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آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو آر دی آی 1600 به رنگ یشمی روغنی مدل 1384 به شماره 
موتور 11784012537 و شماره شاسی 13414756 و شماره پالک ایران 21-235 ب 29 به 

نام خدیجه اصغری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*********************************************************

اصــل کارت دانشــجویی وکارت تغذیــه خانــم نســترن قربانــی بــه شــماره دانشــجویی 
931211625 وشــماره ملــی 1742003338 فرزنــد محمد کریم قربانی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. ایالم
*********************************************************

برگ سبز سواری پراید صبا  جی تی ایکس آی به رنگ مشکی مدل 1384 به شماره موتور 
01284311   و شــماره شاســی S1412284647110 و شــماره پالک ایــران 82- 543 ط 24 

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

بــرگ ســبز ســواری پــژو مــدل 1399 بــه رنــگ خاکســتری متالیــک بــه شــماره موتور  
124K1486126 به شــماره شاســی NAAN01CE2LH260420 به شــماره پالک ایران 40- 

357 د 12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری ام وی ام به رنگ مشــکی متالیک مدل 1394 به شماره 
موتور MVM472FGE043565  به شــماره شاسی NATEBAFB4E1021778 به شماره پالک 

ایران 82- 148 ط 23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز وانت زامیاد به شماره پالک ایران 67- 674 ب 26 و شماره موتور 646359 و 
شماره شاسی NAZPL140TD0310526 مدل 1392 به رنگ آبی روشن روغنی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو پراید 132 به شــماره موتور 3788927 و شماره شاسی 
S1422289209377 مدل 1389 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

*********************************************************
برگ ســبز وانت مزدا مدل 1384 به رنگ ســورمه ای متالیک به شــماره شــهربانی ایران 
82- 346 ج 84 و شماره موتور 495153 و شماره شاسی 84NPES03722 متعلق به اینجانب 

رحمت اهلل اسدی گتابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

آگهی صدور حکم موت فرضی-نوبت سوم
شــماره بایگانی شعبه: 9901133 نظر به درخواســت مهدی مهدی پور مقدم فرزند پرویز 
مبنــی بر صدور حکم موت فرضی پرویز مهدی پور مقــدم فرزند علیجان متولد 1323/10/08 
لــذا وفق ماده 1023 قانون مدنی مراتــب مفقوداالثری پرویز مهدی پور مقدم فرزند علیجان از 
طریق نشــر آگهی در روزنامه های محلی و کثیراالنتشــار اعالم تا چنانچه اشخاصی از غایب خبری 
داشته باشــند دعوت گردد مراتب را به اطالع مرجع)شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابلسر به 

شماره پرونده 9901133(برسانند.م.الف

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی 
سوادکوه شمالی 

نظربه دستورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصــوب 1390/09/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتی ســوادکوه شــمالی مورد رســیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز و رای 
الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در قریه 
چالی تپه ســر پالک 1578 فرعي 128- اصلي بخش 15 حوزه ثبت ســوادکوه شمالي به مالکیت 
صغری آقایی گشنیانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 255.86 
متر مربع خریداري بدون واســطه از غریب رضا رضایی مالک رســمي. لذا به موجب ماده3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر ودر روستاها عالوه بر انتشــار آگهی،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند.

معتــرض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدورســند مالکیت می نماید و صدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ،مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند ونســبت به 
امــالک در جریــان ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی آگهی تحدیــد حدود را به صورت 

اختصاصی منتشرمی نماید م.الف: 19908358
تاریخ انتشارنوبت اول:1399/11/04 -تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/25 

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی 
سوادکوه شمالی 

نظربه دستورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصــوب 1390/09/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتی ســوادکوه شــمالی مورد رســیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعــارض آنانمحرز ورای 
الزم صادرگردیدهجهــت اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهــی می گردد: امــالک متقاضیان واقع در 
قریه فرامرزکال پالک 362 فرعي 198- اصلي بخش 15حوزه ثبت ســوادکوه شــمالي به مالکیت 
سیدحســن ساداتی نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 277.26 
مربع خریداري بدون واسطه از محمدعلی فالح فرامرزی مالک رسمي. لذا به موجب ماده3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر ودر روستاها عالوه بر انتشــار آگهی،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ 
الصــاق در محل تــا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســیداخذ 
نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراضمبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدورســند مالکیت می نماید و صدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتیبا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ،مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشرمی نماید م.الف: 19908400
. تاریخ انتشارنوبت اول:1399/11/04 -تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/25 

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
بــه عمــوم بســتانکاران شــرکت ماهــد صنعت شــمال به شــماره ثبــت 2540 و شناســه 
ملــی 10760254120 کــه بــه موجــب دادنامــه شــماره 9309971210700441 مورخــه 
1393/04/11 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ورشکسته شناخته شده 
و تاریــخ توقــف آن 1388/01/01 اعالم گردیده آگهی میگردد: اولین جلســه بســتانکاران در 
ســاعت 12 روز ســه شــنبه مورخه 1399/12/12 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی استان 
مازنــدران به نشــانی ســاری - خیابــان مازیار - نبــش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شــماره 2 
دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد 1 به شــماره تلفن 33323459 تشکیل می 
گردد.کلیه بســتانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته 
موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور 

