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بهره مندي 726 خانوار روستاي خونان 
بويين زهرا از آب آشاميدني سالم

مدیر آب و فاضالب روس��تایی شهرس��تان بویین 
زهرا گفت: پیرو گزارش های دریافتی مبنی بر کمبود 
آب ش��رب روس��تای خونان شهرس��تان بویین زهرا، 
عملی��ات حفر چ��اه به عمق 184 متر در این روس��تا 
انج��ام ش��د و 726 خان��وار آن آب س��الم و مطمئن 

برخوردار شدند.
امیر طاهرخانی افزود: برای پروژه مذکور هزینه ای 
معادل س��ه هزار و 500 میلیون ری��ال صورت گرفته 
اس��ت. وی همچنین تصریح کرد: ب��رای اجرای پروژه 
ف��وق 100 متر خ��ط انتقال و نی��ز 150 متر احداث 

شبکه برق صورت گرفته است.
طاهرخانی افزود: به دلیل خشکسالی های پی درپی 
و نیز کمبود بارش های س��ال گذشته و جاری، احتمال 
کم آبی شدید وجود داشته و به همین جهت الزم است تا 

عموم مردم با مدیریت مصرف، بحران را کنترل کنند. 

 افزايش ظرفيت پست های توزيع برق
در شهرستان شاهرود

با احداث 21 ترانس هوایی و دو ایستگاه زمینی توزیع 
برق در سال گذشته، ظرفیت پست های شهرستان شاهرود، 

سه هزار و 805 کیلوولت آمپر افزایش یافته است.
مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود گفت: احداث 
و اجرای30 هزار و 725 متر خط 20 کیلوولت هوایی 
و زمین��ی از جمله فعالیت های ص��ورت پذیرفته این 

مدیریت محسوب می شود.
احمد یوس��فی افزود: به همت نیروهای اجرایی این 
مدیریت، شانزده ایستگاه هوایی توزیع برق بهسازی شده 
اس��ت. وی با اعالم اینکه 13هزار و 197متر شبکه فشار 
ضعیف هوایی و زمینی جدید دایر شده اظهار داشت: 33 
هزار و 115 متر از ش��بکه های توزیع برق این شهرستان 
در مدت زمان ذکر شده بهینه سازی گردیده است. وی با 
ابراز اینکه 734 پروژه عمرانی برق رسانی در سال گذشته 
عملیاتی ش��ده تصریح کرد: به منظور انجام این پروژه ها، 
62 میلیارد و 903 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

یوسفی یادآور شد: تعویض 39 دستگاه کنتورهای 
طرح فراس��امانه اندازه گیری و مدیریت انرژی )فهام(، 
بازدید خطوط فش��ار متوسط هوایی و زمینی به مقدار 
700 ه��زار مت��ر، س��رویس و تعمی��رات 100 درصد 
پس��ت های هوایی، بارگیری کلیه پس��ت های عمومی 
هوائی و زمینی در پیک بار تابستان، بهینه سازی 327 
دس��تگاه س��رچراغ در نقاط مختلف شهرستان، نصب 
خازن فشار متوسط به قدرت یک هزار و 200 کیلوولت 
آمپر در جهت کاهش تلفات انرژی الکتریکی، باالنس و 
تعدیل 140 فیدر فشار ضعیف، تست گرمانگاری بیش 
از دو هزار نقطه اتصاالت در خطوط و پست ها و کشف 
70 نقطه اتصال ُسس��ت از دیگر اقدامات این مدیریت 

در طی سال گذشته محسوب می شود.

اخبار

نماینده مردم قزوین، آبیک و  البرز از اداره کل امور مالیاتی قزوی�����ن
اس��تان قزوین بازدید ک��رد و از نزدیک در جریان 
قابلیت ه��ای عملیات��ی و فنی پ��روژه طرح جامع 

مالیاتی قرار گرفت. 
سیده حمیده زرآبادی در دیدار با مدیرکل امور 
مالیاتی اس��تان قزوین، جلوگی��ری از فرار مالیاتی 
را یک��ی از اهداف طرح جامع دانس��ت و افزود: با 
اجرای این طرح که در راس��تای دولت الکترونیک 
قرار است انجام شود نیازمند یکپارچه سازی جامع 
اطالعاتی افراد هس��تیم. وی ادامه داد: متاس��فانه 
طرح های موجود، فرآیندسازی و هوشمندی الزم 
را برای محاسبه دقیق و صحیح درآمدهای افراد و 

میزان مالیات آنها ندارند. 
زرآب��ادی اضاف��ه ک��رد: ب��ه عنوان مث��ال ما 
نتوانس��تیم ش��رکت های 2 دفتری و یا آنهایی که 

نامش��ان را ثبت نکرده اند اما فعالیت های اقتصادی 
کالن دارن��د را در ام��ر دریاف��ت مالی��ات م��ورد 
شناس��ایی قرار دهیم. ب��ه گفته وی، م��ا نیازمند 
س��امانه الکترونیکی و هوش��مندی هس��تیم تا به 
صورت خودکار عملیات مالیاتی افراد و ش��رکت ها 

را در هر نقطه از کشور انجام دهد. 
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
شورای اس��المی افزود: چه بسا بسیاری از افراد با 
وجود داش��تن میلیاردها ری��ال موجودی خود در 
بانک ه��ا وجود دارند که هیچ دس��تگاهی نیز توان 
نظارت بر عملکرد اقتصادی و کاری آنها را ندارد. 

مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان قزوین در این 
دی��دار گف��ت: اجرای ط��رح جام��ع مالیاتی یکی 
از اهداف با اولویت س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
در راس��تای برنام��ه اقتص��اد مقاومتی می باش��د. 
خوش��بختانه ای��ن اداره کل هم��واره در زمین��ه 

فراینده��ای نوی��ن مالیاتی در بس��تر it پیش��رو 
می باش��د. از همی��ن رو اس��تان قزوین ب��ه عنوان 
پایلوت مرحله دوم پیاده س��ازی سراس��ری سامانه 
نرم افزاری یکپارچه مالیات��ی انتخاب و از عملکرد 
مالیاتی س��ال 1393 ش��روع به بهره برداری از نرم 
افزار جامع مالیاتی نموده اس��ت و طی این سنوات 
همواره یکی از استان های برتر در زمینه دستیابی 
به اه��داف پیش بینی ش��ده برنامه برش اس��تانی 

پیاده سازی طرح جامع مالیاتی می باشد. 
پورامیدی ادامه داد: گام های مختلفی تاکنون 
در طرح جامع مالیاتی برداش��ته شده که برای هر 
گام نیازمند بسترس��ازی های مناس��ب هستیم که 
یکی از آنها راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش 
اس��ت که با اجرای آن بدون ش��ک شاهد افزایش 

دریافت مالیات ها خواهیم بود. 
وی ح��ذف کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی را 

ش��اخص اصلی نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد 
و گفت: با الکترونیکی شدن همه خدمات مالیاتی 
ضم��ن صرفه جوی��ی در هزینه و وق��ت مودیان و 
همکاران مالیاتی، دیگر نی��ازی به حضور فیزیکی 
مودی��ان برای دسترس��ی ب��ه اطالع��ات و انجام 
امورش��ان نخواهد بود و این ام��ر درنهایت موجب 

رضایتمندی آنان خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، مقاومت های زیادی از س��وی 
اصن��اف، به خصوص صنف طال و جواهرفروش��ان 
درخصوص اس��تفاده نکردن از این صندوق صورت 
گرفته اس��ت. پورامیدی همچنین اظهار داش��ت: 
طرح جامع مالیاتی یک پروژه بزرگ و ملی است و 
نواقص و مش��کالتی نیز به همراه داشته که با صبر 

و بردباری می توان آن ها را برطرف نمود. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بودجه اس��تان ها بر 
مبن��ای درآمدها تخصیص می یاب��د تاکید کرد در 

سال جاری همه دس��تگاه های اداری باید همکاری 
نماین��د تا با جلوگیری از ف��رار مالیاتی درآمدهای 

مالیاتی محقق گردد. 
پورامیدی اظهار داشت: در سال گذشته عوارض 
ارزش افزوده به ش��هرداری ها و دهیاری های استان 
7 درصد رش��د داشته است امیدواریم شاهد توسعه 
بیش از پیش شهرها و روستاهای کشورمان باشیم. 
پورامیدی با اش��اره به اینک��ه قزوین در حوزه 
به روز رسانی رسیدگی مالیاتی از استان های برتر 
کشور است، افزود: این در حالی است که 98 درصد 
پرونده مالیاتی مودیان در حوزه اصناف و مشاغل و 
70 درصد پرونده های شرکت ها و اشخاص حقوقی 
در مرحله 238 ق م م مورد توافق قرار می گیرد. 

در پایان این دیدار نماینده مردم قزوین، آبیک 
و البرز در مجلس ش��ورای اسالمی از اقداماتی که 

در اداره کل صورت گرفته تقدیر کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

اجرایکاملطرحجامعمالیاتیموجبشفافیت،عدالتورضایتمردممیشود

وستای گیالن ح جامع آبرسانی به یکهزار ر طر
علی اصغ��ر قانع معاون مهندس��ی - توس��عه و جمعی از  ن مدیران ارش��د ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور، گی�����ا
اس��تاندار و مدی��ران صنعت آب گیالن از مراحل اجرای��ی یکی از بزرگ ترین 
مجتمع های آبرسانی روستایی شهرستان رشت در روستای بیج بازدید کردند. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی گیالن در این بازدید گفت: به 
منظور تکمیل طرح جامع آبرسانی به یکهزار روستای گیالن، یکی از بزرگ ترین 

مجتمع های آبرسانی در روستای بیج شهرستان رشت در دست ساخت است.
محبعلی رنج ور افزود: آب آشامیدنی 12 روستای این شهرستان از همین 
مجتمع آبرسانی تامین خواهد شد. وی گفت: کار لوله گذاری خطوط انتقال و 

