
  

  

  سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دالری امارات
در بخش نفت و گاز

شرکت ملی نفت ابوظبی، ADNOC، از اختصاص 550 میلیارد درهم 
)150 میلیارد دالر( برای توسعه بخش نفت و گاز طی پنج سال آینده خبر 

داد.
 به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، شرکت ADNOC  تقریبا 175 میلیارد 
درهم )48 میلیارد دالر( به اقتصاد این کشور هدایت می کند که هدف آن 
افزایش ظرفیت تولید نفت به 5 میلیون بشکه در روز تا سال 2027 است 

که   برنامه ریزی قبلی برای سال 2030 را تسریع می کند.
همچنین یک شرکت "ADNOC Gas" تاسیس و سپس عرضه اولیه 

سهام آن در بازار مالی ابوظبی در سال آینده اجرا خواهد شد.
این شرکت همچنین اعالم کرد که ذخایر امارات به 113 میلیارد بشکه 

نفت و 290 تریلیون فوت مکعب استاندارد گاز افزایش یافته است.
بر  که  است  جهان  انرژی  بزرگترین شرکت های  از  یکی   "ADNOC" 
اساس ذخایر و تولید سنجیده می شود، چون دارای 16 شرکت تابعه در 
تولید و همچنین توسعه میادین گازی  تکمیلی  و  اولیه، میانی  مراحل 

خشکی و فراساحلی است.
از نوامبر 2019، امارات با 105 میلیارد بشکه، ششمین ذخایر اثبات شده 

نفت در جهان را دارد و بیشتر این ذخایر در ابوظبی قرار دارد.

کاهش بیش از ۴ دالری نفت اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 25 نوامبر )چهارم آذرماه( 
نسبت به 18 نوامبر )27 آبان ماه( بیش از 4 دالر کاهش یافت، مجموع 
کاهش قیمت سبد نفتی اوپک در دو هفته اخیر بیش از 11 دالر بوده 

است.
به گزارش ایلنا، قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در طول هفت روز 4 دالر و 35 سنت برای هر بشکه کاهش یافت.

قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 25 نوامبر 83 دالر و 30 سنت 
بود در حالی که 18 نوامبر 87 دالر و 65 سنت ثبت شد.

سبد نفتی اوپک شامل 13 نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله 
مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین 
ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، 

سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگوست.
قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز امروز 
)دوشنبه، هفتم آذرماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب 80 دالر و 70 

سنت و 73 دالر و 69 سنت به ازای هر بشکه بوده است.
کاهش نگرانی ها درباره عرضه، کاهش چشم انداز تقاضا و تقویت دالر 
آمریکا برخی از عوامل کاهش قیمت نفت در هفته منتهی به 25 نوامبر 

بوده است.

قیمت نفت روسیه در هاله ای از ابهام
بن بست مذاکرات اتحادیه اروپا

گروه اقتصاد - دولت های اتحادیه اروپا نتوانستند درباره سقف قیمت 
برای صادرات دریابرد نفت روسیه به توافق برسند.

یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: توافقی در کار نیست. متن حقوقی 
اکنون مورد توافق قرار گرفته اما لهستان همچنان با قیمت تعیین شده، 
موافقت نمی کند. با این که مکانیزم سقف قیمت قرار است از پنجم دسامبر 

اجرایی شود اما هیچ تاریخ جدیدی برای مذاکرات تعیین نشده است.
دیپلمات های لهستانی گفتند: اگر توافقی درباره پیشنهاد گروه هفت 
برای سقف قیمت تا دوشنبه آینده وجود نداشته باشد، اتحادیه اروپا تدابیر 
شدیدی که اواخر ماه مه تصویب کرده بود و شامل ممنوعیت تمامی 
واردات نفت خام روسیه از پنجم دسامبر و ممنوعیت واردات فرآورده های 

نفتی روسیه از پنجم فوریه است را به اجرا خواهد گذاشت.
مجارستان و دو کشور دیگر واقع در اروپای مرکزی از ممنوعیت واردات 

نفت روسیه از طریق خط لوله، معافیت گرفته اند.
کشورهای گروه هفت برای حفظ عرضه نفت روسیه در بازار جهانی 
و جلوگیری از شوک عرضه و محدود کردن درآمد نفتی مسکو، نسخه 
مالیم تری از ممنوعیت اتحادیه اروپا را پیشنهاد کردند و پیشنهاد دادند 
یک سقف  در  روسیه  نفت  به خرید  دیگر  مشتریان  و  اروپا  اتحادیه 
قیمت مشخص، ادامه دهند. این گروه سقف 65 تا 70 دالر را برای 
خرید هر بشکه نفت از روسیه پیشنهاد کرده است اما لهستان و بعضی 
به مسکو ضربه نمی زند  این سقف قیمت  از کشورها می گویند  دیگر 
زیرا نفت روسیه هم اکنون پایین 63 دالر و 50 سنت معامله می شود.

مسکو با هزینه پایین تولید نفت که حدود 20 دالر برآورد شده است، 
از صادرات نفت، سود بسیار بزرگی می برد. لهستان، لیتوانی و استونی 

خواستار سقف قیمت 30 دالر برای نفت روسیه هستند.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا اظهار کرده است: لهستانی ها درباره قیمت، 
کامال سازش ناپذیر هستند و گزینه قابل قبولی پیشنهاد نمی کنند. واضح 
است که نارضایتی فزاینده ای نسبت به موضع لهستان وجود دارد. یونان، 
قبرس و مالت خواستار سقف قیمت باالتر یا شکلی از جبران برای ضرری 

هستند که احتماال صنعت کشتیرانی این کشورها متحمل خواهد شد.
هدف از اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه، ممنوع کردن شرکتهای 
کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی از فراهم کردن خدمات برای صادرات نفت 
روسیه است که باالتر از قیمت تعیین شده توسط کشورهای گروه هفت 
بزرگترین  رویترز،  گزارش  اساس  بر  فروخته می شود.  هم پیمانانشان  و 
بیمه جهان در کشورهای گروه هفت مستقر  و  شرکت های کشتیرانی 
هستند. از این رو، تعیین سقف قیمت، فروش نفت را برای روسیه بسیار 
دشوار خواهد کرد. نفت، بزرگترین صادرات روسیه است و این کشور 

حدود 10 درصد از نفت مورد نیاز جهان را تامین می کند.

گازپروم هشدار داد
احتمال افزایش قیمت گاز در اروپا به ۳۰۰۰ دالر

شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد قیمت گاز در اروپا ممکن است از 
مرز 3000 دالر به ازای هر هزار متر مکعب عبور کند.

به گزارش ایسنا، قیمت گاز طبیعی در اروپا با پیش بینی هوای سرد و 
کاهش ذخایر گاز، روز جاری سه درصد افزایش یافت.

شرکت مکسار پیش بینی کرد از هفته آینده، سرمای شدید، بخش 
تقاضای  منجمدکننده،  سرمای  گرفت.  خواهد  فرا  را  اروپا  شمالی 

گرمایشی برای گاز را افزایش خواهد داد.
طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، ذخایر گاز اروپا حدود 94 درصد پر 
دنبال  را  ذخایر  این  از  برداشت  روند  به دقت  معامله گران  و  هستند 

می کنند.
نگرانیها نسبت به فلج شدن صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین پس 
از این که گازپروم روز دوشنبه اعالم کرد صادرات گاز به مولداوی از 
طریق اوکراین را کاهش نمی دهد، تا حدودی کاهش یافت. ترانزیت گاز 

از طریق اوکراین در حجم عادی روز سه شنبه ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای معامالت گاز ماه آتی هلند ساعت 
9:3 سه شنبه به وقت آمستردام، 2.9 درصد افزایش یافت و به 126.90 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. بهای قرارداد گاز انگلیس، سه 

درصد افزایش یافت.

نفت ونزوئال بازار را شوکه می کند

طالی سیاه ایران همچنان در اغما
مشکل  گفت:  انرژی  حوزه  کارشناس  یک 
صنعت نفت ایران را صرفا برجام حل نخواهد 
اقتصاد  از نفت و کل  باید سایه تحریم  کرد 
بتواند  خارجی  سرمایه  تا  شود  حذف  ایران 
در  که  اتفاقی  شوند،  کشور  اقتصاد  وارد 
برجام  فقط  بود که  این  افتاد  دولت روحانی 
امکان  این  لحظه  هر  اما  رسید  تصویب  به 
وجود داشت که این شمشیر داموکلس بر سر 

اقتصاد ایران بیفتد
خزانه داری  وزارت  ایلنا،  گزارش  به 
اجازه  که  کرد  ادعا  شنبه  آمریکا 
داده  آمریکا  بازار  عرضه نفت از ونزوئال به 

شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در این باره مدعی 
»شورون«  شرکت  به  آمریکا  دولت  شد: 
تولید  و  نفت  استخراج  اجازه   )Chevron(
فرآورده های نفتی در ونزوئال و ارسال آنها به 
ایاالت متحده را داده است و این امر باعث 
آمریکای  کشور  این  علیه  تحریم ها  کاهش 

التین شده است.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا ادعا شده است: ایاالت متحده تحریم 
عرضه نفت ونزوئال را در واکنش به توافقات 
بین مقامات این کشور و مخالفان لغو کرده 

است.
که  جنوبی  آمریکای  نفتی  غول  این  تولید 
جهان  خام  نفت  ذخایر  بزرگ ترین  دارای 
را  نفت جهان  از  و حدود 18.2 درصد  بوده 
آمریکا  تحریم های  ادامه  با  دارد؛  اختیار  در 
اخیر کاهش  به کمترین مقدار در 75 سال 
سبب  تحریم ها  این  که  طوری  به  یافت. 
عقب نشینی بیشتر خریداران نفت این کشور 
و به حداکثر رسیدن ذخیره سازی نفت ونزوئال 
شد و این مسئله به تعطیلی میدان های نفتی 
این کشور انجامید. طبق برخی برآوردها تولید 
نفت ونزوئال 57 درصد کمتر از مقدار تولید 
اکنون   اما  است.  این کشور  برنامه ریزی شده 
برگشته  ونزوئالیی ها  نفع  به  ورق  تاحدی 
جنگ روسیه و اوکراین، تحریم نفت روس ها، 
زمستان سخت اروپا، افزایش تقاضای نفت و 
قیمت جهانی آن همگی دست به دست هم 
دادند که این کشور از بند تحریم رها شده تا 
شاید اقتصاد بحران زده خود را ترمیم کند، به 
طوری که گفته می شود ونزوئال در نظر دارد 
امروز  و  شود  خارج  ونزوئالیی«  »اقتصاد  از 
افزایش جهانی قیمت  به دنبال  شاهدیم که 
انرژی، واشنگتن تخفیفاتی را برای شرکت های 
در  ونزوئال  نفت  در صنعت  فعال  آمریکایی 
رشد  کشور  این  نفت  و صادرات  گرفته  نظر 

قابل توجهی داشته است.

مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنگار 
نفتی  لغو تحریم  ارزیابی  ایلنا، در  اقتصادی 
اظهار  امریکا  متحده  ایاالت  از سوی  ونزوئال 
داشت: از مواردی که از مدت ها پیش انتظار 
به  کنونی  شرایط  در  می تواند  که  می رفت 
افزایش تولید و کاهش قیمت نفت کمک کند 
ایران  برجام  در  توافق  و  ونزوئال  تحریم  لغو 
بوده است، به دالیل مختلف برجام به جایی 
کرد  استفاده  موقعیت  از  ونزوئال  اما  نرسید 
که عمال می تواند برای توسعه اقتصادی این 

کشور راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه لغو تحریم نفتی ونزوئال با 
توجه به پیش بینی ها مبنی بر زمستان سخت 
اروپا تا حدی به بازار کمک خواهد کرد، افزود: 
اگرچه حجم زیادی نفت وارد بازار نمی شود 
اما به لحاظ روانی تاثیر مثبت خواهد داشت. 

