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افتتاح و کلنگ زنى طرح هاى بنادر استان 
بوشهر با اعتبار 340 میلیارد تومان 
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کلنگ زنى و افتتاح ده ها پروژه عمرانى 
در استان اصفهان همزمان با هفته دولت

انتخاب یزد به عنوان شهر دوستدار کودك

مدیرعامل آبفاى گیالن از افتتاح 32 پروژه در 
هفته دولت خبر داد
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آیین  معارفه و تودیع سرپرست  مخابرات منطقه قزوین برگزار شد.
 با حکم مدیر عامل مخابرات ایران، مهندس نصرآبادى به عنوان سرپرست مخابرات منطقه قزوین معرفى گردید.

دو پروژه برق منطقه اى گیالن افتتاح و 
به بهره بردارى رسید

افزایش 14 درصدى مصرف گاز در 
خراسان رضوى طى مرداد 99

آگهى تغییرات شــرکت کشــت گستر مشهد شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
21588 و شناسه ملى 10380370799 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مــورخ 1398/9/17 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شــرکت الحــاق گردید و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: آموزش ترویجى کشاورزى- برگزارى همایش 
ها ، کنفرانس - برگزارى جشن ها و مراسم سوگوارى پس از اخذ مجوزهاى الزم 
وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى مشهد (963844)

آگهى مزایده اموال منقول
شــماره نامــه:139904910359002670 شــماره پرونــده:ش 2004 به موجب 
پرونده اجرایى کالســه له علیه اموالى به شــرح زیر:1-یخچال ارج(مستعمل) 300,000 
ریال2-ققســه کتاب 200,000 ریال3-قفســه چهار کشــو 2 عــدد 300,000 ریال4-
تلویزیون 21 اینچ گلدســتار 500,000 ریال 5-میز کار سه عددى مجموعا 1,500,000 
ریال 6-میز نقشــه کشى 1,500,000  ریال 7-گاوصندوق با درب باز فاقد اشیاء داخل 
5,000,000 ریــال 8-صندلى 7 عــدد 350,000 ریال متعلق به مدیون به آدرس مال-
آمل خ 17 شــهریور کوچه بنیاد شهید ســاختمان پارس که برابر نظریه کارشناس رسمى 
/مامــور اجرا به مبلغ 9,650,000 ریال ارزیابى گردیــده از طریق مزایده به فروش مى 
رســد.مزایده از ســاعت 9 الى 12 مورخ بیست و نه شــهریور نود و نه (99/6/29) در 
محــل اجراى ثبت آمل از مبلغ ارزیابى آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته 
خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى غیرمترقبه گردد ، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام مى شــود و حقوق دولتى و حق مزایده 

طبق مقررات وصول خواهد شد.تاریخ انتشار:پنج شنبه 99/6/6 .م/الف
مدیر اجر ا واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سید اسماعیل بنى هاشمى

آگهى حصر وراثت
خانم کبرى على زاده به شناســنامه شــماره 2526 باوکالت مریم نائیجى به اســتناد 
شــهاد نامه و گواهى فوت و رونوشت شناســنامه ورثه،درخواستى به شماره 9900526 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان حسین على زاده به شناسنامه 
شــماره 4 در تاریخ سه شنبه 4 اسفند 1388 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتنــد از:1-فاطمــه صغــرى ســرادار فرزند عیســى شــماره شناســنامه 523 زوجه 
متوفى2-ذبیح اله على زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 10381   3-محمد على زاده 
فرزند حســین شماره شناسنامه 2   4-حســن على زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 
5415   5-معصومــه علــى زاده فرزند حســین شــماره شناســنامه 608   6-کبرى على 
زاده فرزند حســین شماره شناسنامه 2526   7-ســمانه على زاده فرزند حسین شماره 
شناســنامه     6250001018 همگى فرزندان متوفى.اینک شــورا با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت 
نامــه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا مراجعه و 

تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف شعبه حکمى چمستان-احمد خسروى

