
انرژی
دوشنبه 3 بهمن 1401/ شماره 1413

روزنامه صبح ایران 4  

رئیس صنف جایگاه داران کشور مطرح کرد
پیشنهاد تغییر روش توزیع سوخت در استان های مرزی

رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: سیاستگذاران توزیع فراورده های 
نفتی در سال های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معموال از روش های 
سلبی در توزیع سوخت استان های مرزی استفاده کرده اند و توجه اساسی 
نتیجه وضعیت در چند سال  اخیر،  به اصالح زیرساخت ها نشده، در 
مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند و جایگاه داران نیست و 

اقدامات جدی الزم است.
اسدالله قلیزاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طی سالیان اخیر 
سیاست های محدودیت آفرین در عرضه سوخت در استان های مرزی 
دنبال شده که نارضایتی برخی مردم، مالکان خودروها و جایگاه داران را در 
پی داشته است، اظهار کرد: ما همواره مشکالت، پیشنهادهاو راهکارهای 
مناسب را ارائه کردیم و انتظار می رفت که تصمیم سازان با آسیب شناسی و 
راهکارهایی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل مشکل و عادی 
سازی توزیع سوخت در این مناطق مانند استانهای دیگر کشور اقدام کنند.

ایجاد  بر  افزود: ولی در سال های پیشین فقط تصمیمات مبتنی  وی 
محدودیت برای جلوگیری از قاچاق و راه حل های آسان اتخاذ شده که 
راهگشا نبوده است. اصوال اولین مواجهه مردم باجایگاه داران و پرسنل 

آنهاست که واقعا نمیدانیم چه پاسخی برای کمبودها داشته باشیم.
رئیس صنف جایگاه داران کشور اظهار کرد: مستحضر باشید که این 
سیاست ها قطعا کاهش درآمد برای جایگاه داران را نیز به همراه دارد، مثال 
در بخش گازوئیل اکثر جایگاه ها فعالیت شبانه روزی ندارند و تعطیلی های 
چند ساعته روزانه را طی سالیان اخیر شاهدیم، به طوریکه در مورد فعال 
بودن عرضه در همه جایگاه های استانهای مرزی نمی توان قاطعانه نظر داد. 
قلیزاده با بیان اینکه در هردو بخش بنزین و گازوئیل در برخی شهرها طی 
سالیان اخیر با کمبودها و صف ها مقابل جایگاه ها مواجه بودیم و  اخبار 
کمبود سوخت از برخی مناطق مرزی منتشر می شود، گفت: به طور مثال 
کارشناسان این پرسش را دارند که چرا در بخش ناوگان حمل و نقل کشور 
اجرای فازدوم طرح پیمایش پیشرفت مناسبی ندارد و این کُندی در اجرای 

طرح به ضرر چه کسانی تمام می شود؟
وی ادامه داد: قاچاق فراورده نفتی از روش های گوناگون قابل انکار 
باشد؛  این رویکرد  اتخاذ  برای  اهرمی  نمی تواند  این دلیل  نیست ولی 
چراکه مردمی که نیاز واقعی به سوخت دارند نباید از این تصمیمات 

زیان ببینند.

سودهای هنگفت برای غول های نفتی

آینده ای جذاب  برای طالی سیاه
گروه اقتصاد - سال ۲۰۲۲، سال خوبی برای 
صنعت نفت بود و با وجود پیش بینی هایی که 
از نمایان شدن فروپاشی این صنعت و مرگ 
نفت با توسعه انرژی تجدیدپذیر و برقی شدن 
وجود داشت، سوخت های فسیلی، ستاره سال 
بودند و تقاضا برای همه نوع کاالی انرژی به 

خصوص زغال سنگ، افزایش پیدا کرد.
در این بین، مخالفت با غول های نفتی شدت 
گرفت و اعتراضات شدیدتر شد. کنشگران به 
خیابان ها و ساختمان ها ریختند و آثار هنری 
معروف جهان را برای افزایش آگاهی نسبت به 

تغییرات اقلیمی، تخریب کردند.
میزان  افزایش  به  بی توجه  نفتی  غول های 
باالتر کاالهایی  به مدد قیمت های  کنشگری، 
که تولید می کنند، سود هنگفتی را درو کردند. 
 ۲۰۰ جمعا   ۲۰۲۲ سال  در  نفتی  غول های 
میلیارد دالر درآمد گزارش کردند و بسیاری از 
ابرغول های سود سه ماهه کم سابقه ای را در 
و  قوی  تقاضای  تاثیر  تحت  طول سال ۲۰۲۲ 

عرضه محدود انرژی، به ثبت رساندند.
این صنعت با عملکرد قوی محصوالتش در 
سال میالدی گذشته، فرصت کاهش بدهی را 
پیدا کرد و مجموع بدهی غول های نفتی، به ۱۰۰ 
میلیارد دالر کاهش یافت که پایین ترین میزان 
در ۱۵ سال گذشته و بیش از ۵۰ درصد کمتر 
از سال ۲۰۲۰ بود که بدهی آنها به ۲۷۰ میلیارد 

دالر صعود کرده بود.
آرام  آنها  برای  هم  حد  این  تا  اوضاع  اما 
و  اروپا  اتحادیه  که  این  نخست  نگذاشت. 
انگلیس تصمیم گرفتند برای درآمدزایی و تهیه 
پول برای برنامه های کمک انرژی، از شرکت های 
نفت و گاز، مالیات بر سود بادآورده دریافت 
کنند. شرکت شل اعالم کرد انتظار دارد تاثیر 
مالیات بر درآمد اضافی اتحادیه اروپا و انگلیس، 
۲.۴ میلیارد دالر هزینه بردارد. در پی این هزینه، 
در طرح های سرمایه گذاری  است  ممکن  شل 
برای دریای شمال، بازنگری کند. در این بین، 
با وجود مخالفت سیاسی برای توسعه ذخایر 
از ۱۰۰  بیش  انگلیس،  در  گاز  و  نفت  بیشتر 
درخواست در ماه جاری برای اکتشاف در حوزه 

دریای شمال ارائه شده است.
کرد  اعالم  فرانسه  انرژیز  توتال  شرکت 
و  اروپا  اتحادیه  اضافی  درآمد  بر  مالیات  از 
انگلیس، هزینه قابل توجهی متحمل خواهد 
شد و این مالیات، حدود ۲.۱ میلیارد دالر برای 
این شرکت هزینه خواهد برداشت. در نتیجه، 
این شرکت فرانسوی با اشاره به این که معلوم 

نیست این مالیات، در صورت کاهش قیمت 
نفت و گاز، بازنگری شود، تصمیم گرفته است 
سرمایه گذاری ها در دریای شمال را به میزان یک 
چهارم، کاهش دهد. در این بین، قیمت نفت و 
گاز کاهش پیدا کرد. نفت در همان حدودی که 
یک سال پیش معامله می شد، قرار دارد و گاز 
طبیعی در اروپا و ایاالت متحده، کاهش قیمت 

قابل مالحظه ای پیدا کرده است.
و  اکتشاف  انگلیسی  مدیر  گیزیو،  لوک  ژان 
تولید توتال به فایننشیال تایمز گفت: صنعت 
انرژی در یک بازار چرخه ای فعالیت می کند و 
در معرض نوسان قیمت کاالها قرار دارد. ما بر 
این باوریم که در صورت کاهش قیمت ها پیش 
از سال ۲۰۲۸، دولت باید آماده بازبینی مالیات 

سودهای انرژی باشد.
از  فراتر  گام  یک  اکسون  آمریکایی  شرکت 
لغو  برای  اروپا  اتحادیه  از  و  برداشت  انتقاد 
مالیات بر درآمد اضافی، شکایت کرد. استدالل 
این شرکت این است که مالیات مذکور، تاثیر 
عکس داشته و سرمایه گذاری ها را مایوس کرده 

و اعتماد سرمایه گذار را تحلیل می برد.
برنامه های  نفتی  غول های  حال،  این  با 

سرمایه گذاری بزرگی دارند که فقط برای اروپا 
نیست. اکسون و شورون قصد دارند امسال ۱۰ 
درصد بیشتر از سال گذشته به میزان کلی ۴۱ 

