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 بازگشت گاز ایران به عراق

منابع دولتی عراق موعد بازگشت گاز وارداتی از ایران از طریق خط لوله 
ای که از استان دیالی می گذرد را اعالم کردند و افزودند تنها 23 درصد از 

حجم کل وارد خواهد شد.
به گزارش ایلنا از »بغداد الیوم«، منابع دولتی عراق اعالم کردند: خط 
لوله پمپاژ گاز وارداتی از ایران که روزانه بیش از 7 میلیون متر مکعب 
را از مرزهای شرق دیالی به سایر نیروگاه های کشور انتقال می داد، در 
26 ژانویه به طور کامل متوقف شد. ظرفیت این خط لوله به بیش از 30 
میلیون مترمکعب می رسد و نیروگاه های بغداد که بارزترین آنها بسمایه 
است، برای تولید هزاران مگاوات از آن تغذیه می کنند. امید است پمپاژ 
گاز در این خط لوله از 6 تا 7 فوریه از سر گرفته شود، اما تنها با 7 میلیون 
مترمکعب که مستقیماً به نیروگاه بسمایه می رود؛ هرچند این نیروگاه 
روزانه به 21 میلیون متر مکعب نیاز دارد تا به مرحله تولید کلی برسد. 
نوسانات پمپاژ گاز ایران به مناطق مرکزی و شرقی عراق متاثر از موج 
تقاضای باال در تهران به دلیل دمای پایین بود که موجب شد صادرات را از 
بیش از 30 میلیون متر مکعب در روز به تنها 7 میلیون متر مکعب کاهش 
دهد، و همین امر چندین نیروگاه از جمله نیروگاه منصوریه که بیش از 
600 مگاوات برق تولید می کند را تحت تاثیر قرار داد. این بدان معناست 
که گاز ایران با نرخ پمپاژ تنها 23 درصد از مقادیر قبلی مورد نیاز عراق به 

این کشور باز خواهد گشت.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران: 
برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت 

اهواز در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱
ایران، گفت: سیزدهمین  ملی حفاری  روابط عمومی شرکت  رئیس 
اهواز در راستای تحقق شعار سال  نمایشگاه تخصصی صنعت نفت 
1۴01 با عنوان » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« برنامه ریزی و 

برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار اتحاد ملت  به نقل از روابط عمومی شرکت ملی 
نمایشگاه  این  آستانه گشایش  راهداری در  ایران، جهانبخش  حفاری 
افزود: برگزار کنندگان این رویداد مهم اقتصادی همت و تالش خود 
از صنعتگران و تولیدکنندگان  را برمحور استمرار حمایت همه جانبه 
فضایی  در  بتوانند  تا  نموده  متمرکز  ها  بنیان  دانش  خاصه  داخلی 
تخصصی آخرین دستاوردها و پیشرفت های خود را به نمایش بگذارند.  
تامین  و  کنندگان  تولید  سازندگان،  رود  می  انتظار  کرد:  اظهار  وی 
افزایی، همفکری و  با هم  کنندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت 
تبادل تجربیات با متخصصان، کارشناسان و صاحبنطران شرکت های 
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، با تکمیل زنجیره تولید و کیفیت 
را محقق  اقتصاد مقاومتی  برنامه  اجرایی  اهداف  تولیدات،  به  بخشی 
و دستاوردهای ارزشمندی برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورند.  
راهداری با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران از بدو تاسیس تا کنون 
نهایت همکاری و همیاری را با سازندگان و تولید کنندگان داخلی داشته 
است و پیشگامی آن در استفاده از تولیدات ساخت داخل گفت: در 
نمایشگاه امسال که از تاریخ 17 تا 20 بهمن ماه با حضور بیش از 270 
شرکت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در 
اهواز برگزار خواهد شد، این شرکت به طور فعال و موثر مشارکت دارد. 

واکاوی استراتژی انرژی ترکیه

تحریم های ایران فرصتی طالیی برای آنکارا
اتحدملت - گروه انرژی؛ یک کارشناس حوزه 
انرژی گفت: آنکارا برای اینکه بتواند در حوزه 
گاز نقش آفرینی کند از نبود جایگاه ایران در 
معادالت گازی نیز کمال استفاده را کرد، یعنی 
و  شده  اعمال  ایران  علیه  که  تحریم هایی  از 
اختالفاتی که در این مسئله داشتیم به عنوان 

فرصت طالیی استفاده کرده است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مومنی  میرقاسم 
برای  ترکیه  برنامه های  درباره  ایلنا،  اقتصادی 
تبدیل شدن به مرکز تجارت جهانی گاز اظهار 
داشت: برای ارزیابی پروژه های گازی آنکارا باید 
در نظر داشته باشیم که ترکیه کشوری با یک 
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بسیار مهم 
است که مدیترانه، دریای سیاه و اوراسیا را به 
هم متصل می کند. این کشور شاهراه حمل و 
نقل کشتی ها از تنگه های بسفر و داردانل و 
ارتباط با دریای سیاه و مدیترانه و همچنین خط 
اتصال به اروپا و اوراسیا است. اما از سوی دیگر 
ترکیه بخاطر نوع ساختار جغرافیایی و منابع 
طبیعی محروم از انرژی نفت و گاز بوده و منابع 
گازی اندکی داشته است. در دهه 80 باتوجه به 
پیشرفت هایی که در عرصه های مختلف صنعت 
داشته هر ساله میزان نیاز گازی افزایش داشته 
و ادامه دارد، بنابراین به دنبال اکتشافات گازی 
بوده زیرا برای مصارف صنایع و منازل نیاز به 

انرژی داشته است.
وی افزود: مهم ترین مسئله اینکه نبود نفت و 
گاز باعث شد ترک ها در یک سیاست بلندمدت 
را  تهدید  دیپلماسی خوب  و  روابط سیاسی  و 
تبدیل به فرصت کنند. ترکیه توانست در 30 
از یک  سال گذشته علیرغم مشکالت موجود 
تبدیل  مهم  صادرکننده  یک  به  مصرف کننده 
شود، اکنون ترکیه ساالنه نزدیک 12 میلیارد دالر 
واردات گاز دارد، این رقم بودجه هنگفتی در 
بودجه ملی این کشور است. بنابراین اگر بتواند 
انرژی را از منابع داخلی و ترانزیتی تامین کند 
این رقم بسیار پایین می آید و یک شکوفایی در 

اقتصاد این کشور را منجر می شود.
مومنی تصریح کرد: آنکارا برای اینکه بتواند 
در حوزه گاز نقش آفرینی کند از نبود جایگاه 
ایران در معادالت گازی نیز کمال استفاده را 
کرده یعنی از تحریم هایی که علیه ایران اعمال 
شد و اختالفاتی که در این مسئله داشتیم به 
عنوان فرصت طالیی استفاده کرده است. یکی 
باکو- انرژی  انتقال  خط  مسائل  مهم ترین  از 

تفلیس-جیحان بود که قرار بود در سال 1885 
از ایران عبور کند اما به خاطر مسائل سیاسی 

و تحریم؛ با میانجی گری شرکت BP و امریکا از 
مسیر گرجستان و ترکیه عبور کرد و 5 درصد 
پروژه نیز به ترکیه داده شد. این بسیار برای 
نقش  و  بود  اهمیت  حائز  کشور  این  دولت 

