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سخنگوی صنعت برق خبر داد
برنامه ریزی برای افزایش ۷ هزار مگاواتی تولید برق تا 

تابستان ۱۴۰۲

سخنگوی صنعت برق گفت: برنامه ریزی برای افزایش بیش از ۷ مگاوات 
به ظرفیت تولید برق نیروگاه های جدید و ارتقای نیروگاه های موجود تا 

تابستان سال ۱۴۰۲ در حال انجام است.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی افزود: وزارت نیرو 
در سال دوم دولت مردمی سیزدهم برنامه ای مشتمل بر ۱۴۰ اقدام را تنظیم 
کرده است که شامل سه بخش تولید و تأمین برق، مدیریت مصرف و 
تقاضا و برنامه های ضروری برای رفع محدودیت های شبکه انتقال و فوق 

توزیع کشور در تابستان ۱۴۰۲ می شود.
وی ادامه داد: این ۱۴۰ برنامه در حوزه تولید منجر به افزایش ظرفیت 
تولید نیروگاه های جدید به میزان ۶ هزار مگاوات و همچنین افزایش ظرفیت 
نیروگاه های موجود و رفع نیروگاه های آسیب دیده در مجموع به میزان ۱ 
هزار ۷۰۰ مگاوات است و بر این اساس ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت 
تولید برق نیروگاه های موجود افزوده خواهد شد تا بتوان تابستان را از لحاظ 

ظرفیت تولید به شکل مطمئن تری پشت سر بگذاریم.
آغاز عملیات اجرایی ۶۳ پروژه مهم در حوزه شبکه های انتقال برق

در  کاربردی  برنامه های  پیش بینی  باره  در  برق  صنعت  سخنگوی 
بخش شبکه های انتقال ادامه داد: در بخش شبکه های انتقال با توجه 
به محدودیت هایی که سال ۱۴۰۱ در تأمین برق وجود داشت، ۴۷ برنامه 
شامل ۶۳ پروژه پیش بینی شد که شامل خطوط انتقال و همچنین احداث 

پست های انتقال و فوق توزیع بوده که در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره اقدام های صورت گرفته 
برای احداث نیروگاه های اختصاصی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده در توسعه برق صنایع ۱۴۷۸ مگاوات نیروگاه حرارتی صنایع تا 
اوج بار مصرف برق ۱۴۰۲ در مدار تولید قرار خواهند گرفت. این حجم تولید 

شامل پنج ساختگاه است.
وی گفت: نیروگاه سمنان واحد چهارم خود را به زودی در مدار تولید 
قرار خواهد داد، در فوالد مبارکه دو واحد نیروگاهی کالس F در مجموع به 
ظرفیت ۶۱۴ مگاوات و همچنین واحدهای اول نیروگاه های گل گهر، المرد 
و المهدی برای شرکت های فوالد گل گهر، آلومینیوم سالکو و آلومینیوم 

المهدی احداث می شوند.
به گفته رجبی مشهدی، با ظرفیت هایی که واحدهای نیروگاهی صنایع 
مذکور اختصاص می دهند، در تابستان ۱۴۰۲ اجرای برنامه های »مدیریت 

مصرف« بخش صنعت نسبت به سال قبل کاهش پیدا خواهد کرد.
برنامه ریزی  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  برق  صنعت  سخنگوی 
انجام شده، انرژی بیشتری را تحویل بخش های متقاضی کشور به ویژه 
یا  و  محدودیت  خدمات  و  تجاری  خانگی،  بخش  در  و  دهیم  صنعت 

خاموشی نداشته باشیم.

روزهای رشد انفجاری تولید آمریکا در آخر خط

کنترل بازار نفت به دست اوپک افتاد
مدیران صنعت انرژی آمریکا می گویند اوپک 
بار دیگر به تاثیرگذارترین نیرو در عرضه جهانی 
نفت، تبدیل شده و در آینده نزدیک، به همین 

منوال خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، روزهای رشد انفجاری تولید 
تولیدکنندگان  مالی  انضباط  دلیل  به  آمریکا 
سهامداران،  به  سوددهی  به  آنها  تمرکز  و 
و  هزینه  تورم  تامین،  زنجیره  محدودیت های 
دوران  یافتن  پایان  از  پیش  چاه،  کمتر  تولید 

پاندمی، به آخر رسیده بود.
در دهه ۲۰۱۰، صنعت شیل پس از آن که 
شرکت های حفاری هرچه می توانستند حفاری 
کردند تا تولید آمریکا را افزایش دهند، رونق پیدا 
کرد. تولید نفت آمریکا به حدی سریع افزایش 
پیدا کرد که از این کشور به عنوان تولیدکننده 
است  قادر  که  شد  یاد  جدیدی  ساز  موازنه 
جهانی،  تقاضای  و  قیمت  افزایش  شرایط  در 

تولیدش را به سرعت باال ببرد.
اما واقعیت دوران پساکرونا، کامال متفاوت 
بوده و تولید شیل آمریکا بهبود پیدا کرده، اما 
روند آن آهسته بوده و تولید به رکوردی که از 
اوایل سال ۲۰۲۰ داشت،  تا  اواخر سال ۲۰۱۹ 

برنگشته است.
دورنمای تولید نفت آمریکا

جدیدترین  در  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره 
گزارش دورنمای انرژی کوتاه مدت، برآورد کرد 
تولید نفت آمریکا از ۱۱.۸۸ میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۲۲، به ۱۲.۴۴ میلیون بشکه در روز 

در سال میالدی جاری رشد خواهد کرد.
مبنای  بر  بشکه ای  هزار   ۵۶۰ روزانه  رشد 
ساالنه، نصف روند رشد تولید نفت آمریکا پیش 
از دوران کروناست. به مدت چند سال، تولید 
نفت آمریکا از سال ۲۰۱۹، ساالنه بیش از یک 
میلیون بشکه در روز افزایش داشت. مدیران 
نفتی آمریکا هم در کنفرانس انرژی سراویک 
که هفته گذشته در هیوستون برگزار شد، رشد 
تولید امسال را ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش 

بینی کردند.
رشد تولید آمریکا در سال ۲۰۲۴، آهسته تر 
خواهد شد و به ۱۲.۶۳ میلیون بشکه در روز 
می رسد که به منزله رشد کمتر از ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز، نسبت به سطح تولید سال ۲۰۲۳ 

خواهد بود.
صنعت نفت آمریکا با وجود انتقاد کاخ سفید، 
اولویت  در  را  سهامداران  به  سوددهی  اکنون 
قرار داده است. نرخ افت سریعتر بسیاری از 
چاه ها به همراه کمبود نیروی کار و موانع زنجیره 
تامین، مانع رشد بیشتر تولید خواهد شد. به 
عنوان مثال، شرکت شورون هفته پیش هشدار 
داد عملکردش در حوزه دالویر در پرمیان، به 

چاه های  انتظار  حد  از  باالتر  افت  نرخ  دلیل 
نفت، مطابق با اهداف تعیین شده نخواهد بود.

 افزایش سهم بازار اوپک
همزمان با کند شدن رشد تولید آمریکا، سهم 
بازار اوپک و نفوذ این گروه بر عرضه جهانی 
نفت، افزایش پیدا خواهد کرد. مدیران شیل 
آنها  راس  در  که  گروه  این  می گویند  آمریکا 
خلیج  منطقه  نفت  تولیدکنندگان  بزرگترین 
فارس قرار دارند، اکنون کنترل بازارهای نفت را 
در دست دارد. رئیس شرکت کونوکو فیلیپس 
به حاضران در کنفرانس سراویک گفت: دنیا به 
وضعیتی بازخواهد گشت که در دهه ۷۰ و دهه 
۸۰ داشتیم، مگر این که کاری برای تغییر این 

روند، انجام دهیم.
بنا بر اظهارات این مدیر، سهم بازار اوپک با 
عرضه بیشتر توسط تولیدکنندگان اوپک و رشد 
در  درصد   ۵۰ به  درصد،   ۳۰ حدود  از  شیل، 
آینده خواهد رسید. اسکات شفیلد، مدیرعامل 
شرکت "پایونیر نچرال ریسورسز" که بزرگترین 
تولیدکننده شیل است، در حاشیه کنفرانس 
گفت:  تایمز  فایننشیال  روزنامه  به  سراویک 
بازار  کنترل  اکنون  که  کسانی  می کنم  تصور 
نفت را در اختیار دارند، سه کشور عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی و کویت هستند 
و این کشورها در ۲۵ سال آینده، کنترل بازار را 

