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چرا ژاپنیها به کرمان پا نمیگذارند؟

نفت را ملی کرد اما خانهاش
متروکه مانده است
مدیرکل میراث فرهنگی البرز ،خانه
آیتالله طالقانی ،خانه احمد شاملو و خانه
دکتر محمد مصدق را سه ظرفیت بزرگ البرز
برای جذب گردشگر عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم فخرالدین
صابری افزود :منزل آیتالله طالقانی در
طالقان ،منزل احمد شاملو شاعر نامدار
در شهرستان فردیس و منزل دکتر محمد
مصدق در احمدآباد شهرستان نظرآباد،
هرکدام از مقاصد جذاب گردشگری
محسوب میشود و افراد زیادی عالقهمند
به بازدید از این مکانهای تاریخی و
فرهنگی هستند .وی اضافه کرد :درخصوص
خانه دکتر مصدق الزم است گفته شود
که ما مخالف بهرهبرداریهای ناصواب و
پرداختن به حاشیهسازی سیاسی در ارتباط
با ایشان هستیم .صابری ادامه داد :برخی
از کسانی که به دنبال بهرهبرداری نادرست
از شخصیت مرحوم مصدق هستند هیچ
هماهنگی با افکار ،عقاید و باورهای دینی
مرحوم مصدق ندارند .وی ادامه داد :مرحوم
مصدق را ما در کشور ایران به عنوان یکی
از پرچمداران مبارزه با استعمار میشناسیم
ولی میبینیم برخی افرادی که خودشان
در خدمت استعمار هستند امروز با
سوءاستفاده از نام مرحوم مصدق به دنبال
بهرهبرداریهای سیاسی هستند ،در حالی
که ایشان مهمترین اقدامی که انجام داد و
موجب حسن شهرتش شد آزادسازی صنعت
نفت از یوغ استعمار انگلستان و ملی کردن
آن بود که به همین جهت هم مورد محاکمه
قرار گرفت و تا آخر عمر در حبس خانگی
به سر برد .وی در پایان گفت :امیدواریم
شرایطی فراهم شود تا مانعی برای بازدیدهای
عمومی از خانه دکتر مصدق به عنوان برگی
از تاریخ معاصر وجود نداشته باشد.
بهمن ماه سال گذشته مدیرکل میراث
فرهنگی البرز به بازسازی و حفظ بنای خانه
مصدق اشاره کرده و گفته بود :چند ماه اخیر
و همزمان با سفر وزیر اطالعات این موضوع،
مطرح و مقرر شد برای بازسازی این مکان و
حفظ اسناد موجود ،سازمان میراث فرهنگی
اقدامات الزم را انجام دهد.

خاطره فراموشنشدنی ژاپنیها از ایران
همین اتفاق برای ایران رقم خورده است .سالها است که
گرچه ایران جزو کشورهای درگیر جنگ محسوب نمیشود اما
دیدگا ه جهانی نسبت به ایران کشوری فاقد امنیت است .این
دیدگاه جهانی گرچه در سالهای حضور دولت تدبیر و امید با
تغییراتی روبهرو بوده و حتی دو مؤسسه بینالمللی «کنترل
ریسکس» و «اینترنشنال  »SOSدر ارزیابی خود برای سال
 ،2019ایران را جزو امنترین کشورهای جهان برای گردشگران
معرفی کردند ،اما باز هم برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی
چون ژاپن هنوز هم از ورود به ایران خودداری میکنند .براساس
گفته نماینده اطالعرسانی گردشگری ایران در ژاپن ،رتبه ایران
برای گردشگران ژاپنی پایین است .در رتبهبندی ژاپن ایران زرد
و کرمان قرمز است و مسئوالن ایران تالشی برای تغییر این
دیدگاه نکردهاند.
در صنعت گردشگری رنگها معانی متعددی دارند .عالوه بر
اینکه هر کشوری برای معرفی خود رنگ خاصی دارد ،هر کشوری
به عنوان مقصد گردشگری در جهان براساس امنیت در زمره
گروههای مختلفی که هر کدام با یک رنگ مشخص میشوند
قرار دارند .بر طبق اساس ایران بر روی نقشه جهانی در ردهبندی
کشورهای زردی یعنی کشورهایی با مخاطرات کم برای سفر
قرار گرفته است با این حال اما برای برخی از کشورها ورود به
ایران و به خصوص برخی از استانها ممنوع است .مثال استان
کرمان برای ژاپنیها یکی از استانهای پرخطر محسوب میشود.
عباسعلی امامیه نماینده اطالعرسانی گردشگری ایران در کشور
ژاپن از جاذبههای گردشگری کرمان پیرو سفرش به همراه
ژاپنیها به این استان صحبت کرد و البته از اینکه این استان هنوز
در سطح جهانی برای ورود برخی از گردشگران ممنوع اعالم شده
اظهار گالیه کرده و گفته است :ژاپن برخی کشورها را به لحاظ
امنیتی به رنگهای زرد و نارنجی و قرمز و سفید تقسیمبندی
کرد ه است که کل ایران از نظر آنها زرد است و مناطقی مانند بم
جزو ِ رتبه دو یعنی نارنجی به حساب میآید .وی گفت :متأسفانه
آدمربایی که سال  ۲۰۰۷برای یک گردشگر ژاپنی رخ داد باعث شد
تا گرید کرمان از یک به سه تنزل کند .رتبه یک میگوید که همه
به این مقصد سفر کنند ،رتبه دو میگوید که آژانسها تور ببرند
و رتبه سه میگوید که هیچکسی آنجا نرود .هر کدام از این رتبهها
رنگ زرد ،نارنجی و یا قرمز دارند خیلی از کشورها رنگ سفید
یعنی امنیت کامل را ندارند ولی کشور ما زرد رنگ است و کسی
نخواسته این رتبه را جابهجا کند.
به گفته امامیه ،کشور تونس سه سال پیش حادثه تروریستی
را پشت سر گذاشت که در آنجا هم چند ژاپنی درگیرش بودند
اما بعد از سه سال رتبهاش تغییر کرد و تورهای تونس راهاندازی
شدند ،اما  ۱۲سال از این حادثه در کرمان گذشته ولی همتی

