
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 6

مفقودی
س��ند موتور سیکلت س��یوان مدل 90 رنگ طوس��ی بشماره پالک 
375- 93521 بش��ماره موتور  NDR15005155341  بشماره 
تنه  NDR150F9041655 بنام س��هراب افخمی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد .
 سردشت 

سیس��تم  وان��ت  خ��ودرو  مال��ک  امی��ری   حس��ین  اینجان��ب 
بدن��ه  وش��ماره  ل28   687 ش��هربانی41    ش��ماره  ب��ه  پی��کان  
 114F0032555وش��ماره موت��ورNAAA46AA2DG379727
بعلت فقدان اسنادفروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .

    پیرو چاپ آگهی ماده 3) تعیین تکلیف( دو نوبتی ) نوبت اول 96/6/7(
 و )نو بت دوم 96/6/22( روزنامه تفاهم  به ش��ماره م الف: 286 امضای 
رییس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ اشتباها منوچهر کاظم اصالنی درج 

شده که بدین وسیله به قدیر یوسفی نیا اصالح می گردد.

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه 
مهران دروکی فرزند محمدرضا به نش��انی مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9509977458201317 مورخ 95/12/19 صادره از 

شعبه 52 در پرونده کالسه  950970  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج در روزنامه 
3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/2/25 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای حکم در 

حق خواهان بانک رسالت 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د. ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینص��ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    

 32545

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه علی اصغر 
جمش��یدپناه فرزن��د رجبعلی و مجید یزدان ش��ناس خور فرزند محمد و علی جمش��ید پناه 
فرزن��د محمد معصوم به نش��انی مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد چ��ون وفق دادنامه 
ش��ماره 9609977458200017 مورخ 96/1/21 صادره از ش��عبه 52 در پرونده کالس��ه  

951088  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 2/725/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری  

4- خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیالت اعطائی به مبلغ 37/000/000 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 95/11/23 تا اجرا بدلیل فقدان شرایط  ماده 522 ق.ا.د.م و گذشت 
بیش از 5 سال از اخذ وام لذا بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره 

اجرای احکام در حق خواهان تعاونی ثامن االئمه 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د. ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    32546 

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه 
مهدی رحیمی فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد چون 
وفق دادنامه ش��ماره 9509977458201349 مورخ 95/12/24 صادره از شعبه 

52 در پرونده کالسه  950974  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 685/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/3/13 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای حکم در 

حق خواهان بانک رسالت 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د. ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینص��ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    

 32547

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه کامبیز 
قربان نیا فرزند عسگر به نشانی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه 
ش��ماره 9609977458200064 مورخ 96/1/27 صادره از شعبه 52 در پرونده کالسه  

951083  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 4/750/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
3-حق الوکاله وکیل طبق قانونی وکالی دادگستری 

4- خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک مورخ 95/7/13 تا اجرای حکم بر 
مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 

تعاونی ثامن االئمه 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د. ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    
 32552

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه 
غالمرضا مرشدلو فرزند محمدقلی به نشانی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9509977458201359 مورخ 95/12/25 صادره از 

شعبه 52 در پرونده کالسه  950973  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
3- خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/5/7 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای حکم در 

حق خواهان بانک رسالت 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د. ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینص��ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    

32551

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
علی مجدی فرزند محمدابراهیم به نشانی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9509977458201206 مورخ 95/11/24 صادره 

از شعبه 52 در پرونده کالسه  950838  محکوم به 
پرداخت 1- مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
3- ح��ق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانون��ی کانون وکالی دادگس��تری در حق 

خواهان تعاونی معین الرضا 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باشد. ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 52  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد    
 32544

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم ( 
1-شماره پرونده اجرایی 950404 ش اجرائی 

2-محک��وم له : خان��م فریبا کاظمی مش��کنبری- ب��ه آدرس تبری��ز خیابان منجم 
چوستددوزان جنب کافه جمشید پالک9  

محکوم علیه : ش��رکت سبالن پی س��نگ- به آدرس میاندوآب خیابان امام روبروی 
هتل برنجیان پاساژ سبالن 

محکوم به : مطالبه مبلغ 387/000/000 ریال از بابت اصل خواسته 
مورد مزایده : عبارت است از : عبارت است از سرقفلی حدود 18 مترمربع یک باب 
مغازه بشماره 222 واقع در شهرس��تان میاندوآب خیابان امام روبروی هتل برنجیان 
پاس��اژ س��بالن طبقه اول انتهای ضلع غربی که توس��ط کارش��ناس محترم به قیمت 
1/350/000/000 ریال معادل یکصدو س��ی وپنج میلیون تومان قیمت گذاری شده 
اس��ت . که با توجه به تقاضای محکوم له و بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از طرف 
محکوم علیه مغازه فوق توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شد . نظر به مرحله 

دوم مزایده قیمت پایه حذف و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . 
شرایط مزایده : 

الف- برنده مزایده بایس��تی ده درصد از مبلغ پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت نماید . 

ب- ش��رکت کنندگان میتوانند تا مدت 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این 
دفتر  از مال مورد مزایده دیدن فرمایند . 

ج- مزایده روز دوش��نبه مورخه 96/07/17 راس س��اعت 11صبح در دفتر ش��عبه 
س��وم دادگاه حقوقی میاندواب با حضور نماینده محترم دادستانی دادسرای عمومی و 

انقالب میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شد . 
د- کلیه هزینه های نقل و انتقال و ... به عهده برنده مزایده میباشد . 

عبدالعلی زاده- مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری میاندوآب  
تاریخ انتشار : 96/06/23 
م الف78 

ابالغ اجرائیه .مهدی امیری فرزند محمد پیرو آگهی های منتش��ره قبلی در خصوص 
دعوی نزهت الزمان علوی زرگر بطرفیت شما بدین وسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه 
2/930267 منج��ر ب��ه صدور اجرائیه علیه ش��ما مبنی بر ضمن ص��دور حکم به ثبوت 
عقد بیع بین محکوم له و مهدی امیری فرزند محمد در خصوص یک دس��تگاه آپارتمان 
پالک ثبتی 1/218/3371 فرعی از 183 اصلی بخش ده مش��هد محمدعلی چوپان زاده 
جاغرق فرزند حس��ین را به فک رهن پالک ف��وق الذکر از رهن بانک رفاه و محمدعلی 
چوپان زاده جاغرق فرزند حس��ین و خان��م گل گز صارم عزیزی فرزند بابا را به عنوان 
مالکی��ن ثبتی پالک ذکر ش��ده به اخذ پای��ان کار و صورت مجل��س تفکیکی از ادارات 
مربوطه و نهایتا تنظیم سند به نام محکوم له و هر سه محکوم علیه را به تکمیل و تحویل 
اپارتمان به محکوم له و مهدی امیری فرزند محمد را به پرداخت خسارت ناشی از عدم 
انجام تعهد از تاریخ 93/11/15 تا تقدیم دادخواس��ت 93/12/11 از قرار هر روز یک 
میلی��ون ریال در حق محکوم له محکوم می نماید ضمنا مهدی امیری مبلغ 2/000/000 
ری��ال خان��م گل گز صارم عزیزی مبل��غ 2/000/000 ری��ال و محمدعلی چوپان زاده 
جاغرق مبلغ 121/370/000 با عنایت به محکومیتشان سهم خود را از هزینه دادرسی 
و ه��ر ی��ک مبلغ 3/600/000 ریال باب��ت حق الوکاله وکی��ل در مرحله بدوی در حق 
محک��وم له پرداخت نمایند ضمنا نیم عش��ر دولتی ب��ه مبلغ 2/280/000 ریال از مهدی 
امیری و مبلغ 3/700/000 ریال از گل گز صارم عزیزی و مبلغ 201/200/000 ریال 
از محمدعلی چوپان زاده جاغرق وصول خواهد شد . گردیده است لذا مراتب فوق طبق 
م��واد 9 و 188 و 119 قان��ون اجرای احکام مدنی یک نوب��ت در روزنامه محلی درج 
میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتش��ار بموقع اجرا گزارده خواهد ش��د . پس از این 
برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به ش��ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قس��مت اجرا اعالم نمایید.
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مشهد   32553 

آگهی مزایده مرحله دوم
به موجب پرونده اجرایی به ش��ماره 950445ش��عبه اول اج��رای احکام مدنی 
دادگس��تری شهرستان درگز محکوم علیه آقای  حیدر مهرپرور تاج الدین فرزند 
موس��ی الرضا محکوم به پرداخت 126/000/000 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له آقای س��ید فرخ حس��ینی فرزند حسین محکوم گردیده است لذا 
با عنایت به اینکه محکوم علیه تاکنون نس��بت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده 
اس��ت لذا بنا به تقاضای محکوم له از طریق دایره اجرا اموال وی به مش��خصات 
من��درج در ذیل یک باب منزل مس��کونی )دو طبق��ه( طبقه باالی همکف با زیر 
بنای 92متر مربع بنای مسکونی بصورت اسکلت آهنی و مهندسی ساز با قدمت 
10 س��ال س��اخت واقع در بلوار صیاد شیرازی خیابان مطهری کوچه اول سمت 
چپ که توس��ط کارش��ناس رس��می دادگس��تری آقای یونس تقی پور جمعا به 
قیم��ت 800/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که مقرر گردیده در تاریخ 
1396/07/15 روز ش��نبه س��اعت 11 لغایت 12 از طریق مزایده حضوری و 
با حضور نماینده دادس��تان درگز در محل اجرای احکام مدنی به فروش برس��د 
مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده به کس��انی ک��ه باالترین مبلغ را پیش��نهاد نمایند 
واگ��ذار خواهد ش��دمتقاضیان به خرید می توانن��د حداکثر ظرف مدت پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از اموال 
توقیفی داده ش��ود بدیهی اس��ت ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از 

برنده مزایده دریافت خواهد شد تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.
رئیس اجرای احکام دادگستری درگز-محمود مختاریان

همدان
قطببهداشتیغربکشورمیشود

نماین��دگان  تفاهم-همدان:رئی��س مجم��ع 
استان همدان تصریح کرد: با پیگیری های مجمع 
نماین��دگان و مدیران اس��تانی، به زودی اس��تان 
همدان قطب بهداش��تی غرب کشور خواهد شد. 
امیر خجس��ته دیروز در آئین گرامیداش��ت روز 
بهورز در استان همدان ضمن تبریک به بهورزان 
گفت: خوشبختانه وفاق و همدلی خوبی در میان 
مدیران و مس��ئوالن اس��تانی و مجمع نمایندگان 
وجود دارد که همین امر موجب به ثمر نشس��تن 
بس��یاری از پروژه های روی زمین مانده همچون 
راه آهن ش��ده اس��ت.وی موفقیت به��ورزان در 
روستاها و حل مسائل بهداشتی در این محیط را 
از دستاوردهای پس از انقالب عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر مشکالت بهداشتی در روستاها با 
همت این عزیزان به حداقل ممکن رسیده است.

خجسته با اش��اره به اینکه از منظر شاخص های 
بهداش��تی در جای��گاه خوبی قرار داری��م، ادامه 
داد: برطرف ش��دن مشکالت سوءتغذیه، افزایش 
مراقبت های بهداش��تی و کاهش میزان مرگ ومیر 
از دس��تاوردهای حضور بهورزان در روستاها به 
ش��مار می رود.وی تأکید ک��رد: از عملکرد وزیر 
بهداش��ت حمایت خواهیم کرد، چرا که اس��تقرار 
نظام تحول س��المت یکی از افتخ��ارات بزرگ 
جمه��وری اس��المی و دولت اس��ت و همه مردم 
نیز از عملیاتی ش��دن این نظ��ام رضایت دارند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در مسائل بهداشت و درمان 
ابتدا باید در حوزه بهداشت سرمایه گذاری کنیم، 
یادآور ش��د: رویکرد دولت پرداختن به مس��ائل 
بهداشتی و پیش��گیری بوده و برای این موضوع 
سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است.وی در 
بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در حال 
حاضر بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان 
در غرب کشور فعال اس��ت که با عزم مدیران و 
مس��ئوالن استانی به ثمر نشس��ته است.خجسته 
ادامه داد: بیمارس��تان سوختگی این استان با 20 
میلیارد تومان اعتبار در غرب کشور مورد رجوع 
مردم است و در سطح عالی فعالیت می کند.وی با 
اشاره به بیمارستان 220 تختخوابی اکباتان شهر 
همدان گفت: این بیمارستان با پیگیری نمایندگان 
استان و تزریق منابع الزم تا مهرماه سال آینده به 
بهره برداری خواهد رس��ید. خجسته با بیان اینکه 
تحوالت چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان 
در اس��تان در راه اس��ت، افزود: با حضور وزیر 
بهداشت وضعیت بیمارستان های امام خمینی)ره( 
و فاطمیه مورد بررسی قرار گرفته و تحوالتی در 

آنها ایجاد خواهد شد.

خبرنامه

کاهشآمارآفاتطغیانمگسزیتون
بهباغاترودبار

مدیر جهاد کش��اورزی رودبار گفت: امسال از 
طغیان آفت مگس زیتون خبری نبود و محصوالت 
باغ��ات زیتون از کیفیت باالیی برخوردار هس��تند. 
مسلم طوفان در گفت و گو با ایسنا، گفت: 85 درصد 
تولید و ف��راوری زیتون کش��ور در رودب��ار تولید 
می ش��ود و هم اکنون زیتون کاران در حال برداشت 
محصول از باغات زیتون هس��تند. وی با اش��اره به 
اینکه برخی از س��ال ها س��ال آور و برخی سال ها 
سال  نیاور است، افزود: در سال آور بیش از 18هزار 
تن زیتون در رودبار تولید می ش��ود و چون امسال 
سال نیاور است، پیش بینی شده است، بالغ بر 15هزار 
و 300تن زیتون در باغات رودبار برداش��ت ش��ود. 
طوفان ادامه داد: خوش��بختانه با اقدام انجام ش��ده 
امسال آفت مگس زیتون طغیان نکرد و محصول با 
کیفیتی در حال برداش��ت است. وی انجام مبارزات 
شیمیایی و بیولوژیکی را از جمله عوامل کاهش آمار 
جمعیت��ی آفات عنوان کرد. مدیر جهاد کش��اورزی 
رودبار خاطرنش��ان کرد: 22ه��زار نفر هم اکنون در 
تکاپوی برداش��ت زیتون هس��تند. وی با اش��اره به 
اینکه اخیرا برداش��ت زیتون توس��ط زیتونکاران به 
جای چوب زنی با دست انجام می شود، تصریح کرد: 
چوب زدن شاخه درخت برای افتادن زیتون موجب 
ضربه به میوه می شود و در مجموع ماندگاری آن را 
نیز کاهش می دهد که خوشبختانه انجام این کار در 

رودبار بسیار کاهش یافته است. 

احداثنیروگاههایمولدمقیاسکوچک
بامشارکتبخشخصوصی

توزیع  ش��رکت  تفاهم-لرس��تان:مدیرعامل 
نی��روی ب��رق اس��تان چهارمحال وبختی��اری از 
احداث دونیروگاه مولد مقیاس کوچک گاز سوز 
وص��دور 11 موافقتنامه با بخش خصوصی برای 
اح��داث و راه اندازی مولده��ای مقیاس کوچک 
در نقاط مختلف اس��تان خبر داد.»مجید فرهزاد« 
اظهار کرد: به منظور اجرای سیاست های وزارت 
نی��رو و اقتصاد مقاومتی، دو مولد مقیاس کوچک 
گازس��وز ب��ا ظرفیت 8 م��گاوات در ش��هرهای 
فرخش��هر وبروجن با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد 
تومان توسط بخش خصوصی احداث شده است 
که نیروگاه شهرک صنعتی بروجن به بهره برداری 
رس��یده و نی��روگاه فرخش��هر در ح��ال احداث 
و راه ان��دازی اس��ت.وی کاه��ش تلف��ات انرژی 
الکتریکی، افزایش امنیت شبکه، کاهش عوارض 
زیس��ت محیطی و صرفه جوی��ی در مصرف برق، 
رفع افت ولتاژ، حمایت از سرمایه گذاران در زمینه 
تولید پراکن��ده و ایجاد اش��تغال را از مزیت های 

