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آگهـی تغییـرات شـرکت پتـرو فتـح آسـیا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10102854325 ملـی  شناسـه  و   244767
مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/12/03 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
پرداخـت  سـهام  صاحبـان  توسـط  شـرکت  تعهـدی  سـرمایه  کلیـه   : شـد 
مبلـغ  بـه  10000000ریـال  مبلـغ  از  شـرکت  سـرمایه  اسـت.  گردیـده 
از  نـام  بـا  بـه 3501000سـهم 10000ریالـی  35010000000ریـال منقسـم 
طریـق نقـدی افزایـش یافتـه و مبلـغ 35000000000ریـال بموجب گواهی 
نفـت  بانـک سـپه شـعبه  مـورخ 1399/12/02  شـماره 1/99/2029908 
شـمالی پرداخـت گردیـده اسـت. مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح 
فـوق اصـالح و ذیـل ثبـت از لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ فـوق الذکـر 

اسـت. گردیـده  امضـاء  تکمیـل 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1117053(

آگهـی تغییـرات شـرکت پتـرو فتـح آسـیا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
244767 و شناسـه ملـی 10102854325 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
العـاده مـورخ 1399/08/28 تصمیمـات ذیـل  فـوق  عمومـی عـادی بطـور 
اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی 98 بـه تصویـب 

رسـید.
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1117054(

آگهـی تغییـرات شـرکت پـارس سـرام شـرکت سـهامی عـام بـه شـماره ثبـت 12460 و شناسـه ملـی 10100482000 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1399/12/09 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : آقـای سـیروس مـرادی روئیـن تنـی ک.م 3257113331 بـه نمایندگـی از شـرکت کومـش ران بـه شناسـه ملـی 14005258742 بـه سـمت عضـو هیـأت مدیـره بـرای بقیـه تصـدی 
انتخـاب شـدند. بنـد هـای 6، 7، 8، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19و 20 بـه شـرح ذیـل از طـرف هیـأت مدیـره بـه مدیـر عامـل تفویـض اختیـار گـردد: 6-افتتـاح هـر نـوع حسـاب و اسـتفاده ازآن 
به نـام شـرکت نـزد بانک هـا و مؤسسـات قانونـی دیگـر، 7-دریافـت مطالبـات و پرداخـت دیـون شـرکت، 8-صـدور، ظهرنویسـی، قبولـی، پرداخـت و واخواسـت اوراق تجارتـی، 12-تحصیـل 
تسـهیالت از بانک هـا و مؤسسـات رسـمی بـا رعایـت مقـررات اساسـنامه حاضـر، 14-اقامـة هرگونـه دعـوای حقوقـی و کیفـری و دفـاع از هـر دعـوای حقوقـی و کیفـری اقامـه شـده، در هریـک از 
دادگاه هـا، دادسـراها، مراجـع قضایـی یـا غیرقضایـی اختصاصـی یـا عمومـی و دیـوان عدالـت اداری، از طـرف شـرکت دفـاع از شـرکت در مقابـل هـر دعـوای اقامـه شـده علیـه شـرکت چه کیفری 
و چـه حقوقـی در هـر یـک از مراجـع قضایـی یـا غیرقضایـی اختصاصـی یـا عمومـی و دیـوان عدالـت اداری بـا حـق حضـور و مراجعـه بـه مقامـات انتظامـی و اسـتیفای کلیـة اختیارات مـورد نیاز در 
دادرسـی از آغـاز تـا اتمـام، از جملـه حضـور در جلسـات، اعتـراض بـه رأی، درخواسـت تجدیدنظـر، فرجـام، واخواهـی و اعـادة دادرسـی، مصالحـه و سـازش، اسـترداد اسـناد یـا دادخواسـت یـا 
دعـوا، ادعـای جعـل یـا انـکار و تردیـد نسـبت بـه سـند طـرف و اسـترداد سـند، تعییـن جاعـل، حـق امضـای قراردادهـای حـاوی شـرط داوری یـا توافقنامـه داوری و ارجـاع دعـوا بـه داوری و تعییـن 
و گزینـش داور منتخـب ) بـا حـق صلـح یـا بـدون آن( اجـرای حکـم نهایـی و قطعـی داور، درخواسـت صـدور بـرگ اجرایـی و تعقیـب عملیـات آن واخـذ محکوم  بـه و وجـوه ایداعـی و تعقیـب آنهـا، 
تعییـن مصـدق و کارشـناس، انتخـاب و عـزل وکیـل و نماینـده بـا حـق توکیـل مکـرر، اقـرار در ماهیـت دعـوا، جلـب ثالـث و دفـاع از دعـوای ثالـث، دعـوای متقابـل و دفـاع در مقابـل آنهـا، ورود 
شـخص ثالـث و دفـاع از دعـوای ورود ثالـث، قبـول یـا رد سـوگند، تأمیـن خواسـته، تأمیـن ضـرر و زیـان ناشـی از جرائـم و امورمشـابه دیگـر، 15- تنظیـم صـورت هـای مالـی سـاالنه و گـزارش 
هیـأت مدیـره و ارائـه آن بـه بـازرس و حسـابرس 16-تنظیـم صورت هـای مالـی میـان دوره ای در مقاطـع سـه ماهـه و ارائـة صورت هـای مالـی 6 ماهـه بـه حسـابرس و بـازرس، 17-دعـوت مجامـع 
عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دسـتور جلسـه آنها، 18-پیشـنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، 19-پیشـنهاد تقسـیم سـود بین صاحبان سـهام، 20-پیشـنهاد اصالح اساسـنامه 

