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پیامدهای مرگبار صرفه جویی در انرژی!
بررسی آمار در ژاپن نشان داد صرفه جویی در مصرف انرژی در هوای خیلی 

گرم، ممکن است نرخ مرگ و میر را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، نتیجه مطالعاتی که در "ژورنال اقتصادی آمریکا: اقتصاد 
کاربردی" منتشر شد، حاکی از آن است که کارزاری که دولت ژاپن برای صرفه 
جویی در مصرف انرژی از زمان تعطیلی اکثر نیروگاههای هسته ای این کشور 
پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ به راه انداخت، به افزایش نرخ 

مرگ و میر منجر شده است.
گوئوجون هی و تاکانائو تاناکا، نویسندگان این تحقیقات، نوشتند: با نگاهی 
به اهداف صرفه جویی در مصرف برق در سراسر مناطق و در طول زمان، نشان 
می دهیم که این کمپینها، نرخ مرگ و میر را به خصوص در روزهایی که هوا 

فوق العاده گرم بوده است، به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.
گوئوجون هی که مدیر تحقیقات در موسسه سیاست انرژی در دانشگاه 
شیکاگو و دانشیار در دانشگاه هنگ کنگ است، در این باره گفت: تغییرات 
اقلیمی، پیش روی ما قرار دارد و تشویق افراد به استفاده کمتر از دستگاههای 
خنک کننده یا وسایل دیگر برای تحمل هوای داغ، می تواند مردم را به کشتن 
دهد. وی در ادامه افزود: رویکرد بهتر در هنگام طراحی سیاستهای اقلیمی، 
سرعت بخشیدن به عبور به سوی انرژی پاک و تشویق مردم به استفاده از 
انرژی پاک به منظور محافظت از خود به جای محدود کردن مصرف انرژی یا 

برق توسط افراد است.
ژاپن معموال هنگامی که تقاضا برای برق افزایش زیادی پیدا می کند مانند 
روزهای گرم تابستان یا در زمستان، از مردم می خواهد در مصرف برق صرفه 

جویی کنند تا از قطعی برق اجتناب شود.
پیش از تابستان ۲۰۲۲، ژاپن از مردم و شرکتها خواست تا حد ممکن، در 
مصرف برق صرفه جویی کنند تا با خاموشی مواجهه نشوند. پیش از زمستان، 
ژاپن از مصرف کنندگان عادی و شرکتها خواست صرفه جویی در انرژی را ادامه 
دهند زیرا امنیت انرژی و تورم قیمت گاز طبیعی مایع )ال ان جی( همچنان 
یک مسئله جدی مانده بودند. بر اساس گزارش اویل پرایس، ژاپن اکنون دوباره 
به استفاده از نیروی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی اصلی روی آورده و 
به دنبال حمایت از امنیت انرژی خود در بحرانی است که به افزایش قیمتهای 

سوخت فسیلی منجر شده است.

ناوگان موتور برقی پست رونمایی شد
مدیر عامل شرکت ملی پست گفت: پست یکی از عوامل توسعه در دنیا 
است اما متاسفانه سرانه پستی در کشور عدد مناسبی ندارد و این عدد 
در ایران ۲۰ است و تالش می شود سرانه پستی کشور به سرانه پستی 

کشورهای توسعه یافته برسد.
به گزارش ایسنا، محمود لیائی _ مدیر عامل شرکت ملی پست _ در 
ابتدای مراسم رونمایی از ناوگان موتور برقی شرکت پست اظهار کرد: درباره 
مساله محیط زیست که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، شرکت 
ملی پست اولین شرکتی دولتی است که به این فرمان لبیک گفته است 
و ان شالله این موضوع در کالن شهرها و با همکاری شهرداری و محیط 
زیست ادامه داشته باشد تا بتوانیم سهم عمده ای در کاهش آالیندگی 

داشته باشیم.
مدیر عامل شرکت ملی پست در ادامه سخنانش تأکید کرد: در بحث 
الگوهای توزیع مرسوله های پستی، تقریبا در اکثر دنیا در این مسیری که 
ما دنبال می کنیم زودتر از ما قدم برداشته شده است و ماشین و موتورهای 

برقی و غیر آالینده ای را در برنامه خود دارند.
دیگر  نفر   ۲۰۰ از  متوسط  طور  به  رسان  نامه  سفر  هر  گفت:  لیائی 
جلوگیری می کند این عدد در شهر تهران بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر سفر را 

کاهش می دهد.