آگهی حصروراثت

آقــای محمدعلــی جاهــددارای شناســنامه بشــماره 213بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 98/1ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معــروف جاهــد به شــماره شناســنامه
709در تاریــخ 1397/9/1در اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :
 -1گل آور اســدی فرزندســلطان بــه شــماره شناســنامه 915ت ت 1334/1/1زوجــه متوفــی -2شــهناز جاهــد
فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه  1439ت ت 1353/5/3دختــر متوفــی -3فاطمــه جاهــد فرزندمعــروف بــه
شــماره شناســنامه 1697ت ت  1358/9/1دختــر متوفــی -4بتــول جاهــد فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه
 1531ت ت 1356/7/1دختــر متوفــی -5محمــد علــی جاهــد فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه  213ت ت
1362/4/20پســر متوفــی -6حبیــب جاهــد فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه  1258ت ت 1350/7/1پســر
متوفــی -7صفرجاهــد فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه  1257ت ت  1348/6/1پســر متوفــی -8عبدالعلــی
جاهــد فرزندمعــروف بــه شــماره شناســنامه  1440ت ت  1355/4/10پســر متوفــی -9علــی جاهــد فرزندمعــروف
بــه شــماره شناســنامه  101ت ت  1362/11/15پســرمتوفی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرمــی گــردد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نیر
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آگهی حصر وراثت

آقــای حبیــب امینــی نیــا ملکدهــی بــه شــماره شناســنامه  5606فرزنــد پرویــز از ایــن شــورا در خواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مــاه خانــم آقایــی زاده چیکــی فرزند خــان آقــا در تاریخ
 97/12/27در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد :حبیــب
امینــی نیــا ملکدهــی شــماره شناســنامه  5606نــام پــدر پرویــز نســبت پســر بــه غیــر از وراث نامبرده بــاال ورثه
دیگــری نــدارد .اینــک پــس از ماحظــه داد خواســت و انجــام تشــریفات قانــون و ثبــت آن بــه شــماره  96ســیار
مفــاد در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  16شــورای حــل اختــاف رشــت
تســلیم نمایــد .در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت
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آگهی حصر وراثت

خانــم ماریــا شمشــادی بــه شــماره شناســنامه  165بــا وکالــت آقــای مبیــن جهانــی فرزنــد محمــد ایــن شــورا در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان پرویــن شمشــادی گلفزانــی فرزنــد یوســف
تاریــخ  97/12/21در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد-1 :
محمدرضــا شمشــادی شــماره شناســنامه  193نــام پــدر محمد نســبت پســر -2داریوش شمشــادی شــماره شناســنامه
 5241نــام پــدر محمــد نســبت پســر  -3ماریــا شمشــادی شــماره شناســنامه  1650نــام پــدر محمــد نســبت دختــر
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از ماحظــه داد خواســت و انجــام تشــریفات قانــون
و ثبــت آن بــه شــماره  96ســیار مفــاد در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16
شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد .در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت
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آگهی مزایده مرحله اول

بموجــب پرونــده کاســه  972041ارجاعــی نیابــت قضایــی واصلــه از اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری کــرج
طــی شــماره نامــه  975333مورخــه  1397/08/24محکــوم لــه :نــادر آبــادی باویــل علیــا علیــه :مهــرداد عبــاس
زاده کــه محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  1/470/710/878ریــال بابــت محکــوم و بــه پرداخــت
 70/849/947ریــال بابــت نیــم عشــر -کــه از محکــوم علیــه دو دانــگ مشــاع یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ثبتــی
 46در قبــال محکــوم بــه توقیــف گردیــده کــه مشــخصات ملــک توقیــف شــده بنشــانی فــاز یــک اندیشــه خیابــان
طالقانــی خیابــان ارتــش قطعــه نهــم تفکیکــی از پــاک  3351فرعــی از  46اصلــی ذیــل ثبــت  69376صفحــه
 441دفتــر  404بــه مســاحت  800متــر مربــع حــدود ملــک مطابــق دفتــر امــاک عبارتســت از شــماال بــه طــول
ســی متــر بشــماره یکصــد و پنجــاه هشــت فرعــی شــرقا پــی اســت بــه طــول هشــتاد متــر بــه قطعــه ده تفکیکــی
جنوبــا پــی اســت بــه طــول ســی متــر بــه خیابــان بــه عــرض ده متــر غربــا پــی اســت بــه طــول هشــتاد متــر بــه
قطعــه هشــت تفکیکــی بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی ملــک مــورد نظــر ابعــاد و مســاحت آن و راههای دسترســی
و میــزان تراکــم معمــول محــل و بــا در نظــر گرفتــن جمیــع معاماتــی روز منطقــه ارزش ششــدانگ ملــک مــورد
نظــر جمیعــا بمبلــغ  20/400/000/000ریــال معــادل دو میلیــارد و چهــل میلیــون تومــان بــرآورد گردیــده کــه
ارزش دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ ملــک مــورد نظر ســهمی محکــوم علیــه بمبلــغ  6/800/000/000ریــال معادل
ششــصد و هشــتاد میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده اســت کــه ســپس مقــرر گردیــد در تاریــخ  1398/2/21از
ســاعت  10الــی  11در محــل شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شــهریار طبقــه همکــف اتــاق  82و 83
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســد (لــذا طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز جلوتــر از تاریــخ مزایــده یــا اطــاع
و هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال بازدیــد نمــوده و در صــورت تمایــل در تاریــخ یــاد شــده در مراســم مزایــده شــرکت
نماینــد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و هــر کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد بعنــوان برنــده
مزایــده شــناخته شــده و  %10از کل مبلــغ فــروش فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و باقــی طــی یــک مــاه از تاریــخ
مزایــده و عــدم وصــول هــر گونــه اعتراضــی از خریــدار اخــذ و ملــک بــه وی منتقــل خواهــد شــد.م -الــف 5413:
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای حســین بهنــام پــور باســتناد دو بــرگ استشــهاد بشناســه یکتــا  139702152294001014و رمــز تصدیق
 288506دفتــر خانــه  42بهارســتان و نامــه شــماره  6126/020501/549مــورخ  94/5/25کانتــری  14بــاغ
فیــض مدعــی فقــدان ســند مالکیــت یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمیــن بشــماره  1148فرعــی از 53
اصلــی قطعــه  140تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از  165فرعــی از اصلــی مذکــور بمســاحت  1714متــر مربــع
ذیــل ثبــت  312632صفحــه  344دفتــر  2234بنــام حســین بهنــام پــور بشــماره چاپــی  126387ج  93/صــادر
و تســلیم شــده اســت بعلــت ســرقت مفقــود گردیــده اســت لــذا مراتــب باســتناد تبصــره ذیــل مــاده  120آئیــن
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تاچنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به پــاک فوق
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را
بایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت ایــن اداره پــس از انقضــای مــدت مذکور و نرســیدن
واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد نمــود .م الــف5423-
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گروه ایرانشهر :اولین عاملی که ممکن است شما را از رفتن به کشوری منصرف کند چیست؟ پول و گرانی هزینههای سفر؟ خیر.
حتی اگر کشوری چون ایران در رتبه یک ارزانترین مقاصد گردشگری در دنیا باشد ،تنها دیدگاه منفی درباره «امنیت» در آن
است که میتواند نظر گردشگران برای ورود به ایران را تغییر دهد .حاال اگر این دیدگاه منفی جهانی با یک واقعه تلخ آدمربایی
برای گردشگران یکی از کشورهای خارجی همچون ژاپن همراه باشد ،قطعا کشوری که این اتفاق در آن رقم خورده از لیست مقاصد
گردشگری اغلب شهروندان ژاپنی که عالقهای به گردشگری فاجعه ندارند ،خارج خواهد شد و تا زمانی که کسی تالشی برای تغییر
این دیدگاههای منفی نکند ،کشور مقصد از گردشگر خالی خواهد بود.

در رتبهبندی
ژاپن ،ایران در
گروه کشورهای
با مخاطرات
کم برای سفر
قرار گرفته
درحالیکه
کرمان جزوِ
استانهایقرمز
و ناامن است
برای تغییر این رتبه مشاهده نمیکنیم .با این وجود ،با هدف
معرفی امنیت در کشورمان و به خصوص کرمان در سال ۲۰۱۷
غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا را که در ژاپن برپا شد به
شکل ارگ بم ساختیم تا توجهات به این سمت جلب شود .سال
بعد چند سمینار برگزار کرده و کرمان را معرفی کردیم .ژاپنیها
دوست دارند درباره ایران اطالعات به دست بیاورند اما کاری در
این حوزه نشده است.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای ســید کاظــم هاشــمی باســتناد دو بــرگ استشــهادیه ذیل رمــز تصدیــق شــماره  248378مــورخ 97/12/22
شناســه یکتــا  139702152385000682دفتــر خانــه  187کــرج مدعــی فقــدان ســند مالکیــت ششــدانگ
آپارتمــان مســکونی واقــع در شــمالغربی طبقــه اول بــه مســاحت  66/76متــر مربــع کــه مقــدار  2/30متــر مربــع
آن پیشــرفتگی  1/91متــر مربــع آن بالکــن اســت .قطعــه دوم تفکیکــی بانضمــام انبــاری واقــع در طبقــه همکــف
بــه مســاحت  1/47متــر مربــع قطعــه هفتــم تفکیکــی پــاک ثبتــی  31039فرعــی از  47اصلــی مفــروز از 2758
فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت دفتــر الکترونیکــی  139520301057013460بنــام ســید کاظــم هاشــمی
ثبــت و ســند بــه شــماره چاپــی  -819685ج  94/صــادر و تســلیم گردیــده اســت و برابــر ســند رهنــی 63045
مــورخ  95/6/29دفترخانــه  36کــرج در رهــن شــرکت اعتبــاری کوثــر قــرار گرفتــه اســت و بعلــت ســهل انــگاری
ســند مالکیــت مفقــود مــی باشــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک فــوق و یــا
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبا
بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مدت
مذکــور و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه دور ســند المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .م – الــف 5421
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آگهی مزایده مال غیر منقول در نوبت دوم

