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آگهــی تغییرات شــرکت ســهامی خاص لعاب مشــهد به شناســه ملی 
10380182414 و به شماره ثبت 2683 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقای محمود نجاران طوسی 
به شــماره ملی 0938263846 و آقای عباس یوسفی به شماره ملی 
0938361619 و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی 0938587633 
و آقای امیراحســان ظهیری به شــماره ملــی 0941329501 و آقای 
امیرحسین یوســفی به شماره ملی 0942499549 به سمت اعضای 
اصلــی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. موسســه 
حسابرســی وانیــا نیک تدبیر)حســابداران رســمی( به شــماره ثبت 
28650 و شناســه ملــی 10320721862 به ســمت بازرس اصلی 
و آقای محمد میرصدرائی به شــماره ملی 0931889618 به ســمت 
بــازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالــی انتخــاب گردیدند. 
صورتهای مالی و گزارش ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی 

به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1417829(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آزادشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل الذکرمحرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي می شود. در صورتي که 
اشــخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نســبت به صدور ســند مالکیت بنام هر یک از نامبردگان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آزادشهر تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم، اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضائی تقدیم نمایند. 
1- رای شماره 140160312007001791 مورخ 1401/07/16 موضوع تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی کالســه پرونــده 14011144120070000202 آقای مهدی 
کمالــی فرزند علیجــان مبنی بر صدور ســند مالکیت عرصــه و اعیان ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده از نوع مســکونی به مســاحت 195.50 مترمربع به پالک 
ثبتی 6/48/4625- اصلی واقع در آزادشــهر خیابان شــهید بهشتی خیابان شهید چمران 
- چمــران 14 فرعی اول بخش 8 خریداری ملک از مالک رســمی بنیاد مســتضعفان انقالب 

اسالمی محرز گردیده است.
موضــوع   1401/07/16 مــورخ   140160312007001792 شــماره  رای   -2
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی کالســه پرونــده 14011144120070000181 
آقای ســید ابراهیم میرحســینی فرزند عمر و المعال مبنی بر صدور ســند مالکیت عرصه و 
اعیــان ششــدانگ یک قطعه زمین کــه در آن احداث بنا شــده از نوع تجاری  مســکونی به 
مســاحت 165.10 مترمربع به پالک ثبتی 6/53/4624- اصلی واقع در آزادشــهر خیابان 
شــهید بهشــتی خیابان امام حسن عســگری نبش کوچه امام حسن عســگری 2 به کد پستی 
4961863418 بخش 8 خریداری ملک از مالک رســمی بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی 

محرز گردیده است.
لذا بدیهی است پس از انتضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت بنام هر یک از متقاضیان صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت بنام متقاضی مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: روز دوشــنبه 1401/08/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز 

دوشنبه 1401/09/07 م-الف: 9916
بهزاد دلدار-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آزادشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 14011603010242999 - 1401/9/6 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم علویه مهدیخانی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 263 
صادره از میانه در سه دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بصورت یکباب منزل مسکونی و یکباب 
تجــاری بمســاحت 119/66 متر مربع پالک 95 فرعی از 160 اصلی واقــع در بخش 12 تهران خریداری 
از مالک رسمی بموجب ســند انتقال اجرایی 1400/9/14 -  140091990033777022 شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگســتری شــهرری محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1401/9/22 م الف /633
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160301024002998 - 1401/9/6 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین راه بر فرزند محمد بشــماره شناســنامه 325 
صادره از ری در ســه دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بصورت یکباب منزل مسکونی و یکباب 
تجــاری بمســاحت 119/66 متر مربح پالک 95 فرعی از 160 اصلی واقــع در بخش 12 تهران خریداری 
از مالک رســمی بموجب ســند انتقال اجرایی 1400/9/14 - 140091990033777022 شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگســتری شــهرری محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1401/9/22 م الف /634
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004005070 مورخــه 1401/08/22 موضوع 
کالســه 1401114412004000403 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای روح اهلل محتشــم زاده 
فرزند سعید محمد بشماره شناسنامه 280 و شماره ملی 2032248557 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 125 مترمربع جدا شــده از پالک 34437 
فرعی از 1-اصلی واقع در شهرســتان گنبدکاووس شــهرک اندیشــه کوچه الله 5 اولین 
فرعی ســمت راســت بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت 
ســهم مالکیت مشاعی بوده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 10080
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004670 مورخــه 1401/08/04 موضوع 
کالســه 1401114412004000378 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم بی بی لطیفه نوری فرزند 
امان دردی بشماره شناسنامه 46 و شماره ملی 2032360640 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 120.76 مترمربع جدا شده از پالک 5002 فرعی از 
1-اصلــی واقع در شهرســتان گنبدکاووس گــدم آباد کوچه محمد آلــق دهم  بخش 10 
حــوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از قولچــر همایونی، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 10082
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
 رضا سارانی - رئیس ادار ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004351 مورخــه 1401/07/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000661 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانم مرضیه بشــلیده فرزند 
غالمحســن بشــماره شناســنامه 233 و شــماره ملی 5629989219 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالک 1349 فرعی 
از 159-اصلــی واقــع در شهرســتان گنبدکاووس تقــی آباد بخش 09 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از ســعید رضایی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 10078
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004319 مورخــه 1401/07/19 موضوع 
کالســه 1399114412004000600 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم بیات اینچه برون 
فرزند محمد قربان بشــماره شناسنامه 85 و شماره ملی  2032315531 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 242.55 مترمربع جدا شده از پالک 5846 
فرعی از 1-اصلی واقع در شهرســتان گنبدکاووس چــای بوئین خیابان امام محمد غزالی 
انتهای کوچه 15  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواسطه از نوری 
دســتمرد، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 10086
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه سه 

