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خبر

شکستن حریم کاخ تاریخی گلستان برای چندمین بار

چه کسی مسئول چالشهای زیست
محیطی دریای خزر است؟

افزایش سطح آب دریای خزر ،آلودگی محیط
زیست ،ظهور گونههای بیگانه ،کم شدن
گونههای جانوری و یوتروفیکاسیون چالشهای
اصلی زیست محیطی دریای خزر هستند.
به گزارش ایسنا ،داود هرمیداس باوند،

استاد حقوق بینالملل و روابط بینالملل و
همکارانش در پژوهشی که در فصلنامه

«علوم محیطی خزر» به چاپ رسیده است
چالشهای زیست محیطی و مسئولیتهای
بینالمللی کشورهای ساحلی آن را مورد بررسی
قرار دادهاند .به گفت ه این پژوهشگران افزایش
سطح آب دریا ،آلودگیهای تولید شده توسط
صنایع را به دریا انتقال میدهد و باعث کاهش

غذای ماهیها میشود .نزدیک شدن آب به

زمینها ،ساختمانها را از بین میبرد و زبالهها

و ویرانهها به دریا وارد میشوند .همچنین
زمینهای کشاورزی تخریب شده و افزایش

سطح آب شیب هیدرولیکی رودخانهها را
تغییر میدهد .همین پیشروی آب جنگلهای
جنوب و جنوب غربی دریای خزر را نابود

کرده است .رودخان ه ولگا در روسیه ،حدود۸۰
درصد از آب دریای خزر را تامین میکند.

 ۹۵درصد آلودگیهای شیمیایی دریای خزر
توسط زبالههای این رودخانه ایجاد شده است.
تقریبا ۹۰درصد از هیدروکربنهای نفتی که

به دریا وارد میشوند از گل حفاری ناشی
از فرایند استخراج نفت است .آلودگی دریا
ممکن است منجر به تغییرات  ،PHکاهش
شفافیت آب ،آلودگی در بستر دریا ،تغییر

میزان گاز ،مرگ و میر ماهیها شود .کاهش

میزان گوشت ماهیهای خاویاری نیز ممکن
است ناشی از آلودگیهای نفتی باشد .کاهش

گونههای جانوری یکی دیگر از مشکالت دریای
خزر است .در بخش شمالی این دریا ،تنوع

از  ۷۸گونه به  ۴۶گونه کاهش یافته است و
در بخش جنوبی و مرکزی به میزان یک سوم

گونهها کم شدهاند« .یوتروفیکاسیون» یکی
دیگر از مشکالتی است که دریای خزر با آن

مواجه است .این پدیده به دنبال افزایش بیش

از حد مواد طبیعی یا مصنوعی (مثل نیترات
و فسفات) در یک محیط آبی ایجاد میشود

و باعث افزایش جلبکها در آب و سبز رنگ

شدن آب میشود.

«نگین » انگشتری کاخهای تهران می افتد؟
این اولین بار نیست که حریم کاخ جهانی گلستان ،مهمترین
بنای تاریخی در قلب تهران شکسته میشود .دریافت مجوز
برای تخریب سرای قجری «دلگشا» از سوی مالکش یکی از
جنجالیترین پروندههای میراث فرهنگی در سالهای ابتدای دهه
 90بود .تا سال  89بقایای حجرههای این سرا که در محدوده
قجری بازار تهران قرار داشت دیده میشد تا اینکه یکی از سرمایه
گذاران بازاری تهران آن را خرید تا به جایش برج تجاری بسازد
چرا که پیش از این مجوز ساخت مجتمعهای تجاری دیگری را
نیز در بازار تهران داشته است .تخریب سرای دلگشا و آماده
شدن مصالح برای ساخت مجتمع تجاری بر روی آن چنان دردسر
ساز شد که از مالک این بنا از سازمان میرث فرهنگی به علت
ثبت کردن آن در فهرست میراث ملی شکایت کرد و موفق شد

تا از دیوان عدالت اداری مجوز تخریب بگیرد .منتها مجوزی که
سازمان میراث فرهنگی برای نه تنها او بلکه مالکان آن محدوده
معین کرده بود ،هفت و نیم متر بوده است .ولی مالک این سرا
توانست نظر کارشناسان میراث فرهنگی و شهرداری را برای ده و
نیم متر و دوباره برای  17متر کسب کند ولی در شکایت دیگرش
او توانست مجوز ساخت تا ارتفاع  27متر را نیز از کمیسیون
ماده  5و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و کارشناسان طرح
تفصیلی بگیرد .این موضوع همچنان مورد مناقشه است ولی
مالک این بنا بدون توجه به این موضوع با سرعت برج خود را
میسازد تا ارتفاع غیرمجازی که او در نظر گرفته خطری شود برای
خروج این اثر جهانی از فهرست میراث یونسکو.
البته تخریب سرای دلگشا تنها اتفاقی ناخوشایندی نبود که
حریم کاخ جهانی گلستان را به خطر انداخت .در سالهای 92
همزمان با روزهایی که مالک سرای دیگری به نام سرای «افشار»
در پی دریافت مجوز ساخت و ساز بود خبر شکسته شدن
دوباره حریم کاخ تاریخی تهران به رسانهها درز کرد .طبق آنچه
که در خبرها آمده :مالک سرای افشار در تیرماه 90از شهرداری
درخواست تخریب و نوسازی کرده و پیرو این درخواست ،علیرضا
بزرگوار شهردار وقت منطقه  12در تاریخ  14تیر 90خطاب به
الریجانی مدیرکل وقت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران نامهای مبنی بر استعالم در زمینه ملک فوق الذکر،
ارسال میکند .در  17شهریور سال ،90الریجانی طی نامهای به
شهرداری منطقه  12خواستار ارسال مستندات این ملک میشود.
پس از ارسال مستندات ،کمیته فنی استان تهران نسبت به مجوز
این ملک جلسهای تشکیل میدهد و در این جلسه کارشناسان
بنا به دالیل نامعلوم ارتفاع هفت متر و نیم سرای افشار را 12
متر اعالم میکنند .بر اساس این صحبت ،کمیته فنی نیز اعالم
میکند که بر اساس وضع موجود و با توجه به قرارگیری ملک
در عرصه کاخ گلستان ،به ارتفاع  12متر مجوز داده میشود.

اداره ثبت نام وامالک حوضه ثبت ملک بندرگناوه هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده 3قانون ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی
واراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 139460324001006014مــورخ 94/12/25هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بندرگنــاوه تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــداهلل عبدالهــی فرزنــد حســن صــادره ازگنــاوه رانســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 201842/23مترمربــع درقســمتی ازپــالک 887واقــع در گوابیــن
گنــاوه محــرز گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســیدظرف مــدت یــک مــاه
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــای
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهدشــد م الــف567
تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/15:
تاریخ انتشارنوبت اول97/7/30:

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گناوه مجیدامیری

8604

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/06/06---139760319010001466هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه صیامــی رمجردفرزنــد رضا به شــماره
شناســنامه 282صــادره شــهربابک در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
ششــدانگ 2209/26متــر مربــع پــالک شــماره  3529اصلــی واقــع در صحــرای اجکوئیــه بخــش  46یــزد حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک طبــق صداقنامــه از مالــک رســمی آقــای عبــاس رمجــردی بــه متقاضــی منتقــل شــده
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شد.شــماره735م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1397/08/15
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/01

رئیس ثبت اسناد و امالک حمید احمدپور
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/6/5 – 9760318020001549هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا آزمــا فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه  12صــادره از رودســرو کدملــی
 2691247775بصــورت ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  1474/80مترمربــع پــالک  951فرعــی
از  152اصلــی واقــع در قریــه بــی بــاالن بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی زارع صاحــب نســق علــی
اکبــر آزمــا محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/8/1 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار

8657

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318002002056مــورخ  97/7/28هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی ســالمی فتمــه ســری فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه
 214صــادره از بندرانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 4894/43
مترمربــع پــالک فرعــی  15از  294باقــی مانــده اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،پیــل علــی بــاغ ،انتهــای خیابــان
نــواب صفــوی بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی آذرنیــا محــرز گردیــده اســت .لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/29 :
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مفقودی

جــواز اســلحه ســاچمه زنــی تــه پــر دولــول کالیبــر  12مــدل کوســه بــه شــماره  08920ســاخت ترکیــه
وشــماره ســریال 1643626اســلحه متعلــق بــه اینجانــب منوچهــر نظــری مفقــود گریــدده وازدرجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

شهرکرد

ایرانشهر

9285

گروه ایرانشهر :داستان شکستن حریم کاخ جهانی گلستان و پهن ه بازار تاریخی تهران ،از ماجرای سرای دلگشا اوج گرفت ،داستانی که یادآور اتفاق میدان جهانی نقش جهان اصفهان و در معرض
خطر خروج قرار گرفتن این میدان صفوی از فهرست بناهای تاریخی یونسکو بود .حاال نه تنها همین خطر بلکه صدور مجوز تخریب و ساخت و ساز در سرای سیگارچی در حریم کاخ گلستان این
بنای تاریخی را تهدید میکند اما این بار پیش از آنکه یونسکو وارد عمل شود و نسبت به ادامه ساخت و ساز و خروج این بنا اقدام کند ،رئیس سازمان میراث فرهنگی پا پیش گذاشته و در توئیتی
خواستار توقف ساخت و ساز شده و نوشته است« :قاطعانه اعالم میکنم هرگونه اقدامی در محدوده عرصه ،حریم و حریم منظری اثر جهانی کاخ گلستان و پنه بازار نباید خارج از ضوابط ملی و
جهانی این اثر انجام شود».

رئیس سازمان
میراثفرهنگی،
صنایع دستی و
گردشگری در
صفحهشخصی
خود در توئیتر،
نسبت به
شکستن عرصه و
حریم کاخ جهانی
گلستان و پهنه
بازار تهران اخطار
داد
پس از تغییر مدیریت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان تهران ،نامهای در تاریخ  18آبان  91از سوی
محمد حسین فراهانی مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان تهران
خطاب به بزرگوار شهردار سابق منطقه  12ارسال و اشاره میکرد
«با رعایت حد ارتفاعی وضع موجود ،حداکثر به ارتفاع  12متر به
این ملک (سرای افشار) مجوز داده میشود».
با وجود چنین اتفاقاتی در حریم کاخ جهانی گلستان ،مهرماه
امسال نیز خبرهایی مبنی بر صدور مجوز تخریب سرای تاریخی
«منیرالسلطنه» یا «سیگارچی» منتشر شد که بر آن اساس
شورای فنی تهران مجوز تخریب و نوسازی سرای  ۱۲۵ساله
سیگارچی را آن هم در حریم کاخ جهانی گلستان و در محدوده

آگهی ثبتی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آرویــن تجــارت دایــا بــرگ در تاریــخ  1397/5/15بــه شــماره ثبــت  17502بــه
شناســه ملــی  14007765110ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد :موضــوع فعالیــت -1 :تولیــد ،واردات ،صــادرات و پخــش و توزیــع انــواع مــواد
غذایــی و خوراکــی ،نوشــابه هــا و نوشــیدنی هــای معمولــی و گازدار ،ســیگارت ،توتــون ،تنباکــو و ســایر کاالهــای
دخانــی مجــاز ،انــرژی الکتریــک و بــرق و تجهیــزات روشــنایی ،انــواع گل هــای تزئینــی ،میــوه و میــوه خشــک و
مــواد اولیــه تولیــد محصــوالت مذکــور و ماشــین آالت و قطعــات مربوطــه و کلیــه کاالهــای مجــازو ســایر عملیات
بازرگانــی مجــاز مرتبــط بــا موضــوع شــرکت و ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی – ایجــاد شــبکه فــروش مجــازی – ایجــاد فروشــگاه هــای زنجیــره ای تهیــه و توزیــع کاال – اخــذ
و اعطــای نمایندگــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خــارج از کشــور – شــرکت در مناقصــات و
مزایــدات دولتــی و خصوصــی – اخــذ وام و تســهیالت از بانــک و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی خصوصــی
داخلــی و خارجــی – برپائــی و شــرکت در نمایشــگاه هــا و همایــش هــای داخلــی و خارجــی – عقــد قــرارداد بــا
اشــخاص حقوقــی و حقیقــی در داخــل و خــارج از کشــور  – .ترخیــص کاال از گمــرک کشــور – کلیــه بندهــای فوق
در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم انجــام خواهــد گرفــت .در صــورت لــزوم پــس ازاخــذ مجــوز هــای
الزم از مراجــع ذیربــط -مــدت فعالیــت از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود – مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان
غربــی – شهرســتان ارومیــه – بخــش مرکــزی -شــهر ارومیــه – بهنــق – کوچــه مهندســین (  14متــری دوم)
کوچــه ســوم –پــالک  – 43طبقــه اول – کدپســتی  -5719974916ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  10000000ریــال نقــدی – منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی –
مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  60/97/286821مــورخ  1397/3/9نــزد
بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی ارومیــه بــا کــد  217پرداخــت گردیــده اســت  .اعضــاء هیئــت مدیــره :امیــر حســین
قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی  2741365105و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال– ایــوب قلیــچ
قانلــو بــه شــماره ملــی  2750689473و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال -معصومــه منافــی
بــه شــماره ملــی  2754209276و بــه ســمت مدیــر عامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال – دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادارو تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســالمی بــا مدیرعامــل باتفــاق یکــی از اعضــاء هیئــت مدیــره همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیرعامــل:
طبــق اساســنامه – بازرســان :جــم عزتــی راد بــه شــماره ملــی  2754255631بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مدت
یــک ســال مالــی -علیرضــا پــور اصغــر بــه شــماره ملــی  2754479309بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مدت
یــک ســال مالــی –– روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318002001941مــورخ  97/7/22هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم هانیــه ســماک مقــدم فرزنــد علی نقــی بشــماره شناســنامه  0صادره
از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی ( انبــاری و چــاه آب) بــه مســاحت 377/30
مترمربــع پــالک فرعــی  12از  302باقــی مانــده اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،پیــل علــی بــاغ ،کشــاورز  2بخــش
 7گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای نصــرت معتمــد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/29 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/8/2 -139760318008003122هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای افســانه خــوش نشــین لنگــرودی فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه 12887
صــادره از لنگــرود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت  251/98مترمربــع بــه
شــماره پــالک  971فرعــی قســمتی از قطعــه  27تفکیکــی از  70اصلــی واقــع در دریاوارســر بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی ( اداره امــوال و امــالک) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 810 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/8/15 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

مفقودی

9224

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مجیــد آســمانی آبکنــار فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  661صــادره از
بندرانزلــی در مقطــع کارشناســی رشــته حقــوق قضایــی صــادره از واحــد دانشــگاهی نوشــهر و چالوس و به شــماره
 80/3/6 -359913مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک
را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نوشــهر و چالــوس بــه نشــانی چالــوس دانشــگاه آزاد ارســال نمایــد8591 .
تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت سوم97/8/15 :

نوبت اول

بازار ثبت ملی تهران در شهریور  ۹۷صادر کرده بود .بر آن اساس
ساخت دو طبقه زیرزمین و ایجاد یک کریدور شبه تجاری با ۵/۱۰
متر ارتفاع صادر شده که به طور واضح به زیرزمین اشاره نکرده
و اعالم شده تا از زیر این بنا راهی به ایستگاه مترو متصل شود
و یک کریدور ایجاد شود .البته بعد از انتشار این خبر ،دالور
بزرگنیا ،مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران به نقل از علیاصغر مونسان ،رئیس سازمان میراث
فرهنگی اعالم کرد که «موقوفه منیرالسلطنه (سرای سیگارچی)
که در ضلع جنوب شرقی چهارراه گلوبندک تهران قرار دارد ،با
ساختار گذشته و بدون هیچ عملیات عمرانی در جای خود باقی
است».

حاال اما با گذشت چند روز از اعالم این خبر ،علیاصغر
مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری و معاون رئیس جمهوری خود دست به کار شده تا
پیش از آنکه یونسکو نسبت به خروج کاخ گلستان از فهرست
میراث جهانی اخطار دهد ،به این موضوع پایان دهد .معاون
رئیس جمهوری در پیام توئیتری خود تأکید کرده است« :هرگونه
اقدامی در محدوده عرصه ،حریم و حریم منظری اثر جهانی کاخ
گلستان و پهنه بازار نباید بدون رعایت ضوابط ملی و جهانی این
اثر انجام شود ».حال باید دید که این پیام توئیتری تا چه اندازه
میتواند مالکان و ذینفعان را از تخریب بناهای تاریخی و ساخت
مجتمعهای تجاری مرتفع به جای این بناهای قدیمی باز دارد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شــهرداری قرچــک در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  60/1/6557مورخــه  96/12/28شــورای اســامی شــهر قرچــک
نســبت بــه اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ذیــل از طریــق برگــزاری تجدیــد مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد .لــذا از کلیه پیمانــکاران
واجــد الشــرایط دعــوت مــی شــود جهــت اخــذ اســناد تجدیــد مناقصــه بــر اســاس اطاعــات اعــام شــده ذیــل اقــدام نماینــد.

ردیف

موضوع

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ سپرده

360901

فاز دوم احداث و تجهیز خانه فرهنگ در پارک ولیعصر

 1/490/143/582ریال

 75/000/000ریال

فاز دوم احداث و تجهیز خانه فرهنگ در پارک  15خرداد باقرآباد  1/490/143/582ریال

 75/000/000ریال

360902
370101

فاز دوم احداث ساختمان اداری حوزه معاونت خدمات شهری

 2/318/935/329ریال  116/000/000ریال

 -1دستگاه مناقصه گذار :شهرداری قرچک
 -2ســپرده شــرکت در تجدیــد مناقصــه بصــورت ضمانتنامــه بانکــی ،اســناد خزانــه یــا وجــه نقــد جهــت واریــز بحســاب  0105978385003بنــام ســپرده
اشــخاص شــهرداری مــی باشــد و مــدت قــرارداد  4مــاه تمــام اســت.
-3محل دریافت اسناد تجدید مناقصه :شهرداری قرچک بنشانی شهرک طاییه ،جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن  4الی 021 - 36151580
 -4مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه  97/8/15لغایت  97/9/7و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از  97/8/15لغایت  97/9/7به دبیرخانه شهرداری قرچک می باشد.
 -5تشکیل کمیسیون عالی معامات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخه  97/9/7راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداری می باشد.
 -6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گرید) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -9سایر اطاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید و هزینه آگهی بر عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/22 :
9249

محسن خرمی شریف  -شهردار قرچک

