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 سخنگوی صنعت برق:
کمبود گاز مصرف برق را افزایش داد

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر میزان واردات نسبت به 
سال گذشته در همین زمان حدود 20 درصد بیشتر است و همچنین 

صادرات کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده است.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
روند تامین گاز نیروگاه ها باتوجه به شرایط کمبود اظهار داشت: باتوجه به 
مصرف باال در بخش خانگی و تجاری گاز تحویلی به نیروگاه ها نسبت به دو 
هفته قبل کاهش داشته است، در حال حاضر بیش از 60 درصد از سوخت 
نیروگاه هارا از طریق سوخت مایع نفت گاز و نفت کوره تامین و مابقی توسط 

سوخت گاز تامین می شود. 
وی افزود: از 120 نیروگاهی که در اختیار داریم 14 تا 15 نیروگاه از مازوت 
استفاده می کنند و مابقی نفت گاز و گاز مصرف می کنند، در هر حال 
میزان مصرف روزانه نفت گاز 2 برابر نفت کوره است، در کل نیروگاه های 
کشور عمدتا بر پایه گاز طراحی شده اند ولی در شرایط فعلی که سوخت 
گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش قابل مالحظه پیدا کرده ناگزیر باید 
از سوخت دوم استفاده کنیم. در این شرایط سبد سوخت تحویلی ما 

مطمئن تر  و امکان تامین برق پایدار هم بیش از قبل فراهم است. 
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مصرف برق نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 3 درصد افزایش داشته، گفت: در حال حاضر در مناطقی که 
گاز قطع شده استفاده از هیترهای برقی و یا اسپیلت ها رواج بیشتری داشته 
است، تحلیل مربوط به روز شنبه نشان داد که مناطق شمالی کشور 900 
مگاوات افزایش مصرف برق ناشی از استفاده از هیترهای برقی را داشتیم. 

وی تاکید کرد: هموطنان بدانند ما برای تولید برق از سوخت فسیلی 
استفاده می کنیم و در شرایط کنونی آب و هوایی، انتقال سوخت به نیمه 
شمالی کشور با سختی همراه است. بنابراین اگر از هیتر برقی استفاده 
می کنند حتما توجه الزم را داشته باشند که در مکانی که حضور ندارند 
وسایل گرمایش برقی را خاموش کنند و با بستن درب و پنجره ها از تلفات 
انرژی جلوگیری کنند، همچنین دمای منازل را روی 18 تا 21 درجه تنظیم 

کنیم تا صرفه جویی الزم صورت گیرد.
رجبی مشهدی در ادامه درباره وضعیت صادرت و واردات برق خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر میزان واردات نسبت به سال گذشته در همین زمان 
حدود 20 درصد بیشتر است و همچنین صادرات کاهش قابل مالحظه ای 

پیدا کرده است.
وی میزان واردات را بیش از دو برابر صادرات اعالم کرد و افزود: زمانی 
که از شرایط سرد عبور کنیم می توانیم مجددا تراز صادرات و واردات را 

برقرار کنیم.

بزرگترین میادین گازی جهان به درد مردم ایران نخورده است!

توسعهصنعتگازهنرمدیریتمیخواهد
میادین گازی ایران نظر هر کشوری را به خود 
جلب می کند، اما غافل از اینکه این فرصت برای 
مردم این سرزمین از دور دل می برد و از نزدیک 
زَهره. سناریوی قطع و یا اُفت فشار گاز در فصل 
سرما پدیده ای است که مردم یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان گاز جهان در این سال ها تجربه 
می کنند چراکه کارشناسان معتقدند؛ ایران به 
دلیل نداشتن زیرساخت مناسب، استراتژی و 
مشارکت با سرمایه گذار، در عمل نتوانسته سهم 

درستی از میدان های گازی خود داشته باشد.
اقتصاد24؛ در دولتی که وزیر نفت آن دستور 
رئیس جمهورش برای تعطیلی مراکز آموزشی و 
اداره های شهر تهران را به عنوان کمک بزرگی 
به تأمین و کاهش مصرف گاز کشور می داند؛ 
از  گاز  تولید  توسعه  انتظار  می توان  چطور 
بزرگترین میادین گازی جهان که در اختیار دارد 

را داشت!
ظرفیت های  از  یکی  معتقدند،  کارشناسان 
توسعه  برای  سرمایه  جذب  و  مالی  تامین 
میادین گازی و افزایش تولید، ایجاد مشارکت 