احداث نیروگاه های مقیاس کوچک برشمرد.

خبرنامه

پنجشنبه 23 شهریور1396 سال سیزدهم ـ شماره 3182 

بشماره ابالغ 9610107514802087 . خواهان پویا مهرپور با وکالت مهدی 
میزبان دادخواس��تی بطرفیت خواندگان بهنام حروف قناد و ابوالفضل روحانی و 
ایمان ش��ریفیان کرکچی و رضا رحمتی و حسن دلگشا به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو بعالوه خسارات و هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609987514800307 شعبه  318 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره چهار مش��هد ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/13 ساعت 
9:30 صبح تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد            

 32554

آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660313010000906 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای علی علی مرادی فرزند کاکه اله بشماره شناسنامه 1 صادره از بوکان در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 16/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 164و1112 
فرعی از 130-اصلی واقع در بخش17 شهرستان بوکان خریداري از آقای قاسم مهتدی مع الواسطه 
محرز گردیده که برای آن پالک 13164 فرعی از 130-اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/06/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/23 
محمود خضرزاده- رئیس ثبت اسناد و امالك بوكان 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ابوذر شاهرخی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ میش��ود در پرونده کالسه 960008 به موجب دادنامه شماره 9609977503800203 
صادره از ش��عبه 164 محکوم علیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2210000 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و درج در جراید 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چکها 
ب��ه مورخه های 1505/903681/32 -95/7/25 و 1505/5903680/46-95/6/25 و 
1505/903677/33 – 95/8/25 لغایت اجرای حکم بر اس��اس شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی در حق محکوم له می باش��د . پرداخت نیم عش��ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی 
بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم  اجرای حکم غیابی 
من��وط به معرف��ی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس��ب از محکوم له یا اب��الغ واقعی اجرائیه 
ب��ه محکوم علیه می باش��د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اج��رای ماده 73 ق.ا.د.م و 
م��اده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج میگردد تا. ظرف ده 
روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد 
اج��رای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و وص��ول هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 164  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد    32759 

ابالغ دادخواس��ت و وقت  رس��یدگی . بدین وسیله به مهدی دادخواه 
فرزند علی اصغر فعال مجهول المکان ابالغ میش��ود که محبوبه تفقدرخی 
دادخواس��تی به خواس��ته اس��ترداد جهیزیه به طرفیت ش��ما به شعبه 91 
ش��ورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه 91/960383 ثبت و برای 
روز سه شنبه مورخه 96/8/2 ساعت 8:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اس��ت لذا به اس��تناد ماده 73 ق-ا-د-م مراتب یک نوب��ت در روزنامه 
کثیراالنتش��ار درج میگردد ش��ما میتوانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه 
ش��ورای حل اختالف شعبه 91 شهرستان مشهد مس��تقر در مجتمع شهید 
مطهری به نش��انی بلوار شفا – شفای 30 مراجعه و با ارائه ادرس جدید 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر جهت 
رس��یدگی در شورا حاضر شوید . در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد ش��د .
مس��ئول دبیرخانه ش��عبه 91 ش��ورای حل اختالف مش��هد  32557

