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آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بســتانکاران شــرکت ماهد صنعت شمال به شــماره ثبت 2540 و شناسه 
ملی 10760254120 که به موجب دادنامه شــماره 9309971210700441 مورخه 
1393/04/11 صــادره از شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آمل ورشکســته 
شناخته شده و تاریخ توقف آن 1388/01/01 اعالم گردیده آگهی میگردد: اولین جلسه 
بســتانکاران در ساعت 12 روز سه شــنبه مورخه 1399/12/12 در اداره تصفیه امور 
ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر 
- ســاختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران - طبقه اول - واحد 1 به شماره تلفن 
33323459 تشــکیل می گردد.کلیه بســتانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین 
اشخاصی 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:
کلیــه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکســته   )1
فــوق دارند باید اصل 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 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکــر بدهی دارند باید ظــرف مدت مذکور   )2
خــودرا معرفی و بدهی خودرا در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق ماده 24 قانون اداره 
تصفیه امورورشکســتگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست 

وپنج درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبرده رادراختیار   )3
دارنــد مکلفنــد در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهــی اموال را تحــت اختیار اداره 
تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان ســلب خواهد شــد 

مگراینکه عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ انتشار اول :  1399/11/25  )4
تاریخ انتشار دوم : 1399/12/05  )5

امین فالح
  مستشارقضائی و رئیس اداره تصفیه امورورشکستگی دادگستری استان مازندران

اداره تصفیه امور ورشکستگی استان گلستان
آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

صورت طبقه بندی بستانکاران شرکت فرآورده های لبنی اترک 
تــاک قابوس تهیــه و تنظیم گردیده و در دبیرخانــه اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی به نشانی استان گلســتان میدان بسیج سایت 
اداری اســتانداری گلســتان مجتمع دادگاه های تجدیدنظراستان 
گلستان طبقه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان گلستان 
موجود اســت. لذا اشخاص ذینفع می  توانند به آن مراجعه نموده 
و چنانچــه اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشــند ظرف مدت 
بیســت روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دفتر شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس )دادگاه صادر 
کننــده حکم توقف( به طرفیــت اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
استان گلســتان تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مدت 

مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود. 
مجتبی مزیدی 
مستشار قاضی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی 
استان گلستان 

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی

 برابــر رای شــماره 139960301058001839 مــورخ 18/ 11 / 1399 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دماوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
خســرو ابراهیمی فرزند اسداهلل بشماره شناســنامه 0439420717 صادره از دماوند 
در ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر  به مساحت  4409/5  مترمربع پالک 34 فرعی از 
72 اصلی واقع در قریه وادان از تمامی مالکیت رســمی و مشاعی متقاضی محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.6990/1-  تاریخ انتشــار نوبت 

اول 05 /1399/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/20
عابدین نوری شیرازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت آقای سید مهران سالم
احترامــا نظــر به اینکه آقای ســید مهران ســالم به آدرس شــهرری خ شــهید بیات 
نرســیده بــه اداره پســت مجتمــع زمــردی ورودی غربی واحــد 11 با تســلیم یک برگ 
استشــهادیه 6050 مورخه 99/11/18 اعالم می دارد ســند مالکیت ششــدانگ پالک 
شــماره 243 فرعــی از 419 اصلی مفروز و مجزا شــده از 205 فرعــی از اصلی مذکور 
قطعــه 35 واقــع در طبقــه دوم بخــش 12 ناحیــه 01 حوزه ثبت ملک شــهرری اســتان 
تهران به مســاحت 54/81 مترمربع ، مالکیت ســید مهران / ســالم فرزند ســید هاشم 
شــماره شناســنامه 480303630 تاریخ تولد 1370/12/4 صادره از ری دارای شماره 
ملــی 0480303630 بــا جز ســهم 6 از کل ســهم 6 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و 
اعیــان مورد معامله بیع شــرط می باشــد. عرصه و اعیــان ، موضوع ســند مالکیت اصلی 
بشــماره چاپی 962707 ســری الف ســال 95 با شــماره دفتر الکترونیکــی الکترونیک 
139620301024013869 ثبت گردیده اســت. محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره 
9600 مورخ 1396/5/15 دفترخانه اســناد رســمی شماره 45 شــهرری استان تهران 
که بنفع بانک مســکن شــعبه میدان معلم کد 2817 به مبلغ 1/126/282/539 ریال 
به مدت 72 ماه ثبت شــده و طبق اعالم دفتر بازداشــتی در قید بازداشــت نمیباشد. با 
قدرالهســم از عرصه مشــاعی و ســایر مشــاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه 
اجرائــی آن طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا هرکس 
نسبت به آن آگهی اعتراض دارد پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره اعالم 

