
15چهارشنبه 3 خرداد 1402ـ  4 ذی القعده 1444ـ  24 مه 2023ـ   سال نود و هفتم ـ   شماره 28397ترحیم

با اندوه فراوان درگذش��ت پ��در گراميتان را صميمانه 
تسليت عرض نموده، از ايزدمنان براي آن مرحوم طلب 
مغفرت، شادي روح و براي بازماندگان صبر و سالمتي 

مسئلت مي نمائيم.

جناب آقاي دكتر مهدي كوهي
مديرعامل محترم ذوب آهن

ما را هم در غم خود شريك بدانيد.
صديقه و خسرو اميرحسيني

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود 
ماسه سنگ پارسه به شناسه ملی 14006803808 

و به شماره ثبت 48842به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/26 
تصميمات ذيل اتخاذ شد شرکت س��نگين رنگ)سهامی خاص( 
با شناس��ه ملی 10102593416 به نمايندگی محمد حس��ين 
ش��رافت از محل مطالبات حال شده ش��رکا سهم الشرکه خود را 
از مبل��غ 14999100000ريال به مبل��غ 59.996.400.000 
ري��ال افزاي��ش دادن��د حمي��د رضا مش��رفی ن��ژاد ب��ا کد ملی 
3701327602از محل مطالبات حال ش��ده شرکا سهم الشرکه 
خودرا از مبلغ 300000ريال به مبل��غ 1200000ريال افزايش 
دادند محمد حس��ين ش��رافت ب��ا کد مل��ی 5039729693 از 
محل مطالبات حال ش��ده ش��رکا سهم الش��رکه خ��ودرا از مبلغ 
300000ريال به مبلغ 1200000ريال افزايش دادند ابوالفضل 
اسديان کوهس��تانی با کد ملی 2181174636از محل مطالبات 
حال شده ش��رکا سهم الش��رکه خودرا از مبلغ 300000ريال به 
مبل��غ 1200000ريال افزايش دادند س��رمايه ش��رکت از مبلغ 
پانزده ميليارد)15.000.000.000( ريال به مبلغ شصت ميليارد 
)60.000.000.000( ري��ال افزايش يافته و م��اده 4مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گرديد. اس��امی ش��رکا وميزان سهم الش��رکه 
بعد از افزايش س��رمايه: شرکت س��نگين رنگ)سهامی خاص( با 
شناسه ملی 10102593416 دارنده مبلغ 59.996.400.000 
ري��ال سهم الش��رکه حمي��د رض��ا مش��رفی ن��ژاد ب��ا کد مل��ی 
3701327602 مبل��غ 1.200.000 ريال سهم الش��رکه محمد 
حس��ين ش��رافت با کد ملی 5039729693 مبلغ 1.200.000 
ريال سهم الش��رکه ابوالفضل اس��ديان کوهس��تانی ب��ا کد ملی 

2181174636امبلغ 1.200.000ريال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری شیراز 
)1481549(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص حمل و نقل 
جاده ای بین شهری سراسری کاالی شتابان شمال به 
شناسه ملی 10760311656 و به شماره ثبت 4149 

بموج��ب نام��ه ش��ماره 16/8/115790 م��ورخ 1401/12/28 اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان آمل به اس��تناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
موضوع فعاليت شرکت به شرح ذيل می باشد و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گرديد. انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کاال از مبداء آمل به 
س��اير نقاط کشور و همچنين ايجاد هر گونه شعب و يا نمايندگی با کسب 
موافقت قبلی و کتبی از س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کش��ور 
)اداره کل حم��ل و نقل و پايانه های مازندران ( قابل انجام می باش��د,ارائه 
خدمات فن��اوری اطالعات در حوزه حمل و نقل” ش��امل: ايجاد بازارگاه 
اينترنت��ی و برخط حم��ل و نق��ل کاال، - ارائه نرم اف��زار و خدمات پس از 
فروش در زمينه سيستم های الکترونيکی مرتبط با حمل و نقل - تحليل 
و طراحی و توليد و پش��تيبانی نرم افزاراهای جامع کاربردی در ارتباط با 
حمل کاال - ارائه خدمات س��خت افزاری و نرم اف��زاری رايانه ای از قبيل 
حم��ل و نقل درون و برون ش��هری و بي��ن المللی کاال - توليد و توس��عه 
و پش��تيبانی اپليکيش��ن های مختلف در حوزه های حم��ل و نقل کاال - 
وهرگونه عمليات و معامالت مجاز بازرگانی ،حمل و نقل جاده ای )داخلی 
و خارجی(- ايجاد و اداره ترمينالها و تعميرگاهها و ايستگاههای مناسب 
و انج��ام امور مربوطه – واردات کليه ماش��ين آالت و قطعات يدکی مورد 
نياز – انجام کلي��ه عمليات مجاز بازرگانی که با موضوع ش��رکت ارتباط 
مس��تقيم دارد – انجام هر نوع عمليات از جمله تاسيس شرکتهای فرعی 
وابسته و خريداری و تملك س��هام شرکتهای ديگر با حق فروش و انتقال 
آنها که برای توس��عه و پيشرفت موضوع ش��رکت ضروری يا مفيد باشد . 
در کلي��ه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مج��وز از مراجع ذيصالح . ثبت 
موضوع فعاليت ش��رکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد . – 
اخذ نمايندگی مجاز شرکت های خودرو ساز به منظور بازاريابی و فروش 

محصوالت و قطعات شرکت و ارائه خدمات پس از فروش
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری آمل 
)1481822(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پترو فن آوران فاتح 
به شناسه ملی 10320198007 و شماره ثبت 45808 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/11/01 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: - اعضاء هيئت مديره 
ب��ه قرار ذيل تعيي��ن گرديدند: آقای س��يدمحمد علی فاطمی به 
ش��ماره ملی: 2559167883 به نمايندگی از شرکت مهندسی 
انرشيمی )س��هامی خاص( و آقای س��يامك کيان به شماره ملی: 
3732360717 و آق��ای س��يد مه��دی فاطمی به ش��ماره ملی 
2281035204 و آق��ای باق��ر فرج��ی انزاب��ی به ش��ماره ملی 
0065247582 و آقای سيد امين الجوردی زاده به شماره ملی: 
0057845182 ب��ه عنوان اعضاء هي��أت مدي��ره برای مدت دو 

سال انتخاب گرديدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری شیراز 
)1481548(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام 

کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال 
به شناسه ملی 10100375508 و به شماره ثبت 822 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/09/09 تصميم��ات ذي��ل اتخاذ ش��د -صورت ه��ای مالی 
س��ال مالی منتهی به 1399/12/30پس از قرائ��ت گزارش بازرس 
و هيئت مديره،م��ورد تصويب قرار گرفت. - صورت های مالی س��ال 
مالی منتهی به 1400/12/29، مورد تصويب قرار گرفت. - موسس��ه 
حسابرس��ی وانيا ني��ك تدبير ب��ه شناس��ه ملی 10320721862 
بعنوان حس��ابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آمارگاران به 
شناس��ه ملی 10103237117 بعنوان بازرس علی البدل برای سال 
مال��ی 1401 انتخاب گرديدند . -روزنامه کثير االنتش��ار اطالعات يا 

ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد 
)1481981(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آرمان بار مبارکه
 به شناسه ملی 10980000360 و به شماره ثبت 1375 

به اس��تناد صورتجلس��ه هيئت مديره مورخ 1401/11/03 ونامه 
شماره 21/2337 مورخ 1402/01/16 اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اس��تان اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: آقای 
حسن ترازومند به کدملی 5179627461 به نمايندگی شرکت 
سيمان خوزستان )سهامی عام( به شماره ثبت 539 و شناسه ملی 
10420082717 به سمت رييس هي��أت مدي��ره)غيرمؤظف(. 
آقای حميدرضا س��لمانی مجاوری به کدملی 2161968807 به 
نمايندگی از ش��رکت س��يمان فارس و خوزس��تان )سهامی عام( 
به شماره ثبت 4081 و شناس��ه ملی 10100235615 به سمت 
نايب رييس هي��أت مدي��ره ) غيرمؤظف(. آقای حسين مهرآسا 
به کدملی 4219424962 به نمايندگی و ش��رکت حمل و نقل و 
خدمات دريايی آبادان )س��هامی خاص( به شماره ثبت 57252 و 
شناس��ه ملی 10101023339 به سمت عضو هي��أت مدي��ره و 
مديرعامل )مؤظف(برای مدت دو س��ال انتخاب گرديدند. تمامی 
اوراق و اس��ناد مالی و بهادار و تعهدات از قبيل چك ، سفته ، بروات 
، قراردادهای تعهد آور و اس��تفاده از حساب های جاری و ثابت در 
بان��ك ها با امضاء مديرعامل و رئي��س هي��أت مدي��ره و در غياب 
رييس با امضاء نايب ريي��س هي��أت مدي��ره، متفقاً همراه با ُمهر 
شرکت و س��اير اس��ناد عادی با امضاء مديرعامل و در غياب وی با 
امضاء رييس هي��أت مدي��ره همراه با ُمهر ش��رکت معتبر خواهد 
بود. ج( حدود و اختيارات مديرعامل با توجه به ماده 35 اساسنامه 
به ش��رح ذيل تعيين گرديد: 1( اجرای مصوبات هي��أت مدي��ره 
ش��رکت 2( انجام امور جاری شرکت 3( نمايندگی شرکت در برابر 
اش��خاص و کليه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی در چارچوب 
مقررات و قوانين کش��ور 4( نصب و عزل کليه مأمورين و کارکنان 
شرکت و تعيين ش��غل و ميزان حقوق و دس��تمزد و انعام و ترفيع 
و تنبيه و تعيين س��اير شرايط اس��تخدام و معافيت وخروج آنها از 

خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مس��تمری وراث آنها بر اساس 
 مقررات جاری و ضوابط تعيين ش��ده از ط��رف هي��أت مدي��ره
 5( پرداخت حقوق کارکنان و هزينه های جاری شرکت 6( وصول 
مطالبات و پرداخت ديون ش��رکت 7( تحصيل اعتبار از بانك ها و 
ش��رکت ها و مؤسس��ات اعتباری پس از تصويب هي��أت مدي��ره 
8( افتتاح حس��اب و اس��تفاده از آن به نام ش��رکت ن��زد بانك ها و 
مؤسسات قانونی پس از تصويب هي��أت مدي��ره 9( تهيه و تنظيم 
خالصه صورت دارائی و قروض شرکت جهت ارايه به بازرس قانونی 
ش��رکت 10( تهيه و تنظيم بودجه س��اليانه شرکت و پيشنهاد آن 
به هي��أت مدي��ره جهت بررس��ی و تصوي��ب 11( تهيه و تنظيم 
صورتهای مالی (ترازنامه س��ود و زيان و...) در مقاطع ش��ش ماهه 
و س��االنه و ارائه آن به هي��أت مدي��ره جهت بررس��ی و تصويب . 
12( مب��ادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت ه��ر گونه عالمت تجاری 
و اخت��راع 13( طرح تعقيب و دفاع از دعاوی له و عليه ش��رکت در 
مراجع قضاي��ی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کيفری با داش��تن 
تمام اختيارات راجع به امر دادرس��ی اعم از حق پژوهش- فرجام - 
مطالعه - ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند - تعيين 
جاع��ل -ارجاع دعوی به داوری و تعيي��ن داوری و تعيين داور با يا 
ب��دون اختيار صلح و به طور کلی اس��تفاده از کليه حقوق و اجرای 
کليه تکاليف ناش��يه از قانون داوری تعيين وکيل برای دادرس��ی 
و غي��ره و با يا ب��دون حق توکي��ل درتوکيل غير ولو ک��راراً تعيين 
کارشناس��ی - اقرار خواه در ماهيت دعوی و خواه به امری که کاماًل 
قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت- استرداد دعوی - جلب شخص 

ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه 
)1482090(

 ���مه �� صفحه 8

آگهى تغييرات 
شركت سهامى عام سيمان سفيد نى ريز

 به شناسه ملى 10530324529 
و به شماره ثبت 20393 

ــورخ  م ــره  هيئت مدي ــه  صورتجلس ــتناد  اس ــه  ب
1401/12/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد شركت تهران 
ــو غيرموظف  ــس هيات مديره و عض ــون بعنوان رئي بت
ــعيد تدين با  ــاى س ــى آق ــه نمايندگ ــره ب هيات مدي
ــماره ملى 1199889636، شركت سيمان فارس و  ش
خوزستان بعنوان مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره 
به نمايندگى آقاى داود اكبرى شهرستانى با شماره ملى 
0052139484، شركت سيمان فارس نو بعنوان عضو 
ــن شعبان  موظف هيات مديره به نمايندگى آقاى حس
ــركت سرمايه  ــماره ملى 2559063549و ش پور با ش
ــى بعنوان عضو غيرموظف هيات مديره  گذارى خوارزم
ــماره ملى  ــدى جهان بين با ش ــه نمايندگى آقاى مه ب
ــت  ــده ماموري ــدت باقيمان ــراى م 4231906645 ب

هيات مديره تا تاريخ 1402/02/22 انتخاب گرديدند.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز 
(1481546)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص

 توليدى و صنعتى قند اقليد و سرحد چهاردانگه
 به شناسه ملى 10260140797 

و به شماره ثبت 850 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/12/14 
ــركت از مبلغ  ــرمايه ش ــد س تصميمات ذيل اتخاذ ش
ــغ 956340 ميليون  ــال به مبل ــون ري 159390 ميلي
ــهامداران افزايش يافت.  ــل آورده نقدى س ريال از مح
ــماره  ــا بموجب نامه ش ــرمايه تمام ــا افزايش س ضمن
ــك  ــزد بان ــورخ 1401/12/15ن 013/5246/488 م

كشاورزى شعبه سعادت اباد تهران واريز گرديده است
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اقليد 
(1481547)

كا�� ��نشجويي �ينجانب فاطمه �����ني 
به شما�� ��نشجويي 4012029016 
�شته �يست جانو�� ��نشگا� خو���مي 

مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز � سند كمپاني پر�يد به شما�� 613�34 
�ير�� 23 به نا� صغر� فخا�� شما�� موتو� 

1502848 شاسي S141228533078 مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه سبز تا�� �ند� به 
شاسي PD810801 پال� 

871�91 �ير�� 14 مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند سبز پر�يد پال� 173�64 
�ير�� 11 شما�� موتو� 2082824 

 S1412286172570 شاسي
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � سند كمپاني تيولي به شما�� 659�84 
�ير�� 13 به نا� پر�ين محمد� شما�� موتو� 

 20B1VSGP112754 17391002059044 شاسي
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

برگه سبز � سند كمپاني خو��� پر�يد 
به � � 82�952 �ير�� 21 � � 
 � � NAS411100K3531929

M136302320 مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

سند كمپاني خو��� سو��� پژ�
 جي �� �يكس تيپ 405SLX-TU5 به 
�نگ سفيد ��غني مد� 1395 به شما�� 
شهرباني 317�73 �ير�� 73 به شما�� 

موتو� 164B0078299 به شما�� شاسي 
NAAM31FE3GR044980 به نا� 

سميه نقيبي مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

حسيني � �با�� 

�گهي مفقو�� 
سند كمپاني � بر� سبز خو��� سو��� � 

كا� نا��� تيپ XML6482E-YJD مد� 
1387 به �نگ سفيد به شما�� موتو� 

JM491QME598460 � شما�� شاسي 
NAGVV2VC11I00934 به شما�� 

�نتظامي �ير�� 12 � 986�74 به نا� مهد� 
قانعي حسن �با� مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.

بر� سبز خو��� تيبا 2 سفيد 
مد� 1401 به شما�� شاسي 

 NAS821100N1067948
   M15/9642130 �موتو

369�75 �ير��21 به نا� �مين 
موهبتي مفقو� شد� � فاقد 

�عتبا� �ست.

سند مالكيت (بر� سبز) � كا�� 
مشخصا� � پال� موتو�سيكلت 

DMI مد� 89 �نگ مشكي 
به نا� علي �جبي نيا مو��: 

 NBD/156FMI*80100746*
 NBD***125B8901360 :تنه
�نتظامي: 114 � 29995 مفقو� 
گر�يد� � �� �عتبا� ساقط مي باشد.

(هرسين)

بر� سبز سو��� پر�يد 
GTXI نو� مد��� 

متاليك مد� 1389 پال� 
�نتظامي 192�34 �ير�� 

77 به شما�� شاسي 
 S1412289419640
شما�� موتو� 3342837 

متعلق به محسن بكلي مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

گو�هي مي شو� فاكتو� 
بلو� سيلند� به شما�� 

 14010272584
� به شما�� موتو� 

 12490179745
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني پر�يد صبا شما�� 
شاسي: S1412279644300 شما�� موتو�: 
167401 شما�� پال�: 59 �ير�� 228�63 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز پر�يد مد� 
1374 شما�� شاسي: 

 S1442273105021
شما�� موتو�: 

00765468 شما�� پال�: 
87 �ير�� 892�73 
مفقو� گر�يد� � فاقد 

�عتبا� مي باشد.

بر� سبز پر�يد مد� 
1381 شما�� شاسي: 

 S1412281786009
شما�� 

موتو�: 003211820 
شما�� پال�: 55 �ير�� 

446ه�21 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز � سند 
كمپاني پژ� 405 

مد� 1383 شما�� 
شاسي: 83070147 

شما�� موتو�: 
 12483149615

شما�� پال�: 14 �ير�� 
892�13 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

سند كمپاني موتو�سيكلت 
ياماها مد� 1399 شما�� موتو�: 
G3E4E1944413 شما�� تنه: 
 N3BAANGLML1A10377
شما�� پال�: 143 �ير�� 17227 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد.

بر� سبز پژ� 
206 مد� 1398 

شما�� شاسي: 
 NAAP03EE2KJ150329

شما�� موتو�: 
 165A0167904

شما�� پال�: 93 �ير�� 
134ه�73 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

آگهي مفقودي 
�صل شناس���نامه مالكيت (بر� سبز) � كا�� خو��� سو��� سيستم 
 پر�يد تيپ صبا GTXI به �نگ �طلس���ي � متاليك به شما�� �نتظامي

 65 � 687�15 مد� 1384 به ش���ما�� موت���و� 01209253 � به 
شما�� شاسي S1412284573430 متعلق به �ينجانب �لي نعمتي 
عزيز�با�� فر�ند عبد�هللا به � � 205 متولد جيرفت � به ش���ما�� 
ملي 3030523462 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (فسا)

آگهي مفقودي 
�صل شناس���نامه مالكيت (بر� س���بز) � س���ند كمپاني � كا�� 
موتو�سيكلت سيستم س���ا�ين تيپ CDI 125 به �نگ مشكي به 
شما�� پال� 694 � 73177 مد� 1387 به شما�� موتو� 05064866 
� به ش���ما�� تنه IRAGH8710JA783131 متعلق به �ينجانب 
منيژ� شا�ماني فر�ند ش���ير��� به � �346 متولد فسا � به شما�� 
ملي 2570434469 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (فسا)

آگهي مفقودي 
�صل شناسنامه مالكيت (بر� س���بز) � كا�� خو��� سو��� پر�يد 
سيستم س���ايپا تيپ SL 131 به �نگ نو� مد��� متاليك به شما�� 
�نتظامي 83 � 718�11 مد� 1390 به شما�� موتو� 4100577 � به 
شما�� شاسي S1412290760515 متعلق به �ينجانب فاطمه بديعي 
جهرمي فر�ند محمو� به � � 268 متولد 1333 جهر� � به شما�� 
ملي 2471146570 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (فسا) 

يك �ستگا� خو��� سو��� پژ� تيپ 405GLX مد� 1390 
به �نگ س���فيد ��غني � ش���ما�� پ���ال� 691�57 �ير�� 
42 ش���ما�� موتو� 13990001855 � ش���ما�� شاس���ي 
NAAM31FC3BK244065 متعل���ق ب���ه عليرضا 
جالليا� �قيق �� تا�يخ 1402/2/22 �� مش���هد سرقت شد� 
�ست �� صو�� مش���اهد� با شما�� موبايل 09151087695 

تما� حاصل شو�.