بـه مجمـع عمومـی فوق العـاده، آقـای یدالـه صادقـی مرزناکـی ک.م 2061182771 بـه سـمت مدیـر عامـل شـرکت بـرای بقیـه مـدت تصـدی منصـوب گردیـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1117059(

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود تسـریع تجارت تام درتاریخ 1400/01/08 به شـماره ثبت 575373 به شناسـه ملی 14009914236 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات مواد غذایی و الکتریکی و کامپیوتری 
و پزشـکی و شـیمیایی و الکترونیکـی و لـوازم خانگـی و مخابراتـی و موبایـل و صنایـع دسـتی و کشـاورزی و کاالهـای اساسـی و دیگـر کاالهـای داخلـی و خارجـی و اخـذ و 
اعطـای نمایندگـی شـرکتهای داخلـی و خارجـی و مشـاوره بازرگانـی و انجـام امـورات گمرکـی ودیگـر امـور بازرگانـی و نیـز تولیـدو امـور بسـته بنـدی و کاریابـی و انجـام امـور 
خدماتـی اداری و منـازل و مشـاوره و خدمـات نـرم افـزاری و سـخت افـزاری کامپیوتـری و امـور بازیافـت درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه دریـا ، خیابـان شـهید بـرادران صرافهـا ، 
خیابـان شهیدشـهاب کنعانـی مقـدم)21 غربـی ( ، پـالک 73 ، سـاختمان سـپیدار ، طبقـه اول ، واحـد 11 کدپسـتی 1998859374 شـعب شـعبه یـک کـرج بـه شناسـه ملـی 
: 14009914240 نشـانی : اسـتان البـرز ، شهرسـتان کـرج ، بخـش مرکـزی ، شـهر کـرج، محلـه گلشـهر ویـال ، بلـوار یـادگار امـام ، خیابـان خیـام غربـی ، پـالک 110 ، مجتمـع 
ماهـان ، طبقـه دوم ، واحـد 9 کدپسـتی 3139678517 آقـای حمیـد سـبحانی بـه سـمت مدیرشـعبه شـعبه یـک کـرج سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم مونا قاسـم لو به شـماره ملی 0323719181 دارنده 200000 ریال سـهم الشـرکه آقای حمید سـبحانی به 
شـماره ملی 0533136458 دارنده 800000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره خانم مونا قاسـم لو به شـماره ملی 0323719181 و به سـمت رئیس هیئت مدیره به 
مـدت نامحـدود آقـای حمیـد سـبحانی بـه شـماره ملـی 0533136458 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک و سـفته وبـروات و قراردادهـا و عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عادی و اداری 
بـا امضـا حمیـد سـبحانی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیر االنتشـار عصـر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت 

تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1117097(

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/01/07 شماره پرونده: 99019987462100274 خواهان: محمد صادق رحیمی بیدک 
به آدرس باشت – خیابان شفا- بلوار ایثارگران جنب بیناد شهید خوانده: »شورای حل اختالف شهرستان 
باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان 
باشـت آقـای محمـد صـادق رحیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 325 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت 
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100274 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن 
اشـعار داشـته که شـادروان میر علی بخش رحیمی بیدک به شـماره شناسـنامه 103 در تاریخ 1399/04/19 
در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: دو همسـر دائمـی بنامهـای 1- طـال 
موسـوی نژاد بیدک به شـماره شناسـنامه 0-003096-687 ، 2- شـاه بی بی فاطمی فر به شـماره شناسـنامه 
0-030567-426 و هفـت فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- سـید جـالل رحیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 206 ، 2- 
محمد صادق رحیمی بیدک به شماره شناسنامه 325 ، 3- سید محمد رحیمی بیدک به شماره شناسنامه 
302 ، 4- سید محمد باقر رحیمی بیدک به شماره شناسنامه 559 ، 5- سید احمد رحیمی بیدک به شماره 
شناسنامه 2 ، 6- سید رضا رحیمی بیدک به شماره شناسنامه 561 ، 7- سید عباس رحیمی بیدک به شماره 
شناسـنامه 207 و پنـج فرزنـد انـاث بنامهـای 1- پروانـه رحیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 208 ، 2- زینـب 
رحیمـی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 354، 3- سـیده جـان بـی بـی رحیمـی بیـدک  به شـماره شناسـنامه 560 
، 4- مریم رحیمی بیدک به شـماره شناسـنامه 9-013480-426 ، 5- لیال رحیمی بیدک به شـماره شناسـنامه 
113 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد و ال غیـر 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 دارنـد اعـالم 
نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه 

از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریال »نامحدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/01/07  شـماره پرونـده: 9909987462100266 خواهـان: فاطمـه رضاپـور بـه 
آدرس: باشـت – روسـتای چـاه تلـخ خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: 
گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت خانم 
فاطمه رضاپور به شـماره شناسـنامه 1243 به اسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسـنامه 
ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته  ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100266 تقدیـم 
کـه شـادروان یدالـه رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 256 در تاریـخ 1399/12/13 در اقامتـگاه دائمـی 
خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام عاتکـه قائـدی دمیـه بـه 
شـماره شناسـنامه 482 و هشـت فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- شـکراله رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 701 ، 
2- اسـداله رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 702 ، 3- محمـد رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 4 ، 4- علـی 
رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 5 ، 5- روح الـه رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 12 ، 6- عیـن الـه رضاپـور 
بـه شـماره شناسـنامه 7 ، 7- موسـی رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 93 ، 8- عیسـی رضاپـور بـه شـماره 
شناسـنامه 7-005428-426 و سـه فرزنـد انـاث بنامهـای 1- عشـرت رضاپـور بـه شـماره شناسـنامه 10 ، 
2- فاطمه رضاپور به شـماره شناسـنامه 1243 ، 3- اشـرف رضاپور به شـماره شناسـنامه 11 و جزء افراد 
فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و الغیر اینک پس از انجام تشـریفات قانونی و انتشـار یک نوبت آگهی 
اعـالم تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامه ای دارند اعـالم نموده در 
غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامه 

از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1399/12/18 شـماره پرونـده: 9909987462100245 خواهـان: فـرج براتـی بـه آدرس: باشـت – 
روسـتای چانمـوره  خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجع رسـیدگی 
کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای فـرج براتـی بـه شـماره شناسـنامه 112 بـه اسـتناد 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100245 تقدیـم ایـن 
شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان پریـگل نصیـری ناصـر آبـاد سـفلی بـه شـماره شناسـنامه 93 در تاریـخ 
1393/05/21 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از دو فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- فـرج 
براتـی بـه شـماره شناسـنامه 112، 2- فضـل الـه نصیـری نصـر آبـاد سـفلی 1353 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری 
نـدارد و الغیـر اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـالم تـا چنانچـه شـخص یا اشـخاص 
نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف 

فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مـدرک تحصیلـی اینجانـب ایلقـار فرهـادی اجیرلـو فرزنـد حمدالـه بشـماره شناسـنامه 
1230 صـادره از بیلـه سـوار  مقطـع کارشناسـی رشـته عمـران آبـی  صـادره از واحـد 
 دانشـگاهی آزاد پـارس آبـاد بـا شـماره 7446 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار 

مـی باشـد . از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
پـارس آبـاد بـه نشـانی پـارس آبـاد – خیابـان جهاد ارسـال نمایند.

نوبت اول : 1400/01/15
اردبیلنوبت دوم : 1400/01/30

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمود حیدری دارای شناسـنامه شـماره 641 به شـرح دادخواسـت به کالسـه 
99-599-111 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح 
داده کـه شـادروان غالمعلـی حیـدری ف اسـمعیل متولـد 1309/5/6  بـه شناسـنامه 
شـماره 278 در تاریـخ 99/6/1 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه 
بـه  1- محمـود حیـدری ف غالمعلـی  بـه  اسـت  متوفـی  منحصـر  آن  الفـوت  حیـن 
دختـر  بـه ش.ش 488  غالمعلـی  حیـدری ف  رقیـه   -2 متوفـی  پسـر   641 ش.ش 
1 دختـر متوفـی 4- محسـن  بـه ش.ش  متوفـی 3- فرخنـده حیـدری ف غالمعلـی 
حیـدری ف غالمعلـی بـه ش.ش 862 پسـر متوفـی 5- آقامعلـی حیـدری ف غالمعلی 
بـه ش.ش 642 پسـر متوفـی 6- ناصـر حیـدری ف غالمعلـی بـه ش.ش 806 پسـر 
متوفـی 7- ثریـا حیـدری ف غالمعلـی بـه ش.ش 2 دختـر متوفـی والغیـر اینـک بـا 
نمایـد  مـی  آگهـی  نوبـت  یـک  را در  مزبـور  انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت 
تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر 

نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

رونوشت آگهی حصروراثت
بـه کالسـه بـه شـرح دادخواسـت  اکبـر معروفـی دارای شناسـنامه شـماره 515   آقـای سـید علـی 

کـه  داده  توضیـح  چنیـن  و  نمـوده  وراثـت  حصـر  گواهـی  درخواسـت  حـوزه  ایـن  از   111-741-99  
شـادروان سـید اصغـر معروفـی ف ذولفعلـی متولـد 1311/1/1  بـه شناسـنامه شـماره 1 در تاریـخ 
94/12/27 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر 
اسـت بـه 1- سـید علـی اکبـر معروفـی بـه ش.ش 515 پسـر متوفـی 2- سـیده ربابـه معروفـی بـه 
ش.ش 409 دختـر متوفـی 3- سـید محمـد معروفـی بـه ش.ش 791 پسـر متوفـی والغیراینـک بـا 
انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسـی اعتراضی 
دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمزه حمیدی همراز دارای شناسـنامه شـماره - به شـرح دادخواسـت به کالسـه 111-184-98 
از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حسـن 
حمیـدی همـراز ف محمـد ابراهیـم متولـد 1284  بـه شناسـنامه شـماره 99 در تاریـخ 56/12/21 
در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- 
خواهـان حمـزه حمیـدی همـراه پسـر متوفـی بـه ش.ش 562 2- علـی ذوالفقـاری پـژوه بـه ش. ملـی 
6479759664 پسـر متوفـی 3- حسـین ذوالفقـاری عقیـق بـه ش. ش 515 پسـر متوفـی 4- احمـد 
حیـدری همـراز بـه ش.ملـی 6479792300 پسـر متوفـی 5- صفیـه احمـدی بزچلوئـی بـه ش ملـی 
6479421167 دختـر متوفـی والغیراینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک 
نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ 

نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو وانـت آریسـان مـدل 95 بـه شـماره انتظامـی 
ایـران 46 و شـماره موتـور 118j5001799 و شـماره  924 ق 84 
علـی  ابراهیمـی  امیـر  بنـام   NAAB66PE7GV666399 شاسـی 

اعتبـار سـاقط اسـت.  از درجـه  سـرائی مفقـود شـده و 
همدان 

مفقودی
برگ سبز، سند کمپانی، کارت سوخت و کارت خودرو وانت پیکان 
مـدل 86 بـه شـماره انتظامـی 184 ج 81 ایـران 18 و شـماره موتـور 
عبدالـه  سـید  بنـام  شـماره شاسـی 31621618   و   11486015565

اجاقیـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
همدان 

مفقودی
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز موتـور سـیکلت آپاچـی بـه شـماره پـالک 
33787 – 511 و شـماره موتـور 0E6AG2173987  و شـماره تنـه 
از  و  شـده  مفقـود  رنجبـر  میثـم  بنـام    N2G***180P9512108

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
همدان

مفقودی
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز و کلیـه اسـناد خـودرو سـواری پرایـد بـه 
شـماره پـالک 395 ق 51 ایـران 29 و شـماره موتـور 00360598  
گـری  فعلـه  کامـران  بنـام   S1412281825664 شاسـی  شـماره  و 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
همدان 

آگهی فقدان سند مالکیت
یـک  165167-99/4/29دفتـر  شـماره  وکالتنامـه  باسـتناد  شـیروانی  رامیـن  آقـای 
سـنندج وبرابر استشـهادیه شـماره 7096-99/12/27 که به تایید دفترخانه اسـناد 
رسـمی شـماره 1 سـنندج رسـیده اسـت مدعی هسـتند که سـند مالکیت ششـدانگ 
بـه  اختیـاری  بختیـار  آقـای  نـام  بـه  بخش10سـنندج  اصلـی   42 از  پالک211فرعـی 
هـای23758- شـماره  بـه  رهنـی  اسـناد  برابـر  کـه  سـریال627060ب/98  شـماره 
 23 و29754-97/12/7دفتـر   95/8/9-25757 و  94/3/5و95/8/6-25751 
ایـن  از  و  اسـت  رفتـه  بـه سـرقت  میباشـد  در رهـن  بانـک کشـاورزی  نـزد  سـنندج 
اجـرای  در  مراتـب  کـه  انـد  نمـوده  را  المثنـی  مالکیـت  سـند  صـدور  تقاضـای  اداره 
مـاده 120آئین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب1380/11/4 در یـک نوبـت منتشـر 
تاهرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـندمالکیت نـزد خـود اسـت از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض نمایـد در 

غیراینصـورت برابـر مقـررات سـند مالکیـت المثنـی صـادر خواهـد شـد.
هیوا احمدیان-رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامین شیروانی باستناد وکالتنامه شماره های 165156 و 99/4/29-165157 
دفتـر 1 سـنندج و برابـر استشـهادیه شـماره های 7048و7049-99/12/27 کـه بـه 
تاییـد دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1 سـنندج رسـیده اسـت مدعـی هسـتند کـه 
سـند مالکیـت ششـدانگ پالکهـای 11821و11822 فرعـی از 1 اصلـی بخش10سـنندج 
الـف70  246761و246762  بـه شـماره سـریالهای  اختیـاری  آقـای حیـدری  نـام  بـه 
کـه برابـر اسـناد رهنـی بـه شـماره 25753-95/8/6و 25272- 95/8/6 دفتـر 23 
ایـن  از  و  اسـت  رفتـه  بـه سـرقت  میباشـد  در رهـن  بانـک کشـاورزی  نـزد  سـنندج 
اجـرای  در  مراتـب  کـه  انـد  نمـوده  را  المثنـی  مالکیـت  سـند  صـدور  تقاضـای  اداره 
مـاده 120آئین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب1380/11/4 در یـک نوبـت منتشـر 
تاهرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـندمالکیت نـزد خـود اسـت از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض نمایـد در 

غیراینصـورت برابـر مقـررات سـند مالکیـت المثنـی صـادر خواهـد شـد.
هیوا احمدیان-رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز سـند کمپانـی، کارت ماشـین و کارت سـوخت ماشـین سـواری 
پـژو تیـپ405 جـی ال ایکـس رنـگ مشـکی-متالیک مـدل 1382 بـه شـماره 
موتور 22568228785 و شماره شاسی82027943 به شماره انتظامی 
942ص24 ایران 51 به اسـم خانم سـیده حمیرا حسـینی به شـماره ملی 

3732125483 مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد  

مفقودی
انتظامـی شـماره  بـه   98 مـدل   131 پرایـد  سـبز   بـرگ 

 397م91 ایـران 19 بـه شـماره موتـور M 13/6261027  و 
شماره شاسی K 3510877 به نام پدرام فیوج مهر مفقود 

و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

شرکت آب منطقه ای گیالن در راستای اصل 45 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 2 قانون 
توزیع عادالنه آب و به استناد ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر 
و حریم رودخانه ها و انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و 
شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مورخ 1379/08/11 هیات 
محترم وزیران مبادرت به تعیین حد بستر  و حریم "سرشاخه های 
محدوده  در  الهیجانرود("  )رودخانه  بر  زاکلی  و  سوستان 
شهرستان الهیجان مطابق نقشه ذیل نموده است. لذا به اطالع 
برای  که  رساند  می  حقوقی(  یا  )حقیقی  ذینفع  اشخاص  کلیه 
کسب اطالع از حد بستر و حریم رودخانه یاد شده به شرکت 
سهامی آب منطقه ای گیالن واقع در رشت، بلوار امام خمینی، 
دبیرخانه کمیسیون ماده 3 مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت 
به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند، می توانند 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطالعیه، اعتراض 
دریافت  رسید  و  تسلیم  مذکور  کمیسیون  دبیرخانه  به  را  خود 
دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت 

قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

آگهی عمومی تعیین حد بستر و حریم سرشاخه های سوستان و زاکلی بر)رودخانه الهیجانرود (
شرکت سهامی آب منطقه ای

 استان گیالن 

آگهـی تغییـرات مشـاوره حقوقـی و وکالـت سـجاد جهانبـازی گوجانـی موسسـه غیـر تجـاری بـه شـماره ثبـت 107 و شناسـه ملـی 14006140210 بـه اسـتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس موسسه از آدرس استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان فارسان ، 
بخش مرکزی ، شهر گوجان، محله شهدا ، کوچه ))گلخانه جهانبازی(( ، بلوار والیت ، پالک 89 ،کد پستی 8861163451 به آدرس استان خوزستان ، شهرستان 
آبـادان ، بخـش مرکـزی ، شـهر آبـادان، محلـه امیـری ، خیابـان طالقانـی ، خیابـان زیـن العابدیـن ، پـالک 26 ، طبقـه همکـف به کد پسـتی 6316888797 

انتقـال یافـت ومـاده مربوطـه در اساسـنامه بدین نحـو اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فارسان )1117433(

