ارزیابی مجدد وضعیت  #قیصر
اتحادی�ه جهانی حفاظت ( )IUCNوضعیت «س�مندر لرس�تان» را مجددا ارزیابی میکند .س�مندر
لرس�تان که در نام علمیاش کلمه «قیصر» را یدک میکش�د ،یکی از دوزیس�تانی است که تنها در
ایران زندگی میکند .در س�ال  2008جمعیت این گونه ،تنها هزار عدد برآورد ش�ده بود و به همین
خاطر سمندر لرستان ،در رده جانوران با شرایط بحرانی قرار گرفت .اما حاال با پژوهشهای بیشتر
در زیس�تگاههای اس�تان لرستان و خوزستان 20 ،زیستگاه جدید کشف شد که جمعیتی بالغ بر 10
هزار سمندر را در خود جای دادهاند .حاال  IUCNمجددا باید وضعیت این دوزیست را ارزیابی کند.
البته این به معنای حفظ نسل سمندر به صورت قطعی نیست.

ردشگــــــــری

گ

N.niknam@fdn.ir

ایران میزبانکنوانسیون
فدراسیون راهنمایانگردشگری

فرهیخت��گان| ای��ران در س��ال  2017میزبان
کنوانس��یون فدراس��یون جهانی راهنمایان
گردشگری میشود به این ترتیب حدود 300
راهنمای گردش��گری از  40کشور جهان به
ایران خواهند آمد و با جاذبههای گردشگری
کشور آشنا خواهند ش��د .این میزبانی حتی
بیش از میزبانیهای ورزشی برای ایران سود
خواهد داشت ،چراکه میتواند باعث معرفی
کشور برای جذب توریست خارجی و کسب درآمد شود.
همت جوانان و راهنمایان گردش��گری ایرانی س��بب شد ایران
بتواند با کشورهای س��نگاپور و دانمارک رقابت کند و میزبانی
هفدهمین کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری را
به دست آورد .هشت نفر از اعضای کانون راهنمایان گردشگری
ایران که به پراگ س��فر کرده بودند بعد از چه��ار روز رایزنی با
نمایندگان  41کشور توانستند نظرش��ان را به سوی ایران جلب
کنند .س��رانجام ایران در رقابتی نفسگیر توانس��ت با  18رای از
سنگاپور با  11رای و دانمارک با چهار رای پیشی بگیرد.
آرش نورآقای��ی ،رئیس کانون سراس��ری انجمنه��ای صنفی
راهنمایان گردشگری در اینباره گفت« :این اتفاق یکی از بهترین
و مهمترین اتفاقاتی است که تاکنون در حوزه گردشگری ایران
رخ داده اس��ت .حضور بیش از  300راهنمای خبره گردشگری
که از کشورهای مختلف به ایران س��فر میکنند فرصتی است تا
جاذبههای گردشگری کشور را به تمام جهان معرفی کند .این
فرصت مناس��بی است که باید به بهترین ش��کل از آن استفاده
کرد ».تالش کانون راهنمایان گردش��گری ایران برای گرفتن
میزبانی کنوانسیون فدراس��یون جهانی راهنمایان گردشگری
به ص��ورت خودجوش و ب��دون کم��ک دولتی انجام ش��د.
این در حالی اس��ت که این اتفاق میتوان��د بیش از برگزاری
همایشه��ای داخلی ک��ه خروجی مطلوبی ن��دارد به صنعت
گردش��گریکش��ورکمککند.
برنامه ایران برای میهمانان کنوانس��یون س��ال  2017با شعار
«جه��ان بدون م��رز» در دو مس��یر «زنجان ،هم��دان و قم» و
«شیراز و یزد» اجرا میشود .آنها عالوهبر آشنایی با جاذبههای
گردشگری کشور در کارگا ههای آموزش��ی مرتبط با صنعت
گردش��گری نی��ز ش��رکت خواهند ک��رد .همچنی��ن اعضای
هیاتمدیره و میزبانی سال  2019کنوانسیون فدراسیون جهانی
راهنمایان گردشگری نیز در ایران مشخص خواهند شد.
شانزدهمین کنوانس��یون بینالمللی راهنمایان گردشگری از 26
ژانویه (شش��م بهمنماه) در شهر پراگ برپا ش��د و دیروز به کار
خود پایان داد 350 .راهنما از  41کش��ور دنیا در این رویداد مهم
جهانی ش��رکت کردند تا ضمن حضور در کارگاههای آموزشی
مرتبط با صنعت گردش��گری و راهنمای تور و دیدار از پایتخت
فرهنگی اروپا ،میزبان این کنوانس��یون در س��ال  2017و رئیس
هیاتمدیره فدراسیون جهانی را هم انتخاب کنند.
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خوزستان بار دیگر غبارآلود شد