استراتژیکی به این کشور داد. 
این کارشناس حوزه بین المللل انرژی در ادامه 
و  ایران  تحریم های  از  بعد  کرد:  خاطرنشان 
محدود شدن صادرات گاز و عدم امکان احداث 
خط لوله و عقد قرارداد بلندمدت ترکیه به عنوان 
مسیر جایگزین ایران نقش آفرینی کرد و با ارائه 
پیشنهادات مختلف به تولیدکنندگان آنها را به 
خود جلب کرد و در این مدت شاهد قراردادهای 
بلندمدت این کشور با ترکمنستان آذربایجان، 
روسیه و ایران هستیم. بخشی از گاز مایع مورد 
نیاز را نیز سعی کرده از طریق قطر، امارات، 
نیجریه و الجزایر وارد کند، بخشی از نیازها را 
هم از طریق اجرای پروژه های اکتشافی دریای 

سیاه و مدیترانه تامین خواهد کرد.
وی گفت: با وجود حجم عظیمی از ذخایر 
در سایت ساکاریا و یا میدان گازی کایکامای 1 
در دریای سیاه می تواند 170 میلیارد متر مکعب 
باشد، در کل ترکیه نزدیک 700  تولید داشته 

میلیارد متر مکعب ذخایر گازی دارد و این ارقام 
نیاز واردات این کشور را صفر می کند و در واقع 
ترک ها کم کم از نظر انرژی گاز خودکفا می شوند 

و نیازی به واردات نخواهند داشت.
یک سیاست  با  ترکیه  داشت:  بیان  مومنی 
دیپلماسی گازی و ارتباطات خوبی که با دولت 
انرژی  صادرات  هاب  ایجاد  جهت  دارد  قطر 
گاز به توافقاتی رسیده و همچنین بنا دارد گاز 
از  و  شود  صادر  کشور  این  مسیر  از  روسیه 
این سو گاز ایران و آذربایجان را هم خریداری 
می کند. عالوه بر آن در نظر دارد گاز خزر از 
مسیر این کشور عبور کند و به این ترتیب ترکیه 
تبدیل به مرکز صادرات و نرخ گذاری گاز شود و 

این از نظر استراتژی بسیار مهم است. 
وی با بیان اینکه مسئله اهداف هاب گازی 
ترکیه باعث وقوع جنگ قره باغ در سال 2020 
شد، تاکید کرد: در حال حاضر نیز فشار آورده 
منطقه زنگزور در استان سیونیک ارمنستان برای 
خط لوله نفت و گاز آذربایجان و ترکمنستان به 
بتوانند  این مسیر  از  ترک ها  تا  باز شود  خزر 
نیازهای خود و صادرات را تامین کنند، اکنون 
بیش از یک ماه است که تنگه الچین را بسته و 

ارامنه قره باغ را محاصره کرده تا دولت ارمنستان 
را مجبور به کنار آمدن با مسئله داالن زنگزور 
کند. این داالن خط ترانزیت ریلی و زمینی و خط 
لوله نفت و گاز دارد، اهمیت آن به حدی است 
که ترک ها حتی حاضر شدند که در آذربایجان 
و ارمنستان راه بیندازند، همه اینها نشان دهنده 

اهمیت این پروژه برای ترکیه است. 
کرد:  خاطرنشان  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
ترکیه با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده از 
جمله اروپا رایزنی می کند تا بتواند تضمین های 
الزم جهت تامین بخش بزرگی از نیاز گازی اروپا را 
بدهد و در مقابل برای عضویت در اتحادیه اروپا 
و دریافت تکنولوژی و کمک های فنی و مهندسی 
امتیازگیری کند، روس ها هم بدنبال این هستند 
برای صادرات  بازارهای جدیدی  ترکیه  از مسیر 
داشته باشند و تنها مقصد صادرات گازشان اروپا 
نباشد زیرا در حال حاضر اروپا صادرات و واردات 
از روسیه را تحریم کرده و روس ها مجبورند گاز 
تولیدی را بسوزانند و این ماهانه چندین میلیارد 
دالر به زیان اقتصاد روسیه است، بنابراین اینها 
منافعی است که روسیه و ترکیه را کنار هم قرار 

داده تا پروژه های گازی را پیش ببرند.

اخبار

مومنی: ترکیه با کشورهای 
تولیدکننده و مصرف کننده از 

جمله اروپا رایزنی می کند تا 
بتواند تضمین های الزم جهت 

تامین بخش بزرگی از نیاز گازی 
اروپا را بدهد و در مقابل برای 

عضویت در اتحادیه اروپا و 
دریافت تکنولوژی و کمک های 

فنی و مهندسی امتیازگیری 
کند، روس ها هم بدنبال این 

هستند از مسیر ترکیه بازارهای 
جدیدی برای صادرات داشته 

باشند

روز گذشته قرارداد طرح توسعه فاز نخست میدان گازی کیش به 
امضا رسید طرحی که می تواند در سال های آینده از مشکالت گازی 

ایران بکاهد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راه های برون رفت از وضعیت ناترازی 
گاز توسعه و احداث میدان های گازی جدید است که می تواند تا حد 
زیادی در این زمینه گره گشا باشد روز گذشته قرارداد طرح توسعه فاز 

نخست میدان گازی کیش حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بین شرکت نفت و گاز 
پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد.

میدان گازی کیش، یکی از بزرگترین میدان های گازی کشور است و 
میزان گاز درجای این میدان برابر با 56 تریلیون فوت مکعب استاندارد 
است که در صورت توسعه کامل، توانایی تولید 120 میلیون مترمکعب 
در روز گازخام را خواهد داشت و در صورتی که این مهم به وقوع 
بپیوندد به نظر می رسد سال آینده شاهد ناترازی گاز نخواهیم بود. 
البته پیش از این محسن خجسته مهر در رابطه با میدان گازی کیش 
گفته بود: شرکت ملی نفت ایران برنامه دارد در 8 سال آینده نسبت 
به افزایش تولید حدود 500 میلیون مترمکعب با ارزش سرمایه گذاری 
حدود 71 میلیارد دالر اقدام کند. یکی از اهداف توسعه ای افزایش 
تولید گاز در کشور، توسعه میدان گازی کیش در استان هرمزگان و 
جزیره کیش با مساحت 800 هزار متر مربع است که با سرمایه گذاری 
حدود 8 میلیارد دالری در این طرح، بیش از 100 میلیون متر مکعب 
به تولید گاز کشور افزوده می شود. خجسته مهر با بیان اینکه میدان 
گازی کیش دارای ۴ فاز است که در مجموع در این ۴ فاز 50 حلقه چاه 
حفاری می شود، افزود: دو کالستر خشکی، 6 سکوی بخش دریایی و 
حدود 800 کیلومتر خط لوله در این طرح احداث می شود که این خود 

ظرفیت ارزشمندی برای ساخت داخل به دنبال خواهد داشت.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای فاز اول این میدان 

1۴ حلقه چاه در نظر گرفته شده که حفاری آن ها به اتمام رسیده و 
در مرحله نهایی قرار دارد، همچنین خط لوله دریایی این طرح دارای 
طول 200 کیلومتر است که برای سفارش گذاری اقدام شده و تا پایان 
سال آینده برداشت 28 میلیون متر مکعب گاز از فاز یک میدان کیش 

انجام خواهد شد.
طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه ریزی شده است 
و هم اکنون پس از پارس جنوبی بزرگترین طرح گازی کشور است. با 
اجرای این طرح که مشتمل بر احداث یک خط لوله 32 اینچ زیردریایی 
از سوی شرکت  به عسلویه  از جزیره کیش  کیلومتر  به طول 200 
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و تکمیل 1۴ حلقه چاه از 
سوی شرکت ملی حفاری ایران است، 28.3 میلیون مترمکعب در روز 
گاز خام و 11.3 هزار بشکه در روز میعانات گازی از جزیره کیش به 
پاالیشگاه های سایت یک عسلویه منتقل می شود و گاز پاالیش شده 
به شبکه گاز سراسری کشور اضافه خواهد شد. مبلغ این قرارداد ۹00 

