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شورای حل اختالف استان کهگیلویه وبویر احمد 
))گواهی انحصار وراثت((

خواهـان:  پرونـده:9909987462100171  شـماره   1399/  11/  6 رسـیدگی:  تاریـخ 
خوانـده:  مولـوی 5  گاز  یاسوج_شـرکت  آدرس:  بـه  بـزرگ  ده  مسـلمی  باقـر  سـید 
دادگاه عمومی باشـت )شـورای حل اختالف شهرسـتان باشـت ( خواسـته :تقاضای 
صـدور گواهـی انحصـار وراثـت مرجـع رسـیدگی :شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک 
شهرسـتان باشـت آقـای سـید باقـر مسـلمی ده بـزرگ بـه شـماره شناسـنامه 112 بـه 
اسـتناد شـهادتنامه وگواهی فوت و فتو کپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی به شـماره 
9909987462100171 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان 
سـید اعظـم مسـلمی ده بـزرگ بـه شـماره شناسـنامه 80 در تاریـخ24 /7 /1378 
در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:یـک فرزنـد 
ذکـور بنـام سـید باقـر مسـلمی ده بـزرگ بـه شـماره شناسـنامه 112و سـه فرزنـد انـاث 
بنامهـای 1_آمنـه مسـلمی ده بـزرگ بـه شـماره شناسـنامه 136 ، 2_ صفیـه مسـلمی 
ده بـزرگ بـه شـماره شناسـنامه 187 ، 3_معصومـه مسـلمی ده بـزرگ بـه شـماره 
شناسـنامه 186 و جـزء افـراد فـوق الذکـر فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد وال غیـره/ 
اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـالم تـا چنانچـه 
شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم نموده در 

غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از سی میلیون ریال ))نامحدود(( 

است.
ایوب انصاری
قاضی شورا های حل اختالف حوزه قضایی بخش باشت

شورای حل اختالف استان کهگیلویه وبویر احمد 
))گواهی حصر وراثت ((

خواهـان:  پرونـده:990987462100213  شـماره   1399/  11/  21 رسـیدگی:  تاریـخ 
سـیده خانـم بـی بـی بیعتـی مقـدم بـه آدرس : باشـت خیابان شـهداء _ کوچه شـهید 

سـهراب حسـنی خوانـده:دادگاه عمومـی باشـت )شـورای حـل اختـالف(
حـل  :شـورای  رسـیدگی  مرجـع  وراثـت  انحصـار  گواهـی  صـدور  خواسـته:تقاضای 
اختـالف باشـت خانـم سـیده خانـم بـی بـی بیعتـی مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 300 
بـه اسـتناد شـهادتنامه وگواهـی فـوت و فتـو کپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه 
کـه  داشـته  اشـعار  نمـوده چنیـن  ایـن شـورا  تقدیـم  شـماره 990987462100213 
شادروان سید کمال بیعتی مقدم به شماره شناسنامه 297 در تاریخ4 /11 /1399 
در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:سـه فرزنـد 
انـاث بنامهـای 1_ سـیده خانـم بـی بـی بیعتـی مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 300 ، 2_ 
سـیده بیگم جان بیعتی مقدم به شـماره شناسـنامه298 ، 3_سـیده شمسـی جان 
بیعتـی مقـدم بـه شـماره شناسـنامه 229 و جـزء افـراد فـوق الذکـر فـوق الذکـر ورثـه 
دیگـری نـدارد وال غیـره اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت 
آگهـی اعـالم تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه 
ای اعالم دارندنموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر 
مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال 

))نامحـدود(( اسـت.
ایوب انصاری
قاضی شورا های حل اختالف حوزه قضایی بخش باشت

آگهی تغییرات شـرکت سـحاب امید شـرق سـهامی خاص به شـماره ثبت 372620 
و شناسـه ملـی 10320221081 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فوق العاده مورخ 1399/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : آقای مسـعود منتظری 
هـدش بـه کـد ملـی 4430593930 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و سـرکار خانم نسـترن 
رفیعـی نـژاد بـه کـد ملـی 0076093840 بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک 
سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب 
موسسـات  و  هـا  شـرکت  ثبـت  اداره  کشـور  اسـنادوامالک  ثبـت  سـازمان  گردیـد. 

غیرتجـاری تهـران )1094267(

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـالک 
شهرسـتان سـنندج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد 
گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15روز 
جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد در صورتـی کـه اشـخاصی نسـبت بـه 
صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراض داشـته باشـند میتوانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول سـند مالکیـت طبـق مقررات 
صـادر خواهـد شـد. صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه 

نیست.
1- مقـدار 4 دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بنـام آقـای 
عیسـی رحیمـی فرزنـد میـزا محمـد و مقـدار 2دانـگ مشـاع از ششـدانگ 
بنـام خانـم طیبـه شـکیبا فرزنـد محمـد تحـت پـالک 21690 فرعـی از یـک 
اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت 28/70 متـر مربـع خریـداری از از آقـای باقـر 

رحیمـی بـه آدرس سـنندج قرادیـان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

هیوا احمدیان- رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج م الف:160291 

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـالک 
تاییـد  ذیـل  متقاضیـان  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  شهرسـتان سـنندج 
گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک در دو نوبـت بـه فاصله 15روز 
جهـت اطـالع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی میگـردد در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از  داشـته باشـند میتواننـد 
تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت.
بخش 3:

ششـدانگ یـک قطعـه درب بـاغ بـه نـام محـی الدیـن محمـدی خیـاره فرزنـد 
صحبـت شـماره شناسـنامه 935 صـادره سـنندج کـد ملـی 3730879146 
تحت پالک 358 فرعی از 2741 اصلی بخش 3 به مسـاحت 15793 متر 
مربـع سـهم االرث از نسـخ صحبـت محمـدی خیـاره زارع صاحـب بـه آدرس 

سـنندج روسـتای خیاره 
 بخش 13:

-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیـم بـه نـام فـرج هللا رحیمـی فرزنـد 
 3731200104 ملـی  کـد  سـنندج  صـادره   699 شناسـنامه  شـماره  صالـح 
تحـت پـالک 421 فرعـی از 35 اصلـی بخـش 13 حسـین آبـاد بـه مسـاحت 
3034 متر مربع سهم االرث از نسخ صالح رحیمی زارع صاحب به آدرس 

سـنندج روسـتای  باقـل آبـاد زمیـن مشـهور بـه گاوه مـردگ 
-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیـم بـه نـام فـرج هللا رحیمـی فرزنـد 
 3731200104 ملـی  کـد  سـنندج  صـادره   699 شناسـنامه  شـماره  صالـح 
تحـت پـالک 422 فرعـی از 35 اصلـی بخـش 13 حسـین آبـاد بـه مسـاحت 
10200 متر مربع سهم االرث از نسخ صالح رحیمی زارع صاحب به آدرس 

سـنندج روسـتای  باقـل آبـاد زمیـن مشـهور بـه گاوه مـردگ

 -ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی آبـی بـه نـام فـرج هللا رحیمـی فرزند 
 3731200104 ملـی  کـد  سـنندج  صـادره   699 شناسـنامه  شـماره  صالـح 
تحـت پـالک 423 فرعـی از 35 اصلـی بخـش 13 حسـین آبـاد بـه مسـاحت 
4041/28  متـر مربـع سـهم االرث از نسـخ صالـح رحیمـی زارع صاحـب بـه 

آدرس سـنندج روسـتای  باقـل آبـاد زمیـن مشـهور بـه گاوه مـردگ 
-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی آبـی بـه نـام فـرج هللا رحیمـی فرزنـد 
 3731200104 ملـی  کـد  سـنندج  صـادره   699 شناسـنامه  شـماره  صالـح 
تحـت پـالک 424 فرعـی از 35 اصلـی بخـش 13 حسـین آبـاد بـه مسـاحت 
17757/32 متـر مربـع سـهم االرث از نسـخ صالـح رحیمـی زارع صاحـب به 

آدرس سـنندج روسـتای  باقـل آبـاد زمیـن مشـهور بـه گاوه مـردگ 
فرزنـد  پروانـه خشـنودی  نـام  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  -ششـدانگ 
ابوالحسین  شماره شناسنامه 456 صادره سنندج کد ملی 3731488051 
تحـت پـالک 552  فرعـی از یـک اصلـی بخـش 13 حسـین آباد به مسـاحت 
5111 متـر مربـع کـه مقـدار 96/05 متـر مربـع آن در حریـم رودخانـه مـی 
باشـد خریداری از محمد علی نجفی و شـرکاء از نسـخ صالح رحیمی زارع 

صاحـب بـه آدرس سـنندج روسـتای جـاده ننلـه بـه قلیـان و خلیچیـان 
-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمدشریف مقصودی فرزند 
محمدعلی شـماره شناسـنامه 146 صادره سـنندج کد ملی 3731225621 
تحـت پـالک 63 فرعـی از 12 اصلـی بخـش 13 حسـین آبـاد بـه مسـاحت 
45136 متـر مربـع سـهم االرث از نسـخ محمدعلـی زارع صاحـب بـه آدرس 

سـنندج روسـتای  جبرئیالن
-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام محمدشریف مقصودی 
ملـی  کـد  سـنندج  صـادره   146 شناسـنامه  شـماره  محمدعلـی  فرزنـد 
3731225621 تحـت پـالک 64 فرعـی از 12 اصلـی بخـش 13 حسـین 
آباد به مسـاحت 17608 متر مربع سـهم االرث از نسـخ محمدعلی زارع 

صاحـب بـه آدرس سـنندج روسـتای  جبرئیـالن
نوبت اول:99/11/11

نوبت دوم:99/11/26
بهنام قباد-رئیس ثبت منطقه 1 سنندج م الف: 160305

آگهی رای هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 139960316001005071 مـورخ1399/10/22  هیـات اول/ دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
یـک تصرفـات  ناحیـه  ملـک کرمانشـاه  ثبـت  ثبتـی حـوزه  واحـد  در  رسـمی مسـتقر 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای پـورزاد شـریعت راد فرزنـد محمدحاجـی بشـماره 
از  دانـگ  سـه  در  کرمانشـاه  از  صـادره  ملـی 3252288915  کـد  شناسـنامه 647 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت222.60متر مربـع در محـدوده اراضـی 
پـالک 183 فرعـی از 51فرعـی از 140اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه 
آدرس: مسـکن ایسـتگاه طالقانی خیابان طالقانی کوچه نهم پالک 42 خریداری از 
مالـک رسـمی مشـاعی آقـای رضـا یزدانـی طاقوسـتانی بـه صـورت مـع الواسـطه محـرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد. 2453/م الـف/12
محمدعباسی 
رئیس ثبت اسناد وامالک

تاریخ انتشار نوبت اول :1399/11/26 تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/12

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتم مـورخ 1399/11/20 
ذیـل  شـرح  بـه  صنـدوق  امیدنامـه  تغییـر  موضـوع  بـا  مجمـع  مصوبـات  گردیـد.  تشـکیل 

می باشـد:
• حـذف سـهام و حـق تقـدم سـهام شـرکت "توسـعه فنـاوری اطالعـات خوارزمـی" از اوراق 
موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، همچنین جهت اطالع از مشـروح تصمیمات مجمع 

بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس https://kooshafund.ir مراجعـه فرمائیـد.

 شعبه بیمه ملت در تبریز گشایش یافت

راه اندازی پلتفرم اختصاص شناسه پستی برای افراد با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

آیین گشایش شعبه بیمه ملت در تبریز، 
صبــح دوشــنبه بــا حضــور معاونــان، مدیــران، 
جمعــی از کارکنــان و نماینــدگان بیمــه ملت در 

هتل پارس برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ملــت، 
اسماعیل دلفراز، امروز در آیین گشایش شعبه 
بیمــه ملــت در تبریــز  بــه صورت آنالیــن حضور 
یافــت و بــه زبــان آذری بــه حاضرانِ این مراســم 

خوش آمد گفت.
مدیرعامــل بیمــه ملــت گفــت: در ســالی 
کــه بــه انتهــای آن نزدیــک می شــویم بیمه ملت 
روزهای خوبی را پشت سر گذاشته و همدلی در 
بین کارکنان و شبکه فروش شرکت، نمونه یک 
همکاری همه جانبه است که افزایش پورتفوی با 
کیفیت را در بیمه ملت به همراه داشته است. 
بــه گفتــه او ترکیــب بیمه شــخص ثالث و بیمــه 
درمــان جمعــا کمتــر از 40 درصــد پورتفوی بیمه 
ملــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت که این 
امر، سبب می شود بیمه ملت پورتفوی مطلوبی 
را جــذب کنــد و نشــان دهنده کیفیــت پورتفــوی 

بیمه ملت است.
ســوددهی  و  اســتراتژیک  برنامــه  دلفــراز 
شــرکت را مدنظــر قــرار داد و افــزود: در بیمــه 
ملت با پشت سر گذاشتن یک سال طالیی، به 
زودی از مرز پورتفوی 2000 میلیارد تومان عبور 

خواهیم کرد.
مدیرعامــل بیمــه ملــت از افتتاح ۶ شــعبه 
بیمــه ملــت طی امســال و ســال آتی خبــر داد و 
گفت: مزیت رقابتی بیمه ملت در ارائه خدمات 
مناســب و پرداخت خســارت به موقع اســت. او 

بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارائــه خدمات مطلــوب به 
بیمه گــزاران ادامــه داد: بیمه گــزاران بــرای انجام 
امــور بیمــه ای خــود، شــرکت بیمــه ای را انتخاب 
بیمه نامــه و پرداخــت  کــه در صــدور  می کننــد 
خســارت بهینــه عمــل کنــد و ایــن مهــم، مزیــت 

رقابتی برای بیمه ملت است.
دلفراز با اشاره به افتتاح شعبه بیمه ملت 
در تبریز بیان کرد: جای بیمه ملت در این استان 

خالی بود و امیدواریم بتوانیم با توجه به این که 
آینــده صنعــت بیمــه به ســمت دیجیتالی شــدن 
و ارائــه خدمــات آنالیــن اســت؛ از طریق فروش 
بیمه نامه آنالین سهم بیشتری در پورتفوی این 

استان داشته باشیم.
او تفــاوت ذائقــه مشــتریان را مدنظــر قرار 
داد و افــزود: نســل جدیــد، بــه دنبــال دریافــت 
خدمــات آنالیــن بــوده و نســلی هســتند کــه بــا 

فین تک ها آشنایی بیشتری دارند و صنعت بیمه 
راهی ندارد جز این که به صورت برخط و آنالین 

خدمات خود را ارائه دهد.

 فروش بیمه یک شغل قابل 
افتخار است

رئیــس هیــات مدیــره بیمــه ملــت در آیین 
گشــایش شــعبه تبریــز بیمــه ملــت، بــا ایــراد 
سخنرانی به زبان ترکی در ابتدای مراسم، ضمن 
گرامی داشــت دهــه فجر گفت: بنای قــرارداد در 
شرکت های بیمه، درستی و راستی است چرا که 
صنعت بیمه به دنبال آرامش و سالمت است.

بهروز اســدنژاد بیمه گری و فروش بیمه را 
یــک شــغل قابل افتخار دانســت و بیــان کرد: از 
همین جا با هم وعده می گذاریم که سال آینده 
در همین ایام؛ افزایش پرتفوی مطلوب و نه به 

هرقیمتی را جشن بگیریم.
افــزود:  خصــوص  همیــن  در  اســدنژاد 
معتقــدم حضــور متوالی 9 ســاله بیمــه ملت در 
باالترین سطح توانگری مالی به دلیل همکاری و 
همراهی های نمایندگان بوده و نه فروش بیمه 

به هر قیمتی.
رئیــس هیات مدیــره بیمــه ملــت در پایــان 
ســخنان خــود بیــان کــرد: امیــدوارم بــا بازاریابی 
هوشمند شعبه آذربایجان شرقی در سال آینده 

جزو شعبه های برتر بیمه ملت باشد.
در آیین افتتاح شعبه بیمه ملت در تبریز، 
تعدادی از معاونان، مدیران، کارکنان و جمعی از 

نمایندگان بیمه ملت حضور داشتند.

یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا حمایــت 
بــه  موفــق  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
راه انــدازی پلتفرمــی بــرای جایگزینــی یک کد 
هفت رقمی به جای آدرس پستی افراد شده 

است. 
الکترونیکــی  صنــدوق  یــا  »صاپســت« 
پســت بــا 20 هــزار کاربــر فعــال، یــک آدرس 
همراه و مادام العمر اســت که به انتخاب فرد 
و پــس از ثبت نام در ســایت صاپســت، ایجاد 
می شــود. این شناســه جایگزین نشــانی افراد 
برای ارســال و دریافت مرســوله خواهد شد و 
در آینــده کلیه خدمات شــهری مکان محور با 

ارائه این شناسه قابل دریافت خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری 
توکلــی، مدیرعامــل  و شــکوفایی، حمیدرضــا 
شرکت ایده بنیان شریف، هدف از راه اندازی 
این پلتفرم را ایجاد یک خدمت زیر ساختی با 
هدف ارتقاء و بهبود آدرس دهی به مخاطبان 
 ) box-E(بــا ایجــاد یــک صنــدوق الکترونیکــی
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن پلتفــرم راهــی برای 
و  و شــهری  پســتی  انــواع خدمــات  دریافــت 

 box( پســتی  شــخصی  صنــدوق  مدیریــت 
personal( برای ارســال و دریافت مرســوالت 

اشــخاص حقیقی، حقوقی و صاحبان کســب 
و کار است.

مدیرعامــل شــرکت ایــده بنیــان شــریف 
مزایای صاپســت را برشــمرد و گفت: داشــتن 
بــه  نشــانی  مدیریــت  دائــم،  آدرس  یــک 
صــورت آنالیــن، آسان نویســی و چاپــی شــدن 
در  انســانی  خطاهــای  از  جلوگیــری  آدرس ، 
مرســوالت،  موفــق  ارســال  و  آدرس نویســی 
مدیریت صندوق مرســوالت مجازی، مدیریت 
و    personalbox پســتی  شــخصی  صنــدوق 
از  آدرس دهــی  در  خصوصــی  حریــم  حفــظ 
ایــن ســامانه اســت. وی  عمده تریــن مزایــای 
در مــورد برنامه هــای آینــده ایــن شــرکت نیــز 
توضیــح داد و گفــت: به زودی امــکان دریافت 
و ارســال مرســوالت پســتی بین المللــی نیز از 
طریق شناسه صاپست امکانپذیر خواهد شد 
و در نظــر داریــم تــا عــالوه بــر نســخه آنالین، 
اپلیکیشــن ایــن پلتفرم را نیز برای دسترســی 
آسان به اطالعات مرسوله برای موبایل ظرف 

مدت کوتاهی راه اندازی کنیم.
توکلــی نحوه تهیه کد شناســه صاپســت 
را تشــریح کــرد و گفــت: پــس از ثبت نــام در 
ســامانه صاپســت و ثبت آخرین نشانی محل 
حضور، متقاضی صاحب شناســه، یک آدرس 
یکتا در شــبکه پســتی سراســر کشــور خواهد 
داشــت. بــر ایــن اســاس دارنــده کد صاپســت 
برای ارســال یا دریافت مرســوالت دیگر نیازی 
بــه نوشــتن شــرح آدرس بــر روی مرســوالت 
نــدارد و صرفــا از طریــق شناســه صاپســت بــا 
مخاطبــان در ارتبــاط خواهــد بــود و بــر روی 
مرســوالت فقط آدرس صاپســتی خود را درج 

می کند.
مدیرعامــل شــرکت ایــده بنیــان شــریف 
نیــز  ایــن شــرکت  مــورد طــرح توســعه ای  در 
خاطرنشــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه این طرح 
مســتعد  اســت،  زیرســاختی  ســرویس  یــک 
توســعه ســریع بــرای افزایش خدمــات متنوع 
به مشــتریان اســت. بر همین اساس در نظر 
داریــم عــالوه بــر امــکان دریافــت مرســوالت 
بــه صنــدوق شــخصی پســتی کــه بــه زودی به 

ســامانه اضافــه خواهــد شــد امــکان دریافــت 
و ارســال مرســوالت بین  المللــی را نیــز فراهم 
کنیــم. بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات لزومی 
نــدارد کــه دو طــرف ارســال کننــده و دریافــت 
کننده مرسوله پستی دارای شناسه صاپست 
باشــند. وی در مورد اســتفاده این شــرکت از 
تســهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور 
شــد: برای شــرکت در نمایشگاه الکامپ سال 
98 از خدمــات بالعوض صندوق نوآوری برای 
شــرکت در نمایشــگاه اســتفاده کردیم. ضمن 
اینکه مبلغ 300 میلیون تومان نیز تسهیالت 
برای نمونه ســازی دریافت کردیم. در گذشــته 
و تحقیقاتــی  مرکــز رشــد شــهرک علمــی  در 
اصفهــان مســتقر بودیــم امــا بــرای اتصــال به 
اســالمی  مجموعــه شــرکت پســت جمهــوری 

ایران به تهران کوچ کردیم.
ایــن پلتفــرم از دو مــاه پیــش بــه طــور 
رســمی آغــاز بــه کار کرده اســت و تاکنون 20 
هزار کاربر فعال در سامانه خود دارد و 350 
هــزار مرســوله پســتی در ایــن مــدت از طریق 

شناسه صاپست تحویل شده است.

 افزایش سرمایه »خمهر«
به ثبت رسید 

شــرکت مهــرکام پــارس از بــه ثبــت رســیدن افزایش 
سرمایه 155 درصدی شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها خبر داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصــاد، شــرکت مهرکام 
پــارس بــا نمــاد معامالتــی خمهــر اعــالم کــرد بــر اســاس 
تصمیمــات مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 15/10/1399  
افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 18۶ میلیارد تومان به مبلغ 
475 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
در تاریــخ 21/11/1399 در مرجــع ثبــت شــرکت هــا به ثبت 

رسیده است.

»رنیک« از ابالغ یک قرارداد 
خبر داد 

کارهــای  قــرارداد  ابــاغ  مکانیــک  جنــرال  شــرکت 
باقیمانده سد و سازه های میمه خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت جنرال مکانیک 
با نماد معامالتی رنیک طی افشــای اطالعات بااهمیت گروه 
ب در ســایت کــدال از ابــالغ قرارداد پــروژه کارهای باقیمانده 

سد و سازه های هیدرولیکی وابسته میمه خبر داد.

قرار گرفتن پلی پروپیلن
در سبد محصوالت پتروشیمی 

تبریز از سال 1400 
پتروشــیمی تبریز با اجرای برنامه متنوع سازی سبد 
محصــوالت ، از افــزودن پلی پروپیلــن بــه محصــوالت ایــن 

پتروشیمی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ســیاوش درفشــی، 
مدیــر عامــل پتروشــیمی تبریزاز افزایــش 20 درصدی تولید 
این شرکت در سال جاری خبر داد و افزود: توسعه بازارهای 
هــدف و عرضــه محصــوالت جدیــد در ســال جاری از ســوی 
این شرکت سبب شده تا به عنوان صادرکننده نمونه ملی 
انتخــاب شــویم.  وی بــا بیان اینکــه 5۶ درصد از محصوالت 
پتروشــیمی تبریز هم اکنون صادر می شــود، ادامــه داد: 80 
درصــد از مشــتریان بین المللی پتروشــیمی تبریــز به دلیل 

کیفیت باالی محصوالت عرضه شده، ثابت هستند. 
درفشــی، رعایــت اســتانداردهای بین المللــی به ویــژه 
اســتانداردهای مربوط به موادغذایی در محصوالت از جمله 
نکات برجســته توجه تولیدات پتروشــیمی تبریز عنوان کرد 
و درباره توســعه بازارهای صادراتی این کشــور تصریح کرد: 
بنــا داریــم فعالیت هــای شــرکت در بازارهای CIS را توســعه 
دهیم.  وی با بیان اینکه مهندســی پایه ســاخت نخســتین 
واحد پلی اتیلن سنگین با دانش ایرانی در پتروشیمی تبریز 
در مرحلــه پایانــی بوده و به زودی وارد مرحله اجرا می شــود، 
ادامــه داد: بــه زودی وارد مرحلــه ســفارش برای ســاخت این 
تجهیــز خواهیــم شــد.  مدیرعامل پتروشــیمی تبریــز با بیان 
اینکــه انتظــار داریم در ســال آینده محصــوالت جدیدی وارد 
سبد محصوالت این شرکت شود، گفت: امیدواریم محصول 

پلی پروپیلن در سبد محصوالت این شرکت قرار گیرد.

»وساپا« اموال مازاد را 
می فروشد 

شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری ســایپا خبــر داد کــه 
شــرکت فــام به نمایندگی از این شــرکت اقــدام به فروش 

اموال مازاد می کند. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه سرمایه 
گذاری سایپا با نماد معامالتی وساپا طی افشای اطالعات با 
اهمیت گروه ب در ســایت کدال اعالم کرد شــرکت فام در 
نظر دارد به نمایندگی از گروه خودروســازی ســایپا مبادرت 

به عرضه اموال و امالک مازاد شرکت مذکور کند.

عرضه سهام بزرگترین 
 تولیدکننده PVC جهان

در بورس عرضه می شود
ربیعــی، مدیــر عامــل هلدینگ خلیج فــارس از عرضه 
ســهام پتروشــیمی اروند بعنوان بزرگترین تولید کننده پی 

وی سی جهان در بورس خبر داد.
به گزارش بازار، جعفر ربیعی ، با اعالم این خبرافزود: 
پیــش از ایــن هلدینــگ خلیج فارس 4 مجتمــع زیرمجموعه 
خود نظیر پتروشیمی پارس، تندگویان، بوعلی و آریا ساسول 
در بــورس عرضــه کــرده اســت و اکنون آمادگی داریم ســهام 
پتروشــیمی ارونــد کــه یکــی از شــرکت های فعــال و موثــردر 
صنعت پتروشیمی کشور است در بورس عرضه کنیم.   وی 
با بیان اینکه پتروشیمی اروند بعنوان بزرگترین تولید کننده 
پی وی سی جهان یکی از افتخارات کشور محسوب می شود 
گفت:محصــول ایــن مجتمع پتروشــیمی تامین کننــده مواد 
اولیــه و خــوراک بســیاری از صنایــع پایین دســتی نظیر لوله 

سازی ها، در و پنجره سازها و ... است.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه پتروشــیمی ارونــد محصولــی 
راهبــردی و اســتراتژیک تولیــد می کنــد گفــت: کار پذیــرش 
ایــن شــرکت پتروشــیمی در بــورس تمــام شــده اســت و اگر 
شــرایط بــازار ســرمایه مقــداری بهتــر شــود و شــرکت بورس 
بــه ما اجــازه عرضه را بدهد، آمادگی داریم بالفاصله ســهام 
این پتروشیمی را عرضه کنیم.   مدیر عامل هلدینگ خلیج 
فــارس بــا ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در فرصت باقیمانده 
از ســال این عرضه انجام شــود گفت: در غیر این صورت در 
اولین فرصت در سال آینده سهام پتروشیمی اروند به مردم 
عرضه خواهد شد.   وی درباره عملکرد هلدینگ خلیج فارس 
در ســال جاری نیزگفت: امســال موفق شده ایم با تولید 22 
میلیون تن محصول، حدود 8۶ درصد ظرفیت اسمی خود را 
تولید کنیم و برنامه داریم در سال آینده میزان تولید را به 28 

میلیون تن و 90 درصد ظرفیت اسمی برسانیم.  
ربیعی از احداث دو طرح بزرگ در صنعت پتروشیمی 
خبرداد و افزود: یکی از این طرح ها پتروشیمی هرمز نام دارد 
که با سرمایه گذاری 5/4 میلیارد دالری در عسلویه احداث 
خواهد شد و محصوالت میانی در صنعت پالستیک را تولید 
خواهد کرد. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس مجتمع بزرگ 
پتروشیمی الماس ماهشهر را یکی دیگر از این طرح ها عنوان 
کــرد و افــزود: پتروشــیمی المــاس ماهشــهر نیــز با ســرمایه 
گذاری 5/2 میلیارد دالری احداث می شود که بااین حساب 
در مجموع 7 میلیارد دالر ســرمایه گذاری جدید در صنعت 

پتروشیمی ایران انجام خواهد شد.
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