در پرونــده کاســه بــه موجــب اجرائیــه صــادره از شــعبه  258دادگاه خانــواده در خصــوص مطالبــات خانــم فرزانــه
بختیــار بــا وکالــت خانــم نســرین بهــزاد وفــا محکــوم علیــه آقــای مجیــد فراهانــی بــه میــزان  800عــدد ســکه بهــار
آزادی اصــل خواســته و مبلــغ  475/000/000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت و هزینــه هــای دیگــر
کــه پــس از توقیــف مــال طــی مراحــل قانونــی و ارجــاع بــه کارشــناس رســمی دادگســتری ارزش ملــک توقیفــی به
پــاک ثبتــی  – 132/260ســه دانــگ از ششــدانگ مشــاع بــه مبلــغ  6/675/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده و کــه
ســپس مقــرر گردیــد در روز چهارشــنبه  1398/03/02تاریــخ از ســاعت  10الــی  11در محــل اجــرای احــکام مدنــی
(خانــواده) دادگســتری شــهریار از طریــق مزایــده بــه فــروش برســد ،مــی باشــد طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز جلوتر
از تاریــخ مزایــده بــا اطــاع و هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال بازدیــد نمــوده و در صــورت تمایــل در تاریخ یاد شــده در
مراســم مزایــده شــرکت نماینــد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و هــر کســی باالتــری قیمــت را پیشــنهاد
نمایــد بعنــوان برنــده مزایــد ه شــناخته شــده و  %10از کل مبلــغ فــروش فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و باقــی پس
از گذشــت یــک هفتــه و عــدم وصــول هــر گونــه اعتراضــی از خریــدار اخــذ و کلیــه امــوال بــه وی تحویــل خواهــد
شــد امــوال توقیفــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد .ملــک توقیفــی بــه پــاک ثبتــی  132/260بــه مالکیــت آقــای مجید
فراهانــی بــه نســبت ســه دانــگ از ششــدانگ عرصــه و اعیــان باقــدر الســهم از عرصــه و مشــاعات و مشــرکات بــه
مســاحت  5022/5متــر مربــع چنــد واحــد کارگــری و یــک واحــد مســکونی جمعــا بــه متــراژ  380متــر مربــع دارای
انشــعابات بــرق  3فلــز مشــترک و گاز اختصاصــی و ســهم آب ا زچــاه بــه نشــانی فــوق الذکــر مــی باشــد ضمنــا ســه
دانــگ از ششــدانگ دو فقــره پــاک ثبتــی قابــل فــروش به میــزان محکــوم به مــی باشــد آدرس :شــهریار – رزکان-
خ گلســتان بــاغ فراهانــی ضمنــا مبلــغ کارشناســی جمعــا بــه مبلــغ  6/675/000/000ریال می باشــد و چنانچــه روز
مزایــده مصــادف بــا روز تعطیــل گردیــد مزایــده در فــردای همــان روز و ســاعت انجــام خواهــد شــد .م الــف 5424-
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آگهی حصر وراثت

خانــم بهنــام اکبــر زاده زنگانــی فرزنــد مــراد متولــد  1363بشــماره ملــی  4939919005صــادره چایپــاره -زنــگان
ســفلی بــه اســتناد استشــهادیه و گواهــی فــوت و رونوشــت اطاعــات شناســنامه ورثــه ،در خواســتی بــه شــماره
 980055ش .ح شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم شــورا نمــوده و اعــام داشــته شــادروان مــراد اکبــر زاده زنگانــی بــه
شــماره شناســنامه  780صــادره از چایپــاره – زنــگان ســفلی در تاریــخ  1393/08/17فــوت نمــوده اســت و آخریــن
اقامتــگاه دائمــی متوفــی شــهر چایپــاره -روســتای زنــگان ســفلی بــوده و ورثــه حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1:قیزقیــت
جلیلــی ش .م  4939844196صــادره چایپــاره – بادکــی متولــد  1344نســبت همســر متوفــی  -2ربــاب اکبــر زاده
زنگانــی ش .م  4939895191صــادره چایپــاره -زنــگان ســفلی متولــد  1361نســبت دختــر متوفــی  -3بهنــام اکبــر
زاده زنگانــی ش .م  4939919005صــادره چایپــاره – زنــگان ســفلی متولــد  1363نســبت پســر متوفــی  -4زهــرا
اکبــر زاده زنگانــی ش .م  4930003946صــادره چایپــاره – زنــگان ســفلی متولــد  1368نســبت دختــر متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور بــه اســتناد مــاده  361قانــون امــور حســبی در یــک مرتبــه و
در مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه به شــورای حــل اختــاف شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم دارد واال گواهی صــادر و هر
وصیــت نامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بــا اثــر خواهــد بــود.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چایپاره حسین زاده

1738

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون بــه اســتناد رای شــماره  139760318013002721مــورخ  1397/10/13موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن تکلیــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  391/39متــر مربــع بــه شــماره پــاک فرعــی  1599مفــروز از پــاک 662
ســنگ اصلــی  11واقــع در قریــه دیلمــان بخــش  16گیــان در مالکیــت آقــای ناصــر نیــک پــرور اســتقرار یافتــه تحدیــد
حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق
در روز شــنبه مــورخ  98/2/28ســاعت  9صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی
نســبت بــه حــدود و حقوقــی ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس
تحدیــد حــدود باســتناد مــاده  20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســیم و رســید
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم
اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و
بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار98/2/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل همایون فالحتکار

1734

مفقودی

بــرگ کمپانــی خــودرو وانــت دوکابیــن مــزدا مــدل  1384دارای شــماره انتظامــی 574-13ن86وشــماره موتــور
496353وشــماره شاســی  NAG08NPED41687متعلــق بــه اینجانــب محمــود رضــا مالکــی ســونکی مفقــود
وازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت .

لردگان

1754

ممنوعیت ورود گردشگران ژاپنی به کرمان درحالی است که
نماینده اطالعرسانی گردشگری ایران در ژاپن ،کرمان را یکی از
بزرگترین استانهای کشور و دارای ظرفیتهای گردشگری و
میراث فرهنگی متعددی دانسته که یکی از این ظرفیتها داشتن
میراث جهانی و ثبت شده در فهرست یونسکو است .به گفته
او ،هر کدام از این ظرفیتها یک برش از یک کیک بزرگ به
نام کرمان میتواند باشد .یک برش دیگر از این کیک میتواند

آگهی اخطار و ابالغ قانونی به آقای افشین کریمی خانقاه به نشانی
مجهول المکان

رونوشت آگهی انحصار وراثت

آقــای افشــین کریمــی خانقــاه فرزنــد علــی همســر قانونــی شــما خانــم مریــم مختــاری آقبــاغ فرزند جمشــید با
ارائــه دادنامــه طــاق بشــماره  9709971820100811مــورخ  1397/6/31صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی
حقوقــی دادگســتری آســتارا بــه ایــن دفتــر خانــه خواســتار و اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خــود در ایــن
دفتــر خانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود
تــا جهــت ثبــت طــاق در ایــن دفتــر خانــه بــه آدرس آســتارا – خ امــام – نبــش کوچــه شــهید اســدیان – دفتــر
طــاق شــماره  6آســتارا مراجعــه نماینــد و در صــورت عــدم مراجعــه برابــر مقــررات اقــدام شــد.
تلفن دفتر خانه 01344817202

سردفتر طالق شماره  6آستارا حمید قابل

1726

آقــا عابــد حاصــل مهــری دارای شناســنامه شــماره  2710024233بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  253از
ایــن دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان اصغــر حاصــل
مهــری بــه شناســنامه  882در تاریــخ  97/11/26اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :عابــد حاصــل مهــری شــماره شناســنامه  2710024233متولــد  1368نســبت
پســر -2محمــد حســین حاصــل مهــری شــماره شناســنامه  4901262491متولد  1383نســبت پســر  -3عاطفه
حاصــل مهــری شــماره شناســنامه  2710094134متولــد  1369نســبت دختــر  -4فاطمــه رســولی گیــل دهــی
شــماره شناســنامه  26متولــد  1348نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م – الــف 5420

دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــا مصطفــی هدائــی نیــک بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه مهــر دفتــر خانــه  15شــهر همــدان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  2834/9واقــع در بخــش یــک ذیــل ثبــت -صفحــه -دفتــر
امــاک الکترونیکــی  139620326034008657ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی در بیــع شــرط نیســت  /هســت
بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت
بدینوســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت  10روز اداره ثبــت اســناد و امــاک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و یــا ســند معاملــه اعتــراض کتبــی خــود را تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهی و نرســیدن
اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــی بــه نــام متقاضــی
صــادر و تســلیم خواهــد شــد.خانم کبــری همایــی نــژاد برابــر تفویــض وکالــت شــماره  96/5/8- 175790اقــدام
و امضــاء نمــوده انــد .م /الــف104:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همد ان موسی حنیفه

1719

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون بــه اســتناد رای شــماره  139760318013003238مورخــه  1397/12/06موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن تکلیــف به نســبت ششــدانگ یــک باب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  252متــر مربــع بــه شــماره پــاک فرعــی  393از پــاک  33ســنگ اصلــی 95واقع
در قریــه بشــارودبار بخــش  16گیــان در مالکیــت خانــم نوشــین اســتواری دیلمانــی اســتقرار یافته تحدیــد حدود
پــاک فــوق هــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در
روز دوشــنبه مــورخ  98/2/30ســاعت  9صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه
کســی نســبت بــه حــدود و حقوقــی ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم
صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده  20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره
تســیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد
ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهی
عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات
ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار98/2/5 :

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل همایون فالحتکار

1713

مفقودی نوبت اول

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســارا رحیمــی راد فرزنــد فرهاد به شــماره شناســنامه  541صادره از رشــت
در مقطــع کارشناســی رشــته جغرافیــای انســانی و اقتصــادی -گرایــش روســتایی صــادره از واحــد دانشــگاهی
رشــت بــا شــماره  .................مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل
مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت بــا نشــانی پــل طالشــان مجتمــع آموزشــی امــام خمینــی
1224
ارسال نماید.
نوبت اول 98/1/22 :نوبت دوم 98/2/5 :نوبت سوم98/2/19 :

مفقودی

اینجانــب صالحــه صاحــی مالــک خــودرو ســواری پژوپــارس بــه شــماره انتظامی769-32ق67شــماره بدنــه
 NAAN01CA6EH100224وشــماره موتــور  124K0336892بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای
رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی درمــورد خــودروی مذکــور دارد
ظــرف مــدت  10روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع درپیــکان شــهر ســاختمان
سمند مراجعه نماید بدیهی است پس ازانقضای مهلت مزبورطبق مقرراقدام خواهد شد .

1753

شهرکرد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری ســمند مــدل  1396بــه شــماره انتظامــی 211ع  49ایران
 46بــه شــماره موتور124k0993705وشــماره شاســیNAAC91CE9HF121269متعلق بــه آقــای محســن
1737
بخشــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1735

رونوشت آگهی انحصار وراثت

اقــا حســین محمودیــان دارای شناســنامه  0013553224بــه شــرح داد خواســت بــه کاســه  255دادگاه در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان بتــول محمودیــان بــه شناســه
 23در تاریــخ  98/1/10اقامتــگاه دائمــی خــود بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه  -1 :رضــا محمودیــان ش ش  48349متولــد  1359نســبت پســر -2حســین محمودیــان ش ش
 0013553224متولــد  1370نســبت پســر -3فاطمــه محمودیــان ش ش  13612متولــد  1361نســبت دختــر
 -4زهــرا محمودیــان ش ش  7351متولــد  1364نســبت دختــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی در خواســت
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م -الــف 5422

دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

جاذبههای طبیعی آن باشد .در حوزه طبیعتگردی ،این استان
کلوتهای شهداد را دارد و کویر لوت را که خودشان به تنهایی
جاذبههای بسیار زیبایی هستند .این استان شهر جیرفت را با
قدمت باستانی طوالنی دارد که اگر مستندات بیشتری از آن به
دست میآمد به عنوان قدیمیترین تمدن جهانی شناخته میشد
اما متأسفانه روی آن کم کار شده است .در جیرفت موزهای وجود
دارد که حدود  ۸هزار قطعه آثار در گنجینهاش نهفته اما ۵۰۰
قطعه از آن را به نمایش گذاشتهاند .یکی از مهمترین اشیای
باستانی آن لوحهای خطی است که شناختهشده نیستند .اگر
کسی خوب این شهر و تمدن را معرفی میکرد باید هر روز شاهد
یک بمب خبری درباره شگفتیهای این شهر بودیم .به گفته
او ،در شهداد میبینیم که کنار کویر قرار دارد اما سرسبز است.
یکی از شگفتیهای آن وجود پرچم فلزی است که میگویند
در خزانه موزه ایران باستان نگهداری میشود .این پرچ فلزی
درواقع اولین پرچم جهان است .چه شگفتی مهمتر از این ،اما
متأسفانه در مخزن نگهداری میشود .ای کاش شرایط نمایش
آن در شهر جیرفت فراهم میشد .اصال ً بیشتر شهرهایی که
تاریخ و آثار باستانی مهمی دارند از نعمت نمایش این آثار در
موزههای آن شهر محروم هستند .بیشتر آثار را به تهران میآورند
و ما میبینیم که موزههای استانی خالی از آثار مهم تاریخی و
باستانی شدهاند .درحالی که اگر این موزهها غنی بود ،مردم به
آنها برای دیدن آثار رجوع میکردند .وی افزود :یک برش از کیک
این استان هم میتواند بعد اقتصادی آن باشد ،این استان از
لحاظ داشتن کارخانهای صنعتی قطب اقتصادی به شمار میآید،
در بدنه دولت هم مردان زیادی هستند که در این استان زاده
شدهاند.
با آنکه امنیت سیاسی و اجتماعی مهمترین انگیزه و شاخص
گردشگران برای سفر یا انتخاب مقصد است ،اما عوامل دیگری
از جمله «بهداشت» و «ایمنی جاده» نیز در تعیین جایگاه
کشورها در نقشه «ریسک سفر» تأثیرگذار بوده است .گرچه
خطر سفر به ایران در سالهای اخیر در بسیاری از موسسههای
جهانی گردشگری پایین گزارش شده ،اما «مخاطرات ترافیکی برای
مسافران» از نگرانیهای سفر به ایران است .این شاخصی است
که تا به حال پایینترین امتیاز را از گردشگران خارجی که تجربه
سفر به ایران را داشتهاند ،دریافت کرده است .ایمنی جاده و
رانندگی در ایران خطرناک گزارش شده است ،اما ایران در بخش
پزشکی یا درمان نیز در زمره کشورهای «بهسرعت درحال توسعه
و تغییر» معرفی و البته یادآور شده که خدمات درمانی و کیفیت
آن در همه مناطق این کشور یکسان نیست .در شهرهای بزرگ،
خدمات پزشکی با استاندارد قابل قبولی وجود دارد ،اما در بعضی
مکانها استانداردها ثابت نیست.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیکانOHVبنزینــی مدلــی  1389بــه رنــگ ســفید شــیری – روغنــی
بــه شــماره انتظامــی 128ط – 55ایــران  56-و شــماره موتــور  11489016087بــه شــماره شاســی
NAAA36AA3AG215031متعلــق بــه آقــای تــورج خادمــی شــمامی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
1736
می باشد.

