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مهر ضابطیت قضایی بر نام کارشناسان 
استاندارد کردستان محک خورد

ژیال یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: 
در راستای اجرای تبصره یک از ماده ۱۹ قانون تقویت 
و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان این اداره کل به 
عنوان ضابطین دادگســتری معرفی شدند.  سنندج 
خبرنگارسیاست روز، یزدانی افزود: بر اساس ماده ۱۹ 
قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، کارشناسان 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران مجازند به دســتور 
سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه 
و فروش کاالها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری 
وارد شــوند و به بازرســی و نمونه برداری بپردازند. 
وی اظهار داشــت: مطابق تبصــره ی یک ماده ۱۹، 
کارشناسان سازمان می توانند در انجام وظایف قانونی 
خــود، به عنوان ضابط دادگســتری عمل کنند، در 
همین راستا کارشناسان این اداره کل پس از گذراندن 
دوره ی آموزشــی ضابطین قضایی، موفق به دریافت 

شناسه ضابطیت قضایی شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شازند:
آثار ارسالی شاعران در قالب کتاب یا 

کتابچه چاپ شود
رضا صفائی نسب: عباس کمندلو رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شــازند در نشست همایش استانی 
شعر  روستا به میزبانی شهرستان شازند که در سالن 
جلسات فرمانداری شازند برگزار شد، در گفت و گو 
با خبرنگار سیاست روز، با اشاره به اهداف جشنواره 
گفت: اهداف جشنواره شعر روستا، توجه به گویش ها 
و لهجه های محلی و تقویت آنها، ایجاد صمیمیت بین 
مردم، ترویج و گســترش فرهنگ و آداب روستایی، 
گســترش تولیدات ادبی بخش روســتا با توجه به 
طرح نیازها و دســتاوردهای مردم روســتا، توجه به 
لزوم محرومیت زدایی و توجه جدی تر به روســتاها، 
ایجاد انگیزه بیشــتر بین مردم روستا و تقویت امید 
در روستاهاســت. وی خاطرنشــان کرد: شرایطی را 
برای این جشنواره درنظر گرفتیم که قالب شعرهای 
ارســالی به دبیرخانه آزاد، از شعرهای رایج و محلی 
استفاده شود و شعرها به صورت تایپی و خوانا باشند 
همچنین در سرودن اشعار به زبان محلی باید اعراب 
معلوم باشــند تا به صورت صحیح قرائت شوند. وی 
گفت: شهرستان شازند نسبت به سایر شهرستان ها 
دارای قابلیت های ویژه ای است و در شهرستان شازند 
روستاهای بیشتری نسبت به سایر شهرستان ها وجود 
دارد، و انتظار داریم فرهنگ این روســتاها به استان 

مرکزی و مجموعه فرهنگی معرفی شود.

اخبار

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت وگاز اروندان در این 
مراسم که در آستانه نخستین سالگرد شهادت سردار دل ها 
شهید حاج قاســم سیلمانی برگزار شد مدیر عامل و رئیس 
هئیت مدیره شــرکت ،فرمانده لشــکر عملیاتی 7 حضرت 

ولیعصر )عج( خوزستان ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
تنگویــان )وزرات نفت –جنوب ( فرمانــده پایگاه مقاومت 
شهدای رمضان شرکت نفت وگاز اروندان ، جمعی از مدیران 

شرکت و مسئوالن منطقه حضور داشتند .
در این مراسم مهندس جهانگیر پور هنگ در سخنانی ضمن 
تســلیت ایام فاطمیه و بزرگداشــت یاد وخاطره شهید واال 
مقام سردار سیلمانی ، اظهار کرد : شرکت نفت وگاز اروندان 
همسو با وظایف ذاتی خود تالش نموده در راستای مسئولیت 
های اجتماعی نســبت به ارائه خدمات به مناطق پیرامونی 
تاسیســات نفتی در غرب کارون اقــدام نماید.وی افزود : از 
شــمار این خدمات که با پیگیری مســتمر پایگاه مقاومت 
بسیج شهدای رمضان شــرکت و در قالب بسیج سازندگی 
صورت گرفت اجرای طرح احداث و مرمت چندین مدرســه 
در منطقه می باشــد که  مدرسه سه کالسه سردار سپهبد 

شــهید حاج قاسم ســلیمانی از آن جمله است .پورهنگ با 
اشــاره به تامین اعتبار این گونه فعالیت های عام المنفعه از 
طریق صرفه جویی در هزینه های جاری و مختلف شــرکت 
گفت: این شــرکت تالش دارد تا در زمینه محرومیت زدایی  
و تامین نیازهای مناطق همجوار تاسیسات خدمات موثری 
ارایه و به وظایف خود در این راســتا عمــل نماید. در این 
مراسم فرمانده پایگاه مقاومت شهدای رمضان شرکت با ارایه 
گزاراشی از فعالیت های در این پایگاه در راستای مسئولیت 
های اجتماعی گفت : این مدرسه سه کالسه که به نام سردار 
سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری گردید ،۱20 
متر مربع زیر بنا دارد و برای ساخت و تجهیز آن 2 میلیارد 
و 300 میلیون ریال هزینه شده است رحمان توکلی با اشاره 
به وسعت عملیات وگستردگی تاسیسات شرکت نفت وگاز 
اروندان افزود :شهرســتان های شادگان ، خرمشهر ، هویزه، 

دارخوین و بعضا سوســنگرد در گســتره فعالیت های این 
شــرکت واقع شده و تالش بر این اســت تا در حد مقررات 

شرکت به مناطق پیرامونی ارایه خدمات گردد
در ادامــه این مراســم فرمانده لشــکر عملیاتی 7 حضرت 
ولیعصر )عج( خوزستان از خدمات شرکت نفت وگاز اروندان 
و حسن نظر مدیر عامل این شرکت در کارهای عام المنفعه 
قدرانی کرد.سردار حسن حسین نژاد با بزرگداشت سالگرد 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، درباره شخصیت 
این شهید بزرگوار مطالبی بیان داشت و گفت :آنچه شهید 
حاج قاسم سلیمانی را ســردار دل ها و صاحب مکتب کرد 
،ابعاد وجودی این شــخصیت بی نظیر و بی بدلیل و معنوی 
می باشد در مراسم افتتاح این مدرسه رئیس آموزش پرورش 
شــادگان  نیز از مساعدت های شــرکت نفت وگاز اروندان 

تشکر و قدرانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان:

عملیات عمرانی 
احداث کمربندی 

خمینی شهراصفهان از 
سرگرفته می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد؛ 
عملیات ســاخت و تکمیــل کمربندی خمینی 
شــهر به عنوان یکی از طرح های مهم راهسازی 
اســتان اصفهان، پس از رفع معارضات بزودی از 

سرگرفته می شود.
علیرضــا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان بــه همراه معاونیــن این اداره 
کل، صبح روز پنج شــنبه ۱۱ دیماه ۱3۹۹ در 
محل فرمانداری خمینی شهر با نماینده منتخب 
مردم و فرماندار این شهرســتان دیدار کرد. در 
این جلسه ضمن بررســی طرح های عمرانی و 
اجرایی حوزه راه و شهرســازی این شهرســتان  

جهت رفع موانع، راهکارهایی ارائه شد.
مدیرکل راه و شهرســازی پس از بازدید میدانی 
در نشستی مشترک با بیان این مطلب که یکی 
از مأموریت هــای جّدی دولت خدمت رســانی 
به مردم اســت به محدودیــت ها و چالش های 

موجــود در روند پروژه های راهســازی اشــاره 
کرد و گفت: با همدلی و وحدت مســووالن در 
ارگان های مختلف می توان موانع اجرایی طرح 
های این شهرســتان را مرتفــع کرد که این امر 

توسعه خدمت رسانی به مردم را در پی دارد. 
وی در خصوص کمربندی خمینی شــهر اظهار 
کــرد: جلوگیری از وقوع تصادفــات مرگبار در 
شــبکه راه ها وظیفه خطیری است لذا با تکمیل 
این پروژه عالوه بر کاهش تصادفات، در مصرف 

سوخت هم صرفه جویی خواهد شد.
قاری قرآن افزود: به لطف خدا در چند ماه اخیر 
تامین اعتبار برای این پروژه انجام شــده است 
و پــس از رفــع معارضات بزودی از ســرگرفته 

می شود.
گفتنی است پروژه کمربندی خمینی شهر بعد از 
تقاطع چشــمه الدر آغاز و به پل سلیمان خاطر 
در محور آزادگان ختم می شــود، جهت کاهش 
تردد در منطقه مسکونی، بهسازی وضعیت عبور 
و مرور و کاهش بار ترافیکی در بخشی از بزرگراه 
آزادگان، میدان استقالل و بلوار دانشگاه صنعتی 
اصفهان تا خمینی شــهر و ایجاد دسترســی به 
کاربری های ایجاد شــده جدید از جمله شهرک 
صنعتی الکترونیک احداث شــده است و اظهار 
امیدواری می شــود با همراهی و تعامل، هرچه 

زودتر شاهد بهره برداری از آن باشیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در جلسه کارگروه 
توسعه مدیریت:

رعایت حقوق شهروندی و صیانت از 
حقوق مودیان محترم از وظایف اصلی 

اداره کل است

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، 
با حضور مدیرکل، و اعضای کارگروه توسعه مدیریت عملکرد اداره 
کل و حبیبی، معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی سازمان 
برنامه و بودجه اســتان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.ســعید 
حوائج مدیرکل امور مالیاتی اســتان با بیان اهمیت توسعه خدمات 
الکترونیکی جهت ارتقاء رضایتمندی مودیان مالیاتی اظهارداشت: 
سازمان مالیاتی در حال گذر به مرحله هوشمند سازی کامل است. 
در این مرحله ریزداده ها بــه پرونده مودیان الصاق می گردد و هر 
مودی براساس شاخص های اقتصادی و ریزداده های واقعی مربوط 
به شــغل خود مالیات پرداخت می کند. ایــن همان نظام مالیاتی 
منصف و عدالت محوری هست که زمینه رضایتمندی هرچه بیشتر 

مودیان را فراهم می کند.
وی به اقدامات شــاخص در زمینه گســترش خدمات الکترونیکی 
اشاره کرد و اظهارداشت: در سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان 
مالیاتی بیــش از 30 خدمت مالیاتی به صــورت الکترونیکی ارائه 
مــی گردد. ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از خدمات جدید و موثر 
سازمان است که عالوه بر کاهش تردد غیر ضروری در دوران شیوع 
بیماری کرونا موجب تســهیل و تســریع در دریافت اوراق مالیاتی 

شــد و مورد اســتقبال مودیان مالیاتی قرار گرفت.حوائج همچنین 
درخصوص برون سپاری فعالیت ها بیان کرد: درابتدای سال جاری 
اســتعالم نقل و انتقال امالک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی برون 
ســپاری گردید. این اقدام، گام ارزنده و ماندگاری در جهت توسعه 
دولت الکترونیک محســوب می شــود.وی تاکید کرد: با اســتقرار 
میز خدمت حضــوری از طریق بهبود و تســهیل در ارائه خدمات 
به مودیان، زمینه تکریم هر چه بیشــتر مودیان و برقراری عدالت 

مالیاتی فراهم خواهد گردید.
 و اجــرای این طرح کمک شــایانی در ارتقاء رضایتمندی مردم از 
عملکرد دســتگاههای اجرایی را فراهــم خواهد کرد .مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان قزوین با اشــاره به مصوبات ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا اظهارداشــت: با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری کرونا و 
اثرات منفی آن بر کســب و کارها، برای حمایت از فعاالن اقتصادی 
تســهیالت مالیاتی زیادی در قالب بسته حمایتی برای مودیان در 
نظر گرفته شده است در همین راستا اطالع رسانی جامعی از طریق 

جراید و رسانه ها برای آگاهی مودیان صورت گرفت.
حوائج در پایان گفت: رعایت حقوق شــهروندی و صیانت از حقوق 
مودیان محترم از وظایف اصلی اداره کل است. امور مالیاتی استان 
به منظور ایجاد اعتماد بین مردم و جلب رضایت حداکثری مودیان 
محترم مالیاتــی اقدامات و فعالیتهای گســترده ای را درخصوص 
رعایت حقوق شــهروندی و ســالمت اداری به انجام رسانده است. 
نهایت تالش ما این اســت که همکاری نزدیکی با فعاالن اقتصادی 
داشته باشیم و با تشــخیص مالیات صحیح و عادالنه، طوری عمل 
کنیم که فضای کســب و کار و ســرمایه گذاری و تولید در کشور 

رونق بیشتری یابد.

گزارش

مراسم افتتاح مدرسه سه کالسه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دارخوین

آگهی مفقودی
برگ ســبز یک دستگاه خودرو سواری ســمند ال ایکس مدل 1386 به رنگ سفید 
روغنی به شــماره موتور 12486201053 و شماره شاسی 73292628 به شماره پالک 
ایــران 18-337 ط84 متعلــق به طیبه بهرامــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.
*******************************************************

 BARDO-OHV برگ سبز)شناســنامه( و کارت خودرو وانت سیســتم پیکان تیپ
برنگ سفیدشــیری -روغنی مدل 1393 بشــماره موتور 118P0057208 و شماره شاسی
NAAA36AA6EG660241 و شــماره پالک ایــران 94-972ب76 به نام احمد رنجبر 

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

بــه شــماره ســریال 9578259 و شــماره مجــوز  مجــوز حمــل ســالح شــکاری 
020064156661 تاریــخ اعتبــار 1403/3/24 متعلق به هوشــنگ ملک پور حیدری 

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

بــرگ سبز)شناســنامه( خــودرو پژو سیســتم پــژو 405 تیــپ GLX-XU7 برنگ 
خاکســتری متالیــک مــدل 1395 بشــماره موتــور 124K0783537 و شــماره شاســی
NAAM01CE2FK514582 و شماره پالک ایران 84-223ص21 به نام تیمور مرادی 

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

مــدرک فــارغ التحصیلــی بــه شــماره 149412700568 متعلــق بــه اینجانــب 
رضافراشــیانی فرزند مهدی به شــماره ملی 5210028755 صــادره از جغتای درمقطع 
کارشناســی رشــته علوم و صنایع غذایی صادره از واحددانشــگاهی آزادسبزوارمفقود 
گردیده اســت وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شــوداصل مدرک را به دانشگاه 

آزاداسالمی واحدسبزواربه نشانی بلواردکترسیادتی ارسال نماید.)نوبت اول(
*******************************************************

برگ ســبز و ســندکمپانی موتورســیکلت پرند CDI 125 مدل 1387شــماره پالک 
 NB3 *** 125P8787069  ایران764-61447 شماره موتور *32614150*شماره تنه

* به نام ابوالفضل بازقندی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*******************************************************

برگ سبز و سندکمپانی سواری پژوپارس مدل13921392 شماره پالک ایران32-
865ج48 شماره شاسی NAAN21CA8DK169461 شماره موتور 124K0250177به 

نام سیدحسین حسینی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد
*******************************************************

بــاری  ســبز(کامیون  مدارک)سندقطعی،ســندکمپانی،برگ  کلیــه 
موتــور  ایران14-897ع12شــماره  پــالک  شــماره  رنومیدالم16/270مــدل1383 
83M0596291 شــماره شاســی NAD45ACAO00024988 به نام رحمت اله سهرابی 

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

سند کمپانی وکارت وبیمه نامه  خودروی سواری سیستم پراید تیپ سایپا 141 ای   
مدل 1388رنگ نوک مدادی متالیک   به انتظامی 148ب 71ایران49 به شــماره موتور 
3109778وبه شاســی  S1482288304172 به نام ســید غریب موســوی  گردیده و از 

درجه ی اعتبار ساقط میباشد یاسوج
*******************************************************

 کارت هوشمند به شماره2619743 خودرو کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ ال کا 
42/1921 مدل 1355 به رنگ سبز زیتونی روغنی  به شماره انتظامی732ع11ایران23 
به شــماره موتور 10011482 و به شــماره شاســی 14163297 بنام علی غالمی بهرفر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد یاسوج
*******************************************************

کلیه مدارک اعم از برگ ســبز ســند کمپانی و کارت خودرو سواری سواری سیستم 
پــژو تیــپ 405جی ال ایکــس ای 1/8مدل 1389به رنــگ نقره ای متالیک به شــماره 
انتظامی663ص38ایران49و به شــماره موتور 12489089494و به شــماره شاســی  
NAAM01CA3AE210221بنام اســکندر بهتری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد یاسوج
*******************************************************

ســند مالکیت ســواری پژو پارس مدل 1383 شــماره پالک ایــران59-467ب11 
شــماره موتور 12682003537 شــماره شاســی 82823265 مفقودگردیــده و فاقد 

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

اینجانب صادق صادقی چاکلی مالک ســواری پژو 405 به رنگ نقره ای متالیک مدل 
1387 شــماره موتور 12486238267 شــماره شاســی 40331611 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور المثنی اســناد مذکور را نمــوده ام چنانچه هرکس 
ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه 
اول مراجعــه نماید.بدیهی اســت پــس از  انقضای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

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

مفقودی پروانه بهداشتی بهره برداری
پروانه بهداشــتی بهره برداری دامداری ماکیان گوشــتی به شــماره 13295/005 
تاریــخ 82/8/4  ، شــماره و تاریــخ پروانــه تاســیس 10701/005-81/7/9 بــا  کد 
2140411213435  تعاونی مرغ گوشــتی 838 ظرفیت کل گله بیســت و هشت هزار 
قطعه واقــع در مازندران-جویبار بخش گیل خواران قریــه چفتی مفقود گردیده و فاقد 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داروسازان فردوس آرا 
)سهامی خاص( شماره ثبت 1301 شناسه ملی 10480064221

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت میگردد تا درجلسه مجمع 
عمومــی عادی بطور فوق العاده شــرکت که در ســاعت 10 صبح مورخ دوشــنبه 
1399/10/28 در شــاهرود ، محــل کارخانه واقع  در شــهرک صنعتی ،خیابان 

کارگر شش تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - حسین ملک زاده 

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

 1399/09/04 مــورخ   139960331011001539 شــماره  رای  برابــر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بتول ســلطانی بوئینی بشناسنامه شــماره 16 صادره از بوئین زهرا 
فرزند ابراهیم در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 
100/17 متر مربع مفروز از پالک شــماره 447فرعی از 170اصلی واقع در البرز 
و بــا خریداری از آقای رضــا گلچهره و با مالکیت مالک اولیه آقای شــعبانعلی ناصر 
خاکــی تاییــد مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم 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 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/15

)م الف 99/773( 
محمد شکری - رئیس اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه سه کرج 
از طرف حسین رضا نوری شاد

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 4239/7032 واقع در بخش یک ثبتی شاهرود 
در دفتــر 305 صفحــه 52 ذیــل ثبت 41571 به نــام آقای علیرضا عجــم اکرامی صادر 
و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده برابر استشــهادیه المثنی اعالم مفقودیت سند 
مالکیت به علت جابجایی را نموده اســت و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نمود 
لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند 
مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود اعالم 
در غیــر ایــن صورت پس از انقضای مهلــت قانونی اعتراض ، ســند مالکیت المثنی وفق 
مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپی سند 504283 پ 90 میباشد. برابر سند رهنی 
به شماره 2973 مورخ 1392/1/21 در قبال 342874964 ریال در رهن بانک مسکن 

شعبه شهید مدنی قرار دارد. تاریخ انتشار 1399/10/15 
 مصطفی بخشی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

دادنامه
بــه تاریــخ 99/10/1- شــماره پرونــده 418/99 ش 111 ح ، شــماره دادنامــه: 
667/99- مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 111 شــورای حل اختــالف اللجین ، خواهان: 
مجیــد زارعی فرزند ســیف اله بــه آدرس اللجین بهار ، روســتای هارون آبــاد ، خوانده: 
پریــوش مبارکــی فرزنــد حمزه بــه آدرس مجهــول المکان ، خواســته: اســترداد وجه ، 
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
جلســه شــورا تشکیل شده و قاضی شــورا با  توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید )رای شورا( در این پرونده خواهان 
آقــای مجید زارعی فرزند ســیف اله دادخواســتی را بــه طرفیت خوانــده خانم پریوش 
مبارکــی فرزند حمزه به خواســته مطالبــه وجه به مبلــغ 140/000/000 ریال بانضمام 
کلیه خســارات و هزینه های دادرســی با احتســاب خســارت تاخیر تادیه تقدیم و ضمن 
پیوست نمودن یک فقره فیش بانکی حاکی از انتقال وجه چنین اشعار داشته اند که مبلغ 
خواســته را به اشتباه به حســاب بانکی خوانده واریز نموده ام فلذا تقاضای صدور حکم 
به رد مبلغ خواسته توسط خوانده به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در امر تادیه  
را درخواســت نموده اند در مقابل خوانده با وصف ابالغ قانونی اخطاریه )نشــر آگهی( در 
جلســه دادرســی حاضر نگردیده اســت مع الوصف با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات 
پرونــده خصوصا اســناد و مدارک مربوط بــه نقل و انتقال صــورت پذیرفته در خصوص 
مبلغ خواســته علی الخصوص و ســند مربوط به واریز مبلغ خواســته به حساب خوانده و 
مودای شــهادت شاهد و مفاد ســوگند خواهان مبنی بر اینکه وجه را به اشتباه به حساب 
خوانده واریز و اســتعالم به عمل آمده از بانک صادرات اللجین و عدم حضور خوانده در 
جلســه دادرســی و عدم دفاع در برابر دعوی مطروحه واریز مبلغ خواســته را به حساب 
خوانده ناشــی از اشتباه و متعاقبا دارا شــدن غیر عادالنه تشخیص داده و ضمن موجه و 
ثابت دانستن دعوی مطروحه مستندا به ماده 265 قانونی مدنی و همچنین مواد 515 و 
502 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به اســترداد مبلــغ 140/000/000 ریال به خواهان به علت دارا 
شدن بالجهت و همچنین پرداخت مبلغ 1/795/0000 ریال بابت هزینه دادرسی  ابطال 
تمبر و به پرداخت خســارت تاخیر در امر از تاریخ تقدیم دادخواســت 99/6/24 لغایت 
اجرای حکم با نرخ و شــاخص ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که ازناحیه واحد 
اجرا محاســبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین شورا 

و متعاقبا ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد.
قاضی شعبه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان محمد نقی آهنگری دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی احمدی به خواسته 
مطالبه خســارت ارائه که در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین به کالســه 622/99 
ش 111 ح ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی 
خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز - 
تاریخ 99/11/18 ساعت 5 در حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین حاضر و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

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

برابر رای شــماره 139960312004005985 - مورخه 1399/07/29 موضوع 
کالســه  1395114412004000609 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم زری رزاقی فرزند طاهر 
بشــماره شناســنامه 1168  شماره ملی  2121342982 درششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 88/45 مترمربع جدا شده ازتمامت/قسمتی از پالک 5010 
فرعی از یک- اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای خیابان ســعدی شمالی  بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از بهرام محمدآق آتابای )مالک رســمی(، لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف:9273 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1399/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1399/10/29
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
حوزه ثبتی چالوس 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/9/1390ملــک متقاضی که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی 
محــرز و رای الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــی میگردد: 3745 
فرعــی از 41 اصلی واقع درقریه چالوس محله بخش کالرســتاق حوزه ثبت ملک چالوس 
به نام بهرام نعمتی دولت آبادی مع الواســطه خریداری از مالکیت رسمی محمدمیارکیانی 
مبنی برصدور ســندمالکیت نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
303.85 مترمربــع خریداری گردید. لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامــه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با 
رای هیــات پس از تنظیم اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
تاریخ انتشار : 1399/10/01 
تاریخ انتشار : 1399/10/15 

م.الف: 19907905
نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
حوزه ثبتی چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/9/1390ملــک متقاضی که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی 
محــرز و رای الزم صــادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــی میگردد: 1066 
فرعی از 15 اصلی واقع درقریه نورســر بخش کالرســتاق حوزه ثبت ملک چالوس به نام 
حبیب اله شــوقی مع الواســطه خریداری از مالکیت رســمی محمدحســین شعبانی مبنی 
برصدور ســندمالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 525.76 
مترمربع خریداری گردید. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز از طریــق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تــا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . 
معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با 
رای هیــات پس از تنظیم اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار : 1399/10/01 
تاریخ انتشار : 1399/10/15 

م.الف: 19907892
نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهی اخطار اجرایی
مشــخصات محکوم علیه: زهرا سادات بنی هاشمی کهنگی مجهول المکان ،مشخصات 
محکــوم له: مهــرداد محمدی چیگوئــی فرزند علی محمد به نشــانی کاشــان میدان معلم 
ابتدای کوچه شریفی نژاد سمت چپ ، به موجب رای شماره 1179/98 تاریخ 98/11/1 
حوزه - شــورای حل اختالف شهرســتان کاشــان ) به موجب رای شــماره - تاریخ - شعبه 
سیزدهم دادگاه عمومی -( که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
خســارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 235879- 
97/4/1 لغایــت اجــرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای غیابی اســت 
هزینه اجرا به میزان نیم عشــر از محکوم به از محکوم علیه قابل وصول می باشــد. ماده 
34 قانــون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهــد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به ازآن میســر باشــد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.
دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان کاشان

آگهی اجرائیه
مشــخصات محکوم له : یداله مطری فرزند عبدشــاه ، به نشــانی دیلم بازار کویتیها 
مغازه ، مشخصات محکوم علیه: صمد کریمیان فرزند قربانعلی به نشانی دیلم نبش کوچه 
کتابفروشــی سروش کابینت سازی همامنش ، محکوم به: به موجب حسب دادنامه شماره 
97/395 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال سی میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی از تاریخ تقدیم 
دادخواســت تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له فلذا ظرف مهلت 10 روز اقدام شــود 
در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد. محکوم علیه مکلف به رعایت ماده 34 

قانون اجرای احکام مدنی می باشد. م الف/164
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف دیلم

آگهی تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی
نظــر بــه اینکه مالک پــالک 369 فرعی از ســنگ 128 اصلی به موجب درخواســت 
11830 - 1399/08/05 خواهان حذف بهای ربع اعیان از پالک مذکور میباشد که پس 
از بررســی مفاد پرونده مشــخص شــده مالک بهای ربع اعیان دولت تاج رحیمی است که 
بهای ربع أعیان پالک مذکور به موجب نظریه کارشناسی شماره 1884 - 1399/09/05 
به این اداره طبق ماده 947 قانونی مدنی اعالم شــده است ، لذا مراتب طبق تبصره یک 
ماده 105 آئین نامه اصالحی ثبت امالک در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار یک مرتبه 
آگهی تا ذینفع جهت اخذ سپرده به این اداره مراجعه نمایند و در صورتی که تضییع حق 
صورت پذیرفته باشــد ظرف مدت یک ماه پس از رؤیت آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و 

گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه شود. 6958
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبا اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه بمساحت کل 205 مترمربع 
بشماره 2 فرعی از 120 اصلی واقع در آبسرد که ذیل ثبت و صفحه 404 دفتر جلد 48 
دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 109995 بنام مهدیه جعفری صادر و تسلیم گردیده 
است. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء شهود در ذیل آن بشماره 
4729- مورخ 1399/11/02  بگواهی دفترخانه 4 دماوند رسیده مدعی است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشــده مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور ســند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده 
اعاده و از ادامه عملیات خود داری شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند 

مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 6959
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری بمقدار 1514 سهم مشاع از 9804 سهم ششدانگ عرصه 
و اعیــان  بشــماره 39 فرعــی از 194 اصلی واقــع در صالح آباد جزء حــوزه ثبتی دماوند 
انتقالی از اســرافیل رزمــی وایقان و عزیزاله جمالــی قریه خانباغی و ســلدوز عبادزاده 
برابر ســند 51972 مــورخ 1393/03/28 دفتر 11 اســناد رســمی دماوند ذیل ثبت 
119455 صفحــه 236و243و239 دفتر جلد 665 دارای ســندمالکیت چاپی بشــماره 
246976و246978و246977  بنــام عبــاس نیائــی انتقــال که پس از تجمیع اســناد 
مشــاعی بشــماره 51972 مورخ 1393/03/22 سندمالکیت بشــماره چاپی 760365 
صادر و تســلیم گردیده اســت. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلی که امضاء 
شهود در ذیل آن بشماره 12719- مورخ 1399/06/10  بگواهی دفترخانه 3 دماوند 
رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور ســند مالکیــت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک 
اصالحــی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس 
سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شود در غیر این صورت پس 

از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 6960
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند


