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جزئیات انتشار گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی

و  خام  نفت  سپرده  گواهی  انتشار  جزئیات  انرژی  بورس  مدیرعامل 
میعانات گازی را اعالم کرد.

علی نقوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار گواهی سپرده برای 
انواع نفت خام و میعانات گازی اظهار کرد: این گواهی در چارچوب مقررات 
بورس انرژی ایران و بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته و مراحل نهایی 
خود را طی کرده است. مصوبات الزم از هیات مدیره شرکت ملی نفت 
ایران و شورای اقتصاد نیز اخذ شده است. در واقع این پروژه با همکاری و 
پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران درحال پیاده سازی است و جزئیات آن در 

قالب اطالعیه گشایش نماد همزمان با اغاز معامالت ارائه می شود.
وی به این سوال که مشتریان گواهی مذکور چه افرادی هستند؟ پاسخ 
داد: این گواهی به صورت مستقیم ارتباطی به اشخاص حقیقی نخواهد 
داشت و حداقل خرید، حجم باالیی خواهد بود؛ درواقع مخاطبان این 
گواهی اشخاص حقوقی هستند و اشخاص حقیقی به صورت غیرمستقیم 
وارد بازار می شوند، زیرا هدف آن سهامدار خرد و مردم عادی نیستند. 
سهامداران خرد نیز از طریق صندوق های کاالیی یا از طریق شرکت های 

سبدگردان می توانند نسبت به خرید این گواهی اقدام کنند.
گواهی سپرده  فروش  نحوه  درمورد  ادامه  در  انرژی  بورس  مدیرعامل 
نفت خام و میعانات گازی نیز توضیح داد: دارایی این گواهی نفت خام یا 
میعانات گازی خواهد بود و خریداران وارد فرآیند فروش و تحویل می شوند. 
در واقع این گواهی سررسید ندارد. گواهی میعانات گازی برای بازار داخلی 
و برای شرکت های پاالیشگاه های کوچک طراحی می شود تا این پاالیشگاه ها  

به خوراک پایدارتری دست پیدا کنند.
نقوی با تاکید بر اینکه گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی ربطی 
به طرح فروش نفت که در دولت قبل مطرح شد ندارد، عنوان کرد: جنس 
این ابزار به طور کلی فرق می کند. این گواهی  یک ابزار استاندارد در بازار 
سرمایه است که مقررات خود را دارد و مبتنی بر دارایی پایه ای است که در 

انبارهای تحت پذیرش بورس قرار گرفته است.

کاهش قیمت نفت مالیم شد
قیمت نفت پس از ریزش دو دالری روز جمعه که در واکنش به افزایش 
ذخایر آمریکا و پیش بینی افزایش بیشتر نرخ بهره روی داد، در ابتدای 

معامالت روز دوشنبه بازار آسیا تغییر چندانی نداشت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد 
کاهش، به ۸۲ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در مارس، با شش سنت افزایش، به 
۷۴ دالر و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید. معامالت آوریل این شاخص با ۹ 
سنت کاهش، ۷۶ دالر و ۴۶ سنت بود. هر دو قیمت پایه، هفته گذشته در 
پی انتشار آماری که رشد چشمگیر ذخایر نفت و همچنین افزایش ذخایر 
بنزین آمریکا را نشان داد، حدود چهار درصد کاهش هفتگی پیدا کردند. 
واشنگتن،  نوشتند:  یادداشتی  در  اسپکتس"  "انرژی  تحلیلگران شرکت 
برنامه فروش ۲۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک را اعالم 
کرده که ممکن است ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت است را باال ببرد. انتظارات باالیی برای 
ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا وجود دارد که ممکن 
است رشد دالر را قوت بخشیده و قیمت نفت را محدود کند. دالر قویتر، 
معامالت نفت که به این ارز قیمت گذاری می شوند را برای خریداران 
غیرآمریکایی، گرانتر کرده و تقاضا را کاهش می دهد. در سیگنال دیگری از 
بهبود عرضه، قزاقستان اعالم کرد در مارس، ۱۰۰ هزار تن نفت از طریق خط 
لوله دروژبای روسیه به آلمان و برای پاالیشگاه شودت فراهم خواهد کرد. 
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" اظهار کرد: سرمایه گذاران 
در آسیا به تصمیم بانک خلق چین درخصوص نرخ بهره وام مسکن برای 
حمایت از احیای بخش امالک و اقتصاد این کشور، چشم دوخته اند. چین 

بزرگترین واردکننده نفت در جهان است.