نسرین نیکنام

به همت جوانان ایرانی صورت گرفت

12

ایــــران زمین

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r

خشکسالی ،وزش باد با سرعت سه ثانیه
در س��اعت و کاهش بارندگی دست به
دس��ت هم داده تا این روزها مردم شهر
اهواز ش��اهد بروز گردوغبار و آلودگی
هوا باش��ند و تم��ام ادارات ،مدارس و
آموزشگاهها تعطیل ش��وند .گردوغبار
این روزها س��ه محور اهواز  -ماهشهر،
اهواز -اندیمش��ک و اهواز -حمیدیه را
دربرگرفته از این رو در چنین ش��رایطی
این مناطق به کانونه��ای اصلی تهدید
گردوغبار برای اهواز تبدیل شدهاند.
اس��تانداری کمیته اضطرار تشکیل داد
و مرکز بهداش��ت هم بیانیه صادر کرد
و از مردم خواس��ت تا از منزل خارج
نشوند .اما پرسش��ی که مطرح میشود
این اس��ت که تا چ��ه زمان ای��ن روند
ادام��ه خواهد داش��ت و در نهایت چه
راهکاری ب��رای این معضل پیش��نهاد و
اجرایی خواهد شد.
مدیرکل محیطزیست استان خوزستان
در اینب��اره ب��ه فرهیخت��گان میگوید:
«شرایط آلودگی اهواز در روز پنجشنبه
بسیار بد بود و شاخص هواشناسی عدد
 10ه��زار میکروگ��رم را نش��ان میداد؛
قرار است روز ش��نبه هم کمیته اضطرار
تش��کیل و تصمیمات جدید در اینباره

دعاکنیدبارانببارد

اتخاذ شود».
احمدرض��ا الهیجانزاده عل��ت اصلی
آلودگی هوای اهواز را بروز گردوغبار به
دلیل وزش باد اعالم میکند و میافزاید:
«از ابتدای س��ال آبی فقط س��ه بار باران
باریده و میزان آن ه��م به اندازهای نبوده
که در خاک رطوبت ایجاد کند تا با وزش
باد پدیده گردوخاک اتفاق نیفتد».
او در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط
آب و ه��وای ع��راق نی��ز ب��ر وضعیت

آلودگ��ی هوای اه��واز تاثیرگ��ذار بوده
اس��ت یا خیر ،میگوی��د« :عکسهای
هوایی سازمان هواشناسی نشان میدهد
که منشاء آلودگی شهرهای مرزی مانند
ماهشهر به دلیل وزش باد شدید در عراق
بوده اس��ت ،اما علت اصلی بروز گرد و
خاک کاهش نزوالت آسمانی است».
الهیجانزاده با تاکید ب��ر اینکه دعا کنید
باران ببارد ،میگوید« :خاک خوزس��تان
مستعد تبدیل شدن به بیابان است و اگر

کاهش نزوالت آسمانی ادامه داشته باشد
خوزس��تانیها با معضالت زیادی باید
دس��توپنجه نرم کنند ،چنان که شرایط
کنونی نیز مردم را اذیت میکند».
مدیرکل محیطزیست استان خوزستان
به مشارکت دس��تگاههای مختلف برای
پیدا کردن راهحل مناس��ب ب��رای رفع
معض��ل آلودگی هوای اس��تان اش��اره
میکن��د و میگوی��د« :حدود س��ه ماه
پیش جلسهای با حضور رئیس سازمان
حفاظت محیطزیس��ت و مع��اون وزیر
نفت تشکیل و مقرر شد که طرح مقابله
با کانونهای گردوغب��ار و بیابانزدایی
استان که برای  200هزار هکتار از اراضی
منطقه به تصویب دولت رس��یده بود به
صورت مشترک توسط سازمان حفاظت
محیطزیس��ت ،اداره کل مناب��ع طبیعی
اس��تان و ش��رکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب پیگیری و اجرا ش��ود و وزارت
نفت نیز متعهد ش��د  12میلی��ارد تومان
بودجه به این امر اختصاص دهد».
به اعتق��اد الهیجانزاده نی��از بودجهای
منطقهای برای مقابله ب��ا پدیده ریزگرد
بسیار بیش��تر از این است ،از اینرو همه
دس��تگاههای اجرایی مرتب��ط از جمله
وزارت نفت ،س��ازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری ،ش��هرداری و البته صنایع
بزرگ موظف شدند نخس��تین اولویت
کاری خ��ود را به موضوع مه��ار پدیده
گردوغبار اختصاص دهند.
میراث فرهنگی

ساخت یک برخ تجاری دیگر در شمال شهر مسالهساز شد

تهدیدحریممنظریکاخصاحبقرانیه

احسان رستمیپور
E.rostamipour@fdn.ir

ساخت یک مجتمع تجاری بلندمرتبه در
نزدیکی مجموعه کاخهای نیاوران ،حریم
منظری این بنای تاریخی را تهدید میکند.
ب��ه تازگی عملیات س��اخت یک مجتمع
تج��اری عظیم و بلن��د روب��هروی پارک
نیاوران ته��ران با تبلیغات فراوان ش��روع
شده اس��ت که با توجه به بلندی سازه این
مجتمع و نمایان بودن آن از داخل مجموعه
کاخه��ای نیاوران به نظر میرس��د حریم
منظری ای��ن کاخ تاریخی ب��ا تکمیل این
پروژه خدشهدار شود .سپیده سیروسنیا،
معاون میراث فرهنگی ش��هر ته��ران در
اینباره به ثبت بودن حری��م کاخ نیاوران
در فهرست آثار ملی اش��اره کرد و گفت:
«مجموعه کاخ نی��اوران دارای حریم ثبتی

اس��ت و هرگون��ه
ساختوس��از در
ح��وزه ای��ن حریم
مق��ررات وی��ژهای
دارد ».او در پاس��خ
ب��ه اینک��ه مجتمع
تج��اری در ح��ال
س��اخت بهط��ور
کامل در منظره کاخ
تاریخی صاحبقرانیه
تاثیر گذاشته است ،گفت« :محل ساخت
ای��ن مجتم��ع خ��ارج از حری��م کاخ
نیاوران اس��ت و با توجه به خارج بودن
این مجتمع از حریم ،اس��تعالمی از این
سازمان توسط شهرداری گرفته نشده اما

موضوع ارتفاع این
مجتم��ع تجاری و
احتمال خدشهدار
شدن حریم منظری
کاخ نی��اوران قابل
بررس��ی اس��ت».
کاخ تاریخ��ی
صاحبقرانی��ه در
مجموعه کا خهای
نیاوران واقع ش��ده
و به عل��ت مطالعات آسیبشناس��ی بنا
فعال و چنانچه اعالم شده «تا اطالع ثانوی»
تعطیل است اما سازههای مجتمع تجاری
در حال س��اخت بهطور کامل در منظره
پنجرههای جنوبی این کاخ دیده میشود

و تکمیل این مجتم��ع تجاری نمای این
کاخ را خدش��هدار میکن��د .همچنی��ن
س��ازههای این مجتمع تجاری در حال
ساخت از روبهروی کاخ اصلی نیاوران
و از پنجرههای این بنای تاریخی نمایان
است .براساس ضوابط ساختوساز در
حریم آث��ار تاریخی ،مال��کان تنها مجاز
به س��اخت بناها با ش��رایطی هستند که
چشمانداز و حریم آسمانی بنای تاریخی
را مخدوش نکند .تجربه سالهای گذشته
نشان داده است ،بیتوجهی شهرداریها
به صدور مجوز ساختوس��از در حریم
بناهای تاریخی ،مش��کالت عمدهای را
در ادامه کار ایجاد کرده اس��ت .شکسته
شدن حریم منظری بناهای تاریخی یکی
از مشکالت رایج این بناها در شهرهای
بزرگ اس��ت که جلوگیری از آن نیازمند
هماهنگی سازمانهای مربوطه حین ارائه
مجوز ساخت است.

م

حیط زیستــــــــــ

با وجود مخالفتهای دوستداران
محیطزیستانجامشد

آغاز عملیات
اجرایی جاده بختگان

فرهیختگان| طرح س��اخت ج��اده در
حاشیه پارک ملی بختگان از سال 1389
در دستور کار دولت وقت قرار گرفته
بود اما به دلیل مخالفتهای دوستداران
و سازمان حفاظت محیطزیست اجرای
آن به تاخیر افتاد و اعالم شد که این جاده
به دلیل تخریبهای زیس��تمحیطی
ساخته نخواهد شد اما این پایان ماجرا
نبود .اردیبهشت سال  1393فرمانداری
خرامه آگهی مناقصه ساخت جاده خرامه
به نیریز را روی سایت خود قرار داد و
از پیمانکاران دعوت به همکاری کرد که
این اقدام با واکنش رسانهها و مخالفان
اجرای طرح روبهرو ش��د و حسینعلی
ابراهیمی مدیرکل محیطزیست استان
فارس نیز در هم��ان زمان اعالم کرد که
طبق قوانین موجود هر گونه جادهسازی
و مکانیاب��ی برای جادهس��ازی باید با
مجوز محیطزیست انجام شود و پروژه
جاده خرامه به نیریز در حاش��یه جاده
بختگان نیز به دلیل نداش��تن این مجوز
متوقف شده است .اما این ظاهر قضیه
بود و در پس پرده اقدامات س��اخت
این جاده با حمایت مسئوالن استانی
و نمایندگان مجلس انجام ش��د و در
روز پنجش��نبه نهم بهمنماه استاندار
و نماینده مردم خرامه کلنگ ساخت
این جاده را به زمین زدند و آب پاکی
روی دست دوستداران محیطزیست
ریختن��د؛ مدی��رکل محیطزیس��ت
استان فارس در گفتوگوی تلفنی با
فرهیختگان از کلنگزنی جاده خرامه
ب��ه نیریز اظه��ار بیاطالع��ی کرد و
صحت این اقدام را من��وط به تماس
با مدیر روابطعمومی دانست و گفت:
«در حال حاضر در جلس��های هستم و
برای آگاهی از این مساله بهتر است با
روابطعمومی تماس بگیرید».