توزیع آب شرب این روستاها به طول 150 کیلومتر به اتمام رسیده است.
وی، ب��ا اش��اره به اینکه عملیات س��اخت 2 مخزن زمین��ی و هوایی در 
مجموع به حجم 1100 مترمکعب، یک ایس��تگاه پمپاژ، س��اختمان کلرزنی 
و دیزل ژنراتور در حال اجراس��ت، افزود: تاکنون بیش از 120 میلیارد ریال 

اعتباِر صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح هزینه شده است.
به گفته رنج ور، برای اتمام این طرح به 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است 
که با بهره برداری از آن 8 هزار و 540 نفر از اهالی این 12 روس��تا از نعمت 

آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. 
مصطفی س��االری استاندار گیالن نیز در جلسه ای با حضور مسئوالن ارشد 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به بهره مندی از ظرفیت دهیاران در 
بخش های مختلف به عنوان نیروی انسانی توانمند، گفت: در سال 97 طرح هایی 

که از پیشرفت کار باالیی برخوردارند، تکمیل و به بهره برداری می رسند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در این جلس��ه، علی اصغر قانع معاون مهندس��ی - 
توس��عه، کامران اس��ماعیلی مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضالب 
و امیرحس��ین رقیمی مدیرکل برنامه ریزی ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور، مدیران عامل ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری، روس��تایی و آب 

منطقه ای گیالن حضور داشتند.

یم تصمیمات كارشناسی بگیر
جذب گردش��گران و توریس��ت به اس��تان اصفهان ایجاد اصفه����ان مدیرکل راه و شهرس��ازي اس��تان اصفهان گفت: الزمه 
زیرساخت هاي الزم است که احداث هتل یکي از مهمترین این زیرساخت هاست 

اما نه به هر قیمت.
حجت اله غالمي گفت: طرح آمایش سرزمین و آمایش استان مهمترین سند 
باالدس��تي است و به اس��تناد همین طرح، استان اصفهان به عنوان یک استان 
گردشگري در نظر گرفته ش��ده که شاخص ترین محور توسعه آن، گردشگري 
است و قاعدتا براي اینکه بتوان استان اصفهان را به عنوان یک محور گردشگري 

تصویب نمود، الزمه آن فراهم نمودن زیرساخت های گردشگري است.
وي از جمله مهمترین زیرس��اخت های گردش��گري را توس��عه فرودگاه 
اصفهان، توسعه شبکه حمل ونقل و توسعه خطوط جاده ای و ریلي عنوان کرد 
و درباره اقدامات انجام ش��ده در اینخصوص گفت: در بخش توس��عه فرودگاه 
که یکي از مهمترین بحث های آن توسعه گردشگري است اقداماتي در جهت 
توسعه آن انجام شده که از جمله احداث سالن پروازهاي خارجي با پیشرفت 
70 درصد و همچنین توس��عه فرودگاه به میزان 400 هکتار است که در این 
زمینه توافقات الزم با وزارت دفاع توسط وزارت راه وشهرسازي انجام گردیده 

که با مشارکت شرکت فرانسوي در حال انجام است.
وی افزود: در بخش ایجاد ش��بکه حمل ونقل جاده ای نیز کریدور شمال 
– جنوب کشور در حال اجراست که بخشي از آن تا پایان سالجاري تکمیل و 

بخشي با مشارکت بخش خصوصي و به صورت آزادراهي انجام خواهد شد.
غالمي گفت: در بخش جذب، اس��تقرار و اس��کان توریس��ت و گردشگر، 
احداث هتل بسیار حائز اهمیت است که اصفهان به لحاظ شرایط و موقعیت 
خاص جغرافیایي و داشتن سابقه تاریخي و فرهنگي و دارا بودن آثار متعدي 
که در طول تاریخ توس��ط معماران و هنرمندان شکل گرفته داراي جذابیت 
خاصي اس��ت که باید هم در حفظ آن کوشا بود و هم زیرساخت هاي الزم را 

براي جذب گردشگران و افزایش زمان اقامت فراهم نمود.

یت جهادی الزمه توفیق در عرصه فرهنگ است مدیر
قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی در جمع مدیران  فرهنگی آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره ب��ه منویات مش�ه����د
حکیمان��ه رهبر معظم انقالب در عرصه فرهنگ، اذعان داش��ت: حاکم کردن 
تفکر انقالبی و جهادی در مجموعه دستگاه های اجرایی و مؤسسات فرهنگی 

از ملزومات دهه چهارم نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
س��یدمرتضی بختیاری تصریح کرد: برای انج��ام کار اثرگذار فرهنگی و 
تربیتی بایس��تی در ابتدا بر روی خودمان کارکنیم و از تفکر کارمندی صرف 

و روزمرگی ها فاصله بگیریم.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه بنا بر تأکیدات تولیت 
آستان قدس رضوی در دوره جدید سازمان فرهنگی تأسیس شد، اظهار کرد: 
مأموریت های ملی و فراملی متنوعی برای این س��ازمان و مؤسسات فرهنگی 
تابعه تعریف و تبیین ش��ده که در این 2 س��ال توفیقات فراوانی کسب  شده 
اس��ت. وی افزود: توجه ویژه به انضباط مالی واداری و برنامه ریزی در جهت 
افزایش س��طح معرفتی کارکنان، خانواده ها و خدام آس��تان قدس رضوی از 

اولویت هایی است که باید با جدیت و پشتکار پیگیری و عملیاتی شود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: با توسعه خادمیاری و مشارکت 
فعال و مسئوالنه مردم غیور ایران اسالمی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، 

محرومیت زدایی و... شاهد اتفاقات و دستاوردهای بزرگی خواهیم بود.
بختی��اری گفت: اس��تفاده از ظرفیت هنرمندان متعهد کش��ورمان برای 
توسعه و ترویج معارف رضوی و آموزه های اهل بیت)ع( از دیگر مواردی است 
که بایس��تی برای آن گام های اساسی برداشته شود. وی همچنین به اهمیت 

اقداماتی که در حوزه جوانان صورت می پذیرد، اشاره کرد.
در ابتدای این جلس��ه، رئیس س��ازمان فرهنگی آستان قدس رضوی به 
بیان گزارشی از اهم اقدامات شورای مدیران فرهنگی پرداخت و گفت: در طی 
س��ال 96، بالغ  بر 44 جلسه مش��ترك برگزار شده که هماهنگی و هم افزایی 

بیشتر در راستای انجام مأموریت های محوله را درپی داشته است.

آگهى مفقودى
پايانكار پالك ثبتى 10-351- نام مالك: ســجادى و شــريك / بهزاد ، نام متقاضى: سجادى و شريك / بهزاد 
مالك ، شــماره پروانــه 1/6/12799 و تاريخ صــدور 1382/8/28 كدنوســازى 6-74-10001-3-1 تراكم 
120/00 درصد ، محدوده قانونى ، كاربرى زمين مســكونى به نشــانى ملك ، خ بحرالعلوم كوچه پنجه بند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز پرايد صبا به شماره پالك 828 ص 24 ايران 64 مدل 1376 بنام احمد دهگان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.بجنورد

كارت ســبز خودروى ســوارى سيستم ســايپا تيپ 141SX رنگ نقره اى آبى متاليك مدل 1390 به شماره 
موتور 3844836 و شماره شاسى S3482289337395 و شماره انتظامى 14ايران – 811ط39 متعلق به آقاى 

حسين كاوند به شماره ملى 413102610 و شماره شناسنامه 805 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فروش خودرو سوارى پرايد مدل 1389 و شماره موتور 3593194 
و شماره شاسى S1412289521717 و شماره پالك ايران 95-529 س 36 متعلق به آقاى حميد الدين يوسفى 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان – شماره 97/4

ســند كمپانى تراكتور كشاورزى 285 تكديفرانسيل به شماره پالك 179 ك 11 ايران 26 به شماره موتور 
LFW07382W و به شــماره شاســى J06515 بنام محمد گل افشــان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. بجنورد

برگ سبز تراكتور كشاورزى 285 تكديفرانسيل به شماره پالك 179 ك 11 ايران 26 بنام محمد گل افشان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز پيكان به شــماره پالك 352 س 66 ايــران 32 بنام نقى حامى مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز و برگ كمپانى سوارى پژو405 مدل 1394 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 36-158م73 
بشــماره موتور 139B0095707  وشماره شاسى NAAM31FE3FK713109 بنام رضا بازقندى فرزند مسلم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اصل ســند و شناســنامه خودروى سوارى ســمند تيپ SEXU7 به رنگ آبى متاليك مدل 1391 به شماره 
موتور 124K0044163 و شماره شاســى NAACN1CM7CF212781 به شماره پالك 486ط21- ايران 98 

بنام روزيتا ارزانى فرزند شيرمراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

اصل كارت پيكان ســوارى مدل 81 به رنگ سفيد روغنى به شــماره پالك 252س77- ايران 63 و شماره 
موتور 11128111600و شماره شاسى 81426612 به نام مالك نادر ميرزائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

آگهى اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: زهرا ، نام خانوادگى: صالحى، نام پدر: جهانبخش.نشانى: انديشك، خيابان سلمان 
فارســى. پالك 132-  مشــخصات محكوم عليه: نام: عظيم، نام خانوادگى: بادام دوست.نام پدر: بخشعلى. نشانى: 
مجهول المكان. محكوم به:  به موجب دادنامه شماره 1320 مورخ 8/ 12/ 96 شوراى حل اختالف حوزه انديمشك 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 53000000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 450000 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تا ديه از تاريخ 10/ 9/ 95 تا اجراى حكم در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 2650000 
ريال به عنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولتى.به استناد ماده 33 قانون شوراهاى حل اختالف محكوم عليه 
مكلف است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
و يــا انجــام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجراى احكام مدنى اقدام قانونى از ســوى اجراى 

احكام دادگسترى صورت مى پذيرد.
قاضى شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك_كريم صحرايى