در دست خواهند شد.
هر سه کشور تولیدکننده عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی و کویت قصد دارد ظرفیت 
افزایش  جاری  دهه  در  را  خود  نفت  تولید 
دهند. همچنان که این کشورها، سهم رو به 
رشدی از درخواست جهانی برای نفت را تامین 
می کنند، صنعت نفت شیل آمریکا نمی تواند 
و نمی خواهد با تولید باالتر، به بهبود تقاضا، 
واکنش نشان دهد. مدل شیل دیگر قطعه یک 

تولیدکننده موازنه ساز نیست.
کنترل بازار اکنون به دست اوپک افتاده اما 
این گروه نمی تواند به تنهایی همه رشد پیش 

بینی شده تقاضا را تامین کند.
هشدار اوپک درباره کمبود سرمایه گذاری در 

تولید و پیامد منفی آن بر عرضه نفت
بزرگترین  مطمئنا  می گویند  اوپک  مقامات 
تولیدکنندگان اوپک در خاورمیانه، برای افزایش 
ظرفیت تولید، سرمایه گذاری می کنند اما رشد 
یا  کرده  پیدا  کاهش  دیگر،  مناطق  در  تولید 
متوقف شده است و سرمایه گذاری در تولید، 
هیثم  است.  شده  ضعیف  که  سال هاست 
گفت:  هیوستون  در  اوپک  دبیرکل  الغیص، 
افزایش ظرفیت و عرضه، یک مسئولیت جهانی 
است که اوپک نمی تواند به تنهایی به دوش 

بکشد.

صنعت نفت به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد 
تا تولید را در سطح فعلی حفظ کند. اوپک ممکن 
است سهم خودش را انجام دهد اما معدودی 
از تولیدکنندگان، هیچ اقدامی انجام نمی دهند 
به  واکنش  در  نفتی خصوصی  و شرکت های 
پیامدهای متضادی که از سیاستگذاران درباره 
آینده صنعت نفت دریافت می کنند، دست از 

اقدام کشیده اند.
هشدار  که  سال هاست  اوپک  مقامات 
می دهند اگر دنیا می خواهد از افتادن در بحران 
در  سرمایه گذاری  کند،  اجتناب  انرژی  کمبود 
نفت باید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 

کند.
دبیرکل اوپک گفت: مادامی که سرمایه گذاری 
و  امنیت  برای  متاسفانه  نکند،  پیدا  افزایش 
مقرون به صرفه بودن امنیت انرژی، مشکل 

خواهیم داشت.
با  الغیص  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
مدیران ارشد صنعت شیل آمریکا درباره عرضه 
جهانی نفت و محدود شدن ظرفیت مازاد تولید، 
گفت و گو کرد. سهیل المزروعی، وزیر انرژی 
امارات متحده عربی ماه گذشته به تلویزیون 
بلومبرگ گفته بود من نسبت به عرضه، نگرانی 
آیا  که  این است  کند  نگرانم می  آنچه  ندارم. 

عرضه کافی در آینده خواهیم داشت.

اخبار

دبیرکل اوپک: مادامی که 
سرمایه گذاری افزایش پیدا 

نکند، متاسفانه برای امنیت و 
مقرون به صرفه بودن امنیت 
انرژی، مشکل خواهیم داشت

بخش  در  را  انرژی  قیمت  جایی  اگر  رحیمی مظفری:  عبدالعلی 
خانگی افزایش می دهیم صرفاً هدفمان، مدیریت مصرف انرژی است 
نه فشار بر روی مردم برای افزایش درآمد چون درآمدی که از این 
محل داریم نسبت به هزینه کردی که وجود دارد، بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنالین، طی هفته گذشته، نمایندگان، 
در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بندهای الحاقی ۲ و ۳ و همچنین 
تبصره ۱۵ ماده واحده این الیحه موافقت کردند؛ بندهایی که طبق آن، 

وزرتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه ی آب، برق و گاز مشترکان 
مناطق  رعایت  با  که  کنند  اصالح  گونه ای  به  را  کشور  خانوارهای 
جغرافیایی کشور، تعرفه آنها تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور برابر 
صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف 
باالتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش 

پلکانی تعیین شود.
این الیحه را شاید بتوان یکی از اقدامات مثبت دولت در بودجه ۱۴۰۲ 
دانست؛ این عادالنه است که مشترکان پر مصرف که در پله های ۱۰ تا 
۱۲ الگوی مصرف قرار دارند با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه شوند 
و از طرفی خانوارهایی که سقف الگوی مصرف را رعایت می کنند، با 

تشویق روبرو شوند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، در گفتگو با اقتصادآنالین در خصوص این الیحه بیان کرد: 
رایگان شدن قبض مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی قبالً هم در قانون وجود داشته است؛ طبق این الیحه اگر 
این قبوض معاف  پرداخت  از  را رعایت کنند  الگوی مصرف  سقف 

هستند و به نحوی برایشان رایگان محسوب می شود.
او در ارتباط با مشکالت پرداخت نقدی یارانه انرژی به افراد اظهار 
کرد: اینکه هزینه ی انرژی را از این مشترکان بگیریم و بعد دوباره به 
آن ها برگردانیم مشکالت متعددی ایجاد می کند که یکی از مهمترین 
آن ها مسأله ی وصول پول است خودش مشکل ساز است و از سوی 
دیگر پرداخت نقدی چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که وقتی 

پرداخت انجام می دهیم مطمئن نیستیم که این پرداختی صرف قبوض 
بشود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این الیحه به هیچ عنوان 
با افزایش قیمت انرژی در تضاد نیست توضیح داد: این الیحه اتفاقاً 
در راستای کمک به این موضوع است چرا که هدف ما از افزایش 
قیمت انرژی، افزایش درآمد دولت نیست؛ اگر جایی قیمت انرژی 
را در بخش خانگی افزایش می دهیم صرفاً هدفمان، مدیریت مصرف 
انرژی است نه فشار بر روی مردم برای افزایش درآمد چون درآمدی 
که از این محل داریم نسبت به هزینه کردی که وجود دارد، بسیار 

ناچیز است.
مظفری ادامه داد: این الیحه تشویقی است چرا که به افراد انگیزه 
می دهد تا تالش کنند سقف الگوی مصرف را رعایت کنند تا بتوانند به 
طور رایگان، از انرژی بهره مند شوند و همین موضوع، مدیریت مصرف 

انرژی را در پی دارد.
او در ادامه به اختیارات دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: 
رایگان شدن قبوض فقط شامل حال عزیزان تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی نیست بلکه دولت اختیار دارد به کسانی که خیلی 
نسبت به مصرف برق و گاز اهتمام می ورزند و صرفه جویی می کنند، 

معافیت هایی را در دهک های پایین در نظر بگیرد.
این الیحه در صورتی می تواند تأثیرگذار باشد که میزان افزایش تعرفه 
اندازه ای  الگوی مصرف باید حداقل به  از  مشترکان پرمصرف باالتر 
تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را 

جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس:
دولت با افزایش قیمت انرژی در پی درآمدزایی نیست

و  بنزین  قیمت  افزایش  هیچ گونه  گفت:  نفت  وزیر 
گازوئیل در بودجه سال ۱۴۰۲ و در الیحه دولت مطرح 

نشده و برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی در جمع خبرنگاران در 
برای  دولت  برنامه  خصوص  در  ایسنا  سوال  به  پاسخ 
برنامه  با  کرد:  اظهار  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  تغییر 
 ریزی هایی که همکاران در شرکت پاالیش و پخش برای 
مصارف به خصوص در ایام پایان سال و نوروز انجام 
تامین  برای  مشکلی  که  می شود  بینی  پیش  داده اند 
افزایش  برای  برنامه ای  و  باشد  نداشته  وجود  سوخت 

قیمت بنزین و گازوئیل مطرح نیست.
به  کرده ایم  مجهز  را  جایگاه ها  تمام  داد:  ادامه  وی 
باش  آماده  در  عید  ایام  در  نفر  هزار   ۶۰ که  طوری 
خواهند بود، افزایش ظرفیت تولید بنزین اتفاق افتاده و 
در حوزه انتقال و لجستیک نیز اقدامات به نحو مطلوب 
رقم می خورد و امیدواریم با برنامه  ریزی هایی که انجام 
می شود و همکاری مردم هیچ گونه مشکلی برای تامین 
وجود  عید  ایام  در  به خصوص  برای هموطنان  بنزین 

نداشته باشد.