تجارت گازی روسیه با اروپا بررسی شد

از معامله قرن تا جدایی قرن!
تجارت گازی روسیه با اروپا که طی چند دهه 
به عنوان یک منبع درآمد مهم برای مسکو توسعه 
پیدا کرده بود، بعید است از ویرانی های جنگ 

اوکراین، بهبود پیدا کند.
به گزارش ایسنا، پس از صدور فرمان والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه برای عملیات نظامی 
ویژه در اوکراین که حدود یک سال پیش آغاز 
برای  روسیه  تصمیم  و  غربی  تحریم های  شد، 
کاهش عرضه به اروپا، باعث شد صادرات انرژی 
این کشور به میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا 

کند.
جدیدترین تحریم ها شامل مکانیزم های سقف 
مختل  را  روسیه  نفت  تجارت  احتماال  قیمت، 
می کند اما پیدا کردن بازارهای جدید برای نفت 
و فرآورده های نفتی پاالیش شده، برای مسکو 
راحت تر از آن است که بخواهد برای گاز، بازار 

پیدا کند.
هزاران  مبنای  بر  اروپا  با  روسیه  گاز  تجارت 
کیلومتر خط لوله ای بوده که در سیبری آغاز شده 
و به آلمان و فراتر از آن امتداد پیدا کرده اند. تا 
خرید  قرارداد  غربی  خریداران  گذشته،  سال 

بلندمدت داشتند.
یوری شافرانیک، وزیر سوخت و انرژی روسیه 
از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ می  گوید البته، از دست 
دادن بازار اروپا، آزمون بسیار جدی برای روسیه 
از نظر گاز است. یک مدیر ارشد سابق در شرکت 
گازپروم از این هم صریح تر بود و گفت: زحمت 
صدها نفر که به مدت چند دهه سیستم صادرات 

را ساخته بودند، اکنون به باد رفته است.
با این حال، کارمندان گازپروم می گویند کسب 
و کار مانند همیشه است. یک مقام گازپروم در 
شهر نووی اورنگوی که مایل نبود نامش فاش 
شود، اظهار کرد: هیچ چیز برای ما تغییر نکرده 
حقوق  افزایش  بار  دو  گذشته  سال  ما  است. 

داشتیم.
از این شهر قطبی اغلب به عنوان پایتخت گازی 
روسیه یاد می شود زیرا برای خدمات رسانی به 

بزرگترین میادین گازی روسیه ساخته شد.
دولتی درون یک دولت

غول گازی دولتی گازپروم که دفاتری در این 
شهر دارد، در آخرین روزهای احتضار اتحادیه 
به  گاز  وزارت  تحت   ۱۹۸۹ سال  در  شوروی 

ریاست ویکتور چرنومیردین تشکیل شد.
شافرانیک گفت: چرنومیردین هرگز به کسی 
اجازه نداد در گازپروم سرک بکشد. کشوری در 
یک کشور بود و تا حدودی، همین طور مانده 

است.
از زمان آغاز عملیات ارتش در ۲۴ فوریه سال 
است.  بوده  موجود  کمتری  اطالعات   ،۲۰۲۲
روسی،  شرکت های  از  بسیاری  مانند  گازپروم 

