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اخبار

رضــا دادگرپور در نشســت میز گفت  وگو کــه با حضور 
کارشناســان مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملل و 
خبرنگاران نشــریه کرمان شــهر برگزار شــد، بــا بیان 
اینکــه معاونــت مالی و اقتصــادی شــهرداری کرمان، 
پشــتیبانی کنندۀ پروژه ها و برنامه های شهرداری است و 
از این جهت شــاید کارهای آن کمتر از ســایر بخش ها 
دیده شود، افزود: مهم ترین مسأله در شهرداری ها، داشتن 
اســتقالل و قدرت عمل برای انجام امــور در حوزه های 

مختلف کاری است. 
وی افزود: این استقالل و قدرت عمل شهرداری ها به دست 
نمی آید؛ مگر اینکه درآمد پایدار داشــته باشند.شهرداری 
وقتی می تواند خدمت  رســانِی در خور و قابل توجهی به 
شهروندان ارائه کند که مسایل مالی آن حل شده و درآمد 
پایدار داشته باشد که بتواند کار انجام دهد. معاون مالی و 
اقتصادی شهردار کرمان ادامه داد: تا زمانی که مشکالت 
مالی ســازمانی حل و حقوق کارکنان آن پرداخت نشود، 
آن سازمان نمی تواند خدمِت در خور شأن و قابل توجهی 

به شهروندان ارائه دهد؛ در نتیجه، مسالۀ مالِی هر سازمان 
و ایجاد درآمد پایدار برای آن، بسیار مهم است. 

دادگرپور بیان کرد: معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری 
کرمان نیز در ایــن دوره با جدیت در بخش های مختلِف 
ایجــاِد درآمد پایدار و ســرمایه گذاری برای شــهرداری، 
تالش کرده اســت. وی ادامــه داد: مهم ترین موضوعاتی 
که در معاونت مالی و اقتصادی پیگیری می کنیم، شامل 
ســرمایه گذاری، ایجاد درآمدهای پایدار و تأمین وسایل 

مورد نیاز شهرداری است.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار کرمان با بیان اینکه در 
بخش سرمایه گذاری به طور ویژه فعالیت می کنیم، گفت: 
البته سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمان از سال ۹۸ 
آغار به کار کرده و به صورت مستقل فعالیت می کند، اما در 
این بخش نیز، با تشــخیص و تعیین اهداف شهرداری در 
زمینه های مالی و اقتصادی تالش می کنیم تا خط مشی 
و سیاست های اجرایی را براســاس چارچوب ها و قوانین 

مالی، در اسرع وقت و به موقع تهیه و ابالغ کنیم.

دادگرپور خاطرنشــان کرد: ایجاد منابــع درآمدی پایدار 
برای شهرداری از دیگر موارد مهمی است که این معاونت 
پیگیــری می کند؛ چراکه یکــی از موضوعاتی که امروزه 
برای شهرداری ها بســیار حائز اهمیت است، ایجاد منابع 

پایدار درآمدی است.
 وی افــزود: اگر منابع پایــدار درآمدی وجود نداشــته 
باشــد، شهرداری باید از منابع دیگری مثل فروش تراکم، 
کســب درآمد کند که پایدار نیســت؛ به عنوان مثال در 
شــرایط فعلِی همه گیری بیماری کووید۱۹، بســیاری از 
شهرداری ها که برای خود منابع پایدار تعریف نکرده اند، با 

کسری بودجه مواجه شده اند.
معاون مالی اقتصادی شــهردار کرمان بیان کرد: موضوع 
مهــم دیگری که ایــن معاونــت برعهــده دارد، تأمین 
وسایل مورد نیاز شــهرداری است که در این خصوص از 
شهریورماه سال گذشــته که مسالۀ جابه جایی ساختمان 
قبلی شــهرداری کرمان و اســتقرار نیروها در ساختمان 
جدید آغاز شــد، حجم باالیی از کار به حوزۀ پشــتیبانی 

شــهرداری یعنی معاونت مالی و اقتصادی وارد شــد که 
خوشــبختانه توانســتیم با مدیریت شــهردار و با تالش 
همکارانــم در معاونت مالــی و اقتصــادی، به موقع و به 
بهترین شکل، ساختمان شهرداری کرمان را در خور شأن 

شهر و شهروندان تجهیز کنیم.
دادگرپور افزود: اگر بالفاصله و به موقع این کار را مدیریت 
و اجرا نمی کردیم، امسال با افزایش چندین برابری وسایل 
و مواد اولیه روبه رو می شــدیم کــه هزینه های باالیی به 
شهرداری وارد می کرد و شــاید از توان شهرداری خارج 
بــود. وی ادامــه داد: به هر حال توانســتیم ســاختمان 
شهرداری مرکز را به خوبی تجهیز کنیم و امروز می توانیم 
بگوییم یکی از بهترین ساختمان های اداری شهر کرمان، 

ساختمان شهرداری این شهر است.
وجود شفافیت کامل مالی

معاون مالی اقتصادی شهردار کرمان با بیان اینکه در این 
دورۀ مدیریت شــهری، شــفافیت کامل مالی وجود دارد 
و از این لحاظ مشــکلی نداریم، گفــت: آمار و اطالعات 

شــهرداری به صورت شفاف روی سایت شــهرداری قرار 
می گیرد و همگان می توانند آن را مشاهده کنند.

دادگرپور افــزود: این مهم باعث می شــود کــه بتوانیم 
به راحتــی اعتبارات الزم را تبییــن و تأمین کنیم؛ ضمن 

اینکه به بودجه ریزی سال های آینده هم کمک می کند.
وی ادامه داد: ســالی که مهندس عالم زاده ســکان داری 
شــهرداری را بر عهده گرفت، بودجۀ شــهرداری کرمان 
۳۲۰ میلیارد بود که با تالش ایشــان و ســایر همکارانم 
در شــهرداری کرمان، بودجۀ شهرداری کرمان به ۱۲۹۳ 

میلیارد تومان افزایش یافته است.

برگزاری جلسه مشترک 
تصمیم گیری برای احقاق حق 

شهرداری کهریزک

جلســه تعیین و تکلیف ســاخت و سازهای انجام 
شــده در اراضــی وزارت دفاع با حضور بخشــدار 
، شــهردار کهریــزک ، ابراهیمی معــاون وزیر و 
رئیس ســازمان امالک وزارت دفاع و مدیران ثبت 

اسنادوامالک کهریزک برگزار شد.
علی یحیی پور؛ شــهردار کهریزک در تکمیل این 
خبر گفت:  شــهرداری تنها متولی صدور مجوز و 
نظارت بر ســاخت و ســازهای شهر محسوب می 
شود ودر راستای رسالتی که بر عهده داریم،  برای 
هیچ نهاد یا فرد حقیقی و حقوقی در شهر مجوزی 
خارج از ضوابط شهرســازی صــادر نمی گردد و 
بررسی و نظارت بر هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز 
به طور قانونی در دســتور کار مدیران حوزه های 
مربوطه شــهرداری قرار دارد. یحیی پور با تشریح 

این مطلب افزود: بخشی از اراضی موجود در شهر 
کهریــزک در مالکیت وزارت دفاع قرار دارد که در 
بازدیدهای میدانی انجام شــده و دریافت گزارش 
های مربوطه مطلع شدیم در سالهای اخیر به دلیل 
عدم نظارت دقیق بر فعالیت ســاخت و ســازهای 
انجام شده در این اراضی، ساخت و سازهایی خارج 
از ضوابط و بدون دریافت مجوز از شــهرداری در 
بخشی از اراضی شهر که براساس اسناد و مدارک 
مستند موجود، متعلق به شهرداری کهریزک می 
باشد که در مجاورت اراضی وزارت دفاع واقع شده 
، صورت گرفته اســت که ایــن موضوع ابتدا مورد 
بررسی دقیق کارشناسان حوزه شهرسازی، امالک 
و حقوقی شــهرداری قرار گرفت و پس از مسجل 
شــدن تخلفات انجام شــده، پیگیری و خلع ید ، 
وزارت دفــاع از بهره برداری از ســازه ها و اراضی 
مربوطه به طور قانونی در دســتور کار شهرداری 
قرار گرفت کــه باتوجه به بــی اطالعی و توجیه 
نبــودن نمایندگان وزارت دفــاع از تخلفات انجام 
شــده، جلسه مشترکی با حضور بخشدار و جمعی 

از نمایندگان وزارت دفاع و شهرداری برگزار شد تا 
تصمیمات الزم درخصوص رفع ابهامات و تعیین و 
تکلیف تخلفات ساخت و ساز در این اراضی اتخاذ 
شود. یحیی پور اظهار داشــت: زمانی که بنده به 
عنوان شــهردار شهر منصوب شــدم نه به عنوان 
یک شــخص حقیقی بلکه به عنوان مجری قانون 
و یک شخص حقوقی، حمایت و صیانت از شهر و 
اجــرای کامل قانون را به طور عادالنه برای تمامی 
شــهروندان و نهادهای مختلف عهده دار شده ام 
و هیچکس اســتثنایی برای رعایت قانون از سوی 
شهروندان و مالکان خرد و کالن شهر وجود ندارد 
و بنــده در جایــگاه حقوقی شــهردار علی الرغم 
احترام و ارادتی که نســبت به نمایندگان  وزارت 
دفاع در حوزه شهری شــهر کهریزک دارم بنا به 
رســالتی که برعهده دارم ملزم بــه اجرای قانون 
هســتم و انشــاهلل با تدابیر انجام شده و همفکری 
مناســب با نمایندگان اراضــی وزارت دفاع ، حق 
شــهرداری را که حق یکایک مردم شهر محسوب 

می شود را احقاق نماییم.

معاون شــهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمان از راه اندازی خانه فرهنگ شــهروندی »ســالمند پویا« خبر داد و 
گفت: خانه فرهنگ شهروندی »سالمند پویا« در هفتۀ بیست وششم پویش 
»افتتاح« شهرداری کرمان با شعار »هر هفته یک افتتاح« به بهره برداری 
خواهد رسید. محمد جهانشاهی افزود: خانه فرهنگ شهروندی »سالمند 
پویا«، در ادامۀ برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمان برای افزایش ســرانه های فرهنگی شهر و توزیع عادالنه سرانه ها به 

بهره برداری خواهد رســید. وی با بیان اینکه راه اندازی خانه های فرهنگ 
شهروندی برای اقشــار مختلف جامعه ازجمله کودکان، سالمندان، افراد 
دارای معلولیت وغیره در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
قرار دارد، گفت: در تالش هستیم با راه اندازی خانه های فرهنگ تخصصی 
در حوزه هــای مختلف با بهره گیــری از توانایی گروه ها و ســازمان های 
غیردولتی، مسیر مشارکت پذیری مدیریت شهری در حوزه های اجتماعی 

را هموارتر سازیم .

 غالمعلی شــهمرادی با اشاره به طرح مخابرات در راستای کمک به قطع 
زنجیره انتقــال کرونا و توصیه به ماندن در خانه در ایام آخرین جشــن 
یلدای قرن, تحت عنوان یلدای ســالمت از واگذاری بســته های ترافیک 

زمان دار اینترنت خبر داد 
وی با تاکید بر اینکه بســته های ترافیک زمان دار با تخفیف ویژه یلدایی 
 ADSL, برای حفظ و وفاداری مشتریان سرویس های اینترنت پرسرعت

VDSL و FTTH  می باشــد افزود: این طرح در دوره ده روزه از تاریخ 
۲۹ آذر تا تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹ اجرا می شــود و مشــتریان می توانند 
با مراجعه به آدرس adsl.tci.ir  نســبت به خرید بســته اینترنت اقدام 
نمایند مدیر مخابرات منطقه گلستان قیمت این بسته ها را بسیار مناسب 
دانست و گفت : هرکدام از بسته ها برحسب میزان حجم خریداری شده 