ارزشی که مردم باید به آن پی ببرند

 قیاس باطل در گازسوزی ایرانیان
از زمانی که وزارت نیرو مصمم به تغییر سیاست 
تغییر المپ های رشته ای به کم مصرف شد، ابتدا 
با قیمت حمایتی تهیه و با تبلیغ دراختیار مردم 
می گذاشت، وقتی مردم به ارزش آن پی بردند، 
کم کم  دست حمایت خود را برداشت و مردم با 
قیمت باالتر از رشته ای خریدار المپ هایی شدند 
نور کافی داشت و هم مصرف کمتری،  که هم 
المپ های  تعداد  امروزه  که  رسید  جایی  به  کار 
انگشتان  تعداد  به  بلند  برج  یک  در  رشته ای 
می توان  را  استقبال  این  دلیل  نمی رسد،  دست 
مصرف،  الگوی  تعیین  درست،  سیاستگذاری 
واردات هدفمند، تامین نیاز مردم و جایگزینی بهتر 

از امکانات موجود برشمرد.
به گزارش ایلنا؛ در نموداری باعنوان گازسوزی 
ایرانیان آمده بود »ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۴ 
میلیون نفر به اندازه نصف قاره اروپا با جمعیت 
با  التین  آمریکای  ۱.۵برابر  نفر،  میلیون   ۷۵۰
منطقه  چهارم  یک  نفر،  میلیون   ۶۵۰ جمعیت 
و  نفر  میلیارد   ۳.۵ جمعیت  با  آسیا_پاسیفیک 
نصف آسیای جنوب غربی با جمعیت ۳۷۰ میلیون 

نفری گاز مصرف می کند«.
در نگاه اول به این نمودار می توان به صورت 
اسراف کار  ایرانی ها  که  کرد  قضاوت  سطحی 
هستند و انرژی را بی حساب مصرف می کنند و 
همه گناهان به گردن خانواده ها می افتد که در 
مصرف این نعمت الهی صرفه جویی را به فراموشی 

سپرده اند.
خوب است عزیزانی که به قیاس اعتقاد دارند 
و مرتب بر سر ایرانیان می زنند که پرمصرف ترین 
مردم جهان هستند و دلیل آنرا برای اثبات سخن، 
ارزانی انرژی می دانند و بعضاً قیمت بنزین و دیگر 
انرژی ها در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده 
و دریک قیاس باطل تکرار می کنند که مثال بنزین 
در کجا چند است و در ایران چند یا گاز در فالن 
کشور چون است و در ایران چنان، به چند مساله 
توجه داشته باشند و براساس آن مردم سختکوش 

ایران را مقصر همه سختی ها و اسراف ها بدانند.
دالر  با  جهانی  قیمت های  مقایسه  اینکه  اول 
زمانی جواب می دهد که حقوق کارکنان و کارگران 
و  پرداخت  دالر  قیمت  میزان  به  ریالی  مطابق 
محاسبه شود، زیرا همین کارگر در دیگر کشورهای 

مورد قیاس چند صد دالر دریافت می کند.
یا  کارخانه  در  که  ایرانی  کارگر  یک  آیا حقوق 
کارگاه با مدرک کارشناسی مشغول به کار شده 
و طبق قانون کار حداقل حقوق را در ابتدای کار 
دریافت می کند، ماهیانه حدود ۱۳۰ دالر است؟ 
حال با این ۱۳۰ دالر، یک کارمند تازه کار چند لیتر 
بنزین دو یا سه دالری می تواند خریداری کند که 

در مقایسه آقایان گنجانده شود؟!
نکته دیگر اینکه یکی از افتخارات نظام جمهوری 
اسالمی ایران در راستای عدالت اجتماعی، رساندن 
گاز طبیعی به تمامی شهرها و روستاها حتی در 
سخت ترین روستای کوهستانی است؛ ازاینکه همه 
هموطنان از این نعمت الهی برخوردار شده اند، سر 
به آستان الهی می ساییم و شکرگزار هستیم. در 
آماری که وزیر نفت اعالم کرده است، در ایران 
٣٦هزار و ٣٦٥ روستا و بالغ  بر ١٢٢٤ شهر وجود 
دارد که از نعمت گاز برخوردارند و کاملتر اینکه 

گستره شبکه گازرسانی در کشور بالغ  بر ٤٨٠ هزار 
کیلومتر است، که این شبکه گازرسانی در دنیا 
بی نظیر است   اما نکته اینجاست در دیگر کشورها 
که استفاده بهینه از گاز را در دستور کار دارند، به 
جای لوله کشی هزارها کیلومتری در کوهستان ها 
اقصی  به  رساندن  گاز  و  شهرها  و  بیابان ها  و 
نقاط سردسیر، نیروگاه های عظیم با سوخت گاز 
احداث کردند و برق را به آسانی و قیمت کنترل 
شده در دسترس مردم قرار می دهند که هم به 
هوای پاک دست یافته اند و هم رساندن برق در 
سخت ترین نقاط نیز آسان و کم هزینه است. در 
اروپا، این سیاست را برای مصرف گازی که بایستی 
با التماس از این کشور و آن کشور خریداری کنند، 
برای بهینه مصرف این گونه برنامه ریزی کرده اند 

که قابل مقایسه با ایران نیست.
استان  به  گاز  بود  قرار  در دولت دوازدهم که 
محروم سیستان و بلوچستان وارد شود، به یکی 
از دست اندرکاران گاز عرض کردم »حال که قرار 
است این استان محروم آخرین استانی باشد که از 
نعمت گاز برخوردار می شود، بهتر نیست به جای 
نیروگاه  آن،  لوله گذاری در  کیلومتر  صدها هزار 
عظیم گازسوز احداث کنید و برق آن را به قیمت 
گرمای  که هم  برسانید  استان  به مردم  پایین تر 
تابستانش و سرمای زمستانش جان فرساست؟« 
آن عزیز در پاسخ فرمودند: »سیاست ما رساندن 
گاز به منازل این استان پهناور است« و احداث 
نیروگاه را خالف سیاست گازرسانی به عموم مردم 

ایران می دانست.
حال سوال اینجاست که اگر در استان سیستان 
با  هم  باز  می افتاد،  اتفاقی  چنین  بلوچستان  و 

کمبود برق و گاز مواجه می شدیم؟!
مردم این سرزمین کهن، همیشه چهار فصل 
را تجربه و هوای سرد و گرم را همزمان احساس 
کرده است، با قناعت خود حداقل انرژی را مصرف 
می کرد. سنت گرمایش عمده کرسی بود؛ آنهم 
در یک اتاق با هوایی سرد که صبح ها شیشه های 
اتاق بر اثر برودت هوا یخ می زد.  در تابستان ها 
هم امکانات خنک کننده مردم، استراحت در پشت 
بام ها یا زیرزمین ها بود، تا نیاز به کمترین انرژی 
داشته باشد ، ولی با ترویج مصرف گرایی در فیلم ها 
و مکان های تبلیغاتی، ساخت تاالر های تشریفاتی 

و  آپارتمان نشینی  ترویج  و  مجلل  خانه های  در 
و  اتاق  یک  جای  به  آپارتمان  تمامی  کردن  گرم 
کرسی و بهره مندی از وسایل تهویه سرد و گرم، 
به فراموشی سپرده شد و کم کم  روزگار گذشته 
بلکه   ، تنها در شهرها  نه  ایرانیان  سبک زندگی 
در روستاها نیز تغییر کرد و به مصرف گرایی روی 
نهاد و امکانات و تبلیغات این نوع مصرف گرایی 
در جامعه جا افتاد و وسایل مصرف کننده انرژی 
اعم از گاز و برق و بنزین بدون توجه به استاندارد 
بین المللی وسیاست گذاری دولتی و برنامه ریزی 
هدفمند، از خارج از کشور وارد یا با صنعت داخلی 

ساخته شد.
در  اتومبیل سازی  داخلی  صنعت  نمونه  برای 
ایران برپایه مصرف باالی بنزین بنا نهاده شد ، 
و یا روزگاری که نیسان پاترول به عنوان اتومبیل 
تقریبا تشریفاتی به کشور وارد شد ، یا پژو ۴۰۵ که 
ابتدا وارد و سپس داخلی سازی شد، هیچ سازنده 
که  نداشت  توجه  نکته  این  به  واردکننده ای،  و 
اتومبیلی در اختیار مردم قرار می دهند که میزان 
سوخت آن در ۱۰۰ کیلومتر حدود ۲۰ لیتر است! 
در حالی که در همان زمان، کشورهای سازنده 
این اتومبیل ها، به مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 

می اندیشیدند و موفق هم بودند.
در  کم مصرف  المپ های  ترویج  دیگر  نمونه 
ایران است ، از زمانی که وزارت نیرو مصمم به 
به  رشته ای  المپ های  تغییر  سیاست  تغییر 
کم مصرف شد، ابتدا با قیمت حمایتی تهیه و با 
تبلیغ دراختیار مردم می گذاشت، وقتی مردم به 
بردند، کم کم  دست حمایت خود  پی  آن  ارزش 
رشته ای  از  باالتر  قیمت  با  مردم  و  برداشت  را 
کافی  نور  هم  که  شدند  المپ هایی  خریدار 
داشت و هم مصرف کمتری، کار به جایی رسید 
که امروزه تعداد المپ های رشته ای در یک برج 
بلند به تعداد انگشتان دست نمی رسد، دلیل این 
استقبال را می توان سیاستگذاری درست، تعیین 
الگوی مصرف، واردات هدفمند، تامین نیاز مردم و 

جایگزینی بهتر از امکانات موجود برشمرد.
واردکنندگان  و  سیاستگذاران  که  آنجایی  از 
لوازم انرژی خانگی و سازندگان اتومبیل الگویی 
نکته  این  به  نداشته اند،  بهینه  مصرف  برای 
نمی اندیشیدند که سرمایه یک مملکت ، با این 

وسایل گرمایشی و اتومبیل های پرمصرف، به هدر 
می رود. گویی این نعمت الهی که برای نسل های 

متعدد قرار داده شده، پایان ناپذیر است.
و در آخر اینکه مسوالن اداره هر کشوری در 
برابر مردم ، مسئولیت دارند. برای انفال و اموال 
الگویی  دارد،  تعلق  مردم  همه  به  که  عمومی 
تعریف و قانونی وضع کنند که هم منافع نسل 
حاضر تامین شود و هم به منافع نسل های بعد 

لطمه وارد نشود.
یکی از این سیاست ها، تدوین سیاست نحوه 

مصرف انرژی و الگوی مصرف بهینه است.
سیاست ها  مجری  مردم  که  است  درست 
هستند، از امکانات رفاهی که برای آنان تولید شده 
و یا از دیگر کشورها وارد شده، استفاده می کنند، 
اما این دولت ها هستند که پس از سیاست گذاری، 
و  داشته  نقش  انرژی  وسایل مصرف  تامین  در 
ورود  و  برای ساخت  دولت ها خود  وقتی  دارند. 
اتومبیل های پرمصرف تسهیالت قائل می شوند، 
یا از کارخانه تولید کننده این گونه اتومبیل ها و 
حمایت  اجتماعی  و  خانگی  گرمایشی  وسایل 

می کنند، مردم نیز
پرمصرف،  تولید  این  از  استفاده  جز  چاره ای 
)برای  ندارند.  جهانی  قیمت  برابر  چند  به 
قیمت  از  باشید  داشته  ساده ای  مقایسه  نمونه 
اتومبیل هایی که در ایران تولید می شود با مشابه 
و باالتر از آن درخارج از کشور(، حال مردمی که 
بر اساس امکانات دراختیار گذاشته شده، توسط 
را  خود  زندگی  سبک   ، اقتصادی  سیاستگذاران 
تنظیم کرده اند، وقتی آمار مصرفشان با این وسایل 
صرفا  آن  اعالم  در  می رود،  باال  استاندارد،  غیر 
مردم مقصر رعایت نکردن صرفه جویی در مصرف 
قلمداد می شوند و در این میان کارخانه و دولت 
به شمار  اصلی  که مقصر  و سیاستگذار  حامی 
می روند، به فراموشی سپرده می شوند؛ درحالی که 
اگر سیاستگذاری صحیح باشد و الگویی مناسب 
برای مصرف انرژی تدوین شود و همه دستگاه های 
تصمیم ساز موظف به رعایت الگوی مصرف باشند 
و تجهیزات رفاهی براساس مصرف بهینه تولید و 
مطابق سیاست ها عرضه شود، اطمینان داشته 
باشید که مردم رعایت کننده اصلی مصرف بهینه 

بوده و هستند.

اخبار

مسوالن اداره هر کشوری در 
برابر مردم ، مسئولیت دارند. 
برای انفال و اموال عمومی که 

به همه مردم تعلق دارد، الگویی 
تعریف و قانونی وضع کنند که 

هم منافع نسل حاضر تامین 
شود و هم به منافع نسل های 

بعد لطمه وارد نشود

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: با ناترازی گاز و 
افزایش مصرف در بخش خانگی، توزیع سی ان جی در کشور محدود شد 
که این موضوع باعث افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف بنزین در کشور 

شده است.
علی اکبر نژادعلی در گفت وگو با ایلنا، درباره روند ذخیره سازی باتوجه به 
کاهش مصرف سوخت سی ان جی و افزایش مصرف بنزین اظهار داشت: 
ما اکنون ذخیره سازی به میزان مناسب داریم و کاهش فشار گاز در برخی 
نقاط کشور مدت زمان محدودی حادث می شود و امید می رود تاد پایان 
هفته مشکل برطرف شود و شرایط هوایی کشور به حالت نرمال برگردد 
و بر این اساس قدر مسلم جایگاه های سی ان جی وارد مدار خواهند شد، 
بنابراین برای مدت محدودی نیاز است که ما از ذخایر استفاده کنیم. وی 
افزود: مصرف بنزین در یک روز از دی ماه به ۱۱۸ میلیون لیتر رسید این 

در حالی است که میانگین مصرف بنزین کشور امسال روزانه ۱۰۳ میلیون 
لیتر بوده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: 
با ناترازی گاز و افزایش مصرف در بخش خانگی، توزیع سی ان جی در 
کشور محدود شد که این موضوع باعث افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف 
بیان کرد:  نیز  بنزین  بنزین در کشور شده است. وی درباره صادرات 
فعال بنزین باتوجه به همترازی بین تولید و مصرف داریم فقط به مصرف 
داخلی می رسد و صادرات بنزین نداریم. نژادعلی یادآور شد: در حال 
حاضر تمام پاالیشگاه ها با ظرفیت کامل تولید می کنند و همگی در مدار 
هستند. وی گفت: کیفیت بنزین در چارچوب استاندرد است و بر اساس 
شاخص های استاندارد داخل کشور و پاالیشگاه ها تولید بنزین و فراورده 
انجام می شود. مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تاکید کرد: 

از پتروشیمی ها هیچ بنزنی دریافت نمی شود.

وشیمی ها هیچ بنزینی دریافت نمی کنیم از پتر

مزایده اموال مازاد بانک سپه مدیریت منطقه ایالم
به شماره773/1401/03

شرایط مزایده عمومی
بانک سپه در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت بهفروش یکجا و یکپارچه 15 دستگاه خودپرداز مدل NCR خود را صرفاً به شیوه نقد از طریق برگزاری مزایده 

عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.
1( دستگاه های مذکور با وضع موجود به فروش می رسد و درصورت وجود هرگونه عیب و نقص، کلیه هزینه های رفع آن برعهده خریدار می باشد. 

2( تمام دستگاه ها دارای طول عمر بسیار باال بوده و در وضعیت اسقاط قرار دارند.عمر مفید کلیه دستگاه ها به سر آمده و در حال حاضر فاقد ارزش دفتری می باشند. با این حال 
برخی از اقالم داخلی دستگاه ها قابل استفاده بوده و می توان از آنها در دستگاه های مشابه استفاده نمود.

3( شماره الکترونیک مزایده )مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت( و زمانبندی شرکت در مزایده حاضر  به شرح ذیل می باشد:
الف( شماره الکترونیک مزایده: 1001030138000001 .

ب( تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 08:00 روز یکشنبه به تاریخ1401/11/02.

ج( آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/16 .
د( آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 14:00 روز چهارشنبه به تاریخ 1401/11/26 .

هـ( تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 14:00 روز پنجشنبه  به تاریخ 1401/11/27 .
4( مزایده گران میبایست پس از تکمیل برگ شرایط و ثبت امضاء و اثر انگشت بر روی کلیه صفحات، نسبت  به اسکن واضح از برگ شرایط مزایده به انضمام تصویر شناسنامه، 
کارت ملی پیشنهاد دهنده و فیش واریزی مندرج در بند 5 شرایط مزایده )به صورت پشت و رو( اقدام و تصاویر به دست آمده را حداکثر تا آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 

در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

شناسه آگهی: 1443861 
نوبت اول

بانک سپه مدیریت منطقه ایالم

محل تجمیعمشخصات فنیمدلبرندنام دستگاهتعدادردیف

شهرستان ایالم-خیابان فردوسیخودپرداز دیواریNCR5886خودپرداز112

شهرستان ایالم-خیابان فردوسیخودپرداز دیواریNCR5885خودپرداز23

برگ سبز خودروی وانت پیکان به مدل 1۳۸۹ به پالک 2۸ ۸2۶م ۳1  به رنگ سفید روغنی به شماره 
موتور 114۸۸0۹۶4۷۸ و به شماره شاسی  NAAA46AA6AG096193   وبه مالکیت ایمان جاللوند مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/23(

کارت هوشمند خودروی سایپا تیبا 2 به مدل 1400 به پالک 20ایران1۶۶س۷۳ به رنگ سفید به شماره موتور 
M15/9134928 و شماره شاسی NAS821100M1298581 به مالکیت مهدی اسماعیلی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/24(

۵۹۶وشماره  پالک۷۵۵۵۹ایران  شماره  1۵0ccبه  کویر  هندا  موتور  سبز  وسند  موتور  کارت 
موتور0150N3C008354وشماره شاسیN3C***150K9401528 به نام مصطفی دولتی مفقودشده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/25(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا فرجام فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 607 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناسی روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی اهواز مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 
) فرهنگ شهر ( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 61349-68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید نوبت 

اول )کد1401/11/26(

   سند کمپانی  خودروی  نوع وسیله نقلیه : سواری  به نام وسیله نقلیه : دنا معمولی  و رنگ خودرو : سفید  
و مدل وسیله نقلیه : 1399  و شماره پالک : 89ن798  و شماره شاسی : LE229696  به نام صاحب سند : 

مهدی مهرآذر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/27(

برگ سبز خودروی وانت پیکان به مدل 1380یه پالک 715-45م61 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
11518009210 و شماره شاسی 80909478 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/28(

سند کمپانی کامیون کمپرسی ماک اردی به شماره انتظامی 4۶ایران ۷4۳ع۶۸ مدل 1۹۹1 رنگ سفید به 
شماره موتور 000۷۹۹ و شماره شاسی 010024و شناسه وسیله نقلیه URFW915K64J010024 متعلق به 
اقای ابوالفضل فالح با کد ملی 0۵۳4۷۵110۵ فرزند محمد هاشم در تاریخ 1401/10/۳0 مفقود گردیده و فاقد 

هرگونه ارزش و اعتباری می باشد)کد1401/11/29(

برگه سبز سواری پژو206مشکی تیپTU5مدل1398به شماره موتور 167B0077376وبه شماره شاسی
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  ایران653-99ی29مفقود  پالک  NAAP13FE8KJ161198وشماره 

میباشد.)کد1401/11/30(

   سند کمپانی خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  به رنگ خودرو : سفید  به مدل وسیله نقلیه : 
1382  به شماره پالک : 849ص35 ایران32  و شماره شاسی : 82240341  و شماره موتور : 32908240949  
به نام صاحب سند : کاظم ابراهیمی سمنگانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/31(

موتور  شماره  به  سفید  رنگ  به  ایران ۳۵  پالک ۳۸۳ط۶۶  به  مدل 1۳۸0  به  پیکان  خودرو  سبز  برگ 
1112۸0۵1012 و به شماره شاسی ۸04۷22۶۹ به مالکیت ابوالفضل طالبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/32(

   كارت هوشمند سوخت و  کارت موتورسیکلت  و  برگ سبز موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : آپاچی  
و  رنگ موتورسیکلت : سفید  و  مدل موتورسیکلت : 1391  و  شماره پالک : 62317-133  و  شماره موتور : 
0E6GC2165141  و  شماره تنه : N5D***180B9102180  به نام مالک : آمنه آذرنیزار مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/33(

شاسی  شماره  به   1۶ ایران  ۷۷۳د۷۶  پالک  شماره  به  شنوفی  مکی  نام  به  سمند  خودرو  سندکمپانی 
NAAC91CC99F191177 و شماره موتور12488016020 مفقود شده است واز درجه اعتبار ساقت می 

باشد.)کد1401/11/34(

سند کمپانی و کارت خودرو وانت  به نام وسیله نقلیه : وانت  و رنگ خودرو : سفید شیری-روغنی  و مدل 
  NAAA36AA4BG223785 : وسیله نقلیه : 1۳۸۹  و شماره پالک : ۳۵ج۸۸۶ایران ۹4  و شماره شاسی
و شماره موتور : 11489047729  به نام صاحب سند : محمد سودابی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/35(

شناسنامه  شماره  به  اسماعیل  فرزند  دهستانی  عسکری  محمد  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از  افزار صادره  نرم  کاردانی رشته  بندرعباس در مقطع  از  و کد ملی 3470024316 صادره   3470024316
دانشگاه آزاد واحد سما واحد بندرعباس با شماره 0141 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد سما ولحد بندرعباس به نشانی بلوار امام حسن ایستگاه خواران 

دانشگاه آزاد واحد سما ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/11/36(

درک فارغ التحصیلی اینجانب مجید محققی حور به شماره شناسنامه 14۵11۳2۵4۹ صادره از اردبیل در 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی پزشکی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اردبیل با شماره ۷۳04۳ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اردبیل به نشانی اردبیل - میدان بسیج - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ارسال نماید.)کد1401/11/37(

شاسی  شماره  و   74 ایران  67و341  پالک  شماره  به   1394 مدل   90 ال  خودرو  کارت 
اعتبار  فاقد  و  مفقودگردیده   100016216RR011795موتور شماره  به   NALLSRBYWFA511550

است.)کد1401/11/38(

  سند کمپانی   موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : احسان 1۵0  و  رنگ موتورسیکلت : گوجه ای  و  مدل 
موتورسیکلت : 1401  و  شماره پالک : ۳۶۵4۹-4۸2  و  شماره موتور : 0149N14102184  و  شماره تنه : 
N14AVEKJDN1P19001  و  نام مالک : اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/39(

    سند کمپانی  موتور سیکلت به  نام وسیله نقلیه : احسان 1۵0  و  رنگ موتورسیکلت : آبی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1401 , شماره پالک : ۳۶۵4۸-4۸2  و  شماره موتور : 0149N14101609  و  شماره تنه 
: N14AVEKJDN1P19000  به  نام مالک : اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/40(

   سند کمپانی موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : احسان 1۵0 و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1401 , شماره پالک : ۳۶۷4۵-4۸2  و  شماره موتور : 0149N14101191  و  شماره تنه : 
N14AVEKJDN1P24132  به  نام مالک : اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/41(

شاسی  شماره  به   2011 مدل   ۸۸ ایران  2۶ب۵2۳  پالک  به  سفید  سانتافه  خودرو  شناسایی  کارت 
Kmhsh81gdbu625292 وشماره موتور G6dcas566354 به مالکیت رویا فکریان مورد سرقت قرار گرفته 

است.)کد1401/11/42(

دفترخدمات هوای دنیزگشت آریایی

مسافرتی  دفترخدمات  فعالیت  پروانه  اینکه  نظربه 
امتیازی  باصاحب  درشهرتهران  اریایی  دنیزگشت 
وضعیت  تبدیل  صفرنژاددرشرف  فرشته  خانم 
باشد:ازکسانیکه  می  حقوقی  به  حقیقی  از  دفتر 
دعوت  دارند  یاشکایتی  ادعا  ازدفترمدکور 
میگرددمراتب را درنهایت بمدت ۲ماه ازتاریخ اگهی 
این اگهی بطورکتبی به سازمان هواپیمایی کشوری 
وامور  هوایی  حملونقل  برشرکتهای  --دفترنظارت 

فرودگاهی اعالم نماید .


