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ادای احترام شهردار کهریزک به 
شهدای قیام ۱۸ دی

علی یحیی پور شــهردار کهریزک بــا غبارروبی و 
حضور بر ســر مزار شــهدای قیام ۱۸ دی به مقام 
شامخ شهیدان به ویژه شــهدایی که با جانفشانی 
خــود در ۱۸ دی ســال ۵۷ جرقه انقــاب را در 

شهرری بر افروختند، ادای احترام کرد.
شــهردار کهریزک با اهدای شاخه های گل بر سر 
مزار شــهدا گفت: مردم  ری در راستای بزرگداشت 
یاد و خاطر شهدای قیام ۱۹ دی قم و به پیروی از 
پیام تاریخی امام خمینی)ره( در ۱۸ دی سال ۵۷ 
در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( تجمع کرده و پس 
از حملــه و تیراندازی نیروهای ژاندارمری، تعدادی 
از جوانان غیور این شهر مذهبی به شهادت رسیدند 
که با شهادت آن عزیزان، بارقه ای از قیام و انقاب 
در شــهرری آغاز و به شــهرهای دیگر نیز تسری 
یافت. یحیی پور ، شهدا را اسطوره  های ماندگار و 
ابدی کشور عزیزمان ایران دانست و گفت: شهدا از 
قبل پیروزی انقاب تا جنگ تحمیلی و دوران حال 
همواره نقش بســزایی در مانایی انقاب اســامی 
داشته اند و شهدای گرانقدر و خانوادهای معزز این 

عزیزان همواره برای ما قابل احترام هستند.
وی در پایان یاد و خاطر شهدای سانحه هواپیمایی 
اوکراین را نیز به عنوان شهدای نامدار ایران گرامی 

داشت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب :  
راه اندازی فاز دوم کارخانه نمكزدایی 

نفت خام ۲۲۰ هزار بشكه ای اهواز 
بررسی شد 

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب 
اظهار داشــت: با حضــور دکتر علیخانــی معاون 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در امور تولید، 
بررســی های میدانــی بــرای راه اندازی فــاز دوم 

نمکزدایی ۲۲۰ هزار بشکه ای اهواز انجام شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، مهندس احمد محمدی در حاشیه 
بازدیــد میدانی از مراحل اجــرای این طرح گفت: 
مدیران شــرکت بهره برداری نفــت و گاز کارون، 
پیمانــکار اجرایی پــروژه و مدیریت هــای تولید، 
مهندسی و ســاختمان و امورفنــی در ایــن بازدید 
حضور داشتند و فرآیند و ملزومات تکمیل نواقص 

این واحد مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیــان این که چالش های ایــن پروژه از نظر 
حقوقی، فنی، قراردادی و اجرایی بررسی و ارزیابی 
شد تصریح کرد: راه اندازی فاز دوم این کارخانه در 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت خام کشــور تاثیر 

به سزایی دارد.

اخبار

یزد- خبرنگارروزنامه سیاست روز|  مدیر کل ورزش و 
جوانان استان یزد و رئیس کمیته ورزش و جوانان دومین 
کنگره ملی شهدای استان یزد از ساخت بیش از ۴۰ هزار 
مترمربع فضای ورزشــی تا پایان ســال به عنوان یکی از 

برنامه های این کمیته یاد کرد. 
»مسعود شــریعتی« در نشســت خبری کمیته ورزش و 
جوانان دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شــهید اســتان یزد که 
در محل حسینیه آقا برگزار شد، از شناسایی تاکنون بیش 
از ۴۰۰ شــهید ورزشکار در اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
در همین راســتا نیز تاکنون چندین کنگره برای شهدای 

ورزشــکار در شهرستان های مختلف استان برگزار و کتاب 
یادواره شهدای ورزشکار شهرســتان یزد نیز منتشر شده 

است.
 وی با بیان این که شــهدای ورزشــکار الگوی خوبی برای 
ورزشــکاران اســتان هســتند، اعام کرد: مقرر اســت تا 
زندگینامه ۴۰۰ شهید ورزشکار اســتان تا زمان برگزاری 
اجاســیه نهایی کنگره شهدای اســتان  در اسفندماه به 

صورت کتاب دیجیتال آماده انتشار شود.
شــریعتی از دیگر برنامه های کمیته ورزشی دومین کنگره 
ملی شــهدای استان یزد را آماده ســازی بیش از ۴۰ هزار 
مترمربع فضای ورزشــی ذکر کرد و گفت: این در حالیست 
که مجموعه اداره کل ورزش و جوانان اســتان برای امسال 
تنها ایجاد و آماده ســازی ۱۸ هزار مترمربع فضای ورزشی 
را در دستور کار داشت که به برکت کنگره شهدای استان 

این میزان به ۴۰ هزار مترمربع افزایش یافت.
وی ســالن ورزشــی نصرت آباد، چمن مصنوعی روستای 
بنســتان در شهرســتان بهاباد و چمن مصنوعی روستای 
مزویرآباد در شهرســتان مهریز و همچنین زورخانه بهاباد 
را از جمله طرح های افتتاح شــده در این راســتا ذکر کرد 

و گفت: ۲۲ مکان ورزشــی دیگر نیز در راســتای ارائه این 
خدمت ورزشی به مردم اســتان به شدت در حال ساخت 
اســت و تا پایان ســال به جمع فضاهای ورزشــی استان 

خواهد پیوست.
این مســئول با تاکید بر این که خوشبختانه این فضاهای 
ورزشــی تنها مختــص مرکز اســتان نیســت و در تمام 
شهرستان های اســتان توزیع مناسبی دارد، گفت: هرچند 
قبًا وعده ایجاد ۲۰ خانه ورزش روســتایی برای امسال را 
وعده داده بودیم ولی به برکت برگزاری این کنگره این آمار  
به ۴۰ خانه ورزش افزایش یافته که خوشــبختانه تاکنون 
۲۶ باب از این خانه های ورزش افتتاح شده و مابقی نیز تا 

پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی همچنیــن اجرای ۴۰۰ برنامه ورزشــی به مناســبت 
برگــزاری دومین کنگره ملی شــهدای اســتان را از دیگر 
برنامه هــای این کمیته خواند و در ایــن باره تصریح کرد: 
تاکنون۲۴۰ برنامه ورزشــی در ســطح استان برگزار شده 
و امیدواریم ۱۶۰ برنامــه باقیمانده را نیز در صورت بهبود 

شرایط کرونایی استان به صورت حضوری برگزار کنیم.
شــریعتی انجام یک هزار مورد مشاوره رایگان ازدواج برای 

جوانــان، برگــزاری ۴۰ عنوان مســابقه فرهنگی از جمله 
کتابخوانی، نقاشــی، دکلمه و خوشنویســی و دلنوشــته 
نویســی، دیدار با خانواده ۴۰ شــهید ورزشکار استان، ۴۰ 
مورد غبارروبی و تجدید میثاق با شهدا، تجلیل از دختران 
ورزشــکار رزمندگان و ایثارگران،  برگــزاری همایش های 
دوچرخه ســواری همگانــی در روزهای مســاعد کرونایی، 
تهیه کلیپ معرفی شهدای ورزشکار و مشارکت سمن های 
استان در برگزاری یادواره های شهدا را از دیگر برنامه های 

کمیته ورزشی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد برشمرد.
وی همچنین از مزین شــدن فضاهای ورزشــی استان به 
تمثال شــهدا و لوگوی کنگره شــهدا نیز خبر داد و گفت: 
با توجه به حضور ۱۰۰ تیم ورزشــی اســتان در لیگ های 
کشــوری، از لباس این تیم ها مزین به آرم و لوگوی کنگره 

شهدای استان نیز رونمایی شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد در پایان نیز با اشاره به 
شناسایی ۲۴ شهید زن در استان، گفت: دختران ورزشکار 
اســتان یزد به منظور بزرگداشــت این شــهدا برنامه های 

مختلفی را به نام آنها در حال انجام دارند.

تجهیز پارک و 
بوستان های شهر قرچک 

با مبلمان شهری
شهردار قرچک گفت: به منظور افزایش رفاه حال 
شهروندان بیش از ۱۸۰ نیمکت، میز تنیس، میز 
شطرنج، گلدان و ســطل زباله در قالب مبلمان 
شهری در پیاده روها و بوستان های شهر قرچک 
با اعتباری بالغ بــر بیش از ۴۹3 میلیون تومان 
نصب شد. محسن خرمی شریف در این خصوص 
اظهارکرد: با توجه به اهمیت خدمت رســانی و 
ضرورت افزایــش ارائه خدمات به شــهروندان 
در فضاهای عمومی شــهر، نصب سری جدید 
مبلمان شهری در بوستان ها و معابر سطح شهر 
در دستور کار معاونت خدمات شهری مدیریت 

شهری قرچک قرار گرفته است .
وی با اشــاره به اینکه این اقدام توســط واحد 
زیباسازی معاونت خدمات شــهری شهرداری 
قرچک به اجرا درآمد، افزود: در این طرح ۱۰۱ 
صندلی، ۵۰ ســطل زبالــه، ۱۷ میزتنیس، ۱۵ 

گلدان و ۶ میز شــطرنج سنگی با اعتباری بالغ 
بر بیش از ۴۹3 میلیون تومان در پارک جنگلی 
و بوستان های بعثت، دانشمند، فرهنگ، زنبق، 
همیشــه بهار، گلهای ۲، آزادی،  ولیعصر)عج(، 
۱۵ خرداد، طراوت، وحــدت، والیت و نیلوفر و 
پیاده راه های ســطح شهر و کمربندی جنوبی 
جانمایی و نصب شد. وی افزود: زیباسازی شهر 
تاثیر بســزایی در روحیه شــهروندان دارد، لذا 
اصاح نورپردازی معابر و خیابانها و نیز پارکهای 
عمومی در اولویت کاری مدیریت شهری قرچک 
است. شهردار قرچک اظهار کرد: چراغ تزئینی، 
برج نوری و پروژکتور در معابر و پارک های شهر 
قرچک به تعداد ۷۷۴ عدد از ابتدای ســال ۹۹ 

تاکنون نصب شده است.
خرمی شــریف در پایان بازســازی چراغ های 
پارک ها در ســطح شهر 3۰۰ دستگاه، تعویض 
و راه انــدازی پروژکتورهای گلزار شــهدا ۱۰۰ 
دستگاه، نصب تیر چراغ برق و چراغ الک پشتی 
3۰ دستگاه، نصب پروژکتور جهت بوستان نور 
والیت ۱۶۰ دستگاه، کابل کشی در بوستان ها و 
معابر 3 هزار متر، نصب پروژکتور های اس ام دی 
در پارک های خانواده، جنگلی و میدان پوئینک 

۱۵۰ دستگاه، رفع خاموشی و عیوب برق های 
ساختمان های شهرداری ۵۰ مورد، اجرای چاه 
ارت ۵۵ حلقه، تعمیر و رفع عیوب خطوط تلفن 
داخلی و مستقیم ۶۰ مورد، نصب تیر برق جهت 
روشــنایی پارک ها و معابر3۰ عدد، نصب برج 
نوری 3 دســتگاه، نصب و اجرای میله کوبشی 
۶۵ عدد، سیم کشی اتاق اسکن منطقه دو ۱۵۰ 
اداری  متر، سرویس کولرهای ســاختمان های 
و وابســته شهرداری3۰ دســتگاه، رفع اتصالی 
ساختمان های سی ان جی ۱۰ مورد، سرویس و 
شستشوی پمپهای کف کش زیرگذر زیباشهر ۲ 
دستگاه، سیم کشی و نصب روشنایی ساختمان 
فرمانداری ۱ مورد، کابل کشی گلخانه 3۰ متر، 
نصب تابلوهای برق در بوستان ها ۲۵ دستگاه، 
رفع اتصالی و روشــن کردن تیرهای روشنایی  
پارک بانوان و جمع آوری کابل های مستعمل، 
تعویض والواشرهای تابلو و کابل کشی در حاشیه 
پارک جنگلی ۱3 دستگاه، نصب پروژکتور ۴۰۰ 
وات جهت تندیس شــهید ستاری ۱ دستگاه و 
کابل کشــی جهت برق اصلی بوستان  والیت 
به طول 3۰ متر را از اقدامات واحد زیباسازی 

مدیریت شهری قرچک عنوان کرد.

گزارش

شناسایی بیش از ۴۰۰ شهید ورزشکار در استان یزد

آگهی مفقودی
ســند کمپانی سواری پراید با شماره پالک ایان62-871س82 شماره موتور 00827631 

شماره شاسی S1442274109572 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی  ســواری پراید صبا جی تی ایکس به رنگ سورمه ای تیره متالیک 
به شــماره موتور 00380269 و شماره شاسی S1412281847761 به شماره پالک ایران 92- 

699 ب 22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*******************************************************

برگ ســبز موتورســیکلت هوندا   WAVE مدل 1383شــماره پالک ایران 82974-771 
شــماره موتور KPHKE8004326 شــماره تنه NBB *** 125C8302936  به نام  محمدباغانی 

ثانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************************

برگ ســبز وانت پیکان 1600OHV مدل1389شــماره پالک ایران36-378م34شــماره 
موتور 11489086788 شــماره شاسی NAAA46AAXBG171589  به نام علی بیدل مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************************

آگهی تغییرات شرکت ساکا پایدار شار شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1695 و شناسه ملی 14005505902 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موضوع شــرکت به نحو ذیل تغییر یافت: 
خدمــات مشــاوره ای و پیمانــکاری در زمینه های معمــاری و عمرانی ) 
طراحی، محاسبات، نظارت و اجرا( دکوراسیون - حفاری - آب و فاضالب 
- ابنیه - مرمت بناهای تاریخی - راهســازی - تاسیســات مکانیکی و 
الکتریکی - نقشــه برداری - ترافیک - شهرســازی و محوطه سازی - 
سدسازی - پل ســازی - خاکبرداری و خاکریزی - نصب دستگاه های 
صنعتی - اجرای ســازه های پســت فشــار قوی - امور ساختمانی اعم 
از مســکونی ، اداری ، تجاری ، فرهنگی ، تفریحی و ورزشــگاه ها. )در 
صورت ضــرورت قانونی انجام موضوع فعالیتهــای مذکور پس از اخذ 
مجوزهــای الزم ، ثبت موضوع فعالیتهای مذکــور بمنزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشــد( و ماده دو اساســنامه به شرح فوق اصالح 

می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری سقز )1074998(

اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه

بــه عموم بســتانکاران تاجرورشکســته سیدمحمدحســین توســلی به شــماره شناســنامه 
361  وشــماره ملــی  2161558102 کــه حکــم ورشکســتگی آن بــه موجب دادنامه شــماره  
9809971230201560  مورخه  1398/9/26  ازشــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی قائمشــهر 
صــادر گردیــده و تاریخ توقــف آن 1396/3/10  اعالم گردیــده آگهی میگردد : اولین جلســه 
بستانکاران در ساعت 10 روز سه شنبه مورخه  1399/11/7 در اداره تصفیه امور ورشکستگی 
اســتان مازندران به نشانی ساری خیابان مازیار  ساختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران 
طبقه اول واحد 2 به شــماره تلفن 33323459 تشــکیل می گردد .کلیه بستانکاران وکسانیکه 
ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا 
ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:

کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )1
بایــد اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است .
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارنــد باید ظرف مــدت مذکور خودرا   )2
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجــه اداره تصفیــه بپردازند .طبق مــاده 24 قانــون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلــف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج درصد 

)25%( دین محکوم خواهد شد 
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبــرده رادراختیار دارند   )3
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته 

باشند  
          تاریخ انتشار اول :  1399/10/20 

تاریخ انتشار دوم : 1399/10/30 
مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران
امین فالح

آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 99.17315 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم ام البنین شــیخی فرزند قدر در ششــدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی 
به مساحت 298.00مترمربع قسمتی از پالک 5-اصلی به شماره کالسه 99.681واقع دراراضی 
ســرخگریوه بخش26 ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذابه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908432
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابــر رای شــماره 99.16630 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای یوســفعلی صلبی فرزند محمدعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مســاحت305.52مترمربع قســمتی از پالک 5-اصلی به شماره کالسه 99.682واقع 
دراراضی ســرخگریوه بخش26 ثبت بهشــهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908433
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر

 رای شــماره 99.6938 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه 
بــال معــارض متقاضــی شــعبانعلی آهنی فرزند عیســی در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 
32392.77مترمربع قسمتی از پالک 53-اصلی به شماره کالسه 98.730واقع دراراضی رکاوند 
بخش17 ثبت بهشــهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
. تاریخ انتشار نوبت اول 1399.10.20 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.04 

م.الف: 19908428
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

اجراییه
شــماره پرونده:1/1042/98 محکــوم له:حامد ربیع تبــار فرزند قربانعلــی باوکالت خانم 
مائده اباذری به نشــانی بابل خیابان شــیخ طبرسی ساختمان پارســیان طبقه 5 واحد 18 محکوم 
علیــه: بهمن جمشــیدی قادیکالیی فرزنــد یداله -مجهول المکان به موجب رأی شــماره 1111-
98/10/23 شــعبه اول شــورای حل اختالف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت آن و مبلغ 20.80.000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له.  به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه 
اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم علیه مکلف اســت : پــس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بدهــد در غیر این صورت پرونــده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگســتری 

محل تحویل خواهد شد.م/الف                
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل-مهدی زاده

آگهی حصر وراثت
آقای هانی یوســف پور احمدی فرزند داود به شرح درخواستی که به شماره 5/9900995 
ایــن شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که 
شــادروان داود یوســف پور احمدی فرزند زین العابدین شماره شناسنامه 1305 صادره بابلسر 
در تاریخ 99/8/10 در شهرســتان بابلســر  بــدرود زندگی گفته، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-متقاضی:هانی یوســف پور احمدی کدملــی 4980121425 متولد 1372   
2-اســماعیل یوســف پور احمدی کدملی 4989914716 متولد 1366   3-زهره یوســف پور 
احمدی کدملی 2050111177 متولد 1368   همگی فرزندان متوفی4-نســاء رضاتبار کدملی 
4989428218 متولــد 1344 همســر متوفــی والغیــر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایدواالّ گواهی 

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

آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه مداحی فرزند رضاعلی به شــرح درخواســتی که به شماره 1/9901208 این 
شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
ســید رحمان هاشــمی ولیک بنی فرزند سیدشــریف شماره شناســنامه 5789864015 صادره 
دودانگــه ســاری در تاریخ 1399/9/5 در شهرســتان ســاری  بدرود زندگی گفتــه، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محبوبه مداحی فرزنــد رضاعلی کدملی 4989437829 
متولد 1345/9/26 همســر متوفی2-سیده مائده هاشمی ولیک بنی فرزند سیدرحمان کدملی 
4980198074 متولد 1374/5/31   3-ســیده ماجده هاشــمی ولیک بنی فرزند سیدرحمان 
کدملــی  498023806 متولد 1375/11/16   4-ســیده محبوبه هاشــمی ولیــک بنی فرزند 
ســیدرحمان کدملــی  4980343953 متولد 1380/6/5 همگی دختــران متوفی والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