سند كمپاني خو��� 
كاميونت با�� �نگ سفيد 

��غني مد� 1393 
شما�� �نتظامي 298�12 
�ير�� 18 شما�� موتو� 

 ISF38S314189066252
شما�� شاسي 

 NADV4JBB7DJ013540
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز �كا�� ماشين پيكا� �يچ مد� 1398 بنا� 
�ضا پيرحياتى پال� 89�171�ير�� 28 شما�� موتو� 

  NAZRL132PK0018067 شما�� شاسى  ZC24516191
مفقو� گر�يد � ��� ��جه �عتبا� ساقط مى گر�� مالير

بر� سبز پيكا� ��نت مد�1390 پال� 
161�79 �ير�� 89  موتو� 11490034031 
شاسى NAAA46AA9BG201505 مفقو� 

�عتبا�ند���

بر� سبزپژ� 405 به شما�� پال� �ير�� 25 - 973 � 
46 به شما�� شاسى NAAM11CA89K951927 به 

شما�� موتو� 12487137520 بنا� سيف �له پويا مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مى گر��.(نيكو)

مد�� تحصيلى خانم طوبى �ضايى �� ��نشگا� 
�يت �هللا �ملى �� �شته مهندسى كشا���� گر�يش 
صنايع غذ�يى �� مقطع كا�شناسى مفقو� گر�يد � �� 

��جه �عتبا� ساقط مى باشد .�مل

بر� سبز �كا�� موتو� سيكلت هيرمن مد� 
1385بنا� بيژ� محمد� پال� 23325-499 

شما�� موتو� 32101524 شما�� تنه 8547563 
مفقو� گر�يد � ��� ��جه �عتبا� ساقط مى گر�� مالير

كا�� شناسايى � بر� سبز ��نت پيكا� ��� مد� 1390 به 
�نگ سفيد به شما�� پال� 245 � 19 �ير�� 65 به شما�� 
موتو�  NAAA36AA4CG278951E � شما�� شاسى 
11490102861 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.بم

بر� سبز پر�يد 141 مد� 85 �نگ نقر� �بى 
پال� 5 6 - 1 3 3 � 4 3  موتو� 1693502 

شاسى S1482285177117 مفقو� گر�يد� 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست

بر� سبز � سند كمپانى ��نت نيسا� پاتر�� مد� 1983 به 
�نگ قرمز به شما�� پال� 39 � 671�ير�� 73 به شما�� موتو� 
046151 به شما�� شاسى 068099 به نا� �حسا� فا�سى 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مى باشد

بر� سبز پر�يد مد� 1390پال� 38�654�ير�� 
28 بنا� همز� سبز� على �با�� شما�� موتو� 

  S5430090056998 4108971 شما�� شاسى
مفقو� گر�يد � ��� ��جه �عتبا� ساقط مى گر�� مالير

بر� سبزسمند به شما�� پال� �ير�� 27 - 473 � 43 به 
شما�� شاسى NAACS1HE4PF070159 به شما�� 

موتو� 147H0705708 بنا� �منه پاكا�� قاليچى مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مى گر��.(نيكو)

بر� سبز ( سند مالكيت ) خو��� 
سو��� ها� بك سايپا تيبا 2 مد� 
1400 به شما�� پال�  �ير�� 67 
-  863 � 51 به شما�� موتو� 

M15/9171923 به شما�� شاسى 
NAS821100M1306785 به 
نا� فريبا فر�مر�� مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست .
 �صفها�

�گهى مفقو�� كليه �سنا� 
��نت مد� 1387 به شما�� 

پال� 54-323� 18به شما�� 
موتو� 11487018634�به 

شما�� شاسى  
 NAAA46AA58G022564
متعلق به محمد �بر�هيم ���� ��� بز�نى
 مفقو� گر�يد� ��� ��جه �عتبا� 

ساقط مى باشد. (يز�)

بر� سبز � كا�� ماشين 
خو���� سو��� سيستم سمند 

تيپ SOREN EF7+ مد� 
1402 �نگ سفيد شما�� پال� 
25� 197 � 43 شما�� موتو� 

147H0714111 شما�� شاسى 
 NAACS1HE2F075053

مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مى باشد. ��� شهر 

بر� سبز موتو� سيكلت 
�تر� مد� 1385 به 
شما�� پال�  92454 
-816 با شما�� موتو� 

430088 � شما�� 
شاسى 8518613 بنا� 

محمد جهانفر مفقو� 
��� ��جه �عتبا� ساقط 

ميباشد كرما�

سند كمپانى ( فاكتو� فر�� ) � 
كا�� سوخت خو��� سو��� ها� بك 

پژ� 207 مد� 1399 به شما�� پال�  
�ير�� 13 -  718 � 95 به شما�� 

موتو� 178B0036849 به شما�� 
 NAAR03FE8LJ148447 شاسى
به نا� �هر� طباخيا� �صفهانى مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�صفها�

�سنا� � مد��� ( بر� سبز ) � 
( سندكمپانى ) خو��� سو��� 
پژ� 206 به شما�� پال�  �ير�� 

13  - 833 � 18 به شما�� موتو� 
165A0106989 به شما�� شاسى 

NAAP03EE7HJ074258 به 
نا� محمو� حسين ���� كوچه باغى 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. �صفها�

بر� سبز خو��� سو��� ها� بك 
��.��.��  H 315 مد� 93 به �نگ 

نو� مد��� متاليك  شما�� پال� 
84 - 756 � 28 شما�� موتو�  

MVM477FJAE017770 شما�� 
 NATFBAMD5E1014699  شاسى
به نا� ميثم كنا�� نسب  مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مى باشد 
بند�عبا�

مفقو��  كليه مد��� موتو� سيكلت 
125 ترمين(سند فر��� بر� 

سبز� كا�� موتو�) � مد� 1389 به 
شما�� �نتظامى 76733_827 � 

شما�� موتو� 2973283 � شما�� 
تنه 125c8903090  �به �نگ 

قرمز متعلق به خانم نسرين نوشين 
فر مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط ميباشد  بر��جا�

بر� سبز سو���  131 
SE  سايپا مد� 1398 

�نگ سفيد شما�� موتو�  
M13/6412135  شاسى 

  NAS411100K1171138
پال� �ير�� 93_615 � 42 
مالك على �كير نو���پو� ال�� 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.ال�ستا�

بر� سبز سو��� پژ� 207 
مد� 1401 به شما�� پال�  

45-913 � 34 با شما�� 
 166B0088503 �موتو

� شما�� شاسى 
 NAAR03FE3NJ581046

بنا� سيا�� كريمى مفقو� 
��� ��جه �عتبا� ساقط ميباشد 

كرما�

بر� سبز�سند 
كمپانى�موتو�سيكلت هانى - كليك 

150 مد� 1399 به شما�� پال� 
398-39124 به شما�� تنه  

N4ZERHGHKLGF00364  به 
  0149N4Z000234  �شما�� موتو

بنا� محمد ها�� صفر���� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مى گر��.(تبريز)

سند كمپانى ( فاكتو� فر�� ) � بر� 
سبز ( سند مالكيت ) � كا�� سوخت 
مينى بو� فولكس  مد� 1992 به 
شما�� پال�  �ير�� 23 -  582 � 84 
به شما�� موتو� 022809 به شما�� 

 WNZZZ70ZNH059400 شاسى
به نا� سيد� �لسا��� �مامى كليشا�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست . �صفها�

�سنا� � مد��� ( بر� سبز )
 � ( سندكمپانى ) ��نت 

پيكا�  به شما�� پال�  �ير�� 
13 -  784 � 17 به شما�� 
موتو� 11285037871 به 
شما�� شاسى 22103465 
به نا� �حيم جوالنى سو��نى 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست . �صفها�

سند كا�خانه � بر� سبز خو��� 
سو��� پژ� 405 جى �� �يكس 

�� مد� 84 به �نگ مشكى  شما�� 
پال� 84 - 299 � 13 شما�� 

موتو� 12484124886 شما�� 
شاسى 14246230 به نا� 

ساحل چمل ����  مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مى باشند 

بند�عبا�

بر� سبز � سند سو��� پژ� 
405 �نگ خاكستر�_متاليك 
مد� 1391 به شما�� موتو� 
13991004277 شاسى 

 NAAM31FC5CK361485
پال� 83_644�18 متعلق به 
��ضيه ��ال�� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا�. (��ين �شت غالمى)

بر� سبز ( شناسنامه ) سو��� 
 QUIK _ MT  ها� بك سايپا
مد� 1399 شما�� موتو�  

M15/8893229 شما�� شاسى  
 NAS841100L1041180
شما�� پال� 294 � 94 _ �ير�� 
84 بنا� فاطمه فا�يابى مفقو� 
گر�يد� ��� ��جه �عتبا� ساقط 

مى باشد  عالى ���� _ ���

بر� سبز خو��� سو��� پژ� 
پا��  TU5 مد� 1402 
به �نگ سفيد  شما�� پال� 

91 - 279 � 94 شما�� موتو�  
139B0319394 شما�� شاسى  

 NAAN11FE6PK281353
به نا� پرستو سلطانى شيخ �حمد  
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مى باشد بند�عبا�

بر� سبز � سند كمپانى كاميو� 
با�� فلز� سيستم فوتو� تيپ  

BJ1049V9JE6A مد� 1387 به 
�نگ سفيد ��غنى به شما�� پال� 

759 � 92 �ير�� 45 به شما�� موتو�  
HC552669PA15 � شما�� شاسى  
NADV9JE608E070646 مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست بم

بر� سبز سو��� �نو  مد� 1395 
به �نگ سفيد شير� به شما�� 

پال� 62�987�ير�� 73 به شما�� 
 100019606RR161494 �موتو

به شما�� شاسى 
NAALSRALDGA259460 به 

نا� سيد محسن ��سخ مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مى باشد

سند كمپانى ��نت پيكا� 
مد� 1385 شما�� موتو� 
11285039604 شما�� 

شاسى 22105606 
شما�� پال� 682 � 85 _ 
�ير�� 83 بنا� فاضل �مينى 

مفقو� گر�يد� �����جه 
�عتبا� ساقط مى باشد 

شير�� 

بر� سبز � سند � كا�� 
سو��� پيكا� سفيد 
مد� 1383 شما�� 

موتو�11158200743 
شاسى 0082509279 
پال� �ير�� 73_315 � 

33 مالك عبد�له �ستطاعت 
مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.ال�ستا�

بر� سبز سو��� پر�يد 
132 نقر� �� متاليك 
مد� 1389 شما�� 

موتو�3384251 شاسى 
  S1422289150632

پال� �ير�� 83_
235 � 72 مالك �ضا مظفر� 

مفقو� گر�يد� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.ال�ستا�

مفقو�� بر� سبز � سند كمپانى 
موتو�سيلكت شوكا 125 سى �� 

�� سا� ساخت 1389 شما�� پال�  
�ير�� 619 – 75146  شما�� 

موتو� NCS03175 شما�� تنه 
NCS***125S8922543 به نا� 

�ضا �تش �ليگانى مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مى باشد . كليشا�

