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سوگواره عزای حضرت زهرا )س( در 
باقرشهر

هیئــت  همــت  بــه 
رزمنــدگان اســام با 
معاونــت  همــکاری 
اجتماعــی  فرهنگــی 
شــهرداری و بســیج 
رجایی  شــهید  پایگاه 
مراســم عزای ام آبیها 
حضــرت زهــرا )س( 
برگزار شــد. این مراســم بر اســاس برنامه ریزی 
و هماهنگی های انجام شــده , در میدان شــهید 
جعفری با حضور خانواده معظم شــهدا و ایثارگران 
و اقشــار مختلف مردم برگزار شــد و سخنرانان و 
مداحــان اهل بیــت علیهم الســام در خصوص 
شخصیت واالی بانوی دو عالم به بیان ذکر مصیبت 

پرداختند.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
اتان با خلوص 98 درصد در پاالیشگاه 

گاز ایالم تولید می شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام گفت:گاز اتان 
بــا خلوص 98 درصد در ایــن واحد صنعتی تولید 
می شــود و در حــال حاضر تحویــل واحد الفین 

پتروشیمی ایام می گردد.
به گزارش روابط عمومی ، دکتر » روح اله نوریان« 
افزود: اتان یکی از محصوالت با ارزش پاالیشــگاه 
گاز ایام است که در طراحی اولیه بعنوان خوراک 

پتروشیمی ایام در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: قبل از راه انــدازی واحد الفین 
پتروشیمی ایام ، این محصول بعنوان گاز سوخت 
پاالیشگاه و مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط 

سراسری تزریق می گردید.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام خاطر نشان 
کرد: اتان یکی از 5 محصول پاالیشــگاه گاز ایام 
می باشد که بر اساس طراحی به همراه دو محصول 
میعانــات گاز و گاز مایع خام بــرای ایجاد ارزش 
افزوده به عنــوان خوراک در اختیار پتروشــیمی 
ایــام قرار می گیــرد. . نوریان با اشــاره به اینکه 
این محصول توســط خط لولــه 12 کیلومتری به 
پتروشیمی ارسال می شود، گفت: ظرفیت طراحی 
پاالیشگاه گاز ایام در فاز اول به میزان 330 هزار 
مترمکعب در روز و در فاز دوم 550 هزار مترمکعب 
در روز است. وی ادامه داد: این ماده در پتروشیمی 
ایام به محصول با ارزش اتیلن تبدیل خواهد شد.

اخبار

فرمانده یــگان حفاظت اراضی 
اســتان اصفهان خبــر داد: در 
مورد  هفته گذشــته 1۷  یک 
ملی  زمین هــای  در  تعــرض 
اســتان  بــه مســاحت 28.5 
هکتــار و ارزش بالغ بر یکهزار 
و51۷ میلیارد ریال رفع تصرف 
و به بیت المال بازگردانده شد. 
ســرهنگ امیرســعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی 
استان اصفهان در خصوص امنیت ایجاد شده در اراضی ملی 
استان و رفع تصرف از این اراضی در یک هفته گذشته اعام 

کــرد:  با تاش مأموران یگان حفاظت اراضی اســتان 28.5 
هکتار از اراضی دولتی اســتان که مورد تعرض افراد سودجو 

واقع شده بود شناسایی و از دست متصرفان خارج شد.
وی افــزود: بیش از ۴ هکتار این اراضی در شهرســتان های 
لنجان، شــهرضا و تیران و کرون واقع شــده که در اجرای 
چهــار فقره حکم قطعیت یافته قضایی با حضور عوامل یگان 
حفاظت اراضی استان و همکاری کانتری این شهرستان ها 

بازپس گیری و به دولت بازگردانده شده است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ارزش این اراضی بالغ بر 23۶ میلیارد ریال است عنوان کرد: 
عــاوه بر عملیات اجرای احــکام و رفع تصرف، تمامی بناها 

و مستحدثات ایجاد شــده بر روی این اراضی مورد تخریب 
واقع شد.

وی ادامه داد: در هفته گذشــته از مجمــوع اراضی بازپس 
گیری شــده 13 فقره تعرض به اراضی ملی در شهرســتان 
های فاورجان، شــهرضا، برخوار، نایین، کاشان، گلپایگان، 
نجف آبــاد، خمینی شــهر و آران و بیدگل رفع تصرف فوری 
شد.  باقری ارزش این اراضی را بالغ بر یکهزار و 281 میلیارد 
ریال بیان داشت و گفت: مســاحت این اراضی 2۴.5 هکتار 
بوده است که شهرســتان آران و بیدگل با 20 هکتار اراضی 
بیشــترین میزان از رفع تصرف اراضی اســتان در یک هفته 

گذشته را به خود اختصاص داده است.

وی با اشــاره به اینکه در بحث حفاظــت از عرصه های ملی 
رویکرد پیشــگیرانه در دســتور کار اســت افزود: گروه های 
گشــت و مراقبت  یــگان حفاظت اراضی اســتان به صورت 
مســتمر عرصه هــا را رصــد و پایش می کننــد و به محض 
مشــاهده هر گونه تخلف در اراضی ملی با متخلفان برخورد 
قانونی می شود.  به گفته فرمانده یگان حفاظت اراضی استان 
اصفهان برنامه ریزی و اقدامات بســیار خوبی در زمینه رفع 
تصرف و برخورد با زمین خواران و سودجویان در حال انجام 
اســت و مردم و مسئوالن محلی می توانند با ارائه گزارش به 
موقــع در مورد تخلفات صورت گرفته، به نیروهای این اداره 

در رفع تصرف اراضی ملی و دولتی کمک کنند.

برگزاری رویداد رفع چالش فناوری و 
استارت  آپ رنگ و صنایع وابسته

برگزاری رویداد رفع چالش فناوری و استارت  آپ رنگ و صنایع 
وابسته با رویکرد شــبکه سازي بصورت مجازي  و حضوري 
 توسط شرکت شــهرکهاي صنعتي استان قزوین برگزار شد.

در ابتداي این مراســم شــهریار کشــاورز معــاون صنایع 
کوچک شــرکت شهرکهاي صنعتي اســتان قزوین با اشاره 
به برگــزاري چنین رویدادي اظهار داشــت: بــا توجه به  
رسالت شــرکت شــهرکهاي صنعتي درحمایت نرم افزاري 
از واحدهــاي تولیدي وصنعتي برگزاري رویدادهاي فناورانه 
که  در راستاي شناسایی گلوگاه های فناوری رشته صنعت و 
راهکارهایی جهت رفع آن، صنایع شیمیایی و صنعت رنگ، 
به عنوان اولویت نخســت گلوکاه فناوری استان شناسایي تا 
رویداد رفع چالش و اســتارت آپ را که بهترین گزینه جهت 
معرفی چالش های موجود و جــذب طرح ها،ایده های برتر و 
ظرفیت های باالی اســتارت آپ ها جهت رفع آنها می باشــد؛ 
 در حــوزه ی صنعت رنگ و صنایع وابســته را برگزار نمایم.

وي گفت: این رویداد مي تواند به عنوان یک چالش موجود 
در حوزه رنگ و صنایع وابســته با ارائــه طرحهاي نو براي 
ارتقاء این صنعت کمک کند اســتارتاپ هــا امروزه بعنوان 
یک صنعت نو، مولد اقتصادي و تجاري ســازي نقش بسیار 
 مهمي در ایجاد GDP ) تولید ناخالص ملي ( کشــور دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان با اشاره 
به نقش فن بازار منطقه اي افزود: عمده ترین فعالیت فن بازار، 
شناسایی عارضه ها و نیازهای فناوری صنایع مختلف و کمک 
به رفع آنها از طریق ایجاد پیوند میان مراکزعلمی، دانشگاه ها، 

پژوهشگاه ها، استارت آپ ها، نخبگان و صنایع مختلف می باشد 
 که در این حوزه شناســایی و به ایــن صنایع معرفی نماید.

کشــاورز محورهاي برگزاري ایــن رویــداد را ارائه چالش 
ها و تقاضــاي فناوري صنایــع رنگ، پلیمر، رزیــن، نانو و 
صنایع وابســته توســط صاحبان صنایع- حضــور مجازي 
شــرکت هاي دانش بنیان، ســرمایه گذاران، نخبگان علمي 
و اساتید برجســته کشــور دراین حوزه - ارائه راهکارهاي 
علمي و تخصصي رفع چالش ها و نیازهاي فناوري توســط 
فناوران - ارائه ایــده ها و طرحهاي اجرایي نو و منتخب در 
حوزه رنگ و صنایع وابســته - به هم  رســاني متقاضیان و 
عرضه کنندگان فناوري - معرفــي فناوري هاي روز و برتر 
صنعــت رنگ و صنایع وابســته  صنعت رنگ و نمایشــگاه 
 مجازي دســتاوردهاي رنگ و پلیمر استان قزوین برشمرد.

قابل ذکر اســت پیش رویداد صنعت رنگ و صنایع وابسته 
بــا حضور برگــزار کنندگان رویــداد و فناوران و شــرکت 
کنندگان از دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها از سراســر کشور 
به صورت مجــازي در دو بخش ارائــه چالش هاي فناوري 
توســط خــود صاحبــان صنایــع در محل شــرکت هاي 
تولیدي و پرســش و پاســخ و ارائه طرح هــاي آزاد فناورانه 
 در ایــن حــوزه و داوري طرح هــاي آزاد برگزار شــده بود.

نمایشــگاه مجــازي رنــگ  وصنایــع وابســته بــا حضور 
5۶ واحــد تولیــد کننــده محصــوالت رنــگ و صنایــع 
شــد. برگــزار  قزویــن  اســتان  در  مســتقر   وابســته 

برتــر  واحــد  هفــت   از  رویــداد  ایــن  پایــان  در 
شــد. تجلیــل  وابســته  صنایــع  و  رنــگ   حــوزه 

این رویداد توســط شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، 
فن بازار منطقه اي و و با همکاري دانشــگاه ازاد اســامي 

قزوین در محل دانشگاه برگزار شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

ایران آماده افزایش تولید نفت به 
میزان پیش از تحریم هاست

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ایران 
آماده است کاهش تکلیفی تولید نفت را هر زمانی که اعام 
شود، متوقف کرده و تولید نفت را در یک روز به 95 درصد 

از تولید پیش از تحریم ها برساند.
»احمــد محمــدی« امروز )یکشــنبه(   در گفــت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه عاوه بر طرح های 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت که هفته گذشته به امضا 
رســید طرح های دیگری نیز برای حفظ سطح تولید خود 
دارد، ادامه داد: عاوه بر این طرح ها، پروژه هایی به صورت 
برنامه های مالی و عملیاتی ســالیانه داریم که پیگیری می 
شــود و شامل بخش های ســطح االرضی و تحت االرضی 

مانند عملیات چاه ها، تاسیسات و خط لوله است.
وی افــزود: پــروژه های متعدد ســاالنه و روزانــه در این 
طرح تعریف شــده است. محمدی تاکید کرد: با اجرای این 
طرح ها، عاوه بر آنکه از کاهش تولید جلوگیری می شود، 
سطح و توان تولید مناطق نفتخیز را باال می بریم، تا اهداف 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را در دوره زمانی مورد 
نظر فعــال کنیم. وی گفت: بیــش از 80 درصد از ظرفیت 
تولید نفت در کشور در مناطق نفتخیز جنوب است. بنابراین 
با توجه به هدف گــذاری دولت برای صادرات 2.3 میلیون 
بشــکه نفت و میعانات گازی در روز طی سال 1۴00، سهم 
بزرگی از نفتی که قرار است تولید و صادر شود، در مناطق 

نفتخیز جنوب خواهد بود. مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب ادامه داد: در هر بازه زمانی مد نظر شــرکت 
ملی نفت ایران، آماده توقــف کاهش تکلیفی تولید نفت و 
بازگشت به سطح تولید پیش از تحریم ها هستیم. به گفته 
محمدی، آمادگی بازگشت تولید نفت در این شرکت تا آنجا 
اســت که در یک روز می توانیم تولید نفت را به حدود 95 

درصد تولید پیش از تحریم ها برسانیم.
بــه گزارش ایرنا،   صادرات نفت ایران در ســال جاری و به 
دلیل تحریم های دولت ترامپ، کاهش داشته اما همانگونه 
کــه وزیر نفت نیز تاکید کرده،   هیچ گاه به صفر نرســیده 
است. حتی خبرگزاری رویترز در مهرماه سال جاری تایید 
کرد که صادرات نفت ایران در ماه جاری به شــدت افزایش 

داشته و تا 1.5 میلیون بشکه در روز نیز برآورد می شود.
همچنیــن با انتخاب جو بایدن بــه عنوان رئیس جمهوری 
بعدی آمریکا که حدود یک ماه دیگر به کاخ سفید می رود، 
 امیدها برای بازگشــت آمریکا به میز برجام تقویت شــده 
اســت. با بازگشــت آمریکا به برجام، ایران امیدوار خواهد 
بــود تا بتواند مبادالت تجاری در حوزه های نفت و تبادالت 
بانکی را گســترش دهد. موضوعی که بعد از اجرایی شدن 
برجام در ســال 95 نیز محقق شد و ایران به فاصله 3 ماه 
توانســت تولید نفت خود را به 3.8 میلیون بشــکه در روز 
برساند. در مجموع تولید نفت و میعانات گازی ایران در آن 
سال روزانه به ۴.8 میلیون بشــکه رسید و صادرات نیز به 

رقم 3 میلیون بشکه نزدیک شد.
بنابراین دور از ذهن نیســت که ایران این بار نیز در صورت 
رفع تحریم ها بتواند به ســرعت تولید نفت را افزایش دهد 
و به صادرات 2.3 میلیون بشــکه نفت و میعانات گازی در 

روز برسد.

گزارش

حفاظت از اراضی دولتی اصفهان به ارزش بالغ بر یکهزار و ۵۱۷ میلیارد ریال

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و برگ ســبز یک دستگاه خودرو ســواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 
8/1 بــه رنگ نقــره ای متالیک مــدل 1389 به شــماره موتور 12488329377 و شــماره 
شاســی NAAM01CA8AK887797 بــه شــماره پالک ایــران 14- 646 ص 63 متعلق به 

یاسر غزالوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز یک دســتگاه خودرو ســواری پژو تیپ 206 مدل 1384 به 
شماره موتور 10FSS15094550 و شــماره شاسی 19827126 به شماره پالک ایران 43- 

993 و 91 متعلق به علی نصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
**************************************************

ســند و بــرگ سبز)شناســنامه( خــودروی ســواری پــژو پــارس ســفید-روغنی مدل 
1388،شــماره انتظامی 176ص 33 ایران 49 به شــماره موتور 12488040786 و شماره 
شاســی NAAN01CA79E833308 به نام اسکندر عدالت نسب مفقود گردیده و از درجه 

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

مجوز حمل ســالح شــکاری ســاچمه زنــی کالیبــر 12 به شــماره ســالح 140003 مدل 
تک لول چخماقی ســاخت شــرکت وینچســتر آمریکا به نام اســماعیل جباری و به شماره ملی 

4260245406 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
**************************************************

بــرگ ســبز )شناســنامه( خــودرو ســواری سیســتم ام وی ام تیــپ هــاچ بــک برنــگ 
ســفید-روغنی مــدل 1396 بشــماره موتور MVM484FBDH017952 و شــماره شاســی 
NATGBAYL3H1018261  و شــماره پــالک ایــران 65-222س64 بــه نام مســعود حاج 

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

ســندکمپانی و بــرگ ســبز نیمــه یــدک کانتینربرمامــوت TK533A مدل1388رنــگ 
آبــی کاربنــی شــماره پــالک ایــران32-248ع48 شــماره موتور000000 شــماره شاســی 
NACTKT35791015948 به نام هادی ســخائی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ ســبز سواری ســایپا 131SE مدل1395 شــماره پالک ایران99-692ه16شماره 
موتور M13 /5651152 شــماره شاســی NAS411100G1266292   به نام میالدمشکانی 

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

سند و برگ ســبز هوندا راک مدل87 شــماره پالک ایران764-78393 شماره موتور 
156FMIO8000012 شــماره تنــه 125R8703928 به نام عباســعلی ســاالری حســین آباد 

فرزند غالم علی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**************************************************

شــماره  ایــران77  پــالک19999  شــماره  مــدل98  احســان  هونــدا  ســندکمپانی 
موتور14488491 شماره تنه15381به نام مرتضی رستگارنیا فرزند رسول مفقود گردیده 

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

تشــکیل مجمع عمومــی فوق العــاده )نوبت اول( تاریخ انتشــار 
1399/10/30

نام شــرکت: مســکن کارکنــان آمــوزش و پرورش شهرســتان 
بروجرد - شناسه ملی: 10740019231

شماره ثبت: 318 نوع شرکت: شرکت تعاونی
بدینوســیله به اطــالع کلیه اعضاء شــرکت مســکن کارکنان 
آمــوزش و پــرورش شــهر بروجــرد بــه شــماره ثبــت 318 و 
شناســه ملی 10740019231 میرســاند. جلسه مجمع عمومی 
فــوق العاده )نوبت اول( رآس ســاعت 9 صبــح روز جمعه مورخ 
بروجــرد  در  واقــع  محــل دفتــر شــرکت  1399/11/10 در 
شــهرک اندیشــه فاز 1 مســیر بلــوار شــهید ترابی کد پســتی 
6919744569 می گردد. خواهشمند است رآس ساعت مقرر 

در این جلسه حضور بهم رسانید.
دســتور جلســه: 1- تغییر محل ) تغییر نشانی در یک واحد 

ثبتی (
2- دادن ماموریت به هیات مدیره جهت ثبت تغییرات.

دعوت کننده هادی روزبهانی - رئیس هیئت مدیره
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای / خانم محمد منصــوری فرزند احمد دارای شناســنامه شــماره 4490783108 به 
شــرح دادخواستی به کالســه 1038/99 از این شورا / درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان احمد منصوری فرزند کریم و خیزران به شناســنامه شــماره  
4501032618  در تاریــخ 99/10/9 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- فریدون منصوری فرزند احمد به ش ملی 4501067462 متولد 
1354/9/3 فرزند متوفــی 2- مجید منصوری فرزند احمد به ش ملی 4500628912 متولد 
1351/6/4 فرزند متوفی 3- حشمت منصوری فرزند احمد به ش ملی 4500213996 متولد 
1354/1/1 فرزند متوفی  4- تهمینه سلیمانی فرزند مراد به ش ملی 4500622731 متولد 
1327 همســر متوفــی 5- محســن منصوری فرزند احمــد به ش ملــی 4490154445 متولد 
1370/4/9 فرزنــد متوفی  6- ناصر منصوری فرزند احمد به ش ملی 4501193281 متولد 
65/6/30 فرزنــد متوفی 7- مجتبی منصوری فرزند احمدبــه ش ملی 4500873661 متولد 
63/6/30 فرزنــد متوفی 8- صادق منصوری فرزند احمــد به ش ملی 4491217572 متولد 
1365/6/30 فرزند متوفی 9- بتول منصوری فرزند احمد به ش ملی 4500633421 متولد 
1358/9/20 فرزنــد متوفــی 10- محمد منصــوری فرزند احمدبه ش ملــی 4490783108 
متولــد 1360/2/1 فرزند متوفی ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یــک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد وی می 
باشــد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسین بهنام دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بابت پرداخت 
140/000/000 ریال همراه با خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی به طرفیت 1- 
ســید محمد محمدی 2- پخش خوار و بار فرهادی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 9901027 
ثبــت و بــرای تاریــخ 99/12/9  ســاعت 9/30 وقت رســیدگی تعیین گردیــده از آنجا 
کــه خوانــده فوق الذکر مجهول المکان بــوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی 
دادگاههــای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلســه دادرسی حاضر شــوند ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 
ایــن آگهی به منزله ابالغ محســوب شــده در صــورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف کاشان

موضوع : استعالم 
در پرونده کالســه 9809987412901401 متهم حفیظ اله پیرهادی فرزند حسن 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و بــه تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب درامور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 )سی روز ( از تاریخ نشر آگهی در شعبه ششم 
دادیاری دادســرای عمومی وانقالب شهرستان بویراحمد ) یاسوج( خیابان شهید قدوسی 
حاضروازاتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده می نماید .
 محمد مهدی حبیبی -دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب یاسوج

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .

))محمد رضا پور شــیخی فرزند محمد علی   ششــدانگ یکباب ســاختمان مســکونی 
واقع در ایســتگاه 12روبه روی آرمگاه ســید عباس خیابان بهار 107 پالک 8 به مساحت 
164/79 متر مربع خریداری شده از مالک رسمی محمد علی پور شیخی طبق رای شماره 

139860317003001405 قسمتی از پالک 366 واقع در بخش 4 آبادان  (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./ م-الف :1/402  
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم :15 /99/11 

 جودکی -سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

متن آگهی مزایده
بشماره139904006218000689/2بشــماره  اجرائــی  پرونــده  بموجــب 
بایگانی9900019شــش دانگ یک قطعه زمین بشماره پالک377فرعی از پالک18اصلی 
اراضــی ســیدآبادواقع دربخش10خوشــاب در قبــال طلب خانــم معصومه ســیدآبادی 
از طریــق مزایــده حضــوری بــه فروش مــی رسد،ســندمالکیت تــک برگی آن بشــماره 
ســریال ب93-052690بنــام آقــای ســیدهادی ســیدآبادی فرزندسیدمحمدبشــماره 
موصــوف  ملــک  نظرکارشــناس  اســت،طبق  ملی0780316002صادروتســلیم شــده 
درحــال حاضربصــورت یــک قطعــه زمیــن مســکونی بــا مســاحت)نودونه متروچهــل 
دسیمترمربع(99/4مترمربع)در محدوده خدماتی روستای سیدآباد(که طبق نظرکارشناس 
بــه مبلغ پانزده میلیــون وهشــتصدوهفتادهزارتومان)15/870/000تومان(ارزیابی و 
قطعی شــده اشــت شــش دانگ پالک مزبور درقبال طلب بســتانکاروهزینه های اجرایی 
وحق مزایده،از ســاعت9صبح الی12ظهر روز یک شنبه مورخ1399/11/12)دوازدهم 
بهمن هزاروســیصدونودونه(درواحداجرای اسنادرســمی خوشــاب واقع در شهرســتان 
خوشــاب،ازطریق مزایده حضوری به فروش می رســدومزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدافروخته می شــود.)مطابق ماده136آیین نامه شرکت 
در مزایــده منوط به پرداخت10درصداز مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت 
اســت(الزم به ذکر اســت پرداخت تمامی بدهی های مربوط به ملــک درصورتی که مورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــدونیز بدهی های مالیاتــی وغیره تا تاریخ مزایــده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــدبه عهده برنده مزایده اســت ونیزدرصورت 
وجودمازاد،وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شــد و نیم عشروحق مزایده نقداوصول می گرددضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گرددمزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد.)م الف99/2203(  تاریخ انتشار:1399/10/30  
مدیرواحداجرای اسنادرسمی خوشاب-علیرضامیرزائی

آگهــی دعوت )نوبت دوم( مجمع عمومی فوق العاده شــرکت پویش نامی سناباد)ســهامی 
خاص( بشماره ثبت 43226 و شناسه ملی 10380590524

با ســالم و احترام ، پیرو دعوت نوبت اول که در جلسه مورخ 1399/10/27 بعلت 
نرســیدن مجمع به حد نصاب قانونی تشــکیل نگردید، بدینوسیله از سهامداران محترم 
دعوت مینماید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که از ساعت 12 تا 13/30 
روز شنبه مورخ 1399/11/12 در نشانی : مشهد، خیابان سناباد 16، پالک  27 برگزار 
میگردد حضور یابند و یادآوری مینماید نوبت دوم با حضور دارندگان بیش از یک ســوم 

سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دســتور جلســه: کاهش تعــداد اعضای هیئــت مدیره بــه 3نفر و اصــالح ماده 31 

اساسنامه
هیئت مدیره

آگهــی دعــوت )نوبــت دوم( مجمع عمومی عــادی - بطور فوق العاده شــرکت پویش نامی 
سناباد)سهامی خاص( بشماره ثبت 43226 و شناسه ملی 10380590524

با ســالم و احترام ، پیرو دعوت نوبت اول مجمع که در جلسه مورخ 1399/10/27 
بعلت نرســیدن به حد نصاب  قانونی تشــکیل نگردید، بدینوسیله از سهامداران محترم 
دعوت مینماید تا در جلســه مجمع عمومی عادی - بطور فوق العاده که از ســاعت 13/30 
تا 15 روز شــنبه مورخ 1399/11/12 در نشانی : مشهد، خیابان سناباد 16، پالک  27 
برگــزار میگردد حضور یابند و یــادآوری مینماید مجمع در نوبت دوم با حضور هر عده از 

صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
2-کلیه مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است

هیئت مدیره

آگهی مفقودی
مجوز اســلحه شــکاری کالیبر 12 طرح کوســه ســاخت کشــور ترکیه به شــماره بدنه 
911321910 بــه نام آقای صالح رئیســی به شــماره ملــی 2092243284 فرزند محمد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدساری
**********************************************

ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری پراید مدل 1385 به شــماره پالک  ایران 62- 
318 ج 34 و شــماره موتــور 1731634 و شــماره شاســی S1412285963626 مفقــود 

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

کلیــه اســناد و بنچــاق و ســند مالکیــت و ســند کمپانی ســواری پراید مــدل 1389 
بــه شــماره پالک ایــران 62- 328 س 74 و شــماره موتور 3347469 و شــماره شاســی 

S1412289421750 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری 
**********************************************

اینجانب سلیمان توتونچی قدیم مالک خودرو پژو پارس به شماره شاسی 50329242 
شماره موتور 12486125073 به علت فقدان اسناد فروش  خودرو تقاضای صدور المثنی 
اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک 
پیکان شــهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
**********************************************

برگ سبز ماشین وانت پیکان تیپ 1600I به رنگ سفید روغنی مدل 1382 به شماره 
موتور 1128203426 و شماره شاسی 82925456 و شماره پالک ایران 78- 148 ه 54 

به نام آقای محمود ستاری فر مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است. 
**********************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ماشــین ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1386 
 S1412286324060 به رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 1918387 و شــماره شاسی
و شــماره پالک ایران 38- 869 و 51 به نام آقای حســن ســلیمانی مفقود شده و از درجه 

اعتبا رساقط است.
**********************************************

آگهی ابالغ اجراییه
شــماره پرونده:11/94/138 درخصوص پرونده کالســه فوق موسسه مالی اعتباری 
مهرورزان آمل با وکالت قاسم فرجپور وحسین قاسم پور به عنوان خواهان به طرفیت آقای 
ســعید باقــری راد فرزند محمدرضا به عنــوان خوانده مبنی بر مطالبــه وجه به علت مجهول 
المــکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و موافقت رییس شــعبه جهــت ابالغ اجراییه 
برای درج در روزنامه و آگهی آن  معرفی می گردد لذا اقدامات الزم در این خصوص مبذول 

دارید.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف آمل

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی جهانیــان بهنمیری فرزنــد رجبعلی به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901235 ایــن شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصــار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان رجبعلی جهانیان بهنمیری فرزند میزاعلی شــماره شناســنامه 
161 صادره بابلســر در تاریخ 99/10/3 در شهرســتان بابلســر بدرود زندگی گفته، ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به : 1-زهرا ارشــک فرزنــد رجبعلی شــماره ملی 
4988451356 متولد 35/5/2 همســر متوفی2-مهدی جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4989337492 متولد 37/1/1   3-مسعود جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4989457021 متولد 46/1/20   4-هادی جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شماره ملی 4989370996 متولد 39/1/14   5-صبورا جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4988568377 متولــد 36/1/1   6-نرگس جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4988572293 متولــد 41/7/10   6-عذرا جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4988572285 متولد 40/3/10   8-زینب جهانیان بهنمیری فرزند رجبعلی 
شــماره ملی 4980506054 متولد 87/1/17 همگی فرزندان متوفی والغیر، اینک شورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهــی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشر 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

آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمه غالمرضائیان چوپان فرزند زیــن العابدین کدملی 4980425151 متولد 
1356 فرزنــد متوفی به شــرح درخواســتی که به شــماره 5/9901060 این شــعبه ثبت 
گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان فرخ 
لقا آقاســیان درزی فرزند ابوالقاســم شــماره شناســنامه 4117 صادره بابلســر  در تاریخ 
99/10/4 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-متقاضی فوق 2-محمد اســمعیل غالمرضائیان چوپان کدملی 4989509463 
متولد 1351   3-مهدی غالمرضائیان چوپان کدملی 4989557549 متولد 1355   4-علی 
اصغــر غالمرضائیان چوپان کدملی 4989591348 متولد 1358   5-حســین غالمرضائیان 
چوپــان کدملــی 4989685687 متولــد 1361   6-زهــرا غالمرضائیــان چوپــان کدملــی 
4989806778 متولــد 1364   7-حســن غالمرضائیــان چوپان کدملــی 2050105101 
متولد 1368 همگی فرزندان 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 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
آقای عباس فتحی چراتی فرزند محمد به شرح درخواستی که به شماره 5/9901062 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شــادروان امیرحسین فتحی چراتی فرزند عباس شماره شناسنامه 4980250475 صادره 
بابلســر در تاریخ 98/1/1 در شهرستان بابلســر بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضی :عباس فتحی چراتــی کدملی 2160856231 متولد 
1352 پــدر متوفی2-فاطمــه زهرا رحمانیــان حیدرآبادی کدملــی 5829158280 متولد 
1351 مادر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یــک 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 نمایدواالّ گواهی صادر خواهد 