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: لطف اله خليلى مقدم فرزند خان بابابه نشــانى محل اقامت: لردگان روستاى على آباد 
. محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 878/96  مورخ -- شــوراى حل اختالف لردگان شــعبه اول كه وفق دادنامه 
شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديد به فك پالك به شماره انتظامى 
61ع 71/929 و استرداد آن در حق محكوم له. مشخصات محكوم عليه: مهدى يوسفى فرزند غالمعلى به نشانى 
محل اقامت: مجهول المكان . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت 
جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت 
امــوال خــود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد 
اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از 
ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا              محل امضاء قاضى شورا – ذبيح اله مولوى

آگهى
محكوم له:- محكوم عليه:- پيرو آگهى منتشره در جرايد بدينوسيله به آقاى بهنام قاسمى فرزند مصطفى كه 
مجهوال المكان مى باشــد ابالغ مى شــود طبق اجرائيه صادره از شعبه 11 شوراى حل اختالف شهركرد در پرونده 
كالســه 960021 به موجب دادنامه شــماره 9609973845100172 مورخ 96/3/20 محكوم عليه محكوم به 
پرداخــت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديــه مبلغ مذكور از تاريخ 
سررســيد 95/11/15 لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 2065000 ريال بابت خســارات ناشى از هزينه 
دادرسى و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له مى باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى 
اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد. بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد.در غير اين صورت واحد اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 دبير شوراى حل اختالف شماره 11 شهرستان شهركرد-الهه آژگار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فرشيد فيضى فرزند رضا 
شــماره ابالغنامــه:9710102522000204 شــماره بايگانــى 970028 خواهــان فاطمــه واليــى بهــروز 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه پالك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9709982522000028 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/3/6 ساعت 10:30 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم نيروگاه خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 

جنب پل هوايى مجتمع شوراى حل اختالف طبقه همكف 
 مسئول دفتر 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ليال فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اكبر كرباليى 
شــماره ابالغنامــه:971010251300201 شــماره بايگانــى 970008 خواهــان آقــاى علــى ذكايى زاده 
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته اعسار از هزينه دادرسى و مطالبه وجه و خسارت دادرسى و تاخير 
تاديه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709982513800008 شعبه 20 دادگاه هاى 
عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/2/30 ساعت 12:30 ظهر تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى 
در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه زيرزمين شعبه 20 

دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دفتر شعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – احمد قيطاسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى تراكمه فرزند وجيهه اله  
شماره ابالغنامه:9710102520500090 شماره بايگانى 960450 خواهان آقاى سيد على اصغر حسينى 
فردكونلوئى دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609982520500450  شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/3/27 ساعت 17 عصر تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع 

شوراى حل اختالف 
 مسئول دفترشوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حميد خبازيان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رحمان خرم نژآد فرزند حسن 
شــماره ابالغنامه:9710102521200053  شــماره بايگانى 970006 خواهان على چهرقانى دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فوق به خواســته مطالبــه وجه مطرح كــه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982521200006 شــعبه 12 دادگاه حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/3/6 ساعت 
17تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت 
مقرر جهت رســيدگى در حاضــر گردد. قم خيابــان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع شــوراى حل اختالف طبقه 

زيرزمين شعبه 12 
مسئول دفتر شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محمد حسين صفدرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شهاب عطار 
شــماره ابالغنامــه:971012522000071 شــماره بايگانــى 961313 خواهان رضا نجفى  دادخواســتى 
بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته اســترداد  مال مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982522001313 شــعبه 20 حقوقــى وراى حــل اختالف شهرســتان قــم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/2/30 ساعت 11صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه همكف 
 مسئول دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ليال فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ميثم جليلى زاده فرزند على 
شــماره ابالغنامه:9710102522200134 شماره بايگانى 960617 خواهان على محمدى دادخواستى به 
طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه و كليه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609982522200617 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 97/3/6 ســاعت 9  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه زيرزمين شعبه 22 
مسئول دفتر شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم اشرف مخدومى فرزند محمد حسين 
شماره ابالغنامه:9710102522800211 شماره بايگانى 960896 خواهان حميدرضا يزديان  دادخواستى 
به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه چك  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982522800881 شــعبه 28 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/3/5 ســاعت 10 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ايستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف 

طبقه اول شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
 دبير شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عباس تقى لو
شــماره ابالغنامه:9610102523505790 شماره بايگانى 960675 خواهان مهدى نجفوند فرزند حسن  
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه خسارت جهت استماع شهادت شهود مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982523500658 شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/4/5 ســاعت 9:30 صبح  تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ايستگاه 

راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه دوم شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم  
 مسئول دفتر شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسين زند

متن آگهى 
شماره درخواست:9710462513200001 شــماره بايگانى 970014 خواهان سعيد طالبى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان ناهيد تقى مال- فرزانه بيگدلى- على تقى مال- حســين كريمخانى- حسين يزدان شناس به 
خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك – اثبات مالكيت (مالى غير منقول) – مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982513200014 شعبه 12دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/2/30 ساعت 8:30 صبح  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى 

جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف شعبه 12 دادگاه عمومى ( حقوقى) 
دفتر شعبه 12دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / حســين كردى مالك / مالكين 1- شــش سهم مشاع از هشت سهم دو دانگ 
مشاع از شش دانگ 1345/6/5- 2- دو سهم مشاع از هشت سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ 1378/4/21 
ســهم مشــاع از – مشاع پالك ثبتى 132/418 واقع در قريه ســرخده به نشانى...  موضوع سند / اسناد مالكيت 
شماره 454347-882715 سرى ت صادره به تاريخ 1378/4/21 و 1345/6/5 متقاضى تعيين بستر و حريم 
/ رودخانه / مسيل /نهر عمومى اصطخر نبى خانى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم 
امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور 
آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود 
ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه 
وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب 
منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م 

الف/5068- تاريخ انتشار نوبت اول:97/1/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/8
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002002741-1396/4/12 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اكبر على كمالى شــهرى فرزند شــير على بشماره شناســنامه 14178 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 1890 مترمربع در قسمتى از پالك 237 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 سيستان زابل بلوار شهيد ميرحسينى شركت حمل و نقل قائم خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس صبح خيز 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/19– تاريخ انتشار نوبت اول: 

دوشنبه 1397/1/27 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/2/11
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده اموال غير منقول (سند رهنى )
شماره پرونده: 139404029105000458- به موجب پرونده اجرائى كالسه 9400508 له بانك مسكن 
شــعبه ســرخه به نشانى سرخه خيابان محرم شــرقى عليه خانم مليحه يزدانفر فرزند حسين به شماره شناسنامه 
171متولد 1362/6/30 كدملى 4569754295 به آدرس ســرخه شــهرك شــقايق كوچه نرگس پالك 10 به 
موجب سند رهنى شماره 5889 مورخ 1391/4/29 تنظيمى دفترخانه 14 سمنان ملك شماره ثبتى 720/3 بخش 
5 سمنان به مالكيت خانم مليحه يزدانفر فرزند حسين ش ش 171 در قبال مبلغ 448029306 ريال كه شامل 
مبلغ 434599413 ريال اصل طلب و مبلغ 13429893 ريال خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 1394/9/7 و طبق 
نامه شماره 2951/9 مورخ 1397/1/15 بستانكار اعالم نموده كه در خصوص كالسه پرونده شماره 9400508 
عليه خانم مليحه يزدان فر باستحضار ميرساند بعد از صدور اجرائيه تا تاريخ 1397/1/15 مبلغ 92/950/000 
ريــال از بدهــكار دريافت گرديــده و ملك مزبور فاقد بيمه مى باشــد و تقاضاى مزايده ملك مــورد رهن را دارد 
كه به شــرح گزارش دفتر بازداشــتى مى باشــد (بازگشــت به نامه شــماره 139504929105002029 مورخ 
1395/6/28 وضعيت ثبتى پالك 3 فرعى از 720 اصلى بخش 5 ســمنان به شــرح ذيل اعالم ميگردد مشخصات 
ملك به شــماره پالك 3 فرعى از 720 اصلى بخش 5 ســمنان مفروز و مجزا شده از اصلى مذكور قطعه 3 واقع در 
بخش 5 حوزه سمنان به مساحت 75/2 مترمربع مشخصات منضمات ملك انبارى به مساحت 7/7 به حدود اربعه 
شــماال اوال به طول 0/20 متر ديوارى اســت به فضاى پر باقيمانده همين پالك و دوم به طول 2/45 متر ديوارى 
است به راه پله و آسانسور شرقا به طول 2/9 متر درب و ديوارى است به فضاى مشاعى جنوبا بطول 2/65 متر 
ديوارى اســت اشــتراكى با انبارى شــماره 3 غربا به طول 2/9 متر ديوارى است به فضاى پر باقى مانده پاركينگ 
به مســاحت 11/25 به حدود اربعه شــماال به طول 5 متر به پاركينگ شماره 1 شرقا به طول 2/25 متر به فضاى 
مشاعى جنوبا به طول 5 متر به فضاى مشاعى غربا به طول 2/25 متر به فضاى مشاعى مشخصات مالكيت مالكيت 
مليحه يزدانفر فرزند حسين به شماره شناسنامه 171 متولد 1362/6/30 كدملى 4569754295 با جزء سهم 
6 از كل ســهم 6 به عنوان مالك 6 دانگ عرصه و اعيان متن ســهم 6 دانگ عرصه و اعيان موضوع ســند مالكيت 
اصلى به شــماره چاپى 966346 ســرى ب ســال 90 كه در صفحه 290 دفتر امالك جلد 60 ذيل شــماره 6207 
ثبت گرديده اســت محدوديت محدوديت دفتر امالك رهنى شــماره 5889 مورخ 1391/4/29 كه به نفع بانك 
مسكن سرخه به مبلغ 505/799/163 ريال به مدت 180 ماه ثبت شده) و ملك فوق پس از ارجاع به كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است (با احترام در پاسخ به قرار 
كارشناســى 139505229105000050 مورخ 1395/6/28 در خصوص پرونده اجرائيه كالســه 9400508 
مورد در خواســت بانك مســكن سرخه به طرفيت خانم مليحه يزدانفر در تاريخ مقرر 1395/7/4 با نماينده بانگ 
از محل ملك واقع در ســرخه خيابان شــهيد جالل بعد از مسجد هادى مجتمع مسكونى 17 واحدى نما سنگ سفيد 
فاقد پالك و كدپستى درج شده روى ساختمان بازديد به به عمل آمد نتيجه كارشناسى را به شرح ذيل باستحضار 
مى رســاند شــرايط كمى و كيفى: طبق تصوير ارائه گرديده پروانه ساختمانى و ســند آپارتمانى فوق با پالك ثبتى 
720/3 قطعه 3 تفكيكى در بخش 5 ســمنان به مســاحت مفيد 75/20 مترمربع واقع در طبقه اول واحد وسطى 
بانضمام پاركينگ به مساحت 11/25 مترمربع و انبارى به مساحت 7/7 متر واقع در طبقه زيرزمين با قدرالسهم 
از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن مى باشد ملك فوق داراى 
پايان كار 110/7م 84/1/9 مى باشــد و قدمت بهره بردارى بيش از 10 ســال مى باشد در ضمن آپارتمان فوق 
دو خوابه با آشــپزخانه اوپن در مجتمع 17 واحدى (2قسمت 8 واحدى +1 واحد در پيلوت) با نماى سنگ ميباشد 
نورگيرى آشــپزخانه مستقيم و نورگيرى اتاق خوابها از نورگير ساختمان ميباشد كف پذيرايى و خوابها موزائيك و 
در روز بازديــد با امكانات متعارف و انشــعابات آب ، برق ، گاز و كابينت و منصوبــات متعارف در حال بهره بردارى 
بود با عنايت به موارد باال عرف روز در نظر گرفتن مســاحت آپارتمان قدمت بيش از 10 ســال ساختمان نورگيرى 
ســاختمان از نورگير و مصالح بكار رفته قيمت آپارتمان فوق با وضعيت موجود و منصوبات مورد مشــاهده در روز 
بازديد جهت قيمت پايه مزايده برابر هر مترمربع آپارتمان و محاسبه قيمت پاركينگ در قيمت پايه 5/300/000 
ريال به انضمام انبارى هر مترمربع 3/000/000 ريال و كل قيمت برابر با چهارصد و بيست ميليون ششصد و 
شــصت هــزار ريال تمام (421/660/000 ريال) در روز بازديد بــرآورد مى گردد)) مزايده از مبلغ پايه ارزيابى 
421/660/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار خواهد شد. ضمناً در روز مزايده نيم عشر 
اجرائى و حق مزايده و ســاير هزينه هاى مربوط طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اســناد رسمى الزم االجراء نقداً 
وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشــعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص 
نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در شــنبه مورخ 1397/2/15 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى 
ثبت سمنان به نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد 
فروش نقدى بوده و خريداران ميتوانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند. در صورتيكه 
ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده 
(مــازاد مبلغ ارزيابى) و ســاير هزينه هــاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گــردد و در صورت عدم 
شــركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت در جلسه 
براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در 

همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز دوشنبه 1397/1/27
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان- داود دهباشى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به 1- امير هاشــمى 2- جليل هاشــمى كه در 
پرونده كالســه 960990 به اتهام مشــاركت در نزاع دســته جمعى منجر به ضرب و جرح و اخالل در نظم عمومى 
تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/2/26 راس ساعت 9/00 صبح با در دست 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/5005
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: سيد احسان موسوى راوندى فرزند سيد محمد به نشانى استان اصفهان 
شهرستان كاشان شهر كاشان بلوار قطب راوندى چهارراه آزادگان خيابان اسوه پالك 128- مشخصات محكوم عليه/ 
محكوم عليهم: محمدعلى فيضى فرزند رحمت اله به نشانى تربت حيدريه پل باهنر ، باهنر 23 داخل كوچه منزل 
دوم دست چپ ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9609973657901912 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 2/206/020/000 ريال از بابت اصل خواســته به انضمام خسارت 
تاخيــر تاديــه كه حين االجراء بر مبناى نرخ تورم اعالمى از بانك مركزى و از تاريخ سررســيد چك ها و نيز براى دو 
فقره فاكتور از تاريخ تقديم دادخواســت 96/6/13 لغايت وصول محكوم به محاســبه و تعيين خواهد گرديد در 
حق محكوم له ضمنا دادنامه غيابى و هزينه اجرا به عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به صدور حكم 
اعســار واحد محترم اجرا نســبت به وصول اين هزينه اقدام خواهد نمود. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى)
 مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى بزرگ به شناســنامه شــماره 40453 به شــرح دادخواســت به كالســه 68/97 از اين شــورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه طالبى بشماره شناسنامه 143 در 
تاريخ 96/9/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن 
بزرگــى فــر فرزند اصغر به ش ش 42- 2- مهدى بزرگ فرزند اصغر بــه ش ش 40453 -3- على محمد بزرگ 
فرزند اصغر به ش ش 1100- 4- مهين بزرگ فرزند اصغر به ش ش 101 -5- اعظم بزرگ فرزند اصغر به ش 
ش 1005- 6- احمد بزرگ فرزند اصغر به ش ش 45823 فرزندان. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
تاريخ رســيدگى: 96/12/7- شماره پرونده : 1202/2/95- شماره دادنامه: 1215-96/12/9- مرجع 
رسيدگى كننده: حوزه 2 شهرى شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: اتحاديه تعاونى مسكن مهر دماوند به مديريت 
رضا اســماعيلى آدرس گيالوند پاساژ دمادشت ورودى C ، وكيل: سميه امانى آدرس: گيالوند بعد از ميدان جهاد 
جنب خياطى طاهرى ط دوم نمايشــگاه اتومبيل دفتر وكالت ، خوانده: 1- شــركت  آيساگاز پرديس آدرس: بومهن 
جنب دفتر مجريان فنى گاز ، 2- حامد آزاد وار آدرس: گيالوند ، فرهنگيان كوچه اول ســمت راســت كوچه مجيد 
حداد جهاد يك پ 16 ط دوم ، خواسته: مطالبه وجه ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل 
اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است قاضى شورا با 
عنايت به محتويات پرونده و كيفيات منعكس در آن ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى 
نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خانم سميه امانى به وكالت از اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر دماوند 
با مديريت آقاى رضا اسماعيلى به طرفيت 1- شركت  آيسا گاز پرديس 2- آقاى حامد آزادوار مديرعامل شركت 
آيسا گاز پرديس به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال بموجب يك 
فقره چك به شــماره 880211 مورخ 94/7/15 عهده بانك صادرات با احتســاب خســارت تاخير تاديه و خسارت 
دادرسى نظر باينكه مستندات دعوى خواهان (دادخواست و فتوكپى مصدق متن و ظهر چك موصوف و گواهى عدم 
پرداخت صادره از بانك محال عليه ) و بقاى اصل آنها در يد خواهان داللت بر مسئوليت تضامنى خواندگان به ترتيب 
در موقعيت صادر كننده و اســتحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواســته داشته و خواندگان دعوى نيز عليرغم ابالغ 
قانونى اخطاريه در شورا حاضر نشدند و در قبال دعوى مطروحه ايراد و دفاعى به عمل نياوردند و دليلى كه حاكى 
از پرداخت وجه چك و برائت ذمه خواندگان دعوى باشد به شورا ارائه نگرديده و در پرونده نيز موجود نمى باشد 
لذا قاضى شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خواندگان و استصحاب بقاء دين 
مستندا به مواد 249و310 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى خواندگان را متضامنا، به پرداخت مبلغ هشــتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ يك ميليون و دويست و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ سه ميليون و شصت هزار ريال 
بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و خســارت تاخير تاديه بر مبناى شــاخص تورم بانك مركزى از تاريخ مطالبه 
(94/9/23) لغايت زمان وصول محكوم به در حق خواهان محكووم مى نمايد راى صادره شده غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. 
قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

متن آگهى( شرح روزنامه)
شــاكى خانم معصومه عرب زاده فرزند حبيب شــكوائيه اى عليه متهم سعيد قره خانى فرزند صحبت اله به 
اتهام سرقت خودرو زانتيا به شماره 387ص63 ايران 22 و نيز شاكى ناصر خيرجو فرزند شكوائيه اى عليه متهم 
سعيد قره خانى فرزند صحبت اله به اتهام كالهبردارى به سى و سه ميليون تومان تقديم دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان كنگاور نموده كه با كيفرخواست شماره 9610438370200040 و 9610438370201530 جهت 
رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد 
چمران ابتداى شــهرك مهردشــت ارجاع و به كالســه 9209980501901119 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/2/26 و ســاعت 9/30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شكات و به 
تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: سميه ميرشــاه به نشانى بومهن لوران خ رجائى ك شــهيد عسگر پ 13 ، مشخصات 
محكوم عليه: عباس عبدى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 382 مورخ 96/8/24 شوراى حل 
اختالف رودهن حوزه اول كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم 
اســت به فك پالك و اســترداد آن به خواهان و پرداخت مبلغ 505/000 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له 
+ نيم عشــر دولتى ، محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را 

بموقع  اجرا بگذارد. م الف/5069
 رئيس حوزه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139990322002008078-1396/10/18 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم حوا راضى فرزند آقاجان بشــماره شناسنامه 433 در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
293/90 مترمربع در قســمتى از پالك 18 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان كوچه منشعبه از خيابان 
رســالت 28 خريدارى از مالك رســمى  آقاى غالمرضا رزمجو مقدم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/7– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/1/27 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 1397/2/11
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل


