
  

قیمت هفتگی نفت کاهش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد کمتر از حد انتظار تورم آمریکا 
و امیدواری به آهسته شدن روند افزایش نرخ بهره در این کشور، اندکی 

افزایش یافت اما همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۲۱ سنت معادل ۰.۲ درصد 
افزایش یافت و به ۹۳ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز 
گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشت. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۲۲ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۶ دالر و ۶۹ سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۰.۸ درصد صعود 

کرده بود.
بزرگترین  به کووید ۱۹ در چین که  ابتال  آمار  افزایش  از  قیمتها پس 
واردکننده نفت جهان است و دورنمای تقاضای ضعیفتر برای سوخت را 

ترسیم می کند، با کاهش هفتگی روبرو هستند.
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: هر دو 
شاخص تحت تاثیر رشد ذخایر نفت آمریکا و نگرانیها نسبت به ضعیف 
شدن تقاضا برای سوخت در چین به دلیل ادامه سیاست کرونا صفر 
در این کشور که از عوامل منفی شمرده می شوند، بیش از چهار درصد 

کاهش هفتگی نشان می دهند.
مقامات چین، قرنطینه ها و محدودیتهای دیگر را برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، مضاعف کرده اند. آمار ابتال در چین به باالترین رقم از زمان 
قرنطینه شانگهای در اوایل امسال رسیده است. پکن و ژنگژو رکورد باالی 

ابتالی روزانه را گزارش کرده اند.
یادداشتی نوشتند:  تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ Research در 
عالوه بر فرمان دورکاری از خانه که رفت و آمد و تقاضا برای سوخت را 
کاهش می دهد، سفر در سراسر چین اندک مانده زیرا افراد می خواهند از 

ریسک قرنطینه شدن اجتناب کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این امید که چین سیاست مبارزه با کووید را 
تسهیل می کند، هفته گذشته به بازار نفت رونق بخشیده بود اما اظهارات 
هفته جاری مقامات بهداشت این کشور، روشن کرد که پکن با جدیت به 

مقابله با هر گونه موج جدید شیوع بیماری ادامه خواهد داد.

ابالغ تعرفه های جدید خرید برق تضمینی با افزایش 
۲۰تا ۶۰ درصدی

تعرفه های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر انشعابی 
با افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته ابالغ شد.

توسعه  هدف  با  نیرو،  وزارت  رسانی  اطالع  ازپایگاه  ایرنا  گزارش  به 
نیروگاه های تجدیدپذیر، حفظ جذابیت اقتصادی و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، تعرفه های خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی و 
بادی کوچک مقیاس با افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته 

توسط وزیر نیرو ابالغ شد.
انشعابی  نیروگاه های  از  تضمینی  برق  خرید  نرخ  ابالغیه،  این  در 
خورشیدی با ظرفیت کمتر از ۲۰ کیلووات، با افزایش ۲۰ درصدی از ۱۴۵۶۰ 
ریال به ۱۷۵۰۰ ریال و نیروگاه های خورشیدی بین ۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات با 

افزایش ۳۰ درصدی از ۱۲۷۴۰ ریال به ۱۶۵۰۰ ریال افزایش یافته است.
نیروگاه های  تولیدی  برق  ساعت  کیلووات  هر  خرید  نرخ  همچنین 
انشعابی بادی کوچک مقیاس با ظرفیت کمتر از ۲۵۰ کیلووات با افزایش 
۶۰ درصدی، ۱۶۶۰۰ ریال و نیروگاه های بادی با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات تا یک 
مگاوات با افزایش ۲۰ درصدی، ۱۲۴۰۰ ریال اعالم شد.  طبق این گزارش؛ 

نرخ های جدید مشمول تعدیل در زمان پرداخت صورت حساب هستند.

گسترش همکاری ها با همسایگان و راهبرد محوری وزارت نفت

مسیر دوسربرد قرارداد گازی ایران و عراق
عراق یکی از مشتری های دیرینه گاز ایران است، 
هرچند که این کشور در پرداخت مطالبات ایران 
به ویژه در دولت قبل تعلل داشت اما طبق گفته 
پرداخت  موضوع  گاز،  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بدهی های عراق حل شده و مسیر صادرات گاز 

ایران به عراق هموار است.
ایران حدود ۳۲  ایسنا، ذخایر گازی  به گزارش 
هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله ای 
۵۰۰۰  میلیارد مترمکعبی با روسیه به عنوان اولین 
کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، 
مترمکعب  میلیارد  با ۹۳۴  آمریکا  از  بعد  ایران 
مترمکعب  میلیارد   ۷۰۱ با  روسیه  و  )۲۳درصد( 
)۱۷درصد(، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان 
با ۲۵۶ میلیارد مترمکعب )۶درصد( به شمار می آید 

که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد.
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران گسترش 
همکاری ها با کشورهای همسایه و راهبرد محوری 
با دیگر کشورها در حوزه  وزارت نفت، همکاری 
خوبی  گازی  ذخایر  و  منابع  ایران  است،  انرژی 
در خلیج فارس دارد که می تواند با یک همکاری 
برد   - برد  فرمول  یک  با  و  جلو  به  رو  و  سازنده 

کارهای خوبی انجام دهد.
جزو  عراق  ایران،  گازی  مشتریان  میان  در 
است،  شده  شناخته  مشتریان  پروپاقرص ترین 
هرچند که اخباری مبنی بر اتمام قرارداد صادرات 
گاز ایران به عراق در ماه های گذشته وجود دارد، 
اما مسووالن وزارت نفت معتقدند که زمان این 
قراردادها هنوز تمام نشده و از اکنون به دنبال 

مذاکره برای تمدید هستند.
گزارشی که در شانزدهم اسفند سال ۱۳۹۹ در 
سایت رسمی وزارت نفت نیز منتشر شد گویای 
همین مساله است، بر اساس این گزارش " ایران 
دو قرارداد گاز با عراق دارد. نخست بغداد که در 
سال ۹۲ امضا شد و دیگری بصره در تیرماه۱۳۹۴. 
سال  در  بصره  به  گاز  صادرات  ساله   ۶ قرارداد 
ارسال حداکثر روزانه ۳۵ میلیون  ۱۳۹۴با هدف 
مترمکعب گاز به این منطقه امضا شد. بر اساس 
روزانه ۲۰  سال  فصل سرد  در  ایران  قرارداد  این 
روزانه  نیز  گرم  فصول  در  و  مترمکعب  میلیون 
۳۵ میلیون مترمکعب گاز به این منطقه ارسال 
می کند. قرارداد نهایی صادرات گاز ایران به نیروگاه 
سال  در  هم  )ایالم(  نخست  لوله  خط  با  بغداد 
۱۳۹۲ امضا شد که هر دو قرارداد اجرایی است و 
این کشور از مشتریان گاز ایران به شمار می آید. "

عراق  به  گاز  صادرات  قرارداد  پایان  موضوع 
مسووالن  توسط  بار  اخیرچندین  ماه های  در 
وزارت نفت تکذیب شده است، ماه گذشته نیز 
شرکت  دیسپچینگ  مدیر  جوالیی،  محمدرضا 
ملی گاز ایران در جریان سفر گروهی از وزارت 
برق عراق به ایران، از افزایش صادرات گاز به این 

کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی با اشاره به مذاکرات در این نشست اظهار 
نشست هایی  فصلی،  و  ساالنه  به صورت  کرد: 
با مسئوالن وزارت برق عراق حول محور قرارداد 
صادرات گاز به این کشور، انجام می شود و در 
این نشست نیز مباحث فنی و عملیاتی این فرآیند 
مطرح شد. به گفته وی، با توجه به مقدار مصرف 
در شش ماه گذشته و مقدار گاز طبیعی مورد نیاز 
در شش ماه پیش رو، بررسی های فنی و عملیاتی 
الزم انجام شد تا برای آن مشکلی نداشته باشیم 
و صادرات گاز طبق توافق انجام شده با طرف های 

عراقی انجام شود.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق نیز در 

اواسط مهرماه اعالم کرد که کشورش هیچ بدهی 
گازی به ایران ندارد و قرار است هیاتی از عراق به 
ایران سفر و در خصوص افزایش صادرات گاز به 
این کشور با مسئوالن ایرانی رایزنی کند. به گفته 
از  گاز  متر مکعب  میلیون  روزانه ۲۰  وی، عراق 
ایران وارد می کند و این کشور به گاز بیشتری نیاز 
دارد لذا مذاکرات و دیدارها و سفرهای دوره ای در 
سطوح باال به منظور افزایش واردات گاز با طرف 

ایرانی درحال انجام است.
مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در 
ایسنا،  به  مساله  این  در  خصوص شفاف سازی 
گفت: باتوجه به اینکه سال آینده مهلت قرارداد 
صادرات گاز به بغداد تمام می شود، تمدید قرارداد 
عراق در دستور کار است مذاکرات آن آغاز شده، 
و با توجه به اینکه هر دو طرف برای تمدید قرارداد 
رضایت دارند، این اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: 
برای دو سال آینده نیز قرارداد بصره به اتمام می 
رسد، لذا آن هم در دستور کار داریم که تمدید 

کنیم.

سال  طبیعی  گاز  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  بود،  مترمکعب  میلیارد   ۱۷ گذشته 
به طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به 
عراق صادر شده است و اکنون نیز روزانه حدود 
۳۵ میلیون مترمکعب صادر می شود. وی با اشاره 
به دریافت ۱.۶ میلیارد دالر طلب معوق ایران از 
عراق بابت صادرات گاز به عراق، تاکید کرد: این 
رقم ۱.۶ میلیارد دالر مربوط به دولت قبل است 
دولت  در  اما  بود،  نشده  پرداخت  ایران  به  که 
به  ماه  به عراق هر  گاز  بابت صادرات  سیزدهم 
صورت جاری پول را دریافت کرده ایم. وی با بیان 
اینکه در حوزه صادرات گاز به عراق شاهد رشد 
حجمی ۴۳ درصدی بوده ایم و برای تداوم صادرات 
نیز مذاکراتی را در دستور کار داریم. باتوجه به 
مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عراق به نظر 
می رسد که هر دو کشوراصرار بر تمدید قراردادها 
آنطور  دارند،  نیز  قرارداد  حجم  افزایش  حتی  و 
که مشخص است مسیر صادرات ایران به عراق 

متوقف نشده و ادامه دار خواهد بود.

اخبار

باتوجه به مذاکرات صورت 
گرفته بین ایران و عراق به نظر 
می رسد که هر دو کشوراصرار 

بر تمدید قراردادها و حتی 
افزایش حجم قرارداد نیز دارند، 
آنطور که مشخص است مسیر 
صادرات ایران به عراق متوقف 

نشده و ادامه دار خواهد بود

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: بسیاری از پاالیشگاه های دنیا 
و  می کنند  دریافت  نفت  مجموعه هایی  چه  از  که  است  مشخص 
متناسب با ساختار فنی پاالیشگاه ها نفت متناسب خود را از بازار تهیه 

می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین 
شد. خبری که انتشار آن بازتاب های فراوانی به دنبال داشت و برخی 
ایرانی ها  بازار  این مساله را دست درازی روس ها به  از کارشناسان 
می دانستند و پیش بینی هایی مبنی بر جایگزینی روسیه برای بازارهای 

ایران کرده بودند. اما از طرفی مسئوالن امر مدعی افزایش صادرات 
نفت در بازارهای مختلف بودند. محسن خجسته مهر، مدیر عامل 
شرکت ملی نفت در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: ما همواره 
در بازار فعال هستیم و متناسب با فعالیتی که در بازار انجام می دهیم 

موفق می شویم که سهم خود را منطبق با قواعد بازار تصویب کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازار نفت متفاوت از سایر بازارهای جهانی است 
در این زمینه توضیح داد: اصوالً بازار نفت قائده خاص خود را دارد؛ 
رقابت وجود دارد و به میزانی که فعالیت کنیم و به میزانی که شرایط 

بین المللی اجازه دهد همه فروشندگان و صادر کنندگان نفت در دنیا 
می توانند سهم مشخص خود را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: باید در نظر داشت که 
بسیاری از پاالیشگاه های دنیا مشخص است که از چه مجموعه هایی 
نفت دریافت می کنند و متناسب با ساختار فنی پاالیشگاه ها نفت 

متناسب خود را از بازار تهیه می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که میزان صادرات ما به چه میزان تغییر 

یافته است، گفت: اعداد قرار دادها محرمانه است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت عنوان کرد
سهم خود را منطبق با قوائد بازار به دست می آوریم

انرژی
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ــخ  ــم درتاری ــای ج ــان بن ــدود کی ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
1401/06/31 بــه شــماره ثبــت 20207 بــه شناســه ملــی 14011524550 ثبــت 
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد ، فــروش ، توزیــع ، 
تولیــد ، بســته بنــدی ، واردات و صــادرات و خدمــات پــس از فــروش کلیــه 
کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، فــروش مصالــح ســاختمانی، طراحــی و اجــرای 
ــرآوری  ــاختمانی و ف ــای س ــال ه ــد متری ــکاری آن تولی ــاختمان وپیمان س
ــع تولیــدی،  هــای روی آنهــا انجــام امــور خدمــات پشــتیبانی فنــی صنای
ــور،  ــارج از کش ــی و خ ــطوح داخل ــور در س ــکاری کش ــی و پیمان عمران
ــاختمان و  ــای س ــه ،نم ــاختمانی ابنی ــای س ــاورفنی،طراحی فنی،پروژه مش
طراحــی و اجرا،نصــب و ســاخت دکوراســیون داخلــی و خارجــی منــازل و 
اماکــن عمومــی وخصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم 
ــدود  ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب از مراج
ــم،  ــم، بخــش مرکــزی، شــهر ق ــم، شهرســتان ق مرکــز اصلــی : اســتان ق
ــوار  ــه(، بل ــوار ســردار شــهید قاســم ســلیمانی )رودخان پیــچ فــردوس، بل
ــد  ــف، واح ــه همک ــردوس، طبق ــاری ف ــع تج ــالک 0، مجتم ــا، پ ــام رض ام
ــارت اســت  ــی عب 129 کدپســتی 3713968492 ســرمایه شــخصیت حقوق
ــک از  ــر ی ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1,200,000,000 ری از مبل
شــرکا آقــای امیــد ســیفی کاشــانی بــه شــماره ملــی 0370961481 دارنــده 
ــه  ــانی ب ــیفی کاش ــه س ــم محدث ــرکه خان ــهم الش ــال س 1188000000 ری
شــماره ملــی 0372285937 دارنــده 12000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
هیئــت مدیــره آقــای امیــد ســیفی کاشــانی بــه شــماره ملــی 0370961481 
ــمت  ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم محدثــه ســیفی کاشــانی بــه شــماره 
ــدت  ــه م ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 0372285937 ب مل
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
ــالمی و  ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــردا  ــل منف ــاء مدیرعام ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی همچنی
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و 
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 

ــم )1407908( ــاری ق ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــم اداره ثب ق

تاســیس شــرکت ســهامی خاص ســازه ایمــن بشــاگرد درتاریــخ 1401/08/09 
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14011621101 ثب ــه مل ــه شناس ــت 532 ب ــماره ثب ــه ش ب
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه فعالیــت هــا در زمینــه کلیــه 
ــروژه  ــه پ ــرای کلی ــاوره و اج ــبه، مش ــی محاس ــامل طراح ــی ش ــور عمران ام
هــای ســاختمانی اعــم از مســکونی ، تجــاری، اداری و صنعتــی و کلیــه ســازه 
هــای بتنــی و فلــزی و کلیــه پروژه هــای راه، بانــد، ســد، پــل و تونــل و کلیــه 
تاسیســات برقــی و مکانیکــی اعــم از ســاختمانی و صنعتــی و خریــد و فــروش 
ــی، صنعتــی و مــواد اولیــه  و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگان
اخــذ و اعطــای نمایندگــی داخلــی و خارجــی مشــارکت و ســرمایه گــذاری و 
عقــد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایجــاد و احداث شــعب در 
سراســر ایــران و جهــان اخــذ وام و تســهیالت و اعتبــارات ریالــی و ارزی از کلیه 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی 
شــرکت در کلیــه نمایشــگاه هــا و مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی 
ــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع  ــزوم پ ــی و خارجــی. درصــورت ل داخل
ــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :  ــخ ثبــت ب ــط مــدت فعالیــت : از تاری ذیرب
اســتان هرمــزگان، شهرســتان بشــاگرد، بخــش گوهــران، روســتای دورمیــش، 
دورمیــش، خیابــان اصلــی، کوچــه زارعــی، پــالک 0، طبقــه همکــف کدپســتی 
7987198485 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 100,000,000 
ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 1000000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام 
عــادی مبلــغ 35000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 
ــعبه  ــران ش ــی ای ــک مل ــزد بان ــورخ 1401/07/14 ن 1401784801829313 م
بشــاگرد بــا کــد 7848 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان 
ــماره  ــه ش ــی ب ــلم زارع ــای مس ــره آق ــت مدی ــا هیئ ــد اعض ــی باش ــهام م س
ملــی 5860018711 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل 
بــه مــدت 2 ســال آقــای جاســم زارعــی بــه شــماره ملــی 5860077238 بــه 
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای علــی زارعــی بــه 
شــماره ملــی 5869719194 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان 
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک 
ــای  ــه ه ــه نام ــن کلی ــالمی و همچنی ــود اس ــا عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ، س
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می 
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم زهــرا بهرامی 
بــه شــماره ملــی 5860015577 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 
ــمت  ــه س ــی 5869720478 ب ــماره مل ــه ش ــردی ب ــکینه ناگ ــم س ــال خان س
بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت جهــت 
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 
ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ منزل
امــالک اســتان هرمــزگان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

ــک )1407846( جاس

 سندکمپانی خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : تیبا1 و رنگ خودرو : سفید 
 : شاسی  شماره  و  : 35ج۸۶۹.ایران4۹  پالک  شماره  و   ۹4  : نقلیه  وسیله  مدل  و 
NAS811100F5859205 و شماره موتور : 8231357 به نام صاحب سند : رضوان 

افشاریان  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/321(

و  سفید   : خودرو  رنگ  و  تیبا   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  کارت 
 : شاسی  شماره  و  55۸و44ایران14   : پالک  شماره  و   13۹۶  : نقلیه  وسیله  مدل 
NAS811100H5777507 و شماره موتور : M15/8539095 به نام صاحب سند 

: زینب حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/322(

سندکمپانی خودروی  سواری شخصی به نام وسیله نقلیه : پژو و رنگ خودرو : مشکی 
متالیک و مدل وسیله نقلیه : 2 و شماره پالک : -11 ۶۸1 ب ۹۸ و شماره شاسی : 
۸100۹1۶۸ و شماره موتور : 225۶۸110415 و نام صاحب سند : منصوره اکبری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/329(

 برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : تارا دنده ای به رنگ خودرو : 
مشکی و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : 86ی326 ایران 40 و شماره شاسی : 
NAAY114E2ND934259 و شماره موتور : 187B0015265 به نام صاحب سند 

: فرحان ثقفی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/324(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : دنا به رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : 1394 و شماره پالک : 53ی359ایران15 و شماره شاسی : 
NAAW01HE3EE003199 و شماره موتور : 147H0108305 به نام صاحب سند 

: رامین شهبازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/333(

اینجانب پریا طاهرپور به شماره دانشجویی 99419120 صادره  کارت دانشجویی 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  از دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده است و 

)کد1401/08/320(

سند کمپانی خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : سمند lx EF7 cng و رنگ 
خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1391 و شماره پالک : 13ج393 ایران 49 و 
شماره شاسی : NAACJ1JCXCF124475 و شماره موتور : 147H0017423 به 
نام صاحب سند : زینب قایدی جدول قدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/08/319(

 سند مالکیت و برگ سبزو کارت خودروی کامیونت - ون به نام وسیله نقلیه : وانت 
نیسان به رنگ خودرو : آبی و مدل وسیله نقلیه : 1397 و شماره پالک : 432و67 
 Z24763582Z  : موتور  شماره  و   NAZPL140BJ0498862  : شاسی  شماره  و 
به نام صاحب سند : حسن عینی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/325(

سند کمپانی و برگ سبز و سند فروش خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : پژو405 
و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه : ۸۸ و شماره پالک : 11ایران12۷ل۷۶و 
شماره شاسی : NAAM11CA39K968439 و شماره موتور : 12488107986 به 
نام صاحب سند : اکرم اسما عیل لو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/326(

 : خودرو  رنگ  و   405 پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  سندکمپانی   
خاکستری-متالیک و مدل وسیله نقلیه : 13۹3و شماره پالک : 771س95 و شماره 
شاسی : NAAM01CAXEK647057 و شماره موتور : 124K0473854 به نام 
صاحب سند : علی اکبر کربالیی اسمعیل  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/08/327(

ستدکمپانی خودروی سواری هاچ بک به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو 
: سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۹۶ و شماره پالک : ایران 20 53۷ ج 42 و شماره 
شاسی : NAS431100H5726371 و شماره موتور : M13/5937202 و نام صاحب 
سند : نسیمه سادات میرعمادی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/331(

   كارت ماشين كارت سوخت  سند ماشين و سند كمپاني خودروی سواري هاوال 
بهمن موتور تيپ :H2AT شخصي به رنگ سفيد مدل:سال ١٣٩٧ به پالک ايران 
شاسي  شماره  Gw4G1581735166058به   : موتور  شماره  به   ٧٢ ن     ٣٢٦  ١١
:VINNAGU8CD44JA000221شماره انتظامي :  به مالکیت فرزانه روحاني محب  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. و نوبت سوم )کد1401/08/335(

كارت هوشمند سوخت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و کارت خودروی سواری به 
نام وسیله نقلیه : پراید به رنگ خودرو : سرمه ای و مدل وسیله نقلیه : 1384 و شماره 
پالک : 87ج268 ایران 67 و شماره شاسی : S1412284554051 و شماره موتور : 
01195696 به نام صاحب سند : مریم صفرزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/08/332(

 سند کمپانی و برگ سبز خودرو ی سواری به نام وسیله نقلیه : پژوو رنگ خودرو 
: خاکستری متالیو و مدل وسیله نقلیه : 1387 و شماره پالک : 73ب368ایران48 
و شماره شاسی : NAAN01CA48E709642 و شماره موتور : 12487040730 به 
نام صاحب سند : مستانه اعتمادی فر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/323(


