
  

افزایش بهای نفت خام در بازار انرژی
احتمال کاهش عرضه در سطح جهانی بر قیمت های نفت خام در بازار 

تاثیر گذاشته است.
سرمایه گذاران بازار انرژی با توجه به تغییر و تحوالت اخیر در جهان و 
احتمال کاهش عرضه نفت خام، و نیز تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه 
اروپا در هفته های آینده برای انجام معامالت خود با احتیاط بیشتری عمل 

می کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای معامالت آتی نفت برنت دریای شمال 
امروز در بازار انرژی با ۰.۶ درصد افزایش به ۹۴ دالر و ۴ سنت در هر 
بشکه  رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با همین میزان 

افزایش، ۸۵ دالر و ۵۶ سنت در هر بشکه داد و ستد شد.
افزایش  دلیل  به  گذشته  هفته  شمال  دریای  برنت  نفت  قیمت 
امیدواری های بازار به کاهش محدودیت های کرونایی در چین و نیز کاهش 

ارزش دالر حدود ۲ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.
قرار است از ۵ دسامبر اتحادیه اروپا ممنوعیت کلی بر واردات نفت 
روسیه را اعمال کند که این امر گفته می شود ممکن است در عرضه جهانی 
نفت خام اختالالتی ایجاد کند. اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد واردات هر 
گونه محصوالت نفتی روسیه را نیز از ماه فوریه سال آینده میالدی ممنوع 
اعالم کند. به نظر می رسد بانک مرکزی آمریکا نیز در نظر دارد میزان نرخ 
بهره بانکی در آینده را  کاهش دهد. کارشناسان پیش بینی کرده اند با ادامه 
روند کنونی در تحوالت سیاسی تا آخر سال جاری میالدی ممکن است 

بهای هر بشکه نفت خام از مرز ۱۰۰ دالر عبور کند.

افزایش صادرات نفت روسیه به چین؛ عربستان بزرگترین 
صادرکننده ماند

واردات نفت چین از روسیه در ماه سپتامبر ۲۲ درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته رشد کرد اما همچنان کمتر از میزان واردات نفت از 

عربستان سعودی ماند.
به گزارش ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد صادرات نفت 
روسیه به چین از طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام و صادرات 
دریابرد از بنادر اروپایی و خاور دور، در سپتامبر به ۷.۴۶ میلیون تن معادل 
۱.۸۲ میلیون بشکه در روز بالغ شد. این آمار در مقایسه با ۱.۹۶ میلیون 
بشکه در روز در اوت و رکورد حدود دو میلیون بشکه در روز در مه، کاهش 
داشت. میزان واردات از عربستان سعودی در سپتامبر، به ۷.۵۳ میلیون 
تن معادل ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۱.۹۹ میلیون 
بشکه در روز در اوت کاهش داشت و ۵.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته بود. خرید بیشتر از روسیه و همچنین کاهش دو درصدی خرید 
چین بر مبنای ساالنه، سهم آنگوال که بزرگترین صادرکننده غرب آفریقاست 
را کاهش داد و حجم صادرات این کشور به چین بر مبنای ساالنه، ۳۶ 
درصد کاهش یافت. عربستان سعودی در مدت ۹ ماه، با صادرات ۶۵.۸۴ 
میلیون تن نفت به چین، بزرگترین تامین کننده نفت چین ماند هر چند 
که صادرات این کشور بر مبنای ساالنه، یک درصد کاهش داشت. حجم 
صادرات روسیه حدود ۹ درصد کاهش یافت و به ۶۴.۲۶ میلیون تن رسید 
و در رتبه دوم قرار گرفت. آمار گمرکی نشان داد واردات از مالزی که در دو 
سال گذشته به نقطه دریافت نفت تحت تحریم ایران، ونزوئال و این اواخر 
روسیه تبدیل شده است، بیش از دو برابر شد و به رکورد ۴.۰۵ میلیون تن 

رسید و از رکورد قبلی ۳.۳۷ میلیون تن در اوت، فراتر رفت.

