ماهی در  #بازار محلیهای شمال
ش�مال است و بازارهای محلیاش .تقریبا در همه شهرها و روستاهای شمال بازارهای محلی وجود
دارد ک�ه در یک�ی از روزهای هفته به طور مداوم و در مکان خاص برگزار میش�ود .ماهیگیران صید
خود و فروش�ندگان محلی اغلب محصوالت مزرعه خود را در این بازارهای محلی میفروشند .حتی
برخ�ی از زنان نیز صنایعدس�تی خود را به فروش میرس�انند .بازارهای محلی علاوه بر اینکه نیاز
مردم بومی را تامین میکند یکی از جاذبههای پرطرفدار گردش�گری ش�مال اس�ت که تقریبا همه
مسافران در صورت امکان به آن سر میزنند و خرید میکنند .حتی گشت و گذار در این بازارها نیز
خاطره خوبی را برای شما میسازد.
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پیشنهاد سفر ،تاریخ گردی

یادداشــــــــت

احس��ان رس��تمیپور| هنوز هم پس از  36س�ال اگر کمی با دقت در کوچه پسکوچههای
مرکزی پایتخت راه بروید میتوانید یادگارهایی از دوران انقالب ببینید ،از دیوارنوشتهها
و شعارنویس�یها گرفت�ه تا خانهها و س�اختمانهایی که عکسهای س�یاه و سفیدش�ان
برای همیش�ه بهعن�وان اس�ناد تاریخ معاص�ر ثبت ش�د هاند .گرچ�ه جس�تهگریخته در
همه ش�هرهای ایران میت�وان یادگارهای�ی دید که خاط�رات آن دوران را زن�ده کند اما
تهران پایتخت بیش�ترین آثار انقالب را به خود اختصاص داده ،در می�ان همه مکانهای

برج آزادی

شاهطوطی از
طریق فرار یا
رهاسازی از
قفس کم کم
با شرایط آب
و هوایی ایران
سازگاری یافته
و زیستگاهش
را پیدا کرده و
به تولید مثل
پرداخته است.
این پرندگان در
حال حاضر در
شهر تهران در
باغهای دارای
درختان بلند و
نهالکاریها
و درختان
میوه قابل
رویت هستند

شهرستانها

قدم زدن درانقالب

شاهطوطیها ،میهمان تهران

ش��اه طوطی را در
پیام احتسابیان
زبان انگلیس��ی به
فعال محیط زیست
پاراکیت اسکندر
میشــــناس��ند.
زیس��تگاه اصلی این پرنده ایران نیس��ت .اما حاال میهمان دائمی
تهران شده است .در حال حاضر زیس��تگاه اصلی آن در جنوب
کش��ور اس��ت ،اما پراکندگ��ی آن به تهران هم رس��یده اس��ت.
شاهطوطی پرندهای رها شده از قفس است که کمکم زیستگاهش
را در ایران و در شهر تهران هم پیدا کرده است .هر دو نوع طوطی
در تهران یعنی طوط��ی طوق صورتی و ش��اه طوطی پرندگانی
غیربومی و رها شده از قفس هستند که حاال تهرانی شدهاند.
زیستگاه اصلی و اولیه ش��اه طوطیها از پاکستان و هند تا ویتنام
بوده است.
این پرنده که حدود س��ه هزار س��ال پیش نخس��تین بار توسط
مردم هندوستان اهلی ش��د ،توسط پادش��اهان و مردم ثروتمند
هندی به دلیل صدای زیبای��ش و توانایی تقلید صدا نگهداری و
پرورش یافت .یونانیها نخستین اروپاییانی بودند که با پرورش
و نگهداری این پرنده بعد از
هندیها آش��نا شدند ،چراکه
شاه طوطی برای نخستین بار
توسط جانش��ینان اسکندر از
ایالت پنجاب ب��ه یونان برده
شد .اس��کندر مقدونی یکی
از پادش��اهان جهانگش��ای
تاریخ اس��ت که پس از فتح
بینالنهرین و امپراتوری ایران
موفق شد سرزمین هند را به
تصرف خ��ود درآورد که در
آن زمان با اینگونه طوطی آشنا شد .بعدها جانشینان او ،آن را به
یونان برده و به نام طوطی اسکندر به اروپاییان معرفی کردند.
در ایران نیز مس��لم اس��ت که این پرنده از طریق کش��ور هند یا
پادش��اهان یونانی و از طریق پادش��اهان ایرانی ،به ایران آورده
ش��ده و به پرورش آن پرداختهاند .ش��اهطوطی از طریق فرار یا
رهاسازی از قفس کم کم با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری
یافته و زیستگاهش را پیدا کرده و به تولید مثل پرداخته است .این
پرندگان در حال حاضر در شهر تهران در باغهای دارای درختان
بلند و نهالکاریها و درختان میوه قابل رویت هس��تند و روی
درختان بلند زندگی کرده و در س��وراخهای درختان النهسازی
میکنند.
پارک نیاوران ،سعدآباد یا پارک شهر ازجمله مناطقی هستند که
میتوان دس��تههای دو تایی تا چهارتایی این پرندگان را در آنجا
دید .این پرنده زیبا و خوشخوان دارای صدایی بلند و شیههمانند
است و دارای بدنی کشیده و سبز رنگ ،دمی بلند ،منقاری کوچک
و قرمز و قالبشکل اس��ت .در ش��انههایش لکهای قرمز رنگ
دارد و در طوق گردنش نواری قرمز دیده میش��ود ،البته مادهها
فاقد این طوق هستند .ش��اه طوطی به دلیل توانایی تقلید صدا از
قدیم در میان مردم و بهخصوص پادشاهان از محبوبیت خاصی
برخوردار بوده است .به همین دلیل نیز آن را از هند به کشورهای
دیگر بردهاند و در قفس نگهداری میکردند.
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یکی از نمادهای ش��هری انقالب در اکثر تصاویر ثبت شده،
میدان شهیاد آن زمان است؛ میدانی که بعد از انقالب ،آزادی
نام گرفت محل همیش��گی تجمعات انقالبیها بوده است.
برج آزادی در س��ال  1349بهعنوان یادمان جشنهای 2500
ساله ساخت ش��د اما حاال بیش از هر چیز یادآور تجمعات
آزادیخواهان زمان انقالب است .هر چند که مدیران شهری
سعی دارند نماد جدید برای تهران درست کنند اما هنوز هم
مردم این شهر برج خاطرهساز آزادی را نماد ایستادگی در برابر
استبداد میدانند و هنوز از فراز آن مسیر راهپیماییهای انقالب
از میدان  24اس��فند آن روزها را نظ��اره میکنند .هر چند که
برج و میدان آزادی یادآور فریادها و تصاویر آدمهای انقالبی
است و هر ساله بزرگترین تجمع بزرگداشت انقالب در روز
 22بهمن آنجا برگزار میشود اما وضعیت آن در سالهای اخیر
نیاز به رسیدگی فوری دارد .این یادمان انقالب از سالهای پیش
در فهرست آثار ملی ثبت شده و در کنار نمای خاطرهانگیز باالی
برج ،مجموعهای از نگارخانه ،موزه و کتابخانه را در خود جای
داده است.
نشانی :میدان آزادی ،برج آزادی
امکان بازدید دارد.

خاطرهانگیز پایتخ�ت ،در خیابان حدفاصل میدان  24اس�فند تا میدان ش�هیاد آن روزها
نبض انقالب تندتر تپیده ،جایی که حاال یک س�رش میدان انقالب اس�ت و س�ر دیگرش
می�دان آزادی .گرچ�ه برخ�ی از یادگارهای انقالب اسلامی مثل میدان ش�هدا در س�ال
 1391با پیادهراهس�ازی که توس�ط ش�هرداری صورت گرفت ،از بین رفت اما بس�یاری
از آنها همچنان پا برجا هس�تند .در کنار ق�دم زدن در خیابان پرخاطره انقالب ،پیش�نهاد
گردش�گری این هفته را به یادمانهای انقالب در ش�هر تهران اختصاص دادیم.

کاخ نیاوران

مجموعه کاخهای نیاوران در شمال تهران ،سه کاخ را در خود
جای داده و پس از انقالب مورد هجوم مردم خش��مگین از
خاندان پهلوی قرار گرفته است .اما کاخهای نیاوران همچنان
بهترین موزه برای نمایش دادن سبک زندگی خاندان پهلوی
است .عمارت احمدشاهی در دوره پهلوی دوم مرمت شد و
تغییراتی در آن صورت گرفت تا بهعنوان محل کار و سکونت
رضا پهلوی مورد استفاده قرار گیرد .کاخ اختصاصی نیاوران،
در سال  1337با طرحی ایرانی احداث شد .در ابتدا این کاخ
را بهعنوان محلی برای پذیرایی س��لطنتی و اقامت میهمانان
عالیرتبه دربار طراحی کردند اما حی��ن عملیات اجرایی با
اعمال تغییراتی در کاربری به محل سکونت محمدرضا پهلوی
و خانواده او تبدیل ش��د و تا واپسین ساعات خروج خانواده
پهلوی از کش��ور محل اصلی س��کونت محمدرضا پهلوی
و خان��واده وی بود و به همین دلیل بخش زیادی از وس��ایل
شخصی آنها در کاخ موجود است.
نشانی :تهران ،میدان نیاوران ،مجموعه کاخهای نیاوران
بازدید :همهروزه امکانپذیر است.
هزینه :بازدید کلی از این مجموعه  10هزار تومان برای هر
نفر هزینه دارد.

موزه عبرت

یکی از آخرین ستونهای ساواک صبح روز پیروزی انقالب
پس از حدود چهار ساعت درگیری مسلحانه و سنگین فرو
ریخت .آثار درگیریهای آن روز هنوز در نما و خیابانهای
اطراف این زندان قابل مش��اهده است .زندان کمیته مشترک
ضدخرابکاری یکی از ستونهای وحشت ساواک در تهران
بود که پای اکثر فعاالن شناخته شده انقالب به آن باز شده است.
حاال عکسهای این زندانیان بر دیوار این موزه نصب شده تا
بخشی از شکنجهها و اقدامات ساواک نشان داده شود .در کنار
اسامی شناختهشدهای که روزگاری زندانیان این زندان بودند،
نحوه شکنجه و شکنجهگران این زندان نیز یکی عوامل مهم
این زندان بوده اس��ت .این عمارت در سال  1381به موزهای
با عنوان «عبرت» تبدیل شد تا بخشی از تاریخ مبارزه مردم را
به نمایش بگذارد .همچنین بازدید از این موزه برای کودکان
توصیه نمیشود.
نش��انی :تهران ،میدان ام��ام خمینی(ره) ،ابت��دای خیابان
فردوسی جنوبی ،خیابان کوش��ک مصری ،خیابان شهید
یارجانی ،موزه عبرت ایران
بازدید :همه روزه در دو نوبت  10صبح و  14بعد از ظهر
هزینه بلیت :سه هزار تومان

مجموعه جماران

خاطرهانگیزترین تصاویر بعد از انقالب از امام خمینی(ره) در حسینیه جماران و در حضور مردم مشتاق و انقالبی ثبت
شده است .پس از پیروزی انقالب محله جماران در شمال تهران یکی از محلههای مهم در تاریخ انقالب شد .منطقهای که
هنوز هم محل زندگی برخی از مقامات کشور و یاران امام خمینی(ره) در انقالب است .حسینیه تاریخی جماران در سال
 1232ساخته شده و توسط سیدابراهیم جمارانی وقف دهکده جماران بوده است .این حسینیه در سال  1355بازسازی
شد و در سال  1358از طرف جمارانیها در اختیار امام خمینی(ره) گذاشته شده است .همچنین منزل امام خمینی(ره) در
جوار این حسینیه قرار دارد .منزلی که برای سهولت رفت و آمد با یک راهرو به بالکن تاریخی حسینیه جماران متصل شده
و این روزها با نگهداری وسایل شخصی امام ،به موزه تبدیل شده است .حسینیه و منزل امام خمینی در فهرست آثار ملی
ثبت شده و یادآور روزهای پس از انقالب و حضور گسترده مردم برای دیدار با امام(ره) است.
نشانی :میدان قدس ،خیابان شهید باهنر ،خیابان یاسر ،کوچه حسنیکیا امکان بازدید دارد.

قزوی��ن | مدیرعام��ل ش��رکت
ش��هر کهای صنعت��ی اس��تان
قزوی��ن گف��ت« :همزمان ب��ا دهه
فجر س��ه ناحیه صنعت��ی با تکمیل
زیرس��اختها و دو پ��روژه
عمران��ی در ش��هرکهای صنعتی
قزوین آماده بهرهبرداری اس��ت».
عبدالقه��ار ناصحی ای��ن پروژهها
را افتت��اح ناحیه صنعت��ی الموت،
ناحیه صنعتی طارم ،ناحیه صنعتی
نیکویه ،شبکه روشنایی حکیمیه و
تکمیل ش��بکه توزیع آب شهرک
صنعتی شال عنوان کرد .به گفته او
س��رمایهگذاری برای این پروژهها
 43میلی��ارد ری��ال بوده اس��ت که
هماکن��ون ب��ا اج��رای پروژههای
زیربنایی ش��امل زیرس��ازی بلوار
ه��ا و خیابانها ،ش��بکه آب و برق
و ...اراض��ی این نواح��ی صنعتی
آم��اده واگ��ذاری ب��ه متقاضی��ان
سرمایهگذاری اس��ت .ناصحی با
اش��اره به افتتاح واحدهای صنعتی
نیز گف��ت 18« :واح��د تولیدی و
صنعت��ی در ش��هرکها و نواح��ی
صنعت��ی ب��ا س��رمایهگذاری 550
میلیارد ریال و اشتغالزایی  475نفر
رسما افتتاح میش��ود که بیشترین
این واحدهای تولید در شهرکهای
صنعتی خرمدشت و کاسپین مستقر
هستند».
خوزس��تان|يك هيأت س��رمايه گذار
چيني ضمن بازدي��د از منطقه ويژه
اقتص��ادي بندرامام خمين��ي(ره) با
ويژگي ها و مزيت ه��اي بازرگاني
اين مجتمع بزرگ بندري از نزديك
آشنا شدند .اين هيات چيني در بازديد
خود با س��عداهلل عبداللهي مدير كل
بنادر و دريانوردي استان خوزستان
مذاكره ک��رده و با اهم پ��روژه هاي
عمراني و سرمايه گذاري كه در اين
مجتمع بزرگ بن��دري در حال اجرا
است ،آشنا شدند .با توجه به مزاياي
سرمايهگذاري به لحاظ همجواري
با مناطق آزاد تج��اري اروند و ويژه
اقتصادي پتروشيمي ،قرار گرفتن در
كريدورهاي ترانزيتي كاال و كوتاهي
مس��افت ب��ا مراكز ب��زرگ صنعتي
و جمعيتي در نيمه غربي كش��ور،از
امتیازات منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام خمینی است.

آگهـــــــی
برگ سبز و کارت سوخت سواری سایپا تیبا مدل  93به رنگ سفید -روغنی
به شماره موتور  8142335و به شماره شاسی  5788595 811100E NASو
به شماره پالک  687 -14ل  85به نام عبدالحسین ساداتبویر مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پژو روا مدل  88به رنگ نقرهای -متالیک به شماره موتور
 11688007570و به شماره شاسی  NAAB21AA39H308552و به شماره
پ�لاک  787 -14ب  39به نام عبدالزهرا بنی س��یالوی مفق��ود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو  405 GLX Iمدل  89به رنگ نقرهای-
متالی��ک ب��ه ش��ماره موت��ور  12489065339و ب��ه ش��ماره شاس��ی
 NAAM11CA0AK620957و به ش��ماره پالک  316 -13و  79به نام بهنام
جوانبختخیرآبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی خودرو مینیبوس -عمومی مدل  55به رنگ قرمز نارنجی -معمولی
به ش��ماره موتور  028167و شاس��ی  IRGC554QOGE031593و پالک -14
 297ع  51به نام یعقوب کوتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی ،شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز) ،تاییدیه جهت نقل و انتقال
خودرو ،کارت خودرو سمند سواری سورن مدل  87به رنگ سفید -روغنی به شماره
موتور  12487032820و به ش��ماره شاسی  NAACC1CF58F401182به نام حمید
سلیمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
س��ند کمپانی نیس��ان کامیون -ون مدل  88به رنگ آبی -روغنی به شماره
موتور  467886و به شماره شاسی  TIL 140 NAZPL 179008و به شماره
پالک  893 -14ج  48مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل  90به رنگ سفید به شماره موتور 11490012427
و به ش��ماره شاس��ی BG 5 AA 46 NAAA 193533و به شماره پالک  617 -24ق
 26به نام ناصر سیالوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب جواد علینیاخلخال فرزند غالمرضا به شماره
شناس��نامه  4761صادره از بندرانزلی در مقطع کاردانی رش��ته مکانیک خودرو
صادره از واحد دانش��گاهی رامسر با شماره  510401مفقود گردیده و فاقد اعتبار
میباش��د .از یابنده تقاضا میش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد
رامسر ارسال نماید.
گواهینامه موقت فارغالتحصیلی اینجانب شهره صیادی فرزند حیدرعلی
به ش��ماره شناسنامه  9171و شماره ملی  0320086682صادره از کرج در
مقط��ع کارشناس��ی رش��ته مهندس��ی کامپیوتر (نرماف��زار) ص��ادره از واحد
دانش��گاهی تهران شمال با ش��ماره  741575631مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباش��د .از یابنده تقاضا میش��ود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد

اسالمی واحد تهران شمال به نشانی :پاسداران – میدان هروی -خیابان مکران
جنوبی – پالک  ،91ارسال نماید.

خوان��ده ردیف اول ص��ادر و اعالم میگردد از س��وی دیگر خواه��ان هیچگونه
مس��تندی را که مثبت رابطه قراردادی بین او و مالک خودرو یعنی خوانده ردیف
دوم باش��د ارائه نداده اس��ت و دلیلی بر انتقال مالکیت خودرو از س��وی خوانده
ردیف دوم احراز نمیگردد .لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت اس��تماع نداشته و
مس��تندا ً به ماده  2از قانون مذکور قرار عدم اس��تماع دعوا صادر و اعالم میگردد.
رای صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) اردل -علی خسروی

کارت دانش��جویی به نام الهه ش��هرکی به شماره دانش��جویی91122010از
دانشگاه غیرانتفاعی هاتف رشته مهندسی تکنولوژی نرمافزار مقطع کارشناسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی ابالغ
خواهان محمد نیکرفتار دادخواستی به طرفیت خوانده حسین حمزه
به خواس��ته فس��خ قرارداد به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان ش��هریار نموده که
جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان ش��هریار واقع در
شهرس��تان شهریار ارجاع و به کالس��ه  9309982640200985ثبت گردیده که وقت
رس��یدگی آن  94/05/25س��اعت  10تعیین شده اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده حس��ین حمزه و به در خواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده  73قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
شهریار-علی حیدری /م.الف 5971

اصل س��ند کمپانی و برگه فروش و برگ س��بز خودرو س��واری پژو پارس
مش��کی به انتظامی  47ص  886ایران  13و ش��ماره موتور  12485249385به
نام محمدعلی عربزادهزیاری فرزند عباس��علی به شماره شناسنامه  97صادره از
اصفه��ان مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط اس��ت و به ش��ماره شاس��ی
50303946

مدرک فارغالتحصیلی موقت اینجانب س��میه سلطانی تاجآبادی به ش ش 331
زرند در رش��ته هنرهای تجس��می دانشگاه آزاد اسالمی اش��کذر به شماره سریال
 0373620مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط میباش��د .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر تحویل نماید.
برگ سبز و سند سواری ماتیز به شماره پالک ایران 364-33ص 91و شماره
موت��ور  615696و ش��ماره شاس��ی  0155023225به مالکی��ت خانم صفورا
فالحمحسنخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
دادنامه
تاریخ رسیدگی1393/10/23 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل
خواهان :آقای یعقوب خسروی به نشانی بالد
خوانده -1 :خانم گلدس��ته مجیدیراد به نش��انی مجهولالم��کان  -2آقای علی
ظفری به نشانی بالد
موضوع :الزام به تنظیم سند خودرو
گردش��کار :خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم
دادگس��تری اردل نم��وده که پس از ثب��ت در دفتر کل ثبت ش��عبه جری گردیده
که پس از جری تش��ریفات قانونی در وقت فوقالعاده به تصدی امضاکننده ذیل
تش��کیل شده است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواس��ت آقای یعقوب خسروی فرزند شکرخدا به طرفیت آقای
علی ظفری فرزند ضربعلی و خانم گلدسته مجیدیراد فرزند اسماعیل ،به خواسته
صدور حکم به الزام خواندگان به انتقال س��ند رسمی مالکیت خودروی کامیونت
ون به ش��ماره  697ص -21ایران  ،69به انضمام خسارت دادرسی ،نظر به اینکه
حسب استعالم به عمل آمده از پلیس راهور مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف
دوم خانم گلدس��ته مجیدیراد میباشد ،لذا دعوا متوجه خوانده ردیف اول آقای
علی ظفری نمیباشد و مستندا ً به بند  4ماده  84و ماده  89از قانون آیین دادرسی
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان نس��بت به