میلیارد دالر هزینه کنند.
با وجود این که پیش بینی می شود ابرغول های 
اروپایی در خصوص پولشان به دلیل مالیات بر 
درآمد اضافی، احتیاط بیشتری به خرج دهند، 
بریتیش پترولیوم هزینه بیشتری در حوزه شل 
آمریکا و خلیج مکزیکو خواهد داشت. اما این 
شرکت ها، به هزینه باال در پروژه های کم کربن 

ادامه می دهند.
بانک اچ اس بی سی در یادداشت اخیری اعالم 
اروپایی نسبت  به نظر می رسد غول های  کرد 
به غول های آمریکای، ارزش جذاب تری دارند. 
این بانک، در میان بانکهایی است که عملکرد 
قوی تر سهام غول های نفتی اروپایی را پس از 
درخشش سال گذشته ابرغول های آمریکایی در 

بازار سهام، پیش بینی می کند.
اگر سرمایه گذاری پروژه های کم کربن، ضامن 
عملکرد قوی تر سهام باشد، در آن صورت، حق 
زیادی  فشار  واقع،  در  است.  اچ اس بی سی  با 
خود،  برای  تا  دارد  وجود  نفت  صنعت  روی 

اهداف جدی تری برای کاهش آالیندگی تعیین 
کرده و تعهد قوی تری برای کربن زدایی داشته 
باشد. این فشار بعید است امسال کمتر شود 
زیرا دولتها در اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا، 
برنامه های تغییرات اقلیمی را مضاعف کرده اند.

سال   ،۲۰۲۳ که  دارد  وجود  احتمال  این 
قوی دیگری برای صنعت نفت باشد زیرا این 
شرکت ها با قدرت پا به سال جدید گذاشته اند 
و انتظار نمی رود تقاضا برای نفت و گاز کاهش 

پیدا کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اتحادیه اروپا 
کردن  پر  برای  گاز  بیشتری  میزان  خرید  به 
مخازن خود نیاز دارد و همچنان به استفاده 
از فرآورده های نفتی ادامه می دهد که دیگر از 
اقتصاد خود  روسیه خریداری نمی کند. چین 
را گشوده و اکثر تحلیلگران، بهبود دیر یا زود 
تقاضای این کشور برای نفت و گاز را پیش بینی 
بلندپروازیهایی  با همه  می کنند. حتی آمریکا 
بعید  دنبال می کند،  پاک  انرژی  که در حوزه 
است تا ماه ها از جایگاه خود به عنوان بزرگترین 
مصرف کننده نفت نزول کند. آینده نزدیک برای 

غول های نفتی مطمئنا روشن است.

اخبار

بر اساس گزارش اویل پرایس، 
اتحادیه اروپا به خرید میزان 

بیشتری گاز برای پر کردن 
مخازن خود نیاز دارد و همچنان 
به استفاده از فرآورده های نفتی 
ادامه می دهد که دیگر از روسیه 

خریداری نمی کند

وزیر خزانه داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که با وجود ماهیت پیچیده 
تحریم ها، محدودیت اعمال شده برای فروش نفت روسیه، می تواند 
درماه فوریه، به فروش فرآورده های نفتی این کشور گسترش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، جانت یلن در جریان سفر به سنگال، به خبرنگاران 

گفت: ما بازارها را بسیار محتاطانه بررسی کردیم و بر این باوریم 
که مجموعه مکانیزم های سقف قیمتی خواهیم داشت که به اهداف 
مشابه مکانیزم سقف قیمت نفت خواهند رسید. با این حال، همواره 

این احتمال وجود دارد که اوضاع طبق برنامه پیش نرود.
دولت های گروه هفت و اتحادیه اروپا، در ماه دسامبر سقف قیمت 
۶۰ دالر در هر بشکه را برای صادرات نفت خام روسیه فعال کردند. 
می توانند  محموله هایی  برای  تنها  انگلیسی  و  اروپایی  شرکت های 
این قیمت فروخته  از  باالتر  بیمه فراهم کنند که  و  خدمات حمل 
نشده باشند. این مکانیزم همزمان با ممنوعیت واردات نفت روسیه به 

اتحادیه اروپا، فعال شد.
محدودیت های مذکور باعث افت درآمد روسیه شده، زیرا مسکو 
از  کوچکی  گروه  به  را  خود  نفت  اروپا،  جای  به  است  شده  ناچار 
خریداران دوردست به خصوص هند و چین بفروشد. گرید نفتی 
اورال روسیه، اکنون پایین تر از قیمت پایه بازار جهانی و ۶۰ دالر در 
هر بشکه، معامله می شود. کشورهای گروه هفت جمعه گذشته با 
طرح مشابهی موافقت کردند که از پنجم فوریه و همزمان با آغاز 
ممنوعیت واردات به اتحادیه اروپا، دو نوع مکانیزم سقف قیمت را 

برای فرآورده های نفتی روسیه تعیین می کند.
تحلیلگران و معامله گران نگران آن هستند که تغییر جریان تجارت 

فرآورده های نفتی مانند تغییرات بازارهای نفت خام، به شکل روانی 
اقتصاد  برای  این سوخت  به خصوص درباره دیزل؛  و   نرود  پیش 
اتحادیه اروپا، حیاتی است و برای خودروها، کامیون ها، تجهیزات تولید 

و موارد دیگر استفاده می شود.
یلن اذعان کرد که بخشی از این طرح، چالش برانگیز است. وزیر 
خزانه داری آمریکا گفت: مجموعه پیچیده ای از بازارها با فرآورده های 
نفتی مختلف در قیمت های متفاوت هستند و بازار دیزل، به شکل 

غیرمعمولی دچار کمبود است.
معاونان وزرای گروه هفت از دو سقف قیمت حمایت کرده اند. یک 
سقف قیمت برای فرآورده هایی مانند دیزل یا گازوئیل خواهد بود که 
باالتر از قیمت نفت خام معامله می شوند و یک سقف قیمت برای 
فرآورده هایی مانند نفت کوره و نفتا خواهد بود که ارزان تر از نفت 

خام هستند.
آمریکا به دلیل واهمه از این که ممنوعیت خدمات و محدودیت 
واردات به اتحادیه اروپا، عرضه زیادی را از بازار خارج کرده و باعث 
افزایش قیمتها شود، سقف قیمت را به عنوان راهی برای حفظ عرضه 
در بازار و محدود کردن درآمدهای انرژی روسیه طراحی کرد. بر اساس 
از اجرای سقف  گزارش بلومبرگ، یلن گفت: اگرچه مدت طوالنی 

قیمت نمی گذرد اما به نظر می رسد که این طرح، جواب داده است.

وزیر خزانه داری آمریکا:
وسیه پیچیده تر از مکانیزم نفت است گام بعدی علیه ر

سطح پوشش برفی حوضه های آبریز در هفته چهارم 
رشد  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  دی ماه 

قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سطح پوشش برفی 
و  تأمین آب موردنیاز است  از شاخص های  یکی  کشور 
هرچه این سطح افزایشی باشد نشان از بهترشدن وضعیت 

تأمین آب است.
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  گزارش  تازه ترین 
خشکسالی نشان از آن دارد که سطح پوشش برفی همه 
حوضه های آبریز اصلی در هفته چهارم دی ماه امسال 

رشد قابل توجهی داشته است.
حوضه آبریز فالت مرکزی از بین سایر حوضه های آبریز 

اصلی باالترین میزان رشد سطح پوشش برفی را دارد.
فالت  آبریز  حوضه  برفی  پوشش  سطح  براین اساس 
مرکزی از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه در حالی به ۱۸۶ هزار و ۹۹۱ 
کیلومتر رسیده که در مدت مشابه پارسال این رقم ۵۰ هزار 

و ۶۵۸ کیلومتر بوده است.
میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی این حوضه آبریز نیز 

۱۹۸ هزار و ۸۷۹ کیلومتر بوده است.
سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای خزر هم در هفته 
چهارم دی ماه نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد روبرو 

شده است.
پارسال سطح پوشش برفی این حوضه آبریز ۷۶ هزار 
و ۳۸۰ کیلومتر بوده که امسال به رقم ۹۹ هزار و ۱۷۶ 

کیلومتر افزایش یافته است.

میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم 
دی ماه که رقم ۱۰۲ هزار و ۷۷ کیلومتر بود کاهش یافته 

است.
میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای 

خزر ۱۵۱ هزار و ۴۰۹ کیلومتر بوده است.
وضعیت سطح پوشش برفی حوضه آبریز خلیج فارس و 

دریای عمان هم با افزایش همراه شده است.
سطح پوشش برفی این حوضه آبریز در حالی در هفته 
چهارم دی ماه امسال به رقم ۶۷ هزار و ۵۰۱ کیلومتر رسیده 
که این میزان در مدت مشابه پارسال عدد ۴۵ هزار و ۴۲۹ 

کیلومتر را نشان می دهد.
میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم 

دی ماه که رقم ۸۳ هزار و ۷۶۴ کیلومتر بود کاهش دارد.
آبریز  حوضه  برفی  پوشش  سطح  ۱۶ساله  میانگین 
خلیج فارس و دریای عمان هم ۹۷ هزار و ۸۶۲ کیلومتر 

بوده است.
کاهش سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

نسبت به پارسال
سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه امسال 
با کاهش روبرو شده به گونه ای که در هفته چهارم دی ماه 
این سطح عدد ۳۳ هزار و ۵۵۶ کیلومتر را نشان می دهد.

پارسال سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
۳۸ هزار و ۸۷۰ کیلومتر بوده است و این میزان در مدت 

۱۶ساله اخیر عدد ۶۰ هزار و ۳۲۲ کیلومتر بوده است.
سطح پوشش برفی حوضه آبریز قره قوم در هفته چهارم 

دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال با رشد روبرو 
شده است.

پارسال سطح پوشش برفی در حوضه آبریز قره قوم ۴ 
هزار و ۷۲۷ کیلومتر بود که امسال این میزان به رقم ۴۲ 
هزار و ۹۵۳ کیلومتر افزایش یافته و نیز نسبت به دوره 

۱۵ساله اخیر نیز افزایش دارد.
رشد چشمگیر پوشش برفی حوضه آبریز مرزی شرق 

نسبت به پارسال و هفته سوم دی ماه
مرزی  آبریز  در حوضه  برفی  پوشش  وضعیت سطح 

شرق هم نسبت به پارسال با رشد همراه شده است و 
کیلومتر   ۵۲۸ و  هزار   ۲۹ سطح  این  امسال  درحالی که 

است، پارسال ۵۴۹ کیلومتر بوده است.
میانگین ۱۵ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز مرزی 
شرق هم ۱۰ هزار و ۳۴۴ کیلومتر بوده که رشد را نشان 

می دهد.
میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم 
نشان  را  رشد  بود  کیلومتر   ۴۴۳ و  هزار   ۱۴ که  دی ماه 

می دهد.

در هفته چهارم دی ماه رخ داد
افزایش سطح پوشش برفی در حوضه های آبریز کشور

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین مختاری فرزند سید امیر عطاء به شماره شناسنامه 4050 و کد 
ملی 0081420811 صادره از تهران در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته فناوری اطالعات و ارتباطات صادره از 
دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 20 تهران با شماره 1232306 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علمی و کاربردی واحد استانی تهران شرق به 

نشانی تهران خیابان بهار شیراز کوچه لواسانی پالک 2 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/50(

مجوز حمل سالح ساچمه زنی ۲113۷۷۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/51(

سند کمپانی خودروی سایپا  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید شیری و مدل وسیله نقلیه : 
13۸1  و شماره پالک : ۸4د3۷۹ایران۷۲  و شماره شاسی : S1412281769056  و شماره موتور : 304618  

به نام صاحب سند : حمید جارچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/52(

برگ سبز خودرو و سند کمپانی و سند مالکیت محمود خانی با کدملی 444۹۹۷۶1۶۹ شماره شناسنامه 
ایران ۲۵۹ م 3۸  متالیک مدل 13۸۸ شماره پالک ۵4  ای  نقره  پراید رنگ  فرزند غالمرضا خودرو   1۸0
 ۲0/01/1401 تاریخ  در  خانی  نام محمود  به  موتور 3۲۲۶4۶3  s1412288381214 شماره  شماره شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/53(

به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره  Glx مدل 82  اصل برگ سبز واصل برگ کمپانی خودرو پژو 
نام غالمعلی  به  موتور: 22568204244 شماره شاسی: 0082002911  ایران11 134س 46 شماره  انتظامی 

بختیاری مفقود شده و از درجه ی اعتبار ساقط است.)کد1401/11/54(

   برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پی کی  و رنگ خودرو : بژ روشن  و مدل وسیله نقلیه 
: 1385  و شماره پالک : 91ج237ایران13  و شماره شاسی : 060891  و شماره موتور : M131395221  به 
نام صاحب سند : رقیه زاهدی مزرعه شوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/55(

  سند کمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : ۲0۶  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 13۹3  
 : موتور  شماره  و    NAAP13FEXEJ466190  : و شماره شاسی  : ۵3ب۶۹۸ایران4۶   پالک  و شماره 
163B0004764  به نام صاحب سند : بیتا صادقی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/56(

عباس  فرزند  شناسنامه 2790006105  ملی 2790006105شماره  کد  با  قاسمی  فرناز  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره   33 559ل  88ایران  پالک  شماره   1395 مدل  متالیک  خاکستری  رنگ   206 پژو  خودرو 
 1401/09/23 تاریخ  در  قاسمی  فرناز  نام  موتور165A0065729به  شماره   NAAP03EE1GJ829516

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/57(

شناسنامه  شماره  به  سیامک  فرزند  سولدرق  نعمتی  سان  آی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
001۵۵0۲۶۷۸ صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما 
تهران با شماره سریال 1۸۲1۶۹۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به آموزشکده سما تهران به کد پستی 14۷۷۹۹۹۶۵1 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/58(

اصل برگ سبزMVM-X33S-AT مدل 1401 نوک مدادی به شماره انتظامی ۹3ط4۹4 ایران 40 موتور 
MVMD4G20ANN011896 و شاسی NATGBAYPXN1012388 به نام سمیه جعفربکلو مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/59(

کارت  خودروی پژو سواری ۲0۶ آریان به مدل 13۸۸ به پالک ۲۲ی ۸۸۵ ایران 3۸ به رنگ سفید روغنی  
به شماره موتور 133۸۸01301۵و به شماره شاسی NAAP41FD9AJ271583.به مالکیت ندا یوسف زاده 

حیات داودی  .مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/60(

با تشکر هئیت مدیره برج مادر

در تاریخ 1401/09/02 جلسه اعضای هئیت مدیره برج مادر با 
اکثریت نفرات تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید با توجه به 
مستهلک شدن آسانسور ماشین بر ساختمان نسبت به نصب 
آسانسور جدید برای پارگینگ ، فروش و قیمت گذاری موتور 
خانه وجهت تامین بخشی از هزینه آسانسور ماشین بر اقدام 
شود لیست پیشنهادی شرکت های آسانسوری برای آسانسور 
ماشین بر گرفته شود چنانچه مالکین گرامی خریدار ضایعات 
آسانسور  نصب  برای  آسانسوری  شرکت  و  موتورخانه  برای 
ماشین بردارند معرفی نمایند در غیر این صورت حق هیچ گونه 

اعتراضی نسبت به تصمصم هئیت مدیره نخواهند داشت.

خانواده محترم زیدی
سفر غم انگیز عزیزتان را به شما تسلیت عرض می کنم 
و از خداوند منان برای شما صبر و برای روح آن مرحوم 

آرامش را به دعا خواستارم.

پویا وکیلی مدیر مسئول روزنامه اتحاد ملت


