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گردشگری
پنجشنبه  28آبان 1394

احداث اولین هتلهای کپری ایران
اقامتگاهی متفاوت برای گردشگران

معاون گردشــگری استان کرمان از افتتاح اولین هتل کپری ایران در شهرستان قلعه
گنج تا پایان ماه آبان خبر داد و گفت ۳۱ :هتل کپری با سرمایهگذاری دو میلیارد تومانی
در این شهرستان ساخته شد.
محمد جهانشــاهی به خبرنگار مهر گفت :اولین هتل کپری ایران در منطقه قلعهگنج
جنوب اســتان کرمان با توجه به ســاختار فرهنگی و با بهرهگیری از الگوهای معماری
منطقه طراحی شــده اســت که برگرفته از فضاهای اقامتی بومی  آنجاســت .فضاهای
اقامتی منطقه قلعهگنج از متریال و مصالح چوب ســاخته شده و از پوشش گیاهی منطقه
به خصوص تنه درخت خرما در آن استفاده میشود که کپر نام دارد.
وی با بیان اینکه تمام تالشــمان را میکنیم تا افتتاح این هتلهای کپری آخر آبان
انجام شــود گفت :بنیاد مســتضعفان با ســرمایهگذاری بیش از  ۲میلیارد تومان در این
شهرســتان که پایلوت اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده ،اقدام به ساخت هتل کپری
کرده است.
جهانشــاهی گفت :بنیاد مســتضعفان وظیفه دارد در این شهرستان فعالیت کند ،این
هتلها  ۱۵نفر را به کار خواهد گرفت و در مراســم افتتاح رسمی  آن ،مسئوالن کشوری
نیــز حضور خواهند داشــت ۳۱ .هتل کپری با ظرفیت  ۶۰نفر اقامت در مســاحت یک
هکتاری ســاخته شده اســت که مانند هتل دارای پذیرش ،اتاق ،سرویسهای مجزا با
طراحی و دیزاین به گردشــگران خدمات میدهند .این کپرهــا میتوانند اقامتگاههای
بومگردی باشــند ،منتهی چون برخی از آیتمهای مربوط به اقامتــگاه را ندارند ،به آنها
هتل کپری میگوییم.
تجهیزات به کار گرفته شده در این کپرها همگی از تولیدات ،محصوالت و صنایع دستی
اهالی شهرســتان قلعهگنج است .ما سعی کردهایم که در این هتلها حداکثر همپوشانی
با ظرفیتهای منطقه وجود داشته باشد .این کپرها در محور کرمان -هرمزگان قرار دارد
و میزبان گردشگران فصلی است.
معاون گردشــگری کرمان گفت :ما از آژانسداران میخواهیم تا تورهای زمســتانی
برای این بخش از اســتان کرمان تعریف کنند تا گردشــگرانی بتوانند تجربه اقامت در
کپر را کســب کنند .مطمئنا گردشــگران خارجی نیز تمایل برای حضور در این کپرها را
خواهند داشــت .این کپرها در مراحل اول میزبان گردشگران منطقه و گردشگران کشور
و در آینده میزبان گردشگران خارجی است ،البته در کل استان کرمان دارای  ۵۷اقامتگاه
بومگردی در مناطق روســتایی هســتیم .میتوان تورهای دو روزه و یا سه شب را برای
جنوب کرمان در نظر گرفت و از جاذبههایی مانند دره مدیترانهای ،جیرفت ،قلعه کهنوج
و تاالب جازموریان دیدن کرد و در مسیر برگشت نیز به بم رفت.
هیات باستان شناختی شهرستان نمین تاکنون موفق به شناسایی مجموعه
گورهای کالن ســنگی متعلق بــه دوران پیش از تاریــخ در منطقه مرزی
پیله چای در شمال این شهرستان شده اند.
به گزارش روابط عمومی  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،محمد
علیزاده سوال سرپرست هیات باســتان شناختی نمین امروز “ چهارشنبه” با
اعالم این خبر گفت :عالوه بر شناســایی گورهای مربوط به دوران پیش از
تاریخ ابزارهایی از جنس ابسیدین نیز در این منطقه بدست آمده است.
وی افزود :بررســی های باستان شناختی شهرستان نمین در شرق استان
اردبیل با هدف تهیه و تکمیل نقشــه باستان شناسی این شهرستان از تاریخ
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سفر به گنