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آمریکایی ها دنبال خرید نفت از ونزوئال
یک منبع آگاه گفت: برای نخستین بار در چهار سال گذشته شرکت 
شورون آمریکا در حال ارسال دو نفتکش برای بارگیری نفت در ونزوئال 

است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه گفت که شرکت 
شورون آمریکا دو نفتکش را برای بارگیری نفت ونزوئال به این کشور ارسال 
کرده که قرار است برای اولین بار در چهار سال گذشته نفت ونزوئال را به 
آمریکا منتقل کنند. گفته می شود که شرکت شورون یک نفتکش را چارتر 
کرده تا نفت ونزوئال را بارگیری کند. یک نفتکش دیگر نیز قرار است اوایل ماه 
آینده با محموله مواد رقیق کننده به ونزوئال برسد. ماه گذشته میالدی بود که 
آمریکا یک مجوز ۶ ماهه به شورون داد تا به حوزه تولید، فرآوری و صادرات 
نفت ونزوئال ورود کرده و نفت این کشور را به آمریکا وارد کند. براساس این 
مجوز دوباره پای نفت ونزوئال به آمریکا پس از چهار سال باز خواهد شد. این 

نخستین اقدام آمریکا در کاهش تحریم ها علیه روسیه است.

سال 2022 برای طالی سیاه، سالی بحث برانگیز بوده است

کشورهای پیشتاز ذخایر نفتی جهان در سال ۲۰۲۳ کدامند؟
در  آمارها  پربیننده ترین  از  یکی  نفت  تولید  آمار 
اقتصاد  تولید  با  مستقیمی  ارتباط  زیرا  است  اقتصاد 
جهانی دارد. عالوه بر این، سال ۲۰۲۲ برای طالی سیاه، 
سالی بحث برانگیز بوده است، جنگ روسیه و اوکراین 
از  ترس  و  متوقف  را  نفت  جهانی  عرضه  زنجیره های 
کشورهای  سایر  و  سعودی  عربستان  تقاضا،  کاهش 
اوپک را مجبور به کاهش تولید خود کرد حتی زمانی که 
قیمت ها افزایش می یابند و کاهش تولید می تواند منجر 

به افزایش قیمت ها شود.
به گزارش یاهو، ذخایر جهانی نفت به همان اندازه که 
همه جا وجود دارند، بی نهایت نیستند. با رشد اقتصاد 
هند و چین، تقاضای جهانی نفت طی چند دهه گذشته 
به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. بر اساس 
کرده  تهیه   )IEA( انرژی  بین المللی  آژانس  که  آماری 
است، تقاضای نفت در سال ۱۹۷۱ به ۲.۳ میلیون تن 
رسید و تا سال ۲۰۱۹، آخرین سال کامل قبل از همه گیری 
ویروس کرونا، دو برابر شده و به ۴.۶ میلیون تن رسیده 
است. از نظر مصرف جهانی نفت، ایاالت متحده، هند 
و چین پیشتاز هستند و ایاالت متحده به تنهایی ۱۹.۸ 
میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ مصرف کرده است که 
۲۱ درصد از کل نفت جهان را تشکیل می دهد. بر اساس 
داده های اداره اطالعات انرژی )EIA(، با این حال، هند و 
چین روی هم ۱۹.۵۵ میلیون بشکه نفت مصرف کردند 

که به طور تقریبی برابر با آمریکایی هاست.
همین آژانس معتقد است که ذخایر فعلی نفت برای 
دوام تا سال ۲۰۲۵  فقط در ۳۸ سال آینده  کافی است. 
برآورد دیگری که توسط شرکت چند ملیتی نفت و گاز 
بریتانیایی BP در سال ۲۰۱۳ انجام شد، حاکی از آن بود 
که تا پایان سال ۲۰۱۳، ذخایر اثبات شده نفت در جهان 
تنها ۵۳ سال دوام خواهد داشت و به این معناست که 

تمام نفت جهان ممکن است تا سال ۲۰۷۰ تمام شود.
و  میلیارد  یک  رقم  آخرین  تقسیم  با  می توانیم  ما 
۷۵۷ بشکه ای ذخایر نفت با برآورد مصرف جهانی ۹۷ 
میلیون بشکه به برآورد خود برسیم تا پیش بینی کنیم که 
از هم اکنون، ذخایر کنونی نفت تا ۵۰ سال دیگر باقی 
خواهد ماند. پویایی بازار جهانی تولید نفت نیز با تهاجم 
روسیه به کاهش تحریم ها علیه ونزوئال و افزایش عرضه 
نفت از ایران در حال تغییر است. در اینجا از داده های 
اداره اطالعات انرژی و سایر منابع استفاده شده است 
تا بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفت خام تا سال 
۲۰۲۱ تفکیک شود. برای دقت بیشتر، آخرین آمار تولید 
کشورها توسط آژانس بین المللی انرژی نیز ارائه شده 

است.
۱. جمهوری بولیواری ونزوئال

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۰۳.۸ میلیارد بشکه
جمهوری بولیواری ونزوئال کشوری در آمریکای جنوبی 
اثبات  ذخایر  بزرگترین  داشتن  باوجود  ونزوئال  است. 
شده نفت در جهان، رتبه به نسبت پایینی در فهرست 
حمله  حال،  این  با  دارد.  نفت  تولیدکننده  کشورهای 
روسیه به اوکراین و در نتیجه اختالل در زنجیره تامین 
نفت ممکن است اوضاع را تغییر دهد، زیرا ایاالت متحده 
برخی از تحریم های خود علیه این کشور را در سال جاری 
کاهش داد همچنین مجوزی به شرکت شورون برای از 

سرگیری فعالیت های نفتی در کشور اعطا کرده است.
۲. پادشاهی عربستان سعودی

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۵۸.۶ میلیارد بشکه
در  مسلط  بازیگر  یک  سعودی  عربستان  پادشاهی 
صنعت جهانی نفت و بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک 
است که در نوامبر ۲۰۲۲ به میزان ۱۰.۴۸ میلیون بشکه 
نفت عرضه کرد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی 
درآمد  نظر  از  نفتی جهان  بزرگترین شرکت  همچنین 
تولید شده است. عربستان سعودی در اوایل سال جاری 
زمانی که تصمیم به کاهش تولید نفت گرفت، حتی در 
شرایطی که قیمت ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین 

افزایش یافت، با کمی جنجال مواجه شد.

۳. جمهوری اسالمی ایران
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه

آسیاست  غرب  در  کشوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
که نفت آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات جهان 
است. نفت ایران به شدت توسط ایاالت متحده تحریم 
می  که  را  مشتریانی  تعداد  نهایت  در  که  است  شده 
توانند آن را خریداری کنند محدود می کند. شرکت اصلی 
نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران است که در زمانی 
دومین شرکت بزرگ نفتی جهان از نظر درآمد بود اما 
تعیین آخرین ارقام دشوارتر است. پاالیشگاه اصلی آن 
ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
)NIORDC( است. نفت ایران اغلب توسط هند و چین 
خریداری می شود و خریدهای چین در اوایل سال جاری 

به رکوردهایی رسیده است.
۴. کانادا

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۷۰.۳ میلیارد بشکه
کانادا، کشوری در آمریکای شمالی با تولید ناخالص 
از  عمده ای  بخش  است.  دالری  تریلیون   ۲.۲۴ داخلی 
ذخایر نفتی آن در ماسه های نفتی آتاباسکا واقع شده است 
و بزرگترین شرکت نفتی کانادا، شرکت منابع طبیعی کانادا 
)Canadian Natural Resources Limited( است. 
کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در سال ۲۰۲۱ بود 
که ۵.۵۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کرد. مصرف 
آن به نسبت کمتر بود زیرا به ۲.۲۶ میلیون بشکه رسید و 
کانادا را به یک صادرکننده خالص نفت تبدیل کرد. شرکت 
منابع طبیعی کانادا قصد دارد تولید نفت خود را به ۱.۱ 

