ایرانشهر

جایگزینی بیش از  200هزار خودروی دیزلی طی سه سال
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معاون عمرانی استانداری تهران از جایگزینی بیش از  200هزار خودروی دیزلی از سطح جادهها و شهرهای کشور ظرف مدت سه سال آینده خبر داد .به گزارش ایسنا ،احمد تواهن در جلسه
کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران ،گفت :عدم همکاری دستگاهها در موضوع کنترل و دفع اثرات آلودگی زیست محیطی شریک شدن در توسعه این آثار مخرب است .مسائل
آلودگی هوا نسلها را تهدید میکند .لذا همه باید در این بخش عملکردی جدی داشته باشیم .وی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عدم ارائه برنامههای الزم برای شناسایی و مهار
اثرات سوء گرد و غبار از سوی دستگاههای ذیربط تاکید کرد :آلودگی محیط زیست همه افراد را در مواجهه با خطر قرار خواهد داد و برای اجرای مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان
تهران نیاز به ابالغ استانداری وجود ندارد .به این ترتیب تا دو هفته آینده همه دستگاهها فرصت دارند گزارش خود را در خصوص برنامهها و شناسایی و مهار گرد و غبار ارائه دهند.
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چرا حصارکشی سیوسهپل علیرغم مغایرت با ضوابط میراث فرهنگی تصویب شد؟

خبر

سی و سه پل در حصر

.

زهراداستانی

Dastani2000@gmail.com
حصارکشی سیوسه پل باالخره به تصویب رسید و
ِ
طرح
قرار است به زودی این طرح اجرا شود .میراث فرهنگی
میگوید این کار را برحسب تقاضاهایی که شهرداری
داشته و به دلیل پاسخگویی این سازمان به قوه قضاییه
در صورت بروز حوادثی از جمله سقوط افراد از پل انجام
داده است .با این حال ،عدهای از دوستداران میراث
فرهنگی این طرح ایمنی را مخالف ضوابط میراث فرهنگی
میدانند ،ضوابطی که تا پیش از این اگر نقض میشد ناقض
آن میراث فرهنگی نبود یا با موافقت این سازمان به وقوع
نمیپیوست .اما چه شد که پای سازمان میراث فرهنگی
این بار به نقض کردن ضوابط میراثی باز شد؟
ماجرا از سقوطهای پیاپی و دست و پاهای شکسته
گردشگرانی آغاز شد که برای دیدن سیوسه پل اصفهان
و گرفتن عکس سلفی از این بنای تاریخی به پایین پل پرت
شدند و به جای شنا در آب رودخانه سرشان به زمین خشک
رودخانه زایندهرود خورد .گرچه «ترس سقوط از پل و افتادن»
در دل آبهای خروشانی که دیگر نیستند ،سالهاست که تن
اصفهانیها را میلرزاند و هر از گاهی قربانی میگرفت اما سقوط
یک کودک دو ساله از باالی سیوسه پل اصفهان آخرین باری
بود که سبب شد تا مسئوالن برای این اتفاق چار ه اندیشی کنند.
 ۲۰مهر سال  69بود که سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان
یکی از دهانههای این پل تاریخی را نرده چوبی نصب کرد تا
با بررسی این اقدام ،راهکاری مناسب برای جلوگیری از بروز
هر مشکلی روی این بنای تاریخی پیدا کند .اما بعد از گذشت
دقیقا یک ماه ،معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اعالم کرد که «در
طول این مدت فقط یکی از دهانههای سی و سه پل را نرده
نصب کردهاند تا عکسالعملها و راهکارهای دیگر را برای
جلوگیری از بروز هر اتفاق مشابهی بررسی کنند ».با این حال
با گذشت  8ماه از زمان آغاز بررسیها برای حصارکشی سی
و سه پل تصاویری از اجرای آزمایشی این طرح منتشر شده
و فریدون الهیاری ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری اصفهان در گفتوگو با ایلنا خبر از اجرای کامل این

نوبت اول

طرح داده و درباره طرح حصارکشی سیوس ه پل گفته :اینجا
بحث بر سر حصارکشی نیست ،بلکه ایمنسازیِ سیوس ه پل
برای عابرینی که از پل عبور میکنند و همچنین گردشگرانی
که از آنجا بازدید دارند ،مدنظر است .قصد نداریم داخل عرصه
سیوس ه پل مداخلهای صورت گیرد ولی باتوجه به کاربریهایی
گرفتن ازدحام جمعیتی
که این پل دارد و همچنین با درنظر
ِ
که از آنجا عبور و مرور میکنند و حوادثی که در چند ساله
خصوص ایمنسازی
اخیر رخ داده ،این الزام ایجاد میشود که در
ِ
ِ
درخواست شهرداری
آن اقداماتی صورت بگیرد .او با اشاره به
درخصوص ایمنسازی ِسیوسه پُل عنوان کرده :باتوجه
اصفهان
ِ
به حساسیت این موضوع در اداره میراث فرهنگی ،ابتدا شورای
فنی میراث فرهنگی به نقطه نظری واحد نرسیده بود اما در سال
بررسی سوابق موضوع و مطالعه تجربیاتی که در
گذشته بعد از
ِ
دنیا در خصوص ایمنسازی بناهای تاریخی صورت گرفته ،به این
جمعبندی رسیدند که باید ایمنسازی صورت بگیرد .الهیاری
ادامه داد :طرحهای مختلفی پیشنهاد شد .آخرین طرحی که به
آن رسیدیم؛ طرحی بود که اخیرا ً نمون ه اجرایی آن موقتاً روی
پل انجام گرفته و قرار شده به عنوان یک طرح مصوب ،عملیاتی
شود .این طرح از نظر ویژگیهایی که دارد روی سازههای
غیرتاریخی پل نصب میشودِ .
کف سیوس ه پُل عمدتاً آسفالت
است که طی مرمتهایی که در دهه  ۴۰و  ۵۰روی پل صورت
گرفته؛ کام ً
سطح بتنی ایجاد شده است .در این طرح
ال یک
ِ
از مصالحی استفاده میشود که کمترین تأثیر را روی سیما و
منظر پل داشته باشد و هیچگونه مداخلهای در قسمت سازههای
تاریخی پل صورت نمیگیرد .پایههای این حصار فلزی است و
حفاظ آن نیز کابل است .پایهها نیز در داخل رواقهاست تا از
منظر بیرون دیده نشود .این پایه ،یک میل ه پروفایلی خیلی ساده
است و حجم کمی هم دارد .مدیرکل میراث فرهنگی استان
اصفهان ،در پاسخ به این سؤال که اگر نیازی به حصارکشی بود،
چرا این بنای  ۴۰۰ساله تا به حال حصارکشی نشده ،گفت :دو
نکته وجود دارد .یکی اینکه بحث ایمنسازی فضاهای عمومی
جزو استانداردهایی است که مربوط به دوران جدید است و جزو
مسئولیتهایی است که برعهد ه متولیان امور قرار دارد .وقتی که
اتفاقی میافتد در مراجع قضایی؛ کسانی باید پاسخگو باشند.
پس ما به لحاظ قانونی وظایف و مسئولیتهایی داریم که شاید
در گذشته این مسئولیتها به این شکل تعریف نشده بودند.
گرچه سازمان میراث دالیل متعددی را برای این تصمیم
جنجالیش اعالم کرده اما فتحاهلل نیازی ،کارشناس پژوهشکده

خزر با فاضالب تغذیه میشود

حفاظت و مرمت به «ابتکار» میگوید :هر طور که این حصارکشی
اجرایی شود ،چهره سی و سه پل مخدوش میشود .رواقها،
کردیدورها و فضاهایی که در معماری سی و پل وجود دارد
نمیتواند با نردهکشی چهره جدید به خود بگیرد به این جهت
که امنیت گردشگران روی پل باالتر برود .زمانی که این سازه
مهم معماری بنا شد به دلیل فرهنگ پایینتر مردم امنیت در
کمترین حد خود بود نه امروز که مردم هشیارتر از قبل شدهاند.
او میگوید :این گونه تغییرات در بناهای تاریخی تنها مختص
سی و سه پل نیست .در جای جای ایران خبرهایی میشنویم که
اتفاقات مشابهی برای بناهای تاریخی رخ میدهد .علت اصلی آن
هم این است که شهرداری ارگان قدرتمند و صاحب سرمایهای
است و میراث فرهنگی به دلیل کمبود بودجه بخشی از اختیارات
را به این سازمان داده است .اما شهرداری پیمانکاران تازهکار و
غیرکارشناس میراث فرهنگی بسیار دارد و ساز و کار به گونهای
است که طرح تا رسیدن به میراث فرهنگی و تایید آن شروع
شده است .این روند در برخی از شهرها ادامه دارد .نیازی ادامه
میدهد :به قدری پروژههای مختلف در نبود کارشناس متخصص
روی سر سازمان میراث فرهنگی ریخته که این سازمان با شکست
مواجه شده است .میراث فرهنگی نیازمند متخصص است ولی
نمیتواند متخصص استخدام کند .بودجه میراث به قدری کم
است که حتی در پروژه جدید حفاظت و نگهداری از سایتهای
تاریخی که به تازگی به ما محول شده با کمبود منابع مالی روبهرو
است .سایتهای تاریخی ایران تنها تختجمشید ،چغازنبیل و

اخطار قانونی

اداره کل راه و شهرسازی فارس

مالکیــن اراضــی قطعــه  7پــروژه آزاد راه شــیراز  -اصفهــان بخــش  7قــات و  8گویم
کیلومتــر  334 + 900تــا کیلومتــر ( 338+689تقاطــع شــبدری کامل انتهــای آزادراه)
نظــر بــه اینکــه ایــن اداره کل بــه اســتناد نامــه شــماره  47/26973مــورخ 97/3/1
مدیــر کل محتــرم دفتــر امــور مجریــان آزاد راه هــای کشــور در راســتای اجــرای
الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامــه هــای
عمومــی ،عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب ســال  1358قصــد تملــک اراضــی واقــع
در مســیر آزاد راه شــیراز  -اصفهــان را دارد مقتضــی اســت ظــرف مهلــت یــک ماه از
تاریــخ ایــن اخطاریــه بــه ایــن اداره کل مراجعــه و ضمــن ارایــه مــدارک و مســتندات
مالکیــت جهــت تکمیــل پرونــده و پیگیــری ســایر مراحــل تملــک اقــدام نماییــد.
در غیــر ایــن صــورت ایــن اداره در راســتای اجــرای مــاده  8و تبصــره  2مــاده 4
قانــون مزبــور اقدامــات قانونــی الزم بــه عمــل خواهــد آورد.
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/6 :

پاسارگاد نیستند ،سایتهای تاریخی بسیاری در ایران وجود دارد
که علیرغم ارزش تاریخیشان به سایت موزه تبدیل نشدهاند و ما
عملیات نجات بخشی آنها را آغاز کردهایم اما در جریان بررسی
متوجه آن شدهایم که کل بودجه برای نجات سایتهای تاریخی
یک هزارم آن چیزی است که ما در ذهن متصور شده بودیم.
میراث نیز در این شرایط به ناچار به شهرداری پناه میبرد اما
شهرداری ممکن است پیمانکاری که سررشتهای با میراث ندارد را
برای یک پروژه میراثی انتخاب کند ،پیمانکاری که بخشی از پروژه
را هم پیش میبرد و به ناگاه ماجراهایی که در پس هم اتفاق
میافتند سبب واکنشهای مردم ،رسانه و کارشناسان میشود.
دلیل اصلی این اتفاق عدم مدیریت و برنامهریزی صحیح است.
به این معنا که دو سازمان نمیتوانند یک کار تفاهمی-کارشناسی
را پیش ببرند.
این کارشناس حفاظت و مرمت سازمان فرهنگی یکی از
مشکالت اصلی کشور را عدم همخوانی مدیریتها در ایران میداند
و میگوید :سیوسه پل نمونهای میان خروارها مشکلی است که
برای میراث فرهنگی ایران به وجود آمده است .اتفاقاتی که ساز و
کارهای مدیریتی و سیاسی ناکارآمد کشور را نشان میدهد .من
نه از میراث فرهنگی خردهای میگیرم و نه از شهرداری .چرا که
تمام این اتفاقات ناخوشایند برای میراث به دلیل شرایط حاکم بر
کشور به وقوع پیوسته است .حکمی که قوه قضاییه صادر میکند،
بودجه کمی که به میراث اختصاص پیدا میکند و هزاران مشکل
دیگر به اهرم فشاری تبدیل میشود تا میراث ایران مخدوش شود.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی ابالغ

هیــات حــل اختــالف مســتقر درثبــت شــبانکاره بشــرح آراءذیــل تصرفــات مفروزومالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان
محــرز گردیــده بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــده پــس ازنشــرآگهی ســندمالکیت رســمی
صــادره وتســلیم گــردد علیهــذا دراجــرای ماده3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای
فاقدسندرســمی مصــوب 1390/9/20وآئیــن نامــه اجرایــی آن مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزجهــت اطــالع
مالکیــن وســایر صاحبــان حقوقــی آگهــی میشــود واخواهــی نســبت بــه آراءفــوق الذکــر ظــرف مــدت دومــاه
ازتاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــه ثبــت محــل مــی باشــد ومعتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مرجــع قضایــی محل تســلیم وگواهــی تقدیم دادخواســت
رابــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد درغیرایــن صــورت اداره ثبــت شــبانکاره ســندمالکیت مربوطــه را براســاس مدلــول
رای صــادره رادرحــدود مقــررات صادرخواهدشــد درهرصــورت صدورســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجــع متضــرر
بــه دادگاه نخواهدبــود -1رای شــماره  139460324008002919تصرفــات مفــروز مالکانــه حســن افراســیابی
فرزنــد عــوض بــه شــماره ملــی 6109776866نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت 59663/50مترمربــع پــالک 149فرعــی از 7363اصلــی مجزاشــده ازپــالک 7363/55واقــع
دربخــش ســه شــبانکاره قریــه شــاه فیــروز خریــداری شــده ازمالــک رســمی حســن افراســیابی محرزگردیــده
اســت -2رای شــماره 139460324008002917تصرفــات مفــروز مالکانــه اصغرافراســیابی فرزندعــوض بــه
شــماره ملی3539955445نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
59663/50مترمربــع پــالک 149فرعــی از 7363اصلــی مجزاشــده ازپــالک 7363/55واقــع دربخش ســه شــبانکاره
قریــه شــاه فیــروز خریــداری شــده ازمالــک رســمی حســن افراســیابی محرزگردیــده اســت  ...م الــف186
تاریخ انتشارنوبت اول 97/2/22:تاریخ انتشارنوبت دوم97/3/6:

رئیس واحدثبتی شبانکاره  -امیرعباس ترجمان
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابــررای شــماره 1396/8/13-139760324009005998هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحدثبتــی بوشــهر تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی
آقــای هــادی رجبــی افراشــته فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 4935صــادره ازبوشــهر بــه شــماره ملــی
3501434340درششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 282/83مترمربــع پــالک 11فرعــی از3444اصلــی
مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 3444اصلــی واقــع دربخــش دوبوشــهرخریداری ازســهام مشــاعی مالــک رســمی
گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود درصورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــاراولین
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ
تســلیم اعتراض،دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد % 855503م الــف 274
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/2/22:تاریخ انتشارنوبت دوم1397/3/6:

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بوشهر -سهراب خواجه
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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  139660318008000033هیــأت 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 خانــم ســیده خانمــا موســوی فرزنــد سیدموســی بشــماره شناســنامه  5صــادره از املــش در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  130/96مترمربــع بــه پــالک  5231فرعــی از  84اصلــی
مجــزی شــده از پــالک  607فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی ســازمان امــوال و امــالک (بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی) 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 .م/الــف 194 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/6 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/23 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی مصرف کارکنان
شبکه بهداشت و درمان خوی به شماره ثبت 190

2771

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی فارس

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه نوبــت اول شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان خــوی
در ســاعت  17روز دوشــنبه مورخــه  97/3/28در محــل ســالن دکتــر ابدالــی واقــع در خیابــان شــریعتی تشــکیل مــی
گــردد از عمــوم اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در
روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا بــا توجــه بــه مفــاد اساســنامه وکالی خــود را
کتبــا معرفــی نماینــد الزم بــه توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده  19آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع مومــی در
صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد مــی توانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه به عضــو دیگر
یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد درایــن صــورت هــر عضــو شــرکت مــی توانــد
عــالوه بــر رای خــود حداکثــر ســه رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد و
کلیــه وکالتنامــه هــا بایســتی بعــد از انتشــار آگهــی تــا  24ســاعت قبــل از برگــذاری مجمــع در محــل دفتــر شــرکت و
بــا حضــور طرفیــن وکالتنامــه تنظیــم تــا پــس از هویــت طرفیــن عضویــت متقاضــی واهلیــت نماینده بــه تاییــد بازرس
مســتقر در محــل شــرکت رســیده و ورثــه ورود بــه مجمــع دریافــت نماینــد ضمنــا همــراه داشــتن کارت ملــی جهــت
حضــور در جلســه الزامــی مــی باشــد .دســتور جلســه -1 :اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره و بازرســان شــرکت  -2طرح
و تصویــب صــورت هــای مالــی ســال  1396پــس ازا ســتماع گــزارش هیئــت مدیــره و بازرســان  -3اتخــاذ تصمیــم
نســبت بــه ســود و زیــان ســال مالــی  -4 ، 1396طــرح و تصویــب گــزارش تغییــرات ســرمایه  -5 ، 1396طــرح و
تصویــب بودجــه ســالجاری  -6 ،1397انتخــاب  3نفــر بازرســان اصلــی و  3نفــر بــازرس علــی البــدل بعلــت اتمــام مدت
ماموریــت بــرای مــدت  3ســال  -7اتخــاذ تصمیــم در خصــوص تعییــن روزنامــه بــرای درج آگهــی هــای بعدی شــرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداشت و درمان خوی

جانشین محیط زیست شهرستان فریدونکنار و
بابلسرگفت :فاضالب صنعتی در محل دفن دپوی
زباله فریدونکنار تخلیه می شود.
به گزارش ایسنا ،رحمت اهلل آقاجانی ،جانشین محیط
زیست شهرستان فریدونکنار و بابلسر در کارگروه
سالمت فریدونکنار با اشاره به این که از محل دفن
زباله فریدونکنار باید بازدید هفتگی صورت بگیرد ،اظهار
کرد :زبالهها در فریدونکنار بر خالف شهر بابلسر پراکنده
هستند و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها نمی شود و آهکپاشی به صورت منظم
یگیرد.
صورت نم 
وی با بیان اینکه فاضالب صنعتی در محل دفن دپوی زباله فریدونکنار تخلیه می
شود ،تصریح کرد :فاضالب پارک الله به برکه تبدیل شده و میکروبی است و نیاز به
کار اساسی دارد .جانشین محیط زیست شهرستان فریدونکنار و بابلسر افزود :در محل
دپوی زباله فریدونکنار هیچ نگهبانی در بازدیدها حضور نداشته و مردم زباله را به
صورت مستقیم در آنجا تخلیه میکنند .هادی محمدی ،نماینده شهرداری فریدونکنار
نیز در این جلسه با اشاره به اینکه به صورت هفتگی آهکپاشی در سطح شهرستان
انجام میشود و نگهبان به صورت مستمر در محل دپوی زباله حضور دارد ،گفت :اگر
کارشناسان محیط زیست مدعی هستند که نگهبان محل دپوی زباله حضور ندارد
بالفاصله با شهرداری تماس بگیرند.
بخشی از فاضالب فریدونکنار به دریا می ریزد
محمد نصرتی ،رئیس شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار نیز در این جلسه بیان
کرد :بخشی از فاضالبهای این شهرستان به سمت دریا میریزد که باید آهک
پاشی مناسب صورت گیرد .رئیس شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار خاطرنشان
کرد :برخی از آشپزخانههای فریدونکنار که اقدام به عرضه آش و شامی در ماه
رمضان می کنند دارای مجوز هستند و جلوی عرضه افرادی که مجوز ندارند
گرفته میشود.
ناصر دستوریان رئیس اداره دامپزشکی شهرستانهای فریدونکنار و بابلسر نیز در این
نشست با اشاره به وجود تب کنگو در کشور ،با بیان اینکه راه پیشگیری این بیماری
بسیار آسان اما درمان آن دشوار است ،اظهار کرد :عامل این بیماری کنه است و به
دلیل گرما و خشکسالی این بیماری شیوع پیدا می کند و احتمال دارد به این منطقه
نیز سرایت کند .وی با بیان اینکه بیماری تب کنگو بسیار خطرناک است ،تصریح کرد:
اگر گوشت قرمز مبتال به این بیماری را به مدت  24ساعت در یخچال نگهداری کنیم
این بیماری از بین می رود.
دستوریان در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عرضه مرغ زنده
در برخی واحدهای فروش ،اظهار کرد :این موضوع به یک دغدغه چند ساله تبدیل
شده است و اتحادیه قصابان نیز از سال گذشته برای پلمپ آن نامهنگاری کرد ،اما کار
مناسبی صورت نگرفت .وی با بیان اینکه با وجود این که قوانین در این زمینه کامال
مشخص است اما جریمه بسیار کمی دارد ،تاکید کرد :اماکن باید واحدهای عرضه
مرغ زنده را پلمب کند و در این راستا بازدید مشترک نیز گذاشته شد ،اما اماکن پای
کار نیامد.
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آقــای علــی اصغــر آدینــه فرزنــد رســول شــما در پرونــده کالســه  101/961356بــه اتهــام تــرک انفــاق نســبت بــه
همســر و فرزنــد بــه موجــب دادنامــه شــماره  9709971942700174مورخــه  97/2/18بــه تحمــل شــش مــاه
حبــس تعزیــری محکــوم شــده ایــد حکــم صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت  20روز قابــل واخواهــی درایــن
دادگاه و ســپس ظــرف مــدت  20روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر مرکــز اســتان مازنــدران
مــی باشــد .م/الــف97/220/10 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر (  101جزایی سابق)

2748

آگهی ابالغ

آقــای اســالم غالمــی فرزنــد محمــد ولــی شــما در پرونــده کالســه  101/960558بــه اتهــام نگهــداری مــواد مخدر
و اســتعمال متــادون بــه موجــب دادنامــه شــماره  9609971942701345مورخــه  96/11/17بــه پرداخــت مــالغ
یــک میلیــون ریــال بعنــوان جــزای نقــدی و بــه تحمــل  50ضربــه شــالق و ضبــط آن و از حیــث اســتماع متــادون
بپرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون ریــال بعنــوان جــزای نقــدی و بتحمــل  70ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم شــده
ایــد حکــم صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت  20روز قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت 20
روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر مرکــز اســتان مازنــدران مــی باشــد .م/الــف97/220/11 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر (  101جزایی سابق)
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آگهی ابالغ

آقــای فریــد الچینــی فرزنــد علــی جــان شــما در پرونــده کالســه  101/960960بــه اتهــام ایــراد ضــرب بــا چاقــو
نســبت بــه آقــای داود تلــو جشــیدی تحــت تعقیــب بــوده و وقــت رســیدگی پرونــده بــه تاریــخ  97/4/30ســاعت
 11صبــح تعییــن گردیــده لــذا در تاریــخ مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر و از اتهــام انتســابی دفــاع و اال دادگاه غیابا
تشــکیل و وفــق مقــررات قانونــی اتخــاذ تصمیــم مــی نمایــد . .م/الــف97/220/13 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر (  101جزایی سابق)
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آگهی ابالغ

آقــای ابراهیــم خســروپور فرزنــد ســرهنگ شــما در پرونــده کالســه  101/930313بــه اتهــام تحصیــل مــال ( یک
دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه) تحــت تعقیــب بــوده و وقت رســیدگی پرونــده بــه تاریــخ  97/4/26ســاعت  9صبح
تعییــن گردیــده لــذا در تاریــخ مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر و از اتهــام انتســابی دفــاع و اال دادگاه غیابــا تشــکیل
و وفــق مقــررات قانونــی اتخــاذ تصمیم مــی نمایــد . .م/الــف97/220/12 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر (  101جزایی سابق)
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آگهی ابالغ نظریه کارشناسی به خوانده مجهول المکان خانم فیروزه بختیاری
فرزند عبدالحمید

درخصــوص پرونــده کالســه  950380ح  2دعــوی ابطــال ( خواهــان پرویــز تجلــی بخــش خوانــده :فرهــاد اقبالــی
– بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی – فیــروزه بختیــاری – اداره اســناد و امــالک رامســر خواســته  :ابطــال ســند
رســمی ( موضــوع ســند ملــک اســت) – خلــع یــد) عطــف بــه مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مــدن  .بدینوســیله
مفــاد اخطاریــه ابــالغ نظــر کارشناســی بــه شــرح :ثبــت نــام (الکترونیــک) نماییــد و بــه دفتــر دادگاه اعــالم نمایید.
مهلــت حضــور 7 :روز نــوع علــت حضــور :مالحظــه نظریــه کارشــناس و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا اثباتا بــا توجه
بــه علــت حضــور منــدرج در ایــن ابالغیــه بــه شــما ابــالغ مــی گــردد ظــرف مهلــت مقــرر اقــدام در غیــر ایــن
صــورت مطابــق مقــررات اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد ..در روزنامــه کثیراالنتشــار ( مرکــز یــا محلــی) طبــق مــاده
 73اییــن دادرســی مدنــی بــرای یــک مرتبــه منتشــر مــی گــردد تــا ضمــن ابــالغ قانونــی و مالحظــه خوانــده
مذکــور نامبــرده از مفــاد آن مطلــع و جهــت دریافــت اصــل اخطــار مربوطــه بــه دفتــر ایــن دادگاه مراجعــه نمایــد
بدیهــی اســت عــدم اقــدام یــا حضــور خوانــده در موعــد مذکــور در دادگاه موجــب مــی گــردد تــا اتخــاذ تصمیــم
قانونــی توســط دادگاه صــورت گیــرد و مــن بعــد لــزوم صــدور اخطــار مجــدد بدینوســیله ضرورتــی نخواهد داشــت
و امــکان اتخــاذ تصمیــم قانونــی بــرای دادگاه میســر خواهــد گردید.م/الــف97/220/14 :

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی رامسر

2752

آگهی مزایده اموال غیر منقول

حســب پرونــده کالســه  960209اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف ماســال بــه موجــب دادنامــه
شــماره و  95099752602000163صــادره از شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف ماســال دعــوی اجرائیــه
آقــای مســعود توانــا بــا وکالــت نســرین شــیردل بطرفیــت منوچهــر زراعتــی محکومیــت بــه پرداخــت محکــوم
بــه در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت کــه محکــوم علیــه در قبــال بدهــی خــود امــوال
غیــر منقولــی از خــود را تعرفــه کــه بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری
بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری بــه
مســاحت حــدود  1540مترمربــع بــه شــماره فرعــی  654مفــروز مجــزا از پــالک  42واقــع در قریــه وشــمه
ســرا ســنگ اصلــی  10بخــش  26گیــالن بــا حــود شــماال ســیم خارداریســت بطــور منکســر بطــول هــای
 8/69متــر و  7/89متــر از  12/08متــر برودخانــه شــرقا دیواریســت بطــول هــای  1/41متــر و  13/03متــر
و  3/97متــر و  9/59متــر بــه زمیــن نورقلــی پــور جنوبــا در دو قســمت اول دیواریســت بطــول هــای 1/41
و  13/03متــر بــه زمیــن نــوری قلــی پــور و دوم دیواریســت بطــول  1/47متــر بــه زمیــن عیســی حاجــی
زاده و غربــا در دو قســمت اول در ورودی بطــول  2/61متــر بــه کوچــه دوم ســیم خــاردار مشــترک اســت
بطــول  69/25متــر بــه زمیــن زراعتــی مجمــوع ارزش ششــدانگ پــالک ثبتــی  10/654بخــش  26گیــالن
بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی و عــرض ورودی ملــک در محــل و رعایــت حریــم رودخانــه در حــد شــمالی
بــا کاربــری نســبت بــه زمیــن هــای مجــاور و مدنظــر قــرار دادن جمیــع جهــات هــر متــر برابــر 900/000
ریــال ارزش کل عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور  1/386/000/000ریــال بــرآورد شــده اســت  .بنابرایــن مقــرر
شــده امــوال مذکــور از طریــق مزایــده حضــوری در روز ســه شــنبه مــورخ  97/3/23از ســاعت  10الــی 11
در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع
و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه مــی گــردد شــخص خریــدار ده درصــد بهــای
مزایــده را فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را ظــرف مــدت یــک مــاه بایــد پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن
صــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای اجرائــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی
گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا
حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال
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