افشای جزئیات نتایج مالی خود را متوقف کرد.
اطالعات  مبنای  بر  که  رویترز  برآورد  طبق 
مربوط به هزینه صادرات و حجم صادرات بوده 
است، درآمد گازپروم از فروش خارجی در ژانویه 
با ۶.۳  مقایسه  در  که  بوده  دالر  میلیارد   ۳.۴
میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته، افت 

چشمگیر را نشان می دهد.
از  که  بینی هایی  پیش  همراه  به  آمار  این 
صادرات و میانگین قیمت گاز وجود دارد، حاکی 
از نصف شدن درآمد صادراتی گازپروم بوده که 
در رشد کسری تجاری روسیه به ۲۵ میلیارد دالر 
در ژانویه منتهی شد. صادرات گاز طبیعی روسیه 
در سال میالدی گذشته تقریبا نصف شد و به 
پایین ترین میزان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی رسید و این روند امسال ادامه پیدا کرده 

است.

اروپا  رئیس کمیسیون  فون در الین،  اورزوال 
آغاز  از  پس  ماه  در هشت  روسیه  کرد  برآورد 
جنگ اوکراین، عرضه گاز به اتحادیه اروپا را ۸۰ 
درصد کاهش داده است. در نتیجه، روسیه تنها 
اروپا  غرب  گازی  نیازهای  از  حدود ۷.۵ درصد 
را تا پایان سال گذشته تامین کرد در حالی که 
سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد بود. پیش از جنگ، 
اروپا  به  بیشتری  گاز  که  بود  مطمئن  روسیه 

خواهد فروخت.
صادرات  واحد  مدیر  بورمیسترووا،  النا 
وین  در  کنفرانسی  در   ۲۰۱۹ سال  گازپروم، 
گفت: صادرات بیش از ۲۰۰ میلیارد متر مکعب 
 ،۲۰۱۸ سال  در  شوروی  جماهیر  از  خارج  به 
واقعیت جدید است، اما سال گذشته، مجموع 
از ۱۰۰ میلیارد متر  اندکی بیش  صادرات تنها 

مکعب بود.
ظرفیت انتقال گاز روسیه پس از انفجارهای 
مرموز سال گذشته در خطوط لوله نورد استریم 
اند،  کرده  عبور  بالتیک  دریای  بستر  از  که 
تضعیف شده است و روسیه و غرب یکدیگر را 

برای این انفجارها مقصر می خوانند.
سیمور هرش، خبرنگار آمریکایی برنده جایزه 
پولیتزر اخیرا در وبالگی گفته بود آمریکا عامل 
این انفجارها بوده است. کاخ سفید این ادعا را 

کامال ساختگی خوانده است.
واشنگتن همواره از سیاست آلمان برای اتکا 
به انرژی روسیه انتقاد داشت و برلین تا سال 
گذشته می گفت این سیاست، راهی برای بهبود 

روابط است.
معامله قرن بیستم

پوتین به نوبه خود مدتها پیش از سال گذشته، 
درصد متنوع کردن بازارهای گاز روسیه بود اما 
این سیاست اکنون سرعت بیشتری پیدا کرده 
است. رئیس جمهوری روسیه اکتبر گذشته ایده 
تغییر  به منظور  ترکیه  گازی در  تشکیل هاب 
و  بالتیک  دریای  از  روسیه  گاز  جریان  مسیر 

شمال غرب اروپا را پیشنهاد کرد.
روسیه به دنبال افزایش فروش گاز به چین 
از طریق خط لوله است. عرضه گاز روسیه به 
چین که بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان 
و خریدار بزرگ نفت خام، گاز طبیعی مایع و 

زغال سنگ است، اواخر سال ۲۰۱۹ از طریق خط 
لوله "قدرت سیبری" آغاز شد و روسیه قصد دارد 
میزان صادرات ساالنه را از سال ۲۰۲۵ به حدود 

۳۸ میلیارد مترمکعب افزایش دهند.
مسکو توافقی با پکن برای فروش ۱۰ میلیارد 
متر مکعب گاز در سال از طریق خط لوله ای 
که هنوز ساخته نشده از جزیره ساخالین دارد 
و همزمان، طرح هایی را برای خط لوله "قدرت 
سیبری ۲" از غرب سیبری در دست انجام دارد 
که می تواند ۵۰ میلیارد متر مکعب دیگر در سال 

به چین صادر کند.
این که آیا این رابطه می تواند به اندازه چندین 
باید  باشد  اروپا سودمند  به  گاز  دهه صادرات 

منتظر ماند و دید.
سیبری  غرب  در  گازپروم  دارایی  مهمترین 
که شهر  دارد  قرار  یامال  قطبی  منطقه  در  و 
نووی اورنگوی در آن واقع شده است. پس از 
کشف این میدان که در میان بزرگترین میادین 
که در میان بزرگترین کشفیات جهان در سال 
۱۹۶۶ بود،  دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب 
کمونیست اتحادیه جماهیر شوروی، مذاکره با 
آلمان غربی را برای مبادله گاز در برابر خط لوله 

آغاز کرد زیرا روسیه فاقد فناوری تولید بود.
توافق حاصله، "قرارداد قرن" نام گرفت و پس 
از آن نهایی شد که مورد موافقت آندره گرومیکو، 
وزیر خارجه وقت شوروی قرار گرفت که در غرب 
به دلیل رویکرد سازش ناپذیرش، به "آقای نه" 
شهرت داشت. این توافق شامل تامین تجهیزات 

سنگین برای روسیه و گاز برای اروپا بود.
این قرارداد ۲۰ ساله، بر اساس قیمت فعلی 
این  دارد.  ارزش  دالر  میلیارد   ۳۰ حدود  گاز، 
قرارداد کمک کرد اروپا و به خصوص آلمان، به 
مدت چند دهه از قراردادهای ارزان و بلندمدت 
بهره مند شده و به گاز طبیعی یا متان روسیه 
صنعت  برای  خوراک  و  خانه  گرمایش  برای 

پتروشیمی، وابسته شوند.
مذاکرات پیچیده پیش رو

انتظار می رود مذاکرات با چین در خصوص 
زیرا  باشد  پیچیده  گاز،  فروش  جدید  قرارداد 
انرژی  سوی  از  بیشتری  رقابت  با  روسیه 
همچنین  و  گذشته  به  نسبت  تجدیدپذیر 

عرضه گاز خط لوله ای رقیب به چین شامل گاز 
ترکمنستان، روبروست.

گاز طبیعی مایع که می تواند به هر نقطه ای در 
جهان حمل شود، نیاز به دریافت گاز از طریق 

خط لوله را کاهش داده است.
شده  توافق  گاز  قیمت  چین،  و  گازپروم 
بین دو طرف را محرمانه نگه داشته اند. رون 
اسمیت، تحلیلگر شرکت کارگزاری بی سی اس 
در مسکو، انتظار دارد قیمت برای سال ۲۰۲۲، 
به طور میانگین ۲۷۰ دالر به ازای هر ۱۰۰ متر 
مکعب بوده باشد که بسیار کمتر از قیمت گاز 

در اروپاست.
سال گذشته، درآمد انرژی روسیه تحت تاثیر 
نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه، تقویت شد. 
در اروپا، قیمت گاز به رکورد باالیی صعود کرد و 
قیمت نفت بین المللی مدت کوتاهی پس از آغاز 
عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به باالترین 

رکورد چند سال اخیر پرواز کرد.
از آن زمان، قیمت نفت و گاز پایین رفته است 
و مکانیزم های سقف قیمت غربی که در دسامبر 
و فوریه فعال شدند، کاهش بیشتر درآمدهای 

انرژی روسیه را هدف گرفته اند.
در این بین، کرملین به گازپروم ماموریت داده 
است ۲۴ هزار کیلومتر خط لوله جدید احداث 
کند تا گاز را برای ۵۳۸ هزار خانوار و آپارتمان 
کند.  فراهم   ۲۰۲۵ تا   ۲۰۲۱ سال  از  روسیه  از 
قیمت گاز داخلی توسط دولت تنظیم می شود 
که  گاز  بازار  آزادسازی  درباره  صحبت هایی  و 
موضوع حساسی برای خانوارهای روسی به شمار 

می رود، وجود دارد.
 ،)OMV( ام وی"  "او  اتریشی  انرژی  شرکت 
طرح ها برای خرید سهم در پروژه میدان گازی 
گازپروم را در مارس لغو کرد و شرکت وینترشال 
هم ماه گذشته اعالم کرد از روسیه خارج می 

شود.
بر اساس گزارش رویترز، یک مقام گازپروم که 
مایل نبود نامش فاش شود، گفت: این شرکت 
بابت این تصمیم، پشیمان خواهد شد. ما فقط 
ناچار خواهیم بود به جای صادرات گاز به اروپا، 
گاز بیشتری را برای خانوارهای داخلی استفاده 

کنیم. چین هم به گاز نیاز دارد.

اخبار

تجارت گاز روسیه با اروپا بر 
مبنای هزاران کیلومتر خط 
لوله ای بوده که در سیبری 

آغاز شده و به آلمان و فراتر 
از آن امتداد پیدا کرده اند. تا 

سال گذشته، خریداران غربی 
قرارداد خرید بلندمدت داشتند

از  پس  جهان  در  گاز  عمده  مصرف کننده  چهارمین  اکنون  ایران 
کشورهای آمریکا، روسیه و چین است و به ترتیب کشورهای کانادا، 

قطر، ترکمنستان و نروژ در جایگاه های بعد قرار دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی منتشرشده، 
ایران با دارا بودن حدود ۳۲٫۶ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، حدود 
۱۸ در صد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را به خود اختصاص 
داده و از این نظر به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان شناخته 
می شود. وجود این ذخایر عظیم در ایران، سیاست گذاران بخش انرژی 
کشور را به سمت برنامه ریزی برای توسعه زنجیره ارزش صنعت گاز 
و سرمایه گذاری در حوزه های تولید و پاالیش، انتقال، ذخیره سازی 
و توزیع گاز طبیعی در اقصی نقاط ایران با هدف جایگزینی گاز با 
دیگر فرآورده های نفتی در سبد انرژی سوق داده است تا افزون بر 
بهره مندی از این سوخت پاک، از افزایش سریع مصرف فرآورده های 
نفتی که صادرات یا کاهش واردات آنها می تواند سبب درآمدزایی و 

رونق اقتصادی کشور شود، جلوگیری کند.
رونق اقتصاد جهان نیازمند منابع انرژی است و مطالعات مختلف 

نشان می دهد منابع هیدروکربوری تا سال ۲۰۵۰ میالدی همچنان 
این  بر  باقی خواهند ماند.  انرژی  تأمین  به عنوان عمده ترین منابع 
اساس، بررسی روند این منابع و توزیع جغرافیایی آنها نشان می دهد 
تا افق ۲۰۲۵ میالدی تنها پنج کشور حوزه خلیج فارس شامل ایران، 
عربستان، کویت، عراق و امارات متحده عربی به عنوان عمده ترین 
تولیدکنندگان نفت و کشورهای ایران، روسیه، قطر، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی پنج تولیدکننده اصلی گاز در آن زمان خواهند 

بود.
ایران اکنون به ترتیب دارای رتبه دوم از نظر ذخایر گاز، رتبه سوم از 
نظر تولید و رتبه چهارم از نظر مقدار مصرف جهانی است که بدون 
در نظر گرفتن تناسب میان این سه رتبه، جایگاه مناسبی است، اما در 
بخش داخلی، هم اکنون گاز طبیعی حدود ۷۴ درصد سبد سوخت های 
هیدروکربوری و ۷۰ درصد انرژی کشور را تأمین می کند که این نیز 
جایگاه شایسته ای است، اما نکته اصلی لزوم حفظ تراز تولید، پاالیش، 
انتقال و مدیریت مصرف در داخل است که برنامه ریزی و اجرای آن 
برای رشد متوازن در همه بخش ها را دارای اهمیت زیادی می کند. با 
این تفاسیر مصرف درست و اصالح الگوهای جاری مصرف در شرایط 
کنونی است که کلید حفظ این جایگاه ها و به عبارتی حفظ توازن مورد 

