خبر
معاون اقتصادی رئیسجمهور:

 ۹هزار کانتینر در بندر شهید رجایی

دپو شده است
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت ۹ :هزار کانتینر در بندر شهید رجایی
دپو شده است.به گزارش مانا ،محسن رضایی در حاشیه بازدید از بندر
شهید رجایی در جمع خبرنگاران بابیان اینکه با دو هدف پیگیری زلزله فین
و بررسی وضعیت اقتصادی به هرمزگان سفرکرده است ،بیان داشت :یکی
از کانونهای واردات و صادرات ،تخلیه و بارگیری کاالی کشور ،بندر شهید
رجایی در هرمزگان است ۸۱ .درصد کاالهایی که توسط کانتینر حملونقل
میشود از طریق بندر شهید رجایی از کشور وارد و خارج میشود.وی افزود:
وارداتوصادرات۵۰درصد کاالهایغیرنفتیازطریقبنادرمستقردرهرمزگان
ی گیرد،بنابرایننقش کلیدیدر اقتصاد کشور دارد.برنامهریزیها
صورتم 
برای توسعه و گسترش بندر شهید رجایی در حال انجام است.رضایی با
اشاره به مشکالت اموال تملیکی در بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد:
نزدیک به  ۹هزار کانتینر به وزن تقریبی  ۱۰۰هزار تن کاال در این بندر دپو
است .از این مشکالت در بنادر و مبادی ورودی کشور وجود دارد .زنجیره
تولید ثروت و درآمد و معیشت مردم بیش از آنکه از خارج در محاصره باشد
از داخل با تحریمهای داخلی و اقتصادی مواجه هستیم.معاون اقتصادی
رئیسجمهور اظهارداشت :زمانی که کاال وارد کشور میشود بهجای آنکه
حملیکسرهبرایتوزیعدر کشور شودبهخاطرروابطبیناداراتوسازمانها
این کاال هفتهها و ماهها در اینجا دپو میشود .نحوه اداره اقتصاد کشور باید
این گرهها و مشکالت را رفع کند.
وی اضافه کرد :در زنجیره تولید ثروت و رفاه و معیشت مردم که شامل
سرمایه گذاری ،تولید و ثروت است در هر سه با مشکل روبهرو هستیم.
بهدنبال حل مشکل سرمای ه گذاری ،تولید و ثروت هستیم .درآمد ،اشتغال
و ثروت مردم درگرو حل مشکالت اقتصادی است .این گرهها در تهران باز
نمیشودوبایدشهربهشهرواستانبهاستانبرویموآنچهبررویزمینمانده
و برای مردم ،سرمای ه گذار و کارآفرین مشکلساز شده برای آن چارهاندیشی
کرد .تحریمهای داخلی را باید برداریم.رضایی با تأ کید بر اینکه سیاست
دولت حمل یکسره کاال از زمان ورود به کشور تا توزیع میان مردم است،
خاطرنشان کرد :بهمحض ورود تخلیه کاال از کشتی ،باید بارگیری توسط
کامیونها انجام شود و در چرخه توزیع و عرضه بازار قرار بگیرد .بخشی از
تورم و افزایش قیمتها معطلی کاال در بنادر و زمان تخلیه و بارگیری کاال
توسط کشتیها است.

سخنگوی صنعت برق:

سوخت  ۵۴درصد مخازن

نیروگاههای کشور تأمینشده است
سخنگوی صنعت برق گفت :تا کنون  ۵۴درصد مخازن نیروگاههای کشور پرشده
است که البته با شروع ماههای سرد پیش رو ،باید این سوخترسانی سرعت
بیشتری بگیرد.به گزارش مهر به نقل از صداوسیما ،با اشاره به اینکه روزانه
 ۱۰۰میلیون مترمکعب تأمین سوخت برای نیروگاهها انجام میشود ،افزود :ا گر
این رویه از سوی وزارت نفت ادامهدار باشد تأمین برق نیروگاهها با مشکل مواجه
نمیشود و از زمستان امسال بدون محدودیت عبور خواهیم کرد.وی با تأ کید بر
اینکهافزایشمصرف گاز در بخشخانگی،تأمینسوختنیروگاههارابامحدودیت
مواجه خواهد کرد ،گفت :تأمین گاز بخش خانگی برای وزارت نفت اولویت دارد
بنابراین هرچقدر مشترکان در مصرف گاز صرفهجویی کنند برای تأمین برق با
مشکل کمتری مواجه خواهیم شد.سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه برای
همکاری صنایع در تابستان سال گذشته هزار میلیارد تومان پاداش همکاری
درنظر گرفتهشدهاست،ادامهداد:اینپاداشبهصنایعپرداختخواهدشدالبته
تولیداتاینبخشدرتابستان کمترشدهاست کهمادرماههایفعلیدرحالجبران
تأمینبرقاینبخشهستیم.رجبیمشهدیبابیاناینکهدر تابستانتأمینبرق
صنایع سیمان  ۷درصد و فوالد  ۵درصد در مقایسه با سال گذشته کاهشیافته
است ،افزود :ا گر مشترکان در مصرف انرژی صرفهجویی کنند محدودیتهای
اعمالشده جبران خواهد شد.وی گفت :هما کنون  ۵درصد سوخت مصرفی
نیروگاهها از مازوت تأمین میشود و مابقی گاز و گازوئیل است.