میلیون دالر و مدت زمان اجرای آن 1۴ ماه است.
خبرنگار مهر در انتها اضافه می کند، حاال باید دید توسعه میدان 
گازی کیش پس از 1۴ ماه به ثمر می رسد و با چنین اقدامی گره گشایی 
و افزایش تولید برای روزهای سرد سال اتفاق می افتد تا هم از میزان 
مازوت سوزی کاسته شود و هم شاهد ناترازی گاز نباشیم یا آنکه 
همچنان نگاهی به بخش خانگی وجود دارد ادامه خواهد داشت و برای 

حل ناترازی گاز از مردم درخواست صرفه جویی در مصرف می شود.

توسعه میدان گازی کیش مشکل ناترازی گاز را حل می کند؟

هم  که   CNG جایگاههای  به  جدی  خسارات  تحمیل  با 
اکنون نیز به دلیل عدم برخورداری از حق العمل منصفانه 
و تحمل زیان انباشته سالهای اخیر در مرز ورشکستگی و 
تعطیلی هستند، بحران فعالیت جایگاههای CNG را حادتر 

کرده است.
به گزارش ایلنا، احسان جان محمدی دبیر انجمن صنفی 
اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  کشور    CNG کارفرمایی 
مصرف کل جایگاههای CNG کشور ، تنها 2 درصد از مصرف 
کل گاز کشور را شامل می شود، قطع گاز برنامه ریزی شده 
نیمی از جایگاههای CNG کشور نه تنها کمک معناداری به 
کاهش مصرف و حل معضل ناترازی تولید و مصرف نکرده 
بلکه با تشکیل صفهای طویل در جایگاههای فعال، موجبات 
نارضایتی عمیق مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه 
تحمیل  با  دیگر  از سوی  افزود:  وی  است.  آورده  فراهم  را 
خسارات جدی به جایگاههای CNG که هم اکنون نیز به دلیل 
عدم برخورداری از حق العمل منصفانه و تحمل زیان انباشته 
سالهای اخیر در مرز ورشکستگی و تعطیلی هستند، بحران 

فعالیت جایگاههای CNG را حادتر کرده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور ادامه داد: انتظار 
است اهتمام الزم در جبران خسارات وارده به جایگاههای 

CNG از سوی دولت صورت پذیرد.
در ادامه حمیدرضا سهرابی فعال صنفی و عضو هیئت 
مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور گفت: قطع گاز 
جایگاههای CNG کشور در یکماه اخیر موجب تحمیل بیش 
از 100 میلیارد تومان خسارت به جایگاههای CNG از محل 
عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی مترتب بر قطع 

و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاهها ، شده است.
 CNG وی افزود: با توجه به نظام حق العملی جایگاههای
، همواره بخشی از نرخ فروش به مشتری، حق العمل 
جایگاه بوده که محل تامین هزینه های ثابت و متغیر و 
سود خالص جایگاه است بنابراین شرط اقتصادی بودن 
جایگاهداری به مانند تمامی واحدهای صنعتی دائم کار 
، فعالیت مستمر و بدون توقف آن است و قطع گاز مکرر 
جایگاههای CNG اوالً تامین هزینه های ثابت و متغیر آنها 
را دچار اختالل می کند ثانیاً عدم انتفاع جایگاه ها را موجب 
می شود و ثالثاً سبب بروز برخی ایرادات و خسارات به 
تاسیسات و تجهیزات جایگاهها به دلیل راه اندازی های 
مجدد پس از توقفهای مکرر جایگاهها می شود. سهرابی 
اذعان داشت: همچنین قطع گاز جایگاههای CNG توام 
با بروز شایعه عدم توان شرکت ملی گاز در تامین گاز 
جایگاههای CNG ، وجهه نامطلوبی در امنیت سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در صنعت CNG به جای گذارده 
و استمرار آن موجب فرار سرمایه بخش خصوصی از این 

صنعت می شود.
وی ادامه داد: خسارات ناشی از موارد عنوان شده در بخش 
اول حدود 100 میلیارد تومان برآورد می شود که انتظار داریم 
دولت در جبران این خسارت مساعدت الزم را به جایگاههای 
CNG معمول داشته و در بخش دوم که مربوط به عدم 
اطمینان بخش خصوصی و فرار سرمایه خصوصی از صنعت 
CNG می باشد ، حجم خسارت بسیار بیشتر و خصوصاً در 

درازمدت ، قابل احتساب و جبران نیست.
صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  جوهری  محسن 

اذعان مسئولین  به  بنا  نیز گفت:  CNG کشور  کارفرمایی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، قطع گاز جایگاههای 
CNG موجب افزایش قابل توجه مصرف بنزین و متعاقب 
آن 7 میلیون دالر ضرر روزانه به اقتصاد کشور از محل این 

افزایش مصرف بنزین در خودروها شده است
وی افزود: رسیدن و حتی عبور مصرف بنزین از سقف تولید 
آن در داخل کشور ، چند صباحی است که موضوع بحث 
فعاالن حوزه انرژی کشور و دغدغه مسئولین دولت و وزارت 
نفت است و به عقیده فعالین حوزه CNG، عدم توجه دولتها 
به توسعه پایدار صنعت CNG در بخش عرضه و تقاضا در 
سالهای گذشته، یکی از مهمترین دالیل وضعیت کنونی و 

مصرف بی رویه بنزین است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور 

خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این افزایش مصرف بنزین در 
شرایط فعلی آلودگی شدید هوا ، موجب آلودگی مضاعف 
بنا  در کالنشهرها شده آنهم در شرایطی که  هوا خصوصاً 
بر سیاستهای کالن اولیه ، صنعت ملی CNG در یکی از 
مهمترین رسالتهای خود مسئولیت تامین هوای پاک را نیز 
بر عهده داشته است که متاسفانه این رسالت نیز ظاهراً به 

فراموشی سپرده شده است.
وی ادامه داد: با عنایت به سهم تنها 2 درصدی صنعت 
CNG از کل مصرف گاز کشور، اختصاص تنها یک درصد 
دیگر به این صنعت از محل صرفه جویی در مصارف دیگر یا 
افزایش تولید ، برابر با روزانه 12 میلیون دالر درآمد برای کشور 
از محل صرفه جویی بنزین یا صادرات آن و کاهش چشمگیر 

آلودگی هوا است.

ضرر تحمیلی قطع گاز به صنعت CNG و اقتصاد کشور

اصل برگ سبز خودرو 207i مدل 1401 به رنگ سفید به شماره انتظامی 87ص459 ایران 30 شماره شاسی 
NJ357308 به نام مهدی دستوری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/243(

کارت هوشمند خودرو لیفان ایکس 60 رنگ سفید مدل 1393 شماره پالک 74 ایران 146 ق 52 شماره 
شاسی NAKSG4314DB111284 شماره موتور LFB479Q130904037 بنام علی فصیحی با کدملی 
1653005963 شماره شناسنامه 44 فرزند حسن در تاریخ 1401/11/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. یابنده لطفا با شماره 09025610025 تماس بگیرد.)کد1401/11/244(

کارت خودروی سمند سورن پالس به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 
765ب54ایران24  و شماره شاسی : NF162443  و شماره موتور : 147H0642090 به نام صاحب سند : 

هدی کیان فر مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/245(

 برگ سبز خودروی  دنا پالس توربو  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1401  وشماره پالک : 
1۹د-77۹ایران ۶3  به نام صاحب سند : حسین امامی رودبالی مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/246(

شاسی  شماره  -روغنی  سفید  رنگ  به  ساخت1393  سال   151 وانت  خودروی   کارت 
NAS451100E4928614 شماره موتور5211578 شماره انتظامی39و34-779 مفقود شده است و فاقد 

اعتبار می باشد.)کد1401/11/247(

 سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و کارت خودروکوییک  به رنگ خودرو : سفید مشکی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1399  و شماره پالک : 86ص188ایران68 و شماره شاسی : 1018499  و شماره موتور : M159091344  به 

نام صاحب سند : داود زمانی  مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/248(

برگ سبز خودرو علی رشیدی با کد ملی 37۶2341۵32 فرزند غفور خودرو دنا پالس رنگ مشکی متالیک 
مدل 1401 شماره پالک 27 ایران 1۶1ن 4۹ بشمار شاسی NAAW۶1HU2NE۵4۹23۹ بنام علی رشیدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/249(

شركت كربنات سديم كاوه مالك كاميون مدل 1401به شماره انتظامي 23گ993 ايران55با شماره شاسي 
NAB374421NA004124 و شماره موتور 33594010141612 به علت فقدان سند تقاضاي صدور سند 

المثني نموده است.)کد1401/11/250(

برگ سبز خودرو 20۶ رنگ سفید روغنی مدل 13۹7 به شماره پالک ۵۵ ایران 77۵ق۶۸ به شماره شاسی 
NAAP13FE5JJ694026 و شماره موتور 1۶7B0052205 به نام ایدا محمداسمعیل فرزند رضا و شماره 

ملی 007۸0۸40۶7 در تاریخ 1401/11/1۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/251(

کارت خودرو سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ 206tu3 مدل 1399،شماره پالک 547ص16 ایران30 شماره 
شاسی NAAP03EE7LJ037364 شماره موتور 182A0117579 فاقد اعتبار است.)کد1401/11/252(

کارت خودرو پیکان وانت مدل 13۸7به شماره پالک ۸4ص44۸ ایران ۹3 به رنگ سفید روغنی به شماره 
موتور114۸70۶۵۶32 و به شماره شاسی NAAA46AA19G055076 به مالکیت عباس باقری نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/253(

    سند کمپانی خودروی پراید صبا  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1375  و شماره پالک : 
887م72 ایران 30  و شماره شاسی : s1412287514675  و شماره موتور : 2735456  به نام صاحب سند : 

حسن خاکسار  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/254(

  برگ سبز خودروی سواری  پژو آر.دی  به رنگ خودرو : سفید صدفی_روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1381  
و شماره پالک : 413ط95ایران 72  و شماره شاسی : 81721379  و شماره موتور : 22328121785  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/255(

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت باجاج پالس مدل 1394 به شماره پالک 24883 ایران 41 به رنگ 
قرمز به شماره موتور JEGBEJ00983 و شماره شاسي Z9405394 به مالكيت آقا بهزاد بنی مهدرانکوهی به 

شماره ملی0054753341 صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/256(

برگ سبز خودرو :سواری ,نام وسیله نقلیه : پراید111 ,رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله نقلیه : 13۸۹ ,شماره 
پالک : ۵2ق373 ایران ۵3 ,شماره شاسی : S5430089004218 ,شماره موتور : 3388098 ,نام صاحب سند 

: محمدرضا جعفری چریانی  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/257(

  برگ سبز خودروی پراید سواری  پراید  به رنگ خودرو : سرمه ای  و مدل وسیله نقلیه : 1381  و شماره 
پالک : 24 م 392 ایران 44  و شماره شاسی : s1412281856933  و شماره موتور : 392019  به نام صاحب 

سند : حسین خضرائی شیدائی مهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/258(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عبدالناصر مصطفی گمش تپه فرزند ایوب به شماره شناسنامه 1100 و کد 
ملی 6289927205 صادره از گمیش تپه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی 
صادره از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به نشانی چابهار، دانشگاه دریانوردی و 

علوم دریایی، کدپستی : 9971778631 ارسال نماید.)کد1401/11/259(