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

آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرون��ده کالس��ه  2115و رای ش��ماره  139360325001016430مورخ��ه
 93/9/19به تقاضای آقای /خانم روحاهلل میر فرزند فرجاهلل نس��بت به شش��دانگ
یک باب عمارت س��اختمان به مس��احت  155/25مترمربع مجزی شده از پالک
 38اصل��ی واقع در بخش  2شهرس��تان خرمآباد خروج��ی از مالکیت مالک اولیه
(رسمی) آقای /خانم روحاله ماسوری
 -2پرون��ده کالس��ه  2081و رای ش��ماره  139360325001016424مورخ��ه
 93/9/19ب��ه تقاضای آقای /خانم فرجاله میر فرزند بیگلر نس��بت به شش��دانگ
یک باب عمارت س��اختمان به مس��احت  27/93مترمربع مجزی ش��ده از پالک
فرعی اصلی واقع در بخش  2شهرس��تان خرمآباد خروجی از مالکیت مالک اولیه
(رسمی) آقای /خانم روحاله ماسوری
رسیدگی و تایید انشا گردید مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع
مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و
عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض
دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمآباد تسلیم دارند و

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

برابر مقررات معترض مکلف اس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراج��ع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم
دادخواس��ت تحویل ثبت اس��ناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم
نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست
و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد تقاضا
براس��اس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیم��ی رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک شهرس��تان
خرمآباد /م.الف 1187
آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالسه  2851و رای شماره  15439مورخه  93/9/13به تقاضای آقای/
خانم نوراحمد علیپوری فاضلی فرزند پاپی احمد نس��بت به ششدانگ یک باب
عمارت س��اختمان به مس��احت  128/27مترمربع مجزی ش��ده از پالک  2اصلی
باقیمانده اصلی واقع در بخش  4شهرس��تان خرمآب��اد خروجی از مالکیت مالک
اولیه (رسمی) آقای /خانم یعقوب دلفان
رسیدگی و تایید انشا گردید مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوهبر آن در روستاها
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی
و در روس��تاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد
و امالک شهرس��تان خرمآباد تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف اس��ت ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع قضایی
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت تحویل ثبت اس��ناد نماید و ادامه عملیات
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم
تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت
مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعلی ابراهیمی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان خرمآباد /
م.الف 11102
آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالس��ه  2015و رای ش��ماره  1015701مورخه  93/9/16به تقاضای
آقای /خانم علیرضا ملکش��اهی بیرانوند فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک
باب عمارت س��اختمان به مس��احت  107/68مترمربع مجزی ش��ده از پالک 24

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

فرعی 2091اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرمآباد خروجی از مالکیت مالک
اولیه (رسمی) آقای /خانم طوس والیزاده معجزی
رس��یدگی و تایید انش��اء گردی��د مراتب در اج��رای ماده  3قان��ون تعیینتکلیف
وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی
آگهی انتش��ار و عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نش��ر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان خرمآباد
تس��لیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به
ارائه حکم نهایی میباش��د در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت
م��ورد تقاضا براس��اس مدل��ول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیم��ی رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک شهرس��تان
خرمآباد /م.الف 1173
آگهی موض��وع ماده  3قانون و 13آییننام��ه تعیینتکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرمآباد به شرح ذیل:
-1پرونده کالس��ه  3354و رای ش��ماره  1011070مورخ��ه  93/8/14به تقاضای
آقای /خانم منصوره فرس��ا فرزند علیرضا نس��بت به شش��دانگ یک باب دکان به
مس��احت  27/59مترمربع مجزی ش��ده از پالک  24فرع��ی 2091اصلی واقع در
بخش یک شهرس��تان خرمآب��اد خروجی از مالکیت مالک اولیه (رس��می) آقای/
خانم محمد میرزا والی زاده
رس��یدگی و تایید انش��اء گردید مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع
مالکین و س��ایر صاحب��ان حقوقی در روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی انتش��ار و
عالوهبر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمآباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت تحویل ثبت اسناد نماید
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباش��د در غیر این صورت متقاضی
ب��ا ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور یا عدم وصول
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 93/11/1:تاریخ انتشار نوبت دوم93/11/16:
محمدعل��ی ابراهیم��ی رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک شهرس��تان
خرمآباد  /م.الف 1159

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