به هم رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )1
بایــد اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارنــد باید ظرف مــدت مذکور خودرا   )2
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجــه اداره تصفیــه بپردازند .طبق مــاده 24 قانــون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلــف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج درصد 

)25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبــرده رادراختیار دارند   )3
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته 

باشند.
تاریخ انتشار اول :  1399/11/25 تاریخ انتشار دوم : 1399/12/05

  امین فالح-مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت پیشرانه به شماره ثبت 1026 و شناسه ملی 10760151759 
کــه به موجــب دادنامــه شــماره 9409971510601208 مورخــه 1394/12/24 صادره از 
شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان ســاری ورشکســته شناخته شــده و تاریخ توقف آن 
1385/12/12 اعالم گردیده آگهی میگردد: اولین جلســه بســتانکاران در ســاعت 12 روز سه 
شــنبه مورخه 1399/12/05 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به نشــانی 
ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران 
- طبقه اول - واحد 1 به شماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد.کلیه بستانکاران وکسانیکه 
ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا 
ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )1
بایــد اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارنــد باید ظرف مــدت مذکور خودرا   )2
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجــه اداره تصفیــه بپردازند .طبق مــاده 24 قانــون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلــف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج درصد 

)25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبــرده رادراختیار دارند   )3
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته 

باشند.
  تاریخ انتشار اول :  1399/11/15- تاریخ انتشار دوم : 1399/11/125

  امین فالح-مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
بــه عموم بســتانکاران تاجر محمد حیدرپور اندواری فرزند حســین به شــماره شناســنامه 
867 و کدملی 2140343859 که به موجب دادنامه شــماره 9309971210601591 مورخه 
1393/10/20 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ورشکسته شناخته شده 
و تاریــخ توقــف آن 1387/11/17 اعالم گردیده آگهی میگردد: اولین جلســه بســتانکاران در 
ســاعت 12 روز ســه شــنبه مورخه 1399/12/05 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی استان 
مازنــدران به نشــانی ســاری - خیابــان مازیار - نبــش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شــماره 2 
دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد 1 به شــماره تلفن 33323459 تشکیل می 
گردد.کلیه بســتانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته 
موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور 

به هم رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند   )4
بایــد اصــل یا تصویر مصدق مدارک خودرا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره 
تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت 

دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارنــد باید ظرف مــدت مذکور خودرا   )5
معرفــی و بدهــی خــودرا در وجــه اداره تصفیــه بپردازند .طبق مــاده 24 قانــون اداره تصفیه 
امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلــف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج درصد 

)25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبــرده رادراختیار دارند   )6
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته 

باشند.
  تاریخ انتشار اول :  1399/11/15- تاریخ انتشار دوم : 1399/11/125

 امین فالح-مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران
      

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمانهای فاقدسندرسمی برابر رای شماره12008962 مورخ 07-11-1396 هیات اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید حســین ارجمند به 
شــماره ملی 4999664224 فرزند سید محمد در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با 
بنــای احداثی به مســاحت 52-53 مترمربع پالک 57- اصلی واقــع در مازندران بخش 18 ثبت 
نکا به کالســه 96-194 خریداری شــده از آقای ســید محمد کمالی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشــود تا در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواســت اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صــورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول 11-11-1399     تاریخ انتشار نوبت دوم 11-25- 1399 
م.الف: 19909171

 محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابــر رای شــماره 99.18289 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم رقیه رضایی شــمس آبادی فرزند محمدرضا در ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 2780.75مترمربع قسمتی از پالک 19-اصلی به شماره کالسه 99.899واقع دراراضی 
گرائیل محله بخش18 ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذابه منظــور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م.الف: 19909166
. تاریخ انتشار نوبت اول 1399.11.11 -تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.25 

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین وتکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابــر رای شــماره 99.18297 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه 
بــال معارض متقاضی آقای تقی نعمتی فرزند نعمت در ششــدانگ یــک قطعه زمین بابنای احداثی 
به مساحت 98.03مترمربع قسمتی از پالک 20-اصلی به شماره کالسه 99.751واقع دراراضی 
شــهیدآباد بخش18 ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذابــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 14 آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م.الف: 19909217
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.11.11 -تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.11.25 

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

آگهی حصر وراثت
خانــم فرخنــده جلیــل نتاج امیــری فرزنــد محمدباقر به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901302 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهــی انحصار وراثــت نموده 
و اعــالم داشــته کــه شــادروان محمدباقــر جلیــل نتــاج امیــری فرزند زیــن العابدین شــماره 
شناســنامه2060528641 صادره بابل در تاریخ 1399/10/1 در شهرســتان بابلســر بدرود 
زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســکینه غالمی فرزند محمدتقی 
کدملــی 2062627580 متولد 1323/6/1 همســر متوفی2-فاطمه جلیــل نتاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملــی 4989313631 متولد 1336/2/4   3-فرشــته جلیل نتــاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملی 4989452828 متولــد 1346/12/5   4-فرخنده جلیل نتاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملی 4989526007 متولــد 1353/1/21   5-فهیمه جلیــل نتاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملی 4989488903 متولــد 1349/10/13   6-عباس جلیل نتاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملی 4989392671 متولد 1341/12/18   7-علیرضا جلیل نتاج امیری فرزند 
محمدباقــر کدملی 4988429369 متولــد 1343/1/3 همگی فرزندان متوفــی والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقای حســین مداح فرزند محمدعلی با کدملی 4988976724 متولد 1347 فرزند متوفی 
به شــرح درخواستی که به شماره 9901138  این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان شــهربانو رضازاده  فرزند عباســعلی شماره 
شناســنامه 13 صادره بابلســر در تاریخ 78/11/26 در شهرســتان بابلسر بدرود زندگی گفته، 
ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-متقاضی فــوق الذکر2-حبیبه مداح کدملی 
4989293851 متولــد 1334   3-محمدحســن مداح کدملــی 4989251886 متولد 1338   
4-کلثــوم مداح کدملی 4988974774 متولد 1340   5-زینب مداح کدملی 4989420748 
متولــد 1343   6-عبــاس مــداح کدملــی 4988975835 متولــد 1345   7-معصومــه مداح 
کدملــی 4989505964 متولــد 1350 همگــی فرزنــدان متوفــی 8-محمدعلی مــداح کدملی 
4988880567 متولــد 1307 همســر متوفــی والغیــر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایدواالّ گواهی 

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

آگهی حصر وراثت
خانــم مرضیه علی زاده شــاره فرزند شــعبانعلی با کدملــی 4569493645 متولد 1358 
فرزند متوفی به شرح درخواستی که به شماره 5/9901105 این شعبه ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان شعبانعلی علی زاده شاره فرزند 
یوسف شماره شناسنامه 11 صادره بابل در تاریخ 99/9/24 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگی 
گفتــه، ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-متقاضی فوق 2- لیال علی زاده شــاره 
کدملی 2061579795 متولد 1351   3-زهره علی زاده شاره کدملی 4568758289 متولد 
1353   4-ملیحه علی زاده شــاره کدملی 4569929613 متولد 1366   5- فریده علی زاده 
شــاره کدملی 2064147527 متولد 1338   6-مجید علی زاده شاره کدملی 2061579116 
متولــد 1348 همگی فرزندان متوفی   7-طاهره اورنکی کدملی 4569153951 متولد 1327 
همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید 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 پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی فقدان سندمالکیت 
آقای/خانــم علی اصغر غفــوری منش فرزنــد عبدالغفوربا ارائه دوبرگ استشــهادیه محلی 
گواهــی امضــا شــده تقاضــای صدورســندمالکیت المثنی نوبت اول ششــدانگ یک بــاب مغازه 
بشــماره پالک18551فرعی از1 اصلی واقع دربخش12حوزه ثبتی شهرســتان ســبزوار که ذیل 
صفحه22دفتر356سندبشــماره چاپی973574ج93بنام نامبرده ثبت و ســندصادر شده است 
و حســب اعالم مالک -متقاضی ســند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود شــده را نموده اســت در 
اجــرای ماده120آئینامــه قانون ثبــت مراتب یک نوبت آگهــی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به همراه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورتجلســه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه نگرددو یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سندمالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.)م الف 99/2210(
 تاریخ انتشار:1399/11/25

