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قیمت نفت یک دالر باال رفت

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر خوش بینی به بهبود 
تقاضای چین برای سوخت و انتشار آماری که کاهش ذخایر سوخت آمریکا 

را نشان داد، حداکثر یک دالر افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹۴ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش، به ۷۹ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز 

پنجشنبه با ۸۵ سنت افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۱ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش، به ۷۴ دالر و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا شب گذشته، با ۸۳ افزایش بسته شده بود.
با این حال، هر دو شاخص پس از حدود هفت درصد کاهشی که در 
در روزهای نخست معامالت هفته جاری داشتند، در مسیر ثبت کاهش 
هفتگی قرار دارند. نگرانی ها نسبت به رکود احتمالی اقتصاد جهانی، بر 

فضای معامالت تاثیر منفی گذاشته است.
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: 
خوش بینی نسبت به بازگشایی اقتصاد چین به خصوص تدابیر محرک 
اقتصادی بیشتر برای تقویت بخش امالک، عامل اصلی خوش بینی برای 
قیمت های نفت است که دورنمای تقاضا در سال میالدی جاری را بهبود 
بخشیده است. افت ارزش دالر آمریکا هم به روند افزایشی قیمت ها در 

بازارهای نفت کمک کرد.
کرد.  اعالم  را  بیشتری  دولتی  حمایتی  تدابیر  شنبه  پنج  روز  چین 
همچنین مقامات حمل و نقل چین اعالم کردند انتظار می رود شمار 
سفرها از طریق جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی چین در تعطیالت سال 
نوی چینی، به ۲.۱ میلیارد مورد برسد که دو برابر ۱.۰۵ میلیارد سفر در 
مدت مشابه سال گذشته خواهد بود. پروازهای مسافری روزانه که برای 
فصل تعطیالت که از روز شنبه آغاز می شود، برنامه ریزی شده است، 
معادل حدود ۷۳ درصد پروازهای است که پیش از آغاز پاندمی در سال 

۲۰۱۹ انجام شده بود.
چین که بزرگترین وارد کننده نفت در جهان به شمار می رود، سیاست 
سختگیرانه کووید صفر را اواخر سال میالدی گذشته به یکباره متوقف کرد 
که به افزایش موارد ابتال به کووید در سراسر این کشور منجر شد. اگرچه 
فعالیت بخش خدمات چین در دسامبر، برای چهارمین ماه متوالی کاهش 
یافت اما روند کاهشی آهسته شد و اعتماد تجاری به باالترین حد ۱۷ ماه 

گذشته بهبود یافت.
بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا، گزارش اداره اطالعات انرژی نشان 
داد ذخایر سوخت هایی شامل دیزل و نفت کوره در هفته منتهی به ۳۰ 
دسامبر، به میزان ۱.۴ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده که بسیار باالتر از 
پیش بینی کاهش ۳۹۶ هزار بشکه ای از سوی تحلیلگران بود. ذخایر بنزین 
آمریکا هفته گذشته ۳۴۶ هزار بشکه کاهش یافت در حالی که تحلیلگران، 

کاهش این ذخایر به میزان ۴۸۶ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش:

سال آینده واردکننده بنزین می شویم
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
پاالیش گفت: اگر با این روند مصرف بنزین را 
ادامه بدهیم، نیمه دوم سال آینده به یک وارد 

کننده بنزین تبدیل می شویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نژادعلی در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ناترازی ها قبل 
از برنامه اول توسعه اقتصادی وجود داشت و 
تا پایان برنامه پنجم نیز ناترازی داشتیم، اما در 
سال ۹۷ با راه اندازی فاز اول پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که بزرگترین تولید کننده بنزین در 
کشور است باعث شد ما به سمت تراز مثبت 

بین تولید و مصرف حرکت کنیم.
وی ادامه داد: وضعیت تولید بنزین در کشور 
به یک عدد قابل قبولی رسید و در سال ۹۸ تراز 
مثبت را تجربه کردیم یعنی اولین باری بود که ما 
در چندین سال گذشته به سمتی رفتیم که تراز 
بین تولید و مصرف عدد مثبتی را نشان می داد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: اواخر سال ۹۸ - ۹۹ و ۱۴۰۰ بحث کرونا را 
داشتیم و با شروع ویروس کرونا در کشور شاهد 
کاهش سفرها و کاهش مصارف بنزین در کشور 
و مصرف  تولید  در  که  ناترازی  این  و  بودیم  را 

داشتیم عددش را بزرگ جلوه می داد.
وی ادامه داد: اواخر برنامه سوم بخش ایجاد 
کارت  از  استفاده  و  سوخت  هوشمند  سامانه 
هوشمند سوخت در مجلس طرح موضوع دادن 
که مصوب شد و اجرای این کار در سال ۸۶ یعنی 
دومین سال برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاد و 
در سال ۸۵ بیشترین واردات بنزین را به عدد ۲۹ 

میلیون لیتر در روز داشتیم.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفتی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند 
سوخت به یکباره مصرف بنزین به منفی ۱۲.۵ 
درصد نسبت به سال قبلش کاهش پیدا کرد و 
۱۰.۲ درصد رشد مصرف در سال ۸۵ نسبت به 
سال ۸۴ بود و این منفی ۱۲.۵ درصد یعنی تقریباً 

۲۲.۵ درصد کاهش مصرف داشتیم.
وی افزود: با ابزار غیر قیمتی رفته رفته قیمت 
بنزین افزایش پیدا کرد و توانستیم مصرف بنزین 
را با توجه به تعداد خودروهایی که هر ساله به 
تعداد خودورهای کشور اضافه می شدند ادامه 
بدهیم و در سال ۹۸ مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز رسیده بود و با به کارگیری از سامانه 
هوشمند سوخت و سهمیه بندی مجدد باعث 
شد که مصرف به ۷۲ میلیون کاهش پیدا کند و 
با دو تجربه ای که در ارتباط سهمیه بندی سوخت 
انجام دادیم شاهد بودیم که ابزارهای غیر قیمتی 
می تواند به میزان مصرف و مدیریت در مصرف 

کمک بکند.
نژادعلی ادامه داد: به کارگیری ابزارهای غیر 
قیمتی و اعمال سیاست های مرتبط بر مدیریت 

مصرف بنزین تأثیر گذار خواهد بود.
با  اضافه کرد: سامانه هوشمند سوخت  وی 
جدیت فرآیند خود را ادامه می دهد و بحث اعتبار 
سهمیه ای را که در نرخ دوم کارت های هوشمند 
سوخت با عنوان تعدیلی که از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر 
رسید آن هم یکی از اعمال سیاست ها است و باز 
سیاست های مختلفی را که دولت تبیین خواهد 
کرد و به فاز اجرای بیافتد تا بتوانیم از سامانه 
مدیریت مصرف  راستای  در  هوشمند سوخت 

سوخت نهایت بهره برداری را ببریم.
در ادامه این برنامه، سعید مداح مروج، مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به میزان 
مصرف مجبور شدیم که از همه پتانسیل های 
موجود در کشور استفاده کنیم و در سال گذشته 
متناسب با میزان مصرف، تولید به طور متوسط 
روزانه ۹۷ میلیون لیتر در روز بود و امسال میزان 
تولید از ابتدای سال تا به امروز ۱۰۳.۵ میلیون 

لیتر در روز است.
وی افزود: ما عمالً به کمک پاالیشگاهی که 
نفت خام را پروسس و پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس که میعانات را باز پاالیش می کنند ما قادر 
هستیم با الگوهای فرآیند خاصی که در تک تک 
این واحدها متوسط با شرایط خودشان اجرا شده 
و به بهره برداری رسیده می توانیم ۱۰۳ تا ۱۰۵ 
میلیون لیتر بنزین تولیدی را به ۱۱۲ میلیون لیتر 

در روز افزایش دهیم.
مروج گفت: این یک هماهنگی است و زمان 
خاصی به آن معنا ندارد ما مجبور هستیم از 
همه ظرفیت های موجود کشور حتی از انبارهای 

خودمان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: این آمادگی را داریم که بتوانیم 
۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیترر در روز به طور پیوسته 

تولید را داشته باشیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی افزود: اگر با 
این روند مصرف را ادامه بدهیم نیمه دوم سال 

آینده به یک وارد کننده بنزین تبدیل می شویم.
تردد خودروهای بی کیفیت با مصرف سوخت 

باال در کشور
در ادامه این برنامه، مصطفی نخعی عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
از  توجهی  قابل  حجم  گذشته،  سال های  در 
بنزین مورد نیاز کشور را وارد می کردیم، بعد 
از راه اندازی ستاره خلیج فارس، برای مدتی به 
یکی از صادرکنندگان بنزین تبدیل شدیم. اما 
االن متأسفانه به یک ناترازی در بحث بنزین 

رسیدیم.
وی افزود: دو دلیل اصلی در ناترازی بنزین 
وجود دارد، یکی ناشی از سیاست های قیمتی و 

دیگری ناشی از سیاست های غیر قیمتی است.
نخعی ادامه داد: در بحث سیاست های قیمتی 

نیز اینکه قیمت بنزین در کشور ما نسبت به 
کشورهای همسایه یا نسبت به کشورهای دنیا 

خیلی پایین تر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت باید افت پول ملی را مدیریت کند 
و در بحث مدیریت مصرف نباید همه توپ را 
در زمین مردم بیاندازیم باید از تجربیات سایر 

کشورها در این زمینه استفاده کنیم.
وی افزود: طبق مصوبه مجلس که تعدادی 
خودرو وارد کشور می شود و این یک ایراد است، 
ما در صنعت خودروسازی با مشکل خودروهای 
بی کیفیت با مصرف سوخت باال مواجه هستیم.

نخعی اضافه کرد: در یک بازه زمانی طرحی به 
نام طرح سی ان جی شروع شد و تعدادی جایگاه 
سی ان جی را در اقصی نقاط کشور افزایش داد، 

اما در ادامه این روند کند شد.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته تمرکزها 
روی خودروهای فرسوده بوده و تا مقطعی این 
رها  بعدها  اما  داشت،  خوبی  پیشرفت  طرح 
شد که متأسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد 
و به نظر می رسد دولت برنامه مشخصی برای 

مدیریت مصرف سوخت ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: ما در مجلس برای ناترازی برق، بودجه، 
گاز جلسات متعددی گذاشتیم و مدام از این 

ناترازی صحبت می کنیم.

اخبار

مروج: سامانه هوشمند سوخت 
با جدیت فرآیند خود را 

ادامه می دهد و بحث اعتبار 
سهمیه ای را که در نرخ دوم 
کارت های هوشمند سوخت 

با عنوان تعدیلی که از ۲۵0 به 
1۵0 لیتر رسید آن هم یکی 
از اعمال سیاست ها است و 
باز سیاست های مختلفی را 

که دولت تبیین خواهد کرد و 
به فاز اجرای بیافتد تا بتوانیم 

از سامانه هوشمند سوخت 
در راستای مدیریت مصرف 

سوخت نهایت بهره برداری را 
ببریم

هرچند که ایده "تفکیک آب شرب و آب بهداشتی" در ایران، سابقه ای 
بیش از یک دهه دارد اما علیرغم نظرات مختلف طی سال های اخیر، 
هنوز این طرح وارد مرحله اجرایی نشده و آنطور که مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب تهران نیز اعالم کرده، برنامه ای برای اجرای این طرح در 

پایتخت نیست، چراکه توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش ایسنا، طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی مدت زمان 
زیادی است که پشت در تصمیم گیری ها مانده و نظرات متفاوتی برای 
اجرای این طرح داده می شود. حساسیت سازمان های ناظر بر کیفیت 
آب بهداشتی دلیلی شد تا این طرح تا کنون مورد توجه جدی مسئوالن 
آبی قرار نگیرد و این در حالی است که ایران که در منطقه خشک و 
نیمه خشک جهان قرار دارد آب با هزینه های گزاف تولید و با هزینه 
های بسیار سنگین تصفیه می شود و سپس در پروسه های هزینه 
بر تبدیل به آب قابل شرب می شود و در شبکه توزیع شهری قرار 

می گیرد.
از آب تولیدی به  این فرایند درحالی است که فقط شش درصد 
بهداشتی  مصارف  صرف  مابقی  و  رسد  می  انسانی  شرب  مصرف 
)شست و شو(، آبیاری فضای سبز خانگی و استحمام می شود و در 
واقع بخش اعظمی از هزینه های تولید آب شرب در پروسه مصرف، 

به هدر می رود.
با این حال، عزم جدی برای اجرای این طرح در وزارت نیرو وجود 
ندارد و آنطور که محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
تهران - به ایسنا گفته، اجرای طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی در 
تهران توجیه ندارد، چراکه تهران به دلیل اینکه آب خام با کیفیتی دارد 

و هزینه های تصفیه در تهران نسبت به اینکه شبکه ایجاد کنیم بسیار 
کمتر است، لذا اگر بخواهیم تفکیک آب شرب و بهداشتی را داشته 

باشیم حداقل باید ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه احداث شود.
وی با بیان اینکه این مساله بدین معناست که نیازمند ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای اجرای این طرح هستیم، گفت: اجرای طرح تفیک 
آب شرب و بهداشتی هیچگونه توجیه اقتصادی در تهران ندارد. در 
پایتخت کیفیت آب خام باالست و هزینه های تصفیه آب در تهران 

نسبت به اجرای این طرح بسیار پایین تر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه حتی اجرای 
این طرح در درازمدت نیز منفعت اقتصادی به دنبال نخواهد داشت، 
اظهار کرد: اجرای این طرح در تهران مورد بحث نیست و با توجه به 
اینکه کیفیت آب خام در تهران باالست معنا و مفهومی برای اجرای 

آن وجود ندارد.
پرونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در شرایطی در تهران بسته 
شده که هر روز وضعیت منابع آبی تهران نسبت به روز قبل بدتر 
می شود و باید چاره اساسی برای مقابله با مصرف باالی آن درنظر 
گرفته شود؛ هرچند که شاید اجرای این طرح نیز نتواند ریسمان نجات 
منابع آبی باشد اما بی شک منابع آبی نیازمند یک تغییر رویه و توجه 

بیشتر هستند.

ونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران بسته شد پر

علیرغم خبرهای زیادی که درباره اجرای ساالنه ۱۱۰ هزار 
نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی در سال جاری و ۵۵۵ 
هزار نیروگاه در ۵ سال از ابتدای سال منتشر شد، تاکنون این 

نیروگاه ها به مرحله اجرایی نرسیده اند.
به گزارش ایلنا، نیروگاه های خورشیدی حمایتی به معنای 
نیروگاه های خورشیدی ۵ کیلوواتی است که برای اقشار کم 
درامد احداث می شود. برق تولیدی این نیروگاه به شبکه 
برق  تضمینی  خرید  قرارداد  یک  اساس  و بر  شده  تزریق 
۲۰ ساله به وزارت نیرو فروخته می شود و این اقشار از این 

طریق، تولید کننده برق شده و درآمد کسب می کنند.
علیرغم خبرهای زیادی که درباره اجرای ساالنه ۱۱۰ هزار 
جاری  سال  حمایتی در  ۵ کیلوواتی  خورشیدی  نیروگاه 
سال منتشر  ابتدای  ۵ سال از  در  نیروگاه  ۵۵۵ هزار  و 

شد، تاکنون این نیروگاه ها به مرحله اجرایی نرسیده اند.
با  گو  و  گفت  در  صالحی  حمیدرضا  ارتباط  همین  در 
جاری  سال  داشت: در  اظهار  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار 
پروژه ها  این  شدن  اجرایی  بهتر  برای  ۵جانبه  تفاهم نامه 
گذشته  سال های  به  نسبت  حتی  اما  است،  شده  امضا 
عقب هستیم.سال گذشته بسیج سازندگی در چهار استان 
تعداد  اردبیل  و  اصفهان  کشور از جمله خراسان رضوی، 
زیادی پروژه خورشیدی حمایتی توسط شرکت های پیمانکار 
انجام داد و برنامه این بود که تعداد استان ها در سال جاری 
گسترش یابد. ولی چیزی که شاهد هستیم این است که 

حتی روال سال گذشته نیز امسال متوقف شده و پروژه ها 
امداد  کمیته  همینطور  نشده اند.  واگذار  سال  ابتدای  از 
در سال گذشته در بعضی استان ها قرارداد برای واگذاری 
قرارداد  انعقاد  جاری  سال  در  کرد ولی  منعقد  ها  پروژه 
در  حمایتی  های  پروژه  متوقف شده است، اغلب  کامال 
طول سالهای گذشته در استان های کشور اجرا شده است؛ 

تجهیزات این نیروگاه ها نیز تهیه شده است.
از  یکی  گفت:  پروژه ها  توقف  علت  درباره  وی 
پروژه های  روی  دستوری  قیمت گذاری  اشکاالت اصلی، 
خورشیدی است. وزارت نیرو از ابتدای سال برای پروژه های 
۵ کیلوواتی سقف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده 
و  غیرضروری  کار  خصوصی این  نظر بخش  از  که  است 
البته غیرکارشناسی است. قیمت نیروگاه خورشیدی در هر 
استان، طی استعالم قیمت از شرکت ها و یا مناقصه تعیین 
می شود و بسته به شرایط هر استان و زمان برگزاری استعالم 
و تورم و نرخ ارز می تواند متفاوت باشد. اینکه یک قیمت 
برای نیروگاه خورشیدی از مرکز به همه استان ها ابالغ شود، 

دلیل کارشناسی ندارد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: در ابتدای سال جاری در خراسان شمالی مناقصه ای 
برای ۱۰۰ نیروگاه برای مددجویان کمیته امداد برگزار شد و 
برنده مناقصه با ۱۲۰ میلیون تومان برنده شد. اکنون چند ماه 
از آن زمان گذشته است و قیمت نیروگاه قطعا از ۱۲۰ میلیون 

باالتر است ولی وزارت نیرو کماکان اصرار دارد که  تومان 
نیروگاه ها باید با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شود.

وی ادامه داد: اصرار وزارت نیرو روی قیمت ۱۰۰ میلیون 
تومان قطعا منجر به توقف اجرای نیروگاه می شود و اگر 
پنل،  کیفیت  شود، باید در  اجرا  قیمت  این  با  جایی  در 
اینورتر، تجهیزات حفاظتی، سازه، ارت و سایر موارد شک 
سال های  حمایتی را در  ارگان  و احتماال مددجو و  کرد 
آینده با مشکالت روبرو خواهد کرد. اصرار روی قیمت های 
پایین و در نتیجه کیفیت های پایین به حدی است که ما 
آبگرمکن های  منفی  تجربه  نکند  است که  کرده  نگران  را 
خورشیدی در روستاها مجددا برای سیستم های خورشیدی 
فرهنگ سازی  در  منفی  اثر  و  شود  فوتوولتائیک تکرار 
انرژی های  اصلی  متولی  عنوان  به  نیرو  بگذارد. وزارت 
کیفیت  که  کند  دقت  موضوع  این  به  تجدیدپذیر باید 
سیستم هایی که اکنون نصب می شوند، روی فرهنگ سازی 

و آینده تاثیر دارد.
نرخ های  ساالنه  نیرو صرفا  وزارت  کرد:  تاکید  صالحی 
پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را تعیین می کند و این 
نرخ ها باید در ابتدای هر سال ابالغ شوند که در سال جاری 
علیرغم پیگیری های بسیار، نرخ ها پس از ۸ ماه و در آبان ماه 
ابالغ شدند. این تاخیر در ابالغ نرخ ها خود موجب از دست 

رفتن ۸ ماه از سال شد.
نیروگاه های  قیمت  تعیین  کرد:  خاطرنشان  وی 

حمایتی وظیفه وزارت نیرو و اصوال وظیفه دولت نیست.
فرایند  یک  در  گذشته  سال های  در  نیروگاه ها   قیمت 
رقابتی در مناقصه و یا استعالم قیمت توسط ادارات کمیته 
امداد و بسیج سازندگی در هر استان مشخص می شدند، و 
این روال در سال های گذشته متداول و اصالحات الزم در آن 
انجام شده بود و داشت مسیر خود را طی می کرد و گسترش 
می یافت که متاسفانه امسال ایده های غیر عملیاتی مانند 
واگذاری بسته های ۵ هزار تایی، سقف قیمت ۱۰۰ میلیون 
تومانی، گارانتی ۲۰ ساله عملکرد سیستم مطرح شد، و عمال 

واگذاری پروژه ها را ۱۰ ماه به عقب انداخت.
بیان  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
داشت: وظیفه وزارت نیرو تعیین نرخ های خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر به اندازه مناسب و ابالغ آنها در ابتدای هر 
سال است، نه تعیین قیمت نیروگاه. تعیین قیمت نیروگاه 
وظیفه ادارات استانی کمیته امداد و بسیج سازندگی در هر 
استان است که از طریق استعالم قیمت و برگزاری مناقصه 
انجام می دهند. این قیمت ممکن است در یک استان در 
یک زمان از سال برابر ۱۱۵ میلیون تومان باشد، در استان 
یا  و   ۱۳۰،  ۱۲۵ برابر  سال  از  دیگر  زمان  یک  در  دیگری 
۱۳۵ میلیون تومان شود. قیمت گذاری دستوری کال اشتباه 
است، و تعیین عدد ۱۰۰ میلیون تومان نیز اشتباه مضاعف 
است و این یکی از دالیلی است که موجب از دست دادن 

۱۰ ماه از سال شده است.

اجرای 110 هزار نیروگاه ۵ مگاواتی به کجا رسید؟
 سنگ اندازی برای احداث نشدن نیروگاه های خورشیدی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سامان رضازاده ساعتلو فرزند مجید به شماره شناسنامه 2741281432و 
کد ملی 2741281432 صادره از ارومیه در مقطع کارشناسی رشته برستاری صادره از دانشگاه علوم برشکی 
ارومیه با شماره 985/6/4ب مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه علوم بزشکی ارومیه به نشانی ارومیه خیابان اورزانس ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/10/226(

برگ سبز خودروی پژو 405GLX-XU7 به مدل 1398 به پالک ایران ۲0 443 ط 3۶ به رنگ نقره ای- 
متالیک به شماره موتور 124K1355167 به شماره شاسی NAAM01CE7KK177210 به مالکیت علی 

حیدرنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/227(

 NAAB66PE4HC404661اینجانب مهدی مژده جویباری مالک خودرو وانت آریسان ب شماره شاسی
و شماره موتور118J5008708 ب علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مدت 

مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .)کد1401/10/228(

سند مالکیت  و سند کمپانی موتور  به نام وسیله نقلیه : آپاچی  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : 13۸9 و شماره پالک : 1۸۲7۲ / 1۲4 و شماره شاسی : NE8***160R8901161 و شماره موتور : 
0E4CA2267854  به نام صاحب سند : جواد ملک زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/229(

با شماره  ایران 43  انتظامی 73ع987  آقای محسن رنجکش مالک کامیون مدل 1381به شماره  چون 
شاسی37438116530588 و شماره موتور 33796210482551 به علت فقدان سند تقاضای صدور سند 
المثنی نموده است.لذاچنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15روزاز تاریخ 
نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 

8جاده ساوه مراجعه نمایند)کد1401/10/230(

 MVM550 : كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت و برگ سبز خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه
 : ایران49 و شماره شاسی  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 139۵ و شماره پالک : ۵4ج۲۸۵ 
 : سند  صاحب  نام  به    MVM484FCBDG004339  : موتور  شماره  و   NATGCASL5G1004334

محمدرضا ذاکریان زاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/231(

نظربه اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی دنیزگشت اریایی درشهرتهران باصاحب امتیاز 
خانم فرشته صفرنژاد بیجاربنه درشرف تبدیل وضعیت ازحقیقی به حقوقی می باشد،ازکسانیکه از دفترمذکور 

ادعا وشکایتی دارند
دعوت میگردد مراتب را طی دوماه ازتاریخ این اگهی بصورت کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری -دفتر 

نظارت برشرکتهای حمل ونقل هوایی و امور فرودگاهی اعالم نماید.
دفترخدمات مسافرت هوایی دنیزگشت اریایی

 NAAP13FF9FJ327606 اینجانب سلمان توکلی مقدم مالک خودرو پژو ۲0۶ تیپ ۵ به شماره شاسی
و شماره موتور 163B0215480 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 

است.)کد1401/10/232(

به استناد صورتجلسه شماره 38 مورخ 04/10/1401 هیات مدیره موسسه غیرتجاری کوثر آتی ساز سوهانک 
به شماره ثبت 54450 به شناسه ملی 14011549019 -1 آقای خسرو کامرانی به سمت ریاست هیات مدیره 
انتخاب شد -2 آقای داود صادقی به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب شد -3 آقای رضا ظهراب نیا به 
سمت خزانه دار انتخاب شد -4 آقای فرهاد قاضی طباطبایی به سمت مدیر عامل انتخاب شد -5 آقایان خسرو 
کامرانی و داود صادقی و رضا ظهراب نیا و فرهاد قاضی طباطبایی دارای حق امضا هستند و کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و بروات، همچنین افتتاح حسابهای بانکی و به طور کلی کلیه امور 

بانکی مربوط به موسسه با امضای دو نفر از افراد فوق به همراه مهر موسسه معتبر می باشد.

 سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش پراید به نام وسیله نقلیه : 111 و رنگ خودرو : سفید و 
مدل وسیله نقلیه : 1397 و شماره پالک : ایران ۲0. 979ه ۵۵ و شماره شاسی : NAS431100J1025663 و 
شماره موتور : M13/6115628  به نام صاحب سند : مصطفی ناطق  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/233(

  برگ سبز سواری  به نام وسیله نقلیه : برلیانس هاچ بک 3۲0  و رنگ خودرو : نوک مدادی و مدل وسیله 
نقلیه : 139۶ و شماره پالک : ۵4۵ق 7۸ ایران ۶3 و شماره شاسی : NApH320ABH1010029 و شماره 
موتور : 115058  به نام صاحب سند : محمدرضا شهیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/234(

کارت دانشجویی اینجانب سید امیر مهدی محمدی به کد ملی 0640849245 فرزند سید علی اکبر به 
تاریخ تولید 1382/09/24 ورودی سال1401 دانشگاه صنعتی شاهرود رشته ساخت و تولید مفقود گردیده 

است )کد1401/10/235(

کارت سبز خودرو پراید به نام محمد بهادری به کد ملی ۲۲1۸99۸0۶۸ به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
پالک ۲۲ ایران 493و۵3 به شماره موتور ۲3۶۸۸۲9 و شماره شاسیS1412287736476 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/10/236(

 4250 شناسنامه  شماره   1288390459 ملی  کد  با  مجلسی  پور  جواد  احمد  سید  خودرو  کارت 
شاسی  شماره   34 653س  ایران   13 پالک  شماره   1399 مدل   SD مدل   206 خودرو  رسول  سید  فرزند 
مفقود  مجلسی  پور  جواد  احمد  سید  نام  موتور166B0043410به  شماره   NAAP41FE2LJ074331

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/237(

 برگ سبز پژو  به نام وسیله نقلیه : ۲0۶ و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 13۸1 و شماره پالک : 
۶3 ایران ۲۵۶ج1۵ و شماره شاسی : ۸1۶۲۶713 و شماره موتور : 10FSE24021851  به نام صاحب سند : 

فرزانه قشقایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/238(