آگهـــــــی
گواهی موقت اینجانب محبوبه محمدخانی فرزند عباس به شماره شناسنامه
 6045صادره از گلباف در مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته زبان و ادبیات فارسی
صادره از دانش��گاه آزاد اس�لامی کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط
میباشد.
شناسنامه (برگ سبز) سواری پراید به شماره انتظامی  953ج  – 47ایران 95
به ش��ماره موتور  3599567و شماره شاسی  1412289528055Sمدل 1389
به رنگ نقرهای متالیک مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
س��ند کمپانی امویام  530به ش��ماره انتظامی  346د  62ایران  85به شماره
شاس��ی
ش��ماره
و
013281FFFA484MVM
موت��ور
 1013400A8NATGCAVFب��ه رنگ نوکم��دادی متالیک مدل  1391به نام
هانیه کیانزاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
جواز حمل س�لاح شکاری س��اچمهزن کالیبر  12به شماره سالح 3085S
مدل دو لول رویهم تهپر کوسه ساخت ترکیه متعلق به علی پهلوان فرزند برات
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
ج��واز حم��ل س�لاح ش��کاری س��اچمهزن کالیبر  12به ش��ماره س�لاح
 102741388مدل دو لول رویهم تهپر کوس��ه س��اخت روسیه متعلق به عقیل
پهلوان فرزند برات مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب حجتاله بهرامینیک فرزند ابوعلی به شماره
ملی  2003158022صادره از دزفول در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت
دبیر تربیتبدنی و علوم ورزش��ی صادره از واحد دانش��گاهی دزفول با ش��ماره
 1519594مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
م��درک را ب��ه دانش��گاه آزاد اس�لامی واح��د دزفول به نش��انی صندوقپس��تی
 6461645169ارسال نماید.
کلیه مدارک س��واری پیکان به رنگ سفید معمولی مدل  80به شماره پالک
ای��ران427 – 51/ب 97و ش��ماره موت��ور  11128010142ش��ماره شاس��ی:
 80444349بنام محمود شریعتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
س��ند کمپان��ی اینجانب ایوب بیرامزاده مالک خودرو به ش��ماره ش��هربانی
967و54ایران 15و شماره موتور 91128024089شماره شاسی0080525775به
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا
چنانچ��ه هرکس ادعایی در م��ورد خودروی مذکور دارد ظ��رف  10روز به دفتر
حقوق��ی ش��رکت ایرانخودرو واق��ع در کیلومتر14جاده 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.
برگ سبز خودروی وانت مزدا مدل  1363رنگ سبز روغنی به شماره پالک
325-54س 59شماره موتور  Z50203و شماره شاسی  6361261به مالکیت
س��یدامید فالحنژادنصرآبادی به کد ملی  4432822813مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

متن آگهی احضار متهم
در پرون��ده کالس��ه  9309982655601114این ش��عبه مجتب��ی ابراهیمی به
اتهام مش��ارکت در س��رقت منازل تح��ت تعقیب قرار گرفته اس��ت .با عنایت به
مجهولالم��کان ب��ودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آیین دادرس��ی
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامب��رده ابالغ میگردد تا ظرف
مهلت  30روز از انتش��ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه
حاضر گردد .بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور ،مطابق مقررات رس��یدگی
غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر ش��عبه  26بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  2فجر کرج/
م.الف 6268
متن آگهی احضار متهم
در پرون��ده کالس��ه  9309982655601091این ش��عبه احمد حس��ینزاده به
اتهام مش��ارکت در س��رقت منازل تح��ت تعقیب قرار گرفته اس��ت .با عنایت به
مجهولالم��کان ب��ودن متهم و در اجرای مقررات ماده  115قانون آیین دادرس��ی
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامب��رده ابالغ میگردد تا ظرف
مهلت  30روز از انتش��ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه
حاضر گردد .بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور ،مطابق مقررات رس��یدگی
غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر ش��عبه  26بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  2فجر کرج/
م.الف 6267
اداره ثبت و اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودهن
هی��ات موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  1393/08/28-139360301052005758هیات اول موضوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک رودهن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر شمسا
فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه  54780صادره از بروجرد کدملی 4130536028در
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  60مترمربع پالک  670فرعی
از  9اصل��ی واق��ع در رودهن از مالکیت مش��اعی خویش محرز گردیده اس��ت .لذا
بهمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس
از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایید .بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ نوبت اول :شنبه 1393/10/20 :تاریخ نوبت دوم :شنبه1393/11/04 :
رئیس ثبت اسناد و امالک رودهن -عابدین نوریشیرازی
آگه��ی موضوع ماده  3قان��ون و ماده  13آییننامه قان��ون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  -139360310004017735هیات موض��وع قانون تعیینتکلیف

منایندگی شهرستانها
و مراکز استانی روزنامــه

Province and cities agancies

خبرهای خود را برای  iranzamin@fdn.irارسال نمایید

شماره تماس هماهنگی خبر66726283 :

ردیف
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9
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وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی بابل
تصرف��ات مالکانه بالمعارض آق��ای علیاکبر قربانی فرد فرزند قربانعلی به ش��ماره
شناس��نامه  10ص��ادره ازبابل با کد ملی–  2064584951متقاضی کالس��ه  2575در
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 60 /152مربع جزء پ�لاک  2814و -2815
اصلی واقع در یک شرق ثبت بابل خریداری از یداهلل قاسمنسب محرز گردیده است.
ل��ذا بهمنظور اط�لاع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصل��ه  15روز از طریق روزنامه
کثیراالنتش��ار یا محلی آگه��ی میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به رای صادره
اعت��راض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاقی
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت
نماین��د و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت
مح��ل تحوی��ل نماید در این صورت اقدامات ثبت ،موکول ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه
است بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/10/ 27 :تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/11:
شهرام خسروی -رئیس اداره ثبت اسناد بابل /م .الف 122-93
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هومن حس��ین پناهی فرزند محمد امین به شناس��نامه شماره  87به شرح
دادخواس��ت به کالس��ه  4/392/93از این شورا درخواس��ت آگهی حصر وراثت
نموده و چنین اش��عار داشته است که شادروان محمد امین حسین پناهی قروچای
فرزند محمدرحیم به شناس��نامه ش��ماره  29در تاریخ  93/10/9در اقامتگاه دائمی
خود درگذشته و ورثه حینالفوت وی عبارتند از:
 -1هومن حس��ینپناهی فرزند محم��د امین ش ش  87کدمل��ی 5589918529
ص��ادره از دهگالن پس��ر متوف��ی  -2محمدرضا حس��ینپناهی قروچ��ای فرزند
محمدامی��ن ش ش اختصاصی کدمل��ی  5580077701صادره از دهگالن پس��ر
متوف��ی  -3احمد حس��ینپناهی قروچ��ای فرزند محمدامی��ن ش ش اختصاصی
کدملی  3790102199صادره از قروه پسر متوفی  -4محمد حسینپناهی قروچای
فرزند محمدامین ش ش اختصاصی کدملی  3790018041صادره از قروه پس��ر
متوفی -5ناهیده حسینپناهی فرزند محمود ش ش  1906کدملی 5589128791
صادره از قروه همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی مینماید تا هر
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
آگهی مزایده اموال منقول در پرونده به کالسه /93اجرا94/
ب��ه موج��ب اجراییه صادره از حوزه نهم ش��ورای حل و اختالف پاکدش��ت در
پرونده کالس��ه اجرای��ی /93اجرا 94/محکومعلیه ش��رکت آسانس��ور آریان مهر با
مدیریت جواد رستمی محکوم است به پرداخت مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل
خواس��ته در ح��ق محکومله فرید برزگر با وکالت مری��م آهکی و مبلغ 2/500/000
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت که با توجه به گذشت مهلت قانونی و عدم
پرداخت مبلغ مذکور محکومله تقاضای توقیف اموال نامبرده و نهایتا فروش آنها را
از طریق مزایده نموده اس��ت اموال مشروحه ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی
دادگس��تری به مبلغ  50/000/000ریال ارزیابی و پس از ابالغ به طرفین که مصون
از اعتراض مانده نهایتا وقت مزایده جهت فروش اموال توقیفی به تاریخ 93/11/28