خرمی شریف خبر داد:

اجرای  ۲۶پروژه عمرانی در شهر قرچک

شهردار قرچک گفت :هم ا کنون  ۲۶پروژه عمرانی در حوزه شهری در شهر قرچک در
حال اجرایی شده و برخی از آنها در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسند.
محسن خرمی شریف در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن هفته
بسیج،اظهار کرد:امنیتحا کمبرجامعهمرهونومدیونخونشهداوازخودگذشتگی
آنان است .وی گفت :خبرنگاران و فعاالن رسانه رسالت اطالع رسانی ،نقد و بررسی
مشکالترابهخوبیایفا کردهوپلارتباطیخوبیبینمسووالنوشهروندانهستند.
شهردار قرچک بیان کرد :طی چهار سال گذشته خدمات متنوعی در حوزه های
مختلف به مردم این شهر ارایه شده ،البته بخش زیادی از مسائل و کاستی ها نیز
همچنان به قوت خود باقی هستند .خرمی شریف عنوان کرد :با این وجود به جرات
می توان گفت چهار سال گذشته قرچک سال های تالش ،کار ،فعالیت ،عمران و
آبادانیبود.ویدر بیانمهمتریناولویتهای کاریدر دورهجدیدمدیریتشهری
قرچک ،از ارتقاء کیفیت شهرنشینی در این شهر در حوزه های شهرسازی ،عمران،
خدماتشهریوترافیکیخبرداد.شهردار قرچکبااشارهبهاینکه۲۶پروژهعمرانی
در سطح شهر در دست اجرا است ،تکمیل و اجرایی کردن پروژه های نیمه کاره را از
دیگر اولویت های کاری شهرداری برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل و افتتاح
پردیس سینمایی شهر در هفته دولت امسال خدمات مناسبی در حوزه فرهنگی
به شهروندان ارائه شود.
خرمی شریف تا کید کرد :فرهنگسرای بزرگ قرچک در زمینی به مساحت  ۵هزار
مترمربعباپیشرفت۳۰درصدیقطعاتاپایاندوسالآیندهبهبهرهبرداریمیرسد،
همچنین فاز نخست کمربندی شمالی با پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصدی در حال اجرا
بوده و انتظار می رود در هفته دولت به بهره برداری برسد.
وی از احداث نمایشگاه دایمی شهرستان با پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصدی خبر و
ادامه داد :با توجه به نبود آرامستان عمومی در شهرستان قرچک با جمعیت ۳۵۰
هزار نفری،احداثسایتآرامستانبهعنوانیکیاز مطالباتجدیمردمدر دستور
کار قرار دارد .شهردار قرچک گفت :فاز نخست این آرامستان در زمینی به مساحت
 ۵۰هکتار تا پایان  ۱۴۰۱اجرایی و عملیاتی می شود.
خرمی شریف بیان کرد :اجرای فاز دوم پارک اقوام ،ساخت نخستین پایانه
اتوبوسرانی و راه اندازی ایستگاه راه آهن از مهمترین پروژه های اولویت دار در
سال  ۱۴۰۱هستند.
وی خاطرنشان کرد :سه پروژه بزرگ احداث شهربازی ،ضلع جنوبی پارک جنگلی
و پروژه تجاری تفریحی به مساحت  ۹هزار مترمربع شامل خدمات رفاهی ،تفریحی
و خدماتی در حال اجرا هستند.
آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان
سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  18-17-15-3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و امالک عادی و اسناد
مشاعی درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور
مصوب  90/9/20مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت
گردیده است لذا مراتب به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت عمومی
آ گهی میگردد.
قریه کرف پشته سیاهکل سنگ اصلی  30بخش  16گیالن
پالک فرعی  1336مفروز از  79در مالکیت خانم صفیه نجفی عملی ششدانگ یکباب خانه و محوطه
به مساحت  231/82مترمربع از مالکیت آقای حشمت اله باالئی
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پالک
فوق واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبتاسنادشهرستانسیاهکلتحویلوظرفمدتیکماهبهمراجعقضاییصالحهدادخواستتسلیم
و گواهیآنرابهادارهمتبوعهتحویلنمایددر غیراینصورتپساز تقاضایمدتقانونمذکور برابر
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7 :مالف 802
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
شهریار سلیمی
===================================================================
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اوجگیری دوباره کووید  ،19قیمت نفت را کاهش داد

سویهجدیدکروناگریباننفتراگرفت

نفیسه امامی
بهای جهانی نفت روز جمعه در پی
نگرانی از کاهش رشد اقتصادی کشورها به
ج گیریدوبارههم ه گیریسویهجدید
علتاو 
کرونا و عرضه مازاد در سهماهه نخست سال
آینده میالدی به پایینترین میزان در چند
ماه اخیر یعنی کمتر از  ۸۰دالر برای هر بشکه
کاهشیافت.بهایمعامالتنفتبرنتبرای
سومین روز معامله با یک دالر و  ۶۹سنت
معادل  ۲/۱درصد کاهش ،به  ۸۰دالر و ۵۳
سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و
چهار سنت معادل  ۶/۲درصد کاهش ،به
 ۷۶دالر و  ۳۵سنت رسید.
پیدایش و گسترش سریع سویه جدید کرونا
در آفریقای جنوبی ،بسیاری از کشورهای
آسیایی و اروپایی را به ازسرگیری اعمال
محدودیتها و قرنطینه و همچنین توقف
پروازها از آفریقای جنوبی واداشته است.
سازمان جهانی بهداشت هم ضمن ابراز
نگرانی ازاین گونه جدید اعالم کرد که به
هفتههافرصتبرایدرکماهیتوجزئیات
گونه تازه نیازمند است.
سویهجدیدویروسکروناکهقدرتسرایتپذیری
بیشتری نسبت به سویههای گذشته
دارد ،میتواند منجر به ایجاد محدودیت و
قرنطینههایسراسریدر اروپاشودوبرافت
میزانمصرفنفتاثرگذار گردد.اینمسئله
توانستهبر کاهشقیمتنفتتأثیرگذارباشد.
بازار نفت بیش از سایر بازارها از هم ه گیری
ویروس کروناتأثیر گرفتزیراباتعطیلیبرخی
از بخشهای اقتصاد برای مقابله با شیوع
این ویروس ،تقاضا برای نفت خام کاهش
چشمگیری پیدا کرد.
از سویدیگر کاخسفیدهماعالم کردهاست
آمریکا و شماری از کشورهای دیگر ازجمله
چین برای مقابله با افزایش قیمت نفت
بخشیازذخایرراهبردینفتخودرااستفاده

خواهند کرد.در بیانیه کاخسفیدآمدهاست
که ایاالتمتحده  ۵۰میلیون بشکه از ذخایر
نفتی خود را آزاد خواهد کرد.
قیمت جهانی نفت پیشازاین در آستانه
اعالم تصمیم جو بایدن مبنی بر آزادسازی
بخشی از ذخایر نفتی آمریکا کاهشیافته
بود.قیمتنفتدرمعامالتروزجمعهتحت
تأثیرنگرانیهانسبتبهمازادعرضهجهانیدر
سهماهه نخست سال آینده در پی برداشت
ف کنندگاندیگرازذخایر
هماهنگآمریکاومصر 
استراتژیک و شیوع واریانت جدید ویروس
کرونا ،بیش از  2درصد سقوط کرد.
و جو د نو سا ن د ر قیمت نفت تا
برطرف شدن ترس از کرونا
سعیدساویز،کارشناسنفتوانرژیدر گفتوگو
با«رسالت»دربارهشیوعسویهجدیدویروس
کروناوتأثیرآنبرقیمتهایجهانینفت گفت:
ی کهترساز کرونابرطرفنشدهاست،
تامادام 
نوسان در قیمت نفت ادامه خواهد داشت
چونمؤلفهای کها کنوندربازار،قیمتنفت
ی کند عرضه و تقاضا نیست ،بلکه
را تعیین م 
شاخصترسوشاخصاشتیاقاست کهطی
روزهای گذشته قیمت نفت را در حدود  7تا
 8دالر کاهش داده است.
ویادامهداد:ا کنونبخشعمدهایاز نفتی
کهدربازارخریداریمیشودبرایمصرفذخیره
میشودیعنیباتوجهبهاینکهبعضیاز کشورها
انتظار گشایش بزرگی در مصرف و ازسرگیری
دوباره کسبوکارهادارند،اقدامبهخریدنفت
ارزانوذخیرهآن کردهاند.علتیهم کهقیمت
نفتتاپیشازاینباال میرفت،امیدواریبه
بهبود اوضاع کسبوکارها بوده است.
ساویز با اشاره به اینکه شرایط زندگی در
دنیا هنوز به روال عادی بازنگشته است،
افزود :جهت گیر یها در کنفرانسهای
بینالمللی مانند کوپ  ،26تالش جهان
در عبور از استفاده از سوختهای فسیلی و
جایگزینی انرژیهای نو و ترسی که از شیوع

سویه جدید ایجادشده است ،باعث شده
قیمت نفت سقوط کند .البته سرازیر شدن
ذخیره استراتژیک کشورهای چین و آمریکا
ی که
به بازار هم بسیار مؤثر بودهاند .تا مادام 
ویروس کروناازبیننرفتهاستنمیتواندرباره
تقاضایواقعینفتصحبت کرد.بامهار این
ویروسمیتواندربارهفعالیت کسبوکارهاو
میزان استفاده از نفت اظهارنظر کرد.
ساویز درباره آغاز سال جدید میالدی و
شروعتعطیالت کریسمسواحتمالافزایش
مسافرتهادر اینایام گفت:میزاناستفاده
بیشتر از نفت در این ایام بستگی به اعمال
قرنطینهوال کداونشدنشهرهادارد.ا کنون
گمانههایی مبنی بر ایجاد محدودیتها در
اروپازدهمیشودومسافرتهاازآفریقابهاروپا

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بزرگترین دغدغه کشور ،صادرات است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای جلسه طی سخنانی به عدم معرفی
نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت :باوجودآنکه
حدود سه الی چهار ماه است ،تیم مدیریت جدید وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در این وزارتخانه مستقرشده است ،هنوز نمایندگان این وزارتخانه
در هیئت نمایندگان اتاق تهران معرفی نشدهاند و انتظار این است که
این معرفی هر چه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشستهای
هیئت نمایندگان حضورداشته باشند.مسعود خوانساری در بخش

دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تا کنون کسانی که با رئیس سازمان
توسعه تجارت جلسه داشتهاند ،از گفتوگو با ایشان رضایت داشتهاند،
ادامه داد :ا کنون بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع
صادرات برطرف شود ،شاید بسیاری از مشکالت حل شود .او در ادامه
بابیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست ،افزود:
چنین به نظر میرسد که امسال ،سختترین دوران اقتصادی پس از
انقالب باشد و باوجود کسری بودجه ،نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر آنکه

آ گهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای مهدی فتح الهی طبق تقاضای وارده شماره  140021727008002159-1400/8/9درخواست افراز
مالکیت مشاعی خود از پال ک  64/441اصلی بخش  3زنجان واقع در سلطانیه را نموده است و در درخواست خود
اعالم داشته دسترسی به آدرس اغلب مالکین ندارد .لذا باستناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم
االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پال ک مذکور دعوت به عمل می
آید که راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه  1400/9/17که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در
محل صورت میگیرد حضور بهم رسانند عدم حضور مانع افراز نخواهد بود .بدیهی است در صورت افراز ملک آ گهی
افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
مالف 288
رئیس ثبت سلطانیه-حسن زاده
=================================================================
آ گهی مزایده
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول
ششدانگ عرصه و اعیان پال ک ثبتی  2956/19اصلی بخش  9آبادان حدود اربعه بدین شرح شماال در سه قسمت
اول دیواریست به طول  9/50نه متر و پنجاه سانتی متر به شماره دو فرعی از دو هزار و نهصد و پنجاه و شش اصلی
دوم دیوار به دیوار به طول  3/70سه متر و هفتاد سانتی متر به شماره دو فرعی از دو هزار و نهصد و پنجاه و شش
اصلی سوم دیوار به دیوار بطول  1/40یک متر و چهل سانتی متر به شماره سه فرعی از دو هزار و نهصد و پنجاه و
شش شرقا پی مشترک به طول  6/75شش متر و هفتاد و پنج سانتی متر به شماره هجده فرعی از دو هزار و نهصد و
پنجاه و شش اصلی جنوبا پی مشترک به طول  14/55چهارده متر و پنجاه و پنج سانتی متر به شماره بیست فرعی
از دو هزار و نهصد و پنجاه و شش اصلی غربا پی است به طول  7/15هفت متر و پانزده سانتی متر به کوچه  8متری
حقوق ارتفاقی ندارد مشخصات مالکیت-1 :آقای سیدکریم موسوی با مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان موضوع
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  902802سری الف سال  93که در صفحه  103دفتر امال ک جلد  41ذیل شماره
 6135ثبت گردیده است ملک یاد شده به نشانی آبادان-ایستگاه  5بهار  30پال ک  31ملک یکباب خانه دو طبقه
(دوبلکس)بااسکلتفلزیسقفطاقضربیونمایآجرسهسانتیبامساحتعرصه101/3مترمربعمیباشدطبقه
همکف شامل یک خواب هال و پذیرایی آشپزخانه اوپن و سرویس بهداشتی با مساحت اعیان  67/34مترمربع
و طبقه اول شامل یک خواب هال و پذیرایی با مساحت اعیان  40/52مترمربع به همراه انشعابات آب و برق و گاز
میباشد .ملک به مبلغ  7/910/000/000ریال هفت میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال ارزیابی گردیده (طبق نظر
کارشناس) به گزارش مامور اجرا ملک در ید مستاجر به مبلغ  450میلیون ریال جلو و ماهی  600هزار تومان کرایه تا
تاریخ1401/4/1میباشد.بهدلیلعدمپرداختبدهیاسنادرهنی-1:سندرهنیبهشماره1393/11/21-28279
منجربهتشکیلپرونده کالسه 9800378گردیدودر قبالوصولمبلغ 629/209/972ریالشاملاصلوسودطلب
-2مازادسندرهنیبهشماره1393/11/2-27629منجربه تشکیلپرونده کالسه 9800379گردیدودر قبالوصول
مبلغ628/618/305ریالشاملاصلوسودطلببانضمام%5حقوقدولتیبدهکارمیباشدبنابهتقاضایبستانکار
بانک ملت شعبه کارون اهواز پال ک ثبتی فوق در قبال اصل طلب به مزایده گذاشته میشود متقاضیان میتوانند
از ملک مذکور به نشانی فوق بازدید و در جلسه مزایده که در تاریخ  1400/9/20بیستم آذرماه هزار و چهارصد از
ساعت  9الی  12روز شنبه در واحد اجرای اسناد رسمی آبادان به نشانی آبادان خیابان ساحلی اروند اداره ثبت
اسناد و امال ک آبادان تشکیل میشود شرکت نمایند .مزایده از قیمت کارشناسی ملک مبلغ  7/910/000/000ریال
هفت میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال شروع خواهد شد و به باالترین قیمت پیشنهادی وا گذار میگردد بدیهی
است پرداخت کلیه هزینههای نقل و انتقال عوارض مالیات بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن به عهده
برنده مزایده میباشد که در صورت وجود مبلغ مازاد بر بدهی از مدیون وصول میگردد این آ گهی طبق ماده
 121و  122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب  87/6/19و اصالحی  98تنظیم و فقط یک نوبت به تاریخ ذیل
در روزنامه منتشر میگردد .در صورتی که روز مزایده به هر دلیلی تعطیل اعالم شد اولین روز کاری بعد از آن به
عنوان روز مزایده محسوب میگردد( .ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت میباشد برنده مزایده مکلف است مابه تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در غیر این صورت مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه
واریز خواهد شد و عملیات مزایده ساقط و مزایده تجدید میگردد.ضمنا یک مورد بازداشتی توسط شعبه اول
اجرای احکام مدنی خرمشهر به شماره  1399/2/14-960188به مبلغ  1/067/000/000ریال دارد.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان
سیاوش جودکی
=================================================================
دادنامه
پرونده کالسه  140010920000427044شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان ایوان تصمیم نهایی شماره
140010390001140486
خواهان  :آقای میه سم قاسمی فرزند صفدر به نشانی استان ایالم-شهرستان ایوان-خ کارگر-کوچه آریا
خواسته :گواهی حصروراثت
گواهی حصروراثت
آقای میه سم قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  10باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه
درخواستی به شماره فوق تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان صفدر قاسمی فرزند
نیازعلی به ش.ش  264در تاریخ  1398/10/20درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
-1میه سم قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  10فرزند متوفی
-2حیدر قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169501960فرزند متوفی
-3بندر قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169501979فرزند متوفی
-4ا کبر قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169584173فرزند متوفی
 -5معصومه قاسمی فرزند صفدر به ش.ش 6169827356فرزند متوفی
-6طاهره قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169584157فرزند متوفی
 -7توران قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169775629فرزند متوفی
-8چمن قاسمی فرزند صفدر به ش.ش  6169584165فرزند متوفی
-9آذر قاسمی فرزند صفدر به ش.ش 6169965126فرزند متوفی
 -10عزت حیدریان فرزند الفت به ش.ش  6169834129همسر متوفی
پساز تشریفاتقانونیوانتشار یکنوبتآ گهیدر روزنامهوعدموصولهرگونهالیحهیااعتراضباارائهوصیتنامه
سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه سرانجام در تاریخ  1400/8/24در وقت فوقالعاده شعبه دوم
حصروراثت شورای حل اختالف ایوان بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی
مینماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد به صورت زیر تقسیم میگردد.
عزت حیدریان (زوجه)( 1/8یک هشتم) از اموال منقول از قیمت اموال غیرمنقول
شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان ایوان
=================================================================

هم ممنوع شده است .وی با اشاره به نقش
اوپک پالس در تعیین قیمت نفت بیان کرد:
در اوپک پالس بازیگران مهمی مانند روسیه
حضوردارندوبهطورسنتیماننداوپکشامل
کشورهایتولیدکنندهنفتنیستند.عربستان
ن کنندهقیمتنفت
درگذشتهدر اوپکتعیی 
بود ولی امروز باوجود روسیه ،این کشور
ن کننده بازار نفت است و حکمرانی در
تعیی 
اوپکپالسانجاممیدهد.ضمناینکهایران
همبهعنوانیکیاز تولیدکنندگانمهمنفت
به دلیل وجود تحریمها تقریبا از بازار رسمی
بهطور کامل حذفشده است.
این کارشناسحوزهنفتوانرژیاضافه کرد:
نگاهروسیهبهاقتصادنفتی ،کوتاهمدتاست
ی کند منفعت و سود
و در هر حالتی سعی م 

خود را باال ببرد و از هر ابزاری هم استفاده
می کند .درنتیجه ا گر قیمت نفت پایین
بیاید و قرار باشد عرضه کاهش پیدا کند تا
جلوی شیب کاهشی قیمت گرفته شود،
روسیه منافع خود را در آن میبیند و کشور
عربستانمجبور میشودبار کاهشیرابیشتر
به دوش بکشد.
ساویز بابیان اینکه در تطابق تولید کشورها
با تعهدشان یک سری انحرافاتی به وجود
میآید ،گفت :این مسئله به باز یهای
ی گردد .گاهی کشوری
سیاسی کشورها بازم 
ی کند تولید خود را کاهش داده اما به
اعالم م 
ی کند تا قیمت
میزانی که تعهد داده کم نم 
نفت باال برود و از این طریق بازی رسانهای
را هاندازی میشود که بر بازار نفت مؤثر

صادرات بارونق زیادی مواجه شود .البته در دو الی سه سال گذشته ،به
دلیل برخوردهای بانک مرکزی ،صادرات لطمات بسیاری متحمل شده
و بااینحال ،ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی پیمانپا ک در سازمان
توسعه تجارت که هم جوان و هم آ گاه به مسائل این حوزه هستند ،بتوانیم
بهبودی در صادرات حاصل کنیم.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی
تهران هم در این نشست ،به ابالغیه دو ماه گذشته معاونت اقتصادی
ریاستجمهوری در رابطه با مسئله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد
کهدستورالعملاجراییاینابالغیههنوز اجرایینشدهدرحالی کهتعیین
تکلیف این مسئله از اهمیت باالیی برای بنگاههای کوچک و متوسط
کشور برخوردار است .ازاینرو ،یکی از مطالبات فعاالن اقتصادی ،صدور
دستورالعملهای اجرایی این ابالغیه در سریعترین زمان ممکن است.

آ گهی فقدان سند
آقای علیرضا بهرامی زاده وکیل خانم سکینه آبادی برابر وکالتنامه  1400/8/20-98763دفترخانه  83ماهشهر با
تسلیمدوبرگاستشهاد گواهیشدهدفترخانه83ماهشهرمدعیاست کهسندمالکیتششدانگپال ک11/7833
واقع در بخش  10اهواز در صفحه  351دفتر  42ذیل ثبت  7055بنام شهرداری ماهشهر ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره  91/4/2-105994دفترخانه  26ماهشهر با واسطه به نامبرده انتقال
قطعی یافته که به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم
دارد و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک
مالف 16/99
صادر خواهد شد.
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-مردانی
=================================================================
رونوشت آ گهی تحریرترکه
آقای/خانمفاضل-علی-مهری-صدیقه-پروانهوبیگمهمگیزنگنهباوکالتحمیدهعلمداریبهطرفیتیوسف
حسین زنگنه و غیره دارای شناسنامه شماره -به شرح دادخواست به کالسه  1400/226از این دادگاه درخواست
گواهی تحریرترکه نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی زنگنه به ش.ش یک در تاریخ 1327/10/11
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1ا کبر زنگنه فرزند غالمحسین به ش.ش  558پدرمتوفی
 -2معصومه زنگنه فرزند محمد به ش.ش  559مادرمتوفی
ورثه پدر متوفی ا کبر زنگنه عبارتند از یوسف –حسین-احمد-محمود-غالمحسین-صفیه-خدیجه-روشن-
خیرالنساء-زینب-عصمت همگی زنگنه فرزندان ا کبر و فاطمه رضائیان همسر ایشان
ورثه مادر متوفی معصومه زنگنه عبارتند از غالمحسین-محمود-روشن-خیرالنساء-رباب همگی زنگنه و ا کبر
زنگنه همسر ایشان
ورثه متوفی محمود زنگنه عبارتند از علی-فاضل-شایسته-مرجان-معصومه-زهرا-مهری-صدیقه-پروانه
همگی زنگنه و بیگم خلیفه همسر ایشان
ورثه متوفی غالمحسین زنگنه عبارتند از عبدالمجید-سیاوش-باقر-هوشنگ-ایرج-مهین-شهین-فرنگیز
فرزند ایشان و شهربانو آزمون همسر ایشان
ورثه متوفی روشن زنگنه عبارتند از کیامرث-نادر-صابر-غالم-کاووس-رضوان فرزندان غالمحسین
ورثه ا کبر زنگنه فرزند غالمحسین عبارتند از :یوسف-حسین-احمد-محمود-غالمحسین-صفیه -خدیجه-
روشن -خیرالنساء-زینب-عصمت فرزندان و فاطمه رضائیان فرزند حسن همسر متوفی
ورثه رباب زنگنه فرزند ا کبر عبارتند از :عبدالرسول-اسکندر-عبدالحسن-اصغر-مهناز -مهوش
ورثه احمد زنگنه فرزند ا کبر عبارتند از مسعود-سعید-علی فرزندان و همسر بی بی شاه زنگنه فرزند
محمدرضا
ورثه متوفی زینب زنگنه عبارتند از مهدی-محمد-حمید-هادی-فرزانه همگی شجاعی
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور رادر یکنوبتآ گهیمینمایدتاهر کسیاعتراضیداردویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران و مدیونین به متوفی و هر کس حقی بر ترکه دارد
خواسته شود تا در روز شنبه  1400/10/4ساعت  5/10عصر جهت تحریر ترکه حاضر شوند.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
شورای حل اختالف چغادک
=================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/5/25 - 140060322002002296هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیآقایمحمدشهرکیمقدمبهشناسنامهشماره 18493کدملی3670183787صادرهزابلفرزندصفدر
به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت  187/25متر مربع در قسمتی از پال ک شماره  1فرعی از 1099
اصلیقسمتباقیماندهواقعدر سیستانوبلوچستانبخشیکحوزهثبتملکزابل–خیابانشهیدباقری35
کوچه چهارم سمت چپ خریداری از ورثه صفدر شهرکی مقدم ذیل ثبت  5503دفتر  31صفحه  157محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/8/22تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7م الف 712
مهدی پهلوانروی – رئیس ثبت اسناد و امال ک
=================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060322002003555مورخ  1400/6/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عباس میری به ش.ش  5143کدملی  3670441840صادره از زابل فرزند محمد به
صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت  238مترمربع پال ک  16فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان
بخشدوسیستانشهرستانزابلخیابانمیرحسینی  13کوچهمسجدفرعیپنجمسمتچپانتهای کوچهسمت
چپ مالکیت مشاعی متقاضی ذیل ثبت  28420صفحه  226دفتر  199محرز گردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7 :مالف 714
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
=================================================================

