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همزمان با دهه مبارک فجر
مشعل گاز 13 روستای بهشهر روشن شد

 ساری/عباسی نیک
مشعل گاز 13 روستای بخش هزارجریب شهرستان بهشهر با اعتباری 

بالغ بر 34 میلیارد تومان روشن شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، به مناسبت دهه 
مبارک فجر، طی مراسمی با حضور نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه 
فرماندار  مازندران،  گاز  شرکت  مدیرعامل  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
بهشهر، اعضای شورای اداری شهرستان، گاز 13 روستای بخش هزارجریب 

شهرستان بهشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
قاسم مایلی رستمی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این مراسم با 
بیان اینکه این پروژه زمینه بهره مندی 11۰۰ خانوار از گاز طبیعی را فراهم 
کرده است، اظهار کرد: در قالب این پروژه 13 روستای بخش هزارجریب 

شهرستان بهشهر گازدار شدند.
وی با اشاره به هزینه کرد 34 میلیارد تومانی شرکت گاز برای اجرای این 
پروژه، گفت: جهت گازرسانی به این روستاها 7۰ هزار متر شبکه گذاری 

گاز انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد: برای این حجم گازرسانی 
رو  این  از  گرفته،  صورت  هنگفت  هزینه های  صرف  با  زیاد  تالش های 
مشترکان استان در همه بخش ها، شهری و روستایی، خانگی، صنعتی 
و عمومی باید قدردان این سرمایه عظیم و ارزشمند باشند و این نعمت را 

به درستی و با رعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد مصرف کنند.
مایلی رستمی افزود: گاز طبیعی افزون بر ایجاد رفاه عمومی، اشتغال زایی 
و افزایش سطح تولید در جامعه تاثیر بسزایی در حذف سوخت های فسیلی 
و مازوت در چرخه صنعت داشته و این مهم سبب کاهش میزان وسیعی 
از حجم آلودگی محیط زیست شده است، بنابراین هر قدر که بتوانیم در 
مصرف آن صرفه جویی کنیم امکان توسعه گاز در بخش صنعت بیشتر 

می شود.

در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت 
اهواز

شركت نفت و گاز اروندان ۸ تفاهم نامه همكاری امضا كرد

شرکت نفت و گاز اروندان در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت 
تجهیزات صنعت نفت اهواز ۸ تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

ملی  روابط عمومی شرکت  از  نقل  به  ملت  اتحاد  خبرنگار  گزارش  به 
مناطق نفتخیز جنوب، شرکت  نفت و گاز اروندان در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت ۸ تفاهم نامه همکاری 
با گروه ملی صنعتی فوالد، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، شرکت 
لوله گستر اسفراین، سازمان  پتروپویان جنوب، ویرا سنا سرو، شرکت 
جهاد دانشگاهی خوزستان، شرکت پاد جامه عصر و پارک علم و فناوری 

خوزستان مُنعقد کرد.
براساس این گزارش، این قراردادها در زمینه ساخت و تولید ابزار رفع 
رسوبات از مُبدل حرارتی به روش شوک آلتراسونیک، تولید سامانه نظارتی 
هوشمندِ دریافت داده های درون شبکه با رویکرد ایمنی، امنیت و نظارت به 
صورت ماژوال و قابل توسعه برای رویکردهای آتی، خرید و تامین لوله های 
مورد نیاز جریانی 4اینچ باتوجه به نیازهای موجود، شناسایی شرکت های 
فناور، دانش بنیان و صنعتی برای رفع نیازهای فناورانه در حوزه ساخت 
کاال در شرکت نفت و گاز اروندان، توسعه محصوالت دانش بنیان، تولید 
بار اول و خرید تضمینی، حمایت از طرح های فناورانه استحصال انرژی 
از گازهای مشعل، احیا چاههای غیرفعال و کم بازده، رفع موانع تجاری 
سازی، تهیه البسه کار، اجرای پروژه های انتقال داده در بستر خطوط لوله 
)PLT(، سیستم ایمن سازی عملیات مشبک کاری )PSD( و بومی سازی 

ابزارها به امضا رسیده است.

با افزایش مصرف در زمستان

وز سهمیه بنزین در نظر می گیرد؟ دولت برای نور
و  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  افزایش  با 
قطعی گاز جایگاه های CNG شاهد رشد مصرف 
احتمال  تا جایی که  بنزین در کشور هستیم 

واردات بنزین قوت گرفته است.
با  جاری  سال  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و برودت 
هوا cng برخی از استان ها را به تعطیلی کشاند 
بنزین در فصل  رفتن مصرف  باال  به  و منجر 
از آن هم مصرف  البته پیش  سرد سال شد، 
فصل  در  گذشته  سال های  به  نسبت  بنزین 
سرد سال رکود تازه ای به نام خود ثبت کرد 
و بارها مسئوالن از این موضوع گالیه کردند. 
چرا که اگر این روند وجود داشته باشد احتمال 
قائم  زیار،  علی  و  گرفت  قوت  بنزین  واردات 
مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در رابطه با این موضوع 
به مهر گفت: میانگین تولید بنزین در کشور 
بین 1۰7 تا 1۰4 میلیون لیتر در روز است اما 
این عدد متناسب با اورهال شدن پاالیشگاه ها 
متغییر است، به عنوان مثال ستاره خلیج فارس 
این موضوع  آینده اورهال می شود که  در ماه 
باعث کاهش تولید روزانه می شود که ممکن 
است این عدد به ۹۸ میلیون لیتر در روز برسد.

وی اضافه کرد: هر ساله در نیمه دوم کاهش 
مصرف بنزین را داشتیم اما متأسفانه در سال 
جاری با افزایش مصرف بنزین روبرو شده ایم 
به طوری که نسبت به سال گذشته افزایش ۲1 
درصدی را نسبت به گذشته داشته ایم به طوری 
که از مصرف ۸4 میلیون لیتر به 1۰4 میلیون لیتر 
در روز رسیده است و درصورتی که ذخایر ما 
به حد قابل قبولی برسد دیگر نیازی به واردات 

نداریم.
افزایش ۸ درصدی مصرف بنزین نسبت به 

سالهای گذشته
این مقام مسئول با انتقاد از افزایش مصرف 
بنزین در فصل سرد سال اضافه کرد: معموالً 
رشد مصرف بنزین باید ۵ تا ۸ درصد باشد که 
ما علت آن را کرونا می دانیم که با یک حساب 
سر انگشتی متوجه می شویم ۸ درصد یعنی ۸ 
میلیون لیتر معادل ۲۵۰ هزار بشکه یعنی 1۰ 
میلیارد دالر که امکان سرمایه گذاری نیز وجود 

داشت.
در  آیا  که  مهر  این سوال  به  پاسخ  در  زیار 
احتمال واردات بنزین در ایام نوروز وجود دارد، 
گفت: درصورتی که ذخایر ما به حد قابل قبولی 

برسد دیگر نیازی به واردات نداریم.
وی با اشاره به اینکه مصرف بنزین در ایام 
کرد:  نشان  خاطر  می کند  پیدا  افزایش  نوروز 
اکنون مصرف روزانه ما 1۰4 میلیون لیتر در روز 
است در صورتی که در ایام نوروز این عدد به 
1۲۶ میلیون لیتر می رسد و پیش بینی ها حاکی 
از آن است که این مصرف در سال جاری به 13۰ 
میلیون لیتر در روز نیز برسد تا بتوانیم ایام نوروز 
را سپری کنیم که تنها در صورت ذخیره سازی 

امکان پذیر خواهد بود.
خودکفایی ایران در تولید بنزین

قائم مقام مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش 
فرآورده های نفتی در خاتمه یادآور شد: اکنون با 
تمام توان و حداکثر توان تولید و ذخیره سازی 
در حال انجام است اما در صورتی که ذخیره 
سازی وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد با 
کمبود بنزین مواجه می شویم و در این صورت 
باید برای ایام نوروز بنزین خریداری کنیم. البته 
موضوع به همین جا ختم نمی شود و مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی علی نژاد 

در رابطه با این موضوع گفت: در سال 13۸۵، 
روزانه ۲۹ میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم اما 
با تالش متخصصان صنعت پاالیش کشور، از 
سال ۹7 که به مرز خودکفایی در تأمین بنزین 
و  نداشتیم  بنزین  واردات  امروز  تا  رسیدیم، 
امیدوارم با توجه مردم به مصرف بهینه سوخت 
در کشور، بتوانیم پایداری بین تولید و مصرف 

بنزین را حفظ کنیم.
افزایش بی رویه مصرف بنزین

اما موضوع به همین جا ختم نشد و مدیرعامل 
این  در  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  شرکت 
راستا گفت: هرساله در روزهای سرد زمستان 
شاهد کاهش مصرف بنزین بودیم اما نمی دانم 
امسال چه اتفاقی افتاده است که شاهد رشد 
عجیب مصرف بنزین در دی ماه هستیم. البته 
قطعی جایگاه های سی ان جی در این مصرف 
بنزین  مصرف  متوسط  نیست.اکنون  تأثر  بی 
از ابتدای سال تاکنون 1۰3.۵ میلیون لیتر در 
اردشیر  باالیی است.  بسیار  رقم  بوده که  روز 
 CNG دادرس، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی

دلیل  به  بنزین  مصرف  افزایش  با  رابطه  در 
قطعی جایگاه های سی ان جی به مهر گفته 
بود: هر روز قطعی جایگاه های سی ان جی ها 

معادل ۲۵ میلیون لیتر بنزین است.
با  می کند،  اضافه  انتها  در  مهر  خبرنگار 
روزها  این  شد  گفته  که  مقوالتی  تمامی 
بنزین  تکلیف  تعیین  بر  مبنی  صحبت هایی 
روشن  اخبار  اما  می رسد،  گوش  به  نوروزی 
این مساله در دست نیست و  از  و واضحی 
همچنان سهمیه بنزین نوروزی وجود ندارد و 
به نظر می رسد این روزها مدیرعامل شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و شورای 
عالی اقتصاد در حال تصمیم گیری پیرامون 
این مساله هستند. اما تنها یک سوال وجود 
دارد، آیا کشوری که به به خود کفایی تولید 
بنزین رسیده است مجدداً واردات آن را برای 
پیش  نوروز  ایام  در  بنزین  کمبود  جبران 
چاره  گذشته  ماه های  از  آنکه  یا  می گیرد 
جویی کرده تا در ایام نوروز با کمبودی مواجه 

نشویم.

اخبار

قائم مقام مدیرعامل شرکت 
پخش و پاالیش فرآورده های 

نفتی: اکنون با تمام توان و 
حداکثر توان تولید و ذخیره 

سازی در حال انجام است اما در 
صورتی که ذخیره سازی وجود 
نداشته باشد، به احتمال زیاد با 

کمبود بنزین مواجه می شویم 
و در این صورت باید برای ایام 

نوروز بنزین خریداری کنیم

سخنگوی شرکت ملی گاز از افزایش مجدد مصرف گاز در کشور 
خبر داد و گفت: طی ۲4 ساعت گذشته مصرف گاز به بیش از ۶۵1 
میلیون متر مکعب رسیده و اکنون شبکه پایدار است و مشکلی برای 

تامین گاز وچود ندارد.
عباس اعظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت 
مصرف گاز در کشور، اظهار کرد: 7۵ درصد از مصرف گاز مربوط به 
بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده بوده، درحال حاضر مصرف گاز 
عدد باالیی دارد و برای اینکه خدمتگزاران بتوانند گاز را تامین کنند و 

شاهد پایداری باشیم رعایت الگو مصرف بسیار کمک رسان است.
وی با اشاره به استان هایی که بیشترین میزان مصرف گاز را دارند، 
تاکید کرد: در شرایط کنونی مصرف گاز تهران 117 میلیون مترمکعب، 
خراسان رضوی ۵۸ میلیون مترمکعب، اصفهان 4۵ میلیون مترمکعب 

و مازندارن به 43 میلیون مترمکعب است که درواقع این استان ها 
باالترین عدد مصرفی گاز را به خود اختصاص داده اند.

یا  سخنگوی شرکت ملی گاز در خصوص احتمال افت فشار و 
اتفاق نخواهد  قطع گاز در کشور گفت: قطع گاز به هیچ عنوان 
افتاد اما باید توجه داشت که این سامانه طی روزهای آینده نیز 
در کشور فعال بوده و حتما حفظ پایداری مستلزم مدیریت شدت 

مصرف انرژی است.
و  انتقال  پاالیش،  تولید،  بخش های  تمام  اینکه  بیان  با  اعظمی 
همچنین توزیع از طریق شبکه با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت 
هستند، گفت: در شرایط کنونی تاسیسات به طور شبانه روزی در 
مدار هستند اما در بخش مصرف صرفه جویی و مدیریتی که انجام 

می شود  در حفظ پایداری تامین گاز شهرها بسیار بااهمیت است.

درپی بارش برف و برودت شدید هوا
مصرف گاز بازهم افزایشی شد

آگهی موضوع ماده۳ قانون و 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1401۶0۳2400۹00۳24۳ - 1401/10/21
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل برشد فرزند محمد علی 
به شماره شناسنامه 1۵۸7 صادره از بوشهر به شماره ملی ۳۵011۹4۳۳1 در قسمتی شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 114/۶۹ متر مربع پالک 12۳ فرعی از ۳۳۸2 اصلی مفروزی و مجزا شده 
از اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 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 به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/11/0۹  تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/11/24

شکراله سعادتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
شناسه اگهی:1447۸۶7

اگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

 نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
آقای/ خانم  رای 1401۶0۳1712۳002۶۵۸ مورخ 1401/10/4  تصرفات  برابر  سند رسمی 
نسبت   17۵7114270 شماره  کدملی  دارای  جابر  فرزند  اهواز  از  صادره  شعیب  محمد 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۵۸ متر مربع در قسمتی از پالک ثبتی 
2۶1۹/۳۵  واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی محمد شعیب منجر بصدور رأی گردیده 
و برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم 
اگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد 
از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی، به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک ناحیه 2 اهواز تسلیم ، و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول 
 اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.

تاریخ انتشار نوبت اول ۸ / 11 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 24 / 11 / 1401

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
۵/2۵۳۸ م / الف

آگهی مزایده اتومبیل ۸۸00۹۶۳
به موجب پرونده اجرایی مهریه تحت کالسه بایگانی ۸۸00۹۶۳؛ متعهد : مقصود 
شکرالهی - متعهد له: فروزان دهقانیان؛ یک دستگاه سمند LX-EF7 به شماره ۹12 
  147HO125726 ب ۶1 ایران 14 به مدل 1۳۹4 رنگ سفید متالیک و شماره موتور
و شماره شاسی NAACR1HW6FF602044 وضعیت فنی خودرو اتاق خودرو و 
بدنه ، درب و رکاب پهلوی راست زدگی دارد - الستیک حدودا ۶0 درصد - سپرها 
سالم - صندلی و داشبورد سالم - گیربکس سالم - جلو پنجره سالم - چراغ ها سالم 
- دیفرانسیل سالم - آیینه ها و سیستم برف پاک کن سالم - موتور سالم - شیشه 
ها سالم - میزان مبلغ خالفی در سیستم راهور 4.۵۸2.000 ریال معادل ) چهارصد و 
پنجاه و هشت هزار و دویست تومن ( است - میزان کارکرد بر اساس کیلومتر ۶711۹ 
می باشد تحت مالکیت آقای مقصود شکراللهی نام پدر : محمد حسین تاریخ تولد 
: 1۳47/01/20 شماره ملی : 1۸1۹7۶2017 - خودرو دارای اصالت و قابلیت سرویس 
دهی و تعویض پالک را دارد - واقع در اهواز در پارکینگ شهید چمران که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2.2۳0.000.000 ) دو میلیارد و دویست و سی 
میلیون ریال ( ارزیابی شده و قطعیت یافته است، از ساعت ۹ الی 12 روز یک شنبه 
مورخ 1401/12/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اهواز واقع در اهواز : نبوت جنب 
مجتمع قضایی باهنر - اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به فروش می 
رسد . مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول خواهد شد . الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است و مابقی مبلغ را می بایست ظرف مهلت ۵ روز پس از مزایده به 
حساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. در این صورت نیز عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 

می گردد . 
تاریخ انتشار آگهی : 1401/11/24

امین داودی - معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 
۵/27۳۵ م / الف 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

 نظریه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای 1401۶0۳1712۳002۶۵۹ مورخ 1401/10/4  تصرفات آقای / خانم 
عبدالرضا شعیب صادره از اهواز فرزند نجاخ دارای کدملی شماره 17۵0۶۳۳۳10 نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۵۸ متر مربع در قسمتی از پالک ثبتی 
2۶1۹/۳۵ واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی عبدالرضا شعیب منجر بصدور رأی گردیده 
و برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم 
اگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد 
از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی، به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک ناحیه 2 اهواز تسلیم، و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول 
 اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.

تاریخ انتشار نوبت اول ۸ / 11 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 24 / 11 /1401

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
۵/2۵40 م / الف

سند کمپانی و برگ سبز خودروی پراید به مدل 1۳۸4 به پالک 4۶ط41۹ایران۸۸به رنگ مشکی به شماره 
موتور 0114۸21۳و به شماره شاسیs 14122۸4۵۳۵۵۶۶ به مالکیت حمید سوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/389(

به شماره شناسنامه 0۵۶004۹۳۵۸صادره  فرزنداسداهلل  اینجانب مسعود غفاری  التحصیلی  فارق  مدرک 
از محالت،در مقطع کاردانی پیوسته رشته ی ساختمان_ کارهای عمومی ساختمان صادره از واحددانشگاهی 
دلیجان با شماره سریال21۹441مفقود گردیده و فاقد اعتبارمیباشد،ازیابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به نشانی 
استان مرکزی، شهرستان دلیجان ،کیلومتر۵محور دلیجان به سلفچگان دانشگاه ازاداسالمی واحد دلیجان به کد 

پستی ۳7۹417۵11۹ارسال نماید.نوبت سوم)کد1401/11/390(

نظر به اینکه پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی به شماره 0-10-300-60589پایه دو در رشته مهندسی عمران 
صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعلق به اقای امیر حسین نیکجو مفقود گردیده از یابنده 
تقاضا میشود پروانه یاد شده را به نشانی اداره کل راه و شهرسازی استان و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان پست نماید.نوبت سوم )کد1401/11/391(

   كارت هوشمند سوخت  و  سند مالکیت و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و کارت خودرو و  کارت هوشمند 
خودروپیکان به نام وسیله نقلیه : وانت  و رنگ خودرو : سفید-روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1385  و شماره پالک 
: 33 744 ج 57  و شماره شاسی : 12166147  و شماره موتور : 11284088864  به نام صاحب سند : علی ناصر 

جلیل وند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.) کد 1401/11/392(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سهیل ملهمی فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 0014208350 صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع تولید صنعتی صادره از واحد دانشگاهی قزوین باراجین به شماره 
129221401993 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شوداصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوين میدان جانبازان بلوار نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ارسال 

نماید.نوبت دوم )کد1401/11/393(

بدین وسیله اعالم میدارد پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت -63512ح10- به نام شرکت عمران 
ابنیه آسایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 348743 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد )شرکت 

عمران ابنیه آسایش - سهامی خاص به شماره ثبت 348743 (نوبت اول )کد1401/11/394(

اصل برگ سبز خودرو پژو 206 هاچ بک مدل 1399 تیپ 2 به رنگ سفید به شماره انتظامی 123ط54 شماره 
موتور 165ََA0172775 و شماره شاسی NAAP03EE2LJ014283 به نام شهریار معینی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/395(

اصل کارت هوشمند خودرو کوییک آر مدل 1401 به رنگ نقره ای_مشکی متالیک به شماره انتظامی 40 
ایران 14۸ه ۶4 با شماره موتور M159625061 و شماره شاسی NAPX212AAN1115696 به نام امیررضا 

صدریکتا با کدملی 0۸۶0۶1۵۶1۸ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/396(

  کارت خودروی سمند  به رنگ خودرو : خاکستری روشن  و مدل وسیله نقلیه : ۸4  و شماره پالک : ۵۶ج7۸۸ 
ایران ۳۸  و شماره شاسی : 14518899  و شماره موتور : 12484072379  به نام صاحب سند : مجید داروغه 

سفیدی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.) کد 1401/11/397(

اصل برگ سبز خودرو دنا مدل 1401 به رنگ نقره ای، به شماره انتظامی ۹۸ی71۶ ایران 40 و شماره موتور 
153H0085399 و شماره شاسی NAAW61HU9NE542420 به نام سید مجتبی جالدتی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/398(

برگ سبز خودرو ی پراید  به رنگ خودرو : سفید شیری معمولی  و مدل وسیله نقلیه : 79  و شماره پالک : 
57م14-522  و شماره شاسی : s1412279647434  و شماره موتور : 170469  به نام صاحب سند : جواد نبهانی   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.) کد 1401/11/399(

   برگ سبز خودروی سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : لیفان ایکس60  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 1393  و شماره پالک : 639د42ایران57  و شماره شاسی : NAKSG4312EB119398  و شماره موتور 
: LFB479Q140504142  به نام صاحب سند : سمیه عبدالهی    مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.) کد 1401/11/400(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : ساینا  و رنگ خودرو : سفید  و شماره پالک : 
92ب542ایران68  و شماره شاسی : NAS831100M5754511  و شماره موتور : M15/9365118  به نام 

صاحب سند : الهام امامی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.) کد 1401/11/401(

مالک محترم طبقه اول واحد مسکونی به 

آدرس سرآسیاب خیابان شهید صدوقی 

پالک 750

و  اب  سازمان  به  مراجعه  خصوص  در 

فاضالب ، جهت خرید انشعاب و پرداخت 

جریمه انشعاب غیر مجاز

و، مطلع باشید تا اطالع ثانوی واحد طبق 

اول فاقد هرگونه آب آشامیدنی می باشد.