در  ادامه  در  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
مقایسه شرایط صنعت نفت ایران بعد از لغو 
تحریم احتمالی و شرایط ونزوئال که به محض 
اعالم این اخبار شرکت هایی مثل شورون برای 
می کنند،  ورود  کشور  این  به  سرمایه گذاری 
توضیح داد: تحریم های ایران مربوط به امروز 
و دیروز نیست تحریم ما 40 سال قدمت دارد 

 13 در  امریکا  سفارت  اشغال  از  بعد  یعنی 
آبان 58 تحریم ها علیه ایران استارت خورد و 
ممنوعیت واردات نفت ایران از سوی امریکا 
اعالم شد و اکنون به جایی رسیده که تمام 

زوایای صنعت نفت کشور تحریم است. 
وی تاکید کرد: اوال قدمت تحریم نفت ایران 
زیاد است و قبل از تحریم روسیه بیشترین 
حجم تحریم را ایران و در واقع صنعت نفت 
ما متحمل شده است و از سوی دیگر بعد از 
برجام یا شرکت های خارجی به ایران نیامدند 
و اگر هم آمدند با اکراه بوده است، دلیل آن 
بلکه معلق  لغو  نه  این بود که تحریم ها  نیز 
شده بود و عمال همچنان به قوت خود باقی 

بود.
بهروزی فر خاطرنشان کرد: در نظر داشته 
صرفا  را  ایران  نفت  صنعت  مشکل  باشیم 
از  باید سایه تحریم  برجام حل نخواهد کرد 
نفت و کل اقتصاد ایران حذف شود تا سرمایه 
خارجی بتواند وارد اقتصاد کشور شود، اتفاقی 
این بود که فقط  افتاد  که در دولت روحانی 
این  لحظه  هر  اما  رسید  تصویب  به  برجام 
امکان وجود داشت که این شمشیر داموکلس 
مورد  در  این  و  بیفتد  ایران  اقتصاد  سر  بر 

ونزوئال متفاوت بوده است، از سوی دیگر این 
موضوع را نیز  در نظر داشته باشیم که تا چند 
تامین کنندگان  از  یکی  ونزوئال  گذشته  سال 
نفت امریکا بوده است، ضمن اینکه در مورد 

مسائل تحریم عقالیی تر برخورد کرده است.
وی با اشاره به تاثیر لغو تحریم بر بازار و 
و  ونزوئال  تحریم  لغو  تاثیر  گفت:  قیمت ها 
حتی ایران زیاد نیست زیرا بالفاصله افزایش 
روانی  تاثیر  بیشتر  داشت،  نخواهیم  تولید 
برود؛  باال  تولید  که  مدتی  از  بعد  اما  دارد، 
می تواند بازار را تعدیل کند، در هر حال در 
تاثیر روانی  لغو تحریم ونزوئال  امروز  شرایط 
دارد تا زمانی که نفت فیزیکی این کشور وارد 

بازار شود.
بهروزی فر درباره جایگزینی نفت ونزوئال با 
خام  نفت  کرد: صادرت  اذعان  روسیه  نفت 
بوده  اروپا حدود 4 میلیون بشکه  به  روسیه 
ایران  کشور  دو  هر  صادرات  میزان  مسلما 
اما  رسید،  نخواهد  میزان  این  به  ونزوئال  و 
هزار   500 حتی  ورود  باشیم  داشته  نظر  در 
بشکه هم بخشی از فشار را کم می کند و از 
سوی دیگر اکنون مسئله روانی بیش از ورود 

فیزیکی نفت موثر خواهد بود.

اخبار

اخبار

بهروزی فر: لغو تحریم نفتی 
ونزوئال با توجه به پیش بینی ها 

مبنی بر زمستان سخت اروپا تا 
حدی به بازار کمک خواهد کرد، 
افزود: اگرچه حجم زیادی نفت 
وارد بازار نمی شود اما به لحاظ 

روانی تاثیر مثبت خواهد داشت

مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشترکان صنعت 
برق شرکت توانیر گفت: تاکنون بیش از 35 میلیارد تومان خسارات 
برقی مشترکان ناشی از آتش سوزی پرداخت شده است و پس از اتمام 

پرونده های مربوط به این بخش به سراغ سایر پرونده ها می رویم.
عبداالمیر یاقوتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در حال حاضر 

برای پرداخت خسارات برقی مشترکان صنعت برق با بیمه دی قرارداد 
داریم، اظهار کرد: برای سال 1401 هنوز قرارداد جدیدی منعقد نشده 
است؛ یکبار مناقصه برگزار شد که سه شرکت حضور داشتند اما در 
ارزشیابی که صورت گرفت، مورد پذیرش قرار نگرفتند، بار دیگر اسناد، 
بارگذاری شده است، جلسه توجیهی برگزار می شود و احتماال هفته 

آینده این موضوع مشخص خواهد شد.
در  در سال 1400، گفت:  گرفته  اقدامات صورت  به  اشاره  با  وی 
سال 1400 نزدیک به 96 هزار پرونده داشتیم و طبق ارزیابی ها تعداد 
پرونده ها روند صعودی داشته و علت آن نیز آگاه سازی مشترکان به 
واسطه راه اندازی سامانه و انجام اطالع رسانی در این بخش بوده است. 
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشترکان صنعت برق 
شرکت توانیر با تاکید بر اینکه طبق تکلیفی که در ماده 12 قانون تنظیم 
مقررات مالی وجود دارد، به مشترکانی خسارت  پرداخت می شود که 
برق عامل وقوع آتش سوزی شده باشد که متناسب با پول دریافتی 
خسارت پرداخت می شود، تصریح کرد: تاکنون بیش از 35 میلیارد 
تومان، از حوزه ای که می توانستیم را پرداخت کردیم، در این بین برخی 
از پرونده ها در رابطه با آتش سوزی ها به دلیل اینکه تکلیف قانونی ما 

بود، در اولویت پرداخت قرار گرفتند.
یاقوتی افزود: این پرونده ها ذاتا بزرگ اند و به همین دلیل نیاز به کار 
کارشناسی داشت و باید گزارش آتش نشانی و خیلی از موارد دیگر 

تهیه و مورد بررسی قرار می گرفت تا به نتیجه برسند، امیدواریم طی 
چند روز آینده حدود 400 پرونده دیگر را تعیین تکلیف کنیم، البته این 
پرونده ها تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند اما مدارک آن ها ناقص بوده 
است لذا باید ابتدا این هزینه ها پرداخت شود چراکه تکالیف قانونی 
صنعت برق است و بعد از آن به سراغ پرونده های کوچک که عمدتا 
مربوط به آسیب دیدگی لوازم الکتریکی هستند، بودیم. وی با بیان 
اینکه این پرونده ها ذاتا طبق تعهدات قراردادی و تکالیف قانونی ما 
نیستند، اما اگر منابع مالی اجازه دهد بیمه طرف قرارداد این موارد را 
نیز پرداخت می کند، گفت: تعداد این پرونده ها کم نیست و حدود 
30 هزار پرونده در این بخش وجود دارد که البته جزو همان 96 هزار 
با پرونده های آتش سوزی مبالغ  پرونده می شوند که در مقایسه 
بسیار کمتری دارند. مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور 
مشترکان صنعت برق شرکت توانیر با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
در تالشیم پرونده های آتش سوزی ها را طی چند روز آینده پرداخت 
کنیم و بعد از اتمام، مبالغ باقی مانده را به سایر پرونده ها اختصاص 
دهیم، اظهار کرد: کل 96 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است و 
بعد از اتمام پرونده های آتش سوزی سایر مشترکان را مورد بررسی قرار 
می دهیم؛ البته باید گفت که نواقص پرونده ها از سمت مشترک زیاد 
بوده و فشار ما روی این بخش است تا مشترکان سریع تر پرونده ها را 

کامل کنند تا بتوانیم زودتر آن ها را تعیین تکلیف کنیم.

مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر خبر داد
پرداخت ۳۵ میلیارد تومان خسارت برقی به مشترکان

انرژی
چهارشنبه 9 آذر 1401/ شماره 1369
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  کارت  خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : mvm 315 و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه 
: 1396 و شماره پالک : 4۸۷د۵۲ ایران ۸4 و شماره شاسی : NATFBAMD0G1043۸۸۵ و شماره موتور : 
MVM477FJAG055298 به نام صاحب سند : حسین عبدل زاده مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/09/104(

مدارک فارغ التحصیلی اینجانب محمد بیابانی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 63679 صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار صادره از واحد دانشگاهی تفت با شماره 04312833403 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تفت به نشانی استان یزد شهر تفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/09/105(

سند مالکیت )برگ سبز(   سواری به نام وسیله نقلیه : مزدا نیو و رنگ خودرو : سرمه ای و مدل وسیله نقلیه 
: 1390 و شماره پالک : ۸۸ب4۷6 ایران۲0 و شماره شاسی : NAGDSX8CC21C42490 و شماره موتور : 
LF10964682 به نام صاحب سند : عبدالوحید فدائی ابراهیمی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/106(

سند مالکیت و برگ سبز وسند کمپانی خودرو سواری پژو ۲06 نفره ای متالیک مدل 13۸۸ شماره موتور 
13۵۸۸001۲۲۵ و شماره شاسی NAAP23 FG79JI54927 به نام فرزانه فیروزی راد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/09/107(

  کارت خودروی    سواری بنزینی و نام وسیله نقلیه : پیکان و رنگ خودرو : قرمز روغنی و مدل وسیله نقلیه : 81 
و شماره پالک : 629د91 ایران 67  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/09/108(

 
برگ سبز خودروی   وانت شخصی به نام وسیله نقلیه : لندرور و رنگ خودرو : آبی سیز-روغنی و مدل وسیله 
نقلیه : 1369 و شماره پالک : 73ایران259ص62 و شماره شاسی : 566890 و شماره موتور : 31932639 به  نام 

صاحب سند : قره قره بیگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/09/109(

اصل برگ سبز خودرو مزدا 3 مدل 13۸9 به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ۸۲ ۸11 ص 34 شماره موتور 
LF10897886 و شماره شاسی NAGCSX7CC11B09508 به نام عباس یوسفی رمنتی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/110(

کارت خودرو هانیه فالحی عباس زاده با کد ملی 1810226831 فرزند رضا خودرو دنا رنگ نقره ای متالیک 
موتور  شماره   NAAW01HE9LE232662 شاسی  شماره  679ص17  ایران   20 پالک  شماره   1399 مدل 
147H0539005به نام هانیه فالحی عباس زاده در تاریخ 1401/01/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. )کد1401/09/111(

اصل برگ سبز خودرو سمند سورن مدل ۸9به رنگ سفیدبه شماره انتظامی ایران 1۷ 96۷ ط ۵۵ شماره موتور 
1۲4۸9313۲۵3 و شماره شاسی NAACC1CF8BF435642 به نام نادر پور امیر مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/112(

اصل کارت خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 1395 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 683ب59 ایران 93 
شماره موتور 165A0074697 و شماره شاسی NAAP03EE2GJ838452 به نام سید محمود رضویان مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/113(

اصل سند کمپانی خودرو پارس مدل 1394 به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 11 583ط37 به شماره موتور 
124K0610571 و شماره شاسی NAAN01CV8FH169530 به نام ویدا خوشنودی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/114(

 NAAP13FE8BJ420921 سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 رنگ سفید تیپ 5 مدل 1390 با شماره شاسی
و شماره موتور 15090018934 و شماره پالک 595ن79 - ایران 93 متعلق به آقای حسین عبدی هزاروند مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد1401/09/115(

اصل برگ سبز خودرو سمند LX مدل1387 به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران 6۷-۲14ج9۷ 
شماره موتور12486225383 وشماره شاسی 73505829بنام مسعود داودی مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد. )کد1401/09/116(

برگه سبز خودرو به همراه کارت خودروی باری به نام وسیله نقلیه : پیکان وانت و رنگ خودرو : سفید و شماره 
پالک : ایران 33 496 ط 6۷ به شناسه وسیله نقلیه: IRFC87IFL003990شماره موتور: 11487005534شماره 
شاسی: NAAA46AA48G003990مدل 13۸۷، رنگ سفید نام صاحب سند : داوود رسولی مفقود شده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/117(