میشود اما گاهی کشورها منظم و بر اساس
تعهدی کهدادهاندجلورفتهاندوهماهنگی
و اتحاد بین اوپک و اوپک پالس باعث شده
بازار کنترل شود.
وی ادامه داد :ا کنون در فصل سرما روسیه
ی کند که جزء
گاز و میعانات گازی تولید م 
تعهداتاین کشوربودهاستاماآیامیعانات
گازیجزءتعهدات کشورهامحسوبمیشود
یااقدامیجدا گانهاست.روسیهتولیدکننده
عمده گازاستوبرایاین کشورمهمخواهد
بود که میعانات گازی جزء تعهدات نفتی
این کشور باشد یا خیر.ساویز درباره تأثیر
سیاستهای زیستمحیطی و تأثیر آن در
کاهش میزان مصرف نفت توسط کشورها
گفت :این مسئلهای جدی است و ایران و
عراقدرمیان کشورهایخاورمیانهدرخواب
غفلت به سر میبرند .سوختهای فسیلی
ازنظر اقتصادی بهصرفه هستند اما ا کنون
دنیاازاقتصادعبور کردهاستزیردچاراثرات
گرمایش زمین شده که آسیبزننده است.
ویتصریح کرد:دنیابهسمت کاهشانتشار
کربنو گازهایآالیندهحرکت کردهتاازافزایش
دمای کره زمین جلوگیری کند ،اما ا گر این
سیاستتا کنونموفقنبودهبهعلتوجود
طوفانهاوازکارافتادنتوربینهایبادیو
پنلهای خورشیدی بوده است .به همین
علتامروزبررویحاملهایجدیدیازانرژی
مانندهیدروژندر حالفعالیتهستند که
ی گیرند چون
بهتدریج جای نفت و گاز را م 
در هر نقطهای که آب وجود داشته باشد و
یاازمدلهای گیاهیامکانتولیدهیدروژن
وجود دارد ،قابلتولید است.
ساویز در پایان سخنانش بیان کرد :انرژی
هیدروژن انرژی جدیدی است که قدرت
زیادی دارد و قابلحمل است ا گرچه
دردسرهایی هم داراست و تکنولوژی آن
در آینده بهتدریج نفت و گاز را ازمیدان
به درخواهد کرد.

محمد الهوتی در ادامه ،به مسئله عوارض صادراتی اشاره کرد و تزریق
منابع حاصل از آن به بدنه صنایع و تولیداتی که درنهایت به صادرات
محصوالت میانجامد را ضروری دانست .او همچنین ،تعیین تکلیف
وا گذاری برگزاری نمایشگاهها به اتاق بازرگانی تهران را که به گفته وی،
در دولت قبل توافقاتی بر سر آن میان اتاق تهران و وزارت صمت گرفته
بود ،یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.رئیس کمیسیون
تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق تهران سپس ،به موضوع تنظیم
بازار و ارتباط آن با مقوله صادرات اشاره کرد و اجرای ممنوعیتهای
صادرات کاالها باهدف برهم نخوردن بازار داخل را ،منوط به رعایت
قوانین و مقررات وضعشده عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که قرار
بر ممنوعیت صادرات کاالها ،دستکم از سه ماه قبل از ابالغ آن ،به اطالع
و آ گاهی صادرکنندگان برسد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021003686مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیآقایمسلموطنیفرزندعلیبابابهش.ش 583صادرهاز فیروزکوهدر ششدانگیکقطعه
زمین زراعی به مساحت  1455/27مترمربع پال ک  601فرعی از  99اصلی واقع در طارس فیروزکوه خریداری
برابر مبایعه نامه عادی فاقد تاریخ خریداری از خانم روح انگیز وطنی که ممهور به مهر شورای اسالمی روستای
طارسمیباشدمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021003642مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم سودابه سراج فرزند یوسف به ش.ش 117صادره از فیروزکوه در قسمتی از یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  403/51مترمربع مشاع از  2231/54مترمربع ششدانگ پال ک مفروزی از  642فرعی
از  5اصلی واقع در کلفور فیروزکوه خریداری برابر گواهی انحصاروراثت به شماره دادنامه  272-71مورخ
 1371/3/1دادگاه حقوقی فیروزکوه و گواهی مالیات بر ارث شماره  48/919/8966مورخ  1385/6/16دارایی
فیروزکوه و تقسیم نامه عادی مورخ  1388/12/13بین وراث یوسف سراج محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=================================================================

آ گهی دعوت سهامداران (نوبت اول)
شرکت صنایع غذایی نوشا شکر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  390و شناسه ملی
 10700040637کدپستی 49617 -67961
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در ساعت 10
روز شنبه مورخ  1400/9/20در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس
شهرستانآزادشهر–میدانمرکزی–نبش20متریشهیدنوری–پاساژ
فاطمی–طبقهششم کدپستی49617-67961تلفن01735729682
محلقانونیشرکتتشکیلمی گردد.از کلیهسهامدارانشرکتدعوت
می شود شخصا یا توسط وکالی منصوب خود در جلسه حضور به هم
رسانند و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسه :
 -1اتخاذ تصمیم و تفویض اختیار به هیات مدیره درخصوص اجاره
کارخانه
 -2اتخاذ تصمیم و تفویض اختیار به هیات مدیره درخصوص فروش
خودرو ایسوزو
 -3اتخاذ تصمیم و تفویض اختیار به هیات مدیره در خصوص فروش
انبارهای کارخانه
هیات مدیره شرکت صنایع غذایی نوشا شکر (سهامی خاص)
تاریخ انتشار 1400/9/7
خ ش 1400/9/7