میلیون بشکه در سال ۲۰۲۳ برساند.
۵. جمهوری عراق

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۴۵ میلیارد بشکه
یکی  که  است  عراق یک کشور خاورمیانه  جمهوری 
از اعضای اوپک نیز می باشد. صادرات نفت بزرگترین 
که  می شود  برآورد  و  است  کشور  این  اقتصاد  بخش 
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی عراق از 
همچنین  عراق  است.  شده  حاصل  خام  نفت  فروش 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است زیرا در نوامبر 
۲۰۲۲، ۴.۴۵ میلیون بشکه نفت تولید کرد. شرکت های 
پتروچاینا  شرکت  عراق  نفت  صنعت  موفق  و  مهم 
)SS.۶۰۱۸۵۷:SHA( و شرکت چند ملیتی نفت و گاز 
بریتانیایی BP هستند. عراق نیز از رشد قابل توجه تولید 
خود در سال جاری سود برده است اما نگرانی هایی وجود 

دارد که ممکن است در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
۶. فدراسیون روسیه

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۱۰۸ میلیارد بشکه
فدراسیون روسیه یک کشور بین قاره ای است که از 
نظر منابع طبیعی غنی است. در حالی که روسیه در 
تولید گاز طبیعی پیشتاز است، ذخایر نفتی قابل توجهی 
نیز دارد که طبق گزارش شرکت چند ملیتی نفت و گاز 
بریتانیایی BP در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۸ میلیارد بشکه رسید. 
امسال به دلیل تحریم ها، فروش نفت به کشورهای غربی 
با مشکل مواجه شده است و در عوض برای فروش خود 
به هند و چین با نرخ های بسیار تخفیف خورده، روی 
آورده است. نفت روسیه توسط کشورهای غربی به ۶۰ 
دالر در هر بشکه محدود شده است تا توانایی این کشور 

برای تامین مالی جنگ اوکراین را محدود کند.
۷. دولت کویت

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه
کشور کویت یکی از کشورهای غرب آسیاست که عضو 
اوپک نیز می باشد. فراورده های نفتی بیش از نیمی از 
صادرات آن را تشکیل می دهد و تولیدکننده نفت ملی 
آن، شرکت نفت کویت است. کویت در نوامبر ۲۰۲۲، 
۲.۶۸ میلیون بشکه نفت تولید کرد که آن را چهارمین 
تولیدکننده نفت اوپک ساخت. بیشتر نفت آن توسط 

کشورهای آسیایی خریداری می شود.
۸. امارات متحده عربی

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۹۷.۸ میلیارد بشکه

امارات متحده عربی یک کشور خاورمیانه با اقتصاد 
داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  و  دالری  میلیارد   ۷۷۹
باالست. نفت و محصوالت مرتبط نزدیک به یک چهارم 
 ۲۰۲۲ دسامبر  در  و  می دهند  تشکیل  را  آن  صادرات 
قراردادی را با شرکت نفت دولتی پترولیام ناشنال برهاد 
)پتروناس( مالزی برای اکتشاف بیشتر نفت در خشکی 
امضا کرد. امارات نیز یکی از اعضای اوپک است و در ماه 

نوامبر ۳.۲۹ میلیون بشکه نفت تولید کرد.
۹. دولت لیبی

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۴۸.۳۶ میلیارد بشکه
که  است  شمالی  آفریقای  کشور  یک  لیبی  کشور 
دولت   ۲۰۲۲ دسامبر  در  می باشد.  نیز  اوپک  عضو 
اعالمیه مهمی را صادر کرد، زمانی که وضع اضطراری 
فعالیت های تولید نفت را لغو کرد و از شرکت های جهانی 
خواست تا فعالیت های تولیدی خود را آغاز کنند. تولید 
نفت لیبی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و این کشور در 

ماه نوامبر ۱.۱۵ میلیون بشکه نفت عرضه کرد.
۱۰. ایاالت متحده آمریکا

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۰: ۴۷.۱۰ میلیارد بشکه
از نظر  ایاالت متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان 
اسمی همچنین بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان 
است. مصرف نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱، ۱۹.۸۹ میلیون 
بشکه در روز بود و یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را 
دارد که تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۳۷۸.۶ میلیون بشکه رسید. 
ایاالت متحده مرکز برخی از بزرگترین شرکت های نفتی 
جهان مانند اکسون موبیل است که بزرگترین شرکت 
نفتی جهان پس از شرکت های دولتی چین و عربستان 

سعودی است.
۱۱. جمهوری فدرال نیجریه

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۶.۸۹ میلیارد بشکه
جمهوری فدرال نیجریه یک کشور آفریقایی و یکی از 
بزرگترین اقتصادهای این قاره است. نفت و محصوالت 
از ۸۰ درصد صادرات نیجریه را تشکیل  وابسته بیش 
می دهند و این کشور یکی از اعضای اوپک نیز می باشد. 
روغن نیجریه نیز اغلب از کیفیت باالیی برخوردار است 
شرکت های  دارد.  کمی  گوگرد  و  سبک  آن  وزن  زیرا 
موبیل  اکسون  و   )Shell plc( شل  مانند  چندملیتی 
تولید  به شدت در    )Exxon Mobil Corporation(
نفت نیجریه مشارکت دارند. این کشور عضو اوپک در 
نوامبر ۲۰۲۲، ۱.۱۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

۱۲. جمهوری قزاقستان
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۳۰ میلیارد بشکه

جمهوری قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای محصور 
در خشکی در جهان و در آسیای مرکزی واقع شده است. 
صادرات این کشور بیشتر به محصوالت انرژی متکی 
است که اغلب بیش از نیمی از کل صادرات قزاقستان 
را تشکیل می دهد. این کشور ۱.۶۸ میلیون بشکه نفت 
در سال ۲۰۲۲ عرضه  و شرکت نفت دولتی کزمونای گس 
)KMG( سهام خود را برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۲ در 

بازار سهام عرضه کرد.
۱۳. جمهوری خلق چین

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۶.۰۲ میلیارد بشکه
جمهوری خلق چین بزرگترین اقتصاد جهان از نظر 
اسمی همچنین دومین مصرف کننده بزرگ نفت است. 
 China Petroleum چین،  پیشرو  نفتی  شرکت های 
 PetroChina و    & Chemical Corporation
نفتی  بزرگ  شرکت  سه  جزو   Company Limited
جهان پس از غول نفتی عربستان سعودی، از نظر درآمد 
هستند. عالوه بر این، گمان می رود که ذخایر راهبردی 
نفت چین یکی از بزرگترین ذخایر در جهان باشد و تا 
سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت برآورد شده 

است.
۱۴. کشور قطر

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۲۵.۲۴ میلیارد بشکه
کشور قطر یک کشور مرفه خاورمیانه است که پیش 

از این یکی از اعضای اوپک بود. این کشور یکی از مناطق 
از حمله  تولیدکننده گاز در جهان است و بعد  اصلی 
روسیه به اوکراین برای انعقاد قراردادی جهت تامین گاز 
آلمان در اوایل سال جاری سرمایه گذاری کرد. تقاضای 
اروپا همچنین درآمدهای نفت و گاز قطر را ساالنه ۶۷ 
درصد در نیمه اول امسال افزایش داد همچنین به این 
کشور اجازه داد تا در سه ماهه سوم ۶.۷ میلیارد دالر 

مازاد داشته باشد.
۱۵. جمهوری فدرال برزیل

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۲.۷۱ میلیارد بشکه
جمهوری فدرال برزیل پنجمین کشور بزرگ جهان و 
اقتصاد بزرگ در آمریکای التین است. بر خالف نفت 
تولید  بیشتر  می شود،  یافت  خاورمیانه  در  که  سبک 
نفت برزیل برای نفت سنگین است. بزرگترین شرکت 
 Petróleo(نفتی آن پترولئو برازیلیرو اس. آ -پتروبراس
Brasileiro S.A. - Petrobras( است که یک شرکت 
دولتی است و در مرکز سیاست برزیل قرار دارد. بخش 
عمده ای از تولید نفت این کشور در قسمت ساحلی دریا 
است و پترولئو برازیلیرو اس. آ. - پتروبراس بیش از ۷۰ 

درصد از تولید را به خود اختصاص داده است.
۱۶. جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۱۲.۲ میلیارد بشکه

جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر یک کشور آفریقایی 
با اقتصاد بزرگ ۶۰۰ میلیارد دالری است که اغلب از 
طریق صادرات نفت تامین می شود. این کشور همچنین 
گاز  نفت،  شامل  انرژی  صادرات  و  است  اوپک  عضو 
کل  از  درصد   ۹۰ از  بیش  شده  پاالیش  محصوالت  و 
نفت  دولتی  شرکت  می دهد.  تشکیل  را  آن  صادرات 
این  قانون  طبق  می باشد،  سوناطراک  شرکت  الجزایر 
کشور، هر شرکت خارجی جویای کار در صنعت نفت 
الجزایر ملزم به همکاری با سوناطراک است. الجزایر در 
نوامبر ۲۰۲۲ روزانه ۱.۰۲ میلیون بشکه نفت عرضه کرد.

۱۷. جمهوری اکوادور
ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۸.۲۷ میلیارد بشکه

جمهوری اکوادور کشوری در آمریکای جنوبی با تولید 
ناخالص داخلی ۲۲۹ میلیارد دالری است. صادرات نفت 
خام بخش بزرگی از صادرات کل کشور را تشکیل می دهد 
و در نهایت بیش از یک سوم کل صادرات را نفت خام 
تشکیل می دهد. ذخایر نفت این کشور ۸.۲۷ میلیارد 
بشکه و آخرین بار در سال ۲۰۱۶ به روز شده است. عالوه 

بر این، تولید کنونی نفت اکوادور به طور تقریبی ۴۹۰ 
هزار بشکه در روز است و این کشور به دنبال افزایش 
این میزان به ۶۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ است. 
تولید نفت آن توسط EP Petroecuador  مدیریت 

می شود و این کشور یکی از اعضای سابق اوپک است.
۸. پادشاهی نروژ

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۸.۱۲ میلیارد بشکه
پادشاهی نروژ یک کشور اروپایی است که ششمین 
با ۷۸۱۲۸ دالر  داخلی سرانه در جهان  ناخالص  تولید 
است. این کشور همچنین با تولید ۲.۲۶ میلیون بشکه 
در روز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است. 
نکته مهم این است که نروژ نقش مهمی در جایگزینی 
اکنون  و  می کند  ایفا  اروپا  نیازهای  برای  روسیه  نفت 
این،  بر  عالوه  است.  اروپا  گاز  تامین کننده  بزرگترین 
پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین نیز باعث افزایش 
تولید نفت نروژ شده است زیرا انتظار می رود تولید نفت 

در سال آینده به ۴.۳ میلیون بشکه برسد.
۱۹. جمهوری آنگوال

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۷.۷۸ میلیارد بشکه
جمهوری آنگوال یک کشور آفریقایی با تولید ناخالص 
بزرگترین  نفت خام  است.  میلیارد دالری  داخلی ۲۱۳ 
صادرات آن است که بیش از دو سوم درآمد ارزی آنگوال 
را تشکیل می دهد. درآمدهای نفتی آنگوال نیز منبع بحث 
و جدل بوده است، به طوری که مبالغ هنگفتی از خزانه 
گروه سونانگول که تا سال ۲۰۱۹ تولید نفت در این کشور 
را کنترل می کرد، بی حساب مانده است. آنگوال اکنون 
تولید نفت خود را از طریق نهاد جدیدی به نام آژانس ملی 

نفت، گاز و سوخت زیستی )ANPG( مدیریت می کند.
۲۰. جمهوری آذربایجان

ذخایر نفت تا سال ۲۰۲۱: ۷ میلیارد بشکه
جمهوری آذربایجان یک کشور اروپایی و آسیایی با 
۱۶۰ میلیارد دالر اقتصاد است. در حالی که عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیست، با این وجود 
برای مدیریت تولید روزانه نفت خود از نزدیک با این 
سازمان هماهنگ است. ذخایر نفت آذربایجان در سال 
۲۰۲۱ به هفت میلیارد بشکه رسید؛ رقمی که آخرین بار 
و  اوپک  برآوردهای  توسط  و  به روز شد  در سال ۲۰۰۳ 
بریتیش پترولیوم نیز تایید شده است. تولید روزانه ۵۵۰ 
هزار  بشکه و عرضه مایعات آن در سال آینده ۸۰۰ هزار 

بشکه در روز برآورد می شود.

اخبار

ذخایر جهانی نفت به همان 
اندازه که همه جا وجود دارند، 

بی نهایت نیستند. با رشد 
اقتصاد هند و چین، تقاضای 

جهانی نفت طی چند دهه 
گذشته به طور پیوسته در حال 

افزایش بوده است. بر اساس 
آماری که آژانس بین المللی 

انرژی )IEA( تهیه کرده است، 
تقاضای نفت در سال 19۷1 به 

2.3 میلیون تن رسید و تا سال 
2019، آخرین سال کامل قبل 
از همه گیری ویروس کرونا، دو 
برابر شده و به 4.۶ میلیون تن 

رسیده است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 1401۶031۷001002۸52 - 1401/۷/19 صادره از هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از 5۸/25 بخش 9 اهواز حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی )شرکت سهامی ایجاد 
باغات کوی شاه به شماره سهام 15۷0( به متقاضی آقای محمد ساعدی مهر فرزند جمعه به شماره 
ملی 1۷42340۶۶0 صادره از اهواز نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 455/39 متر مربع 
در قسمتی از پالک 5۸/25 واقع در بخش 9 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال 
ملک از مالک رسمی )شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه به شماره سهام 15۷0( بنام وی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ضمنا« صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/2۶ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/12

هاشمی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
5/2220 م/الف

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و کارت خودرو و کارت بیمه خودرو نوع 
وسیله نقلیه : سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 20۶  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 20۶ تیپ 5 سال 
9۷ و شماره پالک : 39ب2۸9ایران 20  به نام صاحب سند : امیرحسین شکربیگی مفقودگردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)1401/10/130(

ملی  کد  به  کالگر  حسینی  امید  سید  بنام  تا 1401  سال 92  از  قائمشهر  واحد  عمران  مهندسی  مدرک 
20۶4۶۸۸2۷۷ فرزند مهدی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.نوبت دوم )کد1401/10/131(

مفقودی برگ سبز خودرو سواری فولکس گل مدل 13۸۶ سفید روغنی به پالک243س5۷ ایران 44و شماره 
موتور uDH373995 و شماره شاسی ir85521007057به مالکیت جواد محمدی به همراه برگه کمپانی و سند 

فروش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/10/132(

کارت پایان خدمت به شماره سریال ۸205۸0۶2۷۶9 مربوط به اینجانب ابوذر معقول با کد ملی 0۸59۸53۶۶۷   
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/133(

  كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و کارت خودرو و 
کارت بیمه خودرو : و سایر مدارک نوع وسیله نقلیه : سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس دوگانه کارخانه  و رنگ 
خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1390  و شماره پالک : ایران12 ۸1۸ب۷4  به نام صاحب سند : خاطره تعبدی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/10/134(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نسرین حاجیوند خسروی فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 4210186805 
شماره  با  تهران  سما  آموزشگاه  از  صادره  معماری  کشی  نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  دورود  از  صادره 
سریال2722245مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آموزشکده 

سما تهران به کد پستی1477999651 ارسال نماید.نوبت اول)کد1401/10/135(

   سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و کارت هوشمند خودرو پیکان  به نام وسیله 
نقلیه : وانت  و رنگ خودرو : سفید-روغنی به مدل وسیله نقلیه : 1385 شماره پالک : 33 744 ج 57  و شماره 
شاسی : 12166147  و شماره موتور : 11284088864  به نام صاحب سند : علی ناصر جلیل وند  تعبدی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/10/158(

کارت هوشمند خودرو محمدرضا نظری شهر بیجاری با کد ملی 2650216832 شماره شناسنامه 0 فرزند 
علیرضا خودرو وانت پیکان سفید روغنی مدل 1389 شماره پالک 56 ایران 663 ط 49 شماره شاسی 118515 
شماره موتور89017340 به نام سید علی باقری در تاریخ 1400/10/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. )کد1401/10/136(

شماره  و  588-24ج46  پالک  بشماره  و   1390 مدل  زامیاد  نیسان  خودرو  سبز  برگ  و  کارت 
است  اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   612519 موتور  شماره  و   NAZPL140TBO339342 شاسی 

)کد1401/10/137(

کارت دانشجویی به نام پگاه فراهانی ورودی 1400 برای دانشگاه شهید بهشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد. )کد1401/10/138(

شناسنامه  و جواز کسب و قولنامه استیجاری و کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت 
اینجانب محسن طبسی کد ملی : 0010623930 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/139(

فیش کارت هوشمند ناوگان حمل ونقل به شماره 2436533 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
)کد1401/10/140(

پروانه اشتغال نظام مهندسی اینجانب فرزین تیموری شماره شناسنامه 3 کد ملی 5010947358 به شماره 
مدرک  است  خواهشمند  یانبنده  از  است.  گردیده  مفقود  سری 251563  شماره  به  و  پروانه 1230005928 
نماید. ارسال  محمودآباد  شهرستان  مهندسی  نطام  نمایندگی  دفتر   - محمودآباد   - مازندران  آدرس  به  را 

)کد1401/10/141(

مدرک کاردانی اینجانب فرزین تیموری به شماره شناسنامه 3 کد ملی 5010947358 متولد 1364 صادره از 
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبری بابل به شماره مدرک 2003 مورخ 1388/10/01 درتاریخ 1400/09/04 
مفقود گردیده است.از یابنده خواهشمند است مدرک مذکور را به آدرس مازندران - بابل - میدان کشوری - 

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبری ارسال نماید.)کد1401/10/142(

مدرک کارشناسی ناپیوسته اینجانب فرزین تیموری به شماره شناسنامه 3 کد ملی 5010947358 متولد 
1364 صادره از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار به شماره 3/508 مورخ 1390/08/30 
مفقود گردیده است. از یابنده خواهشمند است مدرک مذکور را به آدرس مازندران - بابلسر - موسسه آموزش 

عالی و غیر انتفاعی پارسا ارسال نماید.)کد1401/10/143(

برگ سبز خودرو  سواری  و نام وسیله نقلیه : پژو 206  و رنگ خودرو : نقره ای - متالیک  و مدل وسیله 
نقلیه : 1389  و شماره پالک : 918ج40-21  و شماره شاسی : NAAP41FD9AJ279926  و شماره موتور 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  : سحر ارسطوئیان مفقود گردیده و  نام صاحب سند  به    13389001183 :

)کد1401/10/144(

  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش   نوع وسیله نقلیه : خودرو سواری  به نام وسیله 
نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1390 و شماره پالک : 471ل84 و شماره شاسی : 
S3412290393869 ,شماره موتور : 4442595  به نام صاحب سند : محسن معصومی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/145( 

کارت خودرو محمد علی محمودی با کد ملی 005۶55912۷شماره شناسنامه3۸4۶فرزند جمشید خودرو 
ایران ۶۸ وشماره شاسیNAACJIJCXDF138507و  سمند سفید روغنی مدل91 شماره پالک42ق331 
شماره موتور147H0036744 در تاریخ9/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است)کد1401/10/146(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پژمان قنبری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه و کد ملی 2210003024 
صادره از تنکابن در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی صادره از دانشگاه 
کار با مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه کار به نشانی 
تهران-خیابان شهید بهشتی- خیابان قنبرزاده-خیابان خرمشهر- پالک ٢0٢-موسسه آموزش عالی کار ارسال 

نماید.نوبت اول )کد1401/10/147(

بدینوسیله اعالم میدارد پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت -63512ح10- به نام شرکت عمران 
ابنیه آسایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 348743 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شرکت عمران ابنیه آسایش - سهامی خاص به شماره ثبت 348743 

کارت دانشجویی اینجانب سعید شادکام دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بجنورد به شماره 
دانشجویی 40113114165 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/149(

مدارک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمحّمدجالل موسوی خلخالی فرزند سیدهاشم به شماره شناسنامه311۶0 
صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته ساختمان_کارهای عمومی ساختمان صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
رودهن با شماره1۸9۷۸مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رودهن به نشانی ارسال نمایید. )کد1401/10/150(

کد  و   997 شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  دار  گله  نوید  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
ملی4133058887 صادره از بروجرد در مقطع کاردانی رشته شهرسازی صادره از دانشگاه علمی کاربردی خرم 
آباد با شماره 13793/82 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خرم آباد به نشانی خرم آباد گلدشت غربی خیابان ارم خیابان بهمن کد پستی 

6814844737ارسال نماید. نوبت اول )کد1401/10/151(

معاینه  و  خودرو  هوشمند  کارت  و  خودرو   سبز  برگ  و  کمپانی   سند  و  سوخت   هوشمند  کارارت 
فنی خودرو نوع وسیله نقلیه : سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند ,رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
: naac91cc0bf860071  و شماره  نقلیه : 1390  و شماره پالک : 16ب525ایران 3۸  و شماره شاسی 
موتور : 12490041838  به نام صاحب سند : رباب قاسمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/10/152(

اصل برگه سبزخودرو/سند کمپانی/وکالت نامه/ کارت خودرو )پژو207 سفید( به شماره پالک)52ج338ایران 
44(به شماره شاسی)NAAR13FE6HJ485266(به شماره موتور)177B0007668( به نام خانم )مرضیه علی 

حسینی(مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .)کد1401/10/153(

. پروانه کارآموزی وکالت خانم فاطمه اصحابی فرزند رمضان با کد ملی 45۷00۶0۷91 و شماره پروانه 50539، 
از تاریخ 1401/۶/31 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس 

سمنان، بلوار میرزای شیرازی، مرکز وکالی قوه قضاییه ارسال نماید. )کد1401/10/154(

برگ سبز خودرو سواری  و نام وسیله نقلیه : سمند و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1390  و شماره 
  147H0045790 : و شماره موتور  NAACR1HS0DF558171 : پالک : 59ی514ایران 77  و شماره شاسی
به نام صاحب سند : محمد فالح نژاد سواری مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/155(

به  ای-متالیک  نقره   206SD-TU5 پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه 
شماره پالک ایران11 573ج49 مدل 1393 به شماره شاسی NAAP41FD5EJ668178 و شماره موتور 
163B0065743 بنام صاحب سند خانم افروز پرهیزگار کهنه اوغاز مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

)کد1401/10/156(

جواز کسب ا اینجانب وحید جهانشاهی ساریخان بگلو فرزند علمشاه شماره شناسنامه ۶3۷5کد ملی 
00۷۷۶۶14۷۸ صادره از تهران در تاریخ 1401/10/09 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/10/157(

برگ سبز و سند کارخانه خودروی تیبا صندوق دار به مدل 1399 به شماره پالک 92ص941/ 75 به رنگ سفید 
به شماره موتور M15/8890674 و به شماره شاسی NAS811100L5880107 به مالکیت جواد طالبیگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/158(

مفقودی برگ سبز خودرو سواری فولکس گل مدل 13۸۶ سفید روغنی به پالک243س5۷ ایران 44و شماره 
موتور uDH373995 و شماره شاسی ir85521007057به مالکیت جواد محمدی به همراه برگه کمپانی و سند 

فروش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد


