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گهی تلفنی  قبول آ

گمشده 
و پیدا شده

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

موتورســیکلت  بــرگ   2 ســند 
آپاچــی مــدل 94 بشــماره پالک 
79999-  ایران 128 بشــماره 
موتور 0E6AF2076291 بشماره 
 N2G***180P9420203 شاسی
بنام امیرحســین صوفــی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز هاچ بــک تیبا 2 به 
شــماره انتظامــی 732 ن 52 
ایران 67 مدل 1400 موتور 
شاســی   M15/9195343
 NAS821100M1312963
به نام مرضیه حسن اصفهانی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

 151 پرایــد  وانــت  ســبز  بــرگ 
موتــور:  شــماره  بــه  مــدل 1399 
M13/6443061 به شماره شاسی: 
رنگ  به   NAS451100L4908129
ســفید بــه شــماره پــالک 30 ایران 
361 س 69 بــه نام فاطمــه زارعی 
کرده مهین کد ملی 0016399331 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز وانت نیسان تیپ 
24 به شــماره انتظامی 669 
و 41 ایران 73 مدل 1372 
شاســی   011918 موتــور 
محســن  بنــام   088815
حسین زاده مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند مالکیت شــش دانگ ساختمان 
دوطبقــه با پــالک شــماره 40-413 
فرعــی واقــع در بخــش دو خرم آباد 
ملــک اینجانب عشــرت اللــه رخی که 
در صفحه 181 دفتــر 69 امالک زیر 
شماره 25154 به ثبت رسیده واقع 
در خرم آباد لرســتان منطقه گلدشت 
نرسیده به بیمارستان تأمین اجتماعی 
کوچه گالیول ســوم مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز خودروی 
ســواری پژو پارس رنــگ نقره ای 
متالیــک، مدل 1383 به شــماره 
انتظامــی 713 ط 14 ایــران 10، 
شــماره موتور 12483183749 
و شــماره شاســی 83880824 
متعلق بــه آقای ابراهیــم قربانی 
هلل وجه ســری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
 125CC پرواز  موتورسیکلت 
به شــماره انتظامــی 65459 
ایران 688 مــدل 89 موتور 
156FMI0117113 شاســی 
N2N***125R8955609 به 
نام محمود رشــیدیان مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

 C-180 برگ ســبز بنز
مدل 1994 به شــماره 
انتظامــی 167 ی 78- 
ایــران 77 بــه شــماره 
 12009503 موتــور 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز ســواری پرایــد 
جی تی ایکس به شماره انتظامی 
654 ب 11 ایــران 58 مدل 
1383 موتــور 00691204 
 S1412283236831 شاسی
به نــام محمدعلی زائر انگالی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ی  و ر د خــو ســبز  گ  بــر
پرایــد بــه رنــگ زرد مدل 
 1385 و بــه شــماره پــالک 
113 ت 24 ایران 78 و به 
موتور 1792862  شــماره 
شاســی   ره  شــما بــه  و 
 S1412285001310
یــف  صد لکیــت  ما بــه 
کدملــی  دارای  کرامتــی 
مفقــود   1620997819
گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

 ســند و فاکتــور فــروش خــودرو 
)برگ سبز( خودرو سواری سیستم 
پــژو تیــپ GLX-XUV 405 مــدل 
1396 رنــگ متالیــک بــه شــماره 
موتــور 124K1036271 شــماره 
 NAAM01CE4HK582627 شاسی
نقلیــه  ســیله  و ســه  شنا
 VIN: IRFC961V1S5582627
 32 ج   769 انتظامــی  شــماره   و 
ایــران 51 بــه نــام آقــای ماهــان 
حســین پور فرزنــد مختــار متولــد 
1395/3/8 صادره تهران به شماره 
ملی 0155006231 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز پارس TU5 شاسی 110354 
 -91 س   839 انتظامــی   بشــماره 
ایران 40 بنام حمید افشردی دیبازر 

مفقود و فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز تیبا 2 مــدل 1400 شاســی 
99562 به شماره انتظامی 862 ص 32- 
ایــران 40 به نام حامد ولــی زاده مرزونی 

مفقود و فاقد اعتبار است.

 بــرگ ســبز وانــت نیســان 2400 بــه شــماره انتظامــی 452 و 39
 00C89811 ایــران 73 مــدل 1381 موتور 00191634 شاســی 
بنام محمد فتحی نژاد اصطهباناتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اسامی ۶  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

آمل- منطقه برند سعادت آباد
205 متر باغ دور دیوار داخل 

مجموعه، نزدیک شهرک
0911-۶909۶79

خرید و فروش 
انواع خودرو

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال

09123576576

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
0912534۶۶94

مجله
موتورسیکلت را از

 روزنامه فروشی ها بخواهید

خرید و فروش
کلیه امالک

آبسرد- پزشکان
750 متر زمین دوردیوار سند دار

انشعابات شهری- پای ملک
091283049۶۶

مـتفرقـه

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33۶84837 - 09125387044 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 481۶0 و شناسه ملی 10100933582

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران می رساند جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در روز یکشنبه مورخ 
1400/3/9 راس ســاعت 10 صبح در محل دائمی شرکت 
واقع در: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میرداماد- جنب 
کوچــه یزدان پناه- ســاختمان پیروز- طبقــه 4 واحد 401 

برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب هیئت مدیره جدید

2- تعیین سمت اعضای هیئت مدیره جدید
3- تعیین دارندگان حق امضا

هیئت مدیره

شــماره  بــه  مهــر  مســکن  پیش فــروش  قــرارداد 
90/100/7833 به تاریــخ: 1391/1/24 مربوط به 
آپارتمــان 77/82 مترمربع به پــالک ثبتی 165 واقع 
در فاز 5 شــهر جدید پرند به نام ســجاد نوایی فرزند 
ابراهیم به شماره شناســنامه 2279 صادره از ری به 
شــماره کدملی: 0493177833 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

نام مستعار کودک:   نیکی میرعلی نقی

تاریخ تولد: 1397
محل پیدایش: نعمت آباد

زمان پیدایش: 1400/1/7

نام مستعار کودک:   امیررضا اقبال نژاد

تاریخ تولد: 96/10/8
محل پیدایش: ورامین

زمان پیدایش: 99/6/12

نام مستعار کودک:   مونا امانی

تاریخ تولد: 1397حدودا 2 ساله
محل پیدایش: روستای درسون آباد

زمان پیدایش: 99/6/1

نام مستعار کودک:   امیرعلی  سلطانی

تاریخ تولد: حدودا 4 ساله 1395
محل پیدایش: خیبرآباد

زمان پیدایش: 99/9/4

نام مستعار کودک:   عسل

تاریخ تولد: 1397حدودا 2 ساله
محل پیدایش: پیشوا

زمان پیدایش: 99/12/3

نام مستعار کودک:   گیتی
تاریخ تولد: 1400/1/27
محل پیدایش: بیمارستان 

اکبرآبادی
زمان پیدایش: 1400/1/27

صفحه 8
سه شنبه ۲8 اردیبهشت 1400 
۶ شوال 144۲ - شماره ۲۲۷4۹

بقیه از  صفحه۷