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص 
آخرین وضعیت تخصیص بنزین نوروزی اظهار کرد: هنوز 

در دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.
فرآورده های  تجارتی در حوزه  اگر  این که  بیان  با  وی 
انجام  گازوئیل  و  سفید  نفت  بنزین،  همچون  نفتی 
نیازهای  الحمدا...  کرد:  تصریح  است  تجارت  می شود 
حوزه  در  و  پاالیشگاه ها  در  که  تدابیری  با  را  داخل 

مدیریت کشور صورت می گیرد انجام می دهیم.
بهره برداری از فاز ۱۱ تا دو ماه آینده

پارس   ۱۱ فاز  وضعیت  آخرین  خصوص  در  اوجی 
جنوبی اظهار کرد:نزدیک ۲۰ سال است که هیچ اقدام 
عملیاتی و اجرایی روی فاز ۱۱ پارس جنوبی که یکی از 
نگرفته  صورت  است  جنوبی  پارس  فازهای  مهم ترین 
است، در ستاد وزارت نفت برنامه خوبی انجام شد و 
اقدامات عملیاتی صورت گرفت به طوری که ظرف یک 
یا دو ماه آینده شاهد بهره برداری از آخرین فاز پارس 

جنوبی خواهیم بود.
وزیر نفت در خصوص اتفاقات اخیری که در کشور 
چین رخ داد، گفت: در رابطه با اتفاقاتی که در چند روز 

اخیر در راستای بحث با کشور همسو چین اتفاق افتاد 
خوشبختانه پروژه های مختلفی را تعریف کردیم که به 

موقع به اطالع مردم می رسانیم.
خبرهای خوش وزیر نفت برای مردم

به گفته وی خبرهای خوشی را در راستای قراردادها 

در  چین  بزرگ  کمپانی های  با  که  توافق نامه هایی  و 
مردم  به  که  داریم  است  شده  منعقد  حوزه ها  همه 
اطالع رسانی خواهیم کرد و قطعا از این اخبار مردم شاد 
خواهند شد. باید گفت که این مساله بهره خوبی برای 

جمهوری اسالمی و کشور چین خواهد داشت.

تصمیمی برای بنزین نوروزی گرفته نشده است
قیمت بنزین و گازوئیل افزایش نمی یابد

سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو اردی  و رنگ خودرو : ارغوانی   و 
ایران 44  و شماره شاسی : ۷۹۷2۳02۷  و شماره  : ۷۹  و شماره پالک : ۵4۷ ص4۸  نقلیه  مدل وسیله 
موتور : 22۳2۷۹2۳۳۸0  به نام صاحب سند : عباس واحد مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/351(

 برگ سبز خودروی سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : هایما اس ۷ توربو  و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
وسیله نقلیه : 1۳۹6  و شماره پالک : ۳4۵ م ۳2 ایران 10  و شماره شاسی : NAAD391Z9HY702229  و 
شماره موتور : 484QT78010464A  به نام صاحب سند : کیانوش رضاپور مفقود گردیده و از  درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/352(

  سند مالکیت  خودروی سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : دووسیلو  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل 
وسیله نقلیه : 1۳۸1  و شماره پالک : 61ط۹۵۵ایران 4۳ و  شماره شاسی : IR81165043446  و شماره موتور 
: 005270H  به نام صاحب سند : سیدعنایت اله موسوی پورمبارکه  مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/353(

مدرک دانشگاهی )گواهی موقت( اینجانب شبنم ملکی زاده فرزند یونس به ش ش 4۵۳۸ صادره از تبریز 
در رشته ریاضی کاربردی در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر به شماره تاییدیه 20/161 
در تاریخ 1۳۸۷/02/۳1 در مورخه 1۳۹4/01/01 مفقود یا سرقت شده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده 
تقاضا می شود آنرا به آدرس آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بلوار شهرداری جنب پارک آزادگان مجتمع 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر _اداره امور فارغ التحصیالن به کدپستی 1۵۹_۵۳۸1۵ و به شماره تلفن 

04۷12221۳40ارسال یا تحویل فرمایند.نوبت اول )کد1401/12/354(

مفقود شدن سند مالکیت برگ سبز خودرو و سند کمپانی خودروی نیسان ماکسیما به شماره انتظامی 
۷4/۹۷2ه۵۸ به رنگ سفید مفقود شده است از یابنده محترم تقاضا دارم در صورت پیدا شدن به شماره تلفن 

0۹1۵۵0۷4۵۷1 اطالع دهد.)کد1401/12/355(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری به نام وسیله نقلیه : نیسان ماکسیما  و رنگ 
  VQ30610029B : خودرو : سفید  ومدل وسیله نقلیه : 1۳۸۵  و شماره پالک : ۷4/ ۹۷2ه ۵۸  و شماره شاسی
و شماره موتور : 411057  به نام صاحب سند : سید احمد حسینی قانع   مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/356(

اصل گواهی موقت مدرک تحصیلی اینجانب فروزان نجفی به شماره دانشجویی ۸۳21۵0۳۸ در رشته علوم 
اجتماعی مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه گیالن مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.)کد1401/12/357(

اینجانب سیدعلی بیت سعید فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 1740400933 صادره از اهواز در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق قدرت صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
به نشانی تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش آذرشهر پالک 209 و یا کدپستی 

1584715414 ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/12/358(

بدین وسیله به آگاهی می رساند مدرک دانشنامه پزشکی عمومی و ریز نمرات اینجانب  عبدالحسین ستوده 
نیا به کد ملی : 0061283509مفقود گردیده، از یابنده تقاضا می شود با شماره 0۹11۹۵1۸۷12 تماس حاصل 

نماید.نوبت دوم )کد1401/12/359(

مثال برگ سبز خودروی رانا به مدل 1۳۹6 به پالک ایران۳۸_16ق2۵۸ به رنگ سفید به شماره موتور 
1۷2B0026660 و به شماره شاسی NAAU01FE۵HT1۹2۹۷۹ به مالکیت حسن رضاقلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/۳60(

شاسی  شماره  s  و   110 تیپ  و   »  46 ایران   ۳۷ و   4« پالک  شماره  به  ام  وی  ام  ماشین  سبز  برگ 
NATEBAPM1G1008120 مفقود شده از یابنده تقاضا می شود با شماره 0۹1220۹01۵1 تماس بگیرد . 

)کد1401/12/۳61(

سند کمپانی و برگ سبز خودرو و کارت بیمه خودرو بارکش ,نام وسیله نقلیه : نیسان وانت ,رنگ خودرو : 
آبیروغنی ,مدل وسیله نقلیه : 1۳۸0 ,شماره پالک : 41م۵۷۳ایران 41 ,شماره شاسی : C62668 ,شماره موتور 

: 162239 ,نام صاحب سند : ایمان سهاون مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1۵01/12/۳62(

کارت خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1388 
و شماره پالک : 59م551 ایران63 و شماره شاسی : S1412288029705 ,شماره موتور : 3090373 به نام 

صاحب سند : محمد علی درودچی مفقودگردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/12/۳6۳(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : دنا و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه 
: 94 و شماره پالک : 485د73ایران54 و شماره شاسی : NAAW01HE2EE003887 ک شماره موتور 
: 147H0117485 به نام صاحب سند : مهدی لطفی خلف بادام مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/12/۳64(

سند کمپانی خودروی تریلر کفی به نام وسیله نقلیه : اروم تریلر ,رنگ خودرو : قرمز روغنی و مدل وسیله 
نقلیه : 1۳۹۷ و شماره پالک : ایران ۵4 1۵۸ ع ۷۵ و شماره شاسی : NA8021397JSTK3441 و شماره 
موتور : 000000 به نام صاحب سند : ولی اله دهقانی اشکذری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/۳6۵(

اعالم مفقودی
باتوجه به اینکه قرارداد 412-764 مورخ 20/02/1372 ) نسخه طرف قرارداد ( مربوط به شرکت شهرک 
های صنعتی تهران و مهدی نقاشیان به شماره قطعات 412-764 به مساحت 5000 متر مفقود شده است.

)کد1401/12/۳66(

با کد ملی 2432225074 شماره شناسنامه 46 فرزند اردوان خودرو  برگ سبز خودرو سعیده مسرور 
شاسی  شماره   1۵ ۹۸۳ی  ایران   6۳ پالک  شماره   1۳۹1 مدل  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  بک  هاچ  پراید 
N5430091717186 شماره موتور 46۷۹26۳ به نام سعیده مسرور در تاریخ 1399/06/09 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/۳6۷(


