آسیابهای آبی  #دزفول
آس�یاب آبی دزفول که قدمتی حدود  15قرن دارد و س�اخت آن مربوط به دوره ساس�انیان اس�ت،
بهعنوان قدیمیترین سازه آبی جهان شناخته میشود .این آسیابهای آبی تا دوره پهلوی نیز برای
آرد کردن گندم استفاده میشده و بعد از آن با ساخته شدن کارخانه از اهمیت آنها در اقتصاد شهر
کاس�ته شده اس�ت .آس�یابهای آبی دزفول حدود  50عدد بودهاند که به تدریج تخریب شدهاند و
حدود  20عدد از آنها در حال حاضر وجود دارند .یک موزه آب در قس�متی از این آس�یابها افتتاح
ش�ده و تبدیل به یکی از جاذبههای گردش�گری شهر دزفول ش�ده است .همچنین این آسیابهای
آبی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
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رئیس مرکز پژوهشگاه اقلیمشناسی
ت وگو با فرهیختگان اعالم کرد
درگف 

خشکسالیجدیاست

از امروز به فکر بحران بزرگ آینده باشیم

|عکس :سیدوحید حسینی ،فرهیختگان|

تینامعظمی| سخنگوی فراکسیون محیطزیست
مجلس اعالم کرد که پس از بازدیدهای میدانی،
اعضای فراکس��یون محیطزیس��ت مجلس به
این نتیجه رس��یدیم که اجازه ندهی��م حتی از
یکوجب از جنگل ابر که قطعهای از بهش��ت
اس��ت ،برای احداث ج��اده یا س��ایر اقدامات
عمرانی سوءاستفاده شود .کمالالدین پیرموذن،
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی درباره
صحبتهای انجام شده درباره احتمال جادهکشی میان دو شهر شاهرود و علیآباد
و عبور جاده از می��ان جنگل ابر ،در گفتوگو با فرهیختگان گفت« :هیاترئیس��ه
فراکسیون محیطزیست به همراه تعدادی از اعضای سایر کمیسیونها خاصه رئیس
کمیسیونکشاورزیو منابعطبیعیومسئوالنذیربطمحیطزیست،جهترسیدگی
به موضوع جادهکشی در جنگل بینظیر و بکر ابر که مربوط به دوره ایلخانی است ،دو
روز میهمان مسئوالن گرگان بودیم».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود« :نهایتا پس از بازدید میدانی و توجه به
دیدگاه کارشناسی و اینکه این جنگل یکی از زایشگاههای نادر و متنوع جانوری
و گیاهی کشور و حتی دنیاست ،به این نتیجه رسیدند که اجازه ندهند حتی یک
وجب از جنگل ابر مورد احداث جاده یا سایر اقدامات عمرانی قرار بگیرد ».این
نماینده اصالحطلب ادامه داد« :امروز در دنیا برابر با دادههای جهانی ،بیشتر درآمد
کشورهای پیشرفته ،ناشی از بها دادن به طبیعتگردی و صنعت توریسم است.
در حالی که در ایران به ای��ن ثروت خدادادی توجه نمیش��ود .امروزه با توجه
به دسیسه عربس��تان و کاهش فاحش قیمت نفت ،باید با توجه به ظرفیتهای
بینظیری که کشورمان دارد ،صنعت توریس��م جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت
شود ».پیرموذن گفت« :برابر اصل  50قانون اساسی( ،قانون صیانت از جنگلها)،
همه عرصههای محیطزیس��ت باید حفظ شوند .این جنگلها حقوق بین نسلی
است که پیش ما امانت است .ما مسئوالن و مردم به جای تخریب محیطزیست،
باید سعی در حفظ آن داشته باشیم».
او تصریح کرد« :دلیل این جادهکش��ی ،نزدیکی دو ش��هر ش��اهرود و علیآباد به
یکدیگر است ،در حالی که چهار جاده حدواسط این دو شهر وجود دارد .اما دلیلی که
برای ضرورت احداث اینجاده جدید مطرح میشود ،اختالف سطح میان دو شهر و
شیبی است که اینجادهها دارند .در حالی که این موضوع ،باید از طریق احداث تونل
حل شود ».نماینده اردبیل یادآور شد« :بنده نظر نهایی اعضای هیاترئیسه فراکسیون
محیطزیست را بهعنوان سخنگوی این فراکسیون به این شکل اعالم میکنم که حتی
یک وجب از جنگل ابر نباید مورد تخریب قرار گیرد .ما مراتب را تلفنی خدمت خانم
ابتکار و استاندار گرگان و مسئوالن استانی اعالم کردیم .در هر حال صیانت این قطعه
از بهشت باید مالک عمل همه ما باشد».

«خشکسالی به دلیل تغییر
اقلی��م و کاهش بارندگی
در ایران تا س��ال  2050به می��زان  11برابر
وضعیت کنونی کشور را تهدید میکند».
این گفتهای است که معصومه ابتکار ،رئیس
س��ازمان حفاظت محیطزیست در دیدار
با مدیر منطقهای آس��یا و اقیانوسیه برنامه
محیطزیست سازمان ملل به آن اشاره کرد.
اگر این پیشبینی به وق��وع بپیوندد یعنی
ایران تا  35سال آینده بیش از امروز دچار
کمبود آب و خشکس��الی باش��د ،کشور
به معنای کامل ب��ا «یک بحران همهجانبه»
محیطزیستی روبهرو میش��ود .اما برای
مقابله با این خشکسالی چه کاری میتوان
انجام داد؟
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پایش خشکسالی از سال 1381

س��ال  1375به دس��تور س��ازمان جهانی
هواشناس��ی مرکز ملی اقلیمشناس��ی در
کشور ایجاد و این مرکز بهعنوان تنها مرکز
پژوهشی آب و هوایی معرفی شد؛ از سال
 2001که کش��ورهای ایران ،تاجیکستان
و افغانستان با خشکس��الی جدی روبهرو
ش��دند این مرکز تصمیم گرفت اقداماتی
جدی در این زمینه انجام ده��د ،از این رو
نخستینتحقیقاتوپایشخشکسالیسال
 1381توسط این مرکز منتشر شد.
رئیس مرکز ملی اقلیمشناسی در این باره
به فرهیختگان میگوید« :پژوهش��گران
هواشناس��ی با توج��ه به تجهی��زات و
امکاناتی که در اختی��ار دارند میتوانند
ش��رایط آبوهوایی را ب��رای بلندمدت
هم پیشبین��ی کنن��د ک��ه مهمترین آن
پیشبینیهای فصلی اس��ت ،نتایج این
تحقیق��ات ب��ه وزارتخانهه��ای جهاد
کش��اورزی ،صنعت و معدن و مدیران
س��تادهای بحران اعالم میش��ود و این
مراکز براساس دادههای مرکز اقلیمشناسی
فعالیتهای خود را برنامهریزی میکنند».
مجید حبیبینوخندان با اشاره به اینکه مراکز
هواشناسی تا س��ال  2100میالدی شرایط
آب و هوایی را پیشبینی کردهاند ،میافزاید:

«این به این معنا نیست که این پیشبینیها
کامال صحت داشته باشد ،زیرا شرایط آب
و هوایی هر لحظه تغییر میکند ،اما به دلیل
استفاده از تجهیزات کنونی پیشبینیهای
کوتاهم��دت یا فصل��ی  60ت��ا  70درصد
درست تخمین زده میشود».
او با بیان اینکه در مرکز اقلیمشناسی دو گروه
تیمی شرایط آبوهوایی را رصد میکنند،
میگوید« :گ��روه بالهای ج��وی و تغییر
اقلیم بهطور جدی وضعیت خشکس��الی
را رصد میکنند و نخستین کار تحقیقاتی
و پایش خشکسالی سال  1381منتشر شد
که شرایط را از س��ال  1375تا سال 1381
بررسی کرده بود».
او ادام��ه داد« :بح��ث پیشبینی بلندمدت
از س��ال  1385کلید خورد که تاثیر زیادی
در شناسایی شرایط خشکس��الی کشور
داشت و مرکز اقلیمشناس��ی توانست در
س��ال  2010پیشبینیهای خود را تا سال
 2035به سازمان جهانی هواشناسی ارائه
کند که این تحقیقات بهعنوان سند معتبر
در سازمان به ثبت رسید ».حبیبینوخندان،

افزایش گازهای گلخان��های ،از بین رفتن
درختان ،آلودگیهای زیس��تمحیطی و
استفاده زیاد از مواد ش��یمیایی را از دالیل
مهم و تاثیرگذار بروز خشکسالی عنوان
میکند و میگوید« :اگر شرایط زمین به
همین منوال پیش ب��رود و مردم و دولت
برای کاهش دالیل تش��دید خشکسالی
قدم برندارند تا سال  ،2100البته با نگاه
بدبینانه ،دمای هوا ش��ش درجه افزایش

تا سال  ،2100البته با نگاه
بدبینانه ،دمای هوا شش
درجه افزایش خواهد یافت

خواهد یافت ،اما اگر نکات گفته ش��ده
به درس��تی رعایت شود خوش��بینانه با
افزایش دمای یک تا  1/5درجه مواجهیم
که این مس��اله ذوب ش��دن یخها ،تغییر
سطح آب اقیانوسها و پیشروی سواحل
دریا را در پی دارد».

طبیعت دیگر گنجایش ندارد

رئیس مرکز اقلیمشناسی با اشاره به اینکه
زمین هم مانن��د هر چیز دیگ��ر ظرفیت
مش��خصی دارد ،میگوید« :وقتی روزانه
حجم زی��ادی دود از اگ��زوز خودروها و
کارخانهه��ا وارد طبیعت میش��ود نباید
انتظار داشت که شرایط آب و هوایی تغییر
نکند و بارش باران و برف مانند سالهای
گذشته باشد».
او ادامه میدهد« :س��وختن چندین هزار
هکتار از جنگلهای کشور یکی از دالیل
مهم تغییر آب و هوایی و بروز خشکسالی
اس��ت ،زیرا زمین از طریق درختان تنفس
میکن��د و زمانی ک��ه راهه��ای تنفس آن
محدود شود عکسالعمل نشان میدهد».

حبیبینوخندان به همکاری دستگاههای
مختل��ف مانن��د س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیست ،وزارتخانههای نیرو ،نفت،
دفاع ،جهاد کش��اورزی ،جنگل و مراتع و
منابع طبیعی اشاره میکند و میگوید« :در
جلسهای که با اعضای این دستگاهها برگزار
شد ،همگان اعالم کردند که آمادگی دارند
تا عضو فعال هواشناسی تغییر اقلیم شوند».
او تاکید میکند« :روند تغییر اقلیم را میتوان
پیشبینی کرد ،اما این به معنای آن نیست که
پیشبینیها درست محقق شود ،اما نکتهای
که باید به آن توجه داشت این است که همه
به فکر بیفتند و برای داشتن زمین و هوای
پاک تالش کنند».
او بارشهای رگباری و سیلآسا را از نتایج
تشدید گرمای زمین و خشکسالی میداند
و میافزاید« :نحوه اطالعرسانی در زمینه
خشکسالی باید با ظرافت خاص و ویژهای
انجام شود و باید مردم را آگاه کرد که بدانند
چه رفتاری را در پیش بگیرند».

همکاری با مراکز دولتی

حبیبینوخندان یادآور میشود« :با توجه
به اهمیت س��ازگاری با تغیی��ر اقلیم در
فعالیتهای مختل��ف ،کارگروه ویژهای
تشکیل و مقرر ش��د با همکاری وزارت
جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،سازمان
حفاظت محیطزیس��ت و دانش��گا هها
ب��ه ای��ن ام��ر مه��م پرداخت��ه ش��ود و
بهروزرسانی ،ارتقای کیفیت مطالعات،
تجهی��زات و نی��روی انس��انی از دیگر
اقداماتی است که در مرکز اقلیمشناسی
انجام میشود».
رئیس مرکز اقلیمشناسی تاکید میکند« :با
توجه به نقش تغییر اقلیم و اقلیمشناسی
در بررسی مقابله با کمآبی و طبق دستور
وزیر نیرو و تفاهمات انجام ش��ده ،مقرر
ش��د مرکز ملی اقلیمشناسی فعالیتهای
خود را در راستای یافتن راهحلهای مقابله
با کمآبی و بهینه کردن استحصال و مصرف
آب و پیادهس��ازی الگوهای سازگاری با
همکاری حوزههای مختلف وزارت نیرو و
دانشگاههای ذیربط توسعه دهد».

آگهـــــــی
س��ند کمپان��ی اینجانب اکب��ر عبدالهی مالک خودرو به ش��ماره ش��هربانی
235د 85ایران 15و شماره موتور  01127546074و شماره شاسی 75557043
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف  10روز به دفتر
حقوقی ش��رکت ایرانخودرو واق��ع در کیلومتر 14جاده مخص��وص تهران کرج
ش��هرک پیکانش��هر س��اختمان س��مند طبقه 1مراجعه نماید .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ س��بز و کارت ماش��ین س��واری پیکان تیپ  1600مدل  1380به رنگ
سفید روغنی به شماره موتور  11128032849و شماره شاسی 80430667 :و
شماره انتظامی ایران824-51/ب 64به نام شوکت رحیمی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و م��اده  13آییننامه تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  93/9/11 – 139360324009013887هی��ات موضوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر
در واح��د ثبتی بوش��هر تصرف��ات مالکانه و بالمع��ارض متقاض��ی آقای محمد
منصوری فرزند اس��د به شماره شناس��نامه  2195صادره از بوشهر به شماره ملی
 3501406940در شش��دانگ یکب��اب خانه به مس��احت  199/58مترمربع پالک
 3908فرعی از  3760اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک اصلی واقع در بخش
دو بوشهر خریداری از مالک رسمی آقای نجف کرمی محرز گردیده است.
ل��ذا بهمنظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سهراب خواجه -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر /م.الف 2081
تاریخ انتشار نوبت اول 93/10/17:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/2:
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم معصومه گاپله دارای ش��ماره شناس��نامه  25به ش��رح دادخواس��ت به کالسه
/1153/2/93ش ح در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان علیاکبر یاقوتی به شماره شناس��نامه  686در تاریخ 93/6/27اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1فاطمه یاقوتی ش ش  0110011619صادره از تهران دختر متوفی
 -2حدیثه یاقوتی ش ش  0110412291صادره از تهران دختر متوفی
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شوای حل و اختالف شهرستان پاکدشت
رونوشت آگهی حصر وراثت
کیهان بازگلی دارای ش��ماره شناس��نامه  56به شرح دادخواست به کالسه /93
ش 895/1در این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان احمد بازگلی به شماره شناسنامه  43در تاریخ  93/10/2اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1کیه��ان بازگل��ی ش ش  56همس��ر متوف��ی  -2مصطف��ی بازگل��ی ش ش
 0410021253پس��ر متوف��ی  -3خدیجه بازگل��ی ش ش  121دختر متوفی -4
اعظم بازگلی ش ش  57دختر متوفی  -5طاهره بازگلی ش ش  555دختر متوفی
 -6صدیقه بازگلی ش ش 42دختر متوفی
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل و اختالف بخش خاوران
دادنامه
خواهان :آقای حس��ن هویدا با وکال��ت با وکالت محمدعلی عربکرمانی به نش��انی
قرچک خ  16متری صباخ مارلیک مجتمع مسکونی میالد نور واحدهای تجاری همکف
خواندگان-1 :آقای نادر ارضا به نشانی پاکدشت روستای محمودآباد اندیشه  1موتور

آب باغ نادر  -2رضا عظیمی به نشلنی تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس
خواسته :الزام به تنظیم رسمی سند ملک
گردش��کار – دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شورا
درخصوص دعوی آقای حس��ن هویدا با وکالت محمدعلی عربکرمانی با طرفیت -1
آقایان نادر ارضا  -2رضا عظیمی  -3عبداله ارغندی به واسطه الزام به تنظیم سند رسمی
دو قطعه زمین جمعا به مساحت  300مترمربع به این شرح که در توضیح خواسته آمده
اس��ت که خواهان به موجب مبایعهنامههای ش��ماره  -014590-254دو قطعه زمین به
مس��احت 300متر مربع واقع در پاکدشت در روستای محمودآباد اندیشه یک روبهروی
موت��ور آب محمودآب��اد باغ ناصر پ�لاک  1058فرع��ی از  21را از خوانده ردیف دوم
خریداری کرده اس��ت و نامبرده نیز از مالک اولیه که س��ند رسمی ملک به نام وی ثبت
ش��ده اس��ت یعنی از آقای عبداله ارقندی خریداری کرده اس��ت و در پرونده کالس��ه
 911593شعبه سوم حقوقی پاکدشت آقای نادر ارضا اقرار به دریافت تمامی ثمن معامله
را داشته است ولی به جهت اینکه تنها ایشان طرف دعوی قرار گرفته بود رد شده است.
ضمنا رای محکومیت آقای عبداله ارغندی به تنظیم سند رسمی به نام نادر ارضا از شعبه
س��وم حقوقی پاکدشت صادر ش��ده که پیوست دادخواست میباشد علیهذا دادگاه اقدام
به استعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک پاکدشت نموده است که مشخص گردید به
موجب سند انتقال اجرایی شماره  27128مورخ  93/2/2به نام نادر ارضا فرزند محمود
منتقل ش��ده اس��ت و میزان آن پنج هزار مترمربع بوده اس��ت حالی که دادگاه با توجه به
اینکه در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیامده است دعوی خواهان را وارد دانسته
مس��تندا به مواد  362-328قانون مدنی و مواد  519-198قانون آیین دادرسی مدنی 79
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم س��ند مش��اعی به میزان  300مترمربع از
پالک  21فرعی از  17اصلی را به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حقالوکاله
وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و نس��بت به سایر خواندگان چون سند به نام
آنها نمیباش��د مس��تندا به ماده  89ناظر بر بند  4ماده  84قانون آیین دادرس��ی مدنی 79
قرارداد دع��وی خواهان را صادر و اعالم میگردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت 20
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف  20روز قابل تجدید نظر
در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت 
بخشنده اصالح شده
ابالغ وقت رسیدگی
خواه��ان محمدتقی رضازاده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان نرگ��س متولیان و
سیدحس��ن موسوینتاجشیاده به خواس��ته اثبات مالکیت (مالی) و الزام به تنظیم سند
خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان بابل نموده که جهت رس��یدگی به شعبه
نه��م دادگاهه��ای عمومی (حقوقی)شهرس��تان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالس��ه
9309981110900730ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/01/17و س��اعت
 9:00تعیین گردیده اس��ت .به عل��ت مجهولالمکان بودن خواه��ان و به تجویز ماده
73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
داد خواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه نهم داد گاههای عمومی (حقوقی )شهرستان
بابل  -احمد عباسی زلتی /م.الف 171
آگهی مزایده اموال منقول
به موجب اجراییه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی پاکدشت که
نیابتا دادگاه عمومی بخش ش��ریفآباد عهدهدار آن میباشد .محکوم علیه آقای
یزدانپرست محکوم است به پرداخت  112/000/000ریال بابت اصل خواسته
و مبل��غ  2/140/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ 3/888/000
ری��ال بابت حقالوکاله وکیل محکومله آقای محمد اخوان و خس��ارات تاخیر
تادیه در حق محکومله به مبلع  87/037/044ریال محاسبه گردیده و پرداخت
مبلع  5/600/000ریال بابت نیمعشر دولتی با توجه به گذشت فرجه قانونی و
عدم پرداخت مبلغ مذکور محکومله آقای محمد اخوان تقاضای توقیف اموال
بالمعارض نامبرده و نهایتا فروش آنها از طریق مزایده را نموده اس��ت و اموال
مش��روحه ذیل توقیف و توسط کارش��ناس دادگستری به مبلغ 480/000/000
ریال کارشناس��ی و ارزیابی ش��ده اس��ت و با ابالغ کارشناس��ی به طرفین که
مصون از اعتراض مانده اس��ت النهایه وقت مزایده جهت فروش اموال توقیفی
به تاریخ  93/11/15روز چهارش��نبه س��اعت  10تا  11به آدرس ش��ریفآباد
ش��هرک صنعتی عباسآباد انتهای بلوار ابن س��ینا کوشاوران کوی  20شرکت

منایندگی شهرستانها
و مراکز استانی روزنامــه

Province and cities agancies

خبرهای خود را برای  iranzamin@fdn.irارسال نمایید

شماره تماس هماهنگی خبر66726283 :