مزایده فروش ماشین آالت دهیاری 
آگهی مزایده حضوری فروش خودرو

مزایده گزار: دهیاری و شورای اسالمی روستای بصلکوه
استان: مازندران . شهرستان رامسر

تاریخ شروع و پایان مزایده: از روز یکشنبه 21/10/1399 الی روز یکشنبه 6/11/1399
تاریخ درج آگهی :  20 بهمن 1399

عنوان آگهی:مزایده حضوری فروش ماشین آالت دهیاری
شرح آگهی: مزایده فروش ماشین آالت دهیاری

مزایده عمومی ؛ ماشین آالت دهیاری روستای بصلکوه )شهرستان رامسر .بخش دالخانی(
بــه اطــالع عمومی می رســاند ، دهیاری های روســتای بصلکوه از بخش دالخانی شهرســتان 
رامسر در نظر دارند ماشین االت زباله کش خود را به شرح ذیل بر اساس قیمت پایه کارشناسی 
از طریــق مزایده عمومی به فروش برســانند. از متقاضیان محترم تقاضا می شــود ضمن بازدید 
و رعایت دقیق شــرایط ذیل ، پیشــنهادات خود را از مورخه عنوان شــده بــه دهیاری به آدرس 
اســتان مازندران.شهرســتان رامســر ،بخش دالخانی ، روســتای بصلکوه، دفتر دهیاری روستای 
بصلکــوه تحویــل و در صــورت ضرورت بــا شــماره هــای 09119993257 )خانــم وحدانی( و 

09113965242 )خانم خلعتبری(  تماس حاصل فرمایید.
نام خودرو:  کامیون زباله کش،بنز 

نام دهیاری :روستای بصلکوه
مدل: 1389

رنگ: نارنجی.روغنی
نوع سوخت:  گازوییل

ظرفیت: 6 تن
شرایط فروش ماشین زباله کش دهیاری بصلکوه به شرح ذیل است؛

1- به مبالغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود
2- روز بازگشــایی پاکت های پیشــنهادی مزایده : تاریخ 5 بهمن 1399 می باشد و پس از 

بازگشایی پاکتها باالترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده تعیین می شود.
3- شــرکت کنندگان باید جهت بازدید ماشین آالت همه روزه به جز ایام تعطیل به ادرس؛ 
رامســر. چالکرود. خیابان شــهید خلعتبری. روســتای بصلکوه.دهیاری مراجعه و پس از واریز به 
حساب دهیاری مربوطه نزد بانک ملی نسبت به دریافت مدارک و فرم پیشنهادی مربوطه اقدام 
نمایند.)به جهت آگاهی از مبلغ پیشــنهادی و کارشناســی پیش خرید و همچنین پرداخت مبلغ با 

دهیار هماهنگ گردد(
4- پیشنهاد دهندگان می بایست 5% قیمت کارشناسی را بعنوان سپرده شرکت در مزایده 
بــه صــورت نقدی طی فیش واریز در وجه حســاب دهیاری مربوطه نزد بانــک ملی اقدام و اصل 
فیــش را همــراه با قیمت پیشــنهادی در پاکت الک و مهر شــده را به دهیــاری بصلکوه تحویل و 

رسید دریافت نمایید.
5- تامین هزینه های کارشناسی ، درج آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.
6- برندگان مزایده بایســتی حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده اقدام به 
پرداخت بهای پیشنهادی خود نمایند و در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر دهیاری حق دارد 

ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده از برندگان بعدی دعوت به عمل آورند.
7- پیشــنهادات باید از هر حیث کامل و بدون قید و شــرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، 
عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشــته باشــد و در صورت وجود خدشه یا تلفن در اسناد و مدارک 
مزایده و ارائه پیشــنهادات مشــروط و مبهم بر خالف شــرایط مزایده و یا نداشــتن سپرده کافی 
و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شــده باشــد آن پیشــنهادات مردود و ترتیب اثر 

داده نخواهد شد

آگهی ابالغ به خوانده مجهول المکان)نوبت دوم (
احترامــا بدینوســیله بــه آقایان1-علیرضا2-محمودشــهرت همگــی کســکنی فرزنــدان 
زیــن العابدیــن فعــال مجهــول المــکان ابــالغ مــی گردد،خانــم مهرانــه مهردادفرفرزنــد زیــن 
العابدین،دادخواســتی به خواســته تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین امین اموال غایب مفقود 
االثر، به طرفیت شما و غیره به شعبه اول دادگاه خانواده سبزوار تقدیم نموده است و به کالسه 
9900473ثبت و در جریان رسیدگی می باشد،مراتب بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه 
در اجرای مواد1023و1025قانون مدنی سه نوبت متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می شودشــما می توانید با ارائه آدرس جدیدخود به دفتر دادگاه)به نشانی 
استان خراســان رضوی-شهرســتان ســبزوار-خیابان اســدآبادی-چهارراه دادگستری-مجتمع 
شماره2دادگســتری(مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت با ضمایم آن را دریافت نماییددرصورت 
عدم حضور غیابا رســیدگی و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شــد.ضمنا چنانچه کسانی از افراد فوق 

الذکر خبر دارند مراتب را به این دادگاه اطالع دهند.
 مدیردفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سبزوار-حسین قلعه نوئی

اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه

به عموم بســتانکاران تاجرورشکســته محمدمهدی ســعادت اســکی  به شــماره شناسنامه 
588 وشــماره ملــی  2141969832  کــه حکــم ورشکســتگی آن بــه موجب دادنامه شــماره  
9709971210401259 مورخه   1397/10/24  ازشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی آمل صادر 
گردیده و تاریخ توقف آن  1390/12/29 اعالم گردیده آگهی میگردد : اولین جلسه بستانکاران 
در ســاعت 12 روز ســه شــنبه مورخه  1399/11/7 در اداره تصفیه امور ورشکستگی استان 
مازندران به نشــانی ساری خیابان مازیار  ساختمان شــماره 2 دادگستری استان مازندران طبقه 
اول واحد 2 به شماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد .کلیه بستانکاران وکسانیکه ادعایی 
دارند و همچنین اشــخاصی که با شــرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن 

آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )1
بایــد اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است .
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارنــد باید ظرف مــدت مذکور خودرا   )2
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجــه اداره تصفیــه بپردازند .طبق مــاده 24 قانــون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلــف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج درصد 

)25%( دین محکوم خواهد شد 
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبــرده رادراختیار دارند   )3
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته 

باشند  
          تاریخ انتشار اول :  1399/10/20 

تاریخ انتشار دوم : 1399/10/30 
مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران
امین فالح

