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ديدار شهردار چهاردانگه با مدير كل 
امور مالياتی جنوب استان تهران

اسالمشهر- محمدرضاعباسی
محمد عفیفی شــهردار چهاردانگه طــی دیداری با 
امدادی فــر مدیر كل محترم امــور مالیاتی جنوب 
استان تهران در خصوص پرونده های مالیاتی سنواتی 

گذشته دیدار و گفت و گو كرد.
بدهی های گذشته از سال ۸۷ تا ٩٩، ایجاد مشکالت 
و بســته شدن حســاب و رســیدگی و پیگیری در 
خصوص دریافــت وصول مالیات از دیگر موارد مورد 
پیگیری شــهردارچهاردانگه بــود.  بدهی ها ی فوق 
الذكر مشــکالت عمده ای برای شــهرداری به وجود 
آورده بود كه با دســتورات ویژه ای كه دكتر امدادی 
فر در این خصوص صادر كرد،  بسیاری از مشکالت 
مالیاتــی طبق مفاد تبصره »۷« مــاده )1۷( و ماده 
)40( قانــون مالیات بر ارزش افزوده همچون مالیات 
و عوارض های هنگام خرید كاال و خدمات توســط 
شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات 
قانونی پرداخت می گردد. قابل ذكر است كه در زمان 
مدیریت محمد عفیفی شــهردار چهاردانگه در سال 
٩۶ و سال جاری بسیاری از مشکالت ذكر شده، رفع 
و روند مثبت خود را طی می كند و بدهی های فوق 

در زمان مدیریت های گذشته بوده است.

توجه ويژه شهرداری گرگان به 
محيط زيست

اِلمان پلنگ در میدان ناهارخوران گرگان نصب شد
در راستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
شــهرداری گرگان؛ اِلمان »پلنگ« نماد احترام به 

طبیعت در میدان ناهار خوران نصب شد
به تدبیــر دادبود شــهردار گرگان و در راســتای 
سیاســت حمایت از تنوع زیستی و اشاعه فرهنگ 
حفاظت از محیط زیســت شهرداری گرگان، اِلمان 

»پلنگ« در میدان ناهارخوران نصب گردید
این اثر به ســفارش واحد زیبا سازی سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و توسط استاد 
مصدق از هنرمندان با ســابقه و بین المللی استان 
گلستان به انجام رسید. پلنگ استان گلستان اثری 
با ارزش و با كد ثبتی اثر از بنیاد فرهنگی و هنری 
علینقی وزیری اســت كه تماما هنر دست و تراش 
با ابزار ســاده پیکر تراشی می باشد و جنس اثر از 
بتن و اسکلت فلزی ساخته شده است الزم به ذكر 
اســت، پیش از این اِلمان های »مرال« در ورودی 
جنگل النگدره و »روباه« در مسیر بلوار ناهارخوران 

توسط شهرداری گرگان نصب شده بود.

اخبار

شــازند- رضا صفائی نسب: حسین رجبی، فرماندار شازند 
در جریان ســفر معاون وزیر راه به شهرســتان شــازند و 
نشســت در فرمانداری این شهرســتان با اشاره به مسائل 
موجود در بخــش راه های این شهرســتان گفت: ورودی 
شــهر شــازند درخور شان شهرستان نیســت، ۶ شهر در 
این شهرســتان وجود دارد كه هیچ كدام معرفی جاده ای 
نشده اند، حداقل در جاده عنوان شود كه چنین شهرهایی 
در این شهرســتان وجود دارد، در شورای ترافیک مصوب 

كردیم كه تابلویی برای معرفی این شهرها نصب شود. وی 
افــزود: در ورودی شــهر هم تقاضا داریم كــه بلوار را یک 
كمربند ســبز ایجاد كنیم، در همین راستا كلنگ نمادینی 

زده شد تا بلواری ایجاد شود.
فرماندار شــازند تصریح كرد: دو نقطــه پرحادثه یکی در 
جمال آبــاد و یکی هم در روســتای كزاز داریــم كه باید 

اقدامات الزم در رابطه با رفع این نقاط انجام شود.
رجبی بیان كرد: در محور اراک، توره، بروجرد احداث چند 
زیرگذر مورد تقاضای روســتاها هســت، از جمله روستای 
حصار و توره، پلی كه روی توره قرار دارد با توجه به اینکه 
از استاندارد خارج شده پیشــنهاد داریم كه این پل جمع 
شود. وی ادامه داد: الزم اســت یک راه دسترسی به توره 
داده شــود كه باید میدانی شکل بگیرد تا در ورود به شهر 

حادثه ایجاد نشود.
فرماندار شازند عنوان كرد: نقاط پرحادثه ای را در شهرستان 
داریــم كه نیاز به عالئــم و گاردریل دارنــد، از این قبیل 
مشکالت در شهرستان بسیار بوده و اعتبارات در شهرستان 

ضعیف اســت كه تقاضای كمک از سوی سازمان راهداری 
را داریم. رجبی افزود: ٩0 درصد تصادفات شهرســتان در 

10 كیلومتر اتفاق می افتد كه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح كرد: حدود 240 تا 250 روستا در شازند داریم 
كه در زمان بارش برف، امکانات ضعیف است و ماشین آالت 

نیاز به نوسازی دارد و باید كمبودها جبران شود.
فرماندار شــازند بیان كرد: در مســیر آســتانه به هندودر 
محورهــای باریک و پرحادثه داریم كه اصالح آنها در توان 
بودجه های اســتانی نیســت و باید بودجه ملی برای آنها 

درنظر گرفته شود.
رجبی ادامه داد: بازســازی پل ها از دیگر مواردی است كه 
باید مورد توجه قرار گیرد، ایســت و بازرســی حسین آباد 
باید تعریض شــود، بیشترین ترددها و تصادفات این محور 

مربوط به خودروهای شوتی)قاچاق بر( است.
بيشتر راه های روستايی منطقه سربند نيازمند 

بهسازی است
محمــود احمدی بیغش نماینده مردم شــازند در مجلس 

شورای اسالمی در این نشســت با اشاره به این مسیر 35 
كیلومتری اظهار داشــت: زمان را در ســال ٩٩ از دســت 
دادیم، با توجه به فرآیندی كه الزم اســت بحث پیمانکار 
باید جدی گرفته شــود چون 35 كیلومتر راه كم نیست، 

بنابراین انتخاب پیمانکار بسیار مورد توجه باشد.
وی افزود: غالب راه های روســتایی كه به شکل مویرگی در 
منطقه سربند قرار دارند یعنی حدود 50 تا ۶0 درصد این 
راه ها نابود شده است و نیاز به حداقل های یک روكش دارد 

كه انتظار داریم مورد توجه باشد.
نماینده مردم شــازند در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
كرد: راه حل تصادفات پل  دوآب دوربرگردان نیســت بلکه 
راه حل آن راهی اســت كه 10 ســال پیش زیر پل دوآب 
احداث شــده و باید آن را اصالح كنند و دیواری كشــیده 

شود و آب را جدا كنند.
احمــدی بیغش بیان كرد: البته این كار در زمان مورد نیاز 
انجام نشد و اكنون دیگر این راهکار پاسخگو نیست كه اگر 

به موقع انجام می شد یک كار اساسی و ماندگار بود.

خدمات بی نظیر سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی بایدبیشتر  انعکاس یابد

ابوالفضل صادقی نژاد معاون فرهنگی ورسانه ای اداره كل فرهنگ 
وارشاد اسالمی استان  ســمنان  روز پنجشنبه در بازدید از دفتر 
روزنامه سیاست روز سرپرستی استان سمنان مستقر در شاهرود 
با تجلیل از تالش های مطبوعات و خبرنگاران در اطالع رســانی 
از شــیوع ویروس كرونا گفت: مطبوعــات به عنوان بازوان پرتوان 
در كنار وزارت فرهنگ و ارشــاد هستند و فعالیت های خوبی در 

عرصه اطالع رسانی در جامعه دارند.
وی با تجلیل از شهید سلیمانی به در پیش بودن سالگرد شهادت 
این ســردار سرافراز اشــاره كرد و افزود: نشریات به این مناسبت 
نســبت به انعکاس خدمات بی نظیر سردار شهید سلیمانی اقدام 
كننــد. صادقی نژاد همچنین با اشــاره به برگــزاری كنگره ملی 
بزرگداشت آیت العظمی ســیدمحمود حسینی شاهرودی گفت: 
نشریات اســتان سمنان به ویژه نشــریات شهرستان شاهرود در 
جهــت انعکاس كنگــره نکوداشــت حضرت آیــت اهلل العظمی 
شــاهرودی )ره( تالش نمایند. وی با تاكید بــر اینکه مطبوعات 
در كنــار مردم و دولت هســتند افــزود: امیدآفرینی و تالش در 

ایجاد آرامش  باید در اولویت كار نشــریات قرار گیرد و مطبوعات 
می توانند آرامش را به مردم هدیه دهند.

معاون فرهنگی و رســانه ای اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان سمنان با تاكید بر لزوم انعکاس مشکالت مردم و مراقبت 
و تقویت مباحث روحی و روانی در جامعه اظهار داشــت: جایگاه 
مطبوعات در ایام شــیوع ویروس كرونا بســیار مهم است و باید 
بــا اطالع رســانی و آگاهی الزم مردم را نســبت به خطرات این 
ویروس مطلع كرد. صادقی نژاد با اشــاره به توسعه فعالیت ها در 
فضای مجازی، مطبوعات را به حركت برای اســتفاده از این فضا 
دعوت كرد و گفت: نشــریات باید به سمت فضای مجازی حركت 
كند و در انعکاس نشــریات در فضای مجازینیز  اقدام نمایند. وی 
خواستار پررنگ تر شدن فرهنگ مطالعه در نشریات شد و تاكید 
كرد: مطبوعات و رسانه ها نقش مهمی در توسعه سرانه مطالعه و 
كتابخوانی در جامعه دارند. معاون فرهنگی و رســانه ای اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان در این بازدیدها كه رییس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان شــاهرود و سرپرست 
مطبوعات و فضای مجازی اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان نیز حضور داشــتند با سرپرستان روزنامه  سیاست روز در 
استان سمنان  گفت و گو كرد و در جریان مسایل و مشکالت این 

نمایندگی ها قرار گرفت.

شهردار رشت:
شهرداری خود را مکلف 

به ارائه خدمات به موقع و 
مطلوب به شهروندان میداند

بــه گــزارش واحد خبر 
ارتباطــات  مدیریــت 
الملــل  بیــن  امــور  و 
رشــت،  شــهرداری 
احمدی شــهردار رشت 
عمرانی  آالت  ماشین  از 
شهرداری بازدید نمود و 
به بررســی میزان آمادگی آن جهت برف روبی 
سطح شــهر پرداخت.احمدی در این بازدید با 
تاكید بر لزوم ارتقا كیفیت خدمات رســانی به 
مردم به ویژه در روزهای برفی گفت: مشــکالتی 
كه در بحران های برف ســال های گذشته برای 
شــهروندان ایجاد شــد، موجب شــده تا مردم 
از برف هراس داشــته باشــند زیرا مســئولین 

نتوانســتند آرامش و امنیت خاطر الزم را برای 
مردم مهیا كنند.شهردار رشت با بیان اینکه برف 
و باران از نعمت های خداوندی است كه بركات 
بسیاری برای اســتان به ویژه صنعت كشاورزی 
دارد افزود كم كاری مســئوالن شهری موجب 
بروز مشکالت می شود احمدی با تاكید بر لزوم 
تقویت ارتبــاط مناطق و بخــش خصوصی در 
حوزه ماشــین آالت، خطاب به مدیران مناطق، 
خواســتار تامین ماشــین آالت الزم شــد تا در 
روزهــای احتمالی بحران، بــا تامین تجهیزات، 
مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد.وی 
همچنین جلسه با دكتر نوبخت به منظور تامین 
اعتبار برای بحران وصدور دستورات الزم توسط 
ایشــان را مورد اشــاره قرار داد و بیان كرد: اگر 
در هشت ساعت اول بارش، وضعیت را مدیریت 
نکنیم، بی شــک بحران بر ما غلبه خواهد كرد.

احمدی با بیان اینکه شــهرداری خود را مکلف 
به ارائه خدمات به موقع و مطلوب به شهروندان 
میداند تاكید كرد: همه مناطق باید با همدلی و 
تعامل نسبت به انجام وظیفه خود كوشا باشند.

گزارش
فرماندار شازند: 

اصالح محورهای شهرستان شازند در توان بودجه های استانی نیست

آگهی مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پراید جی تی ایکــس آی مدل 1383 به 
رنگ ســفید شــیری - روغنی به شــماره پالک ایران 23- 689 ب 56 به شــماره شاسی 
S1412283308148 بــه شــماره موتور 00919301 بنام مســعود صانعی تتماج مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کاشان 
*************************************************

بــرگ ســبز )شناســنامه( وســند کمپانــی )کارخانه(خــودرو ســواری سیســتم پژو 
تیــپ GLXI-405 برنــگ  نقــره ای متالیک مــدل 1386دوگانه ســوز بشــماره موتور 
12486132596 و شماره شاسی 40436517 و شماره پالک ایران 64-887د27 به 
نام نادعلی آخوندی یخدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

*************************************************
اصل ســند مالکیت  )برگ ســبز ( مالک خودروی ســواری پــژو 405 جی ال ایکس 
بــه شــماره انتظامــی 15 465 ج 21 و به شــماره شاســی 14281322و شــماره موتور 
12484225526 بــه نام  خلیل زرداری مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط اســت . 

پارس اباد مغان 
*************************************************

اینجانــب خلیــل زرداری مالک خودروی پژو 405 جی ال ایکس به شــماره شاســی 
14281322وبه شماره موتور 12484225526  به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد پارس آباد مغان 
*************************************************

ســندکمپانی و برگ ســبز ســواری پراید132مدل1387 شــماره پالک ایران45-
658ب66 شماره موتور2365211 شماره شاسی S1422287004273به نام رضا یاریار 

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

سندقطعی وســندکمپانی سواری پیکان1600مدل1379 شــماره پالک ایران96-
559ج34 شــماره موتور 11127999270 شــماره شاســی 79503262 به نام حسین 

غالمی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************

شــماره   1390 مــدل  بارکــش  نیســان  کارت  و  ســندکمپانی  و  ســبز  بــرگ 
پالک434ج78ایران32 شــماره موتور00161198شــماره شاســی 00C62276 به نام 

محمود رحیمی اردیزی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*************************************************

برگ ســبز وســند کمپانی خودروی سواری وانت سیســتم پیکان مدل 1390 رنگ 
ســفید شــیری  به انتظامی 367ب 95 ایران 49 به شماره موتور 11490080059 وبه 
شاســی NAAA36AA6CG259611به نــام روح اهلل پایدارمفقــود گردیده و از درجه  

اعتبار ساقط میباشد. یاسوج
*************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ سبز( خودروی ســواری سیستم پراید تیپ جی 
تی ایکس آی رنگ مشــکی- روغنی مدل 1383 به شــماره موتور 01023624 و شماره 
شاســی S1412283401991 به شماره پالک ایران 69- 867 ن 59 متعلق به اسماعیل 
نوری تخت شــاه فرزند علی به شــماره ملی 4869217988 مفقــود گردیده و از درجه 

