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 توسعه گردشگری گیالن 
حاصل ارتباطات دوسویه مردم و مسئوالن

مدی��رکل  گردش��گری:  گ��روه   - تفاه��م 
میراث فرهنگی گیالن تأکید کرد که ایجاد ارتباط 
عموم��ی و تنگاتن��گ با ذی نفعان گردش��گری و 
جوام��ع محلی زمینه اعتمادی دوس��ویه را فراهم 
کرده و توسعه فرا بخش��ی را پدیدار می کند. رضا 
علی��زاده- مدیرکل میراث  فرهنگی این اس��تان با 
حضور در روس��تای قلعه  رودخان ب��ا اهالی این 

روستای گردشگری دیدار و گفت وگو کرد. 
علیزاده خاطرنشان کرد: »آمادگی پرداخت 
تسهیالت الزم برای احداث واحدهای بوم گردی 
روس��تایی در اس��تان وجود دارد و بخش دولتی 
ضم��ن تعامل با گروه های مختل��ف اعم از بخش 
خصوصی، نهادهای مردمی و صنفی و سایر اقشار 
تقویت زیرساخت روستایی و گردشگری را دنبال 
خواهد کرد.« وی با بیان این که روستاهای گیالن 
قطب بزرگ گردشگری اس��تان تلقی می شوند و 
پتانس��یل باالیی در توس��عه این صنعت دارند، از 
مردم خوب و مهمان نواز مناطق روستایی خواست 
تا با ارائه پیشنهاد و نظرات سازنده در مسیر تقویت 

گردشگری بومی گام بردارند. 

 برگزاری 100 نمایشگاه 
در موزه ها به  مناسبت دهه فجر

تفاهم- گروه گردش��گری: مدی��ر کل امور 
موزه ها و اموال منقول سازمان میراث  فرهنگی از 
برگزاری بیش از 70 نمایشگاه فرهنگی، تاریخی 
و هنری در موزه های کشور خبر داد. محمدرضا 
کارگ��ر، مدیرکل ام��ور موزه ها و ام��وال منقول 
فرهنگی  تاریخی، گفت: »بیش از 70 نمایش��گاه 
فرهنگی، تاریخی و هنری در 25 اس��تان و کاخ  
موزه های س��عدآباد، نیاوران و م��وزه ملی ایران 
در ای��ام دهه فجر برگزار می ش��ود.« وی افزود: 
»هم زمان ب��ا برگزاری 70 نمایش��گاه فرهنگی، 
هنری و تاریخی قرار اس��ت بی��ش از 30 دوره 
و کارگاه آموزش��ی، نشس��ت ها و همایش های 
تخصصی با محوریت موزه و میراث  فرهنگی در 

سطح موزه های کشور برگزار می شود.«
 مدی��رکل ام��ور موزه ه��ا و ام��وال منقول 
 فرهنگی تاریخ��ی س��ازمان می��راث  فرهنگ��ی، 
صنایع  دس��تی و گردش��گری گفت: »با توجه به 
هماهنگی با صدا و س��یمای اس��تان ها به منظور 
اجرای برنامه های تلویزیونی و رادیویی و معرفی 
موزه ه��ا و میراث فرهنگی در س��طح کش��ور و 
همچنی��ن اجرای برنامه ه��ای متنوع فرهنگی در 
سطح کشور از جمله اجرای تور قصه گویی برای 
ک��ودکان در مجموعه نیاوران را در دس��تور کار 

قرار داده است.«

خبرنامه

 معافیت زائران اربعین 
از پرداخت عوارض خروج

 تفاه��م- گ��روه گردش��کری: نمایندگان 
مجل��س ضمن تصوی��ب معافیت ب��رای زائران 
اربعی��ن از پرداخت عوارض خروج از کش��ور، 
مق��رر کردن��د که ن��رخ عوارض خ��روج برای 
س��فرهای زیارتی بدون تغییر بماند. نمایندگان 
در جریان نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
که به ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه 
سال ۹7 کل کشور اختصاص داشت، بند الحاقی 
3 تبصره ۱۱ این الیحه را به تصویب رساندند. 
بناب��ر این مصوب��ه در س��ال ۹7 عوارض 
خروج از کش��ور برای زائران عتبات براس��اس 
قانون بودجه س��ال ۹۶ اخذ می ش��ود که بر این 
اساس، 37500 تومان عوارض سفرهای هوایی 
و ۱2500 توم��ان ع��وارض س��فرهای زمینی 
خواهد ب��ود. همچنین بر اس��اس ای��ن مصوبه 
 مجل��س، زائران اربعین ک��ه از تاریخ 3 مهر ۹7 
ت��ا 22 آب��ان ۹7 از مرزهای زمین��ی به مقصد 
کش��ور عراق از کش��ور خ��ارج می ش��وند، از 

پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

 خانه سیستانی ارگ بم افتتاح می شود
تفاهم- گ��روه گردش��گری: مرمت خانه 
سیس��تانی از س��وی مرمتگ��ران و متخصصان 
ایران��ی و آلمانی پس از گذش��ت نزدیک به ده 
س��ال به پایان رسید و افتتاح این بنای تاریخی 
ارگ ب��م نیمه اول اس��فندماه س��ال ج��اری با 
حضور مسئوالن ملی و محلی برگزار می شود. 
پروژه مش��ترک مرمت خانه سیستانی ارگ بم 
ک��ه نزدیک به ده س��ال به ط��ول انجامید قرار 
است با حضور س��فیرآلمان در ایران، مسئوالن 
ارشد س��ازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری و مس��ئوالن محلی بم در نیمه اول 

اسفندماه برگزار شود. 
میراث  ابراهیم��ی- مدیرپای��گاه  افش��ین 
جهان��ی ارگ ب��م ب��ا اع��الم این خب��ر گفت: 
»ط��رح مش��ترک مرم��ت خان��ه سیس��تانی با 
همکاری متخصصان دانش��گاه درسدن آلمان و 
 کارشناسان ایرانی انجام شد.« در تاریخ 5 دی 
۱382، در اثر زلزله شدیدی که شهر بم و حومه 
آن را تحت تأثیر ق��رار داد، بیش از 80درصد 
ارگ ب��م تخریب ش��د. چند روز پ��س از رخ 
دادن زمین ل��رزه، رئی��س جمهور وق��ت ایران 
قول بازس��ازی این اثر جهان��ی را داد. البته در 
بازس��ازی بم هیئت های مختلفی از کشورهای 
مختل��ف و س��ازمان های بین الملل��ی ب��ا ایران 
همکاری کردند و این اثر هم اکنون از فهرس��ت 

آثار در خطر جهانی خارج شده است.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: دومین نشس��ت سراسری 
فرماندهان، معاونین و مدیران یگان حفاظت س��ازمان 
می��راث فرهنگی،صنای��ع دس��تی و گردش��گری در 
س��تاد ناجا برگزار ش��د. دراین  نشست که با حضور 
محمد محب خدایی- معاون گردشگری، محمدحسن 
طالبیان- مع��اون میراث  فرهنگی و احم��د دانیالی- 
معاون توس��عه  مدیریت س��ازمان می��راث  فرهنگی و 
س��ردار امیر رحمت الهی- فرمانده ی��گان حفاظت و 
س��ردار شرفی- رئیس پلیس پیش��گیری ناجا، و نیز 
قدرت ا... ابراهیمی- مدیرکل حوزه ریاست و جهانبانی 
مدیرکل حراس��ت سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. 
محمد محب خدایی، معاون گردشگری در این نشست 
گفت: »حافظان اصلی میراث  فرهنگی کشور، ماموران 
یگان حفاظت هستند.« وی  ادامه داد: »گردشگری از 
جمله مباحثی اس��ت که به امنیت وابستگی دارد، این 
صنعت پیشران توسعه اقتصادی کشور است و به مثابه 

چاه نفتی است که باید دیده شود.« 
مع��اون گردش��گری ب��ا تاکید ب��ر اس��تفاده از 
فناوری های روز و اپلیکیش��ن ها ب��رای ارائه خدمات 
به گردش��گران در ارتباط آنها با پلیس، تصریح کرد: 
»کارکن��ان ی��گان حفاظت بای��د خود را ب��رای یک 
نوروز ویژه آماده کنند، فرماندهان یگان در اس��تان ها 
باید خود را در منصب معاون گردش��گری بدانند و در 
هماهنگی های الزم با س��ایر دستگاه ها به منظور ارائه 
خدمات مناس��ب به گردش��گران نقش جدی داش��ته 
باش��ند.« محب خدایی اضافه کرد: »ثبت یک خاطره 
در ذهن گردشگران و مس��افران موضوع مهمی است 
که باعث می ش��ود یک گردشگر دوباره به مقصد سفر 
خود بازگ��ردد، هرگونه اتفاقی که آرامش گردش��گر 
را برهم بزند، موجب ثبت یک خاطره بد می ش��ود.« 
معاون گردشگری افزود: »اخالق اسالمی از مهم ترین 

مواردی اس��ت که م��ا باید در ارتباط با گردش��گران 
خارجی به آن توجه داشته باشیم.« 

امنیت نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد
س��ردار امیر رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت 
س��ازمان می��راث  فرهنگی نیز در این نشس��ت گفت: 
»در حوزه گردش��گری به ویژه گردش��گری خارجی 
به واسطه جاذبه های بسیار زیادی که در کشور داریم، 
حضور یگان باید برجس��ته و با احس��اس مسئولیت 
باش��د تا در حوزه گردش��گری ش��اهد وقوع کمترین 
بزه باش��یم، چراک��ه بزه  دید گی های ناش��ی از جرائم 
خرد نیز می  تواند احس��اس امنیت را خدش��ه  دار کند 
و این موضوع در تعارض با توسعه صنعت گردشگری 
است.« فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث  فرهنگی 
اضافه کرد: »در س��ال ۹۶ به  رغم مشکالتی که وجود 
داش��ت، با هدف گذاری  که ش��ده بود، یگان حفاظت 

متناس��ب با برنامه ها پیشرفت های خوبی داشته است، 
کاهش فاصله صف و س��تاد از جمله دستاوردهای ما 
در راستای ماموریت های یگان بود که خوشبختانه به 

آن دست یافتیم.«
 سردار رحمت  الهی ادامه داد: »در حوزه آموزش 
یک نهضت برای کارکنان یگان آغاز شده است و این 
اقدامات بدون وقفه در حال پیگیری اس��ت، برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی برای کارکنان یگان در دانشگاه 
نیروی انتظامی در طول س��ال برگزار شده است.« وی 
اف��زود: »دوره های تخصصی ی��گان با کیفیت و منظم 
برگزار شده اس��ت و این روند ادامه خواهد داشت، ما 
به خوبی توانس��تیم تجربه را ب��ا مباحثی که در مراکز 
دانش��گاهی گفته می ش��ود تلفیق کنی��م و این مفاهیم 
را ب��ه کارکنان ی��گان آموزش دهی��م.« فرمانده یگان 
حفاظت سازمان میراث  فرهنگی یادآور شد: »یکی از 

راهبرده��ای مهم ما در یگان، حضور و مش��ارکت در 
تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری های سازمان است که 
خوشبختانه امروز شاهد این اتفاق مهم هستیم، استفاده 
از تمام ظرفیت ه��ای اجتماعی یکی دیگر از اقدامات 
مهمی اس��ت که در یگان ش��اهد آن بودیم.« وی ادامه 
داد: »یکی از ماموریت های مهم ما توسعه گردشگری 
است که باید به این حوزه به صورت جدی توجه شود، 
ایج��اد وحدت رویه در محافظ��ت از میراث  فرهنگی 
باید در سطح کشور توس��ط کارکنان یگان در دستور 
کار ق��رار گیرد، برگزاری نوروزی متفاوت یکی دیگر 
از برنامه های یگان است که دستورالعمل این موضوع 

ابالغ خواهد شد.« 
 حفاظت از میراث  فرهنگی بدون مشارکت مردم 

امکان پذیر نیست
 محمدحس��ن  طالبیان- مع��اون میراث فرهنگی 
گفت: »امروز در دنیا در مورد سه موضوع صحبت های 
بس��یاری می ش��ود، میراث  فرهنگی، محیط  زیست و 
حقوق بش��ر که این س��ه موضوع به هم وابسته است، 
میراث  فرهنگی فقط آثار کالبدی نیس��ت، هم میراث 

ملموس و ناملموس مشمول این حوزه است.« 
مع��اون می��راث  فرهنگی تصری��ح کرد»موضوع 
حفاظت از فرهنگ بدون مش��ارکت م��ردم امکان پذیر 
نیست،  آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد حفاظت فیزیکی 
نیست بلکه ارتباطی است که باید با سایر بخش ها ایجاد 
ش��ود اهمیت دارد تا همه در حوزه حفاظت مش��ارکت 
داشته باشند.«  معاون میراث فرهنگی با اشاره به اینکه 
ارائه ایده ها و نظرات مختلف در حفاظت و نگهداری از 
این آثار مورد توجه قرار می گیرد، یادآور ش��د: »ارائه 
ایده های عملیاتی اهمیت بسیار زیادی دارد، 22 اثر ثبت 
جهانی در کشور وجود دارد که حفظ و نگهداری از این 

آثار از مهم ترین وظایف یگان و سازمان است.«

معاون سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد

 حفاظت از میراث فرهنگی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

مفقودی
س��ند کمپانی ) سند مادر ( سواری پژو 405 جی ال آی مدل ۱384 به رنگ سورمه 
ای تیره – روغنی و شماره موتور ۱2484۱۶55۹7 و شماره شاسی ۱۶224338 و 
شماره انتظامی ایران 82- 358 ص 2۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
کلیه اس��ناد و مدارک اعم از س��ند کمپانی و کارت ماش��ین و شناس��نامه مالکیت ) برگ سبز 
( س��وای پژو 20۶ مدل ۱3۹0 به ش��ماره انتظامی ایران 82-8۹۶ س 5۱ و ش��ماره موتور 
۱4۹00278۱۶ و شماره شاس��ی NAAP03ED4BJ52۱۶۶2 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است . 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ش/3211 و 8900850   
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن مساحت ۱80 مترمربع قطعه ۱۹ تفکیکی شماره 34۹ فرعی از 23 اصلی واقع در 
قریه عبداله خان کرج ذیل صفحه 353 دفتر ۱۱0 به نام محمد مهدی ماکو انداز ثبت 
و به شماره چاپی 5۶50۱ 8سند صادر شده است با حدود: شماال به طول ۶ متر دیوار 
ب��ه دیوار خانه قطعه ۱۶ تفکیکی ش��رقا به طول 30 متر ب��ه قطعه 20 تفکیکی جنوبا 
ب��ه طول ۶ متر درب و دیواریس��ت به کوچه 8 متری غربا ب��ه طول 30 متر دیوار به 
دیوار پالک 7۶۹ فرعی از 23 اصلی که به موجب سند رهنی شماره ۱47882 مورخ 
84/2/25 دفت��ر ۱22 تهران در رهن بانک صنعت و معدن قرار دارد به نش��انی کرج 
جاده مخصوص کیلومتر 24 گرمدره خ شهید کشاورز 8 متری رسالت پ 333 و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 3/۶00/000/000 ریال )سه میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( ارزیابی ش��ده توصی��ف اجمالی: در زمان بازدید پالک ف��وق دارای یک طبقه 
زیرزمین به عنوان مس��کونی مشتمل بر یک اتاق خواب و هال و پذیرایی و سرویس 
کام��ل و یک طبقه همکف به مس��احت حدود ۱07 مترمربع مش��تمل بر یک اتاق و 
هال و پذیرایی و س��رویس کامل در ضلع شمالی دارای حیاط به ابعاد ۶/2/5 متر که 
در آن دو طبقه احداث ش��ده زیرزمین و همکف و اس��کلت پالک نیمه فلزی و نمای 
 آن س��نگ می باش��د و در اختیار مالک بوده است پالک فوق ازساعت ۹ تا ۱2 روز 
دوشنبه مورخ ۹۶/۱2/7 در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خ 
مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/۶00/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
م��ی گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزای��ده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. و پالک فاقد بیمه می باشد. 

تاریخ انتشار: ۹۶/۱۱/۱8 
معاون اجرای اسناد رسمی کرج- والح واجاری 

م الف ۹۶/۱۱۹20/ف 

آگهی مزایده 
در پرونده ۹۶3524 اجرایی آقایان امجد باجالن - بهروز عزیزی دهقان محکوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ ۱80/۱25/8۹۱ تومان در حق آقایان جواد نجفی و مبلغ 750/000/000 
ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له  اموال بشرح زیر: 

س��ایپا  نمایندگ��ی  نمایش��گاه  کامیون��داران  ش��هرک  اسالمش��هر-  پارکین��گ:  آدرس 
 0۹۱27074۱5۹

الف- مش��خصات: کامیون کش��نده دانگ فتگ تیپ dfl 4۱80 t 375 مدل ۱3۹3 رنگ 
س��فید روغنی ظرفیت جمعا 40 تن - 2 محور ۶ چرخ تعداد س��یلندر ۶ سوخت گازوئیل 
ش��ماره موتور isle 375307807۱۱۹7 و شاسی nadgidv 20 e 4۶۱5700۹ ساخت 

کشور چین 
ب- وضعیت: در زمان بازدید کابین راتن س��الم فقط از نظر س��پر جلو چند قس��مت رنگ 
پریدگی و برخورد ش��دن جاده ای دیده می ش��ود. شیش��ه ها و چراغها و آیینه ها س��الم 
اس��ت موتور روش��ن کردم و از نظر فنی سالم است الس��تیکهای عقب با مارک بارز اندازه 
3۱5/80/22/5 ب��ا 40 % کارکردگی و الس��تیکهای جلو م��ارک good yeas با %85 
کارایی- امپرها س��الم تودوزی و س��قف داخل و داخل کابین مرتب و حدو 8 ماه است که 

کامیون در محوطه پارکینگ متوقف است. 
ج- اسناد و اصالت: در حال حاضر کامیون بنام آقای بهروز عزیزی دهقان فرزند شاهمراد 
دارنده کد ملی 3838۶77080 مس��وق به س��ابقه است فاقد بیمه نامه ثالث و اعداد شاسی 
و موتور فابریک می باشد و یک عدد پالک ایران 5۱- ۶۶8 ع 48 جلو و یک عدد عقب 

فابریک و نصب می باشد. 
دال- ارزیاب��ی: ب��ا توجه به ش��رح فوق و ش��رایط کنونی ب��ازار خرید و ف��روش کامیون 
کش��نده بعالوه اینکه س��اخت کش��ور چین می باش��د پایه ارزش معامالتی کش��نده فوق 

۱/330/000/000 ریال معادل یکصد و سی و سه میلیون تومان تعیین می گردد: 
۱- توقیف و ارزیابی آن بوس��یله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی ش��روع می گ��ردد 2- محل فروش اموال: اجرای 
احکام مدنی اسالمش��هر اس��ت. 3- ه��ر کس می تواند 5 روز قب��ل از مزایده با هماهنگی 
اجرا از اموال بازدید و در مزایده ش��رکت نماید. روز انجام مزایده سه شنبه ۹۶/۱2/۱5 از 
ساعت ۹ صبح تا ۱0 صبح میباشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت 
خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در 

همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. 
دادورز- شعبه ششم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

م الف 8451 

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۶۶030۱055002484 مورخ ۹۶/۱0/۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای بدون س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالرد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین ابریش��می فرزند احمد بش��ماره 
شناسنامه 0 کد ملی 00۱28۱2۹۶۱ صادره تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 2۹۹/۶۶ مترمربع پالک 3478۶ فرعی از 43 اصلی مفروز از 8۹0 فرعی از 43 اصلی 
قطعه 2 تفکیکی واقع در مالرد س��ه راه اندیش��ه ابتدای بلوار والیت جنب تاالر میالد نور پال ک 
4۹ و 5۱ که بصورت با واسطه از مالک رسمی آقای حسن بارگیر خریداری نموده است. بنابراین 
بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، طی مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول ۹۶/۱۱/3       نوبت دوم ۹۶/۱۱/۱8 

سید محمد رضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 290 

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱3۹۶۶030۱055000805 مورخ ۹۶/3/8 هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای بدون س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالرد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نادر خدادادی فرزند حشمت اله بشماره 
شناس��نامه 23554 صادره  خرم آباد در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۹۱ مترمربع 
پ��الک ۱048 فرع��ی از 43 اصلی واقع در سرآس��یاب انتهای خیابان مصی��ب زاده جنب نانوایی 
برب��ری- پالک ۱280 که بصورت با واس��طه از مالک رس��می آقای علی رس��تم بیک خریداری 
نموده اس��ت. بنابراین بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت بصدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
طی مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیه��ی اس��ت در صورت پایان م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 1396/11/3        نوبت دوم 1396/11/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 311 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده : ۱/۱۱54/۹۶

وقت رسیدگی: ۹۶/۱2/22 ساعت ۱0
خواهان : امام علی حمیدزاده 

خوانده : ۱- محمدحسن خاکی – مجهول المکان 
2- جواد خندان – مجهول المکان 

خواسته : طلب 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
اول ارج��اع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول الم��کان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخری��ن آگهی ظرف یک م��اه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعدا ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتشر و 

مدت آن ده وز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قائمشهر 

خواهان رونوشت حصروراثت مهدی رحیمی فرد فرزند مهدیقلی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت ش��ده به کالس��ه ۹۶0۹۹83844500747 از این دادگاه در خواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدیقلی رحیمی فرد دورکی فرزند 
فت��ح اله در اقامتگاه دائمی خود بدرود حی��ات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
۱- سلطنت رحیمی فرد دورکی فرزند سید سیف اله به ش ش ۱037 متولد ۱338 )همسر (

2- مهدی رحیمی فرد فرزند مهدیقلی به ش ش ۱35 متولد ۱3۶۶ )فرزند(
3- شهال رحیمی فرد دورکی فرزند مهدیقلی به ش ش ۱725 متولد ۱357)فرزند(
4- فرنگیس رحیمی فرد دورکی فرزند مهدیقلی به ش ش ۱7 متولد ۱3۶3)فرزند(

5- نرگس رحیمی فرد دورکی فرزندمهدیقلی ب ش ش ۱733 متولد۱3۶0 )فرزند(
۶- زهرا رحیمی فرد دورکی فرزند مهدیقلی ب ش ش 4۶80۱5۱4۶3 متولد ۱373)فرزند(
7- زهره رحیمی فرد دورکی فرزند مهدیقلی به ش ش 4۶8003۶575 متولد ۱3۶8)فرزند(

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی م��ی گردد تا چنانچه 
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد  و اال گواهی صادر خواهد شد .
 رییس شعبه شورای حل اختالف  شماره 5 شهرستان شهرکرد –

 رحمان آماده

دادنامه 
تاریخ ۹۶/۶/۱3      کالسه پرونده ۱38/2۱۱/۹۶    دادنامه: 227

مرجع رسیدگی شعبه 2۱۱ شورای حل اختالف اسالمشهر 
خواهان: علی دارنهال با وکالت حسن کاظمی به آدرس زرافشان ک 2 پ 3۹۹ واحد 5 

خوانده: سعید فرید /مجهول مکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که 
ش��ورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای شورا

در خصوص دادخواس��ت خواه��ان علی دارنهال فرزند حیدر با وکالت حس��ن کاظمی 
بطرفیت آقای س��عید فرید فرزند پرویز با وکالت حس��ن کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ 
۱0/000/000 ریال با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به استناد ۱ فقره 
رس��ید عادی تقدیمی از ناحیه خواهان که خوانده ذیل آن را امضا نموده و بقای اصول 
مس��تندات مذکور در دست مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد نظر به اینک��ه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
معمول نداش��ته و دلیلی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت دانس��ته با اس��تناد به م��واد 27۱ و ۱30۱ قانون مدن��ی و مواد ۱۹8 و 
5۱5-522- 5۱۹ قان��ون آیین دادرس��ی مدنی و مواد  ۹ و 27 قانون ش��وراهای حل 
اخت��الف مص��وب ۹4 حکم به الزام خوانده به پرداخت مبل��غ ۱/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ ۱۶5/000 ریال و حق وکالت وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه تاری��خ ۹3/۹/۱۶ تا اجرای دادنامه به ماخذ 
ش��اخص تورم سالیانه اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی دادگستری اسالمشهر می باشد. 
جلیلی - قاضی شعبه 211 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8432 

دادنامه 
تاریخ ۹۶/۶/۱۱      کالسه پرونده 224/2۶/۹۶     دادنامه: 224 

مرجع رسیدگی شعبه 2۶ شورای حل اختالف اسالمشهر 
خواهان: صفر علی وصالی پیروز رسالت خ هنگام دالوران تکاوران شمالی الله 2 پ 70  
خوانده: منصور نوری میکائیل آباد خ کاشانی اسالمشهر بعد از زیرگذر روستای چیچکلو 

خ سروستان مجتمع مبل سازان اسالمشهر 
خواسته: مطالبه وجه  

گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا 
با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا
در خصوص دادخواس��ت خواهان صفر علی وصالی پیروز فرزند امیرقلی به طرفیت خوانده 
منصور نوری میکائیل آباد به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۱۶/000/000 ریال با بابت ثمن 
معامله فروش یک دس��تگاه اتومبیل با احتس��اب خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به 
شرح متن دادخواست تقدیمی شورا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده مالحظه کپی رسید 
عادی مورخ ۹۶/2/۱۶ که به امضای خوانده رسیده و توجها به اینکه خوانده عالرغم ابالغ 
قانونی وقت رس��یدگی و انتظار کافی وقت در جلسه ش��ورا حضور نیافته و و الیحه دفاعیه 
ای از س��وی مش��ارالیه واصل نگردیده و دلیلی که حکایت از پرداخت مبلغ رسید عادی را 
داشته باشد و بتواند بری الذمه بودن خویش را اثبات نماید ارائه ننموده است بنابراین اشتغال 
ذمه بودن خوانده و بقاء دین خواهان در ذمه وی استصحاب می گردد و بنابراین با توجه به 
مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تش��خیص و مس��تندا به مواد ۱۹8- 
5۱۹ - 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخ��ت مبلغ ۱۶/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/230/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ ۹۶/۶/۱ تا زمان اجرای دادنامه که از سوی اجرای احکام مدنی طبق شاخص اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی اسالمشهر می باشد. 
سلیمی- قاضی شعبه 26 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8452 

دادنامه 
تاریخ ۹۶/۱0/24      کالسه پرونده 738/20۹/۹۶    دادنامه: 844

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 20۹ اسالمشهر 
خواهان: عیسی نبی پور اسالمشهر شیرودی البرز 3۱ پ ۱۶ 

خوانده: غالمرضا عارفی /مجهول مکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا با بررسی 
مجموع محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا
در خصوص دادخواس��ت خواهان عیسی نبی پور فرزند داود به طرفیت خوانده غالمرضا عارفی فرزند 
اس��داله به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 30/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرس��ی به شرح متن دادخواس��ت تقدیمی ش��ورا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده مالحظه کپی 
رسید عادی مورخ ۹۶/4/۱ که به امضای خوانده رسیده و توجها به اینکه خوانده عالرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی و انتظار کافی وقت در جلسه شورا حضور نیافته و و الیحه دفاعیه ای از سوی مشارالیه 
واصل نگردیده و دلیلی که حکایت از پرداخت مبلغ رس��ید عادی را داش��ته باش��د و بتواند بری الذمه 
بودن خویش را اثبات نماید ارائه ننموده است بنابراین اشتغال ذمه بودن خوانده و بقاء دین خواهان در 
ذمه خوانده اس��تصحاب می گردد و بنابراین با توجه ب��ه مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محمول 
بر صحت تش��خیص و مس��تندا به مواد ۱۹8- 5۱۹ - 522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۹/4 تا زمان اجرای دادنامه که از سوی اجرای احکام مدنی طبق 
ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاس��به خواهد شد در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی اسالمشهر می باشد. 
سلیمی- قاضی حوزه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8442 

آگهی حصر وراثت 
آقای /خانم فیروز فیضی قونس��ولکندی دارای شناس��نامه بشماره 2۶374 به شرح پرونده 
کالسه ۱7۱0-۹۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان توکل فیضی قونسولکندی به شماره شناسنامه ۱0 در تاریخ  ۹4/8/۱۱ در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
۱- بلوط فیضی قونسولکندی ش.ش ۹۶۶ )پسر( 

2- عوض فیضی قونسولکندی ش.ش 2۶370 )پسر( 
3- عقیل فیضی قونسولکندی ش.ش 2۶372 )پسر( 
4- فیروز فیضی قونسولکندی ش.ش 2۶374 )پسر( 
5- رخشنده فیضی قونسولکندی ش.ش ۹۶5 )دختر( 
۶- مارال فیضی قونسولکندی ش.ش 2۶3۶۹ )دختر( 
7- گلی فیضی قونسولکندی ش.ش 2۶37۱ )دختر( 

8- پری فیضی قونسولکندی ش.ش ۱۱8۹58 )دختر( 
۹- رقیه فیضی قونسولکندی ش.ش 2820 )دختر( 

۱0- گوزل طهماسی پور قونسولکندی ش.ش 22 )همسر( 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی طی یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصتینامه جز سری و رسمی که بعد از موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بی اثر خواهد بود. 
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف اردبیل 

م الف 96/1710 

دادنامه 
تاریخ: ۹۶/۹/2۶     کالسه پرونده: ۱38/2۱۱/۹۶    دادنامه: 488 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 2۱۱ اسالمشهر 
خواهان: علی دارنهال با وکالت حسن کاظمی /اسالمشهر- زرافشان - ک 2- پ3۹- 

واحد 5 
خوانده: سعید فرید/مجهول مکان 

موضوع: مطالبه وجه 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواس��تی به طرفیت خوانده تقدیم نموده اس��ت 
که ش��ورا با بررس��ی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای اصالحی 

در خص��وص دادنام��ه ش��ماره  227 م��ورخ ۹۶/۶/۱3 اصداری در پرونده کالس��ه 
۱38/2۱۱/۹۶ ب��ا عنایت به درخواس��ت وکیل خواهان و س��هو حکم صورت گرفته 
در تنظی��م و نوش��تن دادنام��ه به اس��تناد ماده 30۹ قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مبلغ 
۱/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ب��ه ۱0/000/000 ریال و رای حضوری به 
غیاب��ی اص��الح می گردد رای صادره ب��ه تبعیت از اصل حکم طی م��دت 20 روز از 
تاری��خ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین حوزه و پس از آن طی همان قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اسالمشهر می باشد. تسلیم رونوشت 

اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. 
جلیلی - قاضی حوزه 211 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 8432 

     با برقراری پرواز مس��تقیم در مس��یر اس��الم آباد به مشهد از سوی 
ش��رکت هواپیمایی ایرانی "آتا"، گام بلند دیگری در مس��یر توسعه روابط دو 
 کش��ور ایران و پاکس��تان به ویژه در صنعت گردش��گری مذهبی برداش��ته 
می ش��ود. به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه پیش بینی شده، قرار است پرواز 
رفت و برگشت مشهد - اسالم آباد - مشهد از دهم فوریه - 2۱ بهمن ماه - 
امسال روزهای شنبه هر هفته برقرار شود. اسالم آباد به عنوان پایتخت سیاسی 
پاکس��تان از شهرهای مهم این کش��ور بوده و همه ساله نیز زائران و مسافران 
فراوانی از اس��الم آباد به مش��هد مقدس و دیگر شهرهای مذهبی ایران سفر 
می کنند. برقراری این پرواز به عنوان گامی موثر در توس��عه روابط دو جانبه 
ایران و پاکس��تان به ویژه رونق گردش��گری و تسهیل جا به جایی مسافرانی 

مطرح می ش��ود که می خواهند به ایران س��فر کنند. پیش از این نیز اعضای 
هیات بخش خصوصی شرکت های فعال صنعت گردشگری استان خراسان 
رضوی به شهرهای اسالم آباد، الهور و کراچی سفر کرده و با فعاالن بخش 
خصوصی صنعت گردشگری پاکستان و وزیر امور مذهبی این کشور دیدار و 
گفت و گو کرده بودند. با راه اندازی برقراری پرواز مس��تقیم در مسیر مشهد 
به اس��الم آباد، تعداد پروازهای مس��تقیم میان ایران و پاکستان به هفت پرواز 
افزای��ش می یابد.  پی��ش از این نیز از ۱8 دس��امبر- 27 آذرماه - روزهای 
 دوشنبه و پنجشنبه هر هفته پرواز مستقیم در مسیر تهران به الهور راه اندازی 
ش��د ک��ه این پ��رواز نیز ب��ا توجه ب��ه اهمیت ش��هر اله��ور و جاذبه های 
 گردش��گری و فرهنگی این ش��هر، اهمیت زیادی برای دو کش��ور داش��ت. 

28 شهریورماه ۹۶نیز، نخستین پرواز مستقیم بین پایتخت های ایران و پاکستان 
 برقرار ش��د و با فرود پرنده ش��رکت هواپیمایی ایرانی 'کیش ایر' در فرودگاه 
اسالم آباد، گام دیگری در راستای توسعه مناسبات دو کشور همسایه برداشته 
 شد. پرواز مستقیم تهران به اسالم آباد نیز در حال حاضر هر دوشنبه از فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( تهران صورت می گیرد و هواپیمای اعزامی، عصر 
همان روز نیز اسالم آباد را به مقصد تهران ترک می کند. همه ساله صدها هزار 
نفر از مردم پاکستان قصد سفرهای زیارتی، سیاحتی و تجارتی به ایران می کنند 
و افزایش پروازهای مستقیم میان شهرهای بزرگ دو کشور به ویژه دو پایتخت، 
می تواند با فراهم کردن سهولت و امنیت بیشتر برای مسافران، به رونق بیشتر 

صنعت گردشگری دو کشور کمک فراوان کند.

خبربرقراری پرواز مستقیم اسالم آباد - مشهد در جهت رونق گردشگری  

    
    