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 990492-اجراى ثبت سبزوار
پدر:محمدتاریــخ  اردیزى-نــام  نظریــان  رحمــن  آقــاى  بــه  بدینوســیله 
شناســنامه:452به  ملى:0791779831شــماره  تولد:1339/01/01شــماره 
نشانى:ســبزوار روســتاى اردیز.ویاســین نظریــان اردیــزى نــام پدرعلــى اصغرتاریــخ 
تولد:1397/06/24شــماره ملى:7530084127بــه نشانى:سبزوارروســتاى اردیز با 
والیت رحمن نظریان اردیزى به نشــانى ســبزوار روســتاى اردیز.وخانم حلیمه ابراهیمى 
ملى0791779726شــماره  تولد:1341/11/10شــماره  اصغرتاریــخ  پدرعلــى  نــام 
شناســنامه441به نشانى:سبزوار روســتاى اردیزابالغ مى شــود که خانم فاطمه نظریان 
اردیــزى جهــت وصول پنجــاه وچهارعددســکه طــال تمــام بهــارآزادى باقیمانــده مهریه 
بــه اســتنادمهریه منــدرج در ســند ازدواج شــماره 12234-1395/04/30دفتــر 
ازدواج4317ســبزوار علیــه شــمااجرائیه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــى به کالســه 
9900492در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مــورخ 99/06/01محل اقامت 
یاســین نظریان اردیزى به شــرح متن ســند شــناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشارمحلى آگهى مى شودوچنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننماییدعملیات اجرائى جریان خواهد یافت. تاریخ انتشــار:پنج شــنبه 

1399/06/06
.على اب باریکى رئیس ثبت اسنادو امالك سبزوار

فقدان سند مالکیت
خانم زهرا کاغذلو مالک مقدار یک ســهم مشــاع از هشت ســهم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ دو قطعه زمین دیمى به پالکهاى 1047 و 1056 فرعى از یک اصلى و یک سهم 
مشــاع از هشت سهم ششــدانگ یک قطعه زمین دیمى به پالك 183 فرعى از یک اصلى 
و یک ســهم مشاع از هشــت سهم ششــدانگ یک قطعه زمین آبى به پالك 1619 فرعى 
از یــک اصلى به ترتیب به مســاحت هاى 28000 مترمربــع و 7600 مترمربع و 4800 
مترمربع و 4400 مترمربع واقع در اراضى رامیان بخش 8 حوزه ثبتى و با ارائه دو برگ 
استشــهادیه گواهى شده توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 آزادشهر ادعا نموده 
که سند مالکیت دفترچه اى به شماره 417250 به مقدار یک سهم مشاع از هشت سهم 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین دیمى به پالکهاى 1047 و 1056 فرعى 
از یک اصلى و یک ســهم مشاع از هشت سهم ششــدانگ یک قطعه زمین دیمى به پالك 
183 فرعى و یک ســهم مشــاع از هشت ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین آبى به پالك 
1619 فرعــى از یــک اصلى که ذیل ثبت 10147 صفحه 229 دفترجلد 48 به نام زهرا 
کاغذلو صادر و تســلیم گردیده که مالک اعالم نموده به علت اســباب کشى مفقود شده و 
تقاضاى صدور المثنى سند را از این اداره نمودند. علیهذا باستناد ماده 120-آئین نامه 
اصالحــى قانــون ثبت مراتب دریک نوبت آگهى مى گردد تا هرکس نســبت به ملک مورد 
آگهــى معامله دیگرى انجام داده یا مدعى وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد باید تا 10 
(ده) روز پس از انتشــار آگهى به ثبت محــل مراجعه و اعتراض کتبى خود را ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى 
ســند مالکیت را برابر مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م-الف: 8500 

تاریخ چاپ: 99/06/06
 بهمن سارلى -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامیان

متن آگهى 
جناب آقاى وحید کنعانى قاســم قشالقى مجهول المکان بدینوسیله به 
اطالع مى رساند. برابر دادنامه 9909974548200451 شماره پرونده 
9809984548200310 شــماره بایگانــى شــعبه 980398 در تاریــخ 
1399/3/13 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرســتان 
پارس  آباد طالق مابین آقاى وحید کنعانى قاســم قشــالقى فرزند احمد و 
خانم اعظم ایماش زاده فرزند فرج به جنابعالى اخطار داده مى شــود ظرف 
مدت 10 روز پس از تاریخ نشــر آگهــى جهت ثبت و اجراى صیغه طالق به 
آدرس پــارس آباد میــدان آزادى (اجیرلو) ضلع جنوبى ، جنب نمایشــگاه 
ســپه دفترخانه ازدواج شماره 66 و طالق شماره 54 مراجعه نمایید. ضمنا 
در صــورت عدم حضور در مهلت مقرر برابر حکم صادر کننده گواهى عدم 
امکان ســازش اقدام به ثبت و اجراى صیغه طالق خواهد گردید و ادعاى 

بعدى شما قابل استماع نمى باشد.

سردفتر ازدواج و طالق شماره 66 و 54 اسالم آباد پارس آباد

دادنامه
شماره پرونده:10/96/733 شماره دادنامه:104-97/3/9 به تاریخ 97/3/6 در 
وقت مقرر/فوق العاده جسه شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل به تصدى امضاکنده ذیل 
تشکیل پرونده کالسه فوق تحت نظر است مالحظه مى گردد شورا ختم رسیدگى را اعالم  با 
اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى به شرح ذیل مى نماید.خواهان:مصطفى 
عبداللهــى –آمل بلوار منفــرد نبش امیر24 اتو گالرى راهنورد خوانده:فرشــید رحمانى-
مجهول المکان خواســته:مطالبه ضرر و زیان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دادخواست 
مصطفى عبداللهى فرزند نعمت اهللا به طرفیت فرشــید رحمانى2-على حســین پور فرزند 
مرتضى به خواســته مطالبه ضــرر وزیان خودرو 206 به شــماره 756ق28ایران82 مبلغ 
70,600,000 ریال ناشــى از تصادف وفق نظر کارشناســى به احتساب هزینه کارشناسى 
،هزینــه پارکینــگ و محل جرثقیل به مبلــغ 8,000,000 ریال با هزینه دادرســى خواهان 
اظهار داشــت مالک خودرو 206 به شماره 756ق28 ایران82 مى باشم که خوانده بر اثر 
بــى احتیاطــى در تاریخ 96/9/5 خودرو بنده در حال محل خســارت به خــودرو بنده وارد 
گردیده اســت کارشناسى شــده تقاضاى صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و 
زیان و خسارت ناشى از تصادف اعم از هزینه کارشناسى و پارکینگ را نموده است خوانده 
ردیف اول در شورا اظهار داشت در حال محل ماشین به طرف آمل بودم که مرا خواب برد 
و ماشــین این جانب و ماشــین یدك 206 به بســتن کنار جاده برخورد کرد خسارت دید و 
دیگر چیزى متوجه نشدم خوانده ردیف دوم اظهار داشت بعد از حادثه رضایت نامه کتبى 
گرفتم مبلغ چهار میلیون ریال به ایشان دادم رضایت نامه کتبى را به شورا ارائه ننموده 
،شورا خواسته خواهان را صحیح دانسته به استناد مواد 198و519 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 70,600,000 ریال ( هفت میلیون 
و شصت هزارتومان) و مبلغ چهار میلیون و دویست هزار تومان بابت محل خودرو از محور 
هــراز به پارکینگ و هزینــه پارکینگ و دو میلیون و پانصد هزار ریال هزینه حمل از جاده 
هــراز به تعمرگاه و مبلغ 4,095,000 ریال (چهار میلیون و نود هزارریال) در حق خواهان 
صــادر و اعالم مى دارد . در مورد دادخواســت خواهان به طرفیــت خوانده ردیف دوم به 
خواسته مطالبه ضرر و زیان خودرو 206 شورا به استناد بند 4 ماده 4 قانون مذکور قرار 
رد دعواى خواهان را صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره حضورى ظرف بیست روز پس از 

تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى آمل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دهم حل اختالف آمل-على معافى

آگهى مفقودى
مدرك تحصیلى اینجانب حامد کودرى فرزند کاوه به شــماره شناسنامه 1050 صادره 
از همدان در مقطع کارشناسى رشته علوم سیاسى صادره از واحد دانشگاهى آزاد همدان 
با شماره ســریال 148717101313 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. از 
یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد همدان به نشــانى 
همدان ، شهرك مدنى ، بلوار امام خمینى (ره) ، بلوار پروفسور موسیوند ، مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالمى ارسال نماید.
****************************************

مجوز حمل ســالح شکارى ساچمه زنى-کالیبر 12-ساخت ترکیه-مدل ته پر کوسه به 
شماره سالح 3856 به نام اصغر مظاهرى به شماره ملى 4269363517 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
****************************************

/2تن مدل1387برنگ- برگ سبز(شناسنامه) کامیونت  سیستم ایسوزو تیپ 
سفید-روغنى شــماره موتور532684شاســى  پالك 
ایران 42-583ع 66به نام ناصریعقوبى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

بندر عباس
****************************************

برگ سبز(شناســنامه) خودرو ســوارى  سیســتم لکســوس RX مدل2013برنگ-
ســفید- شــماره   نام هاجر فوالدى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندر عباس
****************************************

کارت هوشــمندناوگان مسافربرى به شــماره انتظامى ایران 73-384ع98و شناسه 
یکتاى  شــماره هوشمند 3311577  مینى بوس آرین به نام 

مهدى موسى فرد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندر عباس
****************************************

ســند کمپانى و برگ سبز سوارى پژوآردى آى 1600 رنگ یشمى روغنى مدل 1384 
شــماره موتور 11784084954 شــماره شاســى 13487171 شــماره پالك ایران62-

619ب67 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى
****************************************

برگ ســبز و سند کمپانى سوارى پژو پارس رنگ نقره اى متالیک مدل 1383 شماره 
موتور 12483104953 شــماره شاسى 83812613 شماره پالك ایران 82-748ق49 

به نام محسن على نژاد مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
****************************************

کلیه مدارك شــامل برگ سبز-ســند –کارت موتور-کارت سوخت و ... موتورسیکلت 
هونــدا  نامــى مــدل 1395 شــماره پــالك 580-91977 بــه شــماره موتــور 
 شــماره شاســى  ***  مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى 

بسمه تعالى
بدینوســیله از کلیه شــرکاء شــرکت بازرگانى وخدمات کشاورزى 
مغــان ارس(مســئولیت محــدود) به شــماره ثبــت 2091  دعوت به 
عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى شــرکت که در ســاعت 
30/9مورخ 16/6/99ومجمع عمومى فوالعاده در ســاعت 11 همان 
روز، در محل شــرکت به آدرس  پارس ابادمغان،خیابان شهیدبهشتى 

،پاساژانیشه ،طبقه اول تشکیل مى شود، حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه مجمع عمومى عادى

1ـ انتخاب و تعیین سمت اعضاى هیئت مدیره 
2ـ بررسى و تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت

3ـ تعیین وضعیت حق امضاء
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

1- تغییر اساسنامه
2- افزایش یا کاهش سرمایه

3- تغییر تعداد اعضاى هیئت مدیره
4- انحالل شرکت

هیئت مدیره

شــهردارى اروندکنــار در نظــر دارد عملیات زیرســازى 
پایــه  مبلــغ  بــا  اروندکنــار  شــهر  معابــر  وآســفالت 

10/097/085/885 ریال 
براســاس فهرســت بهاى ســال 99 را به شــرکتهاى که 
داراى گواهینامه تشــخیص صالحیــت حداقل پایه 5 در 
رشــته راه و باند باشــند از طریق مناقصه واگذار نماید 
لذا متقاضیان از تاریخ نشــر به مدت 7 روز مهلت دارند 
جهــت خرید اســناد مناقصه بــه امــور قراردادهاى این 

شهردارى مراجعه نمایند 
تلفن : 53392466 و 53392477 

فقدان سند مالکیت
سید جواد شــاهچراغى برابر تفویض وکالت شماره 10762- 93/05/01 
تنظیم دفترخانه 32 رامیان به وکالت از طرف هاجر باى مالک ششدانگ یک قطعه 
زمیــن به پالك5507 فرعى از یک اصلى به مســاحت 148/6 مترمربع واقع در 
اراضــى رامیان بخش 8 حوزه ثبتى و با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهى شــده 
توســط دفترخانه اســناد رســمى شــماره 32 رامیان ادعا نموده که سند مالکیت 
ششــدانگ یــک قطعه زمیــن  به پــالك 5507 فرعى از یک اصلى کــه ذیل ثبت 
2445 صفحه 274 دفترجلد 19 به نام هاجر باى صادر و تسلیم گردیده و برابر 
سند ر هنى شماره 2074 مورخ 1390/08/18 دفترخانه 72 آزادشهر درقبال 
مبلغ 273/099/291 ریال در رهن بانک مســکن شــعبه آزادشهر قرار گرفته 
که وکیل مالک اعالم نموده ســند مالکیت تک برگى به شماره 590945 الف 94 
به علت اســباب کشى مفقود شــده و تقاضاى صدور المثنى سند را از این اداره 
نمودند. علیهذا باســتناد ماده 120-آئین نامه اصالحى قانون ثبت مراتب دریک 
نوبت آگهى مى گردد تا هرکس نســبت به ملک مــورد آگهى معامله دیگرى انجام 
داده یــا مدعى وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد باید تــا 10 (ده) روز پس از 
انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض کتبى خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنى ســند مالکیــت را برابر مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. 

م-الف: 8501 
 بهمن سارلى -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامیان

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 
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