نماید در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/1115
سید مهدی المعلی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306339000342-1399/11/01 هیــات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشــاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدمهدی حاجی پور فرزند محمد بشــماره شناسنامه2445صادره از سبزوار در یکباب 
گلخانه به مســاحت4945/85مترمربع قســمتی ازپــالک 127فرعــی از95 اصلی واقع 
در اراضی شــم آباد بخش 5 خوشــاب خریداری از مالک رســمی آقای قربانعلی رشــیدی 
فرزنــد حســین محرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دونوبت به 
فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.

)م الف99/2208 (
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/12/20
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده باری به شماره 2056819 به نام احسان سینا فرزند جمشید 

به شماره ملی 4231683093 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
***************************************************************

سند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سیستم پراید تیپ صبا )جی .تی.ایکس( 
مدل 1381 رنگ نقره ای ســیر- متالیک به شــماره موتور 00285619 و شماره شاسی 
S1412280749150 بــه شــماره پالک ایران 69-421 ط35 متعلق به حســام امیدزاده 
فرزند علی رضا به شــماره ملی 4880376612 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط 

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

برگ ســبز ، شناســنامه و سند فروش تراکتور کشــاورزی سیستم ITM تیپ 475 
به رنگ قرمز روغنی مدل 1393 با شــماره موتور MT4A2W1097B  و شــماره شاسی 
N3HKTAD2CEEP20597 و شــماره پالک 796 ک 12 - ایران 79 به نام علی اشرف 
حاجی زاده با شــماره شناســنامه 280 صادره از تاکستان و شماره ملی 5599681106 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ) کرمان (
***************************************************************

مجــوز حمل ســالح شــکاری گلوله زنــی هورنت بــه شــماره 37143 کالیبر22مدل 
گلنگدنی  ســاخت چکســلواکی به نام ســید رضا ســجادی فرزند ســید محمد علی مفقود 

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

برگ ســبز )شناســنامه( خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیــپ206TU5 مدل 
1399 بشــماره موتور165A0183767  و شــماره شاسی NAAP03EE0LJ175313  و 
شــماره پالک ایــران 84-846 ق29 نام غــالم درگیری جمعه مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

برگه سبز، سندکمپانی و کارت ماشین خودروی سواری ام وی ام 110 مدل 1385 
 MVM372FG5002174 شماره موتور IR84211002328 سفید رنگ به شماره شاسی
بــه شــماره انتظامی 223 ص 29 ایران 78 به نام ضیــاء پازکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 6990)دماوند(
***************************************************************

کارت ماشین کامیونت ون نیسان مدل 1386 به شماره پالک ایران 62-448 ج 93 
به شــماره موتور 375680 و شماره شاســی J058740 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

خارج می باشد.ساری
***************************************************************

برگ کمپانی خوردو نیســان سایپا مدل 1385 به شماره شهربانی ایران 72- 547 
و 29 و شــماره شاسی PL140DH014287 و شــماره موتور 319483 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار خارج می باشد. مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت هر گونه 

فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت. ساری
***************************************************************

کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری پراید SL 131 مدل 1390 به شماره شهربانی 
ایران 72- 229 و 34 و شماره شاسی S1412290005461 و شماره موتور 4257013  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار خارج می باشد. مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از 

ضمانت هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت. ساری
***************************************************************

کارت ماشین سواری سایپا تیبا مدل 1393 به شماره پالک ایران 72-766 هـ 52 
و شماره موتور 8113420 و شماره شاسی NAS811100E5766718 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار خارج می باشد. ساری
***************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو PARS XU7 رنگ ســفید روغنی مدل 1395 شماره موتور 
124K0800886شــماره شاســی NAAN01CE7GH861649 شــماره پالک ایران82-

284ق53 به نام الهه خیری مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
***************************************************************

 برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی رنگ ســفید روغنی مدل 1388 شماره 
موتور 3091954 شماره شاسی S1412288031303 شماره پالک ایران 62-772د59 

به نام بختیار محمدیان برنتی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
***************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت پیکان 1600 آی رنگ ســفید روغنی مدل 1386 
شــماره موتور 11486020914 شــماره شاسی 31006369 شــماره پالک ایران 55-

834ل54 به نام لیال شیخمیری مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
***************************************************************

بــرگ ســبز و کمپانی خودرو پراید هاچ بک به شــماره پالک ایــران72-942س54 
شــماره موتور 00018075 شماره شاســی S1442275126884 مفقود گردیده و فاقد 

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

آگهی مزایده 
شــماره مزایــده:139904310359000115 پالک ثبتی به شــماره 20 فرعی از 
19 اصلــی مفروز و مجزا شــده از 1 فرعی از اصلی مذکــور قطعه 19 واقع در بخش 01 
حوزه ثبت ملک آمل اســتان مازندران به مســاحت 96.54 مترمربــع:1- با مالکیت بانک 
کشاورزی به عنوان مالک دو ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان،2- 
با مالکیت نادر/رضایی فرزند حســین به عنوان مالک ســه ممیز پنج دهم دانگ مشاع از 
شــش دانگ عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی 803513 سری 
ه ســال 98 با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیــک139920310005009751 ثبت 
گردیده اســت و به موجب دســتور شــماره 359008466 مورخ 97/12/26 صادره از 
شــعبه محترم اجرای ثبت اســناد و امالک آمل به میزان ســه ممیز پنج دهم دانگ مشاع 
از شــش دانگ عرصه و اعیان به نفع محمد احمدیان بازداشــت گردیده است . به نشانی 
: آدرس آمل-خیابان معلم-نبش اباذر 6 ســاختمان کاج . حدود و مشــخصات پالک فوق 

بدین شرح اعالم می گردد:
شــماال : دیوار و پنجره اســت به طول چهار متر و نود و هشــت سانتی متر به فضای 
خیابان 10.00 متری، شرقا:  در چهار قسمت که قسمت اول آن شمالی است . اول دیوار 
و پنجــره به صورت پیشــرفتگی به فضای خیابان قــوس بیرونی به طول چهار متر و نود و 
پنج سانتی متر به فضای خیابان معلم دوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی به طول چهار 
متر و بیست و هشت سانتی متر به فضای مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول سه 
متر و شــصت و پنج سانتی متر به فضای مشاعی چهارم دیواری است مشترک به طول ده 
سانتی متر به آپارتمان قطعه 20 . جنوبا : در هشت قسمت که قسمت های دوم و سوم و 
چهارم آن شرقی ، قسمت های ششم و هفتم آن غربی است . اول دیواری است مشترک 
به طول پنج متر و چهل و نه سانتی متر به آپارتمان قطعه 20 دوم دیواری است مشترک 
به طول شصت سانتی متر به آپارتمان قطعه 20 سوم دیواری است مشترک به طول یک 
متر و شــصت و هشت ســانتی متر به آپارتمان قطعه 20 چهارم دیواری است مشترک به 

طول چهل ســانتی متر به آپارتمان قطعه 20 پنجم دیواری است مشترک به طول یک متر 
و ســی و هفت ســانتی متر به آپارتمان قطعه 20 ششم دیواری است پیشرفتگی به طول 
شــانزده ســانتی متر به راه پله و راهرو هفتم دیواری اســت به طول شصت و دو سانتی 
متر به راه پله و راهرو هشتم درب و دیوار است به طول یک متر و نوزده سانتی متر به 
راه پله و راهرو.  غربا:در سه قسمت ،اول دیواری است مشترک به طول چهار متر و پنج 
ســانتی متر به آپارتمان قطعه 18 دوم دیواری اســت مشــترک به طول یک متر و شصت 
و شــش ســانتی متر به آپارتمان قطعه 18 سوم دیواری است مشترک به طول هفت متر 
و هفده ســانتی متر به آپارتمان قطعه 18 به شــرح نظریه کارشناسی مورخ 99/08/06 
کارشناســان رسمی دادگســتری: پالک موردنظر به صورت یک واحد آپارتمان به مساحت 
96.54 مترمربع می باشــد که در طبقه چهارم شمال شرقی یک مجتمع 30 واحدی که در 
عرصه ای به مســاحت 512.14 مترمربع احداث بنا شــده، واقع است . مصالح و جزئیات 
ســاخت عبارت اســت از دیوار گچ،درب ضد ســرقت،کف پارکت،پنجره یو پی وی ســی ، 
ســقف کناف دارای آسانســور و انشــعابات آب، بــرق ، گاز و تلفن. ضمنــا پارکینگ قطعه 
19 تفکیکی به مســاحت 12.50 مترمربع واقع در زیرزمین دوم متعلق به این واحد می 
باشد، )دارای آسانسور و باالبر خودرو می باشد( هم چنین در زمان بازدید بیمه نامه ای 
درخصوص ملک ارایه نگردید و اعیانی در اختیار مالک قرار دارد لذا 125 ســیر از 3.5 
دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی به شــماره 20 فرعی از 19 اصلی مفروز و مجزا شــده از 1 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 19 واقع در بخش 01 حوزه ثبت ملک آمل استان مازندران 
، کــه طبق نظر کارشــناس به مبلــغ 7.656.250.000 ریال) هفت میلیارد و ششــصد و 
پنجاه و شــش میلیون و دویســت و پنجــاه هزارریال( ارزیابی گردیــده، به انضمام کلیه 
مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکی ، پرونده های اجرای 9701889 
از طریق مزایده به فروش می رســد.مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 
1399/12/19 در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک آمل از مبلغ 
ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد)شرکت در مزایده 
منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه به حســاب ســپرده ثبتی می باشــد و در صورت برنده 
شدن در مزایده الباقی طی پنج روز باید تسویه شود(.الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های آب،برق،گاز اعم از حق اشتراک یا حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
نیــز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا دریافت می گردد.ضمنا چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبــه گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیل 
در همــان محل و ســاعت انجام خواهد شــد و حقــوق دولتی و حق مزایــده طبق مقررات 
وصول خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی مزایده: سه شنبه مورخ 1399/12/05 .م/الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آمل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمد ثالث به عنوان مالک و مجتبی رضاپــور به موجب وکالت نامه 22101-
99/11/25 دفترخانه 377 آمل با ارائه استشــهادیه شــماره 4183 تنظیمی دفترخانه 
377 آمل طی درخواست شماره 99/50891-99/11/23 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنــی 547171 شــش دانگ پالک شــماره 88 فرعــی از 51 اصلی واقــع در بخش 3 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که 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
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

اجراییه
شــماره پرونده:15/1498/98 محکوم له: امید پاشــا امیری -بابل بندپی شــرقی 
پاشــامیر جنــب ترمینال کدپســتی 4736136111 محکوم علیــه: 1-محمد محمدی2-

محمدعلی بهشــتی هردو مجهول المکان  به موجب رأی شــماره 221-99/4/11 شــعبه 
15 شــورای حل اختالف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکم اســت: حکم به اثبات 
مالکیت خودرو ســمند به نام امید پاشــاامیری و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی به تنظیم و انتقال سند به نام خواهان پرونده و پرداخت مبلغ2.205.500  
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له ، رأی صادره غیابی است.به استناد ماده 
19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  
محکــوم علیه مکلف اســت : پس از ابالغ این بــرگ اجراییه ظــرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در 
غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.م/الف                
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل-هادی نژاد کریمی

آگهی حصر وراثت
آقــای مجیــد جهانی بهنمیری فرزند حســینعلی به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901393 این شــعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شادروان راضیه غالم نیا کلهودشتی فرزند شعبانعلی شماره شناسنامه 
4988750574 صــادره بابلســر در تاریخ 1399/4/3 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حبیب اله جهانی بهنمیری 
فرزنــد حســینعلی کدملــی 4988850188 متولــد 1350/2/5   2-شــیداله جهانــی 
بهنمیری فرزند حســینعلی کدملی4988587126 متولد 1355/4/2   3- مجید جهانی 
بهنمیــری فرزند حســینعلی کدملی4988584992 متولــد 1353/6/3   4-علی اصغر 
جهانی بهنمیری فرزند حســینعلی کدملــی4988589870 متولــد 1358/1/1   5-ام 
البنیــن جهانی بهنمیــری فرزند حســینعلی کدملــی4988470652 متولد 1360/1/1 
همگی فرزندان متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکــس 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

کرمان-معاون مالی و اقتصادی شــهردار کرمان گفت: 
در حال حاضر، شــهرداری کرمان بدهی آن چنانی ندارد؛ 
بیشــترین بدهی شــهرداری به مؤسســۀ شــهید رجایی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( بــود که به لطف خدا 
امروز هیــچ بدهی به این مؤسســه نداریم.رضا دادگرپور، 
در میــز گفت وگو، با اشــاره بــه باال بودن میــزان بدهی 
دســتگاه های دولتی به شــهرداری، به ایجاد ظرفیتی در 
بودجۀ کل کشــور در ســال 1396 جهت تســویۀ بدهی 
شــهرداری ها اشــاره کرد و افزود: بنــد »و« تبصره پنج 
قانون بودجه کل کشــور دو اســناد خزانه را تعریف کرد؛ 
اسناد خزانۀ نوع اول و نوع دوم که اسناد خزانۀ نوع دوم، 
به این صورت است که بدهی شــهرداری ها یا پیمانکاران 
شــهرداری به ادارۀ امــور مالیاتی می توانــد از این محل 
تسویه شود، مشــروط به اینکه شهرداری یا پیمانکار، 25 
درصــد آن را بپردازد. وی با بیان اینکه اســناد خزانۀ نوع 

اول درخصوص تهاتر با دســتگاه های دولتی اســت، ادامه 
داد: در صورتــی که یک دســتگاه دولتی به شــهرداری 
بدهکار باشــد و شــهرداری هم به بانک ها بدهکار باشــد، 
ســاِزکاری به عنــوان یک حســاب ســه جانبه بین دولت، 
شهرداری و بانک برقرار اســت، به این ترتیب که بانک ها 
به دولت بدهکارند، شــهرداری ها به بانک ها و از آن طرف، 
دســتگاه های دولتی که وابســته به دولت هســتند نیز به 
شــهرداری بدهکارند؛ بنابراین، یک مثلث تهاتری تشکیل 
شــد که هیچ پولی هــم رد و بدل نشــود.معاون مالی و 
اقتصادی شــهردار کرمان خاطرنشــان کرد: سال گذشته 
توانســتیم 100 میلیــارد تومــان بدهی دانشــگاه علوم 
پزشــکی به شــهرداری را از همین طریق تهاتر کنیم که 
امســال ثبت می شــود.دادگرپور افزود: در بودجۀ امسال 
هم تــاش داریم بدهی شــهرداری به بانک شــهر را که 
از ســال های قبل بوده، ازطریــق تهاتر پرداخــت کنیم؛ 

یــک بدهی هم به اداره کل امور مالیاتــی داریم که پیگیر 
هســتیم از محل ظرفیتی کــه در این قانــون پیش بینی 
شــده، پرداخت شــود.وی با بیان اینکه بزرگ ترین بدهی 
شــهرداری به موسســۀ شــهید رجایی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( بوده اســت، یادآور شــد: بــه لطف خدا 
امــروز هیچ بدهی به این موسســه نداریم و طلب ســایر 
پیمانــکاران هم به نســبت باالیی پرداخت شــده اســت.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار کرمــان افزود: در حال 
حاضر، شــهرداری کرمان بدهی آن چنانی ندارد و ســعی 
می کنیم هر صورت وضعیتی را که می رســد، در اسرع وقت 
بپردازیم.دادگرپــور خاطرنشــان کرد: شــرایط اقتصادی 
حاکم بر جامعه، پیمانکاران را هم با مشــکل مواجه کرده 
و پیمانکار جرأت نمی کند در مناقصه ها شــرکت و قیمت 
اعــام کند؛ چــون نمی داند آهن و ســیمانی که امروز به 
فان قیمــت می تواند بخرد، فردا چه قیمتی اســت، ولی 

ما ســعی کرده ایم پیمانــکاران طرف قرارداد را راضی نگه 
داریم.وی بــا بیان اینکه افزایش عوارض  همیشــه چالش 
به دنبال داشــته است، افزود: افزایش عوارضی که در حال 
حاضــر اتفاق افتــاده، به صورت دقیق و کارشناسی شــده 
بوده و هنوز نســبت به شــهرهای اطراف و شهرستان های 
اســتان هم کمتر اســت.معاون مالی و اقتصادی شهردار 
کرمان خاطرنشــان کرد: تقریباً 80 درصد شهروندان این 
افزایش عوارض را پذیرفته اند؛ چراکه خدمات شــهرداری 
را می بیننــد و در کنار شــهرداری هســتند، امــا باید با 
فرهنگ ســازی، آن 20 درصــد دیگر را هم با شــهرداری 
همراه کنیم.الزم به ذکر اســت؛ میز گفت وگو، ویژۀ شرح 
مفصــل فعالیت هــا و خدمــات معاونت های شــهرداری، 
شــهرداری های مناطــق و مدیران شــهرداری، با حضور 
کارشناســان و خبرنــگاران مدیریــت ارتباطــات و امور 

بین الملل و نشــریه کرمان شهر برگزار می شود.

آبفاجنوبغربی -بــا هدف ارتقاء کمی و کیفی آب 
آشامیدنی در روســتاهای علی آباد قاجار ، قاسم آباد 
و گلدسته عملیات اصاح و نوسازی خطوط و توسعه 

شبکه در این مناطق در حال انجام است . 
مدیر امور آبفای شــهر چهاردانگــه با اعام این 
خبر اظهار داشت : با عنایت به ادغام آبفای روستایی 
و شــهری و قدمت و فرســودگی بخشی از خطوط و 
شــبکه های آبرسانی ، تراکم جمعیتی و توسعه بافت 
و ســاخت و ســازهای صورت گرفته در روستاها لذا 
موضوع اصاح و به روز رســانی خطوط و انشــعابات 
از اوایل امســال در دســتور کار قرار گرفته و در حال 
انجام می باشــد . محسن آذری با اشاره به مشخصات 
پروژه های انجام شــده در این خصوص یادآور شــد : 
پیرو برنامــه ریزی صورت گرفتــه و تاکیدات جناب 
آقای مهندس لدنی نژاد مدیر عامل محترم شــرکت 
عملیات اصاح و توســعه خطوط آبرسانی 3 روستای 
حوزه چهاردانگه شامل روســتاهای قاسم آباد ، علی 
آباد قاجار و گلدســته  جمعا بــه طول 4200 متر به 
همراه اصاح و بهســازی شــبکه های آبرسانی این 
روســتاها از اوایل سالجاری در دستور کار قرار گرفت 
و پس از تامین اضطراری آبرسانی و گذر از ایام پیک 

موضوع اجرای عملیاتی شد . 
این عملیات با صرف هزینه ای معادل سه میلیارد 
و دویست و بیســت میلیون تومان از محل اعتبارات 
جــاری و عمرانی از اواخر آذر ماه آغــاز گردیده و با 
استفاده از لوله های 300 ، 160 و 110 چدن داکتیل 
و پلی اتیلن با بیش از 52 در صد پیشــرفت فیزیکی 

در حال انجام است .

اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه 
شبکه در روستاهای چهاردانگه 

سفید  نفت  جدید  الکترونیکی  کاالبرگ  اعالم 
استان گلستان مایع در  گاز  و 

مســوول روابط عمومــی شــرکت ملی پخش 
از اعام  نفتــی منطقــه گلســتان  فــراورده های 
کاالبرگ الکترونیکی جدید نفت ســفید و گاز مایع 

جهت مصارف گرمایشــی در سطح استان خبر داد
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان مرتضی مقدس، 
ضمن اعام این خبــر گفت:با توجه به تغییر روش 
عرضه، توزیع نفت ســفید و گاز مایع خانوارها صرفا 
از طریق سیســتمی و زیر ساخت بانکی در روستاها 
و اماکــن بی بهره از گاز طبیعی امکان پذیر خواهد 

بود
وی افــزود: خانوارهای مشــمول این طرح که 
تاکنون ثبت نام ننموده اند الزامیســت در اســرع 
وقت نســبت به ثبت نام در ســامانه جدید تجارت 
 )http://newtejaratasan.niopdc.ir(آسان

نمایند اقدام 

علی  شهر  شرب  آب  کیفیت  حفظ  راستای  در 
گند  و  شستشو   : گرفت  صورت  کتول  آباد 

مکعب مخزن ذخیره    متر  12هزار  زدایی 
مدیــر امــور آب و فاضاب علی آبــاد کتول از 
شستشــو و گند زدایی 12هزار متــر مکعب مخزن 
ذخیره آب شــرب این شهرســتان خبر داد سوخته 
ســرایی افزود : با تاش همــکاران این امور و در 
راســتای حفــظ کیفیت آب شــرب مشــترکین ، 
عملیات شستشــوی مخزن 10هــزار و 2هزار متر 
مکعبی  آب شــرب در این شهرستان صورت گرفت 
برنامه  براساس   : سوخته سرایی اظهار داشــت 
زمانبندی انجام شــده و مطابق با اســتانداردهای 
بهداشــت آب تمام مراحل شستشــو و گند زدایی 
تحــت نظارت دفتــر مرکز پایش بــر کیفیت آب و 

فاضاب شــرکت آبفا استان انجام شده است
مدیــر امــور آب و فاضاب علــی آبادکتول در 
پایــان در خصوص مراحل شستشــوی مخازن آب 

افزود  اظهار داشت  شرب 
 ابتدا مخازن بطور کامل تخلیه شــده و سپس 
عملیــات خارج کردن رســوبات با فشــار آب و در 
نهایت دیواره و کف مخازن پس از شستشــو توسط 
مــواد گندزدا با غلظت مناســب چند بار شستشــو 

می شود 
گفتنی اســت بــا اتمــام عملیات شستشــوی 
2هزار متر مکعبی شهرســتان  10هــزار و  مخازن 
علــی آباد کتول 5 هزار خانــوار و جمعیتی بالغ بر 
20هــزار نفر از نعمت آب شــرب پایدار ، ســالم و 

شد  خواهند  مند  بهره  بهداشتی 

ــر ــ ــب ــ خ
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معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان خبر داد:

پرداخت بدهی های شهرداری به پیمانکاران

یزد ـ دردومین روز از ســفر وزیــر صمت به 
اســتان یزد در مراســمی با حضور وزیر؛ از طرح 
توســعه معــادن ســرب و روی مهــدی آباد در 

شد. برداری  بهره  مهریز  شهرستان 
علیرضا رزم حســینی، از طرح توســعه معادن 
سرب و روی مهدی آباد که شامل تولید کنسانتره 
روی به ظرفیت ســاالنه 100 هزار تن است، بهره 

برداری کرد.
این طرح که با سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد 
ریالی بخــش خصوصی راه اندازی شــده به طور 

می  اشــتغالزایی  نفر   180 برای  مســتقیم 
کند.

این واحد در زمینه کنســانتره روی به 
روش کوره ولز مشــغول فعالیت است و در 
حــال حاضر دارای پروانــه بهره برداری به 
ظرفیت ســاالنه 50 هزار تن و در آســتانه 
راه اندازی فاز دوم بــه ظرفیت 100 هزار 

تن در سال است.
این مراســم معاونــان وزیر صمت،  در 
تجارت  و  معــدن  رئیس ســازمان صنعت، 
استان یزد و جمعی از مسئوالن استان یزد 
و شهرســتان مهریز، وزیر صمت را همراهی 

کنند. می 
علیرضــا رزم حســینی، وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت روز شــنبه به اســتان یزد ســفر کرد تا 
از چهار طــرح صنعتی و معدنــی بزرگ در چهار 
شهرســتان این اســتان طی دو روز بهره برداری 

کرد.
وی روز نخست ســفر خود را به شهرستانهای 
اشــکذر، میبد و اردکان اختصاص داد و روز دوم 
نیــز بــه شهرســتانهای بافق و مهریز ســفر و در 
مجموع از چهار طرح با ســرمایه گذاری یک هزار 

برداری کرد.  بهره  تومان  908 میلیارد  و 

طرح توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد مهریز افتتاح شد

کرمان -مدیرعامل بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری 
کرمان از واگذاری زمین برای ایجاد مرکز دوم و اجرای طرح 
توسعه موقوفه »کرمانیان« در یکی از محله های کم برخوردار 
شــهر کرمان خبر داد. علی زاده کافی گفت: شــهرداری با 
واگذاری زمین و مشارکت در پرداخت هزینۀ صدور پروانۀ 
ساختمانی، در این امر خیرخواهانه مشارکت خواهد کرد. وی 
قدمت این موقوفه را مربوط به سال 1340 و تولیت وقف آن 
را اســتاندار وقت کرمان اعام کرد و افزود: این مرکز، وقف 
نگهداری از کودکان فقیر، بدسرپرست و یتیم 2 تا 6 سال 
در سراسر استان کرمان است. مدیرعامل بنیاد خیریه بناهای 
ماندگار شــهرداری کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر، 
حدود 25 کودک یتیم و بدسرپرســت در این رده سنی در 
این مرکز نگهداری می شــود، خاطرنشان کرد: طبق اعام 
رییس هیأت مدیره مؤسسه خیریه »کرمانیان« با واگذاری 
زمین مناســب ازسوی شــهرداری، مهدکودکی مدرن در 
یکی از محله های کم تربرخوردار شهر ساخته خواهد شد.وی 
با اشــاره به اینکه مهدکودک حاضر، در خیابان »وحشــی 
بافقی«، سه ستاره و از مهدهای کودک باسابقه و خوب شهر 
کرمان است، بیان کرد: عاوه بر نگهداری از کودکان یتیم و 
بدسرپرست از سراسر استان، این موقوفه برای 45 خانوادۀ 
بی بضاعت دارای کودکان 2 تا 6 سال به صورت ماهانه، بسته 
غذایی تهیه می کند و این کودکان را به صورت غیرمستقیم 
تحت پوشش دارد. مدیرعامل بنیاد خیریه بناهای ماندگار 
شهرداری کرمان افزود: طبق تأکید شهردار کرمان، به زودی 
زمین مناسب برای ساخت این مرکز از طریق مدیریت اماک 
و مستغات شهرداری کرمان، مشخص، جانمایی و بعد از 
تحویل، از طریق بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان 

به این موقوفه واگذار خواهد شد.

توســعۀ  طرح  برای  زمین  واگذاری 
موقوفه »محمدحسین کرمانیان«


