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عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی برازجان - گناوه 
آغاز شد

به گزارش خبرنگار اتحاد ملت - عاطفه عبدالهی نژاد - به نقل از  روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر گفت: برای اجرای این خط انتقال آب ۷۰ میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شده و بعنوان یکی از پروژه های جهاد آبرسانی با همت قرارگاه امام 

حسن )ع( اجرا می شود.
ابوالحسن عالی افزود: این پروژه آبرسانی به صورت ۲ منظوره است به این 
معنی در مواقعی که خط کوثر دچار افت می شود این خط می تواند آب را از 
خطوط آبرسانی کازرون به گناوه و ریگ منتقل کند و در مواقعی که می خواهیم 
آب خط کوثر به دشتستان منتقل شود از انشعاب پوزگاه آب را به اندازه کافی 
به شبانکاره، سعدآباد وآبپخش می رساند. وی ادامه داد: امسال به ارزش 
هزار میلیارد تومان پروژه شامل حفر چاه، احداث آب شیرین کن، مخزن، 
احداث، توسعه و نوسازی خطوط انتقال در شهرستان دشتستان در مرحله 
آغاز عملیات اجرایی و افتتاح است. عالی اظهار کرد: با اجرای پروژه خط انتقال 
برازجان گناوه ۱۲۰ هزار نفر در قالب ۴۵ هزار خانوار در پنج شهر و ۲۰ روستا از 
مزایای اجرای این خط بهره مند می شوند. وی با بیان اینکه محل تامین آب خط 
انتقال گناوه - برازجان از خط انتقال کوثر است گفت: طول خط انتقال گناوه 
- برازجان به طول ۶هزار و ۳۰۰ متر است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر هدف از اجرای پروژه خط انتقال گناوه - برازجان را نوسازی خط 
انتقال در راستای افزایش ظرفیت شهرهای آبپخش، شبانکاره، سعدآباد، گناوه 

و روستاهای تابعه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد
افزایش ۴۵ هزاربشکه ای تولیدنفت میدان 

آزادگان جنوبی دریک سال گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن تشریح اقدام های انجام 
شده این شرکت در میدان آزادگان جنوبی، از افزایش تولید روزانه ۴۵ هزار 

بشکه ای این میدان در طول یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
سیزدهمین  از  بازدید  در خالل  این شرکت  مدیرعامل  شریفی،  ابوذر 
نمایشگاه نفت اهواز گفت: با راه اندازی ٣۶ حلقه چاه در میدان آزادگان 
بشکه  هزار   ۴۵ مشترک  میدان  این  از  روزانه  تولید  ظرفیت  جنوبی ، 
افزایش یافت. بنابراین گزارش، با اجرای ١٢٠ کیلومتر در بخش خطوط 
لوله جریانی و ۲۵ کیلومتر در بخش خطوط لوله انتقال نفت، تکمیل 
مکانیکی ۵ منیفولد، همچنین آغاز بهره برداری از ٢ منیفولد در یکسال 
گذشته، توسعه این میدان سرعت گرفت و در آینده ای نزدیک اهداف 
طرح توسعه مرحله نخست میدان نفتی آزادگان جنوبی محقق می شود. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اعالم این نکته که اصلی ترین 
چالش در توسعه میدان، تأمین کاالهای اصلی مورد نیاز بود، افزود: با 
پیگیری های فراوان در حال حاضر این شرکت توانسته است ۲۰۰ کیلومتر 
لوله را تأمین کند که از مهم ترین اتفاقات در این بخش، ساخت خط لوله 
جریانی سرویس ترش به روش HFW به صورت کامالً داخلی و برای 

نخستین بار در کشور است.

اوپک پالس از کاهش تولید نفت دست می کشد؟

پای چینی ها در میان است
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرده است بهبود قوی تقاضای 
چین برای نفت در سال میالدی جاری ممکن 
اهداف  در  اوپک پالس  گروه  شود  باعث  است 

تولید خود تجدید نظر کند.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرده است بازگشایی چین، تقاضای جهانی برای 
نفت را افزایش می دهد و نیمی از رشد تقاضا 
برای نفت در سال میالدی جاری، مربوط به رشد 

مصرف در چین خواهد بود.
 فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی هفته جاری به رویترز گفت: در صورت 
بهبود قوی تقاضا، اوپک پالس ممکن است ناچار 
باشد در سیاست تولید خود بازنگری کند. وی 
در حاشیه کنفرانس "هفته انرژی هند"، اظهار 
کرد: اگر تقاضا رشد بسیار قوی پیدا کند، اگر 
اقتصاد چین بهبود پیدا کند، در این صورت، از 
نظر من الزم خواهد بود کشورهای اوپک پالس 

در سیاستهای تولید خود بازنگری کنند.
آیا  که  است  این  دالری  میلیون  پرسش 
تولیدکنندگان  شامل  که  اوپک پالس  گروه 
غیرعضواوپک نظیر روسیه است، با باال بردن 
اهداف تولید نفت، به رشد تقاضا پاسخ خواهد 
داد یا ترجیح می دهد ببیند تحریم ها و سقف 
قیمت غربی برای فروش نفت و فرآورده های 
عرضه  و  تجارت  جریان  چطور  روسیه،  نفتی 
در بازار را تغییر خواهند داد و چطور افزایش 
تاثیر  مدت  کوتاه  در  اقتصادها  بر  بهره،  نرخ 

می گذارد.
سال گذشته در حالی که جهان شاهد رشد 
تقاضا برای نفت پس از بازگشایی اقتصادها بود 
و جریان تجارت گاز پس از حمله نظامی روسیه 
به اوکراین تغییر پیدا کرد، تقاضای چین برای 
نفت و گاز برای نخستین بار در چند دهه گذشته 
کاهش پیدا کرد. اقتصاد چین سال گذشته به 
این  اقتصادی  رشد  آهنگ  اما  داد  ادامه  رشد 
بسیار  پیش،  سال های  با  مقایسه  در  کشور 

آهسته تر بود.
بنابر اظهارات مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی، انتظار می رود امسال، بازگشایی چین، 
رشد  و  شود  نفت  برای  تقاضا  بهبود  پیشران 

فشار  چین،  در  سوخت  برای  تقاضا  انفجاری 
تقاضا را صعودی کند.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت 
خود برای ژانویه، پیش بینی کرده بود تقاضای 
جهانی برای نفت، امسال به میزان ۱.۹ میلیون 
 ۱۰۰.۷ رکورد  به  و  کرده  رشد  روز  در  بشکه 
میلیون بشکه در روز می رسد و حدود نیمی از 
این رشد تقاضا، مربوط به چین خواهد بود که 
محدودیت های کرونایی را تسهیل کرده است. 
چین، پیشران نیمی از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت در سال میالدی جاری خواهد بود؛ هرچند 
که شکل و سرعت بازگشایی این کشور همچنان 

مبهم مانده است.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، چین و 
روسیه، دو عامل مبهم تاثیرگذار بر بازار نفت در 

سال ۲۰۲۳ خواهند بود.

واردات  علیه  اروپا  اتحادیه  ممنوعیت 
هفته  یکشنبه  از  روسیه  نفتی  فرآورده های 
جاری )پنجم فوریه( آغاز شد و ممکن است به 
معنای آن باشد که توازن بازار نفت در ابتدای 
سال ۲۰۲۳ ممکن است با متاثر شدن صادرات 
روسیه از تحریم های غربی، تغییر کرده و بازار با 

محدودیت عرضه روبرو شود.
درآمدهای انرژی روسیه به دلیل تحریم ها که 
منجر به کاهش قیمت گرید نفتی صادراتی اورال 
این کشور شده، کاهش پیدا کرده است. طبق 
آمار وزارت دارایی روسیه، درآمد بودجه روسیه از 
نفت و گاز شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی در 
ژانویه، به میزان ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد و به 

پایین ترین رکورد از اوت سال ۲۰۲۰ رسید.
می شود  برآورد  گفت:  رویترز  به  بیرول 
درصد   ۳۰ میزان  به  روسیه  نفتی  درآمدهای 

معادل حدود هشت میلیارد دالر در ژانویه بر 
مبنای سال به سال، کاهش پیدا کرده و سقف 
قیمت موثر واقع شده و همزمان با حفظ عرضه 
روسیه به بازار، درآمدهای پوتین را کاهش داده 

است.
اوپک پالس با اتخاذ رویکرد انتظار و مشاهده 
علیه  اروپا  اتحادیه  ممنوعیت  آغاز  آستانه  در 
در  روسیه،  دیگر  سوخت های  و  دیزل  واردات 
نشست هفته گذشته خود، اهداف تولید را بدون 

تغییر نگه داشت.
بر اساس گزارش اویل پرایس، تولید روسیه، 
تقاضا در چین، وضعیت اقتصادها در ماه های 
و  آمریکا  در  بهره  نرخ  افزایش  روند  و  آینده 
عوامل  دیگر،  بزرگ  یافته  توسعه  اقتصادهای 
اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات اوپک پالس در 

سال میالدی جاری خواهند بود.

اخبار

بیرول به رویترز گفت: برآورد 
می شود درآمدهای نفتی 

روسیه به میزان 30 درصد 
معادل حدود هشت میلیارد 
دالر در ژانویه بر مبنای سال 
به سال، کاهش پیدا کرده و 

سقف قیمت موثر واقع شده و 
همزمان با حفظ عرضه روسیه 

به بازار، درآمدهای پوتین را 
کاهش داده است

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ارتقاء توانمندی های صنعت برق 
پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت: در صورتی که ۱۴ هزارمگاوات 
به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود،محدودیت های برق صنایع 

برطرف خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
کشور  برق  دستاوردهای صنعت  در خصوص  کشور  برق  صنعت 
پس از انقالب اسالمی با بیان اینکه ۹۹.۷ درصد روستا های ما دارای 
برق هستند گفت: حتی برای عشایر کوچ رو پیش بینی شد که از 
سامانه های سیار برای شارژ کردن تلفن همراه و  دیگر مصارف روزمره 
استفاده شود و آنها نیز بتوانند از ظرفیت صنعت برق استفاده کنند.

 ۲۰ اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  برق  تولید  داد:  ادامه  او 
برابر شده است و ما امیدوار هستیم در طی این دولت به ظرفیت 
نیروگاه های موجود، ۳۰ درصد دیگر هم اضافه شود. رجبی مشهدی 
اظهار کرد : امیدواریم بتوانیم نیروگاه های موجود را ارتقای کیفیت 

دهیم. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور با بیان اینکه در 
طی چهار دهه تالش کردیم و درحال حاضر بیش از ۹۵درصد از 
قطعات مورد نیاز صنعت برق کشور توسط متخصصان و مهندسان 
داخلی تولید می شود افزود: ما پنجمین کشور نیروگاه ساز در جهان 
هستیم و  شرکت های دانش بنیان و نخبگان ما توانستند سیستم های 

کنترل نیروگاهی و پست های فشار قوی را نیز تولید کنند.
او یادآور شد: پنل های نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه های بادی 
ما در گذشته وارداتی بودند اما اکنون کارخانه های ما توانایی تولید پنل 

های تولید برق و نیروگاه های بادی را دارند .
به پوشش  زمانی  این سوال که چه  به  پاسخ  رجبی مشهدی در 
صد درصدی برق در کشور خواهیم رسید گفت: عمده روستا های ما 
برقدار هستند و تنها ۳ دهم درصد از روستاها که کوچ نشین و یا 

صعب العبور هستند به شبکه سراسری برق متصل نیستند .
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه ما خوشبختانه تابستان 
امسال را با وجود ناترازی شدید بدون قطعی برق پشت سر گذاشتیم، 
افزود: رشد فوالد امسال رکورد،های بی نظیری را ثبت کرد و ما با 
موفقیت برق را به صنایع رساندیم. او با تاکید بر اینکه ۱۴ هزار مگاوات 
ظرفیت ساخت نیروگاه هایی است که توسط صنایع احداث می شود 
گفت: در صورتی که ۱۴ هزارمگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه 

شود،محدودیت های این بخش برطرف خواهد شد.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده بود که ۶ هزار 
مگاوات به میزان تولید برق کشور برای سال ۱۴۰۰ اضافه شود که 
توان  ارتقاء  افزود: ما می توانیم  به طور کامل محقق شد،  امر  این 

نیروگاه های موجود را نیز به نحو مطلوب به انجام برسانیم .
او بیان کرد: مردم عزیز ما در مصرف برق صرفه جویی قابل توجهی 
داشتند. ما بیش از ۴ درصد در بخش خانگی رشد منفی مصرف 
در دوران اوج بار داشته ایم و در بخش صنعت هم رشد بیش از ۱۵ 

درصدی را در این ایام تجربه کرده ایم.
رجبی مشهدی با بیان اینکه مشوق های خود را برای کاهش مصرف 

در بخش خانگی بیشتر خواهیم کرد افزود: با کاهش مصرف نسبت به 
دوره مشابه، هزینه های قبض برای مشترکان می تواند رایگان شده یا از 

صنعت برق بستانکار شوند.
تعمیرات  افتخار است که  این یک  اینکه  بیان  با  رجبی مشهدی 
انجام  ایرانی  دانشمندان  و  مهندسان  توسط  شبکه ها  و  توربین ها 
می شود، افزود: سال گذشته ما یک رکورد داشتیم که قبل از شروع 
خرداد ۱۰۰ درصد تعمیرات نیروگاهی را انجام دادیم و مشکالتی که در 
مسیر تأمین تجهیزات و قطعات در این بخش ایجاد شده بود، توسط 

شرکت های دانش بنیان برطرف شده است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه بهره وری انرژی ما پائین است، افزود: 
بهینه سازی  دوبخش  در  بهره وری  افزایش  برای  نیرو  وزارت  برنامه 
مصرف و توسعه انرژی تجدید پذیر است. در توسعه نیروگاه های 
تجدید پذیر برنامه بسیار بلند پروازانه ای را به خود تکلیف کرده است و 
مقرر شده ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر خود را هم افزایش دهیم 
در این راستا شرکت های دانش بنیان امکان ساخت نیروگاه های بادی و 

خورشیدی را در داخل کشور دارند.
رجبی مشهدی گفت: پیش بینی شده است که از محل صرفه جویی 
سوخت، منابع مالی مورد نیاز برای توسعه تجدید پذیرها فراهم شود.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه مشترکان 
پر مصرف را تغییر داده اید، گفت: تعرفه بر اساس قانون بودجه تغییر 
کرد ولی کماکان این مشترکان از یارانه برخوردار هستند و بیش از ۱۴ 

برابر از مشترکان دیگر مصرف می کنند .
وی افزود : برخی از مشترکان تمکن مالی دارند و توان پرداخت 
قبضهای پر مصرفی خود را دارند و پیشنهاد ما به این گروه این است که 
از نیروگاه های خورشیدی در خانه خود استفاده کنند، چون کسانی که 
قبض های با مبالغ باال دریافت می کنند این امکان را دارند که عالوه بر 
بهینه سازی مصرف برق از مولدهای کوچک خورشیدی برای تامین برق 
خود استفاده کنند. در این صورت امکان تامین برق بیشتر بخش های 

صنعت و کشاورزی فراهم می شود.

سخنگوی صنعت برق خبر داد
پیشنهاد استفاده از پنل های خورشیدی به مشترکان پرمصرف

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1386  و 
شماره پالک : 21ج435ایران49  و شماره شاسی : 73294811  و شماره موتور : 12486218634  به نام صاحب 

سند : راضیه صالحی   مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/325(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی )دانشنامه( اینجانب مریم خالدی علیدوستی به کد ملی 0081727038 فرزند ناصر به تاریخ 
تولد 12/2/67 ورودی سال -1385شبانه- دانشگاه الزهرا رشته مهندسی صنایع مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به واحد آموزش دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا تحویل 

دهد.نوبت اول )کد1401/11/326(

   سند مالکیت  و  سند کمپانی  و برگ سبز خودروپژو206  به نام وسیله نقلیه : پژو  و رنگ خودرو : سفید  و 
  NAAP03EDXBJ489428 : مدل وسیله نقلیه : 13۸۹  و شماره پالک : ایران30 ۷۹2ب6۹  و شماره شاسی
و شماره موتور : 141889079805  به نام صاحب سند : الهام ارواحی  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/327(

ايران ٢٠ شماره  انتظامي٧٧٢ ه٩٨  به شماره  تيپ ٢ مدل ١٣٩٩ سفيد  پژو ٢٠٦  برگ سبز خودرو  اصل 
موتور١٨٢A٠١٠٧٦٤٦ و شماره شاسيNAAP٠٣EE4LJ022790 بنام الميرا فصيحي مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/328(

سند کمپانی موتور سیکلت پالس 200cc مدل 1395 به شماره پالک 61861/131 به رنگ مشکی به شماره 
موتور 61169 و شماره شاسي 9512145 به مالكيت آقای علیرضا اکبری طهرانی به شماره ملی 0014583224 

صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/329(

برگ سبز خودروی پژو40۵ به نام وسیله نقلیه : جی ال ایکس ای۸/1  و رنگ خودرو : مشکی متالیک  و 
مدل وسیله نقلیه : 13۸3  و شماره پالک : 6۸ 462 ن62  و شماره شاسی : ۸303۷۹61  و شماره موتور : 
124۸3034۷61  به نام صاحب سند : شهرام غیاثی قروه  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

)کد1401/11/330(

 179B0006386 اصل برگ سبز پژو 207 مدل 1396 به شماره انتظامی 759و73 ایران 66 شماره موتور
شماره شاسی NAAR03FE5HJ157372 به نام حسین عبدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/331(

   سند کمپانی  و برگ سبز خودروکامیونت ون  به نام وسیله نقلیه : نیسان  و رنگ خودرو : آبی روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1386  و شماره پالک : 35ج854  و شماره شاسی : K117630  و شماره موتور : 405696  به نام 

صاحب سند : پرویز مرادی    مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/332(

به اطالع میرساند کارت هوشمند خودرو،کارت سوخت، بیمه و معاینه فنی خودرو پژو SD 206 رنگ سفید 
موتور  شماره   NAAP41FD9EJ671505 شاسی  شماره  ج ۵۹   ۷۹6 ۹۹ ایران  پالک  شماره  مدل 13۹3 
163B0073833 مالک به نام نیره السادات حسینی فرزند سید حسین کد ملی 0061728284 شماره شناسنامه 

12025 در تاریخ 1401/11/16 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط شده است.)کد1401/11/333(

  سند کمپانی  و کارت خودروآمیکو  به رنگ خودرو : سفید _روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 13۹1  و شماره پالک 
: ۹3ع6۹1_ایران ۵۵  و شماره شاسی : NA2D2JKD4CA000918  و شماره موتور : 01140263  به نام صاحب 

سند : شرکت آفتاب مهتاب طلوع شهر  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/334(

   برگ سبز خودروی پراید به رنگ خودرو : سبز زیتونی متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1384  و شماره پالک : 
30ایران369ط81  و شماره شاسی : S142284611783  و شماره موتور : 01250211  به نام صاحب سند : توحید 

فتوحی مامالو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/11/335(

به شماره ملی 2۵۹4421261 فرزند. کریم شماره شناسنامه 1000خودرو  برگ سبز خوردو مهتاب زادراد 
شماره  و   8217071 موتور  شماره  ایران 6۷م 2۷4به   46 پالک  شماره  به  مشکی  رنگ  مدل 13۹4   2 تیبا 
می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  تاریخ 1401/11/20  در   NAS821100F1029736 شاسی 

)کد1401/11/336(

یک عدد کارت حالل احمر با مشخصات زهرا رمضانی سرشکه گم شده است .از یابنده تقاضا میشود در صورت 
پیداشدن با شماره 0۹3۸32۸3660تماس حاصل فرمایند.)کد1401/11/337(

کارت خودرو پراید سفید صبا جی تی ایکس مدل 13۷۷ به شماره پالک ایران20 3۹6 س ۷3 و شماره شاسی 
S1412277546340 و شماره موتور 00057876 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/11/338(

 : موتورسیکلت  رنگ  و   جوان    : نقلیه  وسیله  نام  به   سیکلت   موتور  سبز  برگ  و   مالکیت  سند 
قرمز  و  مدل موتورسیکلت : 25سی سی  و شماره پالک : 142  و شماره موتور : 85636  و  شماره تنه : 

NEH***125J9440524  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/316(

گواهی می شود فاکتور اتاق به شماره۹۸1۵33436وبه شماره شاسی NAANolCE7KH503783 مفقود 
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/317(

کارت دانشجویی متعلق به آقای مهدی حسینی با شماره ملی1160371881و شماره دانشجویی994007متعلق 
به موسسه آموزش عالی دانش پژوهانپیشرو مفقودگردیده و فاقد هرگونه اعتباری می باشد از یابنده تقاضا می 

گردد کارت را به صندوق پستی شماره 816551475 ارسال نماید.)کد1401/11/318(

   سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و سند فروشدنا  به رنگ خودرو : مشکی متالیک  و مدل وسیله نقلیه 
: 1398  و شماره پالک : ایران 88 641 ل 46  و شماره شاسی : NAAW01HE4KE173230  و شماره 
موتور : 147H0485414  به نام صاحب سند : علیرضا خازن  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/319(

برگ سبز خودرو ام وی ام ایکس 22 مدل 1400 به شماره پالک ایران40 538م41به رنگ سفید شماره موتور
NVMD4G15BYM001748 وشماره شاسیNATFAAS5M1001629 و به مالکیت آقای حسن علیزاده 
به شماره ملی 0889706832 صادره از قاینات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/320(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب کتایون همتی فرزند مهدی سه شماره شناسنامه 4132 صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد-سرامیک صادره از واحد دانشگاهی میبد با شماره 158617900711 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد به 

نشانی یزد، میبد، کیلومتر 3 جاده میبد یزد کدپستی 8965151567 ارسال نماید.)کد1401/11/321(

  سند کمپانی و برگ سبز خودروی 206 صندوقدار v8  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1395  و شماره 
پالک : 93ایران266ق64  و شماره شاسی : NAAP41FE8GJ762954  و شماره موتور : 163B0250996  به  نام 

صاحب سند : مجید منوچهری  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/322(

کارت دانشجویی با شماره دانشجویی 40113411020 به نام عباس باقری دانشگاه دولتی بجنورد  و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد جهت پیدا شدن به حراست دانشگاه تحویل دهید.)کد1401/11/323(

   كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو   و کارت هوشمند 
خودرو و معاینه فنی خودروپراید  به نام وسیله نقلیه : صبا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1387  و 
شماره پالک : ایران ۵۸-2۷4د۵2  و شماره شاسی : S1412287497551  و شماره موتور : 2499658  به نام 

صاحب سند : عابس عدالت جو   مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/324(

 کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید 131  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 13۹۵  و 
شماره پالک : 2۸ی4۵۸  و شماره شاسی : NAS411100G1252881  و شماره موتور : M135702576  به نام 

صاحب سند : مهدی شعبانی  مفقود گردیده  و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/299(

موتور  شماره  و   NAANA15E3NK663256 شاسی  شماره  به  پارس  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
125K0086184 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/300(

اصل کارت خودرو واصل برگه سبزخودرو نیسان پاترول مدل 200۸ به رنگ کرم سیر-روغنی به شماره پالک 
۵6-1۷4ص34 وشماره موتور 579220و شماره شاسی730122 به نام شاپور شعبانیان خانسری مفقود شده   و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/301(

به اطالع میرساند پروانه تاسیس موسسه انتفاعی و غیرتجاری مهرپندارامید با شماره ۷1۷/26۹۵/1360 مفقود 
گردیده و از اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/302(

کارت دانشجویی اینجانب میثم ملکی به شماره دانشجویی 1۵20031۷۵0 در رشته چشم پزشکی مقطع تحصیلی 
دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود مدارک را به 

آدرس تهران ، اتوبان همت، جنب برج میالد، دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال نماید.)کد1401/11/303(

   سند کمپانی و برگ سبز خودرو و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : لیفان  و رنگ خودرو : سفید 
  NAKSG4320JB144704 : و شماره پالک : 2۹ی۸1۸-1۵  و شماره شاسی  X60 : روغنی  و مدل وسیله نقلیه
و شماره موتور : LFB479QL180790029  به نام صاحب سند : ایماژ خودرو ایرانیان  مفقود گردیده و از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/304(

  کارت موتورسیکلت و  برگ سبزموتورسیکلت به نام وسیله نقلیه : بیکالج ویت 125cc  و  رنگ موتورسیکلت 
: آبی  و  مدل موتورسیکلت : 1390  و  شماره پالک : 623-24۵1۹  و  شماره موتور : HJ1p52MI  و  شماره تنه 
: NDZ***125V 030010094  به  نام مالک : علی فضلی  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/305(

  پالک موتورسیکلت  و سند کمپانی  و برگ سبزموتور  به  نام وسیله نقلیه : هاتف و  رنگ موتورسیکلت : 
سبز  و  مدل موتورسیکلت : 1395  و  شماره پالک : 781_79659  و  شماره موتور : 0150NC5059007  و  
شماره تنه : NC5***150Z95344928  به نام مالک : بایرام محمد رحمانی  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/306(

   سند کمپانی  و برگ سبز خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405  و رنگ خودرو : نوک مدادی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1382  و شماره پالک : 20,.199ب19  و شماره شاسی : 82015229  و شماره موتور : 22568215949 

به نام صاحب سند : مهدی لکزایی فرد  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/307(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریسا سهولیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1890115381 و کد ملی 
1890115381صادره از شادگان در مقطع کاردانی رشته تکنولوژی کنترل صادره از دانشگاه علمی کاربردی کوشا 
با شماره 896 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه علمی 

کاربردی واحد کوشا به نشانی کیلومتر 9 جاده مخصوص ارسال نماید.)کد1401/11/308(

کارت خودروی سمند  به رنگ خودرو : مشکی متالیک  و مدل وسیله نقلیه : دناپالس توربو اتوماتیک و شماره 
پالک : 50 ایران 717د32  و شماره شاسی : NAAW61HU3NE716983  و شماره موتور : 153H0104031  به 
نام صاحب سند : سارامحمودی مجدآبادی فراهانی  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/309(

 کارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و کارت هوشمند خودرو  و 
کارت بیمه خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : هیوندای  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : توسان  
و شماره پالک : ایران۵3 / 2۸1 ه 62  و شماره شاسی : KMHJU81C4CU437461  و شماره موتور 
: G4KEBU623196  به نام صاحب سند : رضا معافی   مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/310(

برگ سبز خودروی پراید سواری به مدل 1386به پالک 153ط72ایران18به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
موتور 1841193 و به شماره شاسی s1412285298075 به مالکیت مریم ظفری پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/311(

   كارت هوشمند سوخت   و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و کارت هوشمند خودروریو  
به رنگ خودرو : سفید  به مدل وسیله نقلیه : 13۸6 و شماره پالک : 43 س -433ایران 66  وشماره شاسی : 
NAS61002281138510  و شماره موتور : 1037016  به نام صاحب سند : غالمرضا محمودی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/312(

   برگ سبز خودروی کامیونت ون  به نام وسیله نقلیه : نیسان و رنگ خودرو : آبی  و مدل وسیله نقلیه : 1374  
و شماره پالک : 442م۵4 ایران 1۵  و شماره شاسی : 00c02709  و شماره موتور : 00026726  به نام صاحب سند 

: محمود تقی زاده   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/313(

گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی اینجانب سیدمسعود لسانی به کدملی 0067668976 فرزند سیدرضا 
به تاریخ تولد 1355 ورودی سال 1374 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی رشته عمران عمران مفقودگردیده و 

فاقد اعتبار میباشد.)کد1401/11/314(

کارت دانشجویی اینجانب سعیده بعاجی فرزند نعیم به شماره شناسنامه و کد ملی 1742185266 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات روایی از دانشگاه خوارزمی واحد کرج با شماره 4013052503 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می گردد اصل کارت را به دانشگاه خوارزمی واحد کرج 
به نشانی کرج- انتهای خیابان شهید بهشتی-میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی، ارسال نماید.)کد1401/11/315(


