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خبر

ايسنا -پس از نمايش آخرين فيلم در سينماي آنجليکا شهر داالس
در آمريکا برگزيدگان دومين دوره جشنواره فيلم «شيد» و برندگان جايزه
کلوزآپ طاليي معرفي شدند.
اسامي برندگان تنديس کلوزآپ و نامزدهاي هر بخش به شرح زير است:
تنديس کلوزآپ و لوح تقدير بهترين بازيگر مرد به محسن تنابنده براي بازي
در فيلم «فراري» رسيد نامزدهاي اين بخش نويد محمدزاده (بدون تاريخ،
بدون امضا) ،محسن تنابنده (فراري) و پژمان بازغي (اسرافيل) بودند.
تنديس کلوزآپ و لوح تقدير به نيکي کريمي براي بازي در فيلم «آذر»
اهدا شد .نامزدهاي اين بخش عبارت بودند از هديه تهراني (اسرافيل) ،نيکي
کريمي (آذر) ،ساره بيات (زرد)
تنديس کلوزآپ بهترين کارگردان و لوح تقدير به وحيد جليلوند براي فيلم
«بدون تاريخ ،بدون امضا» رسيد .نامزدهاي اين بخش :محمد حمزهاي (آذر)،
وحيد جليلوند (بدون تاريخ ،بدون امضا) ،آيدا پناهنده (اسرافيل)
و جايزه بهترين فيلم و لوح تقدير با اختالف بسيار کم آراي داوران به فيلم
«آذر» به تهيهکنندگي نيکي کريمي اهدا شد .ديگر نامزدهاي اين بخش :بدون
تاريخ بدون امضا (علي جليلوند) ،آذر (نيکي کريمي) ،زرد (کامران مجيدي) و
در انتها جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران به دليل آراي يکسان ،مشترکا
به فيلمهاي «اسرافيل» به کارگرداني آيدا پناهنده و «زرد» به کارگرداني
کامران مجيدي رسيد .اين جشنواره با نام و ياد عباس کيارستمي برگزار
شد و جايزه شيد به نام يکي از فيلمهاي اين کارگردان فقيد است .داوران
جشنواره سينمايي پارسيزبان شيد ،جاناتان رزنبام ،ريچارد پنيا و هوشنگ
گلمکاني بودند و اين جشــنواره به دبيري آرامه اعتمادي و دبيري هنري
شهرام مکري برگزار شد .در روز برگزاري جشن اختتاميه و اهداي جوايز که
طي روزهاي آينده برگزار ميشود ،بنا به درخواست عالقهمندان فيلمهاي
منتخب بار ديگر نمايش داده ميشوند.

اسامي فيلمهاي بخش «مسابقه ملي» جشنواره
سينماحقيقت اعالمشد

ايلنا -اسامي فيلمهاي منتخب بخش «مسابقه ملي» يازدهمين دوره
جشنواره بينالمللي فيلم مستند ايران «سينماحقيقت» اعالم شد.
با پايان کار اعضاي هيات انتخاب جشنواره ،فيلمهاي بخش «مسابقه ملي»
در دو گروه مستندهاي کوتاه ( 45دقيقه و کمتر) و مستندهاي بلند (باالي
 45دقيقه) اعالم شــد که تعداد مستندهاي کوتاه  37فيلم و مستندهاي
بلند  41فيلم است.
اسامي فيلمهاي بخش مســابقه ملي يازدهمين جشنواره بينالمللي
«سينماحقيقت» به ترتيب حروف الفبا به اين شرح است:
مستندهاي کوتاه« :آب سوخته»« ،بومرنگ»« ،بيگدار»« ،پدر پروانهها»،
«پرنده آبي»« ،پريخواني»« ،پسر ويشتاسب»« ،پناهگاه حامي»« ،پندوم»،
«پيش از  30سالگي»« ،تاالب جازموريان»« ،جام در آفسايد»« ،چهلويک»،
«خاکهاي نرم فکه»« ،داستان عروســکها»« ،دود»« ،دوران افشاريه»،
«ديوارهــاي خامــوش»« ،راه دل»« ،زندگي روي خاکريــز»« ،زيورک»،
«سالسوس»« ،شبيه مضحک»« ،صحنه آخر»« ،فرزند»« ،فرهنگ عبارت
است از( :مختار نامدار)»« ،قصه بلوار»« ،گوتنبرگ کجاست»« ،لوتوس»،
«محيطبان و پلنگ»« ،من شيخ عبدالصاحب هستم»« ،ميرزا جواد»« ،ميکل
آنژ افغانستان»« ،نادره کار»« ،نقطه سرخط»« ،نقطه و شير» و «وازاريه».
اعضايهياتانتخاببخشمستندهايکوتاهمسابقهملي«سينماحقيقت»
به اين شرح بودند :آقايان علياکبر ولدبيگي ،ابوالقاسم ناصري ،مهدي اسدي،
سيدمحمدصادق جعفري ،صادق سوري
مستندهاي بلند« :آالله»« ،ابوايست»« ،الشــيخ ابا حاتم»« ،ادوارد»،
«اينستاگرامر»« ،بانوي قدس ايران»« ،بند آب»« ،بند خاک»« ،پارک ملي
سياهکوه»« ،پريدن از روي ديوار آتش»« ،پسر حاجعلي»« ،پنجشنبهسوري»،
«ترور سرچشــمه»« ،چنــد مالقات با يک زن»« ،خوشــبخت بودم که
نميتوانستم متنفر باشم»« ،داستان فيکا و فيدان»« ،در جستوجوي خانه
خورشــيد»« ،در جستوجوي فريده»« ،در گرداب انقراض»« ،دستهاي
خالي»« ،رزمآرا :يک دوسيه مسکوت»« ،زنبورک در گام مينور»« ،ستارهاي
دور اما روشن»« ،سربازخانه»« ،سمفوني ايران»« ،شرح يک عکس»« ،عشق
به سبک ديکتاتور»« ،عشق شمعداني»« ،علي آقا»« ،فرزندان زمين»« ،قاضي
و مرگ»« ،کويرس»« ،وطــن کوچک من»« ،مادرم ايل من»« ،معرف»،
«ملوانان تنها به دريا نميروند»« ،نشان»« ،وادي خاموشان»« ،وقايع خانه
سينما»« ،وه انتيوک شاپور»« ،هاسوخته»« ،هيوا» و «يک لقمه خواب»
آقايان احمد طالبينژاد ،پژمان مظاهريپور ،محمود رحماني ،ياسر خير
و مســعود سفاليي اعضاي هيات انتخاب جشنواره در بخش مسابقه ملي
مستندهاي بلند بودند .الزم به ذکر است که تهيهکنندگان و مستندسازان
 78اثر مستند برگزيده بخش «مسابقه ملي» جشنواره سينماحقيقت بايد
تا اواسط هفته آينده (سهشنبه  30آبانماه  )96نسخه اصلي فيلم خود را به
دبيرخانه جشنواره به نشاني تهران ،خيابان سهروردي شمالي ،ميدان شهيد
قندي ،شماره  ،15مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي ،طبقه اول ارائه
كنند .در غير اين صورت فيلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
فيلمهــاي برگزيــده بايــد بــه صــورت فايــل ديتــا با يکــي از
فرمتهاي
روي هاردديسک يا فلش  Blu-ray ،Memory، DVD9بهطور استاندارد
و قابل اجرا روي سيستمعامل ويندوز به دبيرخانه جشنواره ارائه شوند.

آگهيتحديدحدوداختصاصي
تحديدحدوداختصاصيششدانگيكبابساختمانمسكونيومحوطهبهمساحت 155/97مترمربعبهشمارهفرعي
 10892مجزي شده از 278از سنگ اصلي 9واقع در قريه ريك بخش 28گيالن تصرفات مالكانه آقاي حسين زرهكارگر
فرزند حسن انتقالي ملك از مالك رسمي وراث ابيقلي ورديپور محرز گرديده لذا به استناد ماده 13آييننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي تحديد حدود اختصاصي به نام آقاي حسين
زرهكارگر منتشر و به اطالع كليه مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقي ميرساند كه تحديد حدود پالك موصوف از
مورخ  1396/09/20راس ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد چنانچه هر يك از مجاورين ملك
مرقوم به حدود و حقوق ارتفاقي ملك مرقوم واخواهي داشته باشند ميتوانند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي
ظرف مدت سي روز اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك تالش تسليم و رسيد اخذ نمايند و برابر ماده
 86آييننامه اصالحي قانون ثبت معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره دادخواست به دادگاه
محل تقديم دارد در غير اين صورت پس از گذشت مدت مزبور و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست به وسيله
متقاضي يا نماينده قانوني او اين اداره بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.
فردين نورزاده -رئيس ثبت اسناد و امالك تالش
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم آن
كالسه پرونده 16/96 :ش396 /
وقت رسيدگي :يكشنبه  9:00 -96/10/3صبح خواهان :براتعلي شيخيكلهكش خوانده :ابراهيم سليماني
خواسته:تنظيمسند
خواهان آقاي براتعلي شــيخيكلهكش فرزند مومنعلي دادخواستي به طرفيت خوانده تسليم نموده كه جهت
رسيدگي به حوزه  16شوراي حل اختالف بخش قرچك ارجاع گرديده و وقت رسيدگي به تاريخ  96/10/3روز
يكشنبه ساعت  9:00تعيين شده و به علت مجهولالمكان بودن خواند ه به درخواست خواهان و دستور شورا و
به تجويز ماده  73قانون آيين دادرســي مدني مراتب يك نوبت جهت اطالع و شركت در جلسه دادرسي در
يكي از جرايد كثيراالنتشار به خواند ه آگهي ميشود نامبرد ه ميتواند از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه
به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه كامل دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در
وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند.
6722مالف -دبير حوزه  16شوراي حل اختالف قرچك
آگهيمفقودي
اصل شناسنامه به شماره  3619به نام اينجانب علي شيريريك فرزند فيروز مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
گیالن
آگهیمفقودي
ســند ،برگ ســبز و برگ كمپاني پژو  -42 GLX 405ايران  498ن  -81ش انتظامي  -12483007979ش موتور
 – 83003244ش شاسي بهنام ،جواد نيكو مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بهارستان
آگهيمفقودي
برگ ســبز هيونداي مدل  2009رنگ مشكي پالك  448-75ص 24شماره موتور  G 6 EA 8 A 277809شماره
شاسي  KMHSH81D59U459561مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان

مدير پايگاه ميراث جهاني شهر تاريخي يزد با بيان اينكه گردشگري پايدار
ضرورت اجرايي در برنامهريزي توسعه گردشگري است ،گفت :گردشگري
زماني ميتواند به عنوان صنعتي پويا و قدرتمند براي ما ايفاي نقش کند تا
سرمايههاي ما در اين زمينه حفظ شوند.
مجتبي فرهمند در گفتوگو با ايسنا ضمن اشاره به اينكه ثبت جهاني
بافت تاريخي يزد ،عامل ايجاد بسياري از فرصتهاي توسعهاي براي کشور
اســت ،بيان کرد :استفاده از اين فرصتها نيازمند برنامهريزي دقيق است
که بايد با در نظر گرفتن پتانسيلهاي شهر تاريخي انجام شود .او با بيان
اينكه فراهم آوردن زيرساختهاي مورد نياز جهت ايفاي نقش شهر تاريخي
يزد در مثلث طاليي گردشگري کشور از مهمترين اولويتهاي اجرايي اين
حوزه است ،افزود :ايجاد پايانه گردشگر در وروديهاي عرصه جهاني ،افزايش

محلي گفت :متولي حفاظت از ميراث جهاني يزد بيش از همه مردم و کسبه
بافت تاريخي هستند و در برنامهريزي اقتصادي نيز بايد به صورتي عمل شود
که رضايتمندي عمومي را دربر داشته باشد.
اين مقام مسوول در ادامه به مباحث فرهنگي اشاره و بيان کرد :شناساندن
کشور به جهانيان از کانال گردشگري به خوبي امکانپذير است.
فرهمند ادامه داد :گردشــگري تا زماني ميتواند به عنوان صنعتي
پويــا و قدرتمنــد براي ما ايفاي نقش کند که ســرمايههاي ما در اين
زمينه حفظ شوند.
مدير پايگاه ميراث جهاني شــهر تاريخي يزد در پايان با اشاره به اينكه
سبک زندگي ،غذاها و هنرهاي سنتي ،آيينها و ميراث ناملموس در کنار
ميراث معماري و شهري عوامل جذب گردشگر هستند ،گفت :اگر زماني چهره
زندگي از شهر تاريخي يزد رخت بربندد و چهره صرفا توريستي جايگزين آن
شود ،ما سرمايههاي بيبديل و تکرارنشدني خود را از دست دادهايم.

گردشگري

معرفيبرگزيدگاندومينجشنوارهفيلم«شيد»

ايجاد پايانه گردشگر در وروديهاي عرصه جهاني يزد

اقامتگاههاي گردشگران ،ايجاد سازوکارهاي مناسب و کارآمد جهت راهنماي
گردشگران و شناساندن هرچه بهتر فرهنگ يزديها از ديگر ضرورتهاي
اجرايي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
مدير پايگاه ميراث جهاني شهر تاريخي يزد با اشاره به اينكه «شهر
گردشــگر» برنام ه اجرايي در دســتور کار ســازمان ميراث فرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري کشور قرار گرفته است ،گفت :شهر گردشگر
مفهومي فراتر از شــهر ايدهآل را دربر ميگيرد و افزون بر شــهروندان
خود ،براي گردشگران خدمات مورد نياز و کيفيت زيست مطلوب را به
بهترين شيوه عرضه ميکند.
فرهمند در ادامه با بيان اينكه پيامدها و دســتاوردهاي گردشــگري
زمينههاي متفاوتي دارند ،تصريح کرد :نخستين پيامدي که همگان از افزايش
دستاوردهاي گردشگري انتظار دارند ،رشد و رونق اقتصادي است.
او با اشاره به ضرورت توجه ويژه به پيامدهاي رشد اقتصادي در جامعه
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ث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري اعالم کرد؛
رييس سازمان ميرا 

آسيب بناهاي تاريخي در زلزله غرب کشور

گروه ميراث فرهنگي -يکشنبهشب بود
که زلزلهاي به بزرگي  7/3ريشتر غرب کشور
را لرزاند؛ زلزلهاي که مرکزش کرمانشاه بود و
پسلرزههايش در بيشتر نقاط کشور احساس
شد و خسارات بسياري برجا گذاشت .تخريب
بناها و مرگ بيش از  400کشته و سه هزار
مجروح ،آن هم در شــرايطي که اين تعداد
رو به افزايش است .عالوه بر اين به برخي از
بناهاي تاريخي اين مناطق به خصوص ايالم
هم آســيبهاي جدي وارد شده و به گفته
ث فرهنگي ،صنايعدستي
رييس سازمان ميرا 
و گردشــگري از تيمهاي يگان حفاظت و
کارشناســان ميراثفرهنگي براي بررسي
دقيق ميزان تخريب و آســيب آثار تاريخي
به مناطق مختلف اعزام شدهاند.

هيچ خســارتي بر اين اثر ارزشمند تاريخي
وارد نکرده است .مديرکل ميراثفرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري لرستان با اشاره
به وقوع زمينلرزه شديد در استانهاي غربي
کشــور گفت« :هيچگونه خســارتي به آثار
تاريخي اين اســتان در زمينلرزه يكشنبه
شب گذشته وارد نشده است».
غالمرضا ســليماني اضافه کرد« :بعد از
وقوع زمينلرزه شديد در استانهاي غربي
کشــور ،يگان حفاظت ميراث فرهنگي اين
استان براي صيانت از آثار تاريخي و مراقبت
از اين آثار در صورت بروز خسارات احتمالي
به حالت آمادهباش درآمد».
او اضافه کرد« :کارشناسان اين ادارهکل
نيز به بازديد و بررســي آثار و ابنيه تاريخي
در استان لرستان پرداختند که خوشبختانه
براساس گزارشهاي کارشناسان ،هيچگونه
آســيبي به آثار و ابنيه تاريخي اين استان
وارد نشده است».

  آسيب  20درصدي به بناهاي تاريخي
کرمانشاه

علياصغر مونســان درباره آسيب وارده
به بناهاي تاريخي غرب کشــور گفت« :در
جريان اين زلزله پنج اثر تاريخي کرمانشاه
شامل کاروانسراي شاهعباسي ،عمارت خسرو
و چهارقاپي در شهرستان قصر شيرين ،قلعه
يزدگرد در شهرستان داالهو و زيج منيژه در
سرپلذهاب دچار آسيب شدند».
او با تاكيــد بر اينکه موزههاي اســتان
کرمانشاه در امنيت و به دور از هرگونه آسيب
احتمالي هستند ،بيان کرد« :بر اساس اعالم
نظر ادارهکل ميراثفرهنگي استان کرمانشاه،
ميزان آسيب آثار در اين استان حداکثر 20
درصد و قابل احيا و مرمت است».
مونسان همچنين از آسيب بيش از هفت
اثر تاريخي اســتان ايالم در نزديکي استان
کرمانشــاه خبر داد و گفت« :براساس اعالم
نظر کارشناســان ادارهکل ميراثفرهنگي
اســتان ايالم ،گچبريهاي شــهر تاريخي
ســيمره ،قلعــه ميرغالمهاشــمي و قلعه
پوراشــرف در درهشــهر ،قلعه والي و کاخ
فالحتي در مرکز استان ،بناي والي کهره در
شهرستان چرداول و پشتقلعه در شهرستان
آبدانان دچــار ترکخوردگي در ديوارهاي
اصلي شدهاند».
به گفته معاون رييسجمهور ،ديوارهاي
موزه باستانشناسي درهشهر در اين استان
نيــز بر اثر شــدت زلزله ترک خــورده اما
ويترينهــا و آثار تاريخي داخــل موزه از
آسيبهاي احتمالي در امان مانده است.
مونسان با بيان اينکه طبق نظر کارشناسان
ادارات کل ميراثفرهنگي ساير استانهاي
غربي ،آثار و بناهاي تاريخي اين اســتانها
در نتيجه حادثه يكشــنبه شب از هرگونه

صدمه و آســيب در امــان بودهاند ،تاكيد
کرد« :تيمهاي يگان حفاظت و کارشناسان
ميراثفرهنگــي اداراتکل ميراثفرهنگي
استانهاي کرمانشــاه و ايالم براي بررسي
دقيق ميزان تخريب و آســيب آثار تاريخي
به مناطق مختلف اعزام شدهاند».

  خسارات پنج ميليارد ريالي به  ۹بناي
تاريخي در ايالم

مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي
و گردشــگري اســتان ايالم هم بــا تاييد
خسارت وارده به بناهاي تاريخي ايالم گفت:
«گچبريهاي ديواري شهر تاريخي سيمره
دچار ترکخوردگي و آسيب شدند.
همچنين قلعه والي کهره در شهرستان
چــرداول ،قلعه والي در شــهر ايالم و موزه
باستانشناســي و کاخ فالحتي در شــهر
ايالم دچار آسيب شدند ».به گفته او ،قلعه
گنجانچم در ايالم ،قلعه توراشــرف و قلعه
ميرغالم در درهشهر و موزه باستانشناسي
درهشــهر نيز آســيب ديدند .او با تاكيد بر
اينکه آثار تاريخي و ويترينها در موزههاي
آســيبديده دچار هيچ ضربه يا آســيبي
نشدند ،گفت« :بيشترين درصد آسيبديدگي
در بناهــاي تاريخــي ،ترکخوردگي روي
ديوارهاي اصلي اســت اما متاســفانه اداره
ميراث فرهنگي شهرستان چرداول به دليل
ترکخوردگيهاي زياد در حال حاضر امکان
فعاليت ندارد».
شــنبهزاده با بيان اينکه در حال حاضر

آگهی حصر وراثت
آقای جعفر کرمپور به شماره شناسنامه  540مطابق دادخواست تقدیمی که به کالسه پرونده 1072/10/96
از این شــعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس کرمپور به
شــماره شناســنامه  35در تاریخ  72/2/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1نام جعفر نام خانوادگی کرمپور شــماره شناسنامه  54تاریخ تولد  1332صادره هشترود نسبت با متوفی
فرزند پسر
 -2نام خداکرم نام خانوادگی کرمپور شــماره شناســنامه  538تاریخ تولد  1328صادره هشترود نسبت با
متوفی فرزند پسر
 -3نام جبار نام خانوادگی کرمپور شماره شناسنامه  541تاریخ تولد  1333صادره هشترود نسبت با متوفی
فرزند پسر
 -4نام جمال نام خانوادگی کرمپور شــماره شناســنامه  3تاریخ تولد  1338صادره هشترود نسبت با متوفی
فرزند پسر
 -5نام والیه نام خانوادگی کرمپور شماره شناسنامه 449تاریخ تولد  1320صادره هشترود نسبت با متوفی
فرزند دختر
 -6نام جیران نام خانوادگی کرمپور شــماره شناســنامه  539تاریخ تولد  1331صادره هشــترود نسبت با
متوفی فرزند دختر
 -7نام ســلطان نام خانوادگی سیفی شماره شناسنامه  63تاریخ تولد  1304صادره هشترود نسبت با متوفی
همسر
 -8نام پروین نام خانوادگی کرمپور شــماره شناســنامه  614تاریخ تولد  1339صادره هشــترود نسبت با
متوفی فرزند دختر
 -9نام دل آرا نام خانوادگی کرمپور شــماره شناســنامه  725تاریخ تولد  1345صادره هشــترود نسبت با
متوفی فرزند دختر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را به استناد ماده  361قانون
امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
رییس شعبه  1شورای حل اختالف مجتمع شماره  10شهرستان بهارستان
آگهی اجرائیه
آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 9600278 :عليه متعهد :مهريار شيبانيتذرجي و علو اسكندريزادهافشار و اعظم
شــيبانيتذرجي -متعهدله :بانك ملت بدينوسيله به آقاي مهريار شــيبانيتذرجي ،نام پدر :حسين ،شماره
شناســنامه ،187 :شــماره ملي ،3130147871 :متولد ،1336/09/14 :به نشاني :سيرجان نجفشهر فاز 2
كوچه سيدالشــهدا پالك  36و اعظم شــيبانيتذرجي ،نام پدر :مهريار ،شماره شناسنامه ،349 :شماره ملي:
 ،3130981901متولد ،1363/02/01 :به نشاني :سيرجان نجفشهر انتهاي فاز  3منزل آقاي اسفنديار پور
بدهكار پرونده كالســه  139604019067000264/1كه برابر گزارش  96003056شــناخته نگرديدهايد
ابالغ ميگردد كه برابر قرارداد بانكي به شــماره  89100162807مورخه  1389/10/14بين شما و بانك
ملت مبلغ  470663559ريال موضوع الزماالجرا به شرح مبلغ  140000000ريال اصل طلب و سود به مبلغ
 17261000ريال و  313402559ريال خسارت تاخير روزانه و مبلغ  133564ريال بدهكار ميباشيد كه بر
اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و
به كالسه فوق در اين اجرا مطرح ميباشد لذا طبق ماده  18/19آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما
ابالغ ميگردد از تاريخ انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه
درج و منتشــر ميگردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت
بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
2489مالف -اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

اعتباري بالغ بر  ۵۰۰ميليون تومان براي رفع
خطر بناهاي آسيبديده برآورد شده است،
گفت« :عمليات رفع خطر به زماني حدود دو
ماه نياز دارد اما با توجه به اينکه امکان منتظر
ماندن براي رسيدن اعتبار را نداريم ،در نظر
داريم نخســت از اعتبارهاي اماني و سپس
اعتبارهاي پيماني اين اداره کل اســتفاده
کنيــم تا اعتبار موردنظر در اختيارمان قرار
گيرد ».به گفته او ،کارشناسان در حال حاضر
در حال بررسي بناهاي آسيبديده براي در
اولويت قرار دادن مرمت آنها هستند.

  آثارتاريخيخوزستان،آذربايجانغربي،
همدان و لرستان از زلزله مصون ماندند

ايــن زلزله کــه در ديگر اســتانها هم
احساس شده بود ،به آثار تاريخي آنها آسيب
جدي وارد نکرد و مديران کل ميراث فرهنگي
اســتانهاي خوزســتان ،آذربايجان غربي،
همدان و لرستان اعالم کردند آثار تاريخي
اين استانها هيچ آسيبي نديدهاند.
بر همين اساس مديرکل ميراثفرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري خوزستان گفت:
«هيچگونه خســارتي به آثــار تاريخي اين
اســتان در اثر زمينلرزه يكشنبه شب وارد
نشده است».
خسرونشــان اضافه کرد« :کارشناسان
معاونــت ميراثفرهنگــي و يگان حفاظت
ميراثفرهنگي اين استان براي بازديد از ابنيه
تاريخي به مناطق مختلف اعزام شدند که در
بررسيها مشخص شد هيچ آسيبي به آثار و

ابنيه تاريخي اين استان وارد نشده است».
مديرکل ميراثفرهنگي آذربايجان غربي
نيز اعالم کرد که خوشبختانه زلزله آسيبي
به بناهاي تاريخي اين اســتان وارد نکرده
است.
جليل جباري اضافه کرد« :البته ادارهکل
ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري
آذربايجان غربي در حال بررسي آثار احتمالي
ناشي از زلزله در شهرستانهاي اين استان
است و به محض اتمام بررسيها ،گزارشهاي
الزم ارائه ميشود تا در صورت بروز مشکل
در شهرستانهاي اين استان سريعا اقدامات
الزم انجام شود».
مديرکل ميراثفرهنگي ،صنايعدســتي
و گردشــگري همدان هم گفت« :هيچگونه
خســارتي به آثار تاريخي اين اســتان در
زمينلرزه شب گذشته وارد نشده است».
علي مالميــر ادامــه داد« :در پي وقوع
زمينلرزه يكشنبه شب گذشته کارشناسان
ايــن ادارهکل براي بازديــد از آثار تاريخي
به مناطق مختلف اســتان اعزام شدند که
براساس گزارشهاي اين کارشناسان آسيبي
بــه آثار و بناهاي تاريخي اين اســتان وارد
نشده است».
 فلکاالفالک در سالمت کامل است

باوجود اينکه اخباري مبني بر خســارت
احتمالي به ديوارهها و برجهاي قلعه زيباي
فلکاالفالک خرمآباد بر اثر زلزله منتشــر
شــده بود ،خوشــبختانه وقوع ايــن زلزله

آگهی دادنامه
پرونده کالســه  9509983845200524شورای حل اختالف شــماره  12شهرستان شهرکرد تصمیم نهایی
شماره 9609973845200188
خواهان :آقای جلیل ولیزاده فرزند شــکراله با وکالت آقای علی خلجی پیربلوطی فرزند محمد به نشانی
شهرکرد خیابان کاشانی روبهروی دانشگاه علوم پزشکی مجتمع وکال طبقه سوم دفتر آقای بهرامی
خوانده :آقای محســن رحیمی به نشــانی چهارمحال و بختیاری -شــهرکرد فلکه معلم روبهروی ناسیونال
کوچه  102پالک 13
خواسته :مطالبه وجه چک
گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا
و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده /مقرر حوزه به متصدی امضاکننده زیر
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح
زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای قاضی شورا
درخصوص دعوی آقای جلیل ولیزاده فرزند شــکراله با وکالــت آقای علی خلجی پیربلوطی به طرفیت
آقای محسن رحیمی فرزند قاسم به خواسته مطالبه مبلغ  63/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره
 2266493694عهده بانک توســعه تعاون به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله
وکیل و خســارت تاخیر تادیــه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از ناحیه
بانک محال علیه و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلســه رســیدگی مورخ  96/3/17و عدم حضور
خوانده علیرغم نشر آگهی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده
و ظهــور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ  96/3/17و
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده  9قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310
و  311و  313قانون تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور
چک و مواد  198و  519و  522از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 63/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ( 95/10/7صدور گواهی
عدم پرداخت) تا اجرای کامل حکم براســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله
وکیل طبق تعرفه و  1/670/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد .رای
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظرف مدت
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرکرد میباشد.
شایان فاضلیفارسانی -قاضی شعبه  12شورای حل اختالف شهرکرد
آگهيمفقودي
اصل سند مالكيت پرايد مدل  1372رنگ سفيد روغني پالك  995-46ص  45شماره موتور  818631شماره شاسي
 S 1412274508165به نام صغرا پورحسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گیالن
آگهيمفقودي
اصل كارت ملي به شماره  2630527921به نام علي شيريريك فرزند فيروز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
گیالن

  آسيبي به آثار تاريخي کردستان وارد
نشد

مديرکل ميراثفرهنگي ،صنايعدســتي
و گردشگري اســتان کردستان هم گفت:
«هيچگونه خســارتي به آثــار تاريخي اين
اســتان در زمينلرزه يكشنبه شب گذشته
وارد نشده است».
سيدمحســن علوي توضيح داد« :در پي
وقوع زمينلرزه در استانهاي غربي کشور،
کارشناسان براي بازديد از آثار و ابنيه تاريخي
اعزام شدند که براســاس گزارشهاي آنها
خوشبختانه هيچ آســيبي به اين آثار وارد
نشده است».
او اضافه کرد« :با توجه به نزديکي استان
کردســتان با کانون زمينلرزه در اســتان
کرمانشــاه تصور ما بر اين بود که احتمال
دارد آســيبي به آثار و ابنيه تاريخي استان
کردســتان نيز وارد شــود ،از اين رو يگان
حفاظت ميراثفرهنگي کردستان به حالت
آمادهباش کامل درآمد».
علوي ادامه داد« :در همين راستا تعدادي
از کارشناسان اين ادارهکل در شهرستانهاي
مختلف اســتان کردســتان براي بررسي و
سرکشــي به آثار و ابنيه تاريخي به مناطق
مختلف اعزام شدند که بر اساس گزارشهاي
ارسالي از سوي اين کارشناسان ،هيچگونه
آسيبي به آثار و ابنيه استان کردستان وارد
نشده است».
گفتني اســت آسيبي به بناهاي تاريخي
ديگر استانهاي کشور نيز که اين زمينلرزه
در آنها احساس شده بود وارد نشده است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شــماره  1396-1977مورخ  96/6/4تصرفات آقای عبدالرضا طحان شــماره شناسنامه  1424صادره از
اهواز فرزند ناصر دارای کد ملی شــماره  1755421990نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 111/34
متر مربع در قســمتی از ششــدانگ پالک  2287/208واقع در بخش  2اهواز اخبار خروجی به نام آقایان
حسن فارسون
منجــر بــه صدورای گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتــب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت
اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد
از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و امالک
اهواز تســلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند.
بدیهــی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبــت برابر مقررات اقدام به صدور
سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/8/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/8/23 :
5/2289مالف -نصرتاهلل -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسم 
ي
برابررأيشماره139660306014002646هياتاولموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك خواف تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا
شهيررودي فرزند عبدالحميد به شماره شناسنامه140صادره از خواف در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت
 220/20مترمربع قسمتي از پالك  637فرعي از  485اصلي واقع در بخش  6تربتحيدريه خريداري از محل مالكيت
عبدالوهاب اقدام رودي مالك رسمي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/08/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/09 :
مالف  -1357رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خواف
آگهي ثبتي
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتياراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139660306014002638هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك خواف تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي عبدالرحيم كريمزادهالجي فرزند كريم به شــماره شناســنامه  52صادره از خواف در شش
دانگ يك باب منزل به مساحت  220/60متر مربع قسمتي از پالك  732فرعي از  98اصلي واقع در بخش
 6تربتحيدريه خريداري از محل مالكيت ولي محمد كشــاورز مالك رســمي محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود در صورتي كه اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/08/23 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/09 :
مالف  -1356رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خواف