1-برابــر رأی شــماره 140160310457002275 مــورخ1401/08/14 که در 
هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات مالکانه آقای حســین رازقی 

کرسامی فرزند صفرعلی به شماره ملی 5769622377 شماره پرونده 1401-87   
2- برابــر رأی شــماره 140160310457002278 مورخ 1401/08/14 که در 
هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات مالکانه خانم سیده معصومه 
ســاداتی فرزند سیدحسن به شــماره ملی 2093636255 شــماره پرونده 1401-89 
نســبت به شش دانگ )هریک به میزان سه دانگ مشاع( عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 131.70 )یکصدو ســی و یک متر و هفتاد( مترمربع قسمتی 
از پــاک شــماره 3390 اصلی واقــع در بخش 1  ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از 
مالک رســمی با کسر ســهم وقف محرز گردیده اســت،  لذا به منظور  اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود ؛ در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/09/07 نوبت دوم 1401/09/21 ./ 

شناسه آگهی: 1416696
فریبرز یوســفیان حمیدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ساری منطقه 
3

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1401/001986 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کاله تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضی آقای عبدالرشــید بهــروزی نیا فرزند 
تویلی بشــماره شناســنامه 788 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 165.64 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپاک 2209 فرعی از 199-اصلی 
و 2210 فرعــی از 199 -اصلــی واقــع در بخش 9 شهرســتان کاله خریــداری از مالک 
رســمی آقای داود دردی پور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23 

م-الف: 10088
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و اماک کاله

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004005418 مورخــه 1401/09/02 موضوع 
کاســه 1399114412004000684 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بامعارض متقاضی آقای فرهاد دشــتی فرزند انا 
محمد آقا بشــماره شناسنامه 18 و شماره ملی  0055060080 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 2285.24 مترمربع جدا شده از پاک 174 فرعی از 
10-اصلــی واقع در شهرســتان گنبدکاووس جاده گنبد به آزادشــهر)نمایندگی مدیران 
خــودرو( بخــش 09 حوزه ثبت ملــک گنبدکاووس خریــداری ملک از محل تمامت ســهم 
مالکیــت مشــاعی بوده، لذا به منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد.م-الف: 

10097
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

رونوشت گواهی حصروراثت
خانــم راحلــه جعفــری فرزنــد ابوالفضل به شــماره ملــی 0439614384 بشــرح 
دادخواســت به کاسه 0100406 ازاین شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده است که شــادروان ابوالفضل جعفری فرزند محمد به شماره ملی 0439851491 
در تاریــخ 1401/06/25 در اقامتــگاه دائمــی خود در گذشــته ورثه حیــن الفوت وی 
منحصراســت بــه :1. راحله جعفــری فرزند ابوالفضل به شــماره ملــی 0439614384 
صــادره از دماونــد )دختر متوفــی(2. فاطمــه جعفری فرزنــد ابوالفضل به شــماره ملی 
0439915384 صــادره از دماوند )دختر متوفی(3. مریــم جعفری فرزند ابوالفضل به 
شــماره ملی 0430010011 صــادره از دماوند )دختر متوفــی(4. خدیجه امیری فرزند 
ابوالفضل به شماره ملی 0439851556 صادره از دماوند )همسر متوفی(اینک با انجام 
تشــریفات قانونی در خواست مزبور دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسیاعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 

شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهدشد.7515
رئیس شورای حل اختاف 7 دماوند

اگهــی اختصاصی موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سندرسمی برابر ماده 3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف   

هیئــت    1401/8/3 140160312008002177تاریــخ  شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقردرواحدثبتی شهرســتان اق قا پرونده کاســه 1400114412008000084  
تصرفات مالکانه و با معارض متقاضی اقای الیاس باشــقره فرزند عبدالرشــید به شماره 
شناســنامه 10818 کدملــی 4979148530 صــادره ازاق قا درششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 22275/01 مترمربع درقسمتی ازباقیمانده ششدانگ پاک 
شــماره 13 اصلی واقع دراراضی یلمه صالح یان مشــهوربه یلمه صالیان  بخش 12 حوزه 
ثبتی ملک شهرســتان اق قا ازسهمی حمید گری ازســند برگه اصاحات ارضی به شماره 
73761 مورخ 1352/12/21 دفتراسنادرسمی شماره 7 -علی اباد تایید گردیده است  
.لــذا به منظور اطــاع عموم مراتب دردو نوبــت به فاصله پانزده روزاگهی میشــود 
درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتشــاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخد رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهدشد  
تاریخ انتشارنویت اول9/7 /1401 

تاریخ انتشارنوبت دوم :22 /9 /1401  
محمد فندرسکی- رییس اداره ثبت اسناد واماک اق قا

آگهی مفقودی
بدینوســیله  اعام میدارد سند کمپانی وبرگ ســبز    خودرو سواری پژو 206 رنگ سفید 
روغنی   -  مدل 1390   پاک   389 ط 11 ایران 96 شــماره موتور 14190000593 شــماره 
شاسی 03ED4BJ494995  بنام اینجاب رضا عرب عامری      بشماره ملی 4580304357مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد . شاهرود 
****************************************************************

خانم/آقای عســکری بشکم نام پدر شکراله به شماره ملی 2060419018 مالک خودروی 
ســواری سیستم DENA تیپ DENA+EF7TCA مدل 1401 رنگ مشکی - مالیک به شماره 
موتور 153H0072335 و شــماره شاســی   NAAW61HU2NE540928 به شــماره پاک 92-

892 ص 57 بعلت فقدان اسناد فروش سند مالکیت )سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت 
المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق 
دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابــط مقرر اقدام 

خواهد شد. گنبد
****************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(،ســند کمپانی)کارخانــه( کارت ،بیمــه نامه،پاک، - موتور ســیکلت  
 N2T *** 125A9505479  سیســتم مهتــا تیپ 125 مدل 1395برنگ قرمز بشــماره شاســی
شــماره موتور 0124N2T212829  شــماره پاک ایران 696-48524 به نام جاســم ملک حسن  

مفقود گردیده )در اثر آتش سوزی(و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو کار سیستم تویوتا  تیپ پرادو جی ایکس مدل2007 برنگ 
نقــره ای -متالیک بشــماره موتور 2TR0438497 شــماره شاســی  JTEBL29JX75070203 و 
شــماره پــاک ایران 84-   198د76به نــام حمید نوروز زاده مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

بــرگ سبز)شناســنامه( و کارت  خــودرو ســواری سیســتم پراید  تیپ جی تــی ایکس آی 
 S1412286130173  مدل1386 برنگ مشکی -متالیک بشماره موتور 2013396شماره شاسی
و شــماره پاک ایران 38-   735د45به نام مهدی نامجو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری سیستم سایپا  تیپ 131SE مدل1396 برنگ سفید 
بشماره موتورM13 / 5798872 شماره شاسی  NAS411100H1276199 و شماره پاک ایران 
84-   127ص64بــه نــام آمنه دبیری نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 

بندرعباس
****************************************************************

برگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیستم برلیانس تیپ پارس 
خــودرو 330 مــدل1397 برنگ ســفید بشــماره موتور BM16LBH002833 شــماره شاســی  
NAPH330BBJ1042795 و شــماره پــاک ایــران 84-   843ط79به نام کیــارش علوی مقدم 