تفاهم-آذربایج��ان غربی: یک هزار و چهار 
واحد مس��کن مه��ر آذربایجان غرب��ی با حضور 
قائ��م مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی، مدیرکل راه 
و شهرس��ازی آذربایج��ان غرب��ی، ام��ام جمعه و 
فرماندار شهرس��تان نقده و جمعی از مسئوالن به 
صورت نمادین در شهرس��تان نقده به بهره برداری 
رس��ید. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مس��کن مهر در خصوص آخرین وضعیت پروژه 
مس��کن مهر تصریح ک��رد: پروژه مس��کن مهر با 
ه��دف س��اخت دومیلیون و 200 ه��زار واحد از 
س��ال 86 آغاز ش��د و تا به امروز ی��ک میلیون و 
960 هزار واحد احداث ش��ده است.احمد اصغری 
مهرآبادی با اش��اره به تاکی��د رئیس جمهور مبنی 
بر اتمام کارهای س��اخت مساکن مهر  و مشارکت 
همه جانبه ش��رکت های خدمات رسان ادامه داد: 
300 ه��زار واحد مس��کن مهر در س��طح کش��ور 
اح��داث ش��ده و در ص��ورت تکمی��ل خدم��ات 
زیربنای��ی ب��ه متقاضی��ان تحویل داده می ش��ود. 
مهرآبادی با اعالم اینکه  پرونده طرح مس��کن مهر 
در اس��تان  های یزد و زنجان بس��ته شده، تصریح 

کرد: برنامه ریزی ش��ده پرونده طرح مس��کن مهر 
استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
چهارمح��ال  و بختی��اری، کهگیلوی��ه و بویراحمد 
و اردبیل تا پایان آبان ماه امس��ال مختومه ش��ود.

وی در خصوص روند اجرایی طرح مس��کن مهر 
آذربایج��ان غربی اظه��ار کرد: س��هم آذربایجان 

غربی از طرح مس��کن مهر 51 هزار واحد بود که 
تاکنون 40 هزار واحد افتتاح ش��ده است.مدیرکل 
راه و شهرس��ازی آذربایجان غربی نیز در مراس��م 
بهره برداری از یک هزار و چهار واحد مس��کن مهر 
اس��تان گفت: امروز یک هزار و چهار واحد مسکن 
مهر ش��امل 318 واحد در ارومی��ه، 238 واحد در 

نق��ده، 144 واحد در میان��دوآب و 118 واحد در 
مهاباد افتتاح شد.ابراهیم مبارک قدم افزود: همچنین 
66 واحد در بوکان، 60 واحد در شهرس��تان تکاب 
و 60 واحد در شهرس��تان سلماس به بهره برداری 
رس��ید.وی از پیش��رفت 91 درصدی پ��روژه های 
مس��کن مهر آذربایجان غرب��ی خبر داد و گفت: در 
اجرای طرح مس��کن مهر در استان قرارداد ساخت 
40 هزار و 871 واحد در شهرهای باالی 25 هزار 
نفر جمعیت و 11 هزار و  چهل واحد در ش��هرهای 
زیر 25 هزار نفر جمعیت  منعقد ش��ده است.وی با 
بیان اینکه  پروژه های مس��کن مهر از مجموع 13 
شهر باالی 25 هزار نفر جمعیت در سطح استان در 
پنج ش��هر به اتمام رسیده، افزود: روند اجرای طرح 
مسکن ش��هرهای ماکو، نقده، شاهین دژ و بوکان از 
97 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.مبارک 
قدم همچنین از پرداخت 11ه��زار و 462 میلیارد 
ریال تس��هیالت یارانه ای برای طرح مس��کن مهر 
اس��تان خبر داد و افزود: 400 میلی��ارد ریال برای 
اجرای عملیات محوطه س��ازی پروژه های مسکن 

مهر استان هزینه شده است.

با حضور مسئوالن کشوری و استانی؛

۱۰۰۴واحدمسکنمهردرآذربایجانغربیافتتاحشد

 برگزاری دومین جشنواره انگور
در شهرستان ابهر

بخش��دار مرکزی ابهر گفت: دومین جشنواره 
انگور شهرس��تان ابهر در حالی برگزار می شود، که 
این جش��نواره پتانسیل ملی ش��دن را دارد. »علی 
محمدیان« در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، اظهار 
کرد: امروز ش��اهد افتتاحیه دومین جشنواره انگور 
در روستای هدف گردشگری درسجین ابهر هستیم 
که برای برگزاری این جشنواره عالوه بر 40 غرفه 
برای حضور اصناف و عالقه مندان فضاهایی نیز با 
توجه به بافت تاریخی و گردش��گری این روس��تا 
ب��رای عرضه برخ��ی محصوالت نمایش��گاهی و 

تولیدات مربوط با محصول انگور، پیش بینی ش��ده اس��ت.محمدیان تصریح کرد: احیا و اجرای س��نن و 
بازی های بومی و محلی، برپایی نمایشگاه و فروشگاه های صنایع دستی و مواد غذایی، اجرای برنامه های 
مراحل تولید فرآورده های انگور به صورت س��نتی، عرضه میوه و مشتقات انگور با تخفیف ویژه از جمله 
اهداف این جش��نواره هستند ضمن این که ارائه مقاالت، بروش��ور و طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی 
کش��ت های نوین انگور در حاش��یه این جشنواره مورد توجه قرار دارد.بخشدار مرکزی ابهر با بیان این که 
شهرستان ابهر رتبه اول تولید انگور در استان زنجان را دارد و با توجه به تنوع تولید این محصول از انواع 
انگور تا کشمش و تیزاب و سایر فرآورده ها از این محصول کشاورزی، یکی از مراکز مهم در سطح کشور 
است، برگزاری جشنواره انگور فرصتی برای معرفی این پتانسیل است و توان برگزاری این جشنواره در 
سطح کشوری را دارد.محمدیان خاطرنشان کرد: دومین جشنواره انگور شهرستان ابهر از 22 شهریورماه 

آغاز و اختتامیه این جشنواره ساعت 18 روز 24 شهریور در روستای درسجین برگزار می شود.

 بهره برداری از دو حلقه چاه آب شرب
 در شهر علی آبادکتول

تفاهم –گلس��تان:مدیر ام��ور آب و فاضالب 
منطقه علی آباد گفت: با تالش کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان در یک ماه گذشته دو حلقه 
چاه آب ش��رب در ش��هر علی آبادکتول وارد مدار 
بهره برداری ش��د.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان گلستان، "محمدجعفر مزیدی" 
در گفتگ��و ب��ا پایگاه خب��ری این ش��رکت، افزود: 
این چ��اه  ها با اعتبار یک میلی��ارد تومان از محل 
اعتبارات عمرانی و داخلی حفر و تجهیز شده و یکی 
از این چاه ها با سیس��تم دی��زل ژنراتور راه  اندازی 

شده است.به گفته وی، میزان آبدهی این دو حلقه چاه 50 لیتر بر ثانیه، عمق هر یک از این چاه ها 230 
متر و طول خط انتقال اجرایی این پروژه 2 کیلومتر می باشد.مزیدی با اشاره به کاهش نزوالت جوی در 
چند س��ال اخیر تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی و برداش��ت بی رویه در فصل کشاورزی موجب افت 
شدید منابع آبي شده است و شرکت آبفا گلستان به منظور افزایش ظرفیت تامین آب مصرفي شهروندان 
نسبت به حفر و تجهیز این دو حلقه چاه اقدام نموده است.مدیر امور آب و فاضالب منطقه علی آباد اظهار 
امیدواری کرد: با بهره برداری از این دو چاه مش��کالت آب رس��انی در این منطقه تا حدود زیادی رفع 
شود.وی با بیان اینکه منابع آبی استان محدود است، از شهروندان گلستانی خواست تا با مدیریت صحیح 
مصرف و اس��تفاده بهینه از منابع آبی در بخش کش��اورزی و شرب، گامی موثر در جهت حفظ این نعمت 
الهی بردارند.مزیدی افزود: شهر علی آبادکتول 17 هزار و 300 مشترک دارد و آب شرب مردم این منطقه 

از طریق 15 حلقه چاه تامین می شود.

    


