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مازاد بودجه بزرگترین صادرکننده نفت جهان رکورد زد

در سال ۲۰۲۲ که قیمت باالتر نفت، درآمدهای دولتی عربستان سعودی 
به ۱۰۳.۹ میلیارد ریال سعودی  افزایش داد، مازاد بودجه  را ۳۱ درصد 

)۲۷.۶۸ میلیارد دالر( رسید و باالتر از برآورد خود این کشور بود.
به گزارش ایسنا، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، رشد تولید ناخالص 
داخلی ۸.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد که به ثبت نخستین مازاد 

بودجه این کشور در حدود یک دهه گذشته منتهی شد.
عربستان پیش از این، مازاد بودجه سال ۲۰۲۲ را ۱۰۲ میلیارد ریال معادل 
۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود اما برای امسال مازاد 

بودجه کوچکتری را پیش بینی می کند.
طبق آمار وزارت دارایی، مجموع درآمد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲، 
به ۱.۲۷ تریلیون ریال رسید که ۳۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش 
داشت و اندکی باالتر از برآورد اولیه بود. درآمد نفتی این کشور در سال 
میالدی گذشته به حدود ۸۵۷.۳ میلیارد ریال بالغ شد که ۵۲ درصد در 

مقایسه با سال ۲۰۲۱ باالتر رفت.
درآمد غیرنفتی عربستان سعودی هم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، 
رشد ۱۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ داشت و از درآمد 
نفتی که در سه ماهه چهارم ۱۷ درصد رشد کرد، عملکرد بهتری نشان داد.

مجموع هزینه عربستان در سال ۲۰۲۲، به میزا ن۱۲ درصد نسبت به 
سال پیش از آن رشد کرد و به ۱.۱۶ تریلیون ریال رسید.

عربستان سعودی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ مازاد مالی ثبت کرد اما 
در سه ماهه چهارم که کاهش تولید نفت اوپک پالس آغاز شد، کسری 

۴۵.۷ میلیارد ریال پیدا کرد.
بر اساس گزارش رویترز، مجموع بدهی عربستان در پایان سال ۲۰۲۲، 

به بیش از ۹۹۰ میلیارد ریال رسید.

دوران سخت گاز تمام شد
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: با افزایش دمای هوا شرایط اوج و پیک 
مصرف را پشت سر گذاشتیم و اکنون شرایط نرمال است و محدودیتی برای 

تامین گاز کشور نداریم.
در حال حاضر  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اعظمی  عباس 
هیچ  در  و  ندارد  وجود  کشور  در  گاز  تامین  برای  مشکلی  هیچ گونه 
اظهار  نیستیم،  مواجه  گاز  فشار  افت  یا  و  قطع  با  کشور  از  نقطه ای 
کرد: تاکنون نیز با مدیریتی که صورت گرفت با وجود قطع گاز وارداتی 
و ایجاد شوک ناشی از آن به شبکه به جز موارد جزئی هیچگونه قطع 

گازی را در کشور نداشتیم.
وی افزود: در شرایط فعلی مصرف گاز به طور میانگین به حدود ۴۲۰ 
میلیون متر مکعب رسیده و شرایط نرمال بوده اما در این شرایط نیز الزم 

است که مشترکان به مساله مدیریت مصرف گاز توجه داشته باشند.
سخنگوی شرکت ملی گاز  با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز در 
کشور، گفت: با توجه به اهمیت انرژی و حفظ گاز در کشور الزم است که 

مشترکان به موضوع مصرف گاز حساس باشند.
اعظمی با اشاره به اعمال افزایش تعرفه و حذف تخفیف ها با شروع سال 
جدید، اظهار کرد: از اول فروردین ماه تخفیف های درج شده به پایان 
می رسد و الزم است که مشترکان به قبوض خود حساس باشند، بر اساس 
بررسی های صورت گرفته ۲.۷ درصد مشترکان بدمصرف هستند و قبوض 

سنگین برای آن ها صادر شده است.

