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 یک نماینده مجلس خبر داد
اتمام حجت با افغانستان برای انتقال آب هیرمند

نماینده مجلس گفت: رئیس جمهور به وزارت امور خارجه تکلیف کرده 
که هر چه سریع تر با اتمام حجت به افغانستان حقابه هیرمند را بگیرند.

اوضاع  درباره  ایلنا،  اقتصادی  با خبرنگار  محمد سرگزی در گفت وگو 
تامین منابع آبی استان سیستان و بلوچستان در پی بارندگی های اخیر 
اظهار داشت: سیستان و بلوچستان استان پهناوری است که بارندگی در 
هر منطقه ای از آن آثار خاص خود را دارد. در حوزه شمال استان یعنی 
زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و زاهدان از منابع چاه نیمه برای شرب 
استفاده می کنند که بارندگی های اندک هیچ تاثیری در بهبود ذخیره های 
منابع آبی نداشته است، بنابراین همچنان در منطقه شمال استان بحران 
آب وجود دارد و تنها منبع تامین آب هم تا اکنون ذخایر چاه نیمه ها بوده 
که قرار است بیش از یک میلیون نفر از مردم شمال استان از آن استفاده 

کنند. 
با تاکید بر لزوم اقدام عاجل دولت برای حل مشکل آب استان  وی 
بخصوص در سیستان گفت: اگرچه اقداماتی برای هدایت آب های مرزی 
و داخلی صورت می گیرد، مثال به عنوان پروژه کوتاه مدت چاه های حرمک 
ایام سیالب روانه شده است و  و دشت هامون و هدایت آب هایی در 
همچنین خرید آب چاه های کشاورزی برای تامین آب شرب در نظر گرفته 
شده است. در میان مدت انتقال آب از تهالب و آب های ژرف مطرح است، 
در درازمدت نیز انتقال آب از دریای عمان در دستور کار است، بنابراین 
با وجود آب های چاه نیمه ها پس از اردیبهشت ماه این آب موجود نیست 

و باید هرچه زودتر برنامه های کوتاه مدت اجرایی و به بهره برداری برسد. 
عضو هیات نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتبارات 
تعیین شده در بودجه 1402 تصریح کرد: در بودجه 1402 برای موضوع 
تهالب اعتباری قریب به 2400 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است، برای هدایت آب های مرزی 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
که تخصیص پیدا کرده و پروژه در حال اجرا است. برای چاه های حرمک 
و دشت هامون اعتبار قریب به 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 

امیدوار هستیم با این اقدمات بخشی از مشکالت حل شود.
وی در ادامه با اشاره به کیفیت آب استان بیان کرد: هر قدر ذخیره منابع 
و حجم آب چاه نیمه ها کمتر می شود به همان میزان کیفیت آب هم به 
واسطه افزایش سختی کمتر می شود، بنابراین باید از شیوه های دانش بنیان 

برای تصفیه آب و افزایش کیفیت استفاده شود. 
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس درباره آخرین وضعیت ورود آب از 
هیرمند به ایران خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه به فصل سیالب ها نزدیک 
می شویم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه ماموریت ویژه داد که برای 
برای گرفتن حقابه هیرمند رایزنی کنند، طبق معاهده 1351، 820 میلیون 
متر مکعب حقابه برای ایران پیش بینی شده اما در این سال ها این آب به 
کشور ما داده نشده است، بنابراین رئیس جمهور تکلیف کرده که هر چه 
سریع تر با اتمام حجت به افغانستان این حقابه را بگیرند. در سفر معاون 
اول رئیس جمهور به حوزه سیستان نیز به نماینده ویژه رئیس جمهور در 
امور افغانستان گفته شد که به هیات حاکمه افغانستان اعالم کنند در 
صورتی که حقابه سیستان را ندهند تمام اتباعی را که در استان حضور 

دارند اخراج خواهند کرد.
اینکه فصل سیالب را داریم حتما هیرمند  باتوجه به  تاکید کرد:  وی 
آورده آبی خواهد داشت، بنابراین باید از طریق دیپماسی و کمیساریای 
آب پیگیری شود که حقابه را دریافت کنیم، در غیر این صورت ما دچار 

مشکل خواهیم شد.

ضرورت تداوم صرفه جویی ۱۰ درصدی مصرف برق و 
گاز برای گذر از زمستان سخت

سازمان  اطالعیه  به  توجه  با  گفت:  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
هواشناسی که از ورود سامانه بارشی سنگین برف و باران به کشور خبر 
می دهد، از هموطنان درخواست می کنیم با صرفه جویی در مصرف گاز و 

برق به پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
مصطفی رجبی مشهدی افزود: با توجه به ورود سامانه جدید سرما و 
ادامه بارش برف و باران و کاهش دما درکل کشور، امکان یخ زدگی راه ها و 
احتمال اختالل در سوخت رسانی به نیروگاه ها وجود دارد که لزوم صرفه 

جویی 10 درصدی در مصرف گاز و برق در کشور ضروری است.
وی ادامه داد: اکنون شبکه سراسری برق در وضعیت پایدار است اما 
میزان مصرف گاز و برق به شدت افزایش یافته و برای تامین برق پایدار به 
ویژه در مناطق سردسیر ضرورت دارد هموطنان نسبت به کاهش مصرف 

خود به طور جدی اقدام کنند.
مصطفی رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: با توجه به برودت هوا و افزایش 
مصرف گاز و برق، از هموطنان درخواست می کنیم با رعایت نکات ساده 
از جمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی منزل بین 18 تا 21 درجه سانتی 
گراد وحذف مصارف غیر ضرور، انرژی کمتری مصرف کنند تا از این شرایط 

عبور کنیم.

 مؤسسه مشاوره انرژی فکتس گلوبال انرژی )FGE(، پیش بینی کرد

جهش صادرات و تولید نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در نوامبر سال 2022 
میالدی به حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه 
و در ماه دسامبر هم به باالترین سطح در 4 
سال گذشته رسید و آنطور که مسووالن اعالم 
کرده اند تا هشت سال آینده ظرفیت تولید به 
به  که  موضوعی  می رسد  بشکه  میلیون   5.۷
شرایطی  تحقق  صورت  در  کارشناسان  گفته 

می تواند امکان پذیر باشد.
به گزارش ایسنا، در حالی که بازارهای جهانی 
نفت خام با چشم انداز تحریم ها علیه روسیه 
تحت فشار بوده، روند رو به افزایش صادرات 
نفت خام ایران برای بازار نفت که با چشم انداز 
است،  فشار  زیر  روسیه  نفت  علیه  تحریم ها 
داده های  اساس  بر  بود.  خواهد  تسلی بخش 
عمده ای  بخش  کپلر،  و  ورتکسا  مؤسسه های 
از محموله های نفت خام ایران به مقصد چین 

بارگیری می شوند.
 مؤسسه مشاوره انرژی فکتس گلوبال انرژی 
)FGE(، پیش بینی کرد که فروش محموله های 
ایران در سال  نفتی  فرآورده های  و  نفت خام 
2023 میالدی روزانه تا 200 هزار بشکه افزایش 
است  داده  رخ  حالی  در  این جهش  می یابد. 
که تحریم ها علیه مسکو، عرضه نفت از سوی 
این تولیدکننده کلیدی بازار را با چالش روبه رو 
خواهد کرد. این شرایط برای آمریکا و متحدانش 
پایین نفت هستند و  که خواهان قیمت های 
در عین حال سعی در محدود کردن صادرات 
نفت ایران با هدف فشار بر تهران دارند، پیچیده 
که  باورند  این  بر  نفتی  بازرگان  چند  است. 
ایاالت متحده آمریکا از تداوم افزایش فروش 
به  که  زمانی  تا  ایران  خام  نفت  محموله های 
ثبات قیمت نفت کمک می کند، خرسند است، 
ویتول اعالم کرده که احتمال دارد واشینگتن 
اجازه دهد نفت خام ایران حتی بدون حصول 

توافق هسته ای افزایش یابد.
نیز  نشان می دهد  اداره گمرک چین  ارقام 
مقدار خرید محموله های نفت خام این کشور 
 2022 دسامبر  ماه  در  ایران  سوی  از  آسیایی 

رکوردی تازه ثبت کرده است.
تا 8 سال آینده به  تولید 5.۷ میلیون بشکه 

نفت می رسیم
اکنون ظرفیت تولید نفت کشور 3.8 میلیون 
داشته  ادامه  می تواند  مدتی  که  است  بشکه 
محل  از  تولید  افزایش  این  از  بخشی  باشد، 
احیای چاه های کم بازده و بخشی دیگر مربوط 
به  به توسعه میادین جدید و بخشی مربوط 
است  برداشت  ازدیاد  روش های  از  استفاده 
عامل  مدیر  مهر  که حسن خجسته  آنطور  و 
شرکت ملی نفت اعالم کرده  هشت سال آینده 
قادریم به تولید 5.۷ میلیون بشکه نفت برسیم.

به گفته وی رقم افزایش تولید از مسیر اجرای 
طرح های ازدیاد برداشت ۹00 هزار بشکه است، 
از ۶000 حلقه چاه ۷50 حلقه را ممیزی و غربال 
کردیم، ترجیح ما انتخاب چاه های آسان برای 
ارائه بوده است. کار وارد فرایند اخذ مصوبه از 
شورای اقتصاد شد و به ارزش 500 میلیون الر 

به تصویب رسید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در 
مسیر افزایش تولید مراحلی قرار دارد که حلقه 
اول اکتشاف، حلقه دوم حفاری، حلقه سوم 
فرآورش  چهارم  حلقه  و  بهره برداری  و  تولید 
است که چالش ها در هر حلقه شناسایی شده 
است، گفت: 1۶ مخزن عمیق در مناطق نفتخیز 
جنوب با فشار باال داریم که تا کنون توسعه پیدا 

نکرده است.
پالس های مثبت و منفی بازار نفت

محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک 
در این رابطه به ایسنا گفت: چند ماه است که 
صادرات ایران بین 1.2 و 1.3 میلیون بشکه در 
که فک  نکرده  فاحشی  تفاوت  و  است  تغییر 
کنیم می تواند بازار نفت را تحت شعاع قرار 
دهد، افزایش 100 یا 200 هزار بشکه تاثیر قابل 

توجهی در بازار نفت نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اینگونه نیست که صادرات 
رشد چشمگیری داشته باشد، چندین ماه است 

که عدد صادرات روی همین اعداد است، قطعا 
نخواهد  گذار  تاثیر  نفت  بازار  در  میزان  این 
بود، گفت: عالئم مثبت و منفی در بازار وجود 
دارد، عالئم منفی این است که با گذر از فصل 
زمستان، تقاضای فصلی کاهش می یابد ضمن 
اینکه پیش بینی هایی را مبنی بر رکود در اقتصاد 

جهانی به ویژه کشورهای صنعتی میبینیم.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 
این مساله خبر خوبی نیست چراکه اگر اقتصاد 
در  به ویژه  شود  رکود  وارد  کشورهای صنعتی 
کشورهای اروپایی می تواند تاثیر منفی روی بازار 
بگذارد، ضمن اینکه گسترش کرونا نیز می تواند 
روی بازار تاثیر منفی داشته باشد، گفت: در 
تقاضا  افزایش  راستای  در  مثبت  اخبار  کنار 

شاهد اخبار این چنینی نیز هستیم.
ارزیابی  بازار  وضعیت  باید  افزود:  خطیبی 
شود، از همه مهم تر مدیریت اوپک پالس است 
که باید دید بازار را چگونه مدیریت می کند، در 
شرایط فعلی مدیریت تعادلی اهمیت دارد، باید 
شرایط  در  عرضه  که  باشد  گونه ای  به  شرایط 
سمت  از  مدیریت  این  اگر  باشد،  متعادل 
اوپک پالس صورت بگیرد می توانیم به تداوم 
قیمت های فعلی امیدوار باشیم اما اینکه عرضه 
دلیل  به  کند،  پیدا  افزایش  بازار  در  بخواهد 
کاهش تقاضای فصلی، احتمال رکود اقتصادی 

و شیوع مجدد کرونا می تواند قیمت ها را تحت 
شعاع قرار دهد.

وجود شرایطی برای رسیدن به تولید 5.۷ 
میلیون بشکه

وی با اشاره به صحبت های اخیر مدیرعامل 
 5.۷ تولید  دستیابی  برای  نفت  ملی  شرکت 
ایران  میلیون بشکه طی هشت سال، گفت: 
توانایی تولید باالتر از مقدار فعلی را دارد اما 
شرط اینکه به چنین تولیداتی دست یابیم باید 
محقق شود، یکسری شرایط باید فراهم شود تا 
تولید رشد کند و به این سقف برسد، این شرایط 

ساده نیست اما غیرممکن نیز نخواهد بود.
اینکه  بیان  با  اوپک  در  ایران  نماینده سابق 
تولید  افزایش  میزان  این  تحریم ها،  عالوه بر 
توجهی  قابل  بسیار  گذاری  سرمایه  نیازمند 
از  باید  میادین  اینکه  ضمن  گفت:   است، 
تکنولوژی های روز دنیا استفاده کنند که بتوانیم 
ضریب بازیافت را ارتقا دهیم، اگر این شرایط 
محقق نشود باید روی این عدد بیشتر فکر کرد.

نیازمند  این شرایط  به گفته خطیبی تحقق 
اقدامات متعددی است، سرمایه گذاری باالیی 
نیاز است، ضریب بازیافت باید باال نگه داشته 
شود و این موارد مفروضات ساده ای نیست 
اما اگر شرایط محقق شود قطعا تولید می تواند 

افزایش پیدا کند.

اخبار

 مؤسسه مشاوره انرژی 
 ،)FGE( فکتس گلوبال انرژی

پیش بینی کرد که فروش 
محموله های نفت خام و 

فرآورده های نفتی ایران در 
سال ۲0۲۳ میالدی روزانه تا 

۲00 هزار بشکه افزایش می یابد

با  ایران   ،)BP( پترولیوم  بریتیش  ساالنه  گزارش  آخرین  براساس 
سوزاندن ساالنه 18.5 میلیارد مترمکعب گازهای همراه، رتبه دوم جهان 

را در اختیار دارد.
مترمکعب  میلیارد  ایران ساالنه 18.5  در  مهر  گزارش خبرنگار  به 
گازهای همراه نفت، بدون استفاده از بین می رود. به منظور بهره 
برداری از این منبع بزرگ گاز، در جلسه 14 دی ماه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، طرح بزرگ جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون 
)بیدبلند خلیج فارس( که حدود یک سوم از این گاز را بازیابی می کند، 
به عنوان یکی از 1۶ پروژه اولویت دار دولت سیزدهم ذیل طرح »توسعه 
زنجیره ارزش نفت و گاز« به تصویب رسید و به منظور پیگیری مستمر 

تا حصول نتیجه در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
با  ایران   ،)BP( پترولیوم  بریتیش  ساالنه  گزارش  آخرین  براساس 
سوزاندن ساالنه 18.5 میلیارد مترمکعب گازهای همراه، رتبه دوم جهان 
را در اختیار دارد که این رقم دو برابر مقدار فلرینگ در آمریکا و ونزوئال 
است. با فرض قیمت صادراتی 35 سنت برای هر متر مکعب گاز ایران، 

ساالنه بیش از ۶ میلیارد دالر عدم النفع به کشور تحمیل می شود. 
همچنین میزان صادرات گاز ایران در سال 2021 حدود 1۷.3 میلیارد 

دالر بود که از میزان سوزاندن گازهای همراه در این سال کمتر است.
حل مشکل ناترازی گاز کشور از طریق جمع آوری گازهای همراه

در حال حاضر که کشور با چالش ناترازی گاز مواجه است، جمع آوری 
گازهای همراه به عنوان یکی از راه حل های افزایش عرضه گاز طبیعی 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در حقیقت جمع آوری و استفاده از 
گازهای همراه به عنوان خوراک در پاالیشگاه های گاز، می تواند بیش از 
50 میلیون مترمکعب در روز به حجم تولید گاز طبیعی کشور اضافه 
کند. عالوه بر آن در این پاالیشگاه ها محصوالت با ارزشی همچون اتان، 
پروپان، بوتان و پنتان نیز تولید خواهد شد که بازار داخلی و صادراتی 
قابل توجهی به عنوان سوخت یا خوراک واحدهای الفین پتروشیمی 

دارند.
به عنوان نمونه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با ظرفیت پاالیشی 
2 فاز پارس جنوبی، با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت و پاالیش 
آن، تحول عظیمی را در راستای کاهش آالیندگی های زیست محیطی 
خوزستان و توسعه صنعت پتروشیمی محقق می کند. پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس بعنوان بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری و فرآورش 
گازهای همراه نفت کشور با سرمایه گذاری 3.4 میلیارد دالری در سال 
با ظرفیت  پاالیشگاه  این  بهره برداری رسید. در صورتی که  به   1400
کامل فعالیت کند، ساالنه یک میلیارد و 500 میلیون دالر برای کشور 

درآمدزایی خواهد داشت.
عدم اتمام طرح جمع آوری گازهای همراه و فعالیت پاالیشگاه بیدبلند 

با نصف ظرفیت اسمی
عمده خوراک گاز پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس از طریق جمع آوری 
گازهای مشعل در شرق کارون تامین می شود. کل گاز غنی ورودی به 
این پاالیشگاه روزانه 5۷ میلیون مترمکعب خواهد بود که ۷5 درصد 
گاز تولیدی پس از پاالیش و جداسازی در قالب گاز متان به شبکه 
سراسری گاز کشور باز می گردد و 25 درصد دیگر محصوالت جانبی 
است. هدف از طراحی و ساخت پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 

تولید روزانه 48 میلیون مترمکعب گاز شیرین و پاالیش شده متان برای 
تزریق به شبکه سراسری، ساالنه 1.5 میلیون تن اتان و 1.5 میلیون تن 

گاز مایع شامل پروپان و بوتان است.
قرارداد طرح توسعه ای جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون 
به مبلغ 1.2 میلیارد دالر بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت ملی 
از  مناطق نفت خیز جنوب در سال ۹۷ امضا شد. اجرای این طرح 
سوی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس ضمن اینکه به خاموش کردن 
مشعل های منطقه کمک می کند، خوراک این پاالیشگاه را هم تثبیت 
می کند. جمع آوری گازهای همراه منطقه شرق کارون، از فلرینگ بیش 

از 5 میلیارد مترمکعب گاز در سال جلوگیری می کند.
تا کنون روند اجرای طرح عظیم جمع آوری گازهای مشعل در شرق 
کارون سرعت قابل قبولی نداشته و منجر به فعالیت پاالیشگاه بیدبلند 
با نیمی از ظرفیت اسمی خود شده است. به نظر می رسد روند کند 
اجرای این پروژه به علت عدم پیگیری مستمر آن و مشکالت مرتبط 
با مدیریت پروژه است. بنابراین تعیین متولی مشخص و هماهنگی 
بین دستگاهی و صدور دستورات الزم در این زمینه جهت تسریع کار 

ضرورت دارد.
تصویب طرح جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون در ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در این راستا در جلسه 14 دی ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
1۶ اقدام و پروژه توسعه ای اولویت دار دولت سیزدهم ذیل طرح »توسعه 
زنجیره ارزش نفت و گاز« به تصویب رسید و به منظور پیگیری مستمر 
تا حصول نتیجه در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. یکی از این 1۶ 
پروژه، طرح عظیم جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون )بیدبلند 

خلیج فارس( است.
اجرای این پروژه عالوه بر تکمیل ظرفیت خوراک پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس، منجر به کاهش اثرات سو محیط زیستی در منطقه شرق 
کارون، ارز آوری برای کشور و توسعه و رونق اشتغال و توسعه منطقه 
خواهد شد و روزانه حدود 15 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز 

طبیعی کشور اضافه خواهد کرد.

تدبیر وزارت نفت برای افزایش تولید و کاهش ناترازی گاز

 کارت خودرو پژو روآ نوک مدادی بنام فریبا حاجی نصیری به شماره پالک 79ایران 416ق68 شماره شاسی 
15426436شماره متور11685031433مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.)کد1401/11/169(

کارت خودرو اینجانب مرتضی نجفی  با کد ملی 0670553182فرزند محمد  پراید 111هاچبک سفید رنگ به 
شماره پالک  868ی92 ایران 12 با شماره شاسی NAS431100E5781686،با شماره موتور 5119754 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/170(

پروانه طبابت به نام ملیکا جعفری با شماره پروانه 82-140348-222/1مربوط به شهر بومهن مفقود مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/171(

نظر به اینکه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی به شماره 0-10-300-60589پایه دو در رشته مهندسی عمران 
صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعلق به اقای امیر حسین نیکجو مفقود گردیده از یابنده 
تقاضا میشود پروانه یاد شده را به نشانی اداره کل راه و شهرسازی استان و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان پست نماید نوبت اول )کد1401/11/172(

موتور  شماره  به  مدادی  نوک  رنگ  پالك44ایران939ج34به  شماره  مدل1396به  تیبا  خودرو  سبز  برگ 
M158428462 و شماره شاسي NAS811100H5752646به مالكيت آقای شعبان قنبرزاده قمی به شماره 

ملی2064324526 فرزند رجبعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/173(

اصل برگ سبز خودرو kmc t8 مدل 1400 به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران 40 ۳4۷ ل 1۵ شماره موتور 
hfc4ga3-4dm0000865 و شماره شاسی nakpl8114mb101403 به نام حامد علی زاده مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/174(

برگ سبز خودروی  به  نام وسیله نقلیه : کوییک r  و رنگ خودرو : سفید مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 
1401 و شماره پالک : 21ایران587د55  و شماره شاسی : NAPX212AAN1138751  و شماره موتور 
: M159723921  به نام صاحب سند : انسیه صادق دقیقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

)کد1401/11/175(

  کارت خودروی   سواری  به نام وسیله نقلیه : کوییک  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳99  و 
شماره پالک : ۳۳ ۷۳9 ق ۳۳  به نام صاحب سند : حسین شکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد.)کد1401/11/176(

مدرک تحصیلی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی اینجانب الهام عزیزی فرزند حبیب مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط است در صورت پیدا کردن به ادرس تهران خیابان ایرانشهر نبش آذرشهر دانشگاه آزاد واحد جنوب 

تحویل یا ارسال نمایید.)کد1401/11/177(

برگ سبز خودرو کامیون  به نام وسیله نقلیه : آمیکو ۶ تن  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1۳۸۵  و شماره پالک : ایران ۷۸_ ۵۷9 ل 14  و شماره شاسی : NA2B2JMD46A000304  و 
شماره موتور : ۷۶4۷۳9 به نام صاحب سند : دهیاری چنگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد.)کد1401/11/178(

کارت هوشمند خودرو شرکت سرو نیرو توس خودرو مزدا وانت رنگ ابی متالیک مدل 1۳9۶ شماره 
 E2J8A7386موتور شماره   NAGP2PC32HA269186 شاسی  شماره   ۳۶ ایران  9۶۲ط9۳  پالک 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  تاریخ 1401/10/۲4 مفقود گردیده و  نیرو توس در  نام شرکت سرو  به 

)کد1401/11/179(

کارت دانشجویی اینجانب بنفشه پرچمی مجره با شماره دانشجویی ۸۳1104۲1۵۲ در رشته نقشه برداری 
مقطع تحصیلی کاردانی دانشگاه آبادانی و توسعه همدان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 
نماید.  آبادانی و توسعه ارسال  به آدرس همدان میدان دانشگاه چهار راه عارف موسسه  میشود مدارک را 

)کد1401/11/180(

سند کمپانی خودروی  وانت کمپرسی  به نام وسیله نقلیه : نیسان  و رنگ خودرو : آبی و روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1388  و شماره پالک : ایران 12 386 و 29  و شماره شاسی : NAZPL140TIM226482  و شماره موتور : 518452  

به نام صاحب سند : سیده زهرا حسینی کامه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/181(

برگ سبز خودروی  پژو 206  به  رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1383  و شماره پالک : 76 ق394 
ایران95  و شماره شاسی : 83629828  و شماره موتور : 10FSS14748022  به نام صاحب سند : محمد علی 

امیریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/182(

سند سبز خودرو سال ساخت 1۳94 به رنگ مشکی متالیک شماره شاسیNas621200f1006234وشماره 
موتور554224وشماره انتظامی ۸۶4س۲۵ ایران 9۳ مفقود شده است و فاقد اعتبار میباشد)کد1401/11/183(

کارت دانشجویی اینجانب معصومه کریمی شریف به شماره دانشجویی 9۷11۲1۶1۳9 در رشته پزشکی مقطع 
تحصیلی دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 

مدارک را به آدرس تهران ، جنب برج میالد ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال نماید.)کد1401/11/184(

مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران به شماره سریال ۳۷4۶۲9۷صادره از دانشگاه آزاد اسالمی لنگرود به نام 
محمدرضا ناظمی سالکویه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت اول )کد1401/11/185(

پالک۸۷۷م۵۲ایران9۳وشماره  شماره  به  پیکان  سواری  خودرو  مالکیت  سند  سبز  برگ 
موتور111۲۸1۳۳۳0۶وشماره شاسی۸14۳091۷بنام سعید امیدی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/186(

   برگ سبز خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : اچ سی کراس  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1۳9۷  و شماره پالک : ایران 10 ۸4۶ی۳۲  و شماره شاسی : NAAE4CFZ4JX107355 و شماره 
موتور : FA173B0052911  به نام صاحب سند : منا احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

.)کد1401/11/187(

کارت خودرو اینجانب مرتضی نجفی  با کد ملی 0670553182فرزند محمد  پراید 111هاچبک سفید رنگ به 
شماره پالک  868ی92 ایران 12 با شماره شاسی NAS431100E5781686،با شماره موتور 5119754 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد