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

کلیه مدارک ســواری کوپه هیوندای جنسیس 3800 مدل 2011 رنگ قرمز شماره موتور 
G6DAAA562045 شــماره شاســی KMHHU61H5BU048194 شــماره پــاک ایــران82-
152ل99 به نام سید حسین موسوی نژاد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری

****************************************************************
ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پرایــد هاچ بک مدل 1375 شــماره پــاک ایران72-

517س58 شــماره شاسی S1442274116236 شــماره موتور 00876446 رنگ سفید روغنی 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری

****************************************************************
ســند کمپانی-برگ سبز-کارت ماشــین و کارت سوخت وانت نیســان زامیاد مدل 1398 
رنــگ آبی شــماره پــاک ایــران92-876د31 شــماره موتــور Z24803271Z شــماره شاســی 

NAZPL140BK0538358 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

گواهی پایان تحصیات کارشناسی رشــته پرستاری مریم سوداگری فرزند عزیزا... شماره 
شناســنامه 2468 تاریخ تولــد 1365/1/4 صادره از تنکابن کدملی 2219801314 شــماره 
مدرک84596363 از دانشگاه آزاد اسامی واحد تنکابن ولی آباد مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد./نوبت دوم ساری
****************************************************************

سند مالکیت ســواری پراید مدل 1396 شماره پاک ایران62-962ص16 شماره موتور 
M135880564 شــماره شاســی NAS411100H1009859 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی تاکسی پژو 405GLX-XU7 رنگ خورشیدی با نوار مشکی مدل 
1395 شــماره موتور 124K0946773 شماره شاسی NAAM11VE8GK482362 شماره پاک 
ایران72-677ت49 به نام قدرت حســن زاده مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می گردد. 

ساری
****************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی موتور سیکلت سیســتم هیرمن تیپ 125cc-CDI مدل 1389 
 N2P *** 125C8968787156 شماره شاسیFMI * 32351217 رنگ مشکی شماره موتور
شــماره پاک ایران588-47866 به نام ســهیل محمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد. ساری
****************************************************************

رشد 1/6 درصدی تولید انرژی الکتریکی 
در نیروگاه شهید رجایی قزوین       

قزوین- زینب جوادی : نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش 
از 8 میلیارد و 300میلیون کیلووات ســاعت انرژی خالص 
در 8 ماهه امســال، 1/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد تولید داشته است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی ابوالفضل موتابها  مدیرعامل این شرکت در تشریح 
خبر فوق گفت: در هشت ماهه سال 1401 ، هشت  میلیارد 
و 389 میلیون و 612 هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص 
در واحدهای بخاری،گازی و ســیکل ترکیبی این نیروگاه، 
تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. موتابها افزود 
: ازایــن میزان انرژی، 4 میلیــارد و 2 میلیون و 659 هزار 
کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای9  گانه گازی و بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی و 4 میلیارد و 386 میلیون و 953 
هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای چهارگانه  نیروگاه 

بخار تولید شده است.
 مدیر عامل نیروگاه شــهید رجایی در ادامه بیان داشت: با 
این میزان تولید انرژی خالص در 8 ماهه امسال، این نیروگاه 
شاهد رشد 1/6 درصدی تولید انرژی خالص نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بوده است. نیروگاه2040 مگاواتی شهید 
رجایی قزوین با تولید سالیانه بیش از 12میلیارد کیلووات 
ساعت انرژی الکتریکی، نقش مهمی در تامین برق کشور و 

پایداری شبکه سراسری دارد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد: 
واگذاری FTTH درمناطق خرم وجهان 

پنای اراک       
مرکــزی - مدیر مخابرات منطقه مرکــزی ،گفت: با پایان 
یافتن عملیات اجرای فیبرنوری درپروژه FTTH درمناطق 
خرم وجهان پنای اراک این سرویس با هدف ارایه خدمات 
اینترنت پرســرعت وبا کیفیت به مشتریان آماده واگذاری 

است.
به گــزارش اداره روابط عمومی مخابــرات منطقه مرکزی 
مهندس لطفی، اظهار کرد: اجرای فیبرنوری دراین مناطق 
، در راســتای ارتقای فناوری و ارائه خدمات بهتر در بستر 

مناسب و باکیفیت سرویس FTTH انجام شده است.
مدیر مخابرات منطفه مرکزی با اشــاره به برخی از مزیت 
های تکنولوژی FTTH، شامل پهنای باند باال،امنیت بیشتر 
و کیفیت بهتر، بیان کرد:اســتفاده از این ســرویس امکان 
اتصال پرسرعت تر در مســافت های طوالنی را بدون افت 
کیفیت و بروز اختالل نسبت به کابل مسی فراهم می کند.
وی افزود: مشــتریان FTTH می توانند،عالوه بر اینترنت، 
از مزایــای خط تلفن نیز بر روی همان بســتر انتقال بهره 

مند شوند.
بر اساس این گزارش ساکنین این مناطق می توانند جهت 
ثبت نام به ســاختمان تجاری مخابــرات واقع در خیابان 

جانبازان مراجعه کنند.

اخبار

اسالمشهر -بهاره عشقی صابر 
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اسالمشهر از افزایش خدمات با ایجاد کسب و کارهای 

جدید و درآمدهای پایدار در سازمان مشاغل شهری خبرداد.
 ســید فرزاد کاظمی رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اسالمشهر اظهار کرد: در 
راســتای افزایش خدمات بیشتر به شــهروندان با ایجاد کسب و 
کارهای جدید منابع درآمدی پایدار هم برای ســازمان به وجود 

آمده است.
کاظمی با اشاره  به پیش بینی احداث 4 بازارچه محلی جدید در 
سطح مناطق مختلف شهر افزود: با توجه به نیازها و درخواست های 
شهروندان و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به همشهریان، با موافقت 
و کســب مجوز احداث 2 بازارچه از شورای اسالمی شهر،بازارچه 
دائمــی عرضه مواد غذایی و پروتئینــی ویک بازارچه غیرثابت و 
همچنین2بازارچه ثابت دیگرتوســط مدیریت ســرمایه گذاری 
شهرداری اسالمشهر، با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در نقاط مختلف شهر احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به نیازهای شــهروندان و به منظور رفع 
کمبود ها و کاستی ها و ایجاد دسترسی آسان شهروندان به مراکز 
خدماتی و فروشــگاهی چهار بازارچه دائمــی ارائه محصوالت و 
فرآورده های پروتئینی و کشاورزی و مواد غذایی در نقاط مختلف 
شهر از جمله در شهرک امام حسین)ع( در منطقه 6، شهرک الهیه 
در منطقه1 و شــهرک واوان در منطقه 3 شهرداری اسالمشهر با 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با سازمان ساماندهی 
مشــاغل شهری  و مدیریت سرمایه گذاری شهرداری اسالمشهر 

احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اسالمشهر با 
اشــاره به اینکه به زودی عملیات اجرایی و احداث این بازارچه ها 
آغاز می شــود، تاکید کرد: در طی 6ماهه نخســت سال جاری با 
تاکیدات شــهردار و برنامه ریزی های انجام شده، درآمدهای این 
ســازمان که از طریق ســازماندهی  بازارچه های تحت پوشش 
سازمان و کانکس های سطح شهر، کیوسکهای مطبوعاتی، مرکز 
عرضه دام زنده و ســایر موارد تامین و جذب می شود، بیش از 2 

برابر افزایش یافته است.

وی با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در سازمان ساماندهی 
مشاغل شهرداری اسالمشهر در طی سال جاری، ادامه داد: با توجه 
به اینکه مرکز عرضه دام زنده شهرداری اسالمشهر در جوار محل 
ورودی آرامســتان دارالسالم در طی سالیان گذشته احداث و راه 
اندازی شــده، در سال جاری در راستای رفع کاستی ها و نواقص 
این مجموعه بر اساس بودجه سازمان، ساخت مخزن جمع آوری 
فاضالب این مرکز با نصب مخزن پلی اتیلن و تکمیل سقف غرفه 
های مرکز عرضه دام و بهسازی و زیباسازی بصری این مجموعه با 
اعتباری قریب به 2 میلیارد ریال انجام و زمینه ارائه خدمات بیشتر 

و جلب رضایت شهروندان به وجود آمده است.
کاظمی با اعالم خبر آغاز فعالیت مجدد مرکز ساماندهی کارگران 
فصلی اسالمشهر، گفت: با توجه به مشکالت و مسائل پیش آمده 
و  استقرار مدیریت جدید از سوی انجمن صنفی کارگران فصلی 
ساختمانی، مباحث سازماندهی کارگران و بیمه و تامین شغل آنها 
آغاز شــده که انتظار می رود با همکاری همه دستگاه های متولی 
ضمن رعایت شــأن و منزلت کارگران شاهد بهبود وضعیت این 

عزیزان باشیم.

وی تصریح کرد: ســاماندهی کارگران ساختمانی و فصلی یکی 
از مهمترین برنامه های مجموعه مدیریت شــهری و ســازمان 
ساماندهی مشاغل شهرداری اسالمشهر است که با اجرای صحیح 
و دقیق برنامه های در نظر گرفته شده عالوه بر جلوگیری از تجمع 
این کارگران در نقاط مختلف شــهر و رفع معضالت اجتماعی و 
بصری در جامعه، با همکاری ســازمان تامیــن اجتماعی و اتاق 
اصناف و سایر دســتگاه ها ضمن ارائه آموزش های الزم و ارتقاء 
سطح دانش فنی و مهارتی کارگران، زمینه ای به وجود می آید تا 
مشکل شهروندان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت 

های ساختمانی و عمرانی برطرف شود.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اسالمشهر با 
اشاره به مزایا و ویژگی های راه اندازی مرکز ساماندهی کارگران 
فصلی و ساختمانی، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز عالوه 
بر حفظ حرمت و شخصیت کارگران زحمتکش و دسترسی آسان 
شهروندان به نیروی انسانی ماهر و متخصص، زمینه بروز و فعالیت 
برخی از افراد ســودجو و فرصت طلب در پوشش کارگران فصلی 

جلوگیری می شود.
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افزایش خدمات با ایجاد کسب و کارهای جدید و درآمدهای پایدار در شهرداری اسالمشهر 

بوشهر - همزمان با 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین 
بــه فرمان امام راحــل همایش اقتدار، شــکوه و عظمت 
بسیجیان در بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار و فرماندهان بسیج برگزار شد. این مراسم در مرکز 
استان بوشــهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، امام 
جمعه، استاندار، مسئوالن دستگاه های اجرایی و فرماندهان 
نیروهای مسلح و بسیجیان در مصال جمعه بوشهر برگزار 
شد. شــرکت کنندگان در همایش بسیجیان با شعارهای 
"مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ 
بر ضد والیت فقیه" انزجار خود را از توطئه دشــمنان اسالم 
در جنگ ترکیبی علیــه ایران اعالم و با آرمان های انقالب 
اسالمی و رهبر معظم انقالب تجدید بیعت کردند. در این 
آیین پس از استماع بیانات مقام معظم رهبری، امام جمعه 
موقت بوشهر با تبریک سالروز تأسیس بسیج مستضعفین 
به فرمان امام راحل با استناد به سخنان رهبر معظم انقالب 
بسیج را یک گنج دانست و اظهار داشت: بسیج یک تفکر، 
فرهنگ و اعتقاد و حضور در این لشــکر مخلص خدا یک 
افتخار است. حجت االسالم حسین دشتی با بیان اینکه امام 
راحل 5 آذر سال 1358 فرمان تشکیل بسیج برای مقابله با 
طاغوت و دشمنان انقالب اسالمی صادر کردند، گفت: امروز 
ایده بســیج جهان را درنوردیده و کشورهای مختلف از آن 
الگوبرداری می کنند. وی ترس و هراس استکبار و دشمنان 
انقالب اسالمی از بسیج و بسیجیان را مورد اشاره قرار داد و 
بیان کرد: بیشترین هراس دشمنان از جمله استکبار جهانی 

از بسیجیان است.

برگزاری همایش 5 آذر سالروز 
تشکیل بسیج مستضعفین در 

استان بوشهر
قزویــن- زینب جوادی: رضا صفاری مدیر عامل شــرکت 
شهرک های صنعتی استان قزوین از تشکیل کارگروه تعیین 
تکلیف مدیریت آب در شــهرک صنعتی آراسنج خبر داد. 
رضا صفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با 
بیان اینکه شهرک صنعتی آراسنج به دلیل موقعیت مناسبی 
که دارد یکی از شهرک های تقاضا محور استان قزوین است، 
گفت: در راســتای رفع مشکالت شهرک صنعتی آراسنج 
تاکنــون با حضور پیله فروش معاون اقتصادی اســتاندار، 
عباسپور نماینده مردم شهرستان های بوئین زهرا و آوج در 
مجلس شورای اسالمی، افضلی مدیر کل صمت استان، ادیب 
رامندی فرماندار شهرستان بوئین زهرا، مدیر عامل و اعضای 
هیئت مدیره شهرک صنعتی آراسنج چند جلسه برگزار شده 
و تصمیمات بسیار خوبی در زمینه رفع مشکالت و توسعه 
شهرک اتخاذ شده است.وی ادامه داد: یکی از درخواست و 
مطالبات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و تولید کنندگان 
مستقر در شهرک صنعتی آراسنج با توجه به گران بودن 
آب بهایی مصرفی تغییر مدیریت آب شهرک است. صفاری 
یاداورشــد: در جلسه کارگروه تسهیل استان که در محل 
شهرک صنعتی آراسنج برگزار شد موضوع تغییر مدیریت 
آب شهرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به عنوان یکی 
از مصوبات کارگروه تسهیل برای بررسی بیشتر مطرح شد. 
مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خاطرنشان 
کرد: با توجه به تاکید مجدد معاون اقتصادی استاندار جهت 
تعیین تکلیف مدیریت آب شهرک صنعتی آراسنج مقرر شد 

که در این خصوص کارگروهی تشکیل شود.

کارگروه تعیین تکلیف مدیریت 
آب شهرک صنعتی آراسنج 

تشکیل می شود

خرمشــهر -  در ســومین جلسه شــورای هماهنگی حفظ 
آثار و نشــر دفاع مقدس از زحمات مهندس عذاری اهوازی 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تقدیر به عمل آمد.
چهارشنبه )2 آذر 1401(  سومین نشست شورای هماهنگی 
حفظ آثار و نشر ارزشــهای دفاع مقدس خرمشهر در سالن 
جلســات فرمانداری این شــهر با حضور مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز اروندان ،مدیر کل بنیــاد حفظ اثار دفاع مقدس 
خوزستان، فرماندار خرمشهر، جمعی از فرماندهان نظامی و 

انتظامی، امام جمعه و دیگر مسئولین خرمشهر برگزار شد.
سردار عبدالرضا مرادحاجتی در ابتدای این نشست با تبریک 
هفته بســیج با اشاره به اینکه خرمشــهر می تواند پایتخت 
گردشگری جنگ باشــد، گفت: خرمشهر سرشار از ظرفیت 
و بســترهای مناسب برای تولید محتوای حوزه دفاع مقدس 

است.
وی در ادامه این نشست به اهمیت نقش خرمشهر در دوران 
دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: اگر همچون دوران دفاع 

مقدس بتوانیم با عزم و مدیریت انقالبی و جهادی با مســائل 
و مشــکالت برخورد کنیم، می توانیم بر خیلی از معضالت 

امروز فائق آییم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان خوزستان در این 
خصوص شرکت نفت و گاز اروندان را شایسته تقدیر دانست 
و افزود: از زحمات و توجه مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل 
و همچنین همکاران ایشــان در مجموعــه روابط عمومی و 
پایگاه مقاومت بســیج این شــرکت که همواره کمک حال 
همکاران ما در حفظ آثار دفاع مقدس و موزه خرمشــهر  که 
گنجینه ای از خاطرات 8سال دفاع مقدس و رشادتهای مردم 
و شــهدای ایران عزیز اســت و هر ساله پذیرای صدها نفر از 
بازدید کنندگان می باشد، تشکر و قدردانی می نمایم سردار 
مرادحاجتی موزه دفاع مقدس خرمشهر را شناسنامه فرهنگی 
و هویتی این شهر دانست و متذکر شد: اساس موزه هم از نظر 
ســاختمانی و هم محتوایی نیاز به تغییرات اساسی دارد چرا 
که این مرکز فرهنگی، اولین مکان برای نمایش آثار و اسناد 
جنگ در کشور بوده که پر بازدیدترین موزه نیز محسوب می 
شود.وی افزود: در خصوص چاپ کتاب و ثبت تاریخ شفاهی 
رزمندگان خرمشــهر و بسترسازی مناسب برای گردشگری 
جنگ و میزبانی شایســته از کاروان های راهیان نور نیز نیاز 
به یک وحدت و همت جهادی داریم تا بتوانیم اندوخته های 
ارزشــمند این شهر مقاوم را به دست نسل های امروز و فردا 
بســپاریم.در انتهای این نشست طی آیینی  با اهدای لوح از 
زحمات و تالشهای مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت 

نفت و گاز اروندان تقدیر و تشکر به عمل آورده شد.

تقدیر شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خرمشهر از 
مدیرعامل شركت نفت و گاز اروندان

گـــزارش


