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سرمایه گذارى 859 میلیارد ریالى 
در توسعه زیرساخت هاى برق رسانى 

استان

وزیر ارتباطات اعالم کرد: راه اندازى 
سامانه اى براى کسب وکارهاى متاثر از 

کرونا
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توزیع 50 هزار بسته معیشتى در ماه مبارك رمضان میان اقشار آسیب پذیر جامعه/ شناسایى 
ناقلین ویروس کرونا با تست هاى جهاد دانشگاهى 

اجراى طرح هاتفان امید در گلستان
ارائه مشاوره کرونایى به 4000 

خانواده

اعتبارات شهرستان کردکوى بر 
اساس اولویتها و نیازمندى هاى 

شهرستان

آگهى مفقودى
ســند کمپانى (کارخانــه) خودرو ســوارى پژو206تیپ2 مدل 1389 برنگ ســفید 
روغنى شــماره موتور 14189029761شــماره شاســى  
شــماره پالك ایران 65-357ن16به نام وحید زارعى منوجان مفقود گردیده و از در جه 

اعتبار ساقط است. بندر عباس
*******************************************************

برگ سبز(شناســنامه) خودرو سوارى پرایدسیستم صبا  مدل 1388 برنگ سورمه 
اى متالیک شــماره موتور 2923966شــماره شاســى  شماره پالك 
ایران 84-581ج56به نام حمیده نصیرى آبکنار مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط 

است. بندر عباس
*******************************************************  

برگ ســبز و ســند کمپانــى موتورســیکلت طرح ویو رنــگ نقره اى مــدل1390 به 
شــماره پــالك ایــران764-58931  شــماره شاســى  شــماره موتور 
 بــه نام هادى مطهــرى فرد مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. سبزوار
*******************************************************

ســند کمپانى و برگ سبز موتورسیکلت پیشرو تریل  مدل1386 شماره 
پالك ایران775-33567 شــماره  *      شــماره شاسى     
 ***  بــه نام الیاس معراجى فرد مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سبزوار
*******************************************************

ســند کمپانى ســوارى پیکان  مــدل1382 شــماره پالك977ج23ایران32 
شــماره موتور11158202168شــماره شاســى 0082500464به نــام رجبعلى ثانوى 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
*******************************************************

شــماره  مــدل1397   - ام.وى.ام  بــک  هــاچ  ســوارى  کمپانــى  ســند 
پالك395م56ایــران36 شــماره موتور  شــماره 

 بــه نــام احمد ناظــرى فرد مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 
ساقط مى باشد. سبزوار 

*******************************************************
برگ سبز ماشین سوارى لیفان - At تیپ مدل 1396 به نام آقاى مهدى بیاتى 
تروجنى  به شماره پالك : 154 ه 43 ایران 10 و شماره موتور :  و 
شماره شاسى :  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

*******************************************************
جواز  ســالح شــکارى تکلول ته پر چخماقى کالیبر 12 به شــماره بدنى 3201002 
ساخت ترکیه بنام آقاى عبداهللا پوریان فرزند حسن صادره از سارى مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*******************************************************

کلیه اسناد و مدارك سوارى سمند مدل 1389  به شماره شهربانى ایران 82- 472 
د 34  و شــماره موتور 12489165311 و شماره شاسى   
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالک متعهد مى گردد مسئولیت ناشى از ضمانت 

کشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گیرد. سارى
*******************************************************

شناســنامه مالکیت و تسلســل اســناد و سند کمپانى و برگ ســبز سوارى سمند به 
شــماره پالك ایــران 82- 258س52 به شــماره موتــور  بــه نام حامد 

خادمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*******************************************************

برگ سبز و کلیه اسناد ماشین سوارى سمند ال ایکس مدل 1384 به شماره پالك 
ایــران 10- 826 د 67 به نام ناهید حمیدى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. سارى
*******************************************************

ســند کمپانــى و ســند مالکیــت ســوارى پــژو 206 مــدل 1394 به شــماره پالك 
شاســى  شــماره  و  موتــور   شــماره  بــه   87 ص   939-99 ایــران 
  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى

*******************************************************
کارت هوشــمند ناوگان تاکسى پژو 405 بیرون شهرى مدل 1386 به شماره پالك: 
ایــران 16 - 461 ع 49 بــه نام جعفر مظلوم فرزند باقر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد قم
*******************************************************

کارت هوشــمند راننده به شــماره 1775269 به نام جواد کدخدازاده فرزند محمد 
به شماره ملى 0383627295 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

*******************************************************
ســند کمپانى و برگ ســبز موتورســیکلت زیگما 125 ســى ســى مدل 1394 رنگ 
قرمز به شــماره پالك: ایران 614 - 49157 به شماره بدنه: 9405817 شماره موتور: 

314096 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
*******************************************************

شاســى:  شــماره  بــه   1398 مــدل  پــارس  پــژو  ســوارى  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 شــماره موتــور:  رنگ ســفید به شــماره 
پالك: ایران 16 - 328 ص 11 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد قم

*******************************************************
برگ سبز و کارت موتورسیکلت سیستم زیگما 125 سى سى مدل 1395 به شماره 
پــالك: ایــران 614 - 73954 به شــماره موتور:  شــماره شاســى: 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشدقم
*******************************************************

ســند کمپانى خودرو پژو 405  مدل 1393 به شماره پالك: ایران 16 - 318 
ق 98 به شــماره موتور:  شــماره شاسى:  

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد قم
*******************************************************

پروانــه بهــره بردارى به نام شــرکت صنایع فــوالد ریزان مبتکر به شــماره پروانه 
78315 / 126 به تاریخ صدور: 1381/2/31 به نشانى: قم، شهرك صنعتى شکوهیه، 
قطعه  مربوط به تولید محصوالت: ریخته گرى چدن خاکســترى با ظرفیت ساالنه 127 

تن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
*******************************************************

برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى پژو 405 رنگ نقره اى متالیک مدل 1392 
به شــماره موتــور:  به شــماره شاســى:  

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد قم
*******************************************************

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان رضا رضایى دادخواســتى به طرفیت خوانده ابراهیم شــریعتى  به خواسته 
مطالبــه وجــه  ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 99/4 ثبت 
گردیــده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمــى خوانده دعوى 
مجهول المکان مى باشــد اینک در راســتاى ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
به خوانده ابالغ میگردد که جهت رســیدگى به خواســته خواهان در روز 06/03/1399 
تاریخ 06/03/1399 ســاعت 16:00 در حوزه 111  شــوراى حل اختالف اللجین حاضر 
و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویا بگیرد واال شورا غیابا رسیدگى و صدور راى 

خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

اصالحیه
پیرو آگهى 1926/ م الف که در مورخ 98/12/27 در روزنامه سیاست روز منتشر 
گردیده خریدارى از مالک رسمى وراث محمد دشمیر صحیح است که بدین صورت اصالح 

مى گردد.

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