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسنادرهنی(
اگهی مزایده مال غیر منقول )اســناد رهنی( پرونده اجرائی کالســه 9800273 ششدانگ 
یــک زمین مشــجر با بنــای احدائی در آن به مســاحت 1625 متر مربع به پالک 16271 فرشــی 
مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از سنگ 71 اصلی واقع در قریه جیالرد حوزه ثبتی دماوند 
محدود به حدود شماال در پنج قسمت اول دیوار مشترک بطول3/68 متر مربع به پالک 58 فرعی 
دوم دیوار مشــترک بطول 8/96 متر به پالک 58 فرعی ســوم دیوار مشــترک بطول 4/50 متر 
به پالک 58 فرعی چهارم دیوار مشــترک بطول 12 / 1 متر به پالک 58 فرعی پنجم دیواریســت 
مشــترک بطول 4/54 به پالک 58 فرعی شرقا در شــش قسمت اول دیوار یست بطول 09 / 9 
متر به کوچه أحداثی موجود دوم دیواریســت بطول 10/80 متر به کوچه احداثی موجود ســوم 
دیواریست بطول 26 / 13 متر به کوچه أحداثی موجود چهارم دیواریست بطول 15/72 متر به 
کوچه احداثی موجود پنجم دیواریست بطول 81 / 1 متر به کوچه احدائی موجود جنوبا در شش 
قســمت اول درب و دیواریست بطول 2/59 متر به خیابان موجود دوم درب و دیواریست بطول 
14 / 3 متر به خیابان موجود ســوم درب و دیواریســت بطول 3/22 متر به خیابان موجود چهارم 
درب و دیواریســت بطول 8/12 متر به خیابان موجود پنجم درب و دیواریست بطول 5/26 متر 
به خیابان موجود ششم درب و دیواریست بطول 4 متر به خیابان موجود غربا در دو قسمت اول 
مرزیســت بطول 3/18 متر به خیابان دوم پخی اســت بطول 60/88 متر به دیوار پالک 12113 
فرعی به شماره سریال 047194 ج 96 بنام آقای فرهاد پناهی کوهساره صادر و تسلیم گردیده 
است سپس به موجب سند انتقال شماره 34963 مورخ 1397/05/20دفترخانه 3 دماوند به 
خانم زهرا کریمی خضری انتقال قطعی نموده است و به شماره چایی 360588 سری ج سال 96 
با شماره دفتر الکترونیکی 139720301058004984 بنام زهرا کریمی خضری سند مالکیت 
صادر و تســلیم گردیده است و به موجب ســند رهنی 10278 مورخ 1397/06/17 دفترخانه 
1010 تهــران در رهــن بانک ملی ایران شــعبه خجســته تهران قرار گرفته اســت و مازاد ملک 
توســط مراجع قضائی بازداشــت می باشد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به دستوراجرائیه تحت 
کالســه 9800273 شده است و برابر نظر به مورخ1399/06/24کارشناس رسمی دادگستری 
تومســیف اجمالی مورد وثیقه عبارت اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند جیالرد رودخانه 
هفت دســتگاه ملک مذکور درب ورودی آهنی ماشــین رو محدوده پالک بوسیله دیوار سنگی به 
ارتفاع تقریبی 1/20 متر و نصب ســیم توری به ارتفاع تقریبی 1/50 متر محصور می باشــد در 
عرصــه درختان مثمر قدیمی از قبیل گردو و البالو و غیره بصورت پراکنده مشــاهده می گردند 
در قســمت شــمال شــرقی آن ویال مســکونی با نمای اجر و پنجره ها فلزی در طبقات زیر زمین 
، همکــف و اول مشــاهده میگردد در قســمتی که بصــورت زمین مورد بهره برداری اســت اتاق 
ســرایداری و انبار قرار دارد. صحن طبقه همکف بصورت پیلوت، موزائیک فرش و در قســمت 
ورودی طبقه اول دو اتاق کوچک به مســاحت تقریبی 10 متر مربع مشاهده می گردد که در حال 
حاضر بصورت انبار مورد بهره برداری است. راه پله سنگ و دیوارها اندود گچ ، هال و پذیرایی 
ســر هم با شــومینه . دارای 3 اتاق خــواب با کمد دیواری کف موزائیک و موکــت ، دیوارها کاغذ 
دیواری اســت ، آشــپزخانه سرامیک ، سرویس فرنگی و حمام کف و دیوار ها تا نیمه کاشی کاری 
اســت واحد دارای امتیاز آب برق و گاز مي باشــد. سیســتم گرمایش گاز شــهری با پکیج داخل 
واحد. الزم به توضیح اســت گواهی ساختمان شــماره 11816 مورخ 1396/11/18 نسبت به 
ملــک فوق صادر گردیده که بر اســاس آن، بنادر طبقات زیر زمیــن 58 / 87 متر مربع و همکف 
7 / 70 متر مربع و طبقه اول 130 متر مربع و جمعا 200/70 متر مربع بصورت اســکلت فلزی 
و ســقف طاق ضربی احداث گردیده است. قدمت بنا حدود 40 سال می باشد. مساحت زیر بنای 
طبقه همکف و اول از مقادیر مندرج در گواهی ســاختمانی صادره کمتر می باشــد و طبقه همکف 
بصــورت انبــار و طبقه زیر زمین بصــورت اتاق ســرایداری و انبار مورد بهره برداری اســت در 
گواهی ســاختمانی صادره مساحت زمین پس از اصالحی 1495 متر درج گردیده است و به مبلغ 
105/000/000/000ریــال )یکصد و پنج میلیارد ریال ( ارزیابی شــده اســت و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالســه فوق الذکر در روز دو شنبه مورخ 1399/12/11 از ساعت 9 
الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهید بهشتی 
جنب ســینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رمد مزایده 
از مبلــغ 105/000/000/000 ریال )یکصد و پنج میلیارد ریال ( شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی فروخته خواهد شــد و شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. شرکت در 
جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و پس 
از اخذ شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا 
خریدار و خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 
درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود به واحد اجراء تسلیم 
نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق نیت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شــد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، به عهده برنده مزایده 
اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد بود 
چنانچــه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از ســوی دولــت تعطیل گردد فــردای اداری همان روز 
جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد.تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 
1399/11/25-  ایــن آگهــی پس از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان 

ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است. 6975
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- عابدین نوری شیرازی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای حســن محمودی پارسا باســتناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به 
تقاضــای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبت اول به ایــن اداره مراجعه کرده و مدعی 
اســت سند مالکیت ششــدانگ پالک12415فرعی  از1 اصلی بخش12سبزوار که متعلق به وی 
میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررســی دفتر امالک معلوم شد مالکیت فوق الذکر 
ذیل دفترامالک175صفحه470بنام ایشــان ثبت و سندششــدانگ صادروتســلیم شده است.
ضمنا پالک فوق برابرسندرهنی شماره97110مورخ1390/07/24دررهن بانک ملت میباشد.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهــی ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملــک موردآگهی معامله ای انجــام داده یامدعی وجود 
ســندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی 
خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است 
در صــورت عــدم وصول اعتراض در مهلت مقــرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت 
یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 
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علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

کرمان -شهردار کرمان گفت: پویش »افتتاح« شهرداری کرمان 
با بهره برداری از فاز نخســت »پویش آسفالت« به هفتۀ سی ویکم 
رسید. سیدمهران عالم زاده، دوازدهم بهمن ماه، در نشست عمومی 
شورای اسالمی شهر کرمان که در سالن سادات برگزار شد، ضمن 
تبریک فرارســیدن دهۀ فجر، سالگرد ورود امام راحل به میهن و 
پیروزی انقالب اســالمی، گزارشــی از اقدامات اخیر و پیِش روی 
شهرداری ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه پویش »افتتاح« شهرداری 
کرمان با بهره برداری از 500 هزار مترمربع آســفالت در قالب فاز 
نخست »پویش آسفالت«، به هفتۀ سی ویکم رسید، خاطرنشان کرد: 
این پروژه به صورت مشــترک توسط پیمانکار و سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری و عمدۀ آن در منطقه چهار 
شهری اجرا شده است.شــهردار کرمان با بیان اینکه سردی هوا، 
روند آسفالت معابر را ُکند کرده بود و با گرم تر شدن هوا، آسفالت 
معابر سرعت می گیرد، افزود: طبق هدف گذارِی »پویش آسفالت«، 
در مدت یک ســال، یــک میلیون و 830 هــزار مترمربع از معابر 
شــهر کرمان آسفالت خواهد شد. عالم زاده درخصوص ساماندهی 
ســگ های بدون صاحب خاطرنشــان کرد: از زمانی که شهرداری 
متولی ساماندهی سگ های بدون صاحب شده، کارها به خوبی پیش 

می رود.وی افزود: با حمایت حامیان حیوانات، سایت دوم رهاسازی 
در حال آماده سازی است و عقیم سازی هم شروع شده و ادامه دارد؛ 

درمجموع، نارضایتی حامیان مرتفع شده است.
ضرورت همراهی مردم در بهره برداری از آرامستان جدید

شهردار کرمان با اشاره به تکمیل آسفالت آرامستان جدید و 
تخلیه و جانمایی قبور پیش ساخته، بیان کرد: برای اجرای گلبرگ 
دوم، پیمانکار انتخاب شده و کار خود را شروع کرده؛ ضمن اینکه 
گلبرگ اول آرامســتان جدید، ظرف یک ماه آینده به طور رسمی 
افتتاح می شــود.عالم زاده با اشاره به آغاز دفن در آرامستان جدید 
قبل از پایان سال جاری، یادآور شد: این مهم مستلزم همراهی مردم 
و عدم خاک سپاری در قبرستان قدیم است.وی درخصوص پروژۀ 
پیاده راه سازی میدان »توحید« )ارگ( با اشاره به برگزاری جلسه ای 
با حضور فتح اهلل مؤیدی، عضو شــورا و نمایندگان کسبه و اصناف 
میدان توحید، یادآور شد: در این جلسه، کسبۀ میدان »توحید«، 
دغدغه هایشان را مطرح کردند و توضیحات کافی به آن ها داده شد 
تا نگرانی هایشان برطرف شود. شــهردار کرمان ادامه داد: از همۀ 
اصناف که در شرایط کرونا دچار خسارت شده اند، حمایت های الزم 
را داشته ایم؛ ضمن اینکه قرار است پیاده راه سازی میدان »توحید« 

هم به گونه ای اجرا شود که مانع فعالیت آن ها نباشد.عالم زاده اعالم 
کرد: پیاده راه ســازی میدان »توحید« در هفتــۀ جاری با حضور 
اســتاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان و اعضای شــورای اسالمی شهر کرمان، به طور رسمی آغاز 

خواهد شد.
رونمایی از 20 دستگاه اتوبوس خریداری شده

وی با اشــاره به تحویل 14 دســتگاه اتوبوس از مجموع 20 
اتوبوس خریداری شده، بیان کرد: شش دستگاه اتوبوس دیگر هم تا 
هفتۀ آینده می رسد و اوایل اسفندماه، از 20 اتوبوس خریداری شده، 
رونمایی خواهد شد.شــهردار کرمان با بیان اینکه سایر پروژه های 
عمرانی ازجمله بوســتان ها و خانه های فرهنگ مشــارکتی نیز 
هم چنــان در قالب پویش »افتتاح« شــهرداری بــه بهره برداری 
می رسد، خاطرنشان کرد: در هفتۀ جاری و به مناسبت روز »زن« 
خانۀ فرهنگ ویژۀ بانوان در خیابان »جهاد« به بهره برداری خواهد 
رســید.عالم زاده با اشــاره به اینکه پروژۀ تفکیک زبالۀ شهرداری 
کرمان در حال اجراســت و به زودی در پویش »افتتاح«، رونمایی 
می شود، افزود: نرم افزار شهرسازی شهرداری نیز که از ابتدای این 
دورۀ شــورا پیگیر خرید و اســتقرار آن بودیم، در حال حاضر، در 

مناطق شهرداری اســتفاده می شود، اما بعد از تجمیع فرایندها و 
رفع اشــکاالت، در هفته های پایانی ســال جاری به طور رسمی به 
بهره برداری خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: درخصوص تقاطع 
غیرهم سطح »شرف آباد«، جمع بندی نهایی صورت گرفته و پس 

از اخذ مجوز شورا، قرارداد این پروژه منعقد می شود.
رشد 400 درصدی بودجۀ شهرداری در سه سال گذشته

عالم زاده با بیان اینکه خوشبختانه پروژه های شهری با سرعت 
خوبی در حال اجراســت، از تحقق 90 درصدی بودجۀ سال جاری 
شهرداری تا پایان سال خبر داد و افزود: بودجۀ شهرداری در مدت 
سه سال 400 درصد رشد داشته که افتخار بزرگی برای شهرداری 
کرمان و نتیجۀ همکاری و تالش همۀ کارکنان و مدیران شهرداری 
و شورای اسالمی شهر است.وی از ارائه گزارش کاملی درخصوص 
اینکه چه مقدار از بودجۀ شــهرداری از شهروندان جذب شده و از 
کدام گروه ها گرفته شــده، در آیندۀ نزدیک خبر داد و خاطرنشان 
کرد:  کمترین بار عوارض و هزینه ها بر دوش اقشــار آسیب پذیر 
بوده و بیشترین سهم مربوط به اشخاصی بوده که منفعت بیشتری 
از حوزۀ شــهر داشته اند و به نسبت سهم شــان در ادارۀ امور شهر 

مشارکت کرده اند.

گلستان- طی آئینی باشکوه با حضورخانم دکتر تاج 
بخــش  معاون وزیر راه  و شهرســازی و رئیس ســازمان 
هواشناسی کشور، دکترحق شناس استاندارگلستان  ، نماینده 
مردم شریف شهرستان گنبد در مجلس شورای اسالمی ، 
امامان جمعه تشیع و تسنن، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان، دکتر طالبی  مدیر عامل گاز گلستان  و تنی 
چند از مسئولین استان و شهرستان  ، طرحهای عمرانی و 
اقتصادی بهمراه 25  پروژه گازرسانی  شهرستان   بصورت 
متمرکز درمحل سالن اجتماعات دانشگاه گنبد مورد بهره 
برداری و کلنگ زنی قرار گرفت مدیرعامل گازگلســتان با 
تشریح پروژه های قابل افتتاح شهرستان اظهار داشت:درایام 
ا... دهه مبارک فجر درشهرســتان گنبد تعداد   25 طرح 
گازرسانی شامل گازرسانی به 6  روستا و 19 طرح صنعتی و 
عمرانی  درمجموع با اعتباری بیش از 351  میلیارد و 250  
میلیون ریال  مورد بهره برداری قرار گرفته است دکترعلی 
طالبی گفت: برای گاز رسانی به   6  روستای کرند ،هوتن 
،قوالق بورته، آی تمــر ،داده آلوم  وقلیچ مال  بالغ بر 186 
میلیارد و 900 میلیون ریال  ازمحل اعتبارات عمرانی هزینه  
شده است  که درهمین راستا  تعداد 2714   خانوار از این 
نعمت الهی برخوردار خواهند شدوی افزود:درهمین رابطه 
گاز تعداد 18  واحد صنعتی شهرستان  بهمراه خط تغذیه و 
مسیرگاز رسانی به 5 روستای آی تمر،گلیجه،قوالق بورته ، 
داده آلوم و قربان قلیچ مال  نیز مورد بهره برداری قرارگرفته 
اند که در این ارتباط افزون  بر 164 میلیارد  و 350 میلیون  
ریال    هزینه  شده است  وی  تصریح کرد: ازمجموع  167 
روســتای  شهرستان گنبد  166 روستا قابلیت گازرسانی 
دارند که  تاکنون  تعداد  149  روستا  گازرسانی شده ، 6 
روســتا درشرف  اجرا  و 11   روستا نیز در مرحله طراحی 

قرار دارند 

بهره برداری از  25 طرح گازرسانی  
شهرستان گنبد در  استان گلستان    

فرهنگ  گیالن:  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
نگهداری از فضاهای آموزشی باید نهادینه شود

کل  مدیر  دقیق  علی  مهندس  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن ا به مناسبت والدت 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادرطی مراسمی 
از بانوان مدیر در آموزش و پرورش مناطق و نواحی خمام، 
لشت نشاء، رودسر، شفت و آموزش و پرورش اداره استثنایی 
گیالن تجلیل نمود.مهندس دقیق با تبریک والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز بزرگداشت مقام واالی زن و مادر 
افزود: حضرت فاطمه زهرا )س( مظهر تجلّي عّزت وعظمت 
تصریح  استان  مدارس  نوسازی  کل  است.مدیر  خداوندی 
نمود: زنان به عنوان پایه های اساسی خانواده ها و جامعه 
روشن  همگان  برای  آنان  متعالی  و  واال  جایگاه  و  هستند 
است وی در این مراسم راهکارهای تحقق مشارکت مردم  
پرداخت  آموزشي  واحدهاي  از  داری  نگه  در  آن  توسعه  و 
و اظهار داشت: فرهنگ نگهداری از فضاهای آموزشی باید 
نهادینه شود و مردم، مدارس را از آن خود بدانند.مهندس 
دقیق با بیان اینکه ماندگاری فضاهای آموزشی با مشارکت 
مردم بیشتر می شود، افزود: جایگاه و نقش مشارکتی مردم  
و دانش آموزان درنگه داری از فضاهای آموزشی بسیار مهم 

و تاثیر گزار است.

شهردار رشت :شهرداری ها از وظیفه اصلی خود 
که توسعه شهر است، دور افتاده اند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری رشت، سید محمد احمدی در جلسه شهرداران 
اســتان گیالن با اســتاندار که به صــورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با اشاره به یکی از اهداف این جلسات که برنامه 
ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شــهرداری هاست، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری ها تنها می توانند 
به تعهدات ابتدایی خود بپردازند و از وظیفه اصلی خود که 
توسعه شهر است، دور شده اند.شــهردار رشت در ادامه به 
اهمیت موضوع شــیوه نامه نسق سازان پرداخت و ضرورت 
برگزاری جلســه ای برای هماهنگــی و پیگیری موضوع را 
متذکر شد و افزود: با وجود حدود 800 هکتار بافت فرسوده 
شهر رشــت، تالش داریم با استفاده از ظرفیت ماده 9 و در 
ســایه همدلی و تعامل با همه دستگاه ها و قوا این مشکل 
حل شود.شــهردار رشت در خصوص مطالبات بیش از 500 
میلیاردی شــهرداری از دســتگاه های مختلف و مشکالت 
قانونی که برای پیگیری قضایی این مطالبات برای شهرداری 
وجود دارد نیز گفت: این مشــکالت برای همه شــهرداری 
هاست و نیاز است در قالب جلساتی با دستگاه های مذکور 
تدابیری اندیشیده شود.وی با اشاره به اعتبارات محدود ستاد 
بحران شهرداری رشت نیز گفت: همواره از استان اعتباراتی 
به این منظور به شهرداری ها اختصاص می یافت اما امسال 
از این اعتبــارات محروم بودیم که این مورد نیز مســتلزم 
توجه ویژه است.موضوع شفاف سازی فرمول پرداختی های 
سازمان امور مالیاتی به شهرداری های مختلف و اختصاص 
قیر برای روکش فرســوده آسفالت مناطق، از دیگر خواسته 

های شهردار رشت از استاندار گیالن برای رسیدگی بود.
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رشد 400 درصدی بودجۀ شهرداری در سه سال گذشته

آبفاجنوبغربی-  با هدف ســاماندهی انشــعابات آب 
انشعاب غیر  139 رشــته  تعداد  آشامیدنی مشــترکین 
مجاز در دی ماه ســال جاری شناســایی و جمع آوری 

شد . 
به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی اســتان تهران ، مدیرعامل این شــرکت با 
اعالم خبر مذکور اظهار داشــت : در راستای ساماندهی 
و به روز رســانی خطوط توزیع و شبکه های آبرسانی و 
همچنین خارج ســازی شــبکه های قدیمی و فرسوده ، 
همزمان عملیات شناســائی و جمع آوری انشعابات غیر 
مجــاز و تخلفات انشــعابی نیز انجام شــد که طی دی 
ماه ســال جاری تعداد 139 رشــته از این انشعابات که 
متاســفانه به صورت غیر مجاز از شبکه های اصلی و یا 
بصورت تخلف انشــعابی از پشت کنتور نصب گردیده و 
مورد اســتفاده قرار می گرفتند شناسائی و جمع آوری 

شد . 
مهندس ســید علی لدنــی نژاد با اشــاره به اینکه 
بخش قابل توجهی از این انشــعابات پس از شناســائی 

