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پیکر مطهر چهار شهید گمنام در 
یزد تشییع و خاکسپاری 

می شوند

یزد-خبرنگار روزنامه سیاست روز؛ مدیر کل بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس یزد ضمن تشریح 
برنامه های تشییع و تدفین چهار شهید گمنام همزمان 
با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( در یزد، سن این 
شهدا و منطقه ی شــهادت آنها را اعالم کرد. سرهنگ 
»منصور زارع« در نشســت با خبرنگاران در حسینیه 
آقا اظهار کرد: در راستای برگزاری دومین کنگره ملی 
۴۰۰۰ شــهید اســتان یزد و به دنبال درخواست های 
مکرر مردم دارالعباده، امســال در دو مرحله تشییع و 
تدفین شهدای گمنام در استان برنامه ریزی شد که در 
مرحله نخســت میزبان چهار شهید گمنام همزمان با 
سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و در مرحله 
دوم نیز تعداد دیگری از شــهدای گمنام در نیمه دوم 
اســفندماه و همزمان با اجالسه نهایی کنگره شهدای 
استان خواهیم بود.وی گفت: چهار شهید گمنام مذکور 
که ۱۸ تا ۲۲ ساله هســتند، در سه نقطه از استان به 

خاک سپرده می شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از این شهدا که ۲۲ ساله 
و در عملیات والفجر ۴ به شــهادت رســیده در صدا و 
ســیمای مرکز یزد، یکی دیگر از شــهدا که ۱۹ ساله و 
مروبط به عملیات محرم است در دانشکده علوم انسانی 
دانشگاه علم و هنر در جوار سازمان جهاددانشگاهی یزد 
واقع در بلوار شــهدای گمنام و دو شــهید که یکی ۲۰ 
ســاله و مربوط به عملیات محرم و دیگری ۱۸ ساله و 
مربوط به تک دشمن در منطقه شلمچه در سال ۱۳۶۷ 
اســت نیز در مجتمع فرهنگی مســکن مهر بافق که 
جمعیتی قریب ۱۵ هزار نفــر را در خود جای داده، به 
خاک سپرده می شوند. وی با بیان این که شهدای بافق 
عصر روز شنبه به بافق منتقل می شود و دو شهید دیگر 
نیز جهت مراسم وداع خصوصی پرسنل صدا و سیما و 
دانشــجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر 
به این مراکز انتقال داده می شــود، گفت: برنامه تشییع 
عمومی به دلیل شیوع کرونا نخواهیم داشت و به صورت 
خودرویی صبح روز یکشنبه همزمان با سالروز شهادت 
حضرت فاطمه)س( انجام و جهت تدفین نیز پیکرهای 

مطهر توسط خادمان شهدا جابجا خواهد شد.

رئیس بازرســی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه پایداری تولید 
در سایه ســالمت تجهیزات و ابزارآالت محقق می شود، گفت: این واحد فنی با 
اســتفاده از علم روز ، دانش و تخصص ، ســالمت تجهیزات برای پایداری تولید 

را تضمین می کند.
بــه گزارش روابط عمومــی، » بهزاد پرچم پور« افزود: بازرســی فنی این واحد 
صنعتی برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات در راســتای تولید پایدار در 
ســال جهش تولید با استفاده از نیروهای متخصص داخلی اقدامات قابل توجهی 
انجام داده که خروجی آن در تولیدات این شرکت، نمود عینی پیدا کرده است.

رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه در ۹ ماهه اول سال 

جاری بازرسی ، صدور دستورالعمل تعمیراتی و صدور گواهینامه برای ۴۳ تجهیز 
ثابت انجام شده است،تصریح کرد: بازرسی و صدور گواهینامه برای ۱۲۲ تجهیز 
باالبری و کمک باالبری به منظور جلوگیری از نصب تجهیزات غیر استاندارد انجام 
شده است. وی خاطرنشان کرد: بازرسی تست و کالیبراسیون ۷۱ شیر اطمینان و 
صدور گواهینامه آنها، ۳۹۸ مورد بازرسی از تجهیزات برقی و ابزار دقیقی شامل 
ترانس و ســرکابلهای قدرت،کیتهای عایقی،ترموولها،سوییچها،تابلوهای کنترلی 

و UPS ها از دیگر اقدامات بازرسی فنی در طول ۹ ماهه گذشته بوده است.
رئیس بازرسی فنی شــرکت پاالیش گاز ایالم به صدور دستورالعمل جوشکاری 
جهت یکهزارو ۹۴۲  اینچ جوش و نظارت بر صحت انجام آن اشاره کرد و گفت: 

بیش از یکهزارو ۲۸۶ اینچ رادیوگرافی از جوشــهای انجام شده برای اطمینان از 
سالم بودن آنها زیر نظر بازرسان فنی انجام شده است.

پرچم پور افزود: انجام بیش از سه هزار و ۵۰۰ نقطه ضخامت سنجی از لوله ها و 
تجهیزات برای اطمینان از مناسب بودن ضخامت آنها، انجام تستهای غیر مخرب 
برای شناسایی عیوب همچون ۵۲ متر مربع تست فراصوتی ، تست نشت میدان 

مغناطیسی و غیره از دیگر اقدامات برای تولید پایدار بوده است.

نمایشگاه صنعت نفت با 
شعار »نفت ملی، کاال و 
خدمات ایرانی« برگزار 

می شود

بــا توجه به مجــوز وزارت صمــت و وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
تخصصی،  نمایشــگاههای  برگزاری  خصوص 
نظر به بهبود نســبی وضعیت کرونا و موافقت 
وزارت نفت و حسب هماهنگی های به عمل 
آمده با مسؤلین شرکت سهامی نمایشگاهها، 
بیســت و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت 
، گاز، پاالیش و پتروشیمی در تاریخ ۳ لغایت 

۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شرکت ملی 
نفت ایران، نمایشــگاه بیست و پنجم با شعار 
»نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« و با هدف 
معرفی دســتاوردهای صنعت نفــت و برنامه 
های آتی برگزار می شــود. این نمایشــگاه با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود. عالوه 
بر پروتکل های مصوب نمایشگاه و ستاد کرونا 
شامل استفاده مشــارکت کنندگان و بازدید 
کنندگان از پکیج بهداشــتی حاوی ماسک، 
دستکش و موارد ضدعفونی کننده در ورودی 
و داخل ســالن ها، عریض تر شــدن راهروها 
و مــوارد مربــوط به غرفه ســازی و... که در 

نمایشــگاه های فعلی رعایت می شود، وزارت 
نفت نیــز پروتکل های ســختگیرانه ای برای 
حفظ سالمتی مشــارکت کنندگان و بازدید 
کننــدگان در نظر گرفته اســت. یکی از این 
اقدامات شرایط بازدید صرفا برای متخصصین 
اســت. از این رو طی هماهنگــی و مکاتبه با  
ستاد وزارت نفت و چهار شرکت اصلی وزارت 
نفت، شــرکت های تابعه، تشکل ها و انجمن 
های تخصصــی، دانشــگاه ها و مراکز علمی، 
با برنامه ای هدفمنــد، کارت های دعوت بر 
اســاس روزهای نمایشگاه و بر اساس سهمیه 
تخصیــص یافته طبق اســامی و نفرات اعالم 
شــده بخش های فوق توزیع می شود. شایان 
ذکر اســت بازدید از نمایشگاه صرفا بر اساس 
ارائــه کارت دعوت روز مربوطــه امکان پذیر 
خواهد بود.  در این دوره مشــارکت کنندگان 
بر اســاس گروه های کاالیــی مد نظر وزارت 
نفت جانمایی شــده اند و برخی از سالن های 

مهم به شرح زیر است:
سالن ۷: ماشین های دوار   

سالن ۸ و۹: شرکت های باالدستی نفت 
ســالن ۱۰ و ۱۱: دانشــگاه ها و مراکز علمی، 
استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و پارک های علم 

و فناوری
سالن ۱۴ و ۱۵: پتروشیمی و صنایع مرتبط
سالن ۴۱: پاالیش و پخش و صنایع مرتبط

سالن ۳۸: گاز و صنایع مرتبط، لوله و پوشش 
لوله، شیرآالت

شهردار قزوین: 
با مشارکت و همکاری بین دستگاهی

 می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد
سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین با حضور در مرکز عملیات اورژانس استان 
قزوین از این مجموعه بازدید و در دیدار با مدیران این مرکز درباره مســائل 

مشترک بحث و تبادل نظر کرد.
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قزوین؛ طاهرخانی 
شــهردار قزوین در این بازدید یک ســاعته با تاکید بر اینکه شــهرداری با 
کارشناسی مشترک بین اورژانس و مجموعه مدیریت شهری برای مکان یابی 
مناســب به منظور احداث پایگاه های اورژانس، همکاری همه جانبه خواهد 
داشت گفت: تامین فضای مناسب برای احداث پایگاه اورژانس به واقع جزو 
وظایف ذاتی دانشــگاه علوم پزشکی و همچنین دستگاه های تامین کننده 
ســرانه های عمومی است نه شــهرداری ها، اما برای بهبود شرایط زندگی 

شــهروندان و ارائه خدمات بهتر در زمان طالیی و مفید به فایده، بدون شک 
نگاه شورا و شهرداری، مدیریت پکپارچه بوده و در این راستا در همراهی و 
هم اندیشــی در رفع کمبود سرانه ها با دستگاه های خدمات رسان تعامل 

خوبی خواهند داشت.
شــهردار قزوین افزود: پیشــنهاد دارم که کار مشــترکی بیــن اورژانس و 
سازمان آتش نشانی شــهرداری داشته باشیم و پس از سیر مراحل قانونی 
در ساختمانی مشــترک در یک مرکز اما با دو کاربری و استقرار خودروی 
پیشروی آتش نشانی در مواقع هشدار و بحرانی به عنوان حضور اولیه امداد 
و نجات و مرکز اورژانس در کنار هم برای همپوشــانی در مواقع ضروری و 
ماموریــت های مهم، به رفع همه جانبه حوادث بپردازند. وی افزود: یکی از 
مشکالت اساسی در نقاطی است که تمرکز و تراکم جمعیتی زیاد و با عدم 
امکان اســتقرار مرکز اورژانس در این مکان ها روبرو هستیم  که برای حل 
این مساله می توانیم در جوار ایستگاه های آتش نشانی، احداث پایگاه های 
اورژانس را نیز در دستور کار قرار دهیم و همچنین می توان به ایجاد پایگاه 

های مشترک کوچک در نقاط مختلف شهر اندیشید.

اقدامات شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
جهت کنترل آالینده های جوی از ابتدای 

فصل زمستان
در فصل زمستان و در راستای پیشگیری و کنترل آالینده های جوی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی برنامه ریزی و هماهنگی اقدامات زیست محیطی 
انجام داده است: -استفاده از گاز طبیعی تولیدی پاالیشگاه در جهت احتراق 
در کوره ها علیرغم عدم صرفه اقتصادی و منع اســتفاده از سوخت مایع به 
دلیل شدت آلودگی، تغلیظ آالینده ها و Shutdown های احتمالی. -نصب 
و بهره برداری از سیســتم اکونومایزر )پیشــگرمکن( دیگ بخار B در واحد 
تولید بخار که منجر به کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی سیستم احتراق 

و کاهش انتشار آالینده های خروجی از این دیگ بخار شده است.
-پیگیری برای ترخیص آناالیزرهای آنالین پایش VOC از گمرک به جهت 
نصب و پایش پارامترهای BTEX در بخش هوا در ۵ نقطه از شرکت. -نصب 
آناالیزر های اکسیژن بر روی کوره های واحد تبدیل کاتالیستی شماره یک 
۱ شــرکت به منظور تنظیم جریان اکســیژن در فرآینــد احتراق و کنترل 

حداکثری آالینده های خروجی از کوره های این واحد. -تولید گازوئیل یورو 
۴ و یــورو ۵ از ۲ میلیون لیتر در روز به ۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافته 
که با توجه به ســهم خودروهای ســنگین در آلودگی کالن شهرها این امر 
می تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثــر واقع گردد. -تولید روزانه حدود ۱۲ 
میلیون لیتر در روز بنزین یورو ۵ باهدف مصرف در کالن شــهر اصفهان و 
توزیع توسط شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سایر کالن شهرها. 
-کاهش ظرفیت تصفیه نفت خام از ۳۷۰۰۰۰ بشــکه در روز به ۳۶۰۰۰۰ 
بشــکه در روز از ابتدای فصل زمستان و کاهش Load تجهیزات احتراقی 
)کوره ها(. -برگزاری جلســات با کارشناســان محتــرم اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان در خصوص ارائه مشخصات کلیه منابع احتراقی اعم 
از کوره هــا و بویلرها و نصب آناالیزرهای آنالین پایش پارامترهای خروجی 
دودکش کوره ها به تعداد مناسب طبق دیدگاه کارشناسان اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان. -اســتفاده از توان علمی دانشگاه های معتبر 
کشور )دانشــگاه صنعتی اصفهان و دانشــگاه صنعتی شریف( در مباحث 
گوناگون ازجمله مبحــث آلودگی هوا و تغییرات موردنیاز به منظور کاهش 
انتشار آالینده های هوا در قالب طرح ملی مپسا که تا پایان ماه جاری طرح 

مذکور به صورت قرارداد سه جانبه آغاز می شود.

پنج هزار بازدید از نازلهای مجاری عرضه 
سوخت در استان گلستان انجام شد

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان گفت: در ۹ 
ماه نخست ســال جاری، نازل های مجاری عرضه استان ۵ هزار بار توسط 
کارشناســان منطقه مورد پایش قرار گرفته و براساس استاندارد های الزم 
کالیبره شــدند افتخاری افزود: در بازدید ها و بازرســی های انجام شده از 
نازل های ســوخت مشخص شد که نازل ها از استاندارد های الزم برخوردار 

بوده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
 وی اظهار داشــت:کنترل و آزمون نازل های جایگاه های سوخت به منظور  
حفظ و صیانت از حقوق شــهروندی و بررســی صحــت عملکرد نازل و 
جلوگیری از کم فروشی و ضرر و زیان به مصرف کنندگان انجام می شود. 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان گفت: مرکز 
پاســخگویی و ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ این شــرکت به صورت شبانه 
روزی آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم در خصوص نحوه 

عملکرد جایگاه است.

برنامه ریزی شهرداری باقرشهر برای 
قرن جدید

افتتاح دو پروژه بسیار مهم و راهبردی در سال ۱۴۰۰صورت میپذیرد. سعید 
اســتادفرج در جلسه بررســی روند اجرایی آخرین مراحل تکمیل پروژهای 
عمرانی گفت: باهمت مضاعف همکاران و همکاری شــورای اسالمی شهر، در 
ایام اهلل دهه مبارک فجر ، شاهد افتتاح ۵ پروژه در حوزه های قرآنی، مذهبی، 

اسکان اضطراری، فرهنگی و تفریحی.میباشیم. 
وی ادامــه داد : در قرن جدید پیش بینی چندین پروژه راهبردی و حیاتی را 
در دســت مطالعه و اقدام داریم که دو پروژه تکمیل پل شهید جعفرزادگان 
و پارکینــگ طبقاتی خیابان ۳۰ متری انام خمینی )ره( را به عنوان پروژهای 
شــاخص میتوان نام برد. وی در ادامه افزود: در بازه زمانی خدمتگزاری سال 
آتــی از هیچ فعالیتی دریغ نمینماییم و با توجه به تدابیر اندیشــیده شــده 
اقدامات الزم صورت میپذیرد. ایشــان در پایان ضمن تســلیت ایام  شهادت 
حضرت زهرا)س( از شــهروندان خواست نســبت به رعایت دستورالعملهای 

بهداشتی همکاری الزم را به عمل آورند.

میزان گاز مصرفی در استان اصفهان طی 
روز گذشته

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مصرف گاز در استان اصفهان طی 
روز گذشته بیش از ۷۳ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت:حجم گاز 
مصرفــی در صنایع حدود ۲۱ میلیون  و ۵۶۰ متر مکعب و در مصارف 

خانگی بیش از ۵۱ میلیون متر مکعب است .
سید مصطفی علوی، با اشاره به روند افزایشی مصرف بخش خانگی بیان 
داشت: در صورتی که مصارف خانگی توسط مردم عزیز استان مدیریت 

نشود دچار افت فشار خواهیم شد. 
وی، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و اداری توســط مشــترکین 
مربوطه را بزرگ ترین چالش فعلی مســئوالن شرکت گاز استان عنوان 
کرد و افزود: باید توجه داشت که مصرف گاز خانه های خالی و همچنین 
در مدارسی که تعطیل هستند و ادارات پس از ساعات کاری و در روزهای 
تعطیل مشکل جدی اســت و باید شهروندان نیز به این امر توجه ویژه 
داشته باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: چنانچه مردم 
در کاهش دو درجه ای دمای منازل همکاری داشــته باشــند می توانیم 
شــاهد کاهش در مصارف خانگی و در مجموع تامین پنج میلیون متر 
مکعب گاز برای فعالیت صنایع و گاز رســانی به دیگر استان های کشور 
باشــیم. مهندس علوی، با بیان اینکه، محدودیت  مصرف گاز در صنایع 
ناگهانــی صورت نمی گیرد بلکه این اقدام به صورت برنامه ریزی شــده 
اســت،افزود: این اقدام توسط دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام 
می شــود و تصمیم گیری در خصوص محدودیت گازرســانی به صنایع 

استان از طرف مسئوالن باالدستی ابالغ می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، گفت: هفت کارخانه سیمان در 
استان اصفهان در حداقل مصرف گاز بمنظور گرم نگه داشتن کوره های 
مربوطه هستند و در صورتی که خود این شرکت ها تمایلی نداشته باشند 

که با حداقل مصرف گاز کار کنند، کوره هایشان را خاموش می کنند.

اجرای آموزش همگانی بقا در 
دریا در دستور کار اداره بندرو دریا 

نوردی شهرستان بندر گناوه

رئیــس اداره بندرو دریانوردی شهرســتان بندر گناوه 
اســتان بوشــهر گفت: برای ارتقای مهارت دریانوردان، 
عــالوه بر دوره های مربوطه که توســط موسســه های 
آموزشــی انجام می شود، اجرای آموزش همگانی بقا در 

دریا نیز در دستور کار این اداره قرار گرفته است. 
داوود بهادری درگفت وگو با خبرنگاران  اظهار داشــت 
:  دریانوردان شناورهای ســنتی به دلیل نوع و پیشینه 
تحصیلی و آموزشی، در اجرای آموزش همگانی بقا در 

دریا مورد توجه و در برنامه ریزی قرار گرفته اند.
وی اظهارکرد: با توجه به بازرســی افســران کنترل و 
بازرســی شناورها و نتایج یافته های بررسی شده سوانح 
دریایی بوقوع پیوسته، نارســایی هایی در زمینه مهارت 
اســتفاده از تجهیــزات بقا بویژه بــه آب اندازی »الیف 
رفت« )قایق نجات بادشــونده(  وجود دارد که در این 
ارتباط یک دوره فراگیری آموزشی همگانی این وسیله 

مهم برای دریانوردان این شهرستان برگزار شد.
 رئیــس اداره بندرو دریانوردی شهرســتان بندر گناوه 
اســتان بوشــهر گفت: با توجه به تعــداد تقریبی ۶۰۰ 
شناور سنتی در بندر گناوه، دوره آموزش عملی به آب 
انداختن الیف رفت به میزبانی اداره بندر و دریانوردی 
گناوه و با مشــارکت اداره امور دریانوردان، شرکت های 
آمــوزش دریانوردی تــاج دریا و دریا پیمــای گناوه و 
شــرکت ایسکو در اسکله مســافری گناوه با حضور ۶۰ 

دریانورد برگزار شد.

اخبار

پایداری تولید در سایه سالمت تجهیزات محقق می شود

آگهی مفقودی
اصل ســند مالکیت  )برگ ســبز ( مالک خودروی  پراید جی تی ایکس آی به شــماره 
انتظامــی 91 761 س 76 و بــه شــماره شاســی S1412286393553 و شــماره موتــور 
2170760 به نام مرحمت فیروزی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است . پارس آباد

********************************************
اصل ســند مالکیت  )برگ ســبز ( مالک خودروی  پراید جی ال ایکس آی به شــماره 
انتظامــی 91 737 س 18 و بــه شــماره شاســی S1412286666892  و شــماره موتور 
2243695 به نام لطفعلی ســالک مســتعلی بیگلو مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. پارس آباد 
********************************************

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم ســایپا تیــپ 131SE  مدل 
1398 رنــگ ســفید-روغنی بــه شــماره موتــور M13 / 6373864    شــماره شاســی 
NAS411100K3564400  بــه شــماره پــاک 69-196 ن 75 متعلق بــه محمد صادق 
علی دوســتی فرزند خان علی  به شــماره ملی 4860196074 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************

مجوز حمل ســاح شکاری برنو گلوله زنی ســاخت چک به شماره بدنه1340و شماره 
گلنگــدن 3275به نام ســید مرتضی بهنیاءپور به شــماره ملــی 4260127578 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
********************************************

سند و برگ سبز)شناسنامه( خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی نقره ای-
متالیک مدل 1383،شماره انتظامی 894 ج 12 ایران 58 به شماره موتور 01010551 
و شــماره شاســی S1412283390335 به نام مالک صید علی مفقود گردیده و از درجه 

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

برگ سبز)شناسنامه(خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی بژ-متالیک مدل 
1385،شــماره انتظامی 838 ب 19 ایران 81 به شــماره موتور 01405998 و شــماره 
شاســی S1412284750345  بــه نام آقای علــی نوری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

شاســی  شــماره  بــه  EF7و  دنــا  خــودروی  مالــک  دانــش  بســتی  اینجانــب 
NAAW01HE7FE037194و شــماره موتــور 147H0178911  به علت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه 1 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از انقضــای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. )پارس آباد مغان ( 
********************************************

پروانه بهره برداری مرغداری تعاونی 230 به ظرفیت 24000 قطعه ای به شــماره 
30092/005/ص مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

********************************************
سند مالکیت سواری پژو 206 مدل 1383 شماره پاک ایران62-546ج62 شماره 
موتور 10FSS14885104 شــماره شاسی 83659488 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می 

باشد. ساری
********************************************

آگهی اباغ وقت دادرسی
خواهــان حســین خواجه ونــد دادخواســتی به طرفیــت خوانده 1- منیــره کربایی 
ســلیمان آباد 2- مهناز مهری  به خواســته مطالبه خسارت ارائه که در حوزه 111 شورای 
حل اختاف اللجین به کاســه 602/99 ش 111 ح ثبت گردیده اســت از آنجا که حسب 
اعــام خواهان در دادخواســت تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در 
راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب به خوانده اباغ می گردد که جهت 
رســیدگی به خواســته خواهان در روز - تاریخ 99/11/27 ســاعت 4/5 عصر در حوزه 
111 شورای حل اختاف اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد 

واال شورا غیاباً رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختاف اللجین

آگهــی تغییــرات شــرکت منشــور فــن آوری فــردا ایرانیــان 
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 44057 و شناســه ملی 

 10380601330
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/9/19 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- آقای 
حمیدرضــا جمشــیدی مقدم به کــد ملــی 0945059949 2- 
آقــای محمدرضا محمــدزاده اوغاز به کد ملــی 0921525613 
3- آقــای حســین مدبران به به کــد ملــی 4050483351 به 
ســمت اعضا اصلــی هیئت مدیره بــرای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. -بازرس اصلی : آقای محمد حســینیان نژاد به شماره 
ملی0943857341 2-بــازرس علی البدل: خانم بی بی ملیحه 
حســینیان بنای یزدی به شــماره ملــی0932012231 تا پایان 
ســال مالی انتخــاب گردیدند . روزنامه سیاســت روز جهت درج 

آگهیهای شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078025(

آگهــی تغییــرات شــرکت منشــور فــن آوری فــردا ایرانیــان 
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 44057 و شناســه ملی 

 10380601330
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/9/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1- آقای حمیدرضا جمشــیدی مقدم 
به شــماره ملــی0945059949 به ســمت مدیرعامــل و عضو 
هیئــت مدیــره 2- آقای محمدرضــا محمدزاده اوغاز به شــماره 
ملــی0921525613 به ســمت رئیس هیئت مدیــره 3-آقای 
حسین مدبران به به شماره ملی4050483351 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره شــرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیده 
اند. و کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رســمی و بانکی با 
امضا، مشــترک مدیرعامل و نایــب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078056(

اباغ اجراییه کاســه 9900617 به شــرکت تعاونی حمل و نقل دریائی مرجان 
ساحل آرام گروه 2211

به این وســیله به شــرکت تعاونی حمل و نقل دریائی مرجان ســاحل آرام 
گــروه 2211 شناســه ملــی 10320059455 و تاریــخ ثبــت 1386/9/1 
ســاکن خورمــوج ، خیابان پاســداران ، کوچه شــهید نیــروزاده ، پــاک 2 اباغ 
می شــود که بانک توســعه تعاون مدیریت شــعب اســتان بوشــهر به اســتناد 
ســند رهنی شــماره 1394/02/06-144965 دفتر 3 بوشــهر جهت وصول 
مبلــغ 5/515/822/106 ریــال بــه انضمام خســارت تاخیر متعلقــه تا تاریخ 
1399/03/25 و از تاریــخ مذکــور تــا روز تصفیه کامل بدهــی طبق مقررات 
علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کاسه 9900617 در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مــورخ 1399/09/22 مامور محل اقامت 
شــما به شرح متن ســند شناخته نشده اســت لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
مــاده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یــک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلــی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ 
این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماییــد مــورد وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق با تقاضای بســتانکار پس از 
ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق 

دولتی استیفا خواهد شد. م الف/333 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بوشهر

آگهی صدور حکم موت فرضی-نوبت اول
شــماره بایگانی شــعبه: 9901133 نظر به درخواســت مهــدی مهدی پور 
مقــدم فرزند پرویز مبنــی بر صدور حکم موت فرضی پرویــز مهدی پور مقدم 
فرزند علیجان متولد 1323/10/08 لذا وفق ماده 1023 قانون مدنی مراتب 
مفقوداالثــری پرویز مهــدی پور مقدم فرزنــد علیجان از طریق نشــر آگهی در 
روزنامــه های محلی و کثیراالنتشــار اعــام تا چنانچه اشــخاصی از غایب خبری 
داشــته باشــند دعوت گردد مراتب را به اطاع مرجع)شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی بابلسر به شماره پرونده 9901133(برسانند.م.الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(بابلسر-مهران قلی پورعلمداری

آگهی حصر وراثت
آقــای رحیــم ســرلک فرزنــد کریم بــه شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901191 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعام داشــته که شادروان کریم سرلک فرزند محمد شماره شناسنامه 
598 صــادره الیگودرز در تاریــخ 95/11/6 در آمریکا  بــدرود زندگی گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-رحیم سرلک فرزند کرم شماره 
ملی 4988420647 متولد 36/4/6   پســر متوفی 2-فرزانه ســرلک فرزند 
کریم شــماره ملی 3874810976 متولــد 47/11/10  دختر متوفی 3-ثریا 
سرلک فرزند کریم شماره ملی 4172244572 متولد 1319/11/15  همسر 
متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یــک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نــزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم نمایدواالّ 

گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف شهری بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

رئیس بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم:
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