401/06/01 مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)1401/08/188(

سندکمپانی خودروی کوییک r به رنگ خودرو : سفید مشکی به مدل وسیله نقلیه : 
 NAPX212AAN1104734 : 1401 و شماره پالک : 59ط214 ایران 99 و شماره شاسی
و شماره موتور : M159563609 به نام صاحب سند : مریم نوروزیان صفایی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/193(

مدرک دانش نامه اینجانب مهدی ناطقی به شماره سریال 149113301132 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می گردد مدرک مذکور را ب 
ه آدرس شهرکرد- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد اداره فارغ التحصیالن ارسال 

نمایند.)کد1401/08/200(

برگ سبزخودروی پژو سواری به نام وسیله نقلیه : پژو به رنگ خودرو : نقره ای و مدل 
وسیله نقلیه : 83 و شماره پالک : 67 833و56 و شماره شاسی : 83608706 و شماره 
موتور : 10FSM84708729به نام صاحب سند : سید حمید سید قلعه  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/197(

 برگ سبز خودروی هاچ بک به نام وسیله نقلیه : ام . وی . ام و رنگ خودرو : مشکی _ 
متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1395 و شماره پالک : ایران10_993ق14 و شماره شاسی 
 MVM371FBHG002707  : موتور  شماره  NATEBAPM2G1002584و   :
به نام صاحب سند : تینا دیوساالر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/194(

كارت هوشمند سوخت و سند کمپانی خودروی پژو به نام وسیله نقلیه : پارس و 
رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1398و شماره پالک : 48م139 ایران21و 
شماره شاسی : NNAN11FE5KH541750 و شماره موتور : 164B0238579به 
نام صاحب سند : محمد رضا حسن پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/198(

ملی  کد  با  ابیانه  قدیری  علی  کمپانی  سند  و  خوردو  خودرو،کارت  سبز  برگ 
 2008AT 4721751737 فرزند محمد حسن خودرو پژو رنگ مشکی کتالیک مدل
 NAAG1C231KD033021 شماره پالک 61 ایران 22/ 639ط93 شماره شاسی
شماره موتور10FJCE2419443 به نام علی قدیری ابیانه در تاریخ 1401/08/10 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/196( اله مفقود شده و از درجه  کارت پایان خدمت به نام محمود عباسی فرزند روح 
اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا میشود به دفاتر پست تحویل دهد و یا با شماره 

09199745076تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید.)کد1401/08/194(

شماره  به  خاکستری  رنگ  مدل1386به  به   خودروی44ایران248ط44  کارت 
موتور13586003503وبه شماره شاسی 21701705به مالکیت طیبه وزیری چیمه مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/08/199(

سند موتورسیکلت بوکسر تیپ BM150 سال 1395 آبی رنگ به شماره شناسایی 
IRAMD9513S9541599  به شماره پالک 68542-133متعلق به حسن خلیلی 

نیگجه به کدملی 0048983497 فرزند غالمعلی مفقود گردیده است.)کد1401/08/195(

یرگ سبزخودروی پراید به رنگ خودرو : نوک مدادی_ متالیک و مدل وسیله نقلیه 
: 1385و شماره پالک : 33 171 ط 81 و شماره شاسی : S1412285905024 و شماره 
موتور : 1626673 ,نام صاحب سند : مهدی فرمانبردار قزاآنی   مفقود گردیده و  از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/08/189(

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه اسدی به شماره دانشجویی 971263001 در رشته 
مشاوره خانواده مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و سالمت 
اجتماعی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود مدارک را به 
آدرس تهران ،ولنجک میدان دانشجو ، بن بست کودکیار ، دانشگاه علوم بهزیستی و 

سالمت اجتماعی ارسال نماید.)کد1401/08/190(

کارت خودرو رضا حاتم خانی به شماره ملی و شناسنامه 0520601981 فرزند حیدر 
خودرو کوییک سفید مدل 1401 شماره پالک 40 ایران 656 ه 69 ، شماره شاسی 
NAS841100N3413130 و شماره موتور M15/9608168 به نام رضا حاتم خانی 

در تاریخ 1401/08/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/191(

شماره  به  سفید  رنگ  به   1401 مدل   tu5 پژوپارس  خودرو  سبز  برگ  اصل 
شاسی  شماره  و   139B0277837 موتور  شماره   68 ایران   542 41ص  انتظامی 
NAAN11FE2NH872354به نام محمدامین عالی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/08/192(


