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هشدار؛ این کارت سوخت ها تا پایان سال باطل می شوند

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
اصفهان، از غیر فعال شدن کارت های هوشمند سوخت خودروهای فاقد 

تراکنش در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، بهمن علیپور درمورد کارت های هوشمند سوخت 
کارت  از  سواری  خودروهای  مالکان  که  درصورتی  گفت:  تراکنش  فاقد 
هوشمند خود در سال ۱۴۰۱ استفاده نکرده و کارت آن ها فاقد تراکنش 
دریافت سوخت باشد؛ تا پایان اسفند ماه کارت سوخت آن ها ابطال و 
بال استفاده خواهد شد؛ لذا الزم است مالکان خودروهای سواری، جهت 
حصول اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت خود تا آخر سال ۱۴۰۱ 
حداقل یک بار سوخت گیری انجام دهند تا کارت سوخت آن ها باطل 
نگردد. او افزود: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت نیز جهت صدور 

کارت المثنی از طریق پلیس +۱۰ اقدام کنند.

بازگشت پرقدرت روسیه به بازار نفت

قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، زیرا نشانه هایی از عرضه قوی نفت 
روسیه، آمارهای رشد اقتصادی آمریکا و بازگشت تقاضای چین را خنثی کرد.

به گزارش خبرآنالین، بهای معامالت آتی برنت ۸۱ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش 
یافت و به ۸۶.۶۶ دالر در هر بشکه رسید که تنها ۳ سنت بیشتر از تسویه 
هفته گذشته بود. قیمت نفت خام آمریکا ۱.۳۳ دالر یا ۱.۶ درصد کاهش یافت 

و به ۷۹.۶۸ دالر رسید که ۲ درصد کمتر در هفته گذشته بود.
معامله گران گفتند و محاسبات رویترز نشان داد که بارگیری نفت از بنادر 
بالتیک روسیه در ماه دسامبر ۵۰ درصد افزایش می یابد زیرا فروشندگان تالش 
می کنند تقاضای قوی در آسیا را برآورده کنند و از افزایش قیمت جهانی انرژی 
بهره مند شوند. همچنین معامله گران ممکن است بارگیری نفت خام اورال و 
KEBCO از Ust-Luga طی ۱-۱۰ فوریه از ۰.۹ میلیون تن به ۱.۰ میلیون تن 
افزایش دهند. اگر عرضه روسیه تا ماه آینده همچنان قوی باشد، احتماالً نفت 
به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. نمایندگان اوپک پالس هفته آینده برای 
بررسی سطح تولید نفت خام دیدار خواهند کرد و منابعی از گروه تولیدکننده 
نفت انتظار دارند که سیاست فعلی تولید تغییری نکند. تصمیم بعدی فدرال 
رزرو ایاالت متحده در مورد نرخ بهره در نشست ۳۱ ژانویه و ۱ فوریه در شرایطی 
از کاهش تورم و تولید ناخالص داخلی که در سه ماهه چهارم با ۲.۹ درصد 
رشد سریعتر از حد انتظار بود، اتخاذ خواهد شد. در چین، موارد بدخیم 
کووید-۱۹ نسبت به اوج خود در اوایل ماه جاری ۷۲ درصد کاهش یافته است، 
در حالی که مرگ و میر روزانه در میان بیماران کووید-۱۹ در بیمارستان ها ۷۹ 
درصد از اوج خود کاهش یافته است که نشان دهنده عادی سازی اقتصاد چین 

و افزایش انتظارات است.

تهران در صدر مصرف باالی گاز قرار گرفت
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز کشور گفت:در حال حاضر استان تهران 
با ۱۲۵ میلیون متر مکعب مصرف گاز در کشور و سپس خراسان رضوی، 
مازندران و آذربایجان شرقی به ترتیب در رده بیشترین استان های با مصرف 

باالی گاز قرار دارند.
آقای محمد رضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز کشور گفت: در 
حال حاضر مصرف گاز در کشور به رقم ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است 
و پیش بینی ما در این دو سه روز باتوجه به توده بارش ها در کشور این است 
که رقم به ۶۷۰ میلیون متر مکعب برسد. او گفت: در روز های گذشته بین ۷۰ 
تا ۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مورد مصرف قرار گرفت که 
عدد بسیار بزرگی است، اوایل هفته جاری مصرف گاز مجدد اوج گرفت که از 
مردم تقاضا داریم که بهینه گاز را مصرف کنند. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز کشور افزود:در حال حاضر استان تهران با ۱۲۵ میلیون متر مکعب مصرف 
گاز در کشور و سپس خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان شرقی به ترتیب 

در رده بیشترین استان های با مصرف باالی گاز قرار دارند.

ایرانی ها چقدر گاز مصرف می کنند؟

مصرف بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب گاز در سال
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ مصرف ساالنه گاز 
طبیعی کشور بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب 
می رسد که ۷۰ درصد آن در بخش صنعتی و 
تجاری مصرف  و  در بخش خانگی  ۳۰ درصد 
می شود، این نسبت در زمستان برعکس بوده 
به گونه ای که ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان 
مصرف  عمده  غیر  صنایع  و  تجاری  خانگی، 
هم  درصد   ۸۰ به  مقدار  این  حتی  و  می شود 

رسیده است.
در این روزهای زمستان با وجود تولید و تزریق 
بیش از ۸۴۸ میلیون مترمکعب گاز در روز به 
خطوط سراسری، اکنون بیش یک ماه است که 
روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بخش 
مصرف  عمده  غیر  صنایع  و  تجاری  خانگی، 
ثروت  و  سرمایه  منابع،  هدررفت  که  می شود 
را در پی دارد.  از روزهای دی ماه ۱۴۰۱ مصرف 
روزانه بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
به دلیل سرمای شدید و پایداری هوا نسبت به  
مدت مشابه پارسال تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب 

افزایش یافته است.
اعالم  نفت  وزیر  اوجی  جواد  که  طور  آن 
کرده  مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و 
به  نسبت  پارس جنوبی  فاز  معادل ۲  تجاری 
زمان مشابه پارسال افزایش یافته است. شدت 
مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی 
است،   هم اکنون روزانه ۹۹۰ میلیون مترمکعب 
گاز ترش در کشور برداشت می شود، روزانه از 
مترمکعب  میلیون  گاز حدود ۸۴۸  مقدار  این 
در ۲۱ پاالیشگاه گازی کشور شیرین سازی و در 

بخش های مختلف کشور مصرف می شود.
به گفته وی، امسال تولید گاز کشور نسبت 
به پارسال ۱۳ تا ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش 
یافته است. هم اکنون روزانه بیش از ۱۹۰ میلیون 
کشور  سراسر  نیروگاه های  به  گاز  مترمکعب 
تحویل داده می شود و هیچ گونه قطعی برق در 

سراسر کشور گزارش نشده است.
ایران نهمین مصرف کننده انرژی دنیاست

در مورد شدت انرژی، چند عامل مهم تأثیرگذار 
»وسعت  دارد؛  وجود  مختلف  کشورهای  بر 
جغرافیایی و عوامل آب و هوایی«، »استفاده 
از شبکه های اطالعاتی و  درست و همه جانبه 
مخابراتی و اینترنت«، »میزان درآمد«، »قیمت 
کار«،  نیروی   - سرمایه  »نسبت  انرژی«، 
»گسترش شهرنشینی« و به خصوص »وضعیت 
شبکه های  و  »کشاورزی  تجارت«،  و  اقتصاد 
حمل ونقل« در هر کشور تأثیری مستقیم بر 
»شدت انرژی« دارند. حاال اگر همین چند عامل 
گفته شده را متناسب با آنچه در کشورمان وجود 
دارد، محاسبه کنیم، متوجه خواهیم شد که چرا 

بر اساس استانداردهای جهانی، میانگین مصرف 
انرژی در ایران ۲.۵ برابر مصرف جهانی است.