قانونی که بر زمین مانده

وپاالیشی ح های پتر جذب نقدینگی مردمی در طر
طرح های توسعه ظرفیت پتروپاالیشی کشور 
با توجه به سرمایه بر بودن و اهمیت راهبردی 
آن ها برای کشور باید بیشتر مورد توجه روش 

های تأمین مالی مردمی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت های 
روز  موضوع  مردم،  معیشتی  تنگنای  و  اخیر 
سیاسی  فعاالن  دولتی،  مقامات  مشترک  و 
و  مقامات  تالش های  است.  افکارعمومی  و 
مسئوالن برای کاستن از فشار گرانی ها، به عنوان 
نیاز روز ادامه دارد و هر یک، به سهم خود، 
درصددند ترمز افزایش قیمت ها را بکشند. در 
این بین به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
یکی  در جامعه  نقدینگی موجود  باالی  حجم 
از عوامل اصلی گرانی های اخیر بوده است به 
نقدینگی  این  مقطعی  شدن  روان  که  نحوی 
به سمت بازار ارز، طال، مسکن و یا هر کاالی 
خاص دیگری با برهم زدن توازن میان عرضه 
اقتصاد  از  بخش  آن  در  تورم  باعث  تقاضا  و 
می شود. این موضوع مهم توسط مقام معظم 
در  مثال  برای  شده است.  اشاره  نیز  رهبری 
خطبه های نماز عید فطر سال ۱۳۹۷ فرمودند: 
امروز نقدینگی در کشور  بدانند  ایران  »ملّت 
خیلی زیاد است؛ آن کسانی که دارای امکانات 
مالی اند، آن کسانی که صاحبان این نقدینگی ها 
هستند، آنها را به سمت تولید هدایت بکنند تا 
کار راه بیفتد؛ چرخ های زندگی مردم با تولید 
میچرخد؛ این کاری است که بر عهده ی آحاد 
تمایل  مردم  کنونی  شرایط  در  است.«  مردم 
دارند برای حفظ ارزش دارایی های خود بازاری 
ضمن  کنند  انتخاب  سرمایه گذاری  برای  را 
سودآوری باال خطر سرمایه گذاری بسیار کمی 
هم داشته باشد. بالی نقدینگی اگر با طراحی 
پروژه های  سمت  به  حساب شده  سازوکارهای 
عمرانی و صنعتی کشور سوق داده شود تبدیل 

به نعمت نقدینگی می شود.
تجربه های موفق تأمین مالی مردمی در 

پروژه های مولد
استفاده از سرمایه گذاری مردمی روشی تازه 
جهت تأمین مالی پروژه ها نیست و از گذشته 
در جهان مورد استفاده بوده است و در کشور 

هم مواردی وجود داشته که توانسته اند با مهیا 
الزم  جذابیت  ایجاد  و  مناسب  بستر  کردن 
برای سرمایه گذاران از این روش جهت نیل به 
اهداف خود استفاده کنند، از جمله نمونه های 
نویسی  پذیره  به  این حوزه می توان  در  موفق 
شرکت پروژه تجلی توسعه معادن و فلزات به 
ارزش حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان، پذیره نویسی 
بانک پاسارگاد به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد و انتشار 
نفت ستاره  توسط شرکت  بنزین  اوراق سلف 
تومان  میلیارد   ۳۰۰ ارزش  به  فارس  خلیج 
نشان  مالی  تأمین  نمونه های  این  کرد.  اشاره 
می دهد سرمایه های زیادی مترصد فراهم شدن 
و  هستند  سرمایه گذاری  جذاب  فرصت های 
می بایستی با ایجاد چنین زمینه هایی به مردم 
و بخش خصوصی فرصت مشارکت در تأمین 

مالی پروژه ها را داد.
از حرف تا عمل هدایت نقدینگی جامعه به 

سمت پتروپاالیشگاه ها
زیرساختی  طرح های  کشور  حاضر  حال  در 
مهم نیمه کاره فراوانی دارد که تأمین مالی آن ها 
در اولویت قرار دارد. طرح های توسعه ظرفیت 
پتروپاالیشی کشور با توجه به سرمایه بر بودن 
بعد  از  کشور  برای  آن ها  راهبردی  اهمیت  و 
ارزش  ایجاد  و  نفتی  تحریم های  خنثی سازی 
مورد  بیشتر  می بایستی  خام  نفت  بر  افزوده 