به مدت ۱5 یا ۳۰ روز بعد از زمان خرید  ، مهلت مصرف دارند

اجرای پایلوت طرح صدور 
صورتحساب پیامکی گاز 

در شرکت گاز استان 
اردبیل

همزمان با صدور قبض کاغذی گاز، طرح 
اجرای پایلوت صدور صورتحساب پیامکی 
در ســطح شــرکت گاز اســتان اردبیل 
اجرایی شــد. به گزارش خبرنگار اردبیل 
روزنامه سیاست روز کاظم کباری صدیق 
سردار اســماعیلی مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اردبیل با اعالم ایــن خبر افزود: 
مشترکین  برای  الکترونیکی  صورتحساب 
دارای شــماره تلفــن همراه بــا توجه به 
زمان قرائت کنتور ارســال می شــود که 
شامل نام و نام خانوادگی، شماره اشتراک، 
ارقام فعلی و قبلی کنتور، بدهی گذشــته، 

شناســه قبض، شناســه پرداخت، مبلغ و 
مهلت پرداخت  است.  وی هوشمندسازی 
اســتفاده از ابزارهای فناوری اطالعات را 
برای تسهیل فعالیت های جاری سازمان و 
ارائه خدمات بهینه به مشترکین از اولویت 
های شرکت گاز اســتان اردبیل بر شمرد 
و گفت: طــرح حذف قبــوض کاغذی و 
ارسال صورتحساب پیامکی عالوه بر صرفه 
جویی های اقتصــادی از لحاظ صیانت از 
منابع طبیعی و محیط زیست بسیار حائز 

اهمّیت است.
اســماعیلی در ادامه افزود: با ابالغ مصوبه 
شــرکت ملی گاز ایران و نظــر به برنامه 
ریزی های انجام شده فرآیند حذف قبوض 
کاغذی گاز جزو دستور کار جّدی شرکت 
گاز استان اردبیل قرار گرفت و هم اکنون 
برای نخســتین بار در سطح شرکت ملی 
گاز ایران و همزمان با ارائه صورتحســاب 
کاغذی بصورت پایلوت برای مشــترکینی 

که تلفن همراه خود را به ســامانه معرفی 
کرده اند صورتحســاب پیامکی صادر شد. 
وی اظهار داشــت: مشترکین محترم می 
توانند به یکی از روش های ذیل شــماره 

تلفن همراه خود را ثبت کنند:
ارســال شماره اشتراک به همراه ستاره به 

شماره پیامک متمرکز ۱۰۰۰۱۹4
به عنوان مثال: ۲۳۰۱۰۱7۹۰۰۰*۱

ارسال شماره اشــتراک به شماره پیامک 
اســتان  گاز  شــرکت    ۳۰۰۰۲۲۰۰۰۰

اردبیل
مراجعه به سایت شرکت گاز استان اردبیل 
به نشــانی WWW.NIGC-AR.IR قسمت 

میز خدمت الکترونیکی.
از طریق وبسایت شــرکت ملی گاز ایران 
لینک  به  و مراجعــه   )WWW.NIGC.IR(

ثبت تلفن همراه مشترکین.
ارایه اطالعات توســط مشــترکین گاز به 

کنتورخوانهای شرکت گاز استان اردبیل.

آگهی مفقودیخبـــر
اصل ســند خودرو ســواری سیســتم ســایپا تیپ ۱۳۱SL  به رنگ بژ متالیک مدل 
۱۳۹۰ به شــماره موتور ۴۱۶۸۳۴۷ و شــماره شاســی  s۱۴۱۲۲۹۰۷۸۲۰۴۵  به شماره 
پــاک ۳۵۷ب۹۳ ایران ۹۸ بنــام محمد رحیمی پور فرزند صفرعلــی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد ایام
********************************************************

کلیه مدارک)برگ ســبز و ســندکمپانی( ســواری پــژو۴۰۵GLX-XU۷ مدل۱۳۹۱ 
شــماره پــاک ایــران۳۶-2۴۵م2۳ شــماره موتــور ۱۲۴K۰۱۳۷۲۴۲ شــماره شاســی 
NAAM۰۱CA۰DR۵۹۷۱۴۵ به نام محمدکسکنی مفقود گردیده و ازدرجه اعتیار ساقط 

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

برگ سبز و سندکمپانی سواری پژو ۲۰6SD-TU۵ مدل۱۳۹2 شماره پاک ایران۳۶-
۸۶۳م۵۶ شماره موتور۱6۰B۰۰۳۹۱66 شــماره شاسی NAAP۴۱FD۰DJ6۳۴۸6۰ به 

نام سیدامیدافتخار مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
********************************************************

خانــم مریم یلمه فرزند انه دردی به شــماره ملــی ۴۹۷۹۹۳۹2۷۹ مالک خودروی 
سواری سیستم سمند تیپ LXXU۷   رنگ سفید -روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره موتور 
۱۲۴K۱۱۳۵۰۷۷ و شــماره شاســی  NAAC۹۱CE۲HF۱۵۵۳۳۰ به شــماره پاک ۶۹-

۳۸۴ ص ۳2 بعلت فقدان اسناد فروش سند مالکیت )سند کمپانی و سند مالکیت برگ 
ســبز( تقاضای رونوشــت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع 
در کیلومتر۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه(و کارت خــودروی ســواری پــژو پــارس ELX  رنگ ســفید 
مدل۱۳۸۹،شــماره انتظامی ۸۴۷  و ۹۳ ایران۹۹ به شــماره موتور ۱2۶۸۹۰۰2۴۱۴و 
شــماره شاســی NAAN۴۱DC۹BE6۰۵6۷۳ به نام قدرت انصاری مفقود گردیده و از 

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

مــدرک فارغ التحصیلــی )گواهینامــه موقت پایــان تحصیــات(کاوش لطفی فرزند 
ســیاوش شــماره شناســنامه 2۱۳۰۰۰2۶2۵ کدملی 2۱۳۰۰۰2۶2۵ صــادره آمل در 
مقطع کارشناســی پیوســته رشته مهندســی کشــاورزی زراعت و اصاح نباتات صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد اســامی واحد شیروان به شماره ۱۹۹۸۶۳ مفقودگردیده و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
شیروان به نشانی شیروان خیابان دانشگاه آزاد اسامی ارسال نماید./نوبت سوم ساری

********************************************************
 بــرگ ســبز ســواری پــژو ۴۰۵ مــدل ۹۸ رنــگ مشــکی متالیــک شــماره موتــور 
۱۲۴K۱۳۳۵۹۷۹ شماره شاســی NAAM۱۱VEXKK۱۸۹۷۹6 شماره پاک ایران۸2-

۱۳۴ط۸۳ مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************************************

  ۱۲۴K۱۳۳۵۹۷۹ اینجانب بهنام عصری مالک خودرو سواری پژو ۴۰۵ شماره موتور
شــماره شاسی NAAM۱۱VEXKK۱۸۹۷۹6 شماره پاک ایران۸2-۱۳۴ط۸۳  به علت 
فقدان اســناد فــروش خودرو تقاضای صدور المثنی اســناد مذکور را نمــوده ام چنانچه 
هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران 
خــودرو واقع در کیلومتر۱۴ جاده مخصوص تهران-کرج شــهرک پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند طبقــه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. ساری
********************************************************

کارت ماشــین و مشــخصات ماشــین پــژو 2۰۶ تیــپ ۵ رنــگ ســفید بــه شــماره 
شاســی  شــماره   ۱۷۴B۰۰۱۴۹۴۸ موتــور  شــماره  ایــران۱۱-۱۷۴ق2۷  شــهربانی 
NAAP۱۳FE۵HJ۱۲۱66۸ مــدل ۱۳۹۶ بــه نام مهــدی طاهــری مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار می باشد. ساری
********************************************************

سند مالکیت کامیون ولوو کشنده به شماره پاک ایران۶2-۶۷۵ع۹۷ شماره موتور 
2۰۵2۴۳ شماره شاسی ۸۱۰۸۰۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

********************************************************
آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیت مشــاعی یک قطعه باغ بمقدار ۰/۰۷۵۷ دانگ مشــاع از ششــدانگ 
بمســاحت کل ۱۰۵۹۷/۳۸ مترمربع بشــماره ۱۸۳۹ فرعــی از ۸۹ اصلی واقع در همند 
آبســرد ذیــل ثبــت و صفحــه ۱۳۹۸2۰۳۰۱۰۵۸۰۰۹۵۰۸ دارای ســندمالکیت چاپی 
بشــماره ۹۳2۸2۸ بنام خانم ســهیا واعظ زاده  صادر و تســلیم گردیده اســت. سپس 
مجتبی رضائی طبق وکالتنامه شــماره - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ دفترخانه ۶ دماوند با ارائه یک 
برگ استشــهاد محلــی که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره ۱۵۵۵۰- ۱۳۹۹/۰۹/۱۵  
بگواهی دفترخانه ۶ دماوند رســیده مدعی اســت که ســند مالکیت آن بعلت نامعلوم و 
قیدنشــده مفقود گردیده اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماینــد تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعــاده و از ادامه عملیات خود 
داری شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیــت المثنی بنام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد. ۶۹۴۸
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۶2۵/۹۸ مترمربع 
بشــماره ۴۶۸ فرعــی از ۹۹ اصلی واقع در آرو ذیل ثبت و صفحــه ۴۸2 دفترجلد 2۸۹ 
دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 2۷2۰۸۴ بنام آقای باقر قلی بیگی  صادر و تســلیم 
گردیده اســت. ســپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل 
آن بشــماره ۱2۰۵۱- ۱2۰۵2- ۱۳۹۹/۰۸/۱۸  بگواهی دفترخانه ۳۰ آبسرد دماوند 
رسیده مدعی اســت که سند مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده است 
و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد 
تبصــره یــک اصاحی ذیل مــاده ۱2۰ آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشــد . از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نماینــد تا با تنظیم 
صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 

شد. ۶۹۴۶
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک دماوند

انحصار وراثت 
آقای یاســر حســینیان فرزند حســین به شرح درخواســتی که به کاسه ۸-۹۹ این 
شــورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشــته که 
مرحوم  حسین حســینیان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۳ صادره از زابل درتاریخ 
۹۳/۳/2 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کاله روستای کوسه فوت نموده و وراث حین 
الفــوت وی عبارتنــد: ۱- تاج بگم کهخا فرزند ســهراب کد ملــی ۴۸۶۹۰۳۶۳۷۱ متولد 
۱۳۴۵ نســبت همسر2- ابوالفضل حســینیان فرزند حســین کد ملی ۰۰۷۶۹2۷۷2۵ 
متولد ۱۳۶2 نســبت پســر ۳-ابوذر حسینیان فرزند حســین کد ملی ۰۰۸۴۶۸۷۷۷۰ 
متولد ۱۳۶۶ نســبت پســر ۴-یاسر حســینیان فرزند حســین کد ملی ۰۰۱22۳2۶۶۱ 
متولد ۱۳۶۹ نســبت پسر ۵-معصومه حسینیان فرزند حسین کد ملی ۴۸۶۰۳۰۶۴۶۵ 
متولد ۱۳۷۸ نســبت دختر متوفی والغیر اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 غامرضا کیخا- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف کاله

آگهی حصر وراثت
آقای عزیزاله پردل فرزند اکبر به شــرح درخواســتی که به شــماره ۵/۹۹۰۰۷۶۷ 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشــته 
که شــادروان اکبــر پردل فرزنــد عزیزاله شــماره شناســنامه 2۶۰۷۳ صادره بابلســر 
در تاریــخ ۹۹/۷/۱۶ در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت بــه : ۱-متقاضی عزیزاله پــردل کدملــی ۰۰۵۳22۱۶۴۸ متولد 
۱۳۴۴ فرزنــد متوفی 2-علیرضا پــردل کدملی ۰۰۴۱۳۰۹۳۶۷ متولــد ۱۳۴۵ فرزند 
متوفــی  ۳-امیــن پردل کدملــی ۰۰۶2۹۰۶۴۵۳ متولد ۱۳۶۰ فرزنــد متوفی ۴-مینو 
حجازی کنــاری کدملی 2۰۶2۶2۹۰۴۴ متولد ۱۳2۳ فرزند متوفی والغیر، اینک شــورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی حصر وراثت
آقــای علی فاحتــی فــوکا فرزند رحمــن کدملــی ۴۹۸۸۴2۵2۰۷ متولــد ۱۳۴۳ 
فرزند متوفی به شــرح درخواستی که به شــماره ۵/۹۹۰۰۹۵۱ این شعبه ثبت گردیده 
درخواســت صــدور گواهــی انحصار وراثــت نموده و اعام داشــته که شــادروان رحمن 
فاحتــی فوکائی فرزند مشــهدی حمزه علی شــماره شناســنامه ۱۸۰صادره بابلســر در 
تاریــخ ۹۸/۱۰/2۷ در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــی گفته، ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت بــه :۱-متقاضی فــوق 2-هاجر فاحتی کدملــی ۴۹۸۸۹۹۴2۹۵ 
متولــد ۱۳۳۳    ۳-معصومــه فاحتی کدملــی ۴۹۸۹۳۵۱۳2۰ متولد ۱۳۳۸   ۴-عباس 
فاحتــی فــوکا کدملی ۴۹۸۹۴۵2۷۰۴ متولــد ۱۳۴۶   ۵-فاطمه فاحتــی فوکا کدملی 
۴۹۸۹۴۸۸۵۰۴ متولد ۱۳۴۹   ۶-زینــب فاحتی فوکا کدملی ۴۹۸۹۵۰۷۴۰۱ متولد 
۱۳۵۱   ۷-عســکری فاحتــی فــوکا کدملــی ۴۹۸۹۵۳۹۶۷2 متولــد ۱۳۵۴   ۸-زهرا 
فاحتــی فوکا کدملــی ۴۹۸۹۵۵۷۷۰۰ متولــد ۱۳۵۵   ۹-زهره فاحتــی فوکا کدملی 
۴۹۸۹۶۴۰۳۰۶ متولــد ۱۳۶۰ همگــی فرزندان متوفی ۱۰-صبــح گل محمدی کد ملی 
۴۹۸۸۴۹۶۶۵۱ متولد ۱۳22 همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت 
نامــه ای از متوفــی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس حیدرزاده به موجب وکالت نامه شماره ۱۰۶۹۰۰-۹۹/۹/2۵ دفترخانه 
۶۳ آمل با وکالت از ســودابه محمدی با ارائه استشــهادیه شــماره ۹۹/۹/۳۰-۵۵۴۴2 
تنظیمــی دفترخانــه ۶۳ آمل طی درخواســت شــماره ۹۹/۴۱۹۳۷-۹۹/۹/2۶ تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی 2۰۶۵22۱ شــش داتگ پاک شماره ۱۵۵۴۹ فرعی از ۴۴ 
اصلی واقع در بخش ۹ ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که دراجرای ماده ۱2۰اصاحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتــراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه 
و رســید دریافــت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت مقرر اعتــراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و اماک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی حصر وراثت
خانــم محبوبــه ابراهیمــی قادی فرزند حســن به شــرح درخواســتی که به شــماره 
۱/۹۹۰۱۱۴۷ این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعــام داشــته که شــادروان محمدهــادی پوراحمدی امیــری فرزند محمدعلی شــماره 
شناســنامه 2۰۶۳۴۹۸۰۸۳ صادره بابل در تاریخ ۱۳۹۹/۹/2۱ در شهرســتان بابلسر  
بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :۱-محمدعلی پوراحمد 
امیــری فرزند محمدهــادی کدملی 2۰۶۳۴۴۱۶۳۴ متولــد ۱۳22/۳/۱ پدر متوفی2-
طاهــره روحانیان امیــری فرزند محمود کدملــی 2۰۶۳۴۴۹۱۷۱ متولــد ۱۳2۶/۵/۱۵ 
مــادر متوفی۳-محبوبــه ابراهیمی قادی فرزند حســن کدملــی ۱۷۵۰۴۰۴۵۶۷ متولد 
۱۳۵2/۷/۱ همســر متوفی۴-فاطمــه زهرا پور احمد امیری فرزنــد محمدهادی کدملی 
2۰۵۰۹2۳۴۴۹ متولــد ۱۳۷۸/2/2۴ دختــر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یــک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان: 

استقالل و قدرت عمل شهرداری ها در گرو ایجاد منابع پایدار مالی است

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان خبر داد:

بهره برداری از خانه فرهنگ شهروندی »سالمند پویا«؛ در قالب پویش 
»افتتاح« شهرداری کرمان

مدیر مخابرات منطقه گلستان از ارایه بسته های اینترنت یلدایی با تخفیف ویژه خبر داد

ارایه بسته های اینترنت یلدایی در مخابرات گلستان

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