بــه مجــاز تبدیل گردیده خاطر نشــان کــرد : پس از 
شناسائی این انشــعابات و صدور اخطاریه های الزم در 
خصوص تشــکیل پرونده و تبدیل بــه مجاز تعداد قابل 
توجهی از این انشــعابات پس از دریافت حقوق  انشعاب 
و خســارات وارده به شــبکه به مجاز تبدیل شــدند و 
تعهــدات الزم در این خصوص مبنی بر عدم اســتفاده 
مجدد از انشــعابات غیرمجاز دریافت و در پرونده ایشان 

درج گردید . 
رئیــس هیئت مدیــره آبفای جنوب غربی اســتان 
تهــران یاد آور شــد  : از تیــر ماه ســال 98 تا کنون 
جمعا تعداد 10918 فقره انشــعاب غیرمجاز و یا تخلف 
انشــعابی در منطقــه جنــوب غربی شناســایی و جمع 
آوری گردید و انتظار میــرود با اجرای این طرح عالوه 
بر صیانت و مراقبت از خطوط و شــبکه های آبرســانی 
در راســتای کاهش محسوس آب به حســاب نیامده و 
ســاماندهی خطوط و شــبکه ها و ارتقاء کّمی و کیفی 
آب شرب شــهروندان و مشــترکین محترم نیز گامهای 

موثر تری برداریم  . 

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد
شناسائی و جمع آوری 10918 فقره انشعاب غیرمجاز و تخلف انشعابی  آبــادان-  در افق 1404 میزان تولید نفت در غرب 

کارون باید به باالی یک میلیون بشکه برسد در توسعه 
میادین نفتی گام های بلندی برداشته ایم و نیاز است با 
همین رویکرد علی رغم تحریم های ظالمانه پیش برویم 
مدیر عامل شــرکت نفت وگاز اروندان در نشست 
خبری مشترک با فرماندار ویژه خرمشهر افزود :  از سوی 
وزارت نفت طرح هایی در این خصوص مصوبه شده که 
در چهاربخش بهداشــت، آموزش ، راه وشهرسازی وآبفا 
فعالیت جهشی داشته باشیم  جهانگیر پورهنگ با ارشاره 
به تعهد استخدام نیروهای بومی این شرکت تصریح کرد 
: شرکت نفت وگاز اروندان 561 نفر پرسنل رسمی دارد 
که همگی از طریق آزمون های سراســری جذب شده 
اند اما 96 درصد از پیمانکار ونیروهای تحت سرپرستی 
آنها بومی واز اســتان خوزستان می باشد . وی با تاکید 
بر اینکه حوزه مســئولیت وفعالیــت خدمات دهی این 
شرکت فرامنطقه ای است گفت : حق آالیندگی نفت هم 
طبق قانون یک درصد است که در تمام استان با اولویت 
خرمشهر تقسیم می شــود .  جهانگیر پورهنگ گفت : 
میدان آزادگان جنوبی ، تلمبه خانه غرب کارون ، میدان 
آزادگان شمالی را میادین اصلی شرکت نفت وگاز اروندان 
اعالم کرد و افزود جهت توسعه این حوزه نفتی قرار است 
در آینده میدان یادآوران را نیز به مجموعه اضافه کنیم 
وی از تحقق برنامه های از پیش تعیین شده این شرکت 
خبر داد و تصریح کرد که تالش خواهیم کرد برنامه های 
سال جاری را در شش ماهه دوم به پایان برسانیم . مدیر 
عامل شرکت نفت وگاز اروندان ارزش تاالب های منطقه 
را بیش از تولیدی نفت می دانیم   چون از نظر زیســت 
محیطی یک سرمایه ملی است که در صورت تخریب آن 

امکان بازپروری آن دشوار می باشد .

توسعه میادین نفتی غرب کارون

رشــت -مدیرعامل این شــرکت در آئین افتتاح این پروژه ها 
گفت: اعتباری بیش از 598 میلیارد ریال برای اجرای این 41 پروژه 
هزینه شــد که تعداد 25 پروژه در بخش آب و 16 پروژه در بخش 
فاضالب است سید محسن حسینی با اشاره به اینکه اجرای پروژه 
هــای آب و فاضالب در افزایش کیفیت زندگی مردم نقش مهمی 
دارد، ســاماندهی فاضالب نقاط مختلف استان به ویژه شهرستان 
بندرانزلی را بســیار حائز اهمیت برشمرد وی با بیان اینکه در حال 

حاضر 7 پروژه فاضالب در بندرانزلی در دست اجراست، گفت: این 
پروژه ها شامل اجرای 5 شبکه جمع آوری فاضالب و احداث 2 باب 
ایستگاه پمپاژ فاضالب در منطقه غازیان و شهر انزلی است استاندار 
گیالن نیز در سخنانی افتتاح پروژه های آب و فاضالب استان را در 
ارتقای شاخص های بهداشت و سالمت حائز اهمیت دانست و گفت: 
امیدواریم پروژه های تعریف شده در بخش فاضالب شهرستان انزلی 

در موعد مقرر اجرا شود

41 پروژه آب و فاضالب با حضور استاندار گیالن بصورت همزمان افتتاح شد