توجه تأمین مالی مردمی قرار بگیرند.
طی سال های اخیر علی رغم اقدامات قانونی 
صورت گرفته در جهت احداث پتروپاالیشگاه ها 
از  "حمایت  قانون  ابالغ  و  تصویب  جمله  از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
مردمی"  گذاری  سرمایه  از  استفاده  با  گازی 
اغلب طرح ها از ظرفیت تأمین مالی مردمی و 
ابزارهای بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده اند 
چه بسا بعضاً برنامه ای نیز در این خصوص ارائه 
نکرده اند. این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون 
پتروپاالیشگاه ها ذکر شده است. این ماده بیان 
می دارد مجری هر طرح پتروپاالیشی می بایستی 
حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه 
از طریق صندوق  یا  از طریق عرضه سهام  را 
سرمایه گذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل 

تبدیل به سهام از سرمایه های مردمی تأمین 
با خوراک  پتروپاالیشگاه  احداث  کند. ۸ طرح 
نفت خام و میعانات گازی و نیز ۱۲ طرح ارتقای 
کیفی فراورده های پاالیشی ذیل این قانون مجوز 
گرفته اند که ظرفیت باالیی در جذب تقدینگی 

مردمی در طرح های توسعه ای خود دارند.
نظارت مجلس حلقه گمشده جذب نقدینگی 

مردمی در طرح های پتروپاالیشی
همانطور که اشاره شد در شرایط جاری کشور 
مردمی  مالی  تأمین  ظرفیت های  از  استفاده 
پروژه های  در  مردمی  نقدینگی  جذب  جهت 
سر  دو  معادله  یک  نوعی  به  اقتصادی  مولد 
سود با اولویت باال محسوب می شود. همانطور 
که در بند الف ماده ۶ قانون اصالح موادی از 
قانون پتروپاالیشگاه ها مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ 

مجلس تصریح شده است شرکت های مجری 
طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت 
مجوز نسبت به واگذاری سهام خود از ابزارهای 
بازار سرمایه اقدام نمایند که در غیر اینصورت 
وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز 
خوراک آن ها اقدام کند. این درحالی است که 
موافقت اصولی این طرح ها توسط وزارت نفت 

در سال ۱۳۹۹ صادر شده است.
با  اسالمی  اساس مجلس شورای  بر همین 
توجه به شأنیت نظارتی خود بر قوانین تصویب 
بند  این  پیگیری  به  نسبت  می بایستی  شده، 
این خصوص نقش  اقدام نماید. در  قانون  از 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در 
تسهیل و کاهش بروکراسی شرایط پذیره نویسی 

بسیار حائز اهمیت است.

اخبار

در حال حاضر کشور طرح های 
زیرساختی مهم نیمه کاره 

فراوانی دارد که تأمین مالی 
آن ها در اولویت قرار دارد. 
طرح های توسعه ظرفیت 

پتروپاالیشی کشور با توجه 
به سرمایه بر بودن و اهمیت 

راهبردی آن ها برای کشور از 
بعد خنثی سازی تحریم های 

نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر 
نفت خام می بایستی بیشتر 

مورد توجه تأمین مالی مردمی 
قرار بگیرند

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای به مناسبت 
ایام نوروز از هموطنان خواست، در هنگام سوختگیری در جایگاه های 

عرضه سوخت، از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از هموطنان تقاضا کرده در حفظ و نگهداری کارت 
هوشمند سوخت خود دقت بیشتری کنند و در صورت جاماندن کارت 
سوخت در جایگاه، برای اطالع از وضعیت کارت، به نشانی اینترنتی 
scs.niopdc.ir مراجعه کنند یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان 

۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.
قابل ذکر است کارت های هوشمند سوخت موجود در جایگاه های 
عرضه سوخت، فقط برای سوختگیری موارد اضطراری در نظر گرفته 
شده است. گفتنی است کارت های سوخت جامانده در جایگاه ها، تا 
سه ماه نگهداری و در صورت مراجعه مالک با مدارک کارت خودرو و 

کد ملی، قابل تحویل هستند.
المثنی  و  نوشماره  متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت 
هم برای پیگیری از وضعیت درخواست کارت سوخت خود، به درگاه 

مشتریان  با  ارتباط  یکپارچه  سامانه  با  یا  مراجعه   www.post.ir
۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

توصیه مؤکد می شود برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی از کارت 
هوشمند سوخت، نسبت به رمزگذاری روی کارت سوخت اقدام کرده 
و در صورت فراموشی رمز کارت سوخت شخصی می توانید به ادارات 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سراسر کشور مراجعه کنید.
برای جلوگیری از سو استفاده های احتمالی هم از در اختیار گذاشتن 

کارت سوخت خود و رمز آن به دیگران، جداً خودداری کنید.

وز فقط با کارت سوخت شخصی تحویل سوخت در ایام نور

کارت خودروی  سواری نام وسیله نقلیه : تويوتا كمرى  و رنگ خودرو : بژ  و مدل وسیله نقلیه : ١٣٨٥  و شماره 
  Auxa061v3s653097 : ٦  و شماره موتورt1be32k66x530970 : پالک : ص٩٣٨ ٢٢٣٣  و شماره شاسی

به نام صاحب سند : سامان محمديارى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/295(

   کارت خودروی پژو پارس  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸۸ و شماره پالک : 2۷1ط۸1 
ایران 15  و شماره شاسی : NAAN01CA09K758372  و شماره موتور : 12488125064 به نام صاحب 

سند : بیوک آقا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/296(

میباشد. ارزش  فاقد  و  شده  مفقود  ضرابی  مهدی  به  متعلق   0453637892 کد  به  ملی  کارت 
)کد1401/12/297(

برگ سبز خودروی پراید  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : ۸۶  و شماره پالک : 2۸ل۳۶۶ایران44  
و شماره شاسی : S1412286421201  و شماره موتور : 2252018  به نام صاحب سند : هادی ژورک مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/298(

کارت ماشین خودروی پراید وانت سفید به شماره پالک 27ج963در تاریخ 1401/12/15مفقود گردیده 
است.)کد1401/12/299(

کارت دانشجویی اینجانب دنیا حاتمی مجومرد به شماره دانشجویی ۹51121۶044 در رشته پزشکی در مقطع 
دکتری عمومی صادره از دانشگاه علوم پزشکی ایران مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .)کد1401/12/300(

  سند کمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : 207I-Mt  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه: 
 : : NAAR03FE6NJ212245  و شماره موتور  شماره پالک : ۳0_51۷س۳۸  و شماره شاسی  و    1401
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ناهیدیاوری    : سند  صاحب  نام  به   1۷۸B0119286

)کد1401/12/301(

 سند مالکیت  و  برگ سبز موتور سیکلت به  نام وسیله نقلیه : کاوان 125  و رنگ موتورسیکلت : آبی و   
مدل موتورسیکلت : 1۳۹۸ و  شماره پالک : 14۷4۳۷۹4  و  شماره موتور : 0124NBY726975  و  شماره 
تنه : NBYEHBGDLK1F03680 به  نام مالک : فاطمه کهندانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/302(

اصل برگ سبز خودرو و سند کمپانی سمند پایه گاز سوزمدل1387 به رنگ سفید به شماره انتظامی( -54
426د74 شماره موتور 14787000298و شماره شاسی NAACJ1JC19F250409 به نام سید علی نورانیان 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/303(

   سند کمپانی خودروی ام وی ام به نام وسیله نقلیه : 315s  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
97  و شماره پالک : ایران50 486س89  و شماره شاسی : NATFBAMD8J1063308  و شماره موتور 
: MVM477FJAJ074126 به نام صاحب سند : وحید سیفی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/12/304(

اصل برگ سبز خودرو برلیانس H330AT مدل 1396به رنگ سفید-روغنی به شماره انتظامی ایران-93
نام  به   NAPH330ABH1034177 شاسی  شماره  و   BM15LG062342 موتور  شماره  414ق88 

محمدجواد زارع فرزند علی بابا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/305(

 سند کمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : دنا پالس اتومات  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
 153H0054687 : و شماره موتور  NE485202 : 1401  و شماره پالک : 39ل195. ایران40  و شماره شاسی

به نام صاحب سند : کامران جانعلی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/306(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم جوزاک فرزند نصرالدین به شماره  شناسنامه 1۳50 صادره از جیرفت 
در مقطع کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره از واحد دانشگاهی زرند با شماره 1/۷42_21_0۷ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند به نشانی 

جاده سر باغ ارسال نمایید.نوبت اول )کد1401/12/307(

  كارت هوشمند سوخت  و سند فروش  و  سند مالکیت  و  کارت موتورسیکلت و کارت بیمه موتورسیکلت  
و  برگ سبز موتورسیکلت به  نام وسیله نقلیه : تیزباد  و  رنگ موتورسیکلت : گوجه ای  و  مدل موتورسیکلت 
: 90  و  شماره پالک : 836/85794 ایران  و  شماره موتور : 156FMINCV2010148806  و  شماره تنه 
: NCV***125E9046987 به  نام مالک : احسان کارجو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/308(

بدینوسیله آقای عبدالغنی درساره اعالم می دارد سند مالکیت یک دستگاه لودر ولوو HL200D بشماره 
سریال HLL1386E و شماره موتور 170264 و شماره شاسی 52227 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد)کد1401/12/309(

شاسی  شماره  و   10 ایران  286ج36  پالک  شماره  با  سفید  کوئیک  خودرو  سبز  برگه 
با شماره 09307770766 تماس  یابنده تقاضا می شود  از  NAS841100N1142670 مفقود شده است. 

حاصل نماید.)کد1401/12/310(

  برگ سبز خودروی سواری شخصی به نام وسیله نقلیه : کوئیک  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 1401  و شماره پالک : 286ج36 ایران 10  و شماره شاسی : NAS841100N1142670  و شماره موتور : 

M159690018 به نام صاحب سند : مهرداد حبیبی زاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شاسی  شماره  خاکستری  رنگ  به   93 ساخت  سال   405 پژو  خودرو  کمپانی  سند 
NAAM01GA7DH940023 شماره موتور 124K0313955 به شماره انتظامی ایران 21 757ج15 مفقود 

شده است و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/311(

اصل برگ سبز خودرو دیگنیتی مدل 1400به رنگ خاکستری کهکشانی به شماره انتظامی 748م25ایران 
ابوالفضل  نام  به   NAGD1AA48M1001386 شاسی  شماره   SFG15T21751823 موتور  شماره   79

قربانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/312(

برگ سبز خودرو ی سواری به نام وسیله نقلیه : کوئیک R  و رنگ خودرو : سفید-مشکی  و مدل وسیله 
و    NAPX212AAN1127253  : شاسی  شماره  و  ایران67/976ق82    : پالک  شماره  و    1401  : نقلیه 
شماره موتور : M159698782 به نام صاحب سند : اردالن دلفانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد)کد1401/12/313(

 : خودرو  رنگ  و    EF7اتومات توربو  پالس  دنا   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  ی  خودرو  سبز  برگ 
 : شاسی  شماره  و  37ایران338-ق75    : پالک  شماره  و    1401  : نقلیه  وسیله  مدل  و  متالیک   مشکی 
NAAW61HU6NE314486  و شماره موتور : 153H0113008 به نام صاحب سند : رقیه میره بیگ 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/314(

سند خودرو برگ سبز و برگ کمپانی پژو پارس رنگ مشکی به شماه شهربانی 298-49ج96 به نام آقای 
آیت اله پایدار مفقود گردیده از یابنده تقاضا می گردد با شماره موبایل 09100030759 تماس حاصل فرماید.

)کد1401/12/315(

 سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : 
مشکی-متالیک و مدل وسیله نقلیه : 1382 و شماره پالک : 49-298ج96  و شماره شاسی : 81816300  و 
شماره موتور : 22828116098 به نام صاحب سند : آیت اله پایدار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بدین وسیله مفقودی مدارک هویتی و مالی اینجانب آنیتا قجری فرزند حبیب اله )به شرح فهرست زیر( را به 
اطالع عموم ، سازمان ها و دستگاه های دولتی، موسسات مالی-اعتباری و بانکی دولتی و غیردولتی می رساند.

الزم به ذکر است مدارک مذکور از درجه اعتبار ساقط و هرگونه سوء استفاده احتمالی از آن متوجه اینجانب 
آنیتا قجری فرزند حبیب اله نبوده و تعهدی را برای بنده ایجاد نمی نماید.

تصویر شناسنامه - تصویر پشت و روی کارت ملی -  پرینت حساب بانک صادرات -  برگه سامانه ثنا
معرفی نامه اشتغال بکار

كارت سوخت  ايران خودرو،كارت خودرو،و  نمايندگي  تحويل  ،برگ  مالكيت  ،سند  برگ سبز  يك جلد 
يك دستگاه خودروي سواري پارس به شماره موتور ١٢٤٨٩٠٠٧٠٥٨ به رنگ سفيد روغني به شماره شاسي
نيروي  ايران   ٦٣_  ٦٣١ و   ٥٨ پالك  به   irfc8917119647422_vin شماره  به   naano1caxar647422

انتظامي مفقود گرديده و كال تمامي اسناد و مدارك فوق از درجه اعتبار ساقط ميگردد.)کد1401/12/316(

  سند مالکیت  و سند کمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو slx 405  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل 
  NAAM31FE7HK615509 : وسیله نقلیه : 1396  و شماره پالک : 814و 1۳ ایران ۳4  و شماره شاسی
و شماره موتور : 164B0123091  به نام صاحب سند : مقداد رمضانی  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/317(

مدارک شخصی کارت ملی، پایان خدمت و گواهی نامه رانندگی به نام کریم محمودکیا فرزند حسین شماره 
شناسنامه 5۹۸ کد ملی 4۶۷۹42420۶ و کارت ماشین و بیمه نامه و کارت سوخت پژو 405 نقره ای رنگ به 
پالک ۸1 ایران ۶2۹س44 شماره شاسی 40۳1010۸ و شماره موتور 124۸52۳01۷۹ به نام فرود رشیدی در 

تاریخ 1401/12/12مفقود شده و فاقد اعتبار می باشند.)کد1401/12/318(

موتور  و شماره  به شماره شاسی 22601362  آرین  کارت مشخصات خودرو 206  و  مالکیت  شناسنامه 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  لذا مدارک فوق  مفقود شده  ایران 68  13386010035 پالک774س 39 

)کد1401/12/319(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودروسواری به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1398  و شماره پالک 
: 78ج678  و شماره شاسی : NAAC91CE7LF685897  و شماره موتور : 124K1447702 به نام صاحب 

سند : محسن محمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/320(

 LX-EF7-1700 برگ سبز خودرو محمد کاظم پور با کد ملی 2420607651 فرزندعلیرضا خودرو سمند
 NAACJ1JC8BF287317 رنگ سفید روغنی مدل 1390 شماره پالک 93 ایران 379 و 28 شماره شاسی
به شماره موتور 14790012376 نام محمد کاظم پور در تاریخ 1401/10/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/321(

 سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش  و کارت خودرو  و کارت هوشمند 
مدل  و  ای   نقره   : خودرو  رنگ  و  پراید    : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودرو  مدارک  سایر  و  خودرو  
وسیله نقلیه : ۹0  و شماره پالک : ۷4ایران14۶ل2۸  و شماره شاسی : S1412289708975  و شماره 
موتور : 3916817 به نام صاحب سند : محمد ستوده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/322(

 کارت خودرو ی ماشین به نام وسیله نقلیه : پژو 20۷  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1401  و 
شماره پالک : 2۹ق5۹1 و شماره شاسی : naar03fe6nj488408  و شماره موتور : 178b0098369 به نام 

صاحب سند : بردیا احدزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/323(

گواهینامه پایه سه به نام اقای اديب محمدي جزي به کد ملی : 1271783614  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/324(

یک عدد کارت هوشمند خودرو پراید به نام حمید نورائی با شماره پالک 4۹د ۶۳4 ایران ۳1 گم شده در 
صورت پیدا کردن با شماره 0۹1۶۹۷۶124۳ تماس بگیرید.)کد1401/12/325(

 کارت هوشمند خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه 
 : : NAS411100J1099915  و شماره موتور  : 4۹د۶۳4ایران۳1  و شماره شاسی  : ۹۷  و شماره پالک 
اعتبار ساقط می باشد. درجه  از  و  گردیده  مفقود  نورایی  حمید  سند :  صاحب  به نام   M13/6104402

)کد1401/12/326(

سند کمپانی، کارت خودرو و کارت سوخت خودرو پژوپارس به شماره 93 ایران 271 م 98 مفقود گردیده 
است.)کد14014/12/327(

شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   14  692 م   22 پالک  به   1394 مدل  به   lx سمند  خودروی  کارت 
موتور124K0615209 و به شماره شاسی NAAC91CW3FE019146 به مالکیت علیرضا مردان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/328(

 برگ سبز خودروی سواري  به نام وسیله نقلیه : پرايد  و رنگ خودرو : سفيد  و مدل وسیله نقلیه : 
 : : NAS241100J1245631  و شماره موتور  ايران ٤٠  و شماره شاسی  : ٥٤د٢٢٤  ٩٧  و شماره پالک 
M136166392 به نام صاحب سند : نيايش مسنن مظفري مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/329(

فرزند   11213 شناسنامه  شماره  و   2549292091 ملی  کد  با  حسنی  فاطمه  خودرو  هوشمند  کارت 
شاسی  شماره  با   93 ایران  27ی235  پالک  شماره   1387 مدل  سفید  وانت  خودروپیکان  نصراهلل، 
NAAA46AA78G028088 و شماره موتور 11487030037 به نام فاطمه حسنی در تاریخ 1401/12/15 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است)کد1401/12/330(

بدین وسیله به آگاهی می رساند مدرک دانشنامه پزشکی عمومی و ریز نمرات اینجانب مفقود گردیده، از 
یابنده تقاضا می شود با شماره 0۹11۹51۸۷12 تماس حاصل نماید.نوبت اول )کد1401/12/331(

برگ سبز خودرو سواری پراید صبا مدل 1382 به شماره پالک 427 ل89 ایران 28 به رنگ شیری-روغنی 
به شماره موتور 00583263 و شماره شاسي S1412282136142به مالكيت آقای فرهاد کرمی به شماره ملی 

3920375637 صادره از مالیر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد)کد1401/12/332(

 کارت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : سمند LX  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
شماره  و    NAAC91CEXMF845465 : شاسی  شماره  و  م 32    598 -  30 : پالک  1400  و شماره 
از درجه اعتبار ساقط  نیا مفقود گردیده و  نام صاحب سند : سیما سپهری  به   124K1615624 : موتور 

است)کد1401/12/333(

 برگ سبز خوروی سواری  به نام وسیله نقلیه : آریزو 5 توربو  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1401  و شماره پالک : 411م5۷ ایران 40  و شماره شاسی : NATFCANR3N1003482  و شماره موتور 
: NVME4T15BAKN010210  به نام صاحب سند : مهدی عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است)کد1401/12/334(

 ۹0 تندر  خودرو  رضا  محمد  فرزند   424 شناسنامه  شماره   0384481000 ملی  کد  با  کریمی  احمد 
شماره   Naalsraldda228021شاسی شماره  44ایران۳12س۷۸  پالک  شماره   1۳۹2 مدل  سفید  رنگ 
موتور100014067rd221961به نام احمد کریمی در تاریخ 17/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/12/335(

ایران14شماره شاسی  227م83  پالک  رنگ سفیدروغنی مدل1392شماره    TU5پژوپارس خودرو  کارت 
با  علی ذاکری نوروزی  نام  NAAN11FC3DK667354شماره موتور139B0032509به 

کد ملی1754996523 فرزند محمد رضا مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/12/336(

برگه سبز خودرو پراید به شماره پالک 1۸ایران 251ل۷۶ مفقود گردیده است که ازاین تاریخ فاقد اعتبار 
است.)کد1401/12/337(

برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  به رنگ خودرو : یشمی و مدل وسیله نقلیه : 1381  و 
شماره پالک : 18ایران 251ل76  و شماره شاسی : S1412281787167  و شماره موتور : 00322482  به نام 

صاحب سند : محمدامین رحیمی مهران مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 

 برگ سبز خودرو زهرا تیرگانی با کدملی 0946092613 شماره شناسنامه 9032 فرزند علی خودرو تیبا 
سفید رنگ مدل 1398 شماره پالک 99س457 ایران 12 شماره شاسی NAS811100K5848296 در تاریخ 

1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
2811فرزند  شناسنامه  0889855889شماره  کدملی  با  مطلق  اکبری  احمدعلی  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  M15/8779970شماره  موتور  شماره   1398 مدل  رنگ  سفید  تیبا  محمدخسخودرو 

NAS811100K5848296 در تاریخ 1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

باشد. می  مطلق  اکبری  احمدعلی  نام  به  کمپانی  سند  و  تیرگانی  زهرا  نام  به  سبز  برگ 
)کد1401/12/338(

اعالم مفقودی جواز حمل و نگهداری سالم شکاری
اینجانب رضا دباغیان نژاد دزفولی به شماره شناسنامه ۹400و کد ملی 005۹۹۸0۶۳1در تاریخ 2۷،10،1401 
جوار حمل سالح شکاری اینجانب با مشخصات تک لول ، کالیبر 12 ، مدل کوسه؛ ساخت ایران ؛ به شماره بدنه 

۸0۳۷۸۳ مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/12/339(

کارت هوشمند سوخت.برگ سبز خودرو.سند کمپانی و کارت خودرو
محمد سلطانی ورنوسفادرانی باکد ملی 11422۷220۶ ش ش441۶ فرزند محمود خودرو پارس رنگ سفید 
روغنی مدل 1۳۹۹ شماره پالک ایران444-20ه5۷- شماره شاسی NAAN01CE2LH250163 شماره 
موتور124K1456015 بنام امین اشکان در تاریخ 1401/12/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/340(

 سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و سند فروش سواری به نام وسیله نقلیه : پژو آردی  و 
رنگ خودرو : سفید صدفی  و مدل وسیله نقلیه : 1383  و شماره پالک : 15ایران318ص45  و شماره شاسی 
: 83113029  و شماره موتور : 11783012355  به نام صاحب سند : شهرام علیزاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/341(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مجید محققی حور به شماره شناسنامه 14511۳254۹ صادره از اردبیل 
در مقطع کارشناسی رشته مهندسی پزشکی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اردبیل با شماره ۷۳04۳ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اردبیل به نشانی : اردبیل - میدان بسیج - دانشگاه آزاد واحد اردبیل ارسال نماید.)کد1401/12/342(

 برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸۸  
و شماره پالک : ایران ۹5 ۹4۸ ج 5۳  و شماره شاسی : S1412288380832  و شماره موتور : 3235673  به 

نام صاحب سند : فاطمه روانگرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/343(

  کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پاژن  و رنگ خودرو : سفیدبا نوارسبز روغنی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1374  و شماره پالک : 41ه319  و شماره شاسی : 41271  و شماره موتور : 02861  به نام صاحب سند : 

کیومرث بدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/344(

 کارت هوشمند خودروی سواری  و نام وسیله نقلیه : رنو سیمبل  و رنگ خودرو : مشکی متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 201۷  و شماره پالک : 42ص۷۶4ایران۹۹  و شماره شاسی : VF14SRABXHT514236  و 
شماره موتور : K4M2845R035261  به نام صاحب سند : زهرا حسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/345(

شماره  به  و  317ق58   _  15 پالک  شماره  82به  مدل  به  کی  پی  سپند  خودرو  ومدارک  اسناد  کلیه 
شاسی2020884 و شماره موتور M13583991 اعم از برگ سبز، سند کمپانی و سند فروش و کارت ماشین 
و کارت سوخت و برگه عوارض به نام سرکارخانم مهناز رضاپور کیانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 
باشد. اینجانب حسین کلیبر عتیق با وکالت رسمی از مالک این آگهی را به چاپ می رساند.)کد1401/12/346(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب خجسته خیرالهی فرزند جهان بخش به شماره شناسنامه 1524 صادره 
از رامهرمز در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست صادره از واحد دانشگاهی 
اهواز با شماره 0672798 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر)فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کد 

پستی61349-68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.
لطفا متن فوق، 3 نوبت و هر نوبت به فاصله زمانی 15 روز آگهی شود و سپس از هر نوبت چاپ 2 نسخه برای 

اینجانب ارسال گردد.نوبت دوم )کد1401/12/247(

ملی  کد  و  شناسنامه ۸۳  شماره  به  رجبعلی  فرزند  روان  نیک  مهران  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
2۷0۹۹۶1۹21 صادره از لنگرود در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق صادره از دانشگاه امام حسین با 
شماره ۸1۶۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه امام 

حسین به نشانی تهران اتوبان شهید بابایی دانشگاه امام حسین ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/12/248(

سند کمپانی  سواری  به نام وسیله نقلیه : رانا پالس  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: 1400  و شماره پالک : 41س-889ایران 40  و شماره شاسی : naau01fexmt325407  و شماره موتور : 
172b0083671  به نام صاحب سند : نرگس گروسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت 

دوم  )کد1401/12/349(

شماره  به   خاکستری   رنگ  40/ 715ی 56به  ایران  پالک  به  مدل 1992  به  گلف  خودروی  سبز  برگ 
موتور003450و به شماره شاسی 224268به مالکیت رویا ابراهیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

به اطالع می رساند سندکمپانی، کارخودرو، کارت سوخت و وکالت نامه تعویض پالک خودروی پژوپارس 
TU5 سفیدرنگ مدل1398 به شماره انتظامی 93ایران 271م98 با ش. موتور 139B0153066 و ش. شاسی 
NAAN11FE4KH545949 به مالکیت مهدی کوشکی جهرمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/12/350(