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

اینجانب علی حسین پور لشکانی مالک خودرو سواری پژو آردی به رنگ سبز روغنی 
مدل 1381 به شماره موتور 22328103008  شماره شاسی 81703245 شماره پالک 
ایران 23- 864 ی 38  به علت فقدان برگ ســبز خودرو تقاضای صدور المثنی اســناد 
مذکــور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک 
پیکان شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*************************************************

اینجانــب مجتبی رضوانی گیل کالیی مالک خودرو ســواری پژو آردی 1400 به رنگ 
یشمی مدل 1384 به شماره موتور 11784081092  شماره شاسی 13483426    به 
علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه 
هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران 
خــودرو واقع در کیلومتر14 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
*************************************************

اینجانــب ابراهیــم گوهــر رســتمی مالــک خــودرو ســواری پــژو 206 بــه رنــگ 
ســفید روغنــی مــدل 1391 بــه شــماره موتــور 14191009129  شــماره شاســی 
NAAP03ED6CJ578186    بــه شــماره پالک ایــران 72-129 س 44به علت فقدان 
ســند کمپانی خودرو تقاضــای صدور المثنی اســناد مذکور را نمــوده ام چنانچه هرکس 
ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نماید.بدیهی اســت پــس از  انقضای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. ساری
*************************************************

برگ ســبز ســواری هاچ بک تیپ تیبا 2 رنگ ســفید مدل 1399 به شــماره موتور 
M15 / 9057503 و شــماره شاســی NAS821100L1285210 به شماره پالک ایران 

40- 524 د 13  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*************************************************

 124K1038265 برگ سبز سواری سمند به رنگ سفید مدل 1396 به شماره موتور
و شــماره شاســی NAAC91CE0HF129261 و شــماره پالک ایــران 82-654 ط 51 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار خارج می باشد. ساری
*************************************************

برگ ســبز خودرو ســواری پرایــد تیپ جی تی ایکس آی مــدل 1387 به رنگ نوک 
مــدادی متالیک به شــماره پالک ایران 62- 952 ج 28 و شــماره موتــور 2305613 و 
شــماره شاســی S1412287702209 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار خارج می باشــد. 

ساری
*************************************************

ســند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس مدل 1375 رنگ ســفید روغنی شماره 
موتــور 00008095 شــماره شاســی S1412275514104 شــماره پــالک ایــران16-

664ن18 به نام فاطمه سیاوشی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*************************************************

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری کرایــه پژو 405 شــماره پــالک ایران62-
 NAAM01CA2CE219382 215ع71 شماره موتور 12490232397 شماره شاسی

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

برگ ســبز و کارت ماشین سواری سایپا تیپ 131SL مدل 1390 رنگ سبز زیتونی 
متالیک شــماره موتــور 4116840 شــماره شاســی S1412290766363 شــماره پالک 
ایران82-843ج91 به نام حکیمه احمدزاده سرســتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 

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

اخطاریه دفترخانه 
شــماره پرونده:775-99/9/23 جناب آقای بهنام نوشیروانی احتراما به استحضار 
می رساند همسر شما سرکار خانم ایران زندیار فرزند محمدابراهیم با در دست داشتن 
دادنامه قطعی شــماره بایگانی 980968-1399/7/30 تقاضای ثبت طالق بائن خلعی را 
دارند از این رو از جنابعالی دعوت می شود تا ظرف یک هفته پس از رویت این نامه جهت 
ثبــت طالق به این دفتر مراجعه فرمایند . بدیهی اســت در صــورت حضور یا عدم حضور 
حکم صادره اجرا خواهد شــد.آدرس دفتر:آمل خیابان امام رضا - رضوان 14/1 مقابل 

دادگستری جد ید.م/الف
سردفتر ازدواج 29 و طالق 9 آمل-محسن دبیریان

 آگهی مزایده اموال منقول
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به  کالسه 9901577 
له جلیل حســین پور میاندسته به طرفیت محمدرضا صفرپور اکتیج به شرح کارشناسی و 
مزایده لوازم خانگی یخچال و فریزر یخســاران -لــپ تاپ لنووا-تختخواب دو نفره و یک 
نفره - گاز 5 شــعله قدیمی - فرش-چرخ خیاطی و غیره به شــرح مندرج در کارشناســی 
بیســت و پنجم مهر ماه وفق ابالغیه قانونی و عدم وصول اعتراض از ســوی طرفین وفق 
مــواد 101-99-110 قانــون اجــرای احکام مدنی متعلــق به محکوم علیــه را از طریق 
مزایده به تاریخ بیست و دوم دی ماه نود و نه )1399/10/22( روز دوشنبه ساعت 12 
ظهر در محل دفتر شــعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری بابل به 
فروش برســاند.مزایده از قیمت پایه به مبلــغ 2200000000 ریال آغاز و به باالترین 
بهای پیشــنهادی واگذار خواهد شــد. برنده مزایده باید ده درصــد بها را فی المجلس و 
مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. در صورت عدم  پرداخت مبلغ واریزی پس 
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد . ضمنا محــل نگه داری اموال به 

آدرس خوانده واقع در بابل ... می باشد .م/الف
             مدیرو دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل-قاسمعلی قربان زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
1-آقای علی اکبر محســنی 2-خانم آزاده ذاکری مهر با ارائه استشــهادیه شــماره 
26212-99/10/7 تنظیمی دفترخانه 127 آمل طی درخواســت شماره 99/39076-
99/9/4 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 837155 سه دانگ و 837154 سه دانگ 
پــالک شــماره 2706 فرعــی از 32 اصلی واقع در بخش 3 ثبت آمــل که در صفحه 305 
و 335 جلــد 378 و 283 ذیل شــماره هــای 83328 و 73523 ثبــت گردیده و در اثر 
جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که طی سند رهنی شــماره 95/2/11-52489 
دفترخانه 133 آمل در رهن بانک مســکن شــعبه امام آمل قرار دارد لذا دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک 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 اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 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 امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی ماده 22
در پرونده ورشکســتگی آقای امامقلی مهدوی فرزند رضا قلی به شــماره شناسنامه 
593 وشــماره ملــی 2229486713 و به اســتناد مــاده 22 قانــون اداره تصفیه امور 
ورشکســتگی بدینوســیله اعالم می گردد : با توجه به اینکه اموالی از تاجر ورشکســته 
مذکورر یافت نشــده اســت ، چنانچه بســتانکاران بعضاً یا کالً درخواســت اجرای اصول 
ورشکســتگی را نماینــد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر آگهی فرصــت دارند در اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی دادگستری مازندران حضور یافته و نسبت به پرداخت هزینه 
اجرای ورشکســتگی اقدام نمایند ، در غیر اینصورت جریان ورشکســتگی خاتمه خواهد 

پذیرفت .
تاریخ چاپ : دوشنبه 1399/10/8 

 امین فالح- مستشــارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکســتگی دادگستری استان
  مازندران
آمادگــی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اســناد تک برگی در 

کمترین زمان ممکن 
 ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960310019005296 
مورخ 1399/09/02  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای ابراهیم 
مهدی نژاد فرزند علی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
162.93 متــر مربع به شــماره قطعــه 30 از پالک 13596 فرعــی از 66 اصلی واقع در 
فریدونکنار بخش 2 خریداری ازآقای میرشــجاع حسینی مالک رسمی محرز گردیده است 
. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. م.الف: 19908150
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22 

 مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960316001002953 مورخه 99/6/13 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریده ویسی فرزند عباس بشماره شناسنامه 230 کدملی 3256979531 صادره 
از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124 مترمربع  در محدوده اراضی 
پــالک باقیمانــده 140 اصلی واقــع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس طاقبســتان 
خیابان گلســتان کوچه سوم پالک 24 خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای حسن بهلولی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 99/10/8- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/24- م الف/2056
رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم بی بی تخت دار دارای شناســنامه 3650659530 به شــرح دادخواســت به 
کالسه 149/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان مراد بخش تخت دار بشناسنامه 3651460312 در تاریخ 99/3/21 در 
آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
بــه : 1- بی بــی تخت دار فرزند ســعید محمد ش ملی 3650659530 همســر متوفی 
2- گل افــروز تخت دار فرزند مــراد بخش ش ملــی 3651855732 دختر متوفی 3- 
نســرین تخت دار فرزند مراد بخش ش ملی 7010022291 دختر متوفی 4- ثناء تخت 
دار فرزنــد مراد بخش ش ملــی 7010048177 دختر متوفی 5- منــا تخت دار فرزند 
مراد بخش ش ملی 7010098581 دختر متوفی 6- ارشــد تخت دار فرزند مرادبخش 
ش ملــی 3641427576 پســر متوفی 7- ســراج تخت دار فرزند مــراد بخش ش ملی 
3640515463 پســر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای علی محمد دادوزهی دارای شناســنامه 3650751143 به شــرح دادخواست 
به کالســه 145/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نور محمد دادوزهی بشناسنامه 3650823314 در تاریخ 99/9/17 
در آخریــن اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفتــه وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه : 1- هان بی بی حیــات فرزند فقیــر محمد ش ملی 3651189961 همســر 
متوفــی 2- شــاکر دادوزهی فرزنــد نور محمد ش ملــی 3640132157 پســر متوفی 
3- ذاکــر دادوزهــی فرزند نور محمد ش ملــی 3640127579 پســر متوفی 4- ملک 
محمــد دادوزهی فرزند نور محمد ش ملی 3650823330 پســر متوفی 5- علی محمد 
دادوزهــی فرزند نور محمد ش ملی 3650751143 پســر متوفی 6- ســلیم دادوزهی 
فرزنــد نــور محمــد ش ملــی 3651098230 پســر متوفــی 7- قادر بخــش دادوزهی 
فرزنــد نــور محمــد ش ملــی 3651795578 پســر متوفــی 8- عبدالحلیــم دادوزهی 
فرزنــد نــور محمد ش ملــی 3651203840 پســر متوفی 9- فریــده دادوزهی فرزند 
نــور محمد ش ملــی 3640413301 دختر متوفی 10- نازخاتــون دادوزهی فرزند نور 
محمــد ش ملی 3650823322 دختر متوفی 11- ســاجده دادوزهــی فرزند نور محمد 
ش ملــی 3640568222 دختــر متوفــی 12- باقر دادوزهی فرزند نــور محمد ش ملی 
3640228502 پســر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور

آگهی حصر وراثت 
آقای خلف سلمان بچاری دارای شماره شناسنامه 474 به شرح دادخواست به کالسه 
99/384 ش 3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم جمانه سلمان بچاری به شماره  شناسنامه 24792 در تاریخ 99/8/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- خلف سلمان 
بچاری همســر متوفی 2- نورالهدی ســلمان بچاری دختر متوفی 3- محمد ســلمان بچاری 
4- و سام سلمان بچاری )پسران متوفی( مذهب جملگی شیعه اعثنی عشری است . اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــخ نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/394
 شعبه سوم شورای حل اختالف کنگان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه و باغچه متصله بمساحت 3265/75 مترمربع 
بشــماره 786 فرعــی از 90 اصلی واقــع در آئینه ورزان ذیل ثبــت و صفحه 526 دفتر 
جلد 306 دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 921780 بنام آقای ســید مهدی میرباقری 
طباطبائــی مهرآبــادی و معصومــه لطفعلــی زاده مهرآبــادی هر یک ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ  صادر و تســلیم گردیده است. سپس خانم ها عاطفه ســادات و الهه سادات 
میرباقری طباطبائی مهرآبادی طبــق وکالتنامه 87826- 1399/02/23 دفترخانه 270 
تهران با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شــهود در ذیل آن بشماره 000231- 
1399/10/02  بگواهی دفترخانه 11 دماوند رســیده مدعی است که سند مالکیت آن 
بعلت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 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 10 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. 6951
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه و باغچه بمساحت 836/40 مترمربع بشماره 
150 فرعــی از 69 اصلی واقع در مشــهد فیروزکوه ذیل ثبــت و صفحه 561 دفتر جلد 
23 فیروزکوه دارای ســندمالکیت چاپی بشماره 141397 بنام آقای سید داود مشهدی  
صادر و تســلیم گردیده است. سپس سیده فرشته حســین پور به وکالتنامه 25737- 
1399/09/12 دفترخانه 4 دماوند از جانب وراث مالک مذکور طبق حصروراثت 128- 
1395/04/12 با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره 
15149و15148- 1395/04/12  بگواهی دفترخانه 4 دماوند رســیده مدعی اســت 
که ســند مالکیت آن بعلت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مــدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند 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. 6952
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهــان میــالد الوند لوئی دادخواســتی به طرفیــت خوانده رامیــن صیدی گواری 
بــه خواســته مطالبه وجــه ارائه که در حوزه 112 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 
455/99 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی 
خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنــی مراتــب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز 
99/11/7 تاریخ 99/11/7  ســاعت 3 عصر در حوزه 112 شــورای حل اختالف اللجین 
حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شــورا غیاباً رســیدگی و 

صدور رای خواهد کرد. 
دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی مزایده منقول 
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9900292 له خانم راضیه رســتگار شــه بندی از 
بابت ســند نکاحیه 7539 یک دســتگاه خودرو ســواری تیبا به رنگ ســفید مدل 1393 
به شــماره انتظامی 264 س 76 ایران 62 و شــماره شاســی 5751411 و شماره موتور 
8096301 متعلــق به آقای احمد خرشــا فرزند کریم به شــماره ملــی 2060290422 
بازداشت و حسب درخواست بستانکار جهت ارزیابی معرفی و اوصاف ماشین بدین شرح 
مــی باشــد وضعیت ظاهــری اطاق و موتور و الســتیکها و تــودوزی و رنگ و شیشــه ها و 
جلوداشــبورد و گیربکس همگی ســالم می باشد و توسط کارشناس رسمی در تاریخ 17-
08-99 بــه مبلغ 850،000،000 ریال)هشــتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شــده 
اســت و پــس از ابالغ به این مبلغ اعتراض نشــد لــذا خودروی مذکور از ســاعت 9 الی 
12 روز دوشــنبه مــورخ 22-10-99 در محــل نگهداری خودرو واقع در ســاری- بلوار 
پاســداران پارکینــگ مازنــدران از طریــق مزایده به فــروش می رســد.مزایده از مبلغ 
هشــتصد و پنجاه میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود.
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت.برنده مزایده مکلف 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبــت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حســاب ســپرده 
واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و کلیه 
هزینــه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حــق مزایده نقداً وصول 
خواهد شــد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار:99-10-08 

م.الف: 19908146
 پرویز علیزاده-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

آمادگــی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اســناد تک برگی در 
کمترین زمان ممکن { 

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( 
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960310019005293 
مورخ 1399/09/02  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 
مرادی فرزند ابراهیم نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
259.22 متر مربع به شــماره پالک 3662 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 
2 خریــداری ازآقــای محمدتقی باغبانی کناری مالک رســمی محرز گردیده اســت . لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
و مــاده 13 آئیــن نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22 

م.الف: 19908138
 مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار


