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 اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک یمن برای نفت و تجارت ایران

ایران نیز برای تامین امنیت آمد و شد نفت خود به سمت افریقا و اروپا و 
حتی امریکای جنوبی نیاز دارد که این کشور و نیروهای باب المندب امنیت 

تجارت نفت و کاالها را تامین کنند.
صباح زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اهمیت ژئوپلیتیک 
یمن برای کشورهای منطقه در حوزه انرژی اظهار داشت: یمن در تولید انرژی 
محدودیت دارد و تولید این کشور حداکثر کفاف نیاز داخل را می دهد و از 
درآمد آن می تواند منابع مالی خود را تامین کند. اما موقعیت جغرافیایی یمن 
که مشرف بر دریای سرخ و باب المندب است و همچین به اقیانوس و خلیج 
فارس اشراف داشته و نزدیک است به این کشور امتیازهای زیادی می دهد و 
باتوجه به اینکه بخش مهمی از نقل و انتقال انرژی به اروپا و امریکا از این 
مسیر می گذرد بنابراین امنیت این منطقه برای بازار انرژی جهان حائز اهمیت 
است و کشورها به این موقعیت نگاه ویژه دارند. به طوری که اکنون برای 
کشورهای دارنده منابع نفتی و همچنین مصرف کنندگان مهم است که چه 
نیروهایی در این کشور مسلط هستند تا بتوانند امنیت رفت و آمد انرژی و 

تجارت را تامین کنند. 
وی با بیان اینکه عمده ترین جایگاه یمن در موضوع انرژی است، گفت: 
ایران نیز برای تامین امنیت آمد و شد نفت خود به سمت افریقا و اروپا و حتی 
امریکای جنوبی نیاز دارد که این کشور و نیروهای باب المندب امنیت تجارت 
نفت و کاالها را تامین کنند . عربستان باوجودی که در خلیج فارس و دریای 
سرخ هم بنادر و هم ذخایر نفتی دارد و کشتیرانی اصلی این کشور در خلیج 
فارس است و منابع نفت و گاز این کشور از این مسیرها عبور می کند اما  به 
منابع انرژی یمن هم چشم طمع دارد و در نظر دارد بر این کشور مسلط باشد و 
از منابع انرژی این کشور سوءاستفاده کند. این کارشناس حوزه بین الملل انرژی 
تصریح کرد: عالوه بر کشورهای همسایه از جمله ایران و عربستان کشورهایی 
که انرژی مورد نیازشان از منطقه خلیج فارس تامین می شود هم نسبت به 
موضوع یمن حساسیت دارند اما از طریق نیروهای وابسته به غرب مثل امارات 

و عربستان انتظار دارند این امنیت را برقرار کنند.
در همین ارتباط محمود خاقانی نیز به ایلنا گفت: یمن به دالیل مختلفی 
برای کشورها اهمیت دارد، مهمترین دلیل اینکه سرزمینی است که در موقعیت 
استراتژیک و در سواحل دریای سرخ و تنگه باب المندب قرار گرفته است  عالوه 
بر این اخیرا اعالم شده که این کشور بزرگترین تولیدکننده قهوه در جهان نیز 
است و در کل کشور ثروتمندی است. وی افزود: در طول جنگ تحمیلی؛ 
ایران نفت را به یمن ارسال می کرد البته آن زمان روابط دولت ایران همچنین 
عربستان با دولت وقت یمن حسنه بود و امریکا هم این کشور را حمایت 
می کرد اما اکنون ما از این کشور حمایت می کنیم اما عربستان، امارات، امریکا 
و اسرائیل با یمن مخالفت می کنند، البته بخش جنوبی یمن بدست دست 
نشاندگان سعودی و امریکا و اسرائیل مدیریت می شود و بخش های دیگر را 

انصار حزب الله کنترل دارد که تحت تحریم های سختی است.
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: یمن ذخایر نفت هم دارد 
و زمانی مستعمره انگلیس بوده است، در سال ۱۳۳۲ زمانی که مصدق تصمیم 
به ملی کردن صنعت نفت کرد و ما سعی می کردیم نفت را از مسیر دریا صادر 
کنیم ناوهای جنگی انگلیس تانکرهای نفتی ما را توقیف می کردند و در یمن 
فرآورش کرده و می فروختند، در آن زمان ایران مثل امروز قدرت مقابله نظامی 
نداشت، انگلیس در یمن پایگاه نظامی داشت و فراورده های نفتی ایران را در 
خلیج فارس محاصره کرده بودند. وی ادامه داد: اکنون امارات و عربستان به 
طور متحد سعی دارند دولت دست نشانده در یمن مستقر شود و بخش های 
شمالی را هم تحت کنترل داشته باشد. به طور کلی یمن تنهاست و فقط ایران 
از این کشور حمایت می کند. خاقانی خاطرنشان کرد: اکنون یمن تحت فشار 
سنگین تحریم قرار دارد و مردم این کشور به سختی روزگار می گذرانند با توجه 
به حمایت چین و روسیه از امارات و  عربستان در سازمان ملل در ارتباط با 
مسائل یمن و تا حد زیادی تبلیغات منفی علیه ایران سرنوشت این کشور 
مشخص نیست. وی بیان داشت: در هر حال یمن در موقعیت سوق الجیشی 
و جغرافیایی سیاسی مهمی قرار دارد، ما در زمان جنگ تحمیلی نفت خام 
کشور را در پاالیشگاه این کشور پاالیش و فرآورش کرده و فرآورده را وارد کشور 
می کردیم اگرچه پاالیشگاه راندمان باالیی نداشت و نفت کوره زیادی تولید 
می کرد. اکنون نیز با توجه به همین مباحث مربوط به انرژی قطعا سرنوشت 

یمن نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای فرامنطقه ای اهمیت دارد.

برخورد جدی با مشترکان پر مصرف

مصرف آب به مرز هشدار رسید
با نزدیک شدن به ایام نوروز و خانه تکانی 
ها، مصرف آب در تهران صعودی شده است 
با  رسد  می  جدید  های  رکورد  به  روز  هر  و 
این حال آبفای تهران نسبت به بد مصرفان 

هشدار جدی داده است.
به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته بود که 
آبفای تهران نسبت به مصرف آب شهروندان 
تهرانی در آخر هفته های اسفند هشدار داد، 
چرا که از یک سو آمار و ارقام معادل مصرف 
در پیک تابستان است زیرا که حجم سدهای 
ذخیره  مکعب  متر  میلیون   ۲۲۲ تنها  تهران 
برداشت  قابل  حجم  این  تمامی  که  دارند 
نیست و در دسته ذخایر استراتژیک ما قرار 

می گیرد.
شاید به همین دلیل است که مسئوالن امر 
نسبت به این موضوع هشدار داده اند و گمانه 
زنی هایی مبنی بر ناپایداری شبکه آب تهران 

وجود دارد.
قطعی انشعاب ۳۶ هزار مشترک بد مصرف 

از ابتدای مهر تاکنون
 ۲۵ تهران  استان  سدهای  آب  حجم 
گذشته  سال  مشابه  روز  به  نسبت  درصد 
بخشی  تنها  این  اما  می دهد  نشان  کاهش 
از ماجراست چرا که مصرف آب در روزهای 
اسفند به ۳ میلیارد لیتر در شبانه روز رسیده 
از  این عدد  است در حالی که سال گذشته 
در  میزان  این  نکرد.  گذر  لیتر  میلیارد   ۲۹۰۰
حالی رکورد جدید مصرف را ثبت کرده است 
که از ابتدای مهرماه سال جاری تا کنون برای 
گرفت  آب محدودیت هایی صورت  مشترکان 
بد  مشترک  هزار   ۳۶ انشعاب  که  طوری  به 

مصرف قطع شده است.
مشترکان بد مصرف نقره داغ می شوند

برای  نیرو  وزارت  که  راهکارهایی  از  یکی 
است  گرفته  نظر  در  آب  مصرف  کاهش 
متر مکعب  ازای هر  به  بها  آب  نرخ  افزایش 
طریق  از  آینده  سال  از  نیرو  وزارت  است. 
سراسر  استانی  فاضالب  و  آب  شرکت های 
به  بها  آب  نرخ  بر  کشور مکلف است عالوه 
باالتر  شرب  آب  فروش  مترمکعب  هر  ازای 
الگو،  از  بیش  برابر  دو  تا  مصرف،  الگوی  از 
از  و  دهد  افزایش  را  بها  آب  نرخ  درصد   ۱۵
الگو مصرف  برابر  دو  از  بیش  که  مشترکانی 
 ۳۵ مازاد،  مکعب  متر  هر  ازای  به  کرده اند 
درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به 
خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق 
مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش 

افزوده نخواهد بود.
کاهش ۱۲ درصدی بارش نسبت به سال 

گذشته
از  برداری  بهره  مدیر  ملکوتی  اکبر  علی 
با  رابطه  در  تهران  آبفای  شهری  تأسیسات 
وضعیت آبی تهران به مهر گفت: سه سال 
متوالی خشک سالی را در کشور تجربه کردیم 

و در سال جاری خوشبختانه مقدار بارندگی 
در حوزه آبریز سدها داشتیم.

وی ادامه داد میزان بارندگی از ابتدای سال 
آبی تا کنون به عبارتی از ابتدای مهر ماه در 
شرب  آب  کننده  تأمین  سدهای  آبریز  حوزه 
تهران داشتیم حدود به ۱۰۳.۵ میلی متر است 
که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 
و در  گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است 
مقایسه با بلند مدت ۲۹ درصد کاهش داشته 

است.
شهری  تأسیسات  از  برداری  بهره  مدیر 
آبفای تهران اضافه کرد: همانطور که می دانید 
بارندگی هایی که داشتیم در مقایسه با سال 
گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است، ضمن 
آنکه سال گذشته در شرایط خشکسالی قرار 
از آن  به معنای آن است که  این  و  داشتیم 

میزان هم بارندگی کمتری داشته ایم.
داشت  توجه  باید  کرد:  اضافه  ملکوتی 
بارندگی که تا کنون داشتیم، به میزانی نبوده 
کند،  جبران  را  خشکسالی  روند  بتواند  که 
در  منابع  محدودیت  با  همچنان  بنابراین 

استان تهران روبرو هستیم.
کاهش ۸۲ میلیون متر مکعبی حجم سدها 

نسبت به مدت مشابه
شهری  تأسیسات  از  برداری  بهره  مدیر 
آبفای تهران خاطر نشان کرد: ما در روزهای 
ثانیه  بر  لیتر  گذشته شاهد مصرف ۵۰ هزار 
بوده ایم عددی که با مصرف در روزهای گرم 
در  ساکن  شهروندان  و  می کند  برابری  سال 

شهر تهران باید در جریان باشند. شهروندان 
باید آگاه باشند شرایط آبی که در پشت سدها 
سال های  خشکسالی  دلیل  به  است  حاکم 
گذشته نسبت به سال گذشته از ذخیره های 
هم  که  طوری  به  است  شده  کم  بسیار  آن 
سال  به  نسبت  ما  سدهای  ذخیره  اکنون 
گذشته ۸۲ میلیون متر مکعب کاهش یافته 

است.
وی خاطر نشان کرد: بنابر این مصرفی که 
به  نزدیک شدن  با  به خصوص  دارد  وجود 
به دلیل خانه  افزایش مصرف  نوروز و  ایام 
این  شهروندان  از  درخواستمان  ما  تکانی 
آب  از  غیر ضروری  برای مصارف  که  است 
شرب استفاده نکنند و روش های جایگزین 
را پیش بگیرند. در شرایطی که ما با بحران 
شرب  آب  از  استفاده  هستیم  روبرو  آب 
برایی شست و شوی مشاعات حیات و..... 

منطقی نیست.
ما  صورت  این  در  کرد:  اضافه  ملکوتی 
می توانیم با حفظ منابع آبی به صورت پایدار 
چنین  کنیم،  تأمین  را  شهروندان  شرب  آب 
مصرفی که در روزهای تعطیل است مصرفی 
است که در تابستان هم نباید اتفاق بیفتد و 
به طور میانگین ۳۷ هزار لیتر در ثانیه در این 

فصل مصرف باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون هر چه مدیریت بهتری 
در حفظ منابع وجود داشته باشد راحت تر 
می توانیم فصل گرم سال را پشت سر بگذاریم 
و  زمستان  فصل های  در  آب  رژیم مصرف  و 

پاییز مصرف کمتر است و در تابستان مصرف 
افزایش پیدا می کند و با ورود به فصل گرم از 
این میزان ذخیره استفاده می کنیم هر چقدر 
مصرف افزایش پیدا کند مخازن نیز به همان 
میزان افت پیدا می کند و منجر به افت فشار 
می شود به همین دلیل مردم باید در مصرف 

آب دقت کنند.
شهری  تأسیسات  از  برداری  بهره  مدیر 
آبفای تهران در خاتمه اضافه کرد: در طول 
ذخیره  مخازن  در  را  آبی  مقدار  روز  شبانه 
می کنیم تا بتوانیم پیک های لحظه ای را پشت 
از  آب  و در صورتی که مصرف  بگذاریم  سر 
مخازن  ذخایر  کند حجم  عبور  عادی  شرایط 
پایداری  نا  به  منجر  و  می کند  پیدا  کاهش 

شبکه آب می شود.
وضعیت آبی تهران در هاله ای از ابهام

به  که  این طور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نظر می رسد با رویه ای که تهرانی ها در پیش 
گرفته اند، نا پایداری شبکه آب آن قبل از ورود 
به فصل گرم سال به امری محتمل تبدیل شده 
است و در صورت ادامه پیدا کردن مصرف بی 
رویه باید منتظر قطعی های پی در پی آب آن 
هم در پایتخت بود. حاال باید دید مصرف بی 
رویه آب در تهران منجر به ناپایداری شبکه 
آب تهران و قطعی آب برخی از مناطق تهران 
گرفتن  نظر  در  با  تهران  آبفای  یا  می شود 
در  را  محدودیت هایی  اعمال  و  جدی  تدابیر 
نظر می گیرد تا همه شهروندان از نعمت آب 

بهره مند شوند.

اخبار

مدیر بهره برداری از تأسیسات 
شهری آبفای تهران: بنابر 

این مصرفی که وجود دارد به 
خصوص با نزدیک شدن به ایام 
نوروز و افزایش مصرف به دلیل 

خانه تکانی ما درخواستمان 
از شهروندان این است که 

برای مصارف غیر ضروری از 
آب شرب استفاده نکنند و 

روش های جایگزین را پیش 
بگیرند

عدد مندرج در الیحه بودجه برای تولید و صادرات نفت سئواالتی 
را به وجود آورده بود، اما آنطور که مسووالن نفتی و رئیس مجلس 
شورای اسالمی گفته اند، مشکلی در این حوزه نیست و حتی وعده 
تراز تولید و صادرات نفت نیز داده شده موضوعی که مورد تایید 

برخی از کارشناسان این حوزه نیز قرار گرفته است.
از  یکی  نفت،  برای  شده  پیش بینی  درآمد  ایسنا،   به گزارش 
مهم ترین بخش های لوایح بودجه در تمام سال های گذشته بوده 
افزایشی بوده  و برای سال آینده نیز میزان درآمدهای این بخش 
است، این در حالیست که درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های 
آن که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه پیش بینی شده، بر 
مبنای متوسط فروش ۱٫۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور 
متوسط ۸۵ دالر و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.

بودجه  تدوین  کرده،  اعالم  نفت   وزیر  اوجی،  جواد  که  آنطور 
دولت  تخصصی  کمیسیون های  در  که  داشته  فرآیندی  سنواتی 
نشست های  هستند  منابع  این  تأمین کننده  که  دستگاه هایی  با 
مختلفی برگزار می شود و کارشناسان نظر خود را در این خصوص 
که  است  برنامه وبودجه  سازمان  این  سرانجام  و  می کنند  مطرح 
پیشنهاد را در صحن مطرح می کند، وزارت نفت نیز همه تالش 

خود را برای تحقق این امر خواهد کرد.
به گفته وی، در بحث بودجه سال ۱۴۰۰ نیز وقتی دولت سیزدهم 
آغاز به کار کرد تا اوایل شهریورماه کل وصول درآمدهای نفتی ما 
بود و بسیاری پیش بینی می کردند محال است  پنج میلیارد دالر 
بودجه سال ۱۴۰۰ هم از محل فروش نفت و میعانات محقق شود، 
اما به لطف الهی و تالش جهادی در وزارت نفت، ۱۰۰ درصد بودجه 

سال ۱۴۰۰ را محقق کردیم.
وزیر نفت با بیان اینکه بازارهای مختلفی را شناسایی و از همه 
ظرفیت ها استفاده کردیم و به اعداد و ارقامی که در فروش نفت 

مدنظر بود رسیدیم، گفت: به این ترتیب از سال ۱۳۹۷ که ترامپ 
ملعون تحریم های ظالمانه برای جمهوری اسالمی در حوزه فروش 
نفت و میعانات گازی رقم زد به اعداد و رکوردهای جدیدی دست 
یافتیم، در بحث بودجه ۱۴۰۲ نیز مباحث و گفت وگوهای زیادی 
انجام  را  تالش خود  نفت همه  وزارت  هر جهت  به  و  انجام شد 
خواهد داد تا ان شاءالله پیش بینی انجام شده در خصوص فروش 

نفت محقق شود.
محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت نیز اخیرا در خصوص 
قیمت نفت و میزان صادرات در الیحه بودجه سال آینده گفت: این 
مقادیر در دولت مورد بررسی قرار می گیرد و هرچه در الیحه ۱۴۰۲ 

باشد از آن تبعیت می کنیم.
افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در ۱۰ ماهه اخیر

از سوی دیگر آنطور که  وزارت نفت اعالم کرده عملکرد وصولی 
و  گاز  نفت،  فروش  درباره  اخیر  ماهه   ۱۰ در  نفتی  درآمدهای 
بیشتر  درصد   ۴۰ به  نزدیک  گازی  میعانات  و  نفتی  فرآورده های 
و  نفت  درآمدهای  بوده، همچنین وصول  پارسال  مشابه  دوره  از 
میعانات گازی نیز ۱۰ میلیون بشکه بیشتر از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ ثبت 

شده است.
نفتی  فرآورده های  داخلی  فروش  درصد   ۱۳۳ اخیر  ماه   ۱۰ در 
لحاظ  به  نفتی  فرآورده های  بحث صادرات  در  اما  گرفت،  صورت 
افزایش مصرف بنزین و گازوئیل در کشور که بعضی از مواقع نیز تا 
۱۳۰ میلیون لیتر هم مصرف بنزین ثبت شده است تا امروز نزدیک 
به ۷۰ درصد تحقق یافته، در مجموع در تبصره ۱۴ تا امروز نزدیک 

به ۷۸ درصد وصولی صورت گرفته است.
در حوزه صادرات گاز نیز ۱۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ وصولی 
یافته  تحقق  کامل  به طور  ماه   ۱۰ همین  که طی  داشته ایم  درآمد 
است. در حوزه فروش اوراق نیز در سال ۱۳۹۹، ۲۳.۵ هزار میلیارد 
تومان بوده که به طور کامل انجام شده و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰۰۰ 
در  شده،  هزینه ها  و صرف  انجام  هم  آن  که  بود  تومان  میلیارد 
سال ۱۴۰۱ وزارت نفت درباره فروش اوراق موردی در بودجه نداشته 

است.
تولید و فروش نفت سال  آینده تراز می شود

امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
ایران گفته می  توان فروش نفت  آنچه که درباره  از  کرد:  بیش 
تولید و  آینده ظرفیت  تولید و صادرات داریم و سال  توان  شود، 

میزان فروش، تراز خواهد شد.
نفت به وعده می رسد

این  اوپک در  ایران در  نماینده سابق  همچنین محمد خطیبی، 
رابطه به ایسنا، گفت: عددی که در بودجه لحاظ شده عدد غیر 
منطقی نیست اما باید تالش بیشتری صورت گیرد تا بودجه محقق 

شود و این موضوع غیر قابل باور نیست.
وی با تاکید با اشاره به راهکارهای الزم برای تحقق افزایش فروش 

نفت، اظهار کرد: هنوز در شرایط تحریم قرار داریم و راهکارها باید 
مناسب  فعلی  راهکارهای  البته  باشد،  شرایط  همین  با  متناسب 
است، به طور مثال بحث بازار سازی و افزایش ظرفیت های پاالیشی 

در خارج از کشور می تواند کمک رسان باشد.
لزوم بازار سازی و افزایش ظرفیت های پاالیشگاه های برون مرزی

به گفته نماینده سابق ایران در اوپک خرید، مشارکت و یا هر 
اقدامی در حوزه پاالیشگاه های برون مرزی می تواند راه چاره باشد 
و اگر بر اقداماتی که اکنون در حال انجام است سرعت بیشتری 
این زمینه ها کمک کند می توان  نیز در  بیرد و دیپلماسی  صورت 

شاهد اثرات مثبت بود.
خطیبی با تاکید بر اینکه پتانسیل های زیادی در این حوزه وجود 
دارد، گفت: قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با چین که امیدواریم نهایی 
شود نیز می تواند اثر گذار باشد، باید تالش ها با سرعت بیشتری 
پیش برود و در صورت توجه بیشتر قطعا می توانیم شاهد اقدامات 

مثبت باشیم.
وی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت، گفت: اگر 
استفاده  آمد  پیش  که  فرصت هایی  در  پاالیشی  ظرفیت های  از 
می کردیم قطعا اکنون چندان مشکل نداشتیم اما یکسری از رقبا 
روی  زیادی  سرمایه گذاری های  نبودیم  تحریم  که  شرایطی  در 
پاالیشگاه های خارج از کشورهای خودشان انجام دادند و بازارهای 
ایجاد کردند، طبیعتا در شرایط تحریم مشکالت  را  تضمین شده 
بیشتری داریم اما از فرصت هایی که بود نیز آنطور که باید استفاده 

نشد.
باید به دنبال بازارهای تضمین شده باشیم

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در شرایط کنونی نیز باید 
به دنبال بازارهای تضمین شده پیش برویم، گفت: بدین صورت که 
در بازارهای تضمین شده با استفاده از ظرفیت های پاالیشی نفتمان 
و  استفاده  را  نیاز  مورد  فراورده های  کنیم،  ارسال  پاالیش  برای  را 
مابقی را می توانیم به فروش برسانیم، اما متاسفانه در این زمینه ها 
اقدامات قابل توجهی انجام نشد ، با این حال امیدواریم چنانچه 

امکان باشد این موضوعات جبران شود.
خطیبی با بیان اینکه همه این اقدامات در راستای جلوگیری از 
خام فروشی است، گفت: تجربه نشان می دهد که در شرایط تحریم 
بیشترین فشار را تحریم کنندگان روی مواد خام می آورند در حالی 
که محصوالت فراوری شده چندان در تحریم نقش ندارد، هرچه 
بتوانیم ظرفیت پاالیشی داخل و خارج را توسعه دهیم می توانیم 
اقدامات گسترده تری را در حوزه افزایش فروش نفت انجام دهیم.

می توانیم  همچنین  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده  گفته  به 
پاالیشگاه هایی را که دیگر فعالیتی ندارند توسط متخصصان داخلی  
راه اندازی کنیم و با آن ها شریک شویم و از آن ها بخواهیم که نفت 
خام ما را مصرف کنند، این مسائل می تواند بازارسازی و به افزایش 

صادرات کمک کند.

تولید و صادرات نفت تراز می شود؟

کد  و   ۷0۸  : ش  ش  به  نظام  فرزند  ریکنده  زاده  نظام  فاطمه  دکتر  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
ملی۲1۶1۸۲۶۷43 صادره از قائمشهردر مقطع دکتری رشته پزشکی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن 
با شماره14931۵901444 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی مازندران.تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده پزشکی 

ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/154(

قرمز  مشکی  رنگ  99ایران۲3۶ق۸9به  پالک  مدل1399به  به   m159088081 موتور  مالکیت  سند 
متالیک وبه شماره شاسیNAPX212AAL1017236 به مالکیت نرگس قدیانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/155(

برگ سبز خودروکوئیک به مدل1399 به پالک 99ایران ۲3۶ق ۸9به رنگ مشکی قرمز متالیک به شماره 
موتور M159088081 و به شماره شاسی NAPX212AAL1017236به مالکیت نرگس قدیانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/156(

برگ سبز خودروکوئیک به مدل1399 به پالک 99ایران ۲3۶ق ۸9به رنگ مشکی قرمز متالیک به شماره 
موتور M159088081 و به شماره شاسی NAPX212AAL1017236به مالکیت نرگس قدیانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارنامه تاکسیرانی به نام  شهباز صانعی به کد ملی : 1229595546 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.)کد1401/12/157(

کارت ملی هوشمند  و شناسنامه و گواهینامه پایه سه به نام محمد قربانی به کد ملی : 0670700991 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/158(

برگ سبز خودرو  و کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : ۲0۶ تیپ ۲  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و 
  NAAP03EE0GJ821763 : مدل وسیله نقلیه : 9۵  و شماره پالک : 1۶س13۷ ایران 3۸  و شماره شاسی
و شماره موتور : 165A0057106  به نام صاحب سند : محیا قادری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/159(

اینجانب آیسان تاجدینی در تاریخ ۷/1۲/1401 دارنده کارت تردد فرودگاه پیام اعالم مفقودی کارت خود 
را دارد.کارت از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/12/160(

کارت هوشمند خودرو و کارت هوشمند سوخت پژو 206 تیپ 2 مدل 97 به رنگ سفید به شماره شاسی 
NAAP03EE3JJ524767 و شماره موتور 165A0137633و شماره پالک 399 س 31 / ایران 67 به نام 

فاطمه جهانگرد با کد ملی 1270291580 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/161(

    سند مالکیت  و سند کمپانی و  برگ سبز موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : پیشرو 70  و  رنگ 
موتورسیکلت : نقره ای , مدل موتورسیکلت : 1386  و  شماره پالک : 763. 22939  و  شماره موتور : 
03103541  و  شماره تنه : 070G8602829  به  نام مالک : فرهاد وثوقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/12/162(

برگ سبز خودروی سواری-هاچبک  به نام وسیله نقلیه : کوییک r  و رنگ خودرو : مشکی-قرمز-متالیک  
و مدل وسیله نقلیه : 1399  و شماره پالک : 99 41۶د9۷  و شماره شاسی : NAPX212AAL1017903  و 
شماره موتور : M159087133  به نام صاحب سند : طاهره الهام آقازمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/12/163(

سند کمپانی خودروی سواری پژو جی ال ایکس دوگانه سوز مدل 1393 به شماره انتظامی 346م 11 ایران 
88، و شماره شاسی NAAM11CA4DH317973 و شماره موتور124K0306528 به مالکیت فرزاد 

حسینی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/164(


