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سقف سوخت گیری بنزین به روال قبل بازگشت

رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: سقف سوخت گیری بنزین به روال 
قبل بازگشته است و اکنون محدودیت های اعمال شده برای کارت های سوخت 

برداشته شده و سوخت گیری به روال عادی بازگشته است.
اسدالله قلی زاده در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد بر اساس آنچه اعالم شده 
از سوی جایگاه  های کل کشور از روز قبل، در اکثر استانها و کالنشهرها به جز 
استان های مرزی، محدودیت رفع و سقف سوخت گیری بنزین از کارت شخصی 
مجددا 60 لیتر شده است. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سوخت گیری  
مشکل چندانی برای مردم ندارند، اما اینکه سقف هر بار سوخت گیری با کارت 
سوخت شخصی کمتر از 60 لیتر باشد مشکالتی را برای مردم و جایگاه داران  
اینکه در شش ماه  با بیان  ایجاد می کند. رئیس صنف جایگاه داران کشور 
گذشته این محدودیت برای کارت های شخصی و جایگاه داران در اکثر استان ها 
به جز تهران اجرایی بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این محدودیت ها در ایام 
نزدیک به نوروز برطرف شده جا دارد از مسووالن و رئیس جمهوری تشکر 
کنیم. به گزارش ایسنا، چندی پیش اعالم شد که سوخت گیری از جایگاه ها 
با محدودیت مواجه شده و افراد در یک نوبت بیش از ۴0 لیتر نمی توانند 

سوخت گیری کنند.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفندماه رخ داد
افزایش بارندگی ها به ۱۳۱ میلیمتر؛ کاهش ۷ درصدی 

نسبت به پارسال

میزان بارندگی ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه ۱۴0۱( 
گرچه تا ۵ اسفندماه به ۱۳۱ میلیمتر رسید، اما همچنان نسبت به سال گذشته 

۷ درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های 
آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که میزان بارش از ابتدای 
دوره  با  مقایسه  در  اسفندماه  تا ۵  مهرماه ۱۴0۱(  )ابتدای  جاری  آبی  سال 

بلندمدت با بارش ۱۴۴.۳ میلیمتر، کاهش ۹ درصدی دارد.
میزان بارش در این مدت در مقایسه با ۱۴0.۵ میلی متر بارش در زمان مشابه 
پارسال ۷ درصد کاهش را نشان می دهد. بر پایه این گزارش، استان کهگیلویه 
و بویراحمد در بین استان های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفند با 
دریافت 6۳۹.۴ میلیمتر بارش در مقایسه با ۴۷۱.۲ میلیمتر بارش پارسال، با 
رشد ۳6 درصدی مقام پُربارش ترین استان های کشور را دارد. همچنین استان 
چهار محال و بختیاری از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفندماه با دریافت 
60۵.۷ میلیمتر بارش در مقایسه با ۴06.6 بارش سال آبی پارسال با رشد ۴۹ 
درصد مقام دوم پربارش ترین استان های کشور را از آن خود کرده است. استان 
سیستان و بلوچستان نیز در مدت یاد شده با دریافت ۳۷ میلیمتر بارش در 
مقایسه با 60.۸ میلیمتر بارش پارسال با کاهش ۳۹ درصدی، دارای بیشترین 
کاهش بارندگی در بین استان های کشور است. به گزارش ایرنا، ایران دارای 
اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و دارای متوسط بارش ۲۵0 میلی متر است که 
این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است. وضعیت بارش ها از نظر 
توزیع مکانی و زمانی، شرایط مطلوبی برای تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب 
به منابع آبی در سطح کشور فراهم نبوده است، به طوری که میزان بارش در 
مناطق کویری حدود ۴6 میلیمتر است درحالی که این رقم در استان های شمالی 
کشور به بیش از یک هزار و ۴00 میلیمتر افزایش می یابد و از نظر زمانی نیز 
پنج درصد بارش کشور در تابستان دریافت می شود و چندان کمکی در تأمین 
آب کشت های تابستانه و دائمی نمی کند. متوسط بارش کشور در گذر زمان رو 
به کاهش بوده است، به طوری که میانگین بارش ۵۳ ساله کشور حدود ۲۵0 

میلیمتر بوده، اما میانگین ۱۳ ساله اخیر به ۲۳۲ میلیمتر کاهش یافته است.

پیش بینی رشد منفی صادرات فرآورده های نفتی برای سال آینده

از قوانین رفع تعهد ارزی تا تحریم های ثانویه آمریکا
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به 
فرآورده های  بازار صادرات  بر  تاثیرگذار  عوامل 
عوامل  گفت:  داخلی  عوامل  از  غیر  ایران 
کنترل  عدم  از  ناشی  رکود  مثل  بین المللی 
به  نسبت  بیشتری  منفی  اثر  چین  در  کرونا 
روسیه و اوکراین داشته است، هرچند اکنون 
روند  دوباره  بازار چین  و  کنترل شده  تاحدی 
مثبت به خود می گیرد و باعث افزایش تقاضا و 

قیمت های جهانی خواهد شد.
با خبرنگار  احمد معروف خانی در گفت وگو 
اقتصادی ایلنا، درباره روند صادرات فرآورده های 
قوانین  داشت:  اظهار  آن  و چالش های  نفتی 
دست و پاگیر رفع تعهد ارزی که مقطع به مقطع 
با آزمون و خطا و بدون پشتوانه کارشناسی و 
بدون اینکه تصمیم گیری ها جامعیت داشته 
است،  کرده  متوقف  را  رشد  کلی  روند  باشد 
خصوصا تصمیم اخیر مجلس که بنا دارند روی 
احوال  و  اوضاع  کنند،  وضع  عوارض  واردات 

صادرات را به منفی شدن سوق می دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روند صادرات 
افزود:  ندارد،  رشدی  و  نیست  مثبت  فراورده 
اکنون به سمتی رفتیم که دولت از سر ناچاری و 
باتوجه به کمبود بودجه و شرایط اقتصادی تمام 
فشار را روی حوزه انرژی گذاشته است، یعنی 
همه فشار ناشی از کمبود بودجه و اقتصادی 
است.  پتروشیمی  و  پاالیش  صنعت  روی 
پیشنهاد  و  غیرکارشناسی  کار  با  هم  مجلس 
بند "ن" در زمینه وضع عوارض بر صادرات؛ 
کرد، هرچند  را سخت تر خواهد  کار صادرات 
درصد  نیم  به  صادرات  عوارض  درصد  رقم ۵ 
کاهش یافته اما اگر همین هم برای بودجه ۱۴0۲ 
فراروده های  تصویب شود روند رشد صادرات 

نفت و گاز و پتروشیمی را منفی خواهد کرد.
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس 
فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ارزش دالری 

جاری ۸  سال  در  را  اتحادیه  اعضای  صادرات 
میلیارد دالر اعالم و تاکید کرد: قطعا برای سال 
می کنیم.   پیش بینی  منفی  را  روند  این  آینده 
البته باید ببنیم اوضاع به کجا می رسد، در هر 
حال آنچه از شرایط برمی آید روند منفی خواهد 
بازار  بر  تاثیرگذار  به عوامل  اشاره  با  بود. وی 
صادرات فرآورده های ایران غیر از علل داخلی 
گفت: عوامل بین المللی مثل رکود ناشی از عدم 
کنترل کرونا در چین اثر منفی بیشتری نسبت 
به روسیه و اوکراین داشته است، هرچند اکنون 
روند  دوباره  بازار چین  و  کنترل شده  تاحدی 

مثبت به خود می گیرد و باعث افزایش تقاضا 
و قیمت های جهانی خواهد شد. دومین عامل 
عرضه فرآورده ها از سوی روسیه و اعمال سقف 
قیمتی برای نفت خام این کشور است که قطعا 

بازار فرآورده هم از آن تبعیت می کند. 
بر  تاثیرگذار  عامل  سومین  معروف خانی 
و  معادالت  را  نفتی  فراورده های  صادرات 
تعامالت پیچیده بین المللی دانست و افزود: 
سر  بر  امریکا  با  عربستان  که  چالش هایی 
کنترل قیمت و میزان عرضه نفت پیدا کرده، 
مسئله  در  چین  و  ایران  بین  که  شکاف هایی 

عربستان ایجاد شده، تحریم های ثانویه امریکا 
که روز به روز تشدید می شود و همچنین عدم 
عواملی  جمله  از  برجام  احیای  به  امیدواری 
هستند که روی صادرات فرآورده های نفتی تاثیر 

منفی دارد.
عمده  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازار صادرات فرآورده های نفتی ما شرق آسیا، 
جنوب خلیج فارس و کشورهای حوزه CIS است 
و بیشترین تقاضای این کشورها نیز محصوالت 
نفتا  و  گازوئیل، مازوت  بنزین،  سوختی مثل 

است.

اخبار

معروف خانی: در حال 
حاضر عمده بازار صادرات 
فرآورده های نفتی ما شرق 

آسیا، جنوب خلیج فارس و 
کشورهای حوزه CIS است و 

بیشترین تقاضای این کشورها 
نیز محصوالت سوختی مثل 

بنزین، گازوئیل، مازوت و نفتا 
است

یک نماینده مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت 
مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری در نظر 

بگیرد، در این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است اما تا زمانی که 
دولت زیرساخت و شرایط را فراهم نکند، اجرایی نمی شود.

رمضانعلی سنگدوینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
تصمیمات مربوط به سهمیه و قیمت بنزین اظهار داشت: قرار نیست 
قیمت بنزین در بودجه افزایش پیدا کند اما تصمیمی که در کمیسیون 
تلفیق گرفته شده مبنی بر این است که برای کسانی که خودرو ندارند 

نیز سهمیه بنزین در نظر بگیرند.
وی افزود: در این خصوص دولت الزام و تکلیفی ندارد و فقط اعالم 
شده که مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری 
در نظر بگیرد، در این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است اما تا 

زمانی که دولت زیرساخت و شرایط را فراهم نکند، اجرایی نمی شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: میزان مصرف در کشور 
ما باال و انرژی و سوخت در کشور ما ارزان است. نرخ ۱۵00 و ۳000 
تومانی برای بنزین و گازوئیل لیتری ۳00 تومان واقعی نیست، بنابراین 
باید در کشور عدالت برقرار شود و منابع ملی شامل همه مردم شود، 
زیرا در حال حاضر عمال کسانی که خودرو ندارند از این سهم استفاده 
نمی کنند. کسانی که هر چه تعداد بیشتری خودرو دارند از این یارانه 

بیشتری نیز برخوردارند و دولت هم سوبسید بیشتری را در اختیار این 
افراد قرار می دهد.

وی گفت: قرار است در آینده کارت های ملی برای همه امور قابل 
را  بنا دارد سوخت خود  و  ندارد  و فردی که خودرو  باشد  استفاده 
بفروشد، می تواند سوختی را که در کارت ذخیره دارد با زیرساختی که 
در کارت های ملی فراهم می شود، بفروشد، فعال تا زمانی که زیرساخت 

و نرم افزار الزم تهیه نشود، این امکان وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال این مسیر باید طی 
شود و در بودجه سال آینده نیز آمده است، یعنی کسی که پرمصرف 
است به همان انداره نیز باید پول آن را پرداخت کند، کسی که خودرو 
ندارد و انرژی مصرفی نمی کند باید از این یارانه همانند دارنده خودرو 
برخوردار باشد. وی تاکید کرد: کسی که بخواهد بیش از سهمیه در 
نظر گرفته شده مصرف داشته باشد باید هزرینه آن را هم بپردازد، 
منابع عمومی برای تمام مردم است و باید به نسبت تقسیم شود، در 
هر صورت در بودجه ۱۴0۲ بنزین و فرآورده گران نمی شود اما طبق 
آنچه گفته شده چانچه زیرساخت فراهم شود باید سهمیه بنزین به 

همه افراد جامعه تعلق یابد.

جزئیات تخصیص 1۵ لیتر بنزین به کارت های ملی
فرآورده ها گران نمی شوند

روسیه، عرضه نفت از طریق خط لوله دروژبا به لهستان 
را متوقف کرد.

از طریق  ایسنا، توقف عرضه نفت روسیه  به گزارش 
خط لوله دروژبا که از تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو 
معاف است، یک روز پس از اقدام لهستان در تحویل 

تانک های لئوپارد به اوکراین صورت گرفت.
توییتر  لهستان در  اورلن"  مدیرعامل شرکت "پی کی 
اعالم کرد روسیه، عرضه نفت به لهستان را متوقف کرده 
است و ما آماده چنین اقدامی بودیم. تنها ۱0 درصد از 
نفت مورد نیاز، از روسیه وارد می شود و ما آن را با نفت 

کشورهای صادرکننده دیگر جایگزین خواهیم کرد.
نفت  می تواند  کرد  اعالم  اورلن  نفت  پاالیش  شرکت 
مورد نیاز پاالیشگاههایش را از طریق دریا، تامین کند و 
توقف عرضه نفت روسیه از طریق خط لوله، بر تحویل 
بنزین و دیزل به مشتریان این شرکت، تاثیری نخواهد 
گذاشت. تا فوریه و پس از پایان یک قرارداد با شرکت 
"روس نفت"، اورلن، نفت را تحت قرارداد با شرکت نفت و 

گاز "تات نفت"، دریافت می کرد.
به  نفت  ترانزیت  کرد  اعالم  "میرو"  لوله  خط  اپراتور 
پاالیشگاه  آنجا، دو  اورلن در  جمهوری چک که شرکت 
دارد، از طریق شاخه جنوبی خط لوله دروژبا طبق برنامه، 

در جریان است.
توقف عرضه نفت به لهستان، پس از سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا به ورشو و کی یف به نشانه حمایت 
از اوکراین در سالگرد آغاز جنگ، صورت گرفت. اتحادیه 
اروپا روز جمعه با دهمین بسته تحریم ها علیه روسیه، 

موافقت کرد.
پس از آغاز جنگ در اوکراین و پیش از آغاز تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت روسیه که از طریق دریا 
و  نفت  دریابرد  واردات  اورلن،  شرکت  می شود،  حمل 

سوخت روسیه را متوقف کرده بود.
این شرکت لهستانی اعالم کرده که اکنون از غرب آفریقا، 
مدیترانه، خلیج فارس و خلیج مکزیک، نفت وارد می کند. 

همچنین توافق تامین نفت با آرامکوی سعودی دارد.

از  بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت به لهستان 
طریق پایانه نفتی نفتوپورت در گدانسک واقع در دریای 
ساالنه ۳6  می تواند  پایانه  این  می شود.  انجام  بالتیک، 

پاالیشگاه های  توسط  تن نفت دریافت کند که  میلیون 
لهستان و همچنین بخشی از آن، توسط پاالیشگاه های 

واقع در شرق آلمان می تواند پاالیش شود.

فروش نفت روسیه به لهستان متوقف شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی 

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای 140160317123002783 مورخ 1401/10/19 تصرفات آقای / خانم صادق باقری 
فرزند فرهاد صادره از باغملک شماره شناسنامه 1914 دارای کدملی شماره 4819177818 نسبت 
به یک باب ساختمان به مساحت 2468/۵0 متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک ۵4 واقع در 
بخش 6 اهواز، اخبار خروجی بنام مهدی کریمی منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده 3 قانون 
مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک 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 : 1401/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/24
نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 

۵/2802 م / الف 

M13/5947943   ، برگه سبز پراید سواری هاچ بک مدل 96 به پالک 933د28 ایران 74به شماره موتور
و  شماره شاسی NAS431100H5728185  مالکیت مریم اسماعیل زاده مفقود گردیده  واز اعتبار ساقط 

می باشد ،)کد1401/12/108(

سند مالکیت و برگ سبز موتور سیکلت انژکتوری  سیستم:کویر به تیپS2 150به مدل:1400 به شماره 
پالک: شماره پالک:92479ایران778 به رنگ:آبی به شماره  به موتور:01۵0N۵8007322 به شماره شاسی: 
N58S2CF00MEC04526به نام شناسه وسیله نقلیه (VIN):I  R A N B 0 0 4 4 F G C 0 4 5 2 6 به 

