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ادعای عجیب جایگاه داران سوخت
مردم برای دریافت پول نقد به پمپ بنزین مراجعه 

می کنند!

موارد  برخی  در  که  شاهدیم  گفت:  کشور  جایگاه داران  رئیس صنف 
خودپردازهای بانکی خالی از پول نقد هستند یا درست کار نمی کنند و 
مردم ناچارا برای دریافت پول نقد به پمپ بنزین ها مراجعه می کنند و 
نمی دانیم دقیقا باید چکار کنیم که نه شرمنده مردم شویم و نه مشکل 
قانونی و مالیاتی داشته باشیم. درخواست ما این است که بانک مرکزی و 

سازمان امور مالیاتی سریعا اظهارنظر و تدبیر کنند.
اسدالله قلیزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مردم راحت ترین و در 
دسترس ترین راه برای دریافت پول را پمپ بنزین ها می دانند و مراجعه 
دارند. آمار باالیی از مراجعات داریم و الزم است مسئولین سریعا تدبیری 
بیاندیشند. وی ادامه داد: مالکان پمپ بنزین ها از سراسر کشور خصوصا 
کالنشهرها، شهرهای توریستی و زیارتی استعالم های زیادی از ما داشته 
اند که چه کنند؟ واقعیت این است که جایگاه های سوخت فعالیت شبانه 
روزی دارند و ارائه خدمت انجام می دهند، ولی تکلیفی در جهت عرضه 
پول نقد به مردم ندارند، البته در برخی مواقع واقعا مردم نیاز دارند و 
برای وجوه خرد مراجعه می کنند که جایگاه داران نمی دانند باید چه کنند 
تا از طرفی شرمنده مردم و از طرفی با مشکالت قانونی یا مالیاتی آتی 
روبرو نشوند. وی اظهار کرد: الزم است سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در 
این زمینه اظهارنظر شفاف کنند و تشریح موارد قانونی را داشته باشند تا 
تکلیف همه روشن شود، البته مشاغل دیگر هم احتماال با این مساله روبرو 
هستند. وی افزود: ما سعی کردیم طی سالیان اخیر مردم را ترغیب کنیم 
که بهای سوخت را الکترونیکی پرداخت کنند و تا حدودی موفق بودیم و 
شاهد کاهش روز افزون پول نقد در جایگاه ها هستیم و امیدواریم با غلبه 
بر نگاه بسته برخی افراد و ورود تکنولوژی جدید و روش های متنوع پرداخت 

هرچه بیشتر در این زمینه پیش برویم.
قلیزاده ضمن انتقاد از بی تفاوتی برخی بخش های سیستم بانکی به این 
مساله گفت: ما انتظار داریم بانک ها پاسخگو باشند، اینکه بانکها در ایام 
کرونا خیلی کم پول نقد از مردم دریافت می کردند و پمپ بنزینها محل 
خرج کردن پولهای نقد مردم شده بود و حاال وجه نقد در برخی خودپردازها 
به درستی توزیع نمی شود و مردم برای رفع نیازشان به پمپ بنزینها 
مراجعه دارند قابل پذیرش نیست، جایگاه های سوخت خودپرداز بانکی 

نیستند و الزم است بانک مرکزی به طور جدی در این مساله ورود کند.

صادرات ساالنه گاز روسیه یک چهارم آب رفت

معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد صادرات گاز این کشور در سال 
۲۰۲۲ به دلیل خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم و بایکوت مشتریان 
اروپایی، به میزان ۲۵.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۸۴.۴ میلیارد متر مکعب 

رسید.
نواک گفت: روسیه سال گذشته ۶۷۳.۸  الکساندر  ایسنا،  گزارش  به 
میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده است. وی در ادامه افزود: روسیه در 
تالش برای متنوع کردن زیرساخت صادرات خود بوده و ممکن است گاز 
بیشتری به منطقه آسیا اقیانوسیه بفروشد. معاون نخست وزیر روسیه 
گفت: برای این منظور، گازپروم طبق دستورات رئیس جمهور روسیه، در 
تالش برای شتاب بخشیدن به ساخت مسیر خاور دور و همچنین خط 
لوله گازی قدرت سیبری ۲ است. نواک گفت: روسیه قصد دارد بیش 
از ۸۰ درصد از صادرات نفت خود در سال ۲۰۲۳ را به کشورهای دوست 
بفروشد. این کشورها همچنین ۷۵ درصد از فرآورده های نفتی پاالیش شده 
روسیه را دریافت خواهند کرد و مسکو به جست و جوی بازارهای جدید 
ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش رویترز، معاون نخست وزیر روسیه 
نسبت به ابهام در بازارهای نفت جهانی هشدار داد و گفت: کشورهای 
غربی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD( که شامل آمریکا، 
کانادا و نروژ هستند، ممکن است نفت از ذخایر استراتژیک خود آزاد کنند.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالم کرد

کاهش ۹ تا ۱۸ متری تراز آب دریای خزر در سال های آینده
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
گفت: تراز سطح آب دریای خزر در سال های 

آینده با کاهش ۹ تا ۱۸ متری روبرو می شود.
روز  کاویانپور  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
و  آب  زمستانی  مدرسه  افتتاحیه  در  دوشنبه 
محیط زیست افزود: تغییر اقلیم سبب افزایش 

سطح نوسانات آب دریای خزر شده است.
وی ادامه داد: نیاز است با انجام پژوهش های 

علمی برای این تغییرات برنامه ریزی کرد.
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
گفت: تغییر اقلیم از طرف دیگر سبب افزایش 
سطح آب در جنوب کشور شده و ما با دو پدیده 
کاهش در شمال و افزایش تراز آب در جنوب 

روبرو خواهیم شد.
کاویانپور کشور ایران را کشوری دانست که 
به دلیل قرار نگرفتن در کنار رودهای بزرگ از 
دیر باز با مشکالت آبی دست به گریبان است.

وجود  با  کشور  این  همواره  داد:  ادامه  وی 
خود  توانسته  متعدد  حمله های  و  مشکالت 
را بازیافته و برای مسایل آبی راه های مناسب 

اتخاذ کند.
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
خاطرنشان کرد: قنات به عنوان بهترین راهکار 
اختراع ایرانیان است که رد پای آن را در بسیاری 
را  ایران  کاویانپور  دید.  می توان  کشورها  از 
قدیمی ترین کشور سازنده سد در جهان برشمرد 
که  دارد  آن  از  نشان  تالش ها  این  گفت:  و 

مسئله آب همواره مهم بوده است.
شده  سبب  مسئله  همین  داد:  ادامه  وی 
شکل   ۱۳۴۶ سال  از  آب  تحقیقات  موسسه 
بگیرد تا بتواند مشکالت بخش آب را با کارهای 

مطالعاتی و تحقیقاتی رسیدگی کند.
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
خاطرنشان کرد: جمعیت ایران از دهه ۴۰ که 
حدود ۲۵ میلیون نفر بوده اکنون به حدود ۹۰ 
مطالبات  به  موضوع  همین  و  رسیده  میلیون 
آب دامن زده است و از طرف دیگر دشت های 
ایجاد  بی رویه  برداشت های  زیادی  ممنوعه 
کرده است. کاویانپور گفت: این امر به معنای 

خیلی  دامن  آبی  و مشکالت  نیست  کم کاری 
از کشورها را گرفته است. وی برگزاری مدرسه 
زمستانی آب را راهکاری موفق در جهان توصیف 
کرد که از یک راهکار محلی به تالشی بین المللی 

برای حل چالش های آبی تبدیل شده است.
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ادامه 
با دو پژوهشکده  داد: موسسه تحقیقات آب 
منابع آب و هیدرولیک تاکنون نزدیک به ۳۰۰ 

پروژه ملی بزرگ انجام داده است.
گفت  می توان  اکنون  داد:  ادامه  کاویانپور 
کمتر سدی در کشور وجود دارد که موسسه 
تحقیقات آب مطالعه ای در باره آن نکرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: موسسه تحقیقات آب 
در زمینه پایش بدنه آبی کشور و پایش سدها 

طرح های مطالعاتی زیادی در حال انجام دارد؛ 
زیرا بسیاری از سدها در حال پیر شدن هستند 

که نیاز به مطالعات دارند.
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو از 
تدوین طرح عالج بخشی سدها در این موسسه 
خبر داد و گفت: مطالعات در منابع آبی کشور 
و  انجام است  زیادی در دست  نیز طرح های 
سامانه هایی برای آنها نیز راه اندازی شده است.

کاویانپور نیاز ساالنه آب شرب کشور را بین ۶ 
تا ۸ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و خاطرنشان 
کرد: تنها ۲۰ درصد از این نیاز از طریق پساب 
برطرف می شود در حالی که جهانیان بیشتر به 

سمت استفاده از پساب رفته اند.
وی ادامه داد: اکنون وزارت نیرو برنامه کاملی 

به  برای تشویق بخش صنعت کشور نسبت 
استفاده از پساب تدوین کرده که انتظار می رود 
این  از  صنعت  آبی  نیازهای  از  زیادی  بخش 

طریق برطرف شود.
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
یکی از مراکز وابسته به این موسسه را مرکز 
و  برشمرد  خزر  دریای  تحقیقات  و  مطالعات 
گفت: پروژه های زیادی در این زمینه تدوین و 

اجرایی شده است.
کاوپانپور ادامه داد: نقشه پهنه بندی آب های 
ژرف کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری 
آب  پروژه  نیز  و  تدوین شده  رئیس جمهوری 
کارستی با همکاری دانشگاه های مشهد سمنان 

و سبزوار در حال انجام است.

اخبار

رئیس موسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو: قنات به 

عنوان بهترین راهکار اختراع 
ایرانیان است که رد پای آن 

را در بسیاری از کشورها 
می توان دید. کاویانپور ایران 
را قدیمی ترین کشور سازنده 

سد در جهان برشمرد و گفت: 
این تالش ها نشان از آن دارد 

که مسئله آب همواره مهم بوده 
است

محققان با اعالم اینکه هزینه کشورهای اروپایی برای حمایت از مصرف 
کنندگان و شرکتهای این منطقه در برابر افزایش هزینه های انرژی، به 
حدود ۸۰۰ میلیارد یورو صعود کرده است، از کشورها خواستند در هزینه 

خود برای مقابله با این بحران، هدفمندتر عمل کنند.
به گزارش ایسنا، تحلیل اندیشکده بروژل نشان داد کشورهای اتحادیه 
اروپا تاکنون ۶۸۱ میلیارد یورو هزینه برای مقابله با بحران انرژی اختصاص 
داده اند، در حالی که انگلیس ۱۰۳ میلیارد یورو و نروژ ۸.۱ میلیارد یورو از 

سپتامبر سال ۲۰۲۱ برای مقابله با این بحران اختصاص داده اند.
که  ارزیابی  آخرین  با  مقایسه  در  یورو  میلیارد  هزینه ۷۹۲  مجموع 
بروژل در نوامبر داشت، افزایش نشان می دهد زیرا کشورها همچنان در 
طول زمستان با پیامد کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا در سال ۲۰۲۲، 
مواجه بودند.  آلمان با هزینه حدود ۲۷۰ میلیارد یورو، در صدر فهرست 
کشورهایی ایستاد که بیشترین هزینه را برای مقابله با بحران انرژی انجام 
داده اند. داشتن انگلیس، ایتالیا و فرانسه در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
با این حال، هر کدام از این کشورها کمتر از ۱۵۰ میلیارد یورو هزینه کردند. 
اکثر کشورهای اتحادیه اروپا تنها بخش کوچکی از این هزینه را صرف 
کردند. بر مبنای سرانه، خانه لوکزامبورگ، دانمارک و آلمان بزرگترین 

هزینه را در میان کشورهای اتحادیه اروپا صرف کردند.
هزینه اختصاص یافته از سوی کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران 
انرژی اکنون با اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورویی برابری می کند که اتحادیه اروپا 
برای احیا از پاندمی کووید ۱۹ اختصاص داده بود. تحت این صندوق که 

در سال ۲۰۲۰ مورد موافقت  قرار گرفت، بروکسل به استقراض مشترک 
پرداخت و آن را  در اختیار ۲۷ کشور عضو این بلوک برای رویارویی با 

پاندمی قرار داد.
برآورد جدید از میزان هزینه صرف شده در بحران انرژی، در حالی 
منتشر شده که کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص پیشنهاد این بلوک 
برای تسهیل بیشتر مقررات کمک دولتی برای پروژه های فناوری سبز، 
مشغول مجادله هستند زیرا اروپا به دنبال رقابت با یارانه ها در آمریکا و 

چین است.
طرح های مذکور نگرانی هایی را در بعضی از پایتخت های اتحادیه اروپا 
برانگیخته که تشویق بیشتر کمک دولتی ممکن است بازار داخلی بلوک را 
مختل کند. آلمان بر سر بسته کمک انرژی عظیمی که بسیار فراتر از توان 
مالی سایر کشورهای اتحادیه اروپا بوده، با انتقادهای شدیدی روبروست.

بر اساس گزارش رویترز، بروژل اعالم کرد دولت ها عمده حمایت خود 
را به تدابیر غیرهدفمند به منظور کنترل قیمتی که مصرف کنندگان برای 
انرژی پرداخت می دهند، مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی بنزین 
یا سقف قیمت خرده فروشی برق، متمرکز کرده اند. این وضعیت باید 
تغییر کند زیرا دولتهای اروپایی فضای مالی محدودی برای حفظ این 

هزینه های گسترده دارد.

و رسید وپا در بحران انرژی به ۸۰۰ میلیارد یور هزینه ار

وزیر دارایی فرانسه از شرکت توتال انرژیز خواست وعده 
خود برای تخفیف فروش سوخت در صورت ادامه افزایش 

قیمت ها را حفظ کند.
این غول  پویانه، مدیرعامل  پاتریک  ایسنا،  به گزارش 
است  ممکن  شرکت  این  است  گفته  فرانسوی  انرژی 

تخفیف هایی که سال گذشته در پی ممنوعیت واردات 
سوخت روسیه و ریسک افزایش قیمتها، عرضه کرده بود را 
دوباره ارائه کند. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه در گفت و 
گو با شبکه رادیویی آرتی ال اظهار کرد: پویانه قول تخفیف 

را داده است و بهتر است که سر قولش بماند.

دولت فرانسه سال گذشته در راستای هزینه ای که برای 
جبران جهش قیمت های انرژی اختصاص داد، برای بنزین 
و دیزل یارانه می دهد اما اکنون به جای این یارانه، ۱۰۰ 
یورو )۱۰۶.۸۸ دالر( به ۵۰ درصد افراد کم درآمدی پرداخت 

می کند که برای رفتن به محل کار، به خودرو نیاز دارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، لومر گفت: دولت تصمیم 
گرفته است یارانه مذکور را تا پایان مارس ادامه دهد زیرا 
تاکنون تنها نیمی از افراد واجد شرایط برای دریافت آن 
درخواست کرده اند. این یارانه قرار بود تا پایان فوریه قطع 

شود.

وزیر فرانسوی از توتال تخفیف خواست
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14011713274 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خدماتی از قبیل-طراحی ودکوراسیون داخلی طراحی، نصب و راه اندازی کلیه سیستم های 
الکترونیکی مجاز اعم از نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت- دزدگیر-
درب های برقی- نصب و راه اندازی و فروش سیستم های مجاز -کلیه خدمات در زمینه طراحی و اجرای کلیه 
پروژه های مهندسی وتاسیساتی وساختمانی-اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی برقی و مکانیکی اعم از حرارتی 
وبرودتی و جوشکاری صنعتی خطوط لوله , تعمیر ونگهداری و مرمت تجهیزات و تاسیساتی- نصب و راه اندازی 
و اجرای شبکه های کامپیوتری مجاز ، دزدگیر حرفه ای - طراحی ، نصب و تجهیز و راه اندازی تاسیسات و 
تجهیزات سیستم های مخابراتی مجاز و خدمات پس از فروش تامین قطعات - اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای 
مجاز معتبر داخلی و خارجی خرید و فروش-اخذ وام و تسهیالت بانکی بصورت ریالی و ارزی امور حمل و نقل 
درون شهری شامل اداره امور نقلیه و رانندگی درون شهری- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز -تعمیر و 
نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از رایانه-خدمات فنی خودرو موارد مشابه 
-امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه-خدمات عمومی شامل 
نامه رسانی،تنظیفات و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و..-خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه - نگهداری و 
خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و 
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه- نصب کنتور برق- نصب پایه و تعمیر شبکه 
خدمات اداری - محوطه سازی و خدمات کارت پارک- طراحی و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقی، فروش، 
تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، باالبر و پله برقی، ساخت کابین و متعلقات، نصب و فروش انواع 
درب های اتوماتیک و کنترل از راه دور، واردات وصادرات قطعات مجاز آسانسور، باالبر و پله برقی اعم از قطعات 
مکانیکی و الکترونیکی، ارائه خدمات تعمیر، بازسازی و نگهداری انواع آسانسور باالبر و پله برقی، اخذ نمایندگی 
از شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده لوازم آسانسور، باالبر، پله برقی و درب های اتوماتیک-خدمات تامین 
نیروی انسانی- ادارات دولتی و نهادهای خصوصی-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراحع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد، 
شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، بنسنجان، خیابان فرعی1]شهیدعبدالهادی ملک حسینی[، 
کوچه ))سید ابراهیم حیدری((، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7591643495 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 30051004 مورخ 1401/08/19 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید 
چمران با کد 3005 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای نوید جهان به شماره ملی 4240325099 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای زواره جهان به 
شماره ملی 4250510591 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صادق جهانپور به شماره ملی 
4250987711 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
نوید جهان )مدیرعامل وعضوهیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای علی اکبر فرج نیا حسین آباد به شماره ملی 4220305351 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت 1 سال آقای فرشید روزفراخ به شماره ملی 4220489886 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یاسوج )1422730( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زاگرس پرتو کاشانه درتاریخ 1401/10/12 به شماره ثبت 25443 به 
شناسه ملی 14011824680 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید برای تمامی ادارات دولتی و خصوصی اعم از اداره راه وترابری، فرمانداری، 
بخشداری، دهیاری ، استانداری، شهرداری اعم از )فضای سبز، خدمات شهری، عمران، ترافیکی، و موتوری( 
:فضای سبز : شامل کف پوش ، وسایل بازی ، رنگهای جدولی و پارکی ، انواع بذرها و سموم :خدمات شهری : 
شامل خرید مخزن ، خریدچرخ مخزن، خریدپرچم ولباس تمامی کارگران شهرداری :خدمات عمران:خرید بیس 
، شن و ماسه و موزائیک و خرید تمامی اقالم آهن آالت :خدمات ترافیکی : تمامی وسایل ترافیکی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، شهر کرمانشاه، دولت آباد، خیابان 100، خیابان 45 متری 
دوم عالفها، پالک 0، گاراژ رخزادی فر، طبقه همکف کدپستی 6719865753 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سینا رخزادی فر به شماره ملی 
3240380420 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه آقای حسن خدادادی به شماره ملی 3319927132 دارنده 
100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سینا رخزادی فر به شماره ملی 3240380420 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن خدادادی به شماره ملی 3319927132 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )1455761(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آویر گستر رویان به شناسه ملی 14011486396 و به شماره ثبت 
1687 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به واحد 
ثبتی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر به آدرس استان گیالن، شهرستان رودسر، بخش 
مرکزی، شهر رودسر، شهرک انصاری، خیابان گلستان ها، خیابان معلم، پالک -35، طبقه همکف به کدپستی: 
4481778595 انتقال یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری رامسر )1455749(

برگ سبز  موتورسیکلت  به  نام وسیله نقلیه : شوکا  و  رنگ موتورسیکلت : زرد  و  مدل موتورسیکلت : 
  ncs125s9030393 : و  شماره تنه  Ncs013779 : 1390  و  شماره پالک : 62344845  و  شماره موتور

به نام مالک : سعیدحسین زاده مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/409(

سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و سند فروش      باری  به  نام وسیله نقلیه : مزداوانت  
و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹0  و شماره پالک : ایران 66 ۳24ق۹۳  و شماره شاسی : 
NAGPXPE11B2066628  و شماره موتور : FE146047  به نام صاحب سند : علیرضاعابدی صالح مفقود 

گردیده و از  درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/410(

کارت هوشمند خودرو اسمعیل فتحی پور یوسفده با کد ملی 2۷2251۹۶82 شماره شناسنامه 4 فرزند جعفر 
خودرو پژو 405 رنک مشکی متالیک مدل 8۳ شماره پالک 11ایران 18۷ژ1۳شماره شاسی 8۳0۷2512شماره 
موتور1248۳1۶48۳۳بنام اسمعیل فتحی پور یوسفده در تاریخ 20/11/1401مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/411(

    برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو slx  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
1398  و شماره پالک : 18د114 ایران 58  و شماره شاسی : NAAM31FE7KK230443  و شماره موتور 
: 139B0153883  به نام صاحب سند : سید مجتبی علوی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/412(

   برگ سبز خودروی پیکان وانت  به نام وسیله نقلیه : پیکان  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 1۳85  و شماره پالک : 40 ۷81 ی5۳  و شماره شاسی : ۳1001۹۳2  و شماره موتور : 1148501۹۳2۹  به نام 

صاحب سند : بهرام اسمی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/413(

سندکمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : پژو پارس سال  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۶  و شماره 
پالک : 4۶ق45۳ایران ۶8  و شماره شاسی : NAANO1CE3HH827130  و شماره موتور : 124K1051441 به 

نام صاحب سند : علیرضا بهرامیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/414(

  سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و سایر مدارک    سواری به نام وسیله نقلیه 
: سواری پژو 405  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1388  و شماره پالک : 25ط127ایران 47  و 
شماره شاسی : NAAM01CA4AR299502  و  شماره موتور : 12488148135 به نام صاحب سند : سعید 

احمدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/415(

   سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودروی  پژو 405  به رنگ خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه 
: 1۳88  و شماره پالک : ۶1 ی1۳4 ایران ۳5  و شماره شاسی : NAAM11CA5AK983366  و شماره 
موتور : 12488263464  به نام صاحب سند : مریم صمیمی عباس آباد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/416(

  برگ سبز خودرو  و کارت بیمه خودرو وانت  به نام وسیله نقلیه : مزدا وانت  و رنگ خودرو : سفید  و 
مدل وسیله نقلیه : 1۳۷1  و شماره پالک : ۶۷ص5۷5 ایران 18  و شماره شاسی : ۷0۶11842  و شماره موتور : 

202414 به نام صاحب سند : حسن صفری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/417(

   سند یا برگه کمپانی پژو  20۷ پانورما و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک 
: 40 ایران ۹81ن2۳  و شماره شاسی : NAAR03FE2Nj268120  و شماره موتور : 166B0060216  به 

نام صاحب سند : محسن شفیعی قزلقیه مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/418(

اصل برگ سبز خودرو وانت آریسان مدل 1396 به رنگ سفید به شماره انتظامی )پالک( 619ل11 ایران 38 
شماره موتور 118J5004068 و شماره شاسی NAAB66PE4HC400187 به نام عباس سلمانی آقکند 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/419(

     برگ سبز خودروی سواری - هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو 206  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1386  و شماره پالک : 40 846 ل 86  و شماره شاسی : 21513170 و شماره موتور : 14186018206  

به نام صاحب سند : سیدمهدی موسوی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/420(

سندمالکیت خودرو و برگ سبز اینجانب فاران کاویانی چراتی با شماره ملی 002۳8۳۳۷۷۷ به شماره پالک 
2۶ج15۳ ایران 40 خودرو سواری هاچ بک پژو 20۷به رنگ سفید روغنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/421(

اصل سند کمپانی خودرو تیبا 2 رنگ مشکی مدل سال 1۳۹4 به شماره پالک 4۶ ایران 2۷4. م ۶۷ به شماره 
موتور 821۷0۷1 و شماره شاسی NAS821100F1029736 در تاریخ 1401/11/20 به نام صاحب سند مهتاب 
زادراد فرزند کریم به شماره شناسنامه 1000 و کد ملی 25۹44212۶1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/422(

موتور8104۶۶شماره  شماره  مشکی  ۹5پالک۶۹۶/8۹۶84رنگ  مدل  سبزموتورسیکلت  برگ 
بدنه۹501۳۳4به مالکیت مظفررضایی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است)کد1401/11/423(

 برگ سبز خودرو پراید 141 رنگ نقره ای مدل 1۳8۷ به شماره پالک”ایران ۶8 - 8۹۳ج28” و شماره 
شاسیS1482287253459  و شماره موتور 2439288 به نام آرش حکمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.)کد1401/11/424(

ملی  2555وکد  شناسنامه  شماره  به  شیرعلی  فرزند  نظریانی  فرامرز  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
اباد در مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره از دانشگاه ازاداسالمی واحد  40۷2۶۷05۹۶صادره از خرم 
بوشهرمفقود گردیده وفاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می شوداصل مدرک را به نشانی استان بوشهر 

؛شهرستان بوشهر ؛دانشگاه ازاد اسالمی واحد عالی شهر بوشهر ارصال نماید.نوبت دوم)کد1401/11/425(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام محمد عبائی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1990189237صادره از 
دزفول در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزاز صادره از واحد دانشگاهی دزفول با 
شماره 2220718 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد به نشانی ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/11/226(

شاسی  شماره  و   CE0144756 موتور  شماره  به  سبزمدل 1383  رنگ  نامی  موتورسیکلت  سبز  برگ 
1142222 و شماره پالک 91965 ایران 127 متعلق به آقای حامد حدادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/227(

    كارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و کارت خودرو  و کارت هوشمند 
خودرو و معاینه فنی خودرو پراید  به نام وسیله نقلیه : صبا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1387  و 
شماره پالک : ایران 2۷4-58د52  و شماره شاسی : S1412287497551  و شماره موتور : 2499658  به نام 

صاحب سند : عابس عدالت جومفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/11/407(

مدارک فارغ التحصیلی اینجانب سید محمد جالل موسوی خلخالی فرزند سید هاشم به سماره شناسنامه 
۳11۶0صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته ساختمان -کارهای عمومی ساختمان صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد رودهن با شماره 18۹۷8مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد اصل مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد رودهن به نشانی ارسال نمایید. )کد1401/11/408(