با کشور های متقاضی گاز است.
در همین رابطه محمد صادقی، کارشناس 
 24 اقتصاد  با  گفتگو  در  گاز  و  نفت  حوزه 
گفت: برنامه ریزی و توسعه تولید در صنعت 
گاز و تصاحب بازار پُر مشتری این محصول 
و از همه مهمتر تأمین به موقع نیاز مصرف 
داخل کشور و حفظ و نگهداری این محصول 
تماماً به سیاست های کارآمد نیاز دارد که همه 
این موارد به ایجاد زیرساخت الزم در توسعه 
هنر  که  باز می گردد؛ موضوعی  این صنعت 
ما  مدیران  متأسفانه  که  می خواهد  مدیریت 

ندارند.
نعمت  را  تحریم ها  برخی   شاید  افزود:  وی 
بدانند، اما ایرانِ در وضعیت تحریم، هیچ گاه 
نتوانست به درستی در بخش های باالدستی، 
سرمایه گذاری مناسب و افزایش تولید داشته 
باشد و همین موضوع فرصت تولید گاز از ایران 
را گرفت و به دست رقیب گازیش قطر داد و 
کشورمان را تا حد زیادی در زمینه بهینه سازی 
مصرف، ایجاد زیرساخت های مناسب و مازاد 

تولید برای صادرات ناتوان کرده است.
صادقی با بیان اینکه برداشت تجمیعی ایران 
از میدان گازی پارس جنوبی 2010 میلیارد متر 

مکعب است در حالی که قطر 3540 میلیارد 
متر مکعب برداشت دارد و این رقابت نابرابر 
داخلی  مصرف  برای  گاز  قطعی  جز  حاصلی 
ندارد، گفت: زمانی که برنامه دولتمردان تنها 
هیچ  و  است  داخلی  بازار  مصرف  برای  تولید 
تدبیری برای عرضه راهبرد های عملیاتی و اجرای 
برنامه های توسعه ای و ایجاد ظرفیت نگه داشت 
تولید در نظر گرفته نمی شود انتظار قطعی گاز 
آن هم در سرمای زمستان خیلی دور از انتظار 

نبوده و نیست.
این کارشناس حوزه نفت و گاز با بیان اینکه 
ایران در جایگاه دوم در ذخایر گاز طبیعی و 
در  خشک  طبیعی  گاز  کننده  تولید  سومین 
جهان به شمار می رود، با طرح این سوال که 
گاز  تامین  در  چرا  ظرفیت  همه  این  وجود  با 
مصرفی داخل کشور با مشکل روبرو هستیم؟ 
برنامه  صحیح  تبیین  در  برنامگی  بی  گفت: 
توسعه و اجرای نادرست برنامه ها بزرگترین و 

کلیدی ترین موضوع در عقب ماندگی ایران از 
تولید کافی و صادرات گاز است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قطع همکاری 
با سایر کشور ها و قرار گرفتن در فضای تحریم 
سبب کاهش سرمایه گذاری ها و عدم اعتماد 
که  شده  مهم  بخش  این  در  گذاران  سرمایه 
و  عملیاتی  برنامه های  گسترش  در  می تواند 
به  مربوط  برنامه های  حتی  و  توسعه  اجرایی 
ایجاد ظرفیت برای نگه داشت تولید و حتی حفظ 

بازار های تجاری آن اثرگذار باشد.
وجود  نمی توان  البته  کرد:  تصریح  صادقی 
مشکالت ساختاری را در استفاده از فرصت های 
رفع  در  ناتوانی  نادیده گرفت چراکه  رو  پیش 
مشکل یک سوی قضیه است و دالیل ساختار 
دیگری  مهم  موضوع  گاز  در صنعت  معیوب 
است. در هر صورت دولت ها تا زمانی که یک 
استراتژی جامع در زمینه توسعه صنعت گاز 
و  تولید  توسعه  در  نمی توانند  باشند  نداشته 

تأمین نیاز مصرف داخل و بازار جهانی حرفی 
برای گفتن داشته باشند.

این کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: در 
حالی حداکثر تولید ایران در پارس جنوبی ۷00 
میلیارد متر مکعب است که از این رقم چیزی 
از  نشان  این  و  نمی ماند  باقی  صادرات  برای 
ضعف در ساختاری است که همچنان به اشتباه 

در حال تکرار است.
سوآپ  قطع  امروز  شاید  صادقی،  گفته  به 
گازی ترکمنستان به ایران به دلیل تشدید سرما 
در منطقه بوده باشد و همین دلیلی بر قطعی 
گاز در مناطق زیادی از کشور شده است، اما 
سابقه قطع گاز ترکمنستان به روی خاک ایران 
به سال های قبل بازمی گردد که بهانه این کشور 
هنوز  که  می شد  مرتبط  اقتصادی  موضوع  به 
برخی از اتفاقات مربوط به قطعی مکرر گاز از 
سوی ترکمنستان مبهم بوده و مسئوالن در این 

باره شفاف سازی نکرده اند.

اخبار

صادقی، : برنامه ریزی و توسعه 
تولید در صنعت گاز و تصاحب 

بازار پُر مشتری این محصول 
و از همه مهمتر تأمین به موقع 

نیاز مصرف داخل کشور و حفظ 
و نگهداری این محصول تمامًا 

به سیاست های کارآمد نیاز 
دارد که همه این موارد به ایجاد 

زیرساخت الزم در توسعه این 
صنعت باز می گردد؛ موضوعی 
که هنر مدیریت می خواهد که 

متأسفانه مدیران ما ندارند

وزیر نفت با بیان اینکه در بعضی از روزهای دی ماه 1401 مصرف 
روزانه بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به دلیل سرمای شدید 
و پایداری هوا نسبت به مدت مشابه پارسال تا 150 میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است، گفت: طی 33 سال سابقه کاری ام در صنعت 

نفت تاکنون چنین سرمای پایداری در کشور شاهد نبوده ام.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی در گفت وگویی تلویزیونی ضمن یادآوری 
این موضوع که در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم روزانه حدود 250 
میلیون مترمکعب ناترازی گاز وجود داشت، بیان کرد: در همان زمان 
همه کارشناسان پیش بینی می کردند که دولت برای گذراندن زمستان 
با مشکالت زیادی روبه رو خواهد بود، اما به لطف پروردگار و تالش 
شبانه روزی کارکنان صنعت نفت و با مجموعه اقدام های کوتاه مدت 
و بلندمدت، زمستان پارسال را بدون قطعی گاز سپری کردیم. وی 
با اشاره به قطعی گاز و برق در زمستان 99 تصریح کرد: صنعت 
نفت با تکیه بر کارکنان متخصص خود با مجموعه اقدام هایی همچون 
برداشت حداکثری از میدان های مستقل گازی و مشترک، تعمیرات 
به موقع تأسیسات گازی در سکوها، پاالیشگاه ها و خطوط انتقال گاز 

توانست امسال در کشور تولید حداکثری گاز داشته باشد.
سطح  درصدی   30 تا   25 کمبود  به  اشاره  ضمن  نفت  وزیر 
زمستان  نیروگاه های کشور طی  در  مایع  ذخیره سازی های سوخت 
1400 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، گفت: پارسال با بسیج 

نفتکش های جاده پیما و تأمین سوخت Heavy End )سوختی شبیه 
به گازوئیل( از مجتمع های پتروشیمی توانستیم سوخت مایع مورد نیاز 

نیروگاه ها را تأمین کنیم.
اوجی با تأکید بر اینکه از روز نخست آغاز به کار دولت سیزدهم 
قرار  کار  دستور  در  گاز  مصرف  بهینه سازی  زمینه  در  اقدام هایی 
داشته است، اظهار کرد: همان طور که مطلع هستید از سال 1394 
تعرفه های گازبها در کشور هیچ تغییری نداشته است، اما از ابتدای 
امسال با هدف اصالح الگوی مصرف تعدادی جریمه و تشویق برای 
مشترکان پرمصرف و کم مصرف ازسوی شرکت ملی گاز ایران در نظر 
گرفته شد که در کاهش مصرف گاز بسیار موثر بوده است، در همین 
حال همزمان با این اقدام کارکنان صنعت گاز عملکرد موتورخانه ها در 

بخش های خانگی و اداری را به طور رایگان بهینه کردند.
وی با اشاره به مجموعه اتفاق های اخیر در کشور به سبب کاهش 
شدید دما و پایداری سرما، گفت: پارسال مطالعات و بررسی های 
پرشماری روی نقاط ضعف 480 هزار کیلومتر از خطوط انتقال گاز 
سراسر کشور انجام شد تا بتوانیم در زمستان مدیریت بهتری روی 

شبکه گاز کشور داشته باشیم.
هفته  از  ترکمنستان  از  گاز  واردات  و  قطع سوآپ  به  نفت  وزیر 
گذشته اشاره و تصریح کرد: به سبب کاهش شدید دمای هوا و بدون 
کوچکترین بحث سیاسی ترکمنستان برای جلوگیری از قطع گاز بخش 

خانگی خود سوآپ گاز  را متوقف کرده است.
اوجی با بیان اینکه هم اکنون تعداد 36 هزار و 365 روستا با پوشش 
95 درصدی و بیش از هزار و 124 شهر با پوشش 85 درصدی در ایران 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، اظهار کرد: ما هم اکنون در سر 
شاخه های خطوط لوله گاز کشور به دلیل افت فشار با ضعف هایی 
روبه رو هستیم که با توجه به برنامه ریزی مناسبی که انجام شده است 
تالش می شود ضعف های موجود هر چه زودتر حل شوند تا سال 

آینده با چنین مشکلی روبه رو نباشیم.
در  گاز  مشترک  هزار  از 9۷  هزار   1۷ تنها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرستان تربت جام با مشکل افت فشار گاز روبه رو هستند، تأکید 
کرد: با توجه به تمهیدهایی که از 2 ماه پیش ازسوی وزارت نفت 
اندیشیده شد، ما به هیچ عنوان در این زمینه غافلگیر نشدیم و تالش 
کردیم با تغییر آرایش در شبکه گازی، استفاده از لوپ های خطوط لوله 
در سراسر کشور و مصرف بهینه ازسوی مردم از قطع بیشتر گاز در 

کشور جلوگیری کنیم.

اوجی به انبار کردن کپسول های گاز مایع، سوخت مایع و بخاری های 
نفتی و گازی در مناطق سرشاخه های خطوط انتقال گاز ایران طی دو 
ماه اخیر همچون شهرستان تربت جام اشاره و اظهار کرد: شرکت های 
گاز استانی از دو ماه پیش با برگزاری نشست در ستادهای مقابله 
با بحران و تأمین سوخت با حضور مسئوالن استانی تالش کردند 

مدیریت بهتری در زمینه گازرسانی داشته باشند.
وی ضمن تشکر از رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری 
و مسئوالن ذی ربط به سبب پیگیری های منظم برای پایداری شبکه 
سراسری گاز تصریح کرد: در روزهای اخیر پویش های مردمی همچون 
هر خانه یک بخاری توانست کمک زیادی به پایداری شبکه گاز کشور 

کند.
وزیر نفت با بیان اینکه تعطیلی در استان های بزرگ کشور طی 
روزهای اخیر کمک زیادی به پایداری گاز در استان های شمالی کشور 
کرد، گفت: از مردم تربت جام بابت افت فشار گاز و مشکالت ناشی 
از آن عذرخواهی می کنم، ما تالش می کنیم با برنامه ریزی و اقدام های 
بلندمدت همچون افزایش برداشت گاز از میدان های تازه و فازهای 
موجود میدان مشترک پارس جنوبی از تکرار این حوادث در کشور 

جلوگیری کنیم.
اوجی از بهره برداری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی تا پایان امسال 
خبر داد و تصریح کرد: این طرح بیش از 20 سال بالتکلیف بود که 
ظرف 16 ماه اخیر با جابه جایی سکوی C فاز 12 شاهد تحول در این 

فاز بوده ایم.
کشور  در  گاز  ذخیره سازی  فعال سازی طرح های  به  اشاره  با  وی 
همچون کلنگ زنی مرحله دوم طرح ذخیره سازی گاز مخزن شوریجه 
D، گفت: دولت در بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه کشور 
در بخش های  بهینه سازی مصرف  زمینه  در  پیشنهادهای مطلوبی 

مختلف ارائه کرده است.
ایران 2.5 برابر  انرژی در  اینکه شدت مصرف  با بیان  وزیر نفت 
میلیون  روزانه 990  هم اکنون  کرد:  تصریح  است،  میانگین جهانی 
از  روزانه  گفت:  می شود،  برداشت  کشور  در  ترش  گاز  مترمکعب 
این مقدار گاز 848 میلیون مترمکعب در 21 پاالیشگاه گازی کشور 

شیرین سازی و در بخش های مختلف کشور مصرف می شود.
در  گازی  مشترک  هزار  گاز 1۷  قطع  به  اشاره  با  پایان  در  اوجی 
تربت جام گفت: قبض برق همه این مشترکان در ماه جاری ازسوی 

وزارت نفت پرداخت خواهد شد.

وزیر نفت اعالم کرد
افزایشمصرفروزانه۱۵۰میلیونمترمکعبگازدرکشور

تالش  با  گفت:  کشور  جایگاه داران  صنف  رئیس 
کشور  در  رسانی  سوخت  عرصه  فعاالن  همه  گسترده 
و باوجود سرمای بسیار زیاد و افزایش تقاضای مصرف 
بنزین ناشی از تعطیلی برخی جایگاه های CNG، کندی 
در تردد نفتکش ها در جاده ها و استفاده از ناوگان حمل 
برای سوخت رسانی به نیروگاه ها، توزیع بنزین مدیریت 

می شود. مشکالتی داریم ولی شرایط بحرانی نیست.
اسدالله قلیزاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
طبیعی است که به دلیل سوخت رسانی به نیروگاه ها 
و توزیع نفت سفید از طریق ناوگان حمل فراورده های 
نفتی، کندی تردد نفتکش ها در جاده های مواصالتی 
به دلیل برف و یخبندان شاهد برخی تاخیرها در ارسال و 
دریافت فراورده های نفتی به برخی جایگاه ها باشیم، اظهار 
کرد: با این حال در اکثر مجاری عرضه سوخت با پیش 
بینی های قبلی مبنی بر ذخیره سازی کافی فراورده در 

جایگاه ها مشکلی نداریم. در نظر داشته باشیم که کشور 
ما بیشترین ظرفیت ذخیره سازی فراورده در جایگاهها در 
میان اکثر کشورهای جهان را دارد و بیش از این در پیش 

بینی و آینده نگری نمی توان اقدام کرد.
وی ادامه داد: به جایگاهداران و مردم اعالم کرده ایم که 
هرنوع کمبود بنزین یا صف های طوالنی را خصوصا در 
مناطق برف گیر اطالع دهند. رصد شبانه روزی وضعیت 
توسط این مجموعه صنفی و مسئولین شرکت های تابعه 
وزارت نفت در استان ها ادامه دارد و تمام تالش بر عرضه 
بی وقفه سوخت در طی شبانه روز است که گزارش ها 
حکایت از مطلوب تر شدن وضعیت امروز نسبت به دیروز 

دارد.
به گفته رئیس صنف جایگاهداران کشور بیش از 13000 
نفتکش و تمامی پرسنل و مدیران 4200 جایگاه سوخت 
فراورده نفتی آماده باش هستند و تدابیر الزم مبنی بر 

درخواست ارسال فراورده را داشته اند و به طور شبانه روزی 
در حال ارائه خدمات هستند، همچنین مدیران و مسئوالن 
و  مرکزی  ستادهای  در  پخش  و  پاالیش  شرکت های 
استان ها نهایت تالش خود را دارند و بنده از همه تشکر 

میکنم.
و  ها  نمایی  سیاه  برخی  از  انتقاد  ضمن  قلیزاده 
برخوردهای سیاسی با مساله گفت: اکنون زمانی است که 
فقط یک هدف داریم و بدون توجیه های مختلف و تسویه 
هموطنانمان  به  کمک  برای  باید  سیاسی،  حساب های 
و جلوگیری از توقف خدمات در حوزه های مختلف در 
کنار یکدیگر باشیم و همدالنه عمل کنیم تا هیچ فردی در 
کشور مشکل حادی را احساس نکند، هرچند معموال در 
شرایط های خاص وضعیت مطلوب قبلی کامال در دسترس 
نیست ولی مهم این است که می توانیم با سربلندی و 

سالمتی از سختی ها عبور کنیم.

وضعیت توزیع بنزین بحرانی نیست

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا حاجی حسین فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 4158 و کد ملی 
0070803714 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکز به شماره 78985مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا میشود اصل مدارک را 
به دانشگاه مذکور به نشانی تهران خیابان انقالب نبش پیچ شمیران دانشکده اقتصاد و حسابداری ارسال نماید.

)کد1401/10/402(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1۳82  و 
شماره پالک : 43ب571ایران ۶8  و شماره شاسی : 82212498  و شماره موتور : 32908211930  به نام صاحب 

سند : محمد رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/403(

کارت هوشمند وکارت سوخت خودرو احمد اسعدی با کد ملی 0048۶۳282 فرزند اسماعیل خودرو پراید 
موتور  شماره   Irpc961v2au007836شاسی شماره   41 ایران42۵ج   ۳۳ پالک  شماره   1۳9۶ مدل  سفید 
M13/5872303به نام احمد اسعدی در تاریخ1401/10/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/404(

 سند مالکیت  و برگ سبز خودروی سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : تیبا  و رنگ خودرو : سفید  و 
مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 42۷ ج ۳8  و شماره شاسی : NAS811100N5802482  و شماره 
موتور : M15/9557720  به نام صاحب سند : مریم کاویانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/405(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ساناز نجدیه فرزند محمود به شماره شناسنامه ۶8۳2 صادره از تهران 
در مقطع لیسانس رشته تربیت مترجمی زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
1۵841010419۵ و تاریخ 8۶/0۶/1۳ مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 
ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران _سوهانک_بلوار ارتش_میدان قائم _خیابان خندان_خیابان 

سلماس ارسال نمائید.)کد1401/10/406(

اصل برگ سبز خودرو نیسان مدل 1397 به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 33 793 ع 39 شماره موتور 
Z24 755685Z و شماره شاسی NAZPL140BJ0490000 به نام علیرضا غالمحسینی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/407(

کارت دانشجویی این جانب فرشته نوری به شماره دانشجویی 400417260 صادره از دانشگاه شهید بهشتی 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/408(

برگ سبز خودرو پژو خاکستری متالیک به شماره پالک ۶۷س۷۵۳ ۷۷ به شماره موتور1248419۷1۳۳ وبه 
شماره شاسی19۳۳80۵ به نام سید مرتضی برقعی تجلی مفقود شده وفاقد اعتبار است.)کد1401/10/409(

اصل برگ سبز خودرو پبکان مدل1۳81 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 4۳ی8۵9 ایران ۵۳ شماره 
موتور 111281۳4۶08 و شماره شاسیIN814۳۶184 به نام مصطفی کریمی قرطمانی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/410(

 سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : چانگان  و رنگ خودرو : سفید  
و مدل وسیله نقلیه : 1۳9۵  و شماره پالک : ایران ۶۶/ 1۶4س1۵  و شماره شاسی : N4S921200G1001553  و 
شماره موتور : JL478QEEGC9N110232  به نام صاحب سند : مائده بوساک مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/411(

دفترچه ثبت ساعت پلیس راه بنام محمد مسعود اسدی فرد به کد ملی 0067950825 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/412(

سند کمپانی خوردو پژو جی ال ایکس مدل 1386به رنگ نقره ای به شماره انتظامی 852 ب 57 ایران 32 به 
شماره موتور 12486016537و شماره شاسی 40409032به مالکیت علی دستجردی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/413(

 برگ سبز خودرو  و سند فروش  و سایر مدارک  پراید صندوقدار  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : 
  F1412284496284 : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1384  و شماره پالک : 13ط161ایران59  و شماره شاسی
و شماره موتور : 01123437  به نام صاحب سند : زهرازیوری   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/414(

  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودروکامیون  به نام وسیله نقلیه : بنز LK1924  و رنگ خودرو 
: نارنجی  و مدل وسیله نقلیه : 1382  و شماره پالک : -561ع48-44  و شماره شاسی : 37433316590806  
و شماره موتور : 33593210089993  به نام صاحب سند : عمار احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/415(

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : دناپالس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
شماره  و    NAAW21HU6ME354691 : شاسی  شماره  و  : ۷۶ق۷9۳ایران۳۵   پالک  1400  و شماره 
موتور : 147H0596582  به نام صاحب سند : لیال قدیمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/416(

اصل برگ سبز و کارت خودرو تیبا مدل 1۳94به رنگ سفید به شماره انتظامی11و۳4۳ ایران۶۳ شماره 
موتور82۷41۵1 و شماره شاسی nas811100G۵88۵۶0۷ به نام مهوش جمالی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/417(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پانته آ بیدمشکی همدانی فرزند علی به شماره شناسنامه 12۶2۷ صادره از 
تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 178710102415 
و تاریخ 88/01/2۵ مفقود گردیده است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش میدان قائم خیابان خندان خیابان سلماس ارسال نمایید.

نوبت دوم )کد1401/10/418(

سند مالکیت  و برگ سبز خودروخودرو  به نام وسیله نقلیه : پیکان  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 8۳ و شماره پالک : ۷4ج9۷۳ایران 24  و شماره شاسی : 83437376  وشماره موتور : 11283058730  به نام 

صاحب سند : مسلم البوغبیش   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/419(