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

سهشنبه ساعت 10الی  11صبح تعیین و اموال به فروش میرسد مبلغ مزایده از قیمت
کارشناس��ی شروع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد
در ضمن 10درضد مبلغ پایه مزایده فیالمجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی حداکثر
ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید و به پیش��نهادهای بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر
داده نخواهد ش��د طالبی��ن میتوانند ظرف مهلت  5روز قب��ل از مزایده به این اجرا
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود
اموال مزایده به شرح ذیل میباشد:
-1ش��ش کارتن درب دولته کشویی یا کمان و متعلقات به مبلغ  30/000/00ریال
 -2یک دس��تگاه تابلوی فرمان آسانسور مارک  AFPبه مبلغ  10/000/000ریال
 -3چهار عدد درب لوالیی طبقات ـآسانسور مارک بهران  10/000/000ریال
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل و اختالف پاکدشت
دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9309980022301919ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش
خاوران دادنامه ش��ماره  9309970022302090خواه��ان :خانم طیبه خالقی
جونیان فرزند غالمرضا به نشانی خاوران – قیام دشت خ بهشتی ک  4پ 76
خوانده :آقای محمد عباسی کاریز باال فرزند به نشانی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه نفقه
رای دادگاه
درخصوص دعوی خانم طیبه خالقی جونیان به طرفیت آقای محمد عباسی کاریز
باال مبنیبر مطالبه نفقه ایام گذش��ته به مبلغ  42/400/000ریال نظر به اینکه رابطه
زوجیت به داللت تصویر مصدق س��ند نکاحیه مضبوط در پرونده محرز میباشد
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ وفق ماده 73قانون آیین دادرس��ی مدنی در جلسه
رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه مدرکی دال بر برائت ذمه خوانده در پرونده
موجود نمیباش��د لذا دادگاه با توجه به شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی
دادگس��تری به شماره  571/1/92دعوی خواهان را ثابت و محرز تشخیص داده و
مس��تندا به م��واد  1206-1111-1107-1106قانون مدنی و ماده  198قانون آیین
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پردداخت  42/400/000ریال بابت
نفقه ایام گذش��ته زوجه از تاریخ  92/2/1لغای��ت  93/7/2در حق خواهان صادر
و اعالم میگردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه و سپس بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه محترم
تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران –رستمی
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم حس��ن کریمیمحمدی دارای شماره شناسنامه  7به شرح دادخواست
به کالسه  1187 -2/93ش ح در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان نعمتاله کریمی محمدی به شماره شناسنامه 1
در تاری��خ  89/10/ 23اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر است به
-1حس��ن کریمی محمدی ش ش  7صادره از پاکدش��ت پس��ر متوفی  -2احمد
کریمی محمدی ش ش  6صادره از ورامین پسر متوفی -3اکرم کریمی محمدی
ش ش  11ص��ادره از ورامی��ن دختر متوفی -4اعظ��م کریمی محمدی ش ش 1
صادره ازورامین دختر متوفی -5زهره کریمی محمدی ش ش  31521صادره از
ورامین دختر متوف��ی  -6زهرا کریمی محمدی ش ش  6580012714صادره از

ردیف
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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

پاکدشت دختر متوفی -7سکینه کریمی ش ش  1صادره از تیران زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل و اختالف شهرستان پاکدشت
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم نبیاله علیکاهی دارای ش��ماره شناس��نامه  5به ش��رح دادخواست به
کالس��ه /651/93ح22ش در این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان ذبیحاله علیکاهی به ش��ماره شناس��نامه  79در
تاری��خ  77/10/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به
-1نبیاله علیکاهی فرزند ذکور متوفی -2کوکب طاهری همسر متوفی -3سکینه
علیکاهی فرزند اوناث -4اسداله علیکاهی فرزند ذکور -5فرجاله علیکاهی فرزند
ذک��ور -6طیبه علیکاهی فرزند اون��اث  -7ایرج علیکاهی فرزند ذکور -8فتحاله
علیکاهی فرزند ذکور -9فریده علیکاهی فرزند اوناث -10زینب علیکاهی فرزند
اوناث -11محمدعلی علیکاهی فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 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  22شورای حل و اختالف بخش شریفآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 1393/10/22 -139360310004020986هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در واحد ثبت بابل تصرفات مالکانه بالمع��ارض آقای زمان بهمنی فرزند
رمضانعلی به ش��ماره شناس��نامه  10ص��ادره از بابل با کد مل��ی 4989633717
متقاضی کالس��ه 2144در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  99/59مترمربع
ج��زء پالک  -59اصلی واقع در مالکال بخش یازده بابل خریداری از عباد بهمنی
محرز گردیده است.
ل��ذا بهمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه
کثیراالنتش��ار ی��ا محلی آگهی میگ��ردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به رای
ص��ادره اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل
تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نمای��د در این صورت اقدامات
ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر و خواهد
شد .صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار اولین نوبت 93/11/11 :تاریخ انتشار دومین نوبت93/11/25 :
شهرام خسروی -رئیس ثبت و اسناد و امالک بابل /م .الف 127-93

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