نام و نام خانوادگی:مهدی پاسبان چنار  مفقود گردیده  واز اعتبار ساقط می باشد ،)کد1401/12/109(

سند کمپانی و برگ سبز خودروی پراید به مدل 1384 به پالک 46ط419ایران88به رنگ مشکی به شماره 
موتور 01148213و به شماره شاسیs 1412284۵3۵۵66به مالکیت حمید سوری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/110(

اصل برگ سبز خودرو فیدیلیتی پرایم مدل 1401 به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی )پالک( -50 
547 س 69 شماره موتور SQRE4T15CBJNK60054 و شماره شاسی NAGC1AB49N1014209 به 

نام مهدی تقی زاده قشالقی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/111(

کارت دانشجویی اینجانب دینا مهدوی به شماره دانشجویی 9813344009 در رشته مدیریت کسب و کار در 
مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده خواهش می کنم آن را به آدرس همدان، چهارباغ 

شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کدپستی: 6۵178-3869۵ ارسال کند.)کد1401/12/112(

سند کمپانی خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو206  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 1401  و شماره پالک : ایران44 112و61  و شماره شاسی : NAAP03EE3NJ315020  و شماره موتور 
باشد  می  اعتبار ساقط  واز  گردیده   مفقود  گوگه  یوسف جدی   : نام صاحب سند  به    165A0215219  :

،)کد1401/12/113(

خانم منا عزیزی جلیلیان فرزند علی دارای شناسنامه شماره 942 و کد ملی 4500830464 صادره از ایالم، 
متولد سال 1360، اظهار دارد که دانشنامه دائم ایشان مفقود گردیده و به موجب این آگهی، دانشنامه مذکور 
باطل اعالم می شود. از یابنده خواهشمند است مدرک یاد شده را به اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان 

تسلیم نماید.نوبت اول )کد1401/12/114(

برگ سبز خودرو پژو 40۵ جی ال ایکس رنگ بژ متالیک مدل 1384 به شماره پالک 41ص441ایران ۵2 و 
شماره موتور 12484008684 و شماره شاسی 14206۵798 به نام محمدرضا تهمتن مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/12/115(

کارت هوشمند خودرو کامیاب وثوقی با کد ملی 0020794894 شماره شناسنامه 0020794894 فرزند رضا 
خودرو206 خاکستری روشن متالیک مدل 1383 شماره پالک 40 ایران ۵8 ق4۵1 شماره شاسی 83647291 
شماره موتور10fss14919138به نام کامیاب وثوقی در تاریخ1/12/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/116(

17ه613ایران77وشماره  انتظامی  شماره  به  1381یشمی  مدل  پراید  کمپانی  سند  اصل 
ساقط  اعتبار  وازدرجه  شده  مفقود  عذرااحمدی  s141228074692۵بنام  شاسی  موتور00302881وشماره 

می باشد.)کد1401/12/117(

اصل برگ سبز خودرو رنو ال نود اتومات مدل 1397 به رنگ سفید به شماره انتظامی 783 ن 74 ایران 
11 شماره موتور 100017827RR114603و شماره شاسی NAALSRBYWJA620849 به نام مجتبی 

ابوالقاسمی نجف آبادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/118(

برگ سبز و سند کمپانی و کارت هوشمند سوخت سواری پراید به رنگ سفید مدل1394 به شماره شاسی
NAS411100F3402493و شماره موتور5315661و شماره پالک 40ایران224ی57 به نام نام زینب راستگو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/119(

مدرک فارغ تحصیلی اینجانب سیدمسعود لسانی فرزند سیدرضا به ش ش 3789 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی به شماره 82101259489 و تاریخ 82-06-25 مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می گردد اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به نشانی تهران سوهانک بلوار ارتش خیابان خندان خیابان 

سلماس ارسال نماید.)کد1401/12/120(

 148/46979 پالک  شماره  به   1401 مدل  مشکی  رنگ   200 جی  گلکسی  سیکلت  موتور  کمپانی  سند 
و شماره موتور 0197N15010288 و شماره بدنه c13732 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/121(

کارت خودرو سواری ام وی ام ایکس 22 سال ساخت 1397 به رنگ نوک مدادی متالیک، شماره شاسی 
NATFBABWXJ1008914 ، شماره موتور MVMD4G15BAGJ010368 و شماره انتظامی ۵1 ب 

44۵ ایران 32 مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/12/122(

سند کمپانی  و برگ سبز خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 407  و رنگ خودرو : قرمز متالیک  و 
  VF36DRFJF21780688 : مدل وسیله نقلیه : 2009  و شماره پالک : 935 د 44. ایران 55  و شماره شاسی
و شماره موتور : 10LH5D1763939  به نام صاحب سند : حسین امام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/123(

مدارک تحصیلی کارشناسی)صفادشت( ، کاردانی)ورامین ( و دیپلم اینجانب زهرا خلیلی عصر به کد ملی 
0010244921 صادره از تهران ، چندین سال است مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. نوبت اول 

)کد1401/12/124(

مدرك كارشناسي تكنولوژي برق قدرت به شماره سريال٣٧٤٦٢١٥ صادره از دانشگاه آزاد اسالمي لنگرود 
به نام محسن پرندين مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت اول )کد1401/12/125(

و  مدل  : رهرو   نقلیه  نام وسیله  به   : موتورسیکلت   نقلیه  نوع وسیله  و  برگ سبز     سند کمپانی  
موتورسیکلت : مشکی  و  شماره پالک : ۵8182 ایران 142  و  شماره موتور : 0124NBJ518059  و  شماره 
تنه : NBJACGKDAKBC22491  به  نام مالک : سعید کاکاوند قلعه نویی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  )کد1401/12/126(

برگ سبز خودرو پریسا سیاوشی ارات بنی با کد ملی 22۵9721842 شماره شناسنامه 2۵7 فرزند سیاوش 
خودرو سوارس سپند پی کی رنگ زرشکی متالیک مدل 1383 شماره پالک 62 ایران 3۵8د 28 شماره شاسی 
2022676 شماره موتور m13604373 به نام پریسا سیاوشی ارات بنی در تاریخ 1400/06/09 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/127(

    سند مالکیت و سند کمپانی  و رگ سبز خودرو  و کارت خودرو ی  اتومبيل سواري  به نام وسیله 
نقلیه : مگان و رنگ خودرو : نوك مدادي - متاليك  و مدل وسیله نقلیه : 1391 ,شماره پالک : ایران-20-
-733ب33- ,شماره شاسی : NAPLM050EA1028992 ,شماره موتور : C134882 ,نام صاحب سند : 

حامد فارسيان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  )کد1401/12/128(

برگ سبز خودروی   سواری  به نام وسیله نقلیه : tu3 206  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: NAAP03EE1FJ212888  و شماره  : 1394  و شماره پالک : 98 ج 757 ایران 44  و شماره شاسی 
موتور : 165A0021993  به نام صاحب سند : ندا چوبینه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

)کد1401/12/129(

آگهی تاسیس شعبه بندرعباس شرکت گروه بین المللی نسیم ترابر اقیانوس با مسولیت محدود به شناسه 
14011669899 شماره ثبت 604971.به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/0۵ 
تصمیمات تاسیس شعبه بندرعباس به آدرس بلوارامام خمینی ازادگان ساختمان زکریاطبقه اول واحد13 کد 

پستی7915713581دایر شد.

نوع وسیله نقلیه : سواری ,نام وسیله نقلیه : پژو 40۵GLX ,رنگ خودرو : نقره ای ,مدل وسیله نقلیه : 1389 
,شماره پالک : 96ن749 ,شماره شاسی : NAAM01CA7AR302604 ,شماره موتور : 12488170926 

,نام صاحب سند : امین اسحاقی دوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  )کد1401/12/130(

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 شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوين میدان جانبازان بلوار نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قزوین ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/12/131(