در آمارهای جهانی که هر سال بررسی مجدد 
و به روزرسانی می شود، ایران همچنان در میان 
۱۰ کشوری قرار دارد که بیشترین میزان مصرف 
این  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  انرژی 
به عنوان یک موضوع  که  موضوع سال هاست 
قرار  نظر  و  بحث  مرکز  نگران کننده،  و  مهم 
دارد تا عوامل و ریشه های اصلی، شناسایی و 
اثرگذاری  اما  شود،  پیدا  آن  برای  راهکارهایی 
این بررسی ها در زندگی عموم مردم، به شکل 

مطلوب دیده نمی شود.
طبق آخرین اعالم  نهمین مصرف کننده انرژی 
دنیاست و شاخص شدت مصرف انرژی ایران به 
بیش از ۰.۶۳ درصد رسیده و طبق آمار، مجموع 
میزان مصرف و تلفات انرژی از عرضه، سبقت 
گرفته و این موضوع می تواند در آینده، ایران را 
به واردکننده انرژی تبدیل کند یا همچون کمبود 
منابع آب که امروزه با بحران آن مواجه شده ایم، 
در مورد انرژی هم صدق کند، به طوری  که روزی 

با بحران تأمین منابع انرژی هم مواجه شویم.
چگونه مصرف را کاهش دهیم؟

برای  مدتی  میان  و  کوتاه مدت  راه کارهای 
از  دارد،  وجود  کشور  در  گاز  مصرف  کاهش 

جمله راهکارهای کوتاه مدت در بازه یک تا پنج 
همه  در  گاز  قیمت  افزایش  به  می توان  ساله 
بخش ها شامل نیروگاه ها، صنایع فوالد، سیمان 
و پتروشیمی ها، صنایع خرد و مصارف خانگی 
با هر روش  تجاری  و  اداری  پرمصرف،  بخش 
ممکن از جمله پلکانی، تدریجی، اعمال جرایم و 
حتی آزاد سازی کامل قیمت ها، افزایش قیمت 
در  برق  قیمت  و  سرد  خیلی  روزهای  در  گاز 
روزهای خیلی گرم به منظور ترغیب مشترکان به 
کاهش مصرف انرژی در بازه زمانی اعالم شده 

اشاره کرد.
همچنین به واردات سریع وسایل گرمایشی و 
سرمایشی با راندمان باال و از نوع کم مصرف بدون 
تعرفه گمرکی و فروش توأم با تسهیالت آنها به 
مردم، تعطیلی یا محدودسازی مصرف گاز در 
صنایع عمده در روزهای اوج مصرف گاز، توسعه 
از  فوتوولتائیک  خورشیدی  نیروگاه های  سریع 
طریق واردات پنل های خورشیدی و احداث آنها 
در نزدیکی شهرهای پرجمعیت یا دارای سابقه 
کمبود، نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی 
نیروگاه های فرسوده با هدف بهبود راندمان آنها، 
تسهیالت ارزان قیمت بانکی برای تعویض در 
و پنجره های فرسوده با انواع دوجداره، نوسازی 
موتورخانه ها، پکیج ها و کولرهای گازی قدیمی و 

فرسوده می توان اشاره کرد.
در حوزه راه کارهای بلند مدت نیز می توان به 
بومی سازی و ساخت داخل تجهیزات روشنایی، 
سرمایشی و گرمایشی کم مصرف در مقیاس 
و  پرمصرف  تجهیزات  با  جایگزینی  و  وسیع 
فرسوده، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی 
ساختمان در ساختمان های جدید االحداث و 
بهسازی و نوسازی تمامی ساختمان های اداری 
و عمومی دولتی با هدف مصرف کمتر انرژی، 
نیروگاه های  راندمان  بهبود  و  سرمایه گذاری 
کشور با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی های 
سیکل  به  حرارتی  نیروگاه های  تبدیل  و  روز 
بهسازی شبکه  و  نوسازی  و همچنین  ترکیبی 
انتقال برق،   توسعه و نصب فراگیر کنتورهای 
هوشمند و قرائت از راه دور با قابلیت قطع و 
وصل گاز و برق به منظور مدیریت پرمصرف ها 

اشاره کرد.
هر چند ایران از نظر ذخایر گازی غنی است و 
مشکالتی نیز در حوزه مدیریتی وجود دارد اما با 
این حال نمی توان واقعیت مصرف فزاینده انرژی 
در ایران را نیز نادیده گرفت، موضوعی که اگر از 
هم اکنون فکری به حال آن نشود قطعا در آینده 
دامن گیر کشور خواهد شد، لذا الزم است همه 

مشترکان به این موضوع توجه داشته باشند.

اخبار

طبق آخرین اعالم  نهمین 
مصرف کننده انرژی دنیاست 

و شاخص شدت مصرف انرژی 
ایران به بیش از 0.۶۳ درصد 
رسیده و طبق آمار، مجموع 
میزان مصرف و تلفات انرژی 

از عرضه، سبقت گرفته و این 
موضوع می تواند در آینده، 

ایران را به واردکننده انرژی 
تبدیل کند یا همچون کمبود 
منابع آب که امروزه با بحران 
آن مواجه شده ایم، در مورد 

انرژی هم صدق کند، به طوری  
که روزی با بحران تأمین منابع 

انرژی هم مواجه شویم

جنگ در اوکراین در سال میالدی گذشته، واردات گاز روسیه به 
اتحادیه اروپا را شدیدا محدود کرد و قیمت این سوخت فسیلی را باال 
برد و درنتیجه، مصرف کنندگان و شرکت های این بلوک ناچار شدند 
سریعا راه هایی برای استفاده بهینه تر از انرژی پیدا کنند اما موفقیت در 

صرفه جویی در مصرف گاز، واقعیت تلخ دیگری برای صنعت اروپایی 
را پنهان کرد.

به گزارش ایسنا، آمار کمیسیون اروپا نشان می دهد اتحادیه اروپا 
۴۱۲ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۲۰۲۱ سوزاند. طبق برآورد آژانس 
بین المللی انرژی، میزان مصرف گاز اروپا در سال میالدی گذشته، 
حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب معادل ۱۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ 
و  خانواده ها  تالش  دلیل  به  کاهش  این  از  بخشی  یافت.  کاهش 

شرکت ها برای اجتناب از دریافت قبوض سنگین گاز بود.
بررسی آمار مترهای هوشمند توسط شرکت سازنده ترموستات آلمانی 
"تادو" نشان داد ۷۶ درصد از خانوارهای اروپایی، دمای داخلی را به 
میزان یک درجه در نوامبر و دسامبر کاهش دادند. در آلمان، تالش 
برای یافتن راه های موثرتر برای تامین گرمایش ساختمان ها، به افزایش 
۵۳ درصدی فروش پمپ های حرارتی نسبت به سال پیش منجر شد. 
دمای معتدل زمستان هم به این صرفه جویی در مصرف گاز کمک 
کرد. با این حال، همه صرفه جویی ها به رفتار سبزتر محدود نبود. 
طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، حدود نیمی از کاهش تقاضا برای 
گاز ) ۲۵ میلیارد متر مکعب(، صنعتی بود. شرکت ها به منابع انرژی 
آالینده تری مانند نفت کوره یا گاز نفتی روی آوردند که هر دوی آنها از 

تابستان سال ۲۰۲۱،  ارزان تر از گاز بودند.

حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب صرفه جویی دیگر معادل یک دهم 
از کل کاهش مصرف، مربوط به تعطیلی یا کاهش تولید شرکت ها 
در کارخانه های متکی به گاز بود. این کاهش تولید به خصوص برای 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی مانند باسف )BASF( و تولیدکنندگان 
کود مانند "یارا اینترنشنال"، صادق بود. طبق آمار انجمن بین المللی 
کود، حدود سه چهارم از تولید آمونیاک اروپا در اوت سال گذشته 
متوقف شد و حدود ۴۰ درصد در اکتبر، همچنان غیر فعال بود. تولید 
صنایع انرژی بر فوالد و آلومینیوم در اروپا طی ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۲، به 

میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش رویترز، چنین صرفه جویی هایی خطرناک هستند 
زیرا ممکن است به افت همیشگی تولید اقتصادی منتهی شود. چشم 
انداز از سرگیری تولید چندان خوش بینانه به نظر نمی رسد. اگر دمای 
زمستان به میانگین سردتر سال های گذشته برگردد، اروپا به ۱۱ میلیارد 
متر مکعب گاز بیشتر برای گرم کردن مناسب ساختمان ها نیاز خواهد 
این قاره همچنین ممکن است الزم باشد  ۱۲ میلیارد متر  داشت. 
مکعب گاز اضافی به اوکراین و مولداوی برای کمک به این کشورها 
برای پر کردن مجدد مخازن ذخیره سازی گاز که ممکن است تا مارس 
خالی شود، صادر کند. با طوالنی شدن جنگ، صنایعی که مصرف گاز 

باالیی دارند، به تقال خواهند افتاد.

وپا برای فرار از کمبود انرژی هزینه گزاف موفقیت ار

حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال 
آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا هشتم بهمن ماه به ۱۹ 
میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه 

با سال گذشته کاهش شش درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین گزارش دفتر 
اطالعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب 
 ۴۰ به  بهمن ماه   ۸ تا  سدها  پرشدگی  درصد  ایران، 
درصد رسیده و حجم آب موجود در سدهای کشور 
از ابتدای سال آبی جاری به رقم ۱۹ میلیارد و ۹۶۰ 
میلیون مترمکعب ثبت شده و این در حالی است که 
این رقم در سال آبی گذشته ۲۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون 

مترمکعب بوده است.
میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال 
آبی جاری  تا هشتم بهمن ماه هفت میلیارد و ۳۶۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در 
سال آبی گذشته ۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد. 
آبی  سال  در  کشور  سدهای  به  ورودی  آب  میزان 
گذشته طی اول مهر تا هشتم بهمن ماه سال گذشته 
بوده است که  میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب   ۹
مقایسه آن با مدت مشابه سال آبی جاری کاهش ۲۱ 

درصدی ورودی به سدها را نشان می دهد.
سال  ابتدای  از  نیز  سدها  از  آب  خروجی  حجم 
و  میلیارد  رقم شش  بهمن ماه  هشتم  تا  جاری  آبی 
۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده، درحالی  است که این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیارد و ۳۸۰ 

میلیون مترمکعب بوده و به میزان ۱۲ درصد کاهش 
یافته است.  وضعیت برخی از سدهای مهم )شرب 
و کشاورزی( تا هشتم بهمن ماه بیانگر این است که 
در هفت سد میزان پرشدگی سدها نسبت به سال 
قبل بیش از ۵۰ درصد منفی است. در واقع در سد 
شمیل و میان استان هرمزگان با ۵۵ درصد، در سد 
بیجار  شهر  سد  در  درصد،   ۵۵ زنجان  استان  تهم 
استان گیالن ۵۳ درصد، در سد ساوه استان مرکزی 
۵۶ درصد، در سد شهید رجایی استان مازندران ۵۶ 
درصد و در چاه نیمه های استان سیستان و بلوچستان 
با ۵۶ درصد اختالف پرشدگی مخازن سدها نسبت به 
سال قبل مواجه هستیم. در این بین سد رودبال داراب 

استان فارس بیشترین اختالف را در حجم پرشدگی 
نسبت به سال قبل دارد به گونه ای که در حال حاضر 
حجم مخزن این سد نسبت به سال قبل ۷۷ درصد 

کاهش داشته است.
مهرماه  اول  از  بارش ها  وضعیت  خصوص  در 
کل  ارتفاع  که  گفت  باید  نیز  بهمن ماه  هشتم  تا 
ریزش های جوی کشور معادل ۹۱.۸ میلی متر بوده که 
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت که عددی معادل ۱۰۸.۹ میلی متر ثبت شده 
۱۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی 
گذشته که عددی معادل ۱۱۹.۲ میلی متر ثبت شده 

۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

۶ درصد از حجم آب سدها کم شد

آگهی انتشار اخطار افراز
خواهان: احمد اسمعیلی به وکالت از آقای سید رضا مشعشعی

اصغر  -3علی  حسینمردی  اکبر  -2علی  حسینمردی  محمد   1- خواندگان: 
حسینمردی -4خانم زهرا حسینمردی

با عنایت به اینکه آقای احمد اسمعیلی به وکالت از آقای سید رضا مشعشعی احدی 
از مالکین مشاعی پالک ثبتی 412فرعی از 149 اصلی به موجب درخواست شماره 
39223مورخه 22/8/1401تقاضای افراز سهمی خود را از این اداره نموده اند و روز 
سه شنبه مورخ 2/12/1401ساعت 11 برای بازدید از محل وقوع ملک تعیین گردیده با 
عنایت به مراتب فوق ودر اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجرا 
اخطار افراز یک نوبت در روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می گردد تا خواهان و 
خواندگان در تاریخ مذکور در این اداره یا در محل وقوع ملک جهت بازدید از محل 
حضور ودر صورت عدم حضور مخاطبین این اداره وفق مقررات به وظیفه قانونی خود 

عمل می نماید.
حسین رضا نوری شاد
 سرپرست ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج

برگ سبز خودرو و کارت خودرو سواری پراید141آی به شماره پالک ایران 1۶_۳1۳ل ۳4مدل 1۳8۲ رنگ 
سورمه ای تیره متالیک به شماره موتور 00435178وشماره شاسی S1482282100795 به نام مجتبی رضوانی 

نسب فرزند تقی به شماره ملی 0۳۷1۵۶۶۵۹۲ مفقود گردیده وفاقد اعتبار میباشد. )کد1401/11/162(

شاسی  شماره  و  ایران 84  انتظامی 1۹ص 4۹4  شماره  به   ۹1 مدل  سفید  پارس  خودرو  سبز  برگ  اصل 
Naan01ca5ch856477 و شماره موتور 124k0048238 بنام سید مجید موسوی سردری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است .)کد1401/11163(

اصل برگ سبز خودرو هوندا سیویک مدل1۹۹۲ به رنگ آبی به شماره انتظامی ۹4م4۶4ایران11 شماره 
موتور ۲۲1۷11۶ و شماره شاسی 0۳۳4۶1 به نام شایان جعفری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/164(

 اصل برگ سبز خودرو پراید مدل88به رنگ سفید به شماره پالک-122ط71-ایران15 شماره موتو2934811 
می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  باباپور  مریم  بنام   S1412288977563شاسی شماره  و 

)کد1401/11/154(

سفید  پراید 131  خودرو  الیاس  فرزند  ملی 4623049299  کد  با  سامانی  ولیخانی  پریوش  خودرو  کارت 
روغنی مدل 1399 شماره پالک 71 ایران 937س 89 شماره شاسی NAS411100L1199745شماره موتور 
M13/6487319 به نام پریوش ولیخانی سامانی در تاریخ 1401/09/10 به سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/155(

 yf : اصل برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سوناتا  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه  
2011  و شماره پالک : 25ق479ایران84  و شماره شاسی : KMHEC41C8BA283740  و شماره موتور 

: G4KEBA682530  به نام صاحب سند : رقیه حق وردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
.)کد1401/11/156(

سند مالکیت  و  کارت موتورسیکلت و  سند کمپانی و  برگ سبز   نوع وسیله نقلیه : موتورسیکلت  به  نام 
وسیله نقلیه : شاهین  و  رنگ موتورسیکلت : نقره ای  و  مدل موتورسیکلت : 1۳8۹  و  شماره پالک : 81۲81 
ایران۳1۹  و  شماره موتور : 81۲1۹۵8۲  و  شماره تنه : 8۹۷۲۹00  به  نام مالک : حسین احمدی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/157(

كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و سند فروش و کارت خودرو  و کارت بیمه خودرو 
ومعاینه فنی خودرو  و سایر مدارک مربوط به  سواری  به نام وسیله نقلیه : ون دلیکا  به رنگ خودرو : سبز  و 
مدل وسیله نقلیه : 1386  و شماره پالک : 13ت579  و شماره شاسی : ldnl70yhx7013437 و  شماره 
موتور : 4g63s4msdp0086 به نام صاحب سند : فتح اله معلمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد .)کد1401/11/158(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بنیامین تیموری فرزند حسین به شماره شناسنامه 4570114806 و کد ملی 
4570114806 صادره از دامغان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار صادره از دانشگاه 
دامغان با شماره 177596 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه دامغان به نشانی استان سمنان، شهرستان دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، کد پستی: -45667

36716 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/159(

پروانه کسب اینجانب حسام صادقی به کد ملی 008۲۳۶۷۵۹0 از تاریخ 1401/0۲/01 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد.وبت دوم )کد1401/11/160(

کارت پایان خدمت حمیدرضا حضرتی کد ملی : 0602471133 به همراه مدارک موتور مفقود شده  و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.از یابنده عزیز تقاضا میشود در صورت پیدا کردن آن را به صندوق پستی یا با شماره 

09365614730تماس حاصل کند. )کد1401/11/161(