نظر است.
به طور طبیعی در شرایط عادی، مقدار استفاده از انرژی می تواند 
یکی از شاخص های مثبت در امر تولید و ایجاد ارزش و حداقل رشد 
اقتصادی باشد، اما تقسیم مصرف بخشی در ایران در شرایط کنونی 
افزایش سهم  و  بهینه  استفاده  برای  بازنگری  به  الزام  نشان دهنده 
بخش های مربوط به صنعت و تولید و حرکت به سمت بهینه سازی 
مصرف در همه بخش ها به ویژه در بخش خانگی و تجاری است. 
کما اینکه لزوم بهینه سازی مصرف انرژی در دیگر بخش های عمده 
مصرف کننده انرژی در کشور نیز الزم است سرلوحه برنامه های مربوط 

به مصرف قرار گیرد.
از جمله شاخص های مهم دیگر در بخش مصرف گاز  از سویی 
انرژی است که به زبان ساده نشان دهنده مقایسه  ضریب شدت 
نسبت بین ارزش حاصل شده و انرژی مصرف شده است، به عبارتی 

در کشور ایران اگر ارزش ایجادشده بر پایه ریال و واحد مترمکعب برای 
مصرف گاز طبیعی را در نظر بگیریم این ضریب در مقایسه با دیگر 
کشورها جهان )میانگین جهانی( عدد ۳ و در مقایسه با کشورهای 
بسیار پیشرفته بسیار بیشتر از این عدد است، یعنی در سطح جهانی 
اگر یک مترمکعب گاز مصرف کنند سه برابر کشور ما ارزش کاال یا 
خدمات تولید می کنند که در قیمت باالی تمام شده آن بخشی که 
بگیرد،  قرار  موردتوجه جدی  باید  و  است  مربوط  انرژی  به مصرف 

بهینه سازی مصرف است.
البته شاخص های دیگری مانند بهره وری در تولید هم ممکن است در 
قیمت تمام شده تأثیرگذار باشد که در جای خود قابل بحث است، اما 
آنچه مرتبط با مصرف گاز طبیعی در کشور در تمام بخش ها قابل طرح 
است، قیمت بسیار کم گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور در 
همه بخش های مصرفی است که در کنار بی توجهی یا کم توجهی برای 
الگوهای مصرفی جاری در همه بخش ها قابل توجه است که باید به 

طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
آنطور که وزارت نفت اعالم کرده، واقعیت موجود در ایران این است 
که با شیوه کنونی مصرف انرژی به ویژه گاز طبیعی در کشور، نه تنها 
نسل های آینده از این ثروت ملی محروم می شوند، بلکه هیچ بعید 
نیست که همین نسل کنونی نیز با کمبود انرژی روبه رو شود، زیرا 
تولید و مصرف انرژی در کشور در حال سربه سر شدن است و این 
یعنی محرومیت از صادرات، خالی شدن و افت تولید گاز طبیعی در 
مخازن کنونی کشور و نیاز به سرمایه گذاری برای حفظ شرایط تولید، 
همچنین لزوم توجه به اصالح الگوی مصرف برای جلوگیری از بحران 

کمبود انرژی در کشور که امری اجتناب ناپذیر و الزامی ملی است.
هرچند یکی از دالیل باال بودن مصرف داخلی، پایین بودن قیمت آن 
است از جمله دالیل دیگر باال بودن مصرف سوخت در داخل، پایین 
بودن بازده و بهره وری بیشتر بخش های مصرف کننده گاز طبیعی 
به عنوان سوخت غالب در کشور است که به دلیل استاندارد نبودن 
تأسیسات، بناها، سامانه های گرمایشی و رعایت نکردن مقررات، اتالف 
انرژی در ایران را چند برابر متوسط جهانی کرده است، بنابراین باید 

بیش از همیشه به بهسازی این مسائل توجه و برای آنها اقدام کرد.

ایران؛ چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا

شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  علمدار  حمیدی  معین  محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک   
0440831377 در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی علوم تحقیقات با شماره 

74560 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به نشانی تهران ، بلوار 

حصارک میدان دانشگاه ارسال نمایید.)کد1401/12/21(

مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلی اینجانب ژاله شوشتریان مالک فرزند رضا به شماره شناسنامه 
آزاد اسالمی واحد  از دانشگاه  کامپیوتر صادره  کاربرد  کاردانی رشته  تهران در مقطع  از  24۶۷ صادره 
رودهن با شماره 11۹۷۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به نشانی رودهن مجتمع دانشگاهی آزاد اسالمی 

ارسال نماید.)کد1401/12/22(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 20۶ اس دی  و رنگ خودرو : مشکی و 
مدل وسیله نقلیه : 94  به نام صاحب سند : راحله بایرامیان دانالو مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/12/23(

شماره  به  سفید  رنگ  به   1391 مدل   sx 111 بک  هاچ  سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ  اصل 
 ) داد  نام) ساناز  به   S5430091714699 و شماره شاسی  موتور4586555  انتظامی۵3_22۷د2۶ شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/24(

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 20۶  و 
رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 13۹۸  و شماره پالک : 3۵س۸۹4ایران 20  و شماره شاسی : 
NAAP03EE9JJ542450  و شماره موتور : 182A0024352  به نام صاحب سند : فاطمه موسوی مفقود 

گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/25(

برگ سبز خودروی   سواری کوییک هاچبک  به نام وسیله نقلیه : کوییک  و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : ۶۹م۵۵۶ایران۹3  و شماره شاسی : NAS841100N3433311  و شماره 
موتور : M15/9724145  به نام صاحب سند : مریم رنکش اسفریزی  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/26(

برگ سبز خودرو سواری ال 90 مدل 1392 به شماره پالک45 و 426 ایران 77 به رنگ سفید شیری روغنی 
مالكيت  به   NAALSRALDDA223954 100014067RD179113 و شماره شاسي  موتور  به شماره 
خانم میمنت شاملو به شماره ملی 0064556077 صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد. )کد1401/12/27(

ملی  کد  و   924 شناسنامه  شماره  به  فرزندعباسقلی  نگهداری  شیدا  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
از دانشگاه علوم  از شیراز در مقطع کارشناسی پیوسته رشته گفتاردرمانی صادره  2295475635صادره 
پزشکی تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به نشانی تهران بلوار کشاورز نبش قدس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ارسال نماید. نوبت اول )کد1401/12/28(

  سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو ی  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405  و رنگ خودرو 
: خاکستری متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1397  و شماره پالک : 66س358 ایران 20  و شماره شاسی : 
NAAM01CE8JK376975 و  شماره موتور : 124K1210926  به نام صاحب سند : سید رضا حسینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. )کد1401/12/29(

 برگ سبز خودروی نوع وسیله نقلیه : کامیونت یخچالدار  به نام وسیله نقلیه : آمیکو  و رنگ خودرو : سفید 
روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 13۹3  و شماره پالک : ایران 44 / ۵1۷ ع 4۹  و شماره شاسی : 2011۶۹۷1۷  و 
شماره موتور : 01141۵۸2  به نام صاحب سند : شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. )کد1401/12/30(

برگ سبز خودرو ی کامیونت یخچالدار  به نام وسیله نقلیه : آمیکو  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
وسیله نقلیه : 13۹3  و شماره پالک : ایران 44 / ۵4۹ ع ۵3  و شماره شاسی : 20114۹132  و شماره موتور 
: 01141۵۶۹  به نام صاحب سند : شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. )کد1401/12/31(