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسماعیل مجیدی فرزام دارای شناسنامه شماره 1049 به شرح دادخواست به کالسه 
9900417 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محراب عبیدی فرازم به شناسنامه شماره 377 در تاریخ  1399/3/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به 1- عباس مجیدی فرزام فرزند 
محــراب به ش ملــی 4040029526 متولد 1366/12/2 فرزند 2- نازی ســالمی گزل ابدال 
فرزند حسنعلی به ش ملی 432158002 متولد 1330/1/10 همسر 3- محمد مجیدی فرزام 
فرزنــد محراب بــه ش ملــی 4031738250 متولد 1350/11/30 فرزنــد 4- فاطمه مجیدی 
فــرزام فرزنــد محراب به ش ملــی 4020080356 متولــد 1369/9/8 فرزند 5- اســماعیل 
مجیــدی فرزام فرزند محراب به ش ملــی 4031740751 متولد 1356/2/7 فرزند 6- زهرا 
مجیدی فرزام فرزند محراب به ش ملی 4032168119 متولد 1362/8/10 فرزند 7- یوسف 
مجیــدی فرزام فرزند محراب به ش ملی 4031738242 متولد 1352/6/21 فرزند 8- بیت 
اهلل مجیدی فرزام فرزند محــراب به ش ملی 4040029534 متولد 1367/1/11 فرزند 9- 
جعفر مجیدی فرزام فرزند محراب به ش ملی 4031743297 متولد 1361/6/5 فرزند 10- 
عبدالــه مجیدی فرزام فرزنــد محراب به ش ملی 4031742509 متولــد 1359/5/2 فرزند، 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف/346
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف گل تپه

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از ســوي هیأت موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  مواد 
موادي به قانون ســاماندهي و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در اداره ثبت اســناد و 

امالک اسالمشهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره با تســلیم اســناد عادي و تصرفات مفروزي اشــخاص ذیل  که 
به تأیید شــوراي اســالمي  احمد آباد میباشد و اســامي متقاضیان که تصرفات مفروزي آنها واقع 
در شــهر احمد آباد بخش 12 تهران احراز گردیده طبق بند) ج( ماده7 آئین نامه اجرایي تبصره  
2 مــاده 8 آئیــن نامه اجرایي  قانون الحاق  مواد موادي به قانون ســاماندهي و حمایت از تولید و 
عرضه مســکن  بشرح ذیل  مراتب براي یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار آگهي ظرف مدت بیست 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 رسید گواهي دریافت دارند و به اداره 
ثبت اسالمهشر  تحویل نمایند. بدیهي است 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
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بمساحتمیزان سهمتاريخشماره
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اصلی 

خانم دکتر محمد بیگــی نماینده مردم 
شریف استان، عملکرد شرکت گاز استان 
قزوین در گازرســانی به روســتاهای دو 
منطقه سردســیر الموت و طارم ســفلی 
را ارزنده و قابل تقدیــر خواند. در دیدار 
اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این 
شرکت با خانم دکتر محمد بیگی نماینده 
مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در خانه 
ملت، عملکرد شــرکت گاز استان قزوین 
در خصوص گازرســانی به روســتاهای 
دو منطقــه سردســیر المــوت و طارم 
سفلی را تشــریح کرد و افزود : توسعه و 
تسریع در گازرسانی به مناطق روستایی، 
افزایش شبکه گذاری و  نصب انشعابات 
و اســتمرار خدمات رسانی به مشترکین 
علیرغم تمامی محدویت های موجود به 
دلیل شیوع کرونا از جمله دستاوردهای 

ســال جاری این شرکت بوده است.  وی 
در خصــوص گازرســانی مناطق مذکور 
گفت : تاکنون تعداد ۱۱3 روستا در این 
دو منطقه از نعمــت گاز برخودار بوده و 
گازرســانی به ۱۷ روســتا در الموت و 3 
روســتا در منطقه طارم سفلی در دست 

اقدام می باشد.
شایان ذکر است در این دیدار خانم دکتر 
محمد بیگی نماینده مردم شریف قزوین، 
البــرز و آبیک  ضمن تقدیــر از اقدامات 
انجام شــده در حوزه گازرســانی افزود : 
نمایندگان اســتان در رفع مشــکات و 
تنگناهای موجود در توسعه گازرسانی به 
مناطق محروم و کــم برخوردار، همراه و 
همگام با شرکت گاز استان قزوین بوده و 
امید است با این همراهی شاهد رضایت 

هر چه بیشتر مردم باشیم. 

نماینده مردم شریف استان قزوین از عملکرد شرکت 
گاز در گازرسانی به مناطق الموت و طارم سفلی 

تقدیر کرد