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

ســه طرح عمران شــهری شــامل ســطوح ســه گانه تقاطع 
غیرهمسطح آزادگان، پارک جنگلی و بوم پارک کشف رود روز 
شــنبه طی مراســمی با حضور معاون اول رییس جمهوری در 

مشهد مورد بهره برداری قرار گرفتند. 
شــهردار مشهد در این مراســم گفت: تقاطع چهارسطحی 
آزادگان کــه افــزون بــر ۱۵ ســال معطــل مانــده بــود و امــروز بــا 
حضور اسحاق جهانگیری به بهره برداری رسید؛ مشکل ترافیک 
 ایــن محــدوده از کالنشــهر مشــهد را در بلندمــدت رفــع کــرد. 

محمدرضــا کالیــی افــزود: اجــرای تقاطــع غیرهمســطح آزادگان 
پــروژه بــزرگ و ســنگینی بود که بــرای مرحله نخســت آن چهار 

هزار میلیارد ریال هزینه شد. 
معضــل  آزادگان  چهارســطحی  تقاطــع  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  را  شــاندیز  ســمت  بــه  مشــهد  غــرب  محــدوده  ترافیــک 
تــا ســالها مســیر  آن  اجــرای  بــا  زیــرا  کــرد  برطــرف  بلندمــدت 
واقــع  ییالقایــی  مناطــق  بــه  کالنشــهر  ایــن  غــرب  دسترســی 
داشــت.  نخواهــد  گرهــی  آن  غــرب  و  غربــی  شــمال   در 

شــهردار مشــهد قــرارگاه خاتم االنبیــاء را پیمانــکار ایــن پــروژه 
غیرهمســطح  تقاطــع  ایــن  ســطح  ســه  کــرد:  بیــان  و  ذکــر 

مثبــت  و  صفــر  ســطوح  و  میــدان  ســطح  زیرگــذر،  شــامل 
بــار ترافیــک قــرار گرفــت تا رفــت و آمــد  امــروز زیــر  یــک آن 
شــود.  تســهیل  محــدوده  ایــن  در  مشــهدی   شــهروندان 

وی همچنین به گشــایش مرحله نخســت ســاماندهی بوم پارک 
کشــف رود و پــارک جنگلــی ۵۰۰ هکتــاری در ارتفاعــات جنوبــی 
مشــهد اشــاره و بیــان کــرد: ســاماندهی کشــف رود بــا کمک ۱۲ 
دســتگاه دولتــی و دولــت در حــال انجام و تاکنــون ۲۸ کیلومتر 

آن ساماندهی شده  است. 
در  )ســپتاژ(  محلــی  تصفیه خانــه  ســاخت  کالیی گفــت: 
کشــف رود نیز که تا تابســتان امســال بهره برداری می شــود در 
نوع خود نخســتین اســت و با افتتاح آن نابسامانیهای حاشــیه 
شــهر مشــهد رفــع شــده و کاشــت صیفی جــات بــا اســتفاده از 

فاضالب در این منطقه متوقف می شود. 
وی هزینــه صــورت گرفتــه بــرای ایــن امــر را هــزار و ۲۰۰ 
میلیــارد ریــال اعالم و بیان کرد: ســاخت پارک ۵۰۰ هکتاری در 
جنــوب مشــهد بــا هدف حفاظــت از همین محدوده در دســتور 
کار قــرار گرفــت و امــروز بــا حضور معــاون اول رییس جمهوری 

به سرانجام رسید. 

معاون اول رئیس جمهوری چند طرح 
عمران شهری را در مشهد افتتاح کرد دبیــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اســتان بوشــهر از قرمــز 

شدن وضعیت کرونایی شهرستان بوشهر خبر داد. 
بــه گــزارش ایســنا از نرم افــزار ســامانه ماســک متعلــق به 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی وضعیــت شــیوع 
ویروس کرونا در شهرستان بوشهر از وضعیت نارنجی به قرمز 

کرونایی تغییر رنگ داد.
بــا اعمــال محدودیت هــای کرونایــی، رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی از دی مــاه ســال گذشــته بــه غیر 

از شهرســتان تنگســتان همــه ۹ شهرســتان اســتان بوشــهر در 
وضعیــت آبــی قرار گرفتند اما با توجه به برخی عادی انگاری ها 
و ســهل انگاری ها بــه تدریــج رنگ کرونایی این شهرســتان ها به 

زرد و نارنجی تغییر کرد.
بر اســاس این ســامانه هم اکنون وضعیت شهرستان های 
گناوه، دیلم و دشتســتان اســتان بوشــهر در شــرایط نارنجی و 
دشتی، تنگستان، کنگان، دیر، جم و عسلویه در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.

مدیــر عامــل شــرکت بهره بــرداری قطــار شــهری تبریــز و حومه 
از افزایش یک ساعتی خدمات رسانی متروی تبریز خبر داد. 

بــه گــزارش ایرنــا، بهرام فرهخت اظهــار کرد: طبق مصوبه 
کمیســیون حمل و نقل شــورای اسالمی شهر تبریز و برای رفاه 
حال مسافران و جلوگیری از ازدحام در ساعات پایانی در داخل 
قطارها، از روز شنبه ۱۴ فروردین ساعت خدمت رسانی متروی 
تبریــز بــا یک ســاعت افزایش از ســاعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۰۰ 
شــب در مســیر فاز اول و دوم خط یک حد فاصل ایســتگاه ائل 
 گولی )شماره ۱( تا ایستگاه میدان کهن )شماره ۱۲( خواهد بود.

وی افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع مــوج چهــارم کرونا در کشــور از 
مســافران تقاضــا داریــم بــرای حفــظ ســالمتی یکدیگــر در طول 
ســفر از ماســک اســتفاده و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 

کنند.
 ۱۳۸۰ ســال  قطارشــهری تبریز در  پــروژه  مطالعــه  طــرح 
و عملیــات اجرایــی آن نیــز ســال ۱۳۸۴ آغــاز شــد و در ۱۳۹۴ 
بخشــی از آن بــه بهــره بــرداری رســید کــه این پــروژه در ۵ خط 
شــامل ۴ خــط اصلــی و ۱ خــط حومه،  در مجموع بــه طول ۱۰۰ 

کیلومتر طراحی شده  است.

بوشهر قرمز شد

ساعات کار قطار شهری تبریز افزایش یافت

مدیرکل راهداری استان 
مرکزی: رتبه سوم تردد 

نوروزی کشور را کسب کردیم
مرکــزی- مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان مرکزی گفت که داده های ثبت شــده در ســامانه 
بیانگــر آن اســت کــه ایــن اســتان در تعطیــات نــوروزی 
خــود  بــه  را  جــاده ای کشــور  تــردد  رتبــه ســوم  امســال 

اختصاص داده است. 
علــی زندی فــر افــزود: ۵ میلیــون و ۹۵۸ هــزار و ۶۶ 
ایــن اســتان از ۲۵  تــردد  در ورودی هــا و خروجی هــای 
اســفندماه پارســال تــا ۱۳ فروردین ماه جــاری در جاده ها 

ثبت شده است.
وی ادامــه داد: اســتان تهــران بــا ورود و خــروج ۱۲ 
میلیــون و ۴۸۶ هــزار و ۴۷۵ دســتگاه وســیله نقلیــه رتبه 
نخســت و  البــرز بــا ۱۰ میلیــون و ۶۲۹ هــزار و ۸۵۵ تردد 

رتبه دوم تردد نوروزی امسال را داشته اند.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
مرکزی خاطرنشان کرد: ۵۳۰ هزار و ۴۱۸ دستگاه وسیله 
نقلیــه روز طبیعــت در ســطح جاده هــای این اســتان تردد 
کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ و 

۲ دهم برابر افزایش دارد.