سند كمپانى � بر� سبز 
خو��� سو��� پژ� �� �� 

مد� 1384 به شما�� 
پال� 831 �54 �ير�� 
96 به شما�� موتو� 

11784007944 � شما�� 
شاسى 13410236 مفقو� 

گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 
مى باشد. شاهر��

�گهى مفقو�� بر� سبز �سند 
كمپانى پژ� 206 ها� بك 

مد� 1384 به شما�� پال� 
54-488 � 71 �به شما�� 

  10FSS15011717 �موتو
�به شما�� شاسى 

19810082متعلق به سپهر 
نو��نى مفقو� گر�يد� ��� ��جه 

�عتبا� ساقط مى باشد. (يز�)

سند كمپانى سو��� نيسا� 
پاتر�� �� ��� مد� 1372 به 
�نگ مشكى معمولى به شما�� 
پال� 49 - 152 � 66 شما�� 

موتو� Z24004834Z  شما�� 
  PNK15Z108433 شاسى

بنا� نعمت �له نيك مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مى باشد كا����

بر� سبز � سند كمپانى تاكسى 
سمند مد� 1388 به شما�� 

پال�  45-913 � 25 با شما�� 
موتو� 12488219267 

� شما�� شاسى 
 NAAC61CA0AF060511

بنا� �سماعيل منظر� توكلى  
مفقو� ��� ��جه �عتبا� ساقط 

ميباشد كرما�

بر� سبز � سند كمپانى 
(315MVM) مد� 1396 
به شما�� پال�  182-65 

� 17 با شما�� موتو� 
 MVM477FJAH060979

� شما�� شاسى 
 NATFBAMD3H1050010
بنا� ثريا كرباسى مفقو� ��� ��جه 

�عتبا� ساقط ميباشد كرما�

كليه مد��� ( سند كمپانى � بر� سبز 
� كا�� شناسايى ) سو��� پژ� پا�� 
مد� 1399 به �نگ سفيد به شما�� 
پال� 83 - 123 � 25 شما�� موتو� 
124K1512526  شما�� شاسى 

NAAN01CE2LH332183  بنا� 
عرفا� ���عى مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مى باشد. كا����

�سنا� � مد��� ( بر� سبز ) 
موتو� سيكلت شوكا 125 

بى كال� به شما�� پال�  �ير�� 
623-   54773 به شما�� 

موتو� NCS014187 به شما�� 
 NCS***125S9032442  تنه
به نا� سيد مهد� سيا�� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست . �صفها�

سند كمپانى � تسلسل �سنا� 
� شناسنامه مالكيت پيكا� 

مد�1382 به شما�� �نتظامى 
336�33�ير��71 

� شما�� موتو� 1128051353 
� شما�� شاسى 0082569539 

مفقو� گر�يد� �عتبا� ند��ند . 
شهركر�

بر� سبز موتو� سيكلت 
�يتو�  CDI125 مشكى 

مد� 1385 پال� 
596_57962 شما�� 

موتو� 430703 شما�� تنه  
 NFM***125R8519156
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست گرگا�

�صل بر� سبز (شناسنامه 
مالكيت)� سند كمپانى 

موتو�سيكلت �يت 125 مد� 
1389�نگ قرمز به شما�� پال� 
64248 -564  � شما�� موتو�  
 � 10700203HJ1P52FMI

شما�� شاسى
  NDZ 125V 8920063 مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مى باشد .

نوبت سو�  �گهى فقد�� مد�� 
تحصيلى  مد�� گو�هى موقت پايا� 

تحصيال� �ينجانب عبد�لسال� �ئيسى 
گو��ئى فر�ند على به شما�� شناسنامه 
5806 صا��� �� بند�عبا� �� �شته 
كا�شناسى �لكتر�نيك صا��� �� ��حد 
��نشگاهى فسا با شما�� 521 مفقو� 
گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� مى باشد 
�� يابند� تقاضا مى شو� �صل مد�� 
�� به ��نشگا� ���� �سالمى ��حد فسا 
به شما�� تما� 07153334347 � 
نشانى فا�� � فسا � كيلومتر 12 جا�� 

فسا - شير�� � شهر� محمد �سو� �هللا� 
��سا� نمايد

�ينجانب محمد محمو�يا� كهق مالك 
خو���� پژ�سو��� به شما�� پال� 
�ير�� 35 - 89 � 194 به شما�� 

شاسى  82029280  به شما�� موتو�  
22568229253  به علت فقد�� مد��� 
(سند كمپانى - ) تقاضا� ��نوشت �لمثنى 
�سنا� مذكو� �� نمو�� �ست. لذ� چنانچه 

فر�� ��عائى �� مو�� خو��� مذكو� ���� 
ظر� مد� �� ��� به �فتر حقوقى شركت 
�ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 14 جا�� 
مخصو� تهر�� كر� شهر� پيكانشهر 
ساختما� سمند طبقه 1 مر�جعه نمايند. 
بديهى �ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� 

طبق ضو�بط �قد�� خو�هد شد.(نيكو)

�ينجانب �لنا� جو��� كهجو� مالك 
خو���� پژ� پا�� به شما�� پال� 

�ير�� 35 - 912 � 98 به شما�� شاسى  
NAAN01CA99E835187   به شما�� 
موتو�  12488050796  به علت فقد�� 
مد��� (سند كمپانى - ) تقاضا� ��نوشت 

�لمثنى �سنا� مذكو� �� نمو�� �ست. لذ� چنانچه 
فر�� ��عائى �� مو�� خو��� مذكو� ���� ظر� 

مد� �� ��� به �فتر حقوقى شركت �ير�� 
خو��� ��قع �� كيلومتر 14 جا�� مخصو� 

تهر�� كر� شهر� پيكانشهر ساختما� سمند 
طبقه 1 مر�جعه نمايند. بديهى �ست پس �� 

�نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط �قد�� خو�هد 
شد.(نيكو)

�ينجانب سيف �له پويا مالك خو���� پژ� 405 
به شما�� پال� �ير�� 25 - 973 � 46 به 

 NAAM11CA89K951927  شما�� شاسى
  به شما�� موتو�  12487137520  به علت 

فقد�� مد��� (سند كمپانى - ) تقاضا� 
��نوشت �لمثنى �سنا� مذكو� �� نمو�� �ست. 

لذ� چنانچه فر�� ��عائى �� مو�� خو��� 
مذكو� ���� ظر� مد� �� ��� به �فتر حقوقى 

شركت �ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 14 
جا�� مخصو� تهر�� كر� شهر� پيكانشهر 

ساختما� سمند طبقه 1 مر�جعه نمايند. بديهى 
�ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط 

�قد�� خو�هد شد.(نيكو)

بر� سبز خو���� فيدليتي پر�يم �نگ مشكي 
 P1016532 :� � � 67 ��97�183 �ير :� �

� � �: SQRE4T15CBJNL60724 مفقو� � 
�عتبا� ند���.

بر� سبز خو���� فيدليتي پر�يم مشكي �نگ � � �: 
 P1016520 :� � � 67 ��97�655 �ير

� �  �: SQRE4T15CBJNL60616 مفقو� 
� �عتبا� ند���.

بر� سبز خو���� فيدليتي پر�يم مشكي � � �: 
 P1016650 :� � � 657�97 ��67 �ير
 SQRE4T15CBJNK61422 :�  � �

مفقو� � �عتبا� ند���.

بر� سبز � بر� كمپاني سو��� 
پژ� 206 شما�� شاسي: 

 NAAP03ED2BJ464006
شما�� موتو�: 

14189051609 شما�� 
پال�: 77 �ير�� 437�54 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

سند � بر� كمپاني 
موتو�سيكلت پالس 
200 شما�� موتو� 

JLZCFG74238 شما�� تنه 
 N5P***200B9512323

شما�� پال� 142 �ير�� 
33488 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز سو��� ها� بك �� 
�� �� X22 شما�� موتو� 

 MVME3T10AHN015954
شما�� شاسي 

 NATFBABU1N1014668
شما�� پال� 50 �ير�� 413�78 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد. 

بر� سبز � كا�� خو��� 
پر�يد GTXI شما�� 
موتو� 1426232 

شما�� شاسي 
 S1412285786256
شما�� پال� 88 �ير�� 

513�14 مفقو� گر�يد� 
� فاقد �عتبا� مي باشد.

سند � بر� كمپاني سو��� 
��نتيا ��خلي مد� 1800 
سوپرلوكس شما�� شاسي 
 S1512282110933

شما�� موتو� 02007036 
شما�� پال� 53 �ير�� 

682�38 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز ��نت 
��يسا� شما�� موتو� 
 11830008257

شما�� شاسي 
 NAAB66PE8FV517773

شما�� پال� 99 �ير�� 
118�42 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد. 

بر� سبز سو���
 �� �� �� 530 شما�� موتو� 

 MVM484FFFD021250
شما�� شاسي 

 NATGCAVF3D1021344
شما�� پال� 77 �ير�� 

847�82 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

 H330 كا�� خو��� برليانس
 BM15L*E025307 �شما�� موتو

شما�� شاسي 
 NAPH330ABF1003206

شما�� پال� 11 �ير�� 452�77 به 
مالكيت خانم ند� عاشو�� با كدملي 

4839723291� صا��� �� چالو�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.

��نشنامه فا�� �لتحصيلي �ينجانب فاطمه عباسي فر�ند جانعلي به شما�� 
شناسنامه 1407 � شما�� ملي 1754949886 صا��� �� �هو�� �� مقطع 

كا�شناسي �شته �يست شناسي سلولي � مولكولي (ميكر�بيولو��) 
صا��� �� ��حد ��نشگاهي تهر�� شما� به شما�� 128865703582 
مو�� 89/6/28 مفقو� گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� 
تقاضا مي شو� ��نشنامه �� به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد تهر�� شما� 
به نشاني: تهر�� � بز�گر�� شهيد بابايي (غر� به شر�) خر�جي حكيميه 

� خيابا� شهيد صد�قي � بلو�� �فا��� � ��نشگا� ���� �سالمي تهر�� 
شما� ��سا� نمايد.

بر� سبز ��يز� 5 مشكي مد� 1401 به � پال� 67 �ير�� 
598�54 به � شاسي NATFCANR8N1018656 موتو� 
MVME4T15BAKP024674 به نا� كشو� محمو�� مفقو� 

� فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز پر�يد پال� 57 � 
494�34 موتو� 239639 

 S1412280709476 شاسي
مفقو� شد� فاقد �عتبا� �ست.


