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مهندس نصرآبادی مدیرمخابرات 
 منطقه قزوین:

ازاول دیماه تاکنون 6  ایستگاه تلفن 
همراه  به نسل جدید تلفن همراه ارتقا 

 پیدا کردند
منطقــه  مدیرمخابــرات  نصرآبــادی  مهنــدس 
قزویــن  با اشــاره بــه نیــاز روزافزون مــردم به 
ســرویس های مخابراتــی  در ایام کرونــا و بهره 
منــدی هرچه بیشــتر و بهتر انها ازابتــدای دیماه 
جــاری6 ایســتگاه تلفــن همــراه روســتایی به 
 تکنولوژی نســل ســوم یاچهارم اتقــاء پیداکردند
افزودازمجموع  مدیر مخابــرات منطقــه قزویــن 
6 ایســتگاه تلفــن همراه روســتایی اعالم شــده 
۲ایستگاه درشهرســتان قزوین شامل رودبارالموت 
شــامل  اوج  درشهرســتان  شرقی،۲ایســتگاه 
آبیک  درشهرستان  وآبگرم،۲ایستگاه  حصارولیفصر 
شامل بشاریات شرقی و غربی میباشد که درمجموع 
۷۱۷ خانوار روســتایی باجمعیتی بالغ بر۲۴۸۰نفر 
ازاین امکانات بمنظوراستفاده از اینترنت تلفن همراه 
 خصوصا درمسائل درسی و آموزشی بهره مند شدند
وی افرادبهــره منــد ازســرویس هــای ایجــاد 
شــده روســتایی درشهرســتان های اعالم شده 
را شــامل۲۰۰ خانــوار باجمعیت بالــغ بر6۵۰نفر 
خانوارباجمعیتــی  آبیــک،۳۲۰  درشهرســتان 
قزویــن،۲۱۷  بر۱۱۰۰نفردرشهرســتان  بالــغ 
درشهرســتان  نفــر  خانوارباجمعیتی بالغ بــر۷۳۰ 
آوج برشــمرد که مخابــرات منطقه قزوین باتالش 
کارکنان خدوم خود توانســته است این امکانات را 

دراختیارانان قراردهد

معرفی نیروگاه شهید رجایی به عنوان 
برترین شرکت و کسب عنوان اول در 

ارزیابی سال 1398
نیروگاه شهید رجایی عنوان نخست و برتر ارزیابی 
عملکرد سال ۱۳9۸ را در بین نیروگاه های حرارتی 

کشور به دست آورد.
در بررسی های شــرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتــی از عملکــرد نیروگاه های کشــور که به 
طور ســاالنه انجام می شود، نیروگاه شهید رجایی 
توانست با دریافت باالترین امتیاز بین نیروگاه های 
حرارتی، عنوان نخست ارزیابی عملکرد سال 9۸ را 
به دســت آورد. در فرآیند اجرای ارزیابی عملکرد 
نیروگاه ها برای معرفی شرکت های برتر، شاخص 
های مختلفی به ویژه شــاخص های عمده تولید، 
از ســوی داوران مورد بررسی قرار می گیرد که در 
این میان، نیروگاه شــهید رجایی با ارائه مستندات 
مربوط به رشد شــاخص های خود توانست به این 
موفقیت دســت یابد. اجرای به هنگام فعالیت های 
تعمیراتی و بهره برداری مبتنی بر استاندارد تعریف 
شــده، ، انجام اصالحیه هــای الزم در واحدهای 
ســیزده گانه با هدف افزایش بهره وری و راندمان 
واحدها، بهره مندی از تجهیزات و قطعات بومی با 
تکیه بر ظرفیت دانش و متخصصان داخلی، همراه 
با توسعه شاخص های آموزشی و توجه به ظرفیت 
های منابع انسانی، از دالیل موفقیت نیروگاه شهید 

رجایی در دست یابی به این عنوان است.
ایــن نیروگاه بــا برخــورداری از نیروی انســانی 
متخصــص و با تجربــه، هرســاله درارزیابی های 
ســاالنه، موفق به کســب عناوین برتر می شود. به 
طوری که سال گذشته در گردهمایی مدیران ارشد 
صنعــت تولید برق حرارتی کشــور، با اهدای لوح 
تقدیر، عناوین نخســت ارزیابی عملکرد سال های 

96 و 9۷ دریافت نمود. 

اخبار

یــزد- خبرنــگار روزنامه سیاســت روز؛محمدمهدی لطفی، 
رئیــس پارک علم و فناوری یزد در نشســت خبری رویداد 
بزرگ ســرمایه گذاری »ســکوی پرتاب یزد« که از طریق 
ســامانه برخط خانه مطبوعات استان یزد برگزار شد، گفت: 
کاروان ســرمایه گذاری اســتانی ۱۰۰ اســتارتاپ متشکل 
از شــرکت دانش بنیــان برکت و صنــدوق های تخصصی 
ســرمایه گذاری حوزه نوآوری وابسته به این موسسه و سایر 
صندوق هــای کشــور، بزرگترین رویداد ســرمایه گذاری 
 یــزد را با عنوان »ســکوی پرتــاب یزد« برگــزار می کند.
وی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد اجرا 
کننده اصلی این رویداد در استان بوده و پارک علم و فناوری 
یزد، مجموعه دانشگاه ها و نهادهای استانی در برگزاری آن، 
صنــدوق را یاری خواهند کرد، گفــت: امیدوارم این رویداد 
باعث خیر و برکت در استان شــده و سرمایه گذاری خوبی 
 در انتها برای تیم های اســتارتاپی استان یزد صورت گیرد.
لطفی از ثبت نام بیش از ۱۵۰ تیم در رویداد سکوی پرتاب 
یــزد تا به امروز خبر داد و گفت: پیش بینی من این اســت 
که با توجه به قابلیت اســتان یزد و اطالع رســانی مناسب 

 رســانه ها این تعداد تا آخر هفته به بیش از ۱۰۰تیم برسد.
وی هــدف از برگزاری این رویــداد را توجه ویژه و حمایت 
از اســتارت آپ هــای موفق اســتان یزد و ایــده های نو 
عنوان کرد و گفت: پیام مجموعه ۱۰۰اســتارتاپ با عنوان 
ســکوی پرتاب یزد این است که هیچ مجموعه ای که ایده 
 نوآورانه ای دارد نباید به دلیل عدم تامین مالی رشــد نکند.
رئیس پارک علم و فناوری یــزد هدف دوم از برگزاری این 
رویداد را بازگرداندن شور و نشاط به مجموعه استارتاپ های 
اســتان یزد بعد از مشــکالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا دانســت و افزود: یکی دیگر از اهداف 
برگزاری رویداد ســکوی پرتاب یزد این اســت که حضور و 
مشارکت متخصصین و داوران فنی کسب و کارهای مختلف 
از استان و کشور در طول فرآیند یک ماهه و به خصوص در 
روز رویداد، یک کارگاه آموزشــی برای تیم های استارتاپی 
اســتان یزد اســت که موجب می شــود حتی در صورت 
عدم جذب ســرمایه گذار، در آینده بــا تجربه های جدید 
 و ایده های توســعه یافته تر و محصول بهتر حاضر شــوند.
لطفی دامنــه پذیرش ایده ها و تیم های اســتارتاپی را در 

رویداد ســکوی پرتاب یــزد نامحدود دانســت و گفت: از 
ایــده هایی که یک مجموعه دانشــجویی داشــته و حتی 
نمونــه محصولی ایجــاد نکردند تا شــرکت هــای فناور 
و دانــش بنیان که ســال هاســت فعالیت داشــته و می 
خواهنــد ایده یا محصول خود را تجاری ســازی کنند می 
 توانند در رویداد بزرگ ســکوی پرتاب یزد شــرکت کنند.
وی بــا بیان اینکه فراخــوان رویداد بزرگ ســکوی پرتاب 
یــزد به هیچ مجموعه در اســتان محدود نشــده و به همه 
مجموعه ها ارسال شده است، گفت: حتی واحدهای تحقیق 
و توســعه شــرکت های صنعتی که می خواهند محصول 
خــود را تجاری ســازی نموده و یا با جذب ســرمایه گذار 
ریسک ســرمایه گذاری خود را پایین بیاورند می توانند در 
 بزرگترین رویداد ســرمایه گذاری استان یزد شرکت کنند.
وی با اشــاره بــه اینکــه حضــور کاروان اســتانی ۱۰۰ 
اســتارتاپ با عنــوان ســکوی پرتاب یزد، تحــرک خوبی 
در سیســتم فنــاوری و نوآوری اســتان ایجــاد می کند، 
گفــت: یزد اکوسیســتم بالغــی در حوزه نــوآوری دارد و 
ما خیلــی امیدواریم که بســیاری از تیم های اســتارتاپی 

 بتوانند تایید تیم داوری و مجوز جذب ســرمایه را بگیرند.
لطفی با تاکید بر اهمیت طی مســیر تیم های اســتارتاپی 
از زمان ثبت نام تا روز برگزاری رویداد ســکوی پرتاپ یزد، 
گفــت: توصیه می کنــم همه تیم های شــرکت کننده در 
رویداد، از مشــاوران و منتورهای مجموعه ۱۰۰ استارتاپ، 
 پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه های استان استفاده کنند.

لطفی با اشــاره بــه داوران رویداد ســکوی پرتــاب یزد، 
گفــت: دو گــروه داوران در ایــن رویداد حضــور خواهند 
داشــت که یکــی از آن هــا داوران تخصصی هــر حوزه و 
 گروه دیگــر داوران عمومی حوزه کســب و کار هســتند.

وی تصریح کرد: این داوران که بخش اعظمی از آنها از داخل 
استان هستند افرادی شناخته شده در اکوسیستم نوآوری استان 
 بوده و تیم های استارتاپی یزد غالبا با این افراد آشنا هستند.

گفتنی اســت، رویداد ســکوی پرتاب یزد، اول و دوم بهمن 
ماه ســال جاری برگزار شــده و تیم های استارتاپی تا ۱9 
بهمــن فرصت دارند از طریق ســایت ۱۰۰ اســتارتاپ به 
نشــانی100startups.ir برای حضور در این رویداد ثبت 

نام کنند.

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای 
شهری و روستایی صورت پذیرفت؛

پیشرفت 50 درصدی  اصالح شبکه 
فرسوده 9 روستای تیران و کرون 

اصفهان
مدیرآبفا تیران و کرون اعالم کرد: برمبنای طرح ۱۰۰-

۳۰۰ بیش از ۲6 کیلومتر از شــبکه توزیع آب فرسوده 
9 روستای شهرســتان، مورد بازسازی و اصالح قرار می 
گیــرد و از آذر ماه تا کنون حــدود ۱۳ کیلومتر از این 
شبکه اصالح شده است. ســعید عابدینی افزود: در این 
طرح مقرر شد شبکه فرســوده آب روستاهای کردعلیا، 
علی آباد، آب گرم، آب پونه، اهلل آباد، خرمنان، دره بید، 
میرآباد و ورپشت اصالح و بازسازی شوند که هم کنون 
با همیاری و مشــارکت دهیاری ها این عملیات در حال 
اجرا است.ُ  وی با بیان اینکه از ۵۰ روستا که در منطقه 

تیران و کرون قرار دارند ۴۱ روســتای آن تحت پوشش 
آبفا اســت تصریح کرد: جمعیت روستایی منطقه تیران 
و کرون بالغ بر ۳۷ هزار نفر می باشــد که تاکنون بیش 
از ۱6 هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار شده است.

مدیرآبفا تیران و کرون با اشاره به تامین پایدار آب شرب 
روستای علی آباد عنوان کرد: با اجرای طرح ۳۰۰-۱۰۰ 
روستای علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می شود.
عابدینی طول شــبکه توزیع آب روستایی منطقه تیران 
و کــرون را ۳۰۰ کیلومتر اعالم کرد و افزود: طول خط 
انتقال آب روستایی ۱۳9 کیلومتر می باشد و حدود ۳۰ 
درصد شــبکه توزیع نیاز به اصالح و بازسازی دارد، که 
در صورت تامین منابع مالی اصالح شبکه فرسوده توزیع 
آب روستاها در منطقه تیران و کرون در دستور کار قرار 
می گیرد. وی هدر رفت آب روستاها در منطقه تیران و 
کرون را ۳۰درصد دانست و تصریح کرد: با اجرای طرح 
۱۰۰ -۳۰۰ در منطقــه تیران و کــرون پیش بینی می 

شود  این رقم به ۲۸ درصد کاهش یابد.

در شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان محقق شد:

صرفه جویی 3 میلیارد ریالی همراه 
با بومی سازی سیستم جدید 

مانیتورینگ تولید و انتقال نفت 
مدیــر عملیات شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز 
مسجدســلیمان با اعالم این خبر اظهار داشــت : بدلیل 
عمر باال و نا ایمن بودن سیستم مانیتورینگ واحد بهره 
برداری عنبــر ، همکاران ابزار دقیق بخش مرکزی اداره 
نگهداری و تعمیرات موفق به طراحی ، ســاخت و نصب 
پنل جدید مانیتورینگ و سیستم قطع اضطراری تولید 

و انتقال نفت شدند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان ، مهندس داود کیانی در تکمیل این خبر 
گفت : سیســتم پیشین یک سیستم خارج از استاندارد 

های امروزی بود که بدلیل تغذیه با برق ۱۱۰ ولت عالوه 
بر  نا ایمن بودن موجب اختالل در قرائت ســیگنال ها 
نیز می شــد که پس از انجام مطالعات و بررســی های 
متعدد ، پنل جدید با استفاده از نرم افزارهای تخصصی 

طراحی و ساخته شد . 
وی تصریح کرد : پس از آن عملیات کابل اندازی و تست 
هــای مربوطه با موفقیت بــر روی این پنل جدید انجام 
گردید تا این پنل به مرحله ی نصب و عملیاتی شــدن 
برسد. وی با اشاره به اینکه سیستم طراحی شده جدید 
بر خالف سیســتم پیشــین که از برق ۱۱۰ ولت تغذیه 
می شــد از برق ۲۴ ولت یکپارچه تغذیه می کند افزود 
: برای طراحی ، تســت و نصب این سیستم مانیتورینگ 
و قطع اضطــراری تولید و انتقال نفــت ، کلیه الزامات 
اســتاندارد های مربوطه رعایت گردیده و با ساخت این 
دستگاه توسط کارشناسان و متخصصان مجرب و متعهد 
مدیریــت عملیات مبلغ ۳ میلیارد ریال نیز صرفه جویی 

صورت گرفت. 

گزارش

برگزاری بزرگترین رویداد سرمایه گذاری یزد با عنوان 
»سکوی پرتاب یزد«

      سازمان اوقاف و امور خیریه
      اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

      اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود
آگهی مزایده )نوبت دوم(

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان شــاهرود بــه اســتناد مجــوز شــماره 
99/904584 مــورخ 99/9/30 از ســازمان مرکــزی اوقــاف در نظر دارد نســبت به 
مشــارکت و سرمایه گذاری بر روی موقوفه کربالیی محمد حسین با پالک ثبتی 8025/ 
4239 به آدرس شــهرک دانشــگاه - میدان بوعلی- کوچه ســوم با مشــخصات زیر از 
طریــق مزایــده اقدام نماید. لذا از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شــرایط دعوت می 
گــردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی و فرم مزایده بــه دبیرخانه اداره اوقاف واقع در 
خیابــان 15 خرداد ، روبروی هواشناســی ، مراجعه و مســتندات خود را پس از برآورد 
نهایی و تعیین درصد مشــارکت با پایه 30 % ســهم موقوفه ، به دبیرخانه اداره تحویل 

نمایند. 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی صنعتی پارسیان تجارت آمل سهامی خاص به 
شماره ثبت 5675 و شناسه ملی 10980173853 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موسسه خبرگان حساب امین 
به شماره ثبت 451 و شناسه ملی 10320852830 به عنوان بازرس اصلی 
، آقــای مجتبی فتحی به شــماره ملی 2130209947 بــه عنوان بازرس علی 

البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری آمل )1073447(

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از سوي هیأت موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  
مواد موادي به قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اسالمشهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره با تسلیم اسناد عادي و تصرفات مفروزي اشخاص ذیل  
که به تأیید شــوراي اســالمي  احمد آباد میباشد و اسامي متقاضیان که تصرفات مفروزي 
آنها واقع در شهر احمد آباد بخش 12 تهران احراز گردیده طبق بند) ج( ماده7 آئین نامه 
اجرایي تبصره  2 ماده 8 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  مواد موادي به قانون ساماندهي 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن  بشــرح ذیل  مراتب براي یک نوبت آگهي میگردد تا 
چنانچه کســي نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشــار آگهي ظرف مدت بیســت روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اســناد و امالک 
اسالمشــهر  تحویل و در مدت بیست روز هم دادخواست خود را  به دادگاه صالحه محلي 
اعالم نمایند و رســید گواهي دریافت دارند و به اداره ثبت اسالمهشــر  تحویل نمایند. 
بدیهي اســت پس از انقضاي مهلت قانوني و عدم وصول واخواهي در اجراي مفاد صادره 

مبادرت به صدور سند مالکیت مفروزي بنام متقاضیان خواهد شد.

سید محسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 1/20725 اصلی واقع در بخش 2 شاهرود که ذیل 
دفتــر 220 صفحه 166 ثبت 30970 بنام جواد رســتمی ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده اســت و ســپس برابر ســند رهنی 12242 مورخ 1391/11/11 دفتر اســناد 
23 شــاهرود به نفع بانک مســکن در رهن قرار گرفت. ســپس ایشــان با ارائه دو برگ 
استشــهادیه محلی درخواست صدور ســند المثنی نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 
120 آییــن نامــه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا 
هرکس نســبت به صدور ســندمالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می 
باشــد و یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتــب را ظرف مدت حداکثــر 10 روز پس از 
انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم در غیر این صورت پس 
از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد. 

شماره چاپی سند 239467  ب 91 می باشد. تاریخ انتشار 99/10/14
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهــی مفــاد آرای قانون الحــاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه 
مسکن واقع  در شهر امام حسن شهرستان دیلم بخش 7 بوشهر

احتراماً در اجرای بند دوم ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ، حمایت 
از تولید و عرضه مســکن مصوب 1388 ؛ نسبت به امالک واقع در محدوده مصوب شهر 
امام حســن بخش 7 بوشــهر که در اجرای ماده هفت و ده آئین نامه مذکور و به اســتناد 
گواهی عدم شــمول تقاضای تبصره ماده 5 ، جهت صدور ســند مالکیت بافت مســکونی ، 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی دیلم به نمایندگی از طرف مالکین ، پرونده تشــکیل نموده 
، پــس از طــی مراحل قانونی ، رای قطعی مثبت از هیات حــل اختالف در ثبت دیلم صادر 
شــده است مالکیت متقاضیان به استناد بند دال ماده هفت و ماده 10 آئین نامه مذکور 
محــرز گردیده اســت . 1- پالک 14/786 خانــم زهرا صفری فرزند غالمعباس نســبت 
به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 368/46 مترمربع واقع  در شــهر امام حســن 
شهرستان دیلم بخش 7 بوشهر برابر رای شماره 1045 ، لذا کلیه مالکین و اشخاص اعم 
از حقیقی و حقوقی که نســبت به اصل ملک ادعا و اعتراض داشــته باشند می توانند به 
استناد بند دوم ماده یک قانون از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز ، اعتراض کتبی 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک دیلم تســلیم و رســید اخذ نمایند و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع قضائی ذیصالح 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک دیلم تسلیم فرمایند 
در غیــر اینصورت آراء صــادره به مرحله اجراء درآمده ، عملیــات ثبتی با رعایت مقررات 
ادامه خواهد یافت. بدیهی است صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر جهت احقاق 

حق به مرجع قضائی نخواهد بود. تاریخ انتشار 1399/10/17
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم - اله مراد رزمجو

آگهي صورت تقسیم موجودی 
صورت تقســیم موجودی شــرکت مهناب نور آمل  به شماره ثبت  933  وشماره ملی 
10760142375  تهیه و تنظیم گردیده و دراداره تصفیه امورورشگســتگی مازندران  
به نشانی ساری خیابان مازیار نبش خیابان امیرکبیر ساختمان شماره 2 دادگستری استان 
طبقه اول واحد دوم موجود اســت. اشــخاص ذینفــع می توانند بــه آن مراجعه نموده و 
چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشــند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار 
آگهــی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی فوق تســلیم نمایند. بدیهی 
است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب  می گردد. تاریخ چاپ 

:چهارشنبه  1399/10/17 
 امین فالح- مستشــارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکســتگی دادگستری استان
  مازندران

آگهی حصر وراثت
آقــای اســفندیار منصوریــان فرزند محمدتقی به شــرح درخواســتی که به شــماره 
5/9901029 این شــعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شادروان شهربانو منصوریان فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 28314 
صادره بابل در تاریخ 99/9/16 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-اســفندیار منصوریان کدملــی 4062581467 
متولــد 1318  برادر متوفی  2-ایرج منصوریــان کدملی 2062608276 متولد 1321 
بــرادر متوفی  3-معصومــه منصوریان کدملــی 2062667957 متولــد 1327 خواهر 
متوفــی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک 
نوبــت آگهی مــی نماید تاهرکس اعتراضــی دارد یا وصیت نامــه ای از متوفی نزد او می 
باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایدواالّ گواهــی صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی مفقودی 
خاکســتری-متالیک  پــژو405  ســواری  سبز)شناســنامه(خودروی  بــرگ 
مدل1391،شــماره انتظامی 356 ه 37 ایران 63 به شــماره موتور 12490305583 و 
شماره شاســی NAAM11CA9CK506202 به نام پریوش مددی گله زن اقری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*************************************************

مجوز  حمل سالح شکاری به شماره  پنج تیر گلنگدنی کالبیر 92/7 به شماره سریال 
101905و  شــماره بدنه 9133/1 ســاخت ایران  بنام علی حســن صفایی دولت ابادبه 

شماره ملی 4230245807 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*************************************************

سند، برگ سبز)شناسنامه( و کارت خودروی سواری زانتیا X2000 نقره ای متالیک 
مدل 1385،شــماره انتظامی 433 د 27 ایران 44 به شــماره موتور 525865 و شماره 
شاســی S1512285139067 به نام علیرضا گشتاســب مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. یاسوج
*************************************************

ســند و برگ ســبز خودروی ســواری ام وی ام  به رنگ ســفیدروغنی  مدل 1395 
 MVM484FAFF035696 بــه شــماره انتظامــی 532و 59 ایران 24 و شــماره موتــور
و شــماره شاســی NATGBAXK5F1035696 بنــام ســلیمه عمارنــه بــه شــماره ملی 

5269452030مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد یاسوج
*************************************************

پــالک  شــماره   1385 مــدل   CDI125cc زره  موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
ایران791-69581 شماره موتور Z101618 شماره تنه NBY ***125Z8511599 به 

نام حسین کهن سال مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************

ســندکمپانی وبرگ سبز ســواری سمندایکس7مدل1382شــماره پالک ایران42-
529ن32 شــماره موتور32908232566شماره شاسی 0082231425 به نام مهدی 

درخشنده مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
*************************************************

ســندکمپانی وبرگ ســبز موتورســیکلت تایگــر CG125 مدل1386 شــماره پالک 
 NCI *** 125T8511626 ایران773-25168   شــماره موتور2000602شــماره تنه

به نام حسن عزتی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************

ســندکمپانی ســواری کرایــه ویــژه حمــل ونقــل عمومی ســمند LXEF7 شــماره 
شاســی  شــماره   147H0332943 موتــور  شــماره  ایــران42-421ع57  پــالک 
NAACJ1JE5HF233674 به نام حســین برزوئی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد.
*************************************************

 131SE بــرگ سبز)شناســنامه(و کارت خــودرو ســواری سیســتم ســایپا تیــپ 
M13 و شــماره شاســی  برنــگ ســفید مــدل 1395 بشــماره موتــور 5615822 / 
NAS412100G1227341 و شــماره پالک ایــران 84-896ص34 به نام نازیال فوالدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************

برگ سبز)شناسنامه( موتور ســیکلت سیستم پرواز تیپ 125CC برنگ قرمزمدل 
 N2N *** 125R9411231 0125 و شماره شاسیN2N368239 1394 بشــماره موتور
و شــماره پــالک ایران 838-59396 به نام مجتبی رامشــگر مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************

اینجانب علی افرائی بندپی مالک خودرو پیکان 1600 به شماره بدنه 83508194 
شماره موتور 11283041196 شماره پالک ایران72-484م11  به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است . لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع 
در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************

مجوز حمل ســالح شکاری به شماره ســریال 10766 مربوط به سالح شکاری شماره 
144133 تفنــگ تک لول ســرپر مــدل چخماقی متعلــق به مرحوم احمد فاضلی شــماره 

شناسنامه 17 فرزند غالمعلی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد./نوبت دوم ساری

رأيرديف
 شماره

بمساحتمیزان سهمتاريخ
)متر مربع(

شماره 
قطعه

مفروزاز فرزندنام

ششدانگ يكقطعه 154799/05/07
زمین با بنای 
احداث در آن

محمــد 347.851924
خزلی

30 اصلی عیسی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( 
شــماره پرونده:139804010371000068  به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق 
9800082 شــش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مســاحت 217/68 مترمربع تحت 
پــالک 335 فرعــی از 5 اصلی بخش 25 ثبت و صادر و مع الواســطه به آقای یداله حســنی 
منتقل شده است سپس طبق تقاضای بستانکار به مقدار باقی مانده پالک فوق که به صورت 
مشــاع می باشد)به مقدار 217/68 سهم مشاع از 1488/68 سهم( فوق الذکر بازداشت 
که طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ 482.537.550 ریال ارزیابی شــد. حدود اربعه به 
شرح متن سند می باشد .پالک فوق دارای بنایی در سه سقف دو طبقه باالی همکف احداث 
شــده اســت که طبقه همکف اول اســکلت بتنی هریک به مســاحت حدود 95 مترمربع می 
باشد با احتساب راه پله که دارای پیشرفت فیزیکی صددرصد و در حال بهره برداری است 
.طبقه دوم به صورت نیمه کاره و ســتون های آن با قوطی و ســربندی فلزی خرپا و پوشــش 
نهایــی ایرانیت می باشــد . مصالح به کاررفته برای طبقه همکف و اول مشــابه هم و دارای 
هال پذیرایی -یک خواب -آشپزخانه مستقل با درب و پنجره های آلومینیومی -کف داخلی 
ساختمان بتنی و پوشش دیوار و کف آشپزخانه و حمام و سرویس با مصالح متعارف از کاشی 
و ســرامیک - قدمت ساخت حدود 14 ســال - نمای کلی ساختمان سنگ و دارای امتیازات 
بــرق و تلفن می باشــد . دارای انتشــعابات آب و برق و گاز که برابــر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مدیون می باشد .پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/11/04 در 
اداره ثبت اســناد و امالک نکا به آدرس نکا-خیابان انقالب کوچه شــهدای ثبت اسناد واحد 
اجرای اسناد نکا از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 482.537.550 ریال) 
چهارصد و هشــتاد و دو میلیون و پانصد وســی و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال(شروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشــعاب یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایــده دارای آن ها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.)تاریخ انتشار :جهارشنبه 1399/10/17(.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک نکا-  محمدمهدی قلیان

 آگهی حصر وراثت
آقای رحمان فضل اله پور عزیزی فرزند قربانعلی به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9900947 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شــادروان احســان فضل اله پور عزیزی فرزند رحمان شــماره شناسنامه 
4980275532 صادره بابلســر در تاریخ 99/8/29 در شهرســتان بابلسر  بدرود زندگی 
گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-رحمان فضل اله پور عزیزی فرزند 
قربانعلی شــماره ملی 4988853373 متولد 54/10/1 پدر متوفی2-شــهربانو فضل اله 
پــور عزیــزی فرزند احمدعلی شــماره ملــی 4988855023 متولــد 55/1/1 مادر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر- علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقای ســید مســعود میرقربانی فرزند ســیدمحمد  به شــرح درخواســتی که به شماره 
1/9901195 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شادروان ســید محمد میرقربانی فرزند سیداســماعیل شماره شناسنامه 
4988961907 صادره بابلســر در تاریخ 99/10/4 در شهرســتان بابلسر  بدرود زندگی 
گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-راضیه یوســف پور فرزند کربالیی 
آقا شماره ملی 4989315170 متولد 36/7/5 همسر متوفی2-سید معصومه میرقربانی 
فرزند ســیدمحمد شــماره ملی 4989609344 متولد 59/6/16 دختر متوفی3-ســیده 
مریم میرقربانی فرزند ســیدمحمد شــماره ملی 4989798694 متولــد 64/4/22 دختر 
متوفی4-سید مســعود میرقربانی فرزند ســیدمحمد شــماره ملی 4980042422 متولد 
69/8/29 پســر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را یک نوبــت آگهی می نماید تاهرکــس اعتراضی دارد یا وصیت نامــه ای از متوفی 
نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایــدواالّ گواهی صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر- علی اکبر رضانژاد قادی

به توصیه های مسووالن در خصوص چگونگی کسب آمادگی برای مقابله با همه گیری کرونا عمل کنیم. از مسافرت غیرضروری خودداری کنیم. اگر به 
بیماری زمینه ای )دیابت، سرسان،...( مبتال هستیم، مسافرت نرویم. در صورت اجبار به سفر، شیوه نامه های بهداشتی را به طور دقیق اجرا کنیم. حتما 
ماســک بزنیم. به طور مرتب و صحیح دســتان خود را با آب و صابون بشوییم و در صورت نبود آب ضدعفونی کنیم. از دستمال یکبار مصرف برای تمیز 
کردن میز و صندلی و ســایر وســایل شخصی استفاده کنیم. از استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد 
در ابتال به ویروس خودداری نماییم. به ویژه در فضاهای عمومی از استعمال دخانیات خودداری کنیم. برای تماس با دکمه های آسانسور، دستگیره در و 
نظایر آن از دستکش، دستمال کاغذی یا خالل دندان استفاده کنیم. هنگام سفر از دست زدن غیرضروری به سطوح و اشیا در ترمینال و پایانه خودداری 
کنیم. از تماس نزدیک با افرادی که عطسه و سرفه دارند، خودداری کنیم. استفاده از دستمال کاغذی )هنگام عطسه یا سرفه( ضروری است، در صورتی 
که دســتمال وجود نداشــت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنیم. در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی از دیگران فاصله بگیریم، استراحت کرده و  در 
صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنیم. از ورود به جاهای شلوغ به ویژه فضای بسته و بدون تهویه مناسب خودداری کنیم. از خوردن 
غذا در محیط های عمومی و پایانه های مســافری از جمله ســالن تهیه بلیط، ترانزیت و نظایر آن خودداری کنیم. از خوردن غذاهای آماده تا حد امکان 

اجتناب کرده و از مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده کنیم. برای جابه جایی ساک و چمدان تا حد امکان از نیروهای خدماتی استفاده کنیم.
مسافران ورودی به محض ورود در صورت داشتن عالیم بیماری عفونی به پایگاه بهداشتی مرزی اطالع دهند.

تا حدامکان از مراجعه به پایانه برای بدرقه یا استقبال مسافر خودداری کنیم. هنگام بدرقه یا استقبال از مسافر، از دست دادن و روبوسی خودداری کنیم.
در زمان حضور در پایانه ها، از تردد بی مورد و غیرضروری در پایانه خودداری کنیم.

پیام مراقبت از خود در برابر بیماری کووید19 ویژه مسافران

کمک کنین تا قد قلک محک به 
هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