نماینده سابق ایران در اوپک:

عربستانبانفتزیرپایبایدنراخالیمیکند
گروه اقتصاد - نماینده سابق ایران در اوپک 
معتقد است باال رفتن تنش ها میان آمریکا و 
عربستان درخصوص سیاست های تولید نفت 
مایل  عربستان  که  است  این  از  ناشی  اوپک 
است با استفاده از ابزار نفت، زیر پای بایدن 

را خالی کند.
جواد یارجانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اختالفات ایجاد شده بین عربستان و آمریکا 
در زمینه تولید نفت اوپک، گفت: زمانی که 
دموکرات،  حزب  عضو  یک  عنوان  به  بایدن 
رئیس جمهور آمریکا شد، درخصوص ماجرای 
شاهزاده  با  تند  خیلی  قاشقچی  جمال  قتل 
روابط  همانجا  از  و  کرد  صحبت  عربستان 
شد،  تلخ  روابط  و  مشکل  دچار  دوکشور 
خصوصا باتوجه به اینکه در زمان ترامپ از نظر 
بهترین  در  روابط  عربستانی ها  و  آمریکایی ها 
سطح بود؛ چون به هرحال ترامپ صراحتا از 
نوع  بایدن  برخورد  اما  دفاع می کرد  عربستان 

دیگری بود.
وی با اشاره به تحوالت اوکراین و نیاز انرژی 
که درپی درگیری نظامی روسیه و اوکراین برای 
غرب ایجاد شد، گفت: بایدن برای جبران نیاز 
تقاضای غرب، اجبارا به سمت عربستان رفت؛ 
داخل  عمومی  افکار  فشار  دلیل  به  بازهم  اما 
آمریکا درباره ماجرای قتل قاشقچی و مسائل 
که  کرد  موضع گیری  افتاده  اتفاق  که  دیگری 
کامال معلوم بود که مواضع آمریکا به عربستانی 
ها برخورده است؛ اکنون که به انتخابات ماه 
که  چیزی  شده ایم،  نزدیک  آمریکا  در  نوامبر 
می تواند به بایدن و حزب دموکرات در انتخابات 
ضربه بزند، احتمال افزایش قیمت بنزین در این 

کشور است.
داد:  ادامه  انرژی  ارشد حوزه  کارشناس  این 
قیمت  افزایش  پیش بینی  به  باتوجه  بنابراین 
بنزین، تصمیم  دولت آمریکا دراز کردن دست 
دوستی به سمت عربستان بود، باوجودی که 
می گویند تصمیم های ما اقتصادی است و جنبه 
سیاسی ندارد، اما این ها صحبت هایی است 
که کشورها در سطح سیاسی مطرح می کنند و 
طبیعی است که گروهی انتظار دارند با باالرفتن 
بخورند  شکست  دموکرات ها  بنزین،  قیمت 
مهم تر  آن  از  بدهند.    دست  از  را  کنگره  و 
قدم هایی است که اخیرا ترامپ برداشته و نشان 
می دهد که ممکن است خودش و یا کسی که 
افکار شبیه به او دارد پیروز شود و عربستانی ها 
نیز این احساس را کرده اند که این احتمال خیلی 

قوی است، به همین دلیل از اکنون ممکن است 
روی اسب برنده شرط بندی کنند، البته نقش 
رژیم صهیونیستی در تحوالت داخل آمریکا هم 
از مطالبی است که بسیار الزم است روی آن 

دقت شود.
یارجانی افزود: ترامپ می گوید من کسی بودم 
که بیشترین خدمت را به اسرائیل کردم، ولی 
هنگامی که کوچکترین اعتراض و نظر منفی را 
در مورد نتانیاهو مطرح کرد، حتی آخرین سفیر 
آمریکا در اسراییل که منصوب خود ترامپ بود 
هم به رئیس جمهور خودش انتقاد کرد که به 
حد کافی از نتانیاهو حمایت نشده است که این 
بیانگر پیچیدگی سیاست ها در آمریکا و نقش 
مهم تحوالت خاورمیانه و رژیم صهیونیستی بر 
این سیاست هاست؛ در نتیجه تحوالت عجیب و 
غریبی در راه است و دنیا آبستن تحوالت مهم و 

سرنوشت سازی خواهد بود.
این  تایید  با  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده 
نکته که تحوالت ژئوپلیتیک اخیر میان آمریکا و 
عربستان می تواند روی  بازار نفت تاثیر بگذارد، 
ادامه داد: عربستان نمی گذارد که قیمت نفت 

مرحله،  این  در  اصلی  بحث  اما  کند،  سقوط 
تالش عربستان برای تاثیرگذاری روی انتخابات 
که  است  این  تصورشان  برخی  است،  آمریکا 
پایدار  و  استراتژیک  آمریکا  و  رابطه عربستان 
است، اما این بدان معنا نیست که اختالف نظر 
میان یک حزب با مواضع عربستان، مانع این 

اختالفات شود.
پیچیده تر  اکنون شرایط  داد:  ادامه  یارجانی 
آغاز  که  است  شطرنج  بازی  یک  این  و  شده 
شده و افرادی گمان می کنند که افرادی مانند 
را  خدمت  بیشترین  که  بازمی گردند  ترامپ 
این بدان معنا نیست که  به اسرائیل کردند. 
خدمت  اسرائیل  به  آمریکا  گزینه های  مابقی 
نمی کنند، اوباما هم در زمانی که می خواست 
رژیم  کند،  نهایی  را  ایران  با  هسته ای  توافق 
صهیونیستی به شدت با این موضوع مخالف 
بود و آن زمان اوباما مجبور شد میلیون ها دالر 
جنگ افزار به این رژیم بدهد تا آن ها را مجبور 
در  مسائل  این  کند.  موضوع  این  پذیرش  به 
سیاست  در دنیا وجود دارد و کشورهایی که در 
زمینه نفت تولید و ظرفیت باالیی دارند، گاها 

می توانند به وسیه نفت به اهدافشان برسند.
وی با بیان اینکه طبیعی است که اکنون که 
اروپا شرایط سختی را در زمستان تجربه می کند، 
باز هم نقشه پیچیده   افزود: تحوالت اوکراین 
دیگری را بین قدرت های بزرگ ایجاد کرده که 
مردم اوکراین، روسیه و اروپا درگیر آن شده اند، 
آلمان گمان می کرد که با خط لوله ای که ایجاد 
انرژی اش تضمین شده  نیازهای  تامین  شده 
است و نمی دانست که در میانه این اختالفات 
بخواهد قدرت  اینکه کشوری  بزرگ،  قدرتهای 
نمایی کند، ممکن است دچار مشکالتی شده و 
مورد رحم قرار نگیرد. به گفته وی، اگر افرادی با 
تفکرات ترامپ در آمریکا روی کار بیایند، مساله 
اوکراین را جور دیگری به پایان می رسانند، لذا 
شاید اروپایی ها هم چندان مخالف این مساله 
نباشند. بنابراین دوسال بسیار مهمی پیش روی 
کنگره  انتخابات  مانند  مواردی  که  است  غرب 
آمریکا در سال جاری روی آن موثر است و پس 
از آن، با سختی هایی که اروپا تحمل خواهد کرد، 
باید منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 

سال ۲۰۲۴ در آمریکا باشیم. 

اخبار

یارجانی: اکنون شرایط 
پیچیده تر شده و این یک 

بازی شطرنج است که آغاز 
شده و افرادی گمان می کنند 

که افرادی مانند ترامپ 
بازمی گردند که بیشترین 

خدمت را به اسرائیل کردند

انرژی
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این آگهی ثبتی در یک کادر برای فردا نوبت اولش حتما کار شود
 آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   140160312001002344 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
به  فراقی  گرجی  خانم  تقاضای   1400114412001000255 کالسه  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 1016 کد ملی 0778985725  صادره از  درگز فرزند قربان محمد 
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 54/70 متر 
مربع از پالک شماره 126- اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی  علی نظام دوست به متقاضی دارد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.   م.الف/13232
علی برقی 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/02     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

 تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات مسافرتی و گردشگری نشاط سفر مشرق 
به شناسه ملی 14011445990  به شماره ثبت 82817  زمین درتاریخ 1401/06/02 
اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
 4012/128/6632 شماره  نامه  استناد  :به  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم 
مورخ 1401/05/31 اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایه دستی خراسان روی 
تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت 
گروهی و گشتهای داخلی و خارجی ، اخذ رویداد ، ذخیره مکان و به طور کلی هرگونه 
فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرحهای گردشگری. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، 
بخش مرکزی، شهر مشهد، سالم، خیابان دانش غربی11]شهیدمحمدحسن اسالم[، 
خیابان دانش غربی]امام رضا13[، پالک 0، ساختمان دانش، طبقه 2، واحد 7 کدپستی 
9136674973 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی 
منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 20557758 مورخ 1401/05/22 نزد 
بانک ملت شعبه بلوار جمهوری اسالمی با کد 4929 پرداخت گردیده است والباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای جعفر اسداللهی به شماره 
ملی 0921488432 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین 
اسداللهی به شماره ملی 0941521567 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم محدثه اسدالهی سلطان آبادی به شماره 
ملی 0946670390 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای سعید جهانگیری رئیسی به شماره ملی 0921587821 به سمت بازرس اصلی 
به  ملی 0944814913  به شماره  ارخودی  اکبر صفری  علی  آقای  به مدت 1 سال 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 4012/128/6143 مورخ 
1401/05/22 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )1398429(  

 کارت ماشین و بیمه خودرو محمدرضا کاتبی با کد ملی 0081343736 شماره 
پالک  شماره   1399 روغنی مدل  سفید  رنگ   206 خودرو  اصغر  فرزند  شناسنامه 
موتور  شماره   NAAP 13fe2lj045142 شاسی  شماره   671 د   91 ایران   66
167b0085495 در تاریخ 1401/07/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. )کد1401/08/14(

برگ سبز خودرو جک اس 5 به شماره شهربانی 59ص972 ابران 40 شماره موتور
hfc4ga31dm0004247 و شماره شاسی naksh7323mb187553 بنام حوریه 

اسمعیلی بلقیس اباد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد1401/08/16(

  برگ سبز خودروی پژو 206 تیپ 2 ,رنگ خودرو : سفید ,مدل وسیله نقلیه : 
 NAAP03ED49J055905 : 1388 ,شماره پالک : 63_532ل53 ,شماره شاسی
,شماره موتور : 14188016121 ,نام صاحب سند : زهرا جمالی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/08/38( 
کارت دانشجویی مجتبی ظفرزاده به شماره 9727293 )دانشگاه صنعتی شاهرود( 

مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است )کد1401/08/18(

  سند مالکیت و برگ سبز خودروی  پژو GLX 405 ,رنگ خودرو : نقره ای ,مدل 
وسیله نقلیه : 1387 ,شماره پالک : 275ب 98 ایران 15 ,شماره شاسی : 40456646 
,شماره موتور : 12487002049 ,نام صاحب سند : رسول عباس فرمند مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/13(

 کارت خودرو پراید نقره ای مدل89 به شماره پالک ایران 68-375م61 وشماره 
شاسیs1412289650656 وشماره موتور3651920 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.)کد1401/08/29(

یک  پایه  وکیل  فشنگچی  مرجانه  اینجانب  رساند  می  اطالع  به  وسیله  بدین 
دادگستری پروانه وکالت خود به شماره 1386050506110350 را مفقود نموده ام .و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/08/30(

سی  200سی  اونجر  باجاج  سیکلت  مالکیت(موتور  مالکیت)سند  شناسنامه 
شاسی  شماره  و   02004 موتور  شماره   ،  34547 851ایران  پالک  شماره  به 

ncr200x8780061مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/08/31(

پروانه  شماره  با  تاجیک  مهناز  اینجانب  مهندسی  کار  به  اشتغال  ی  پروانه 
01040005818 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. )کد1401/08/33(

  برگ سبز خودروی پژو 206 به نام وسیله نقلیه : پژو sd 206 و رنگ خودرو : 
سفید ,مدل وسیله نقلیه : 96و شماره پالک : 93ج923 ایران 10و شماره شاسی : 
NAAP41FE3HJ005090 و شماره موتور : 172B0002762 و نام صاحب سند : 

محمدمعین صیادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/08/32(

 مدرک تحصیلی اینجانب منیژه پوراقبالی فرزند حجت اله به شماره شناسنامه 
عمومی  عمران-کارهای  رشته  کاردانی  مقطع  در  همدان  از  3860171704 صادره 
ساختمان صادره از واحد دانشگاهی مالیر به شماره 8403-4058 و تاریخ 89/06/30 
مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه مالیر به 
نشانی استان همدان شهرستان مالیر کیلومتر 4 مالیر- اراک تحویل دهد .نوبت سوم 

)کد1401/08/15(

شماره   4321589835 ملی  کد  با  اسماعیلی  سعید  خودرو  کمپانی  سند 
شناسنامه1241 فرزند رمضان خودرو وانت مزدا رنگ طوسی متالیک مدل 1377 
شماره پالک 61 ایران 411م 61 شماره شاسی 7716001801 شماره موتور234288به 
نام سعید اسماعیلی در تاریخ 1401/07/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. )کد1401/08/17(

سند کمپانی وبرگ سبزخودروی سمند ef7به رنگ سفیدو به مدل1390و شماره 
پالک76ق266ایران 46به شماره شاسی: NAACJ1JC1CF054414 و به شماره 
اعتبارساقط  درجه  واز  مفقودگردیده  جابرمسلمی  نام  به   14790043649 موتور: 

میباشد.)کد1401/08/41(

برگ سبز خودرو سواری تیبا سال ساخت 1393 به رنگ سفید روغنیشماره شاسی 
NAS811100E5798932 شماره موتور 8159684شماره انتظامی 88 894 م 95 

بنام طاهره مرادی منفرد مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد. )1401/08/25(

سند سبز وکمپانی و کارت موتور سیکلت رادیسون 91پالک19878ایران 323 
موتور 18655وشاسی3453 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/08/27(

به شماره  رنگ  سفید  ام 550  وی  ام  سواری  خودرو  کمپانی  برگ  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره   MVM484FCAFF موتور  شماره     99 ایران  172س65  پالک 
است  گردیده  مفقود   1401/07/25 تاریخ  در    NATGCARK1F1000728

.)کد1401/08/46(

 اموزشکده فنی و حرفه ای پسران یاسوج به شماره 1538/5 اقای سید سامان 
حسینی عسگرابادی فرزند سیدعلی حسین با ش. ش 4200220970 صادره از نوراباد 
دلفان متولد 1372/3/27در تاریخ ده شهریور سال 1394دوره تحصیالت کاردانی 
این اموزشگاه را با موفقیت به پایان رسانده در رشته نقشه کشی معماری مدرک 

ایشان مفقود گردیده است.)کد14018/08/44(

کارت  بانک,  عابر  کارت  شده,  انتخاب   : بانكی  مدارك   , سه  پایه  گواهینامه   
دانشجویی , سایر مدارک مهدی ربانی به کدملی  5240305471 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد14018/08/45(  مدارک وانت مزدا کارا 2000،سند کمپانی خودرو)فاکتورفروش(،کارت خودرو به 
شماره پالک 22 ایران985ی96 وشماره شاسیNAGP2PC32JA271592،شماره 
مفقود  توسلی  حسین  آقای  نام  به  سفید  رنگ   1397 موتورE2J8A9330،مدل 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد)کد1401/08/34(

سند » برگ سبز« و »سند کمپانی« خودروی سواری پژو 206 تیپ 5 مدل سال 
انتظامی )پالک( 88ایران 483 ن 66 وشماره موتور  با شماره  1393 سفید رنگ 
163B0084050 وشماره شاسی NAAP13FE5EJ493894 به مالکیت »محمد 

جواد قائم دوست« ، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. )کد1401/08/35(

مدرک فارغ التحصیلی لیال حزباوی فرزند بدیر به شماره شناسنامه 10038صادره 
با  اهواز  ازواحددانشگاهی  صادره  تجربی  علوم  رشته  کاردانی  درمقطع  ازاهواز 
شماره158210600425مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشدازیابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 
)فرهنگ شهر( خیابان کارگرجنوبی کدپستی 68875_61349وصندوق 1915نماید.

نوبت سوم )کد1401/08/42(

برگ سبز وسند کمپانی وانت زامیاد به شماره پالک 17و347ایران 93 رنگ ابی 
شاسیNAZPL140BG0443524به  وشماره   z24711758z موتور  شماره  به 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  واز  است  گردیده  مفقود  رنجبر  اضغر  علی  مالکیت 

)کد1401/08/40(

اطالعیه پذیرش عضو 
انجمن صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی 
خودرو های سبک و سنگین استان کرمان

هیات  مصوب  نامه  آیین  و  کار  قانون   131 ماده  استناد  به 
وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس میباشد 
به  تمایل  در صورت  مزبور  در صنف  کارفرمایان شاغل  کلیه 
می توانند  روز   7 ظرف  اطالعیه  این  انتشار  ازتاریخ  عضویت 
درخواست کتبی خودرا به نشانی کرمان خیابان شفا کوچه2 

پالک 58 یا شماره 03443329021ارسال یا فاکس نمایند 
هیات موسس 

3.علی  گروهی  2.محمدرضا  جاودانی  عبدالعظیم  1.اقای 
سلطانی زرندی 

نماینده هیات موسس 
اقای عبدالعظیم جاودانی. 

تلفن. 09131482001

انتظامی  پالک  به  جوک  نیسان  سواری  خودرو  دستگاه  یک  کمپانی  سند   
682ل92 ایران 63 مدل 2016 به شماره موتور HR164654433R و شماره شاسی 
از  بنام آقای فرهاد خوبیاری مفقود گردیده است و   SJNFBAF15U7308512

درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد1401/08/18(