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ایمن س��وله در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ش��ریفآباد به
فروش میرس��د مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین
قیم��ت را پیش��نهاد کند فروخته خواهد ش��د .در ضمن  10درص��د مبلغ پایه
فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را بایستی ظرف مدت یک ماه تودیع
نماید به پیش��نهادهای بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهدشد و طالبین
ش��رکت در مزایده به این اج��را مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده ش��ود امال
توقیفی به شرح ذیل میباشد:
 -1یک دس��تگاه تیر ورق س��از (ماشین مونتاژ ) Hساخت شرکت برنا ابزار تیپ
 BATبه طول تقریبی  160س��انتی متر و دهانه  93س��انتی متر با میزهای قبل و
بعد دس��تگاه جمعا به اندازه  24/5متر با رولیک متحرک و سیس��تم هیدرولیک با
متعلقات مربوط و جکهای باال و پایین دستگاه جهت ثابت نگه داشتن قطعه کار
همراه با پنل فرمان روی دستگاه و بدون رکتیفایر و نازلهای جوشکاری میباشد.
ب��ا عنایت به مراتب باال قیمت پایه مزایده دس��تگاه فوقالذک��ر با توجه به جمیع
جهات موثرالنقش به مبلغ  480/000/000براورد و اعالم میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش شریفآباد 
مشخصات محکومله  /محکوملهم
 -1مجتبی سکندری نام پدر :قربانعلی نشانی :گرگان –روستای امیرآباد منزل
استجاری احمد لکزایی
مشخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم
 -1علی اصغر فانی نام پدر :یوسف علی نشانی :مجهولالمکان
محکوم به:
به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره  9310091720800837و
ش��ماره دادنامه مربوطه  9309971720800106محکوم علیه محکوم به پرداخت
مبلغ نهصد وبیس��ت وپنج هزار تومان بابت خسارت خودرو طبق نظر کارشناس
محترم دادگستری و مبلغ پانصد هزار تومان بابت اتالف سیب زمینی و مبلغ هفتاد
ه��زار تومان بابت هزینه کارشناس��ی و مبلغ دوازده ه��زارو چهارصد تومان بابت
هزینه دادرس��ی له خواهان رای صادره غیابی اس��ت و مطابق تبصره  2ماده 306
قانون آیین دادرسی مدنی به اجرای احکام تفویض اختیار میگردد و پرداخت نیم
عشر دولتی برعهده محکوم علیه میباشد.
مسئول دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان
گرگان – مالباقری
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت  10روز صورت جمع
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند اگر مالی ن��دارد صریحا اعالم نماید هر
گاه ظرف س��ه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و
پرداخ��ت محکوم به بودهاید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید
یاص��ورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از
مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده  34اجرای احکام مدنی میباش��د به
قان��ون اجرای اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب  79/1/21و
همچنی��ن مفاد قانون نح��وه اجرای محکومیتهای مالی مص��وب  10ابان 1377
توجه نمایید.
آگهی احضار متهم و ابالغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده  115/180قانون آیین دادرس��ی کیف��ری دادگاههای عمومی و
انقالب با انتش��ار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار آقای
ابراهی��م چراغی فرزند –که به لحاظ مجهولالم��کان بودن ابالغ احضاریه به وی
ممکن نگردیده اس��ت احضار میش��ود تا در وقت رسیدگی ساعت  9/30مورخ
 93/12/7در این ش��عبه حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده موضوع شکایت
خانم فرخنده س��ادات کاهه و ...دایر بر کیفقاپی از خود دفاع نماید .در صورت
عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینمایند.
کریمی –رئیس شعبه  108دادگاه عمومی جزایی گرگان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رودهن
آگهی ماده  10آییننامه قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
روستای آبعلی از توابع رودهن مستند به بند ج از ماده  7آییننامه از سوی هیات
مقرر در قانون مذکور به نفع متصرف مندرج در این آگهی در ش��رف صدور سند

استان و شهرستان
مراغه
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
شهریار /مالرد
گیالن
ساوه/زرندیه
مازندران
گلستان
اراک(مرکزی)
شرق استان تهران

نام و نامخانوادگی
سجاد محمد درخشی
سید مجتبی منتظری
علی رزاقی بهار
علی برزگر
فرشاد نوروزپور
عباس کریمی
حسن شیرزاد کبریا
رحمن بردی قاضی الر
عسگر اکبری
ایرج صادقعلی

شماره تماس
09126811164
09155147143
09153104947
09369776962
09113816684
09121556883
09123039602
09101060957
09183606828
09123120168

مالکیت میباش��د .ل��ذا بهمنظور اطالع عموم مراتب یک نوبت آگهی میش��ود تا
چنانچه اش��خاصی نس��بت به اصل یا حدود و حقوق ارتفاق��ی اعتراض دارند از
تاریخ انتشار آگهی به مدت  20روز فرصت دارند اعتراض خود را مکتوبا به اداره
ثبت محل تسلیم نمایند تا موضوع به دادگاه صالحه اعالم و اقدامات بعدی موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردیده بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقای محمد تاجیک فرزند میرزاعلی به شماره شناسنامه  332شهریار  6دانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  550مترواقع در مهرآباد قس��متی از پالک
 10اصلی تحت پالک  3فرعی.
تاریخ انتشار1393/11/02 :
عابدین نوری شیرازی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رودهن
آگهی تغییرات شرکت ایمنسازان جوان غرب سهامی خاص ثبت 3645
برابر صورت جلس��ه مجمع عمومی س��الیانه بهطور فوقالعاده مورخه 93/3/2
به��زاد نوریطوفان عذیری  ,دلبر قادری به س��مت اعض��ای اصلی و هیاتمدیره
برای مدت 2س��ال تعیی��ن گردیدهاند فرهاد مجیدی واس��عد پرویزپور به ترتیب
به س��مت بازرس اصلی و علیالبدل ش��رکت برای مدت یک سال تعیین شدهاند
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
برابر صورتجلسه هیاتمدیره مورخ 93/3/2طوفان عذیری به سمت رئیس هیاتمدیره
دلبرقادری به س��مت نایبرئیس هیاتمدیره وبهزاد نوری به سمت مدیرعامل شرکت
تعیین ش��دهاند کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور ازقبیل چک و سفته و ...به امضاء مشترک
مدیرعامل و نایبرئیس هیاتمدیره با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
از طرف رئیس ثبت سنندج  /محمد – زهتابی
شماره دادنامه 9309972290302428 :شماره پرونده9309982290300804 :
شماره بایگانی شعبه 930846 :تاریخ تنظیم1393/10/21 :
خواهان :آقای بهرام ولیزاده فرزند اس��داله به نش��انی پرند شهرک آفتاب بلوک
سی 18واحد55
خوانده :خانم آزیتا پهلوانپور فرزند بهروز به نشانی مجهولالمکان
خواسته :الزام به تمکین
گردشکار :بنا به مراتب و محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی و اعالم به شرح
ذیل انشاء رأی مینماید:
رأی دادگاه
درخصوص دعوی بهرام ولیزاده فرزند اس��داله به طرفیت آزیتا پهلوانپور فرزند
بهروز به خواسته الزام به تمکین توجها به شرح دادخواست تقدیمی ،سند نکاحیه
ش��ماره  7175تنظیمی دفترخانه رس��می ازدواج  180ته��ران و اینکه زن باید در
منزلی اقامت نماید که زوج معین نماید و خوانده علیرغم دعوت از طریق انتشار
آگهی در دادگاه حاضر نش��ده دفاعی که عدم تمکین خویش را مدلل س��ازد ارائه
ن��داده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به اس��تناد ماده 1114
قانون مدنی خوانده را مکلف مینماید با اقامت در منزل مش��ترک از زوج تمکین
نمای��د رای ص��ادره غیابی تلقی ظرف مهلت بیس��ت روز از ابالغ قابل واخواهی
در ای��ن دادگاه و پ��س از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیس��ت روز قابل
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
نجفی -رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباطکریم
کپی برابر با اصل است اصل در پرونده کالسه  930846مضبوط است ـ بدیهی مدیر دفتر
تاریخ چاپ1393/11/2 :
شماره دادنامه 9309972290600805 :شماره پرونده9009980951900587 :
تاریخ تنظیم1393/05/13 :
شماره بایگانی شعبه920085 :
ش��اکی :فیضاله لطفی با وکالت امیر ارجمند تهران – خیابان مطهری –نرسیدهبه
شریعتی –خیابان ترکمنستان -پالک– 22طبقه – 3واحد9
متهم -1 :منوچهر جعفری مجهولالمکان
 -2من��اف زمانی تهران – لویزان -خیابان ش��اد رضایی – مجتمع گلها – بلوک
پامچال – ساختمان پامچال – طبقه ششم – واحد52
اتهام :ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حوادث کار
گردشکار :دادگاه با استعانت از خداوند سبحان و با توجه به محتویات پرونده به
شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
درخص��وص  -1من��اف زمانی فرزند محمدعلی  54س��اله اهل گی�لان  -2منوچهر
جعفری دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منجر به ایراد صدمه
ردیف
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

استان و شهرستان
کرمان
کرج
هرمزگان
خوزستان
لرستان
زنجان
قزوین
اردبیل
کردستان
بوشهر

نام و نامخانوادگی
حسین شهابی
ولی ابراهیمی
سلماز فرجی
حسین حسین نژادیان
سهراب فرشاد
علی اکبر شیوخی
مهرداد نوری
حسین شاداب
مرتضی جوانمری
ابراهیم احمدی

بدنی غیر عمدی به ش��اکی فیضاله لطفی متهم ردیف اول به میزان سی درصد تقصیر
و مته��م ردیف دوم پنجاه درصد تقصیر دادگاه با توجه به ش��کایت ش��اکی با وکالت
عبدالمجید یوس��فی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و نظریه کارشناس��ی
که مصون از تعرض متهم ردیف اول باقیمانده اس��ت و اقاریر صریح ایشان در مرحله
تحقیق و محضر دادگاه و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابی را به
متهمان موصوف فوقالذکر محرز و ثابت دانس��ته علیهذا به اس��تناد مواد  559و 647
و 176از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392و قانون کار متهمان را به پرداخت
دیه به میزان  -1شکس��تگی دوازده پش��تی از ستون فقرات بدون عیب جوش خورده
ده درصد دیه کامل انس��ان  -2ارش نس��ج اس��تخوان اول کمری و جراحی س��تون
فقرات در چهار س��طح و ارش فش��ار به طناب نخاعی جمعا چهارده درصد دیه کامل
انس��ان در حق شاکی و بلحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول را به پرداخت سی
میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی به نفع
صندوق دولت محکوم مینماید .رأی صادره نس��بت به متهم ردیف دوم غیابی ظرف
ده روز قابل واخواهی در همین شعبه پس از ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
حسن خلیلی
دادرس شعبه  101دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباطکریم
شماره ابالغیه9310102290310284 :
شماره پرونده 9309985410200424 :شماره بایگانی شعبه931087 :
تاریخ تنظیم1393/10/21 :
خواهان/خواهانه��ا حمیدرضا بدیع جامعی دادخواس��تی به طرفیت خوانده  /خواندگان
س��میه جعفری بنجار به خواس��ته الزام ب��ه تمکین تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان
رباطکری��م نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان
رباطکریم واقع در شهرس��تان رباطکریم ارجاع و به کالسه  9309985410200424ثبت
گردیده که وقت رس��یدگی آن  1393/12/17و ساعت  09:30تعیین شده است .به علت
مجهولالم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده  73قانون آیین
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان رباطکریم
– طاهر بدیهی
شهرستان رباطکریم
تاریخ چاپ  1393/11/2 :
شماره درخواست 9310462292800005 :شماره پرونده9309982292800660 :
شماره بایگانی شعبه 930890 :تاریخ تنظیم1393/09/15 :
آگهی احضار متهم
حسب دس��تور دادیار شعبه سوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان
رباطکریم بدینوس��یله آقای سعید نظری مشارکت در سرقت فعال مجهولالمکان
ابالغ میش��ود در پرونده کالسه  930890شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب رباطکریم براساس ش��کایت شاکی و محتویات پرونده به اتهام مشارکت
در س��رقت تحت تعقیب میباشد طبق ماده  180قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ
میشود ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده در غیر
این صورت غیابا اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباطکریم – سالک
تاریخ چاپ  1393/11/2 :
شماره درخواست 9310462292200022 :شماره پرونده9309982292201111 :
شماره بایگانی شعبه 931260 :تاریخ تنظیم1393/10/22 :
آگهی احضار متهم
درخصوص ش��کایت آقای صمد حش��متی علیه پرویز دیندار مبنیبرکالهبرداری
در پرونده ش��ماره بایگانی  ،931260بدینوس��یله به متهم اب�لاغ میگردد ظرف
یک ماه از تاریخ درج این آگهی در روزنامه جهت رس��یدگی و اخذ دفاعیات در
این ش��عبه حاضر و نش��انی دقیق محل س��کونت خویش را اعالم دارد این آگهی
بنا به تجویز ماده  115قانون آیین دادرس��ی کیفری در یکی از جراید کثیراالنتشار
درج و در صورت عدم حضور متهم ،غیابا رس��یدگی و تصمیم مقتضی و قانونی
اتخاذ خواهد شد.
مدیر شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رباطکریم
تاریخ چاپ1393/11/2 :
شماره تماس
09133436876
09121671243
09121016516
09161188393
09166619049
09122418331
09126817741
09149552011
09188711542
09177711371

جهت واگذاری رسپرستی
روزنامه فرهیختـــگان با
ما متاس بگیرید

تلفن)021( 66348046 :
فکس)021( 66348017 :
agahi@fdn.ir