1714

آگهی تحدید حدود اختصاصی

بــه اســتناد مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و رای شــماره
 97/11/2- 139660325009002138صــادره از هیــات قانــون فــوق مســتقر در اداره ثبــت الشــتر نظــر بــه اینکــه
پــاک از  30فرعــی  91اصلــی فاقــد تحدیــد ثبتــی مــی باشــد لــذا برابــر در خواســت وارده بــه شــماره -477
 98/2/2تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ عمــارت بــه مســاحت  116متــر مربــع قســمتی از پاک فــوق تحت
پــاک 1624فرعــی از  30فرعــی از  91اصلــی واقــع در بخــش یــازده شهرســتان سلســله مربــوط بــه خانــم اشــرف
حســنی نــژاد ش ش  384کــد ملــی شــماره  4189224820فرزنــد روح الــه در تاریــخ  98/2/28راس ســاعت 9
صبــح در محــل بــه عمــل خواهــد آمــد لیکــن بــه موجــب ایــن آگهــی بــه مالکیــن مجــاور اخطــار مــی شــود کــه
در وقــت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند عــدم حضــور مانــع از انجــام عملیــات تحدیــد حــدود نخواهــد
شــد ضمنــا بــه اســتناد مــاده  20قانــون ثبــت اعتــراض بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی از تحدیــد بــه مــدت  30روز از
تاریــخ تحدیــد حــدود خواهــد شــد پــاک  1624فرعــی از  30فرعــی از  91اصلــی بــه مســاحت  116متــر مربــع
تاریخ انتشار1398/2/5:

رئیس ثبت شهرستان الشتر فرشاد بازوند نژاد

مفقودی

1757

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســارا رحیمــی راد فرزنــد فرهــاد بــه شــماره شناســنامه  541صــادره
از رشــت در مقطــع کارشناســی رشــته جغرافیــای انســانی و اقتصــاد -گرایــش روســتایی صــادر از واحــد
دانشــگاهی رشــت بــا شــماره  ....مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت بــه نشــانی پــل طالشــان مجتمــع آموزشــی امــام
1725
خمینــی ارســال نمایــد.
نوبت اول  98/1/22نوبت دوم 98/2/5 :نوبت سوم98/2/19 :

مفقودی

شناســنامه و بــرگ نقــل و انتقــال خــودرو ســواری فولکــس گل بــه شــماره انتظامــی 911ص 44ایــران
 85بــه شــماره موتــور  UDH393844و شــماره شاســی  NA7HF52138A010205مــدل
 1387برنــگ ســفید روغنــی بنــام خانــم مهیــن خســروی محمــد ســلطان مفقــود و از درجــه اعتبــار
1749
ســاقط مــی باشــد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب غامحیــدر زورقــی فرزنــد جــان محمــد بــه شــماره شناســنامه  476صادره
از زابــل در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته زمیــن شناســی مهندســی صــادره از واحــد دانشــگاهی واحــد
زاهــدان بــا شــماره 0031596مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان بــه نشــانی خیابــان دانشــگاه  ،جنــب میــدان دکتــر
1744
حسابی ارسال نماید.

مفقودی

ســند کمپانــی پــژو پــارس مــدل  1396رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  164b0156923و شــماره شاســی
 naan11fe0hh038569و بــه شــماره پــاک ایــران  461 – 16ص  52مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ساقط می باشد.

قم

1741