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

گواهی حصر وراثت
آقای صادق نجفی شــماره شناســنامه 1108  به اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناســنامه ورثه،درخواســتی به شــماره 14/214/99 تقدیم این دادگاه نموده و 
چنین اشعار داشته که شادروان فاطمه یوسف پور شیرسوار شماره شناسنامه 34 در تاریخ 
96/6/2 در اقامتــگاه دائمــی خود درگذشــته و ورثه حین الفــوت وی عبارتند از:1-قنبر 
نجفی فرزند محمد شــماره شناســنامه 19 پســر متوفی2-صادق نجفی فرزند محمد شماره 
شناســنامه 1108 پســر متوفی3-رضا نجفی فرزند محمد شــماره شناســنامه 1629 پسر 

متوفی4-محمد نجفی فرزند ابوطالب شــماره شناسنامه 1 همسر متوفی .پس از تشریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه 
وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
به شــماره -- سرانجام در تاریخ—در وقت فوق العاده شعبه چهاردهم شورای حل اختالف 
بابــل بــه تصدی امضاکننده زیر تشــکیل و پس از مالحظه پرونــده کار گواهی می نماید که 
ورثه درگذشــته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن 
روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد . اعتبار قانونی 

این گواهی نامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.م/الف
قاضی شعبه چهاردهم  شورای حل اختالف بابل

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی تقی پور رئیســی فرزند هدایت جان به شــرح درخواســتی که به شــماره 
5/9901068 به  این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان نرگس خانم معلمی فرزند اباذر شــماره شناسنامه 61 صادره 
بابلســر در تاریخ 1395/8/6 در شهرستان بابلســر بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضی :مهدی تقی پور رئیســی کدملی 4989445376 
متولــد 1345   2-شــهربانو تقــی پــور رئیســی کدملــی4989309227 متولــد 1335   
3-حلیمه تقی پور رئیسی کدملی4989354982 متولد 1338   4-حسن تقی پور رئیسی 
کدملی4988502570 متولد 1340   5-صغری تقی پور رئیســی کدملی4988733823 
متولد 1343 همگی فرزندان 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 شــورا تقدیم نمایدواالّ گواهی 

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

آگهی حصر وراثت
آقــای محســن غالمــزاده فرزنــد رمضانعلــی بــه شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره 
5/9901047 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شــادروان صبورا علی محمدزاده فرزند آدینه محمد شماره شناسنامه 50 
صادره بابلســر در تاریخ 85/7/5 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــی گفته، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضی:محســن غالمــزاده کدملی4989604792 
متولد 1359   2-رفعت غالمزاده کدملی  4989388951 متولد1341   3-شهال غالمزاده 
کدملــی  4989412419 متولــد 1343   4-مهــدی غالمــزاده کدملــی  4989477261 
متولــد 1348   5-مهناز غالمزاده کدملــی  4989861272 متولد 1367 همگی فرزندان 
متوفی6-رمضانعلی غالمزاده کدملی 4989076184 متولد 1314 همســر متوفی  والغیر، 
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 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 پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

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

به عموم بســتانکاران تاجرورشکســته محمدمهدی سعادت اسکی  به شماره شناسنامه 
588 وشــماره ملی  2141969832  که حکم ورشکســتگی آن به موجب دادنامه شــماره  
9709971210401259 مورخــه   1397/10/24  ازشــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی 
آمــل صادر گردیــده و تاریخ توقف آن  1390/12/29 اعالم گردیده آگهی میگردد : اولین 
جلسه بستانکاران در ساعت 12 روز سه شنبه مورخه  1399/11/7 در اداره تصفیه امور 
ورشکستگی استان مازندران به نشانی ساری خیابان مازیار  ساختمان شماره 2 دادگستری 
اســتان مازندران طبقه اول واحد 2 به شــماره تلفن 33323459 تشــکیل می گردد .کلیه 
بستانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف 
مســئولیت تضامنی داشــته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به 

هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:
1(کلیه بســتانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید 
اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تسلیم نمایند .مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است .
2(کســانی کــه به شــرکت فــوق الذکر بدهــی دارند باید ظــرف مدت مذکــور خودرا 
معرفــی و بدهی خــودرا در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق مــاده 24 قانون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهــکاران متخلــف از این وظیفه بــه جریمه نقدی معادل بیســت وپنج 
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اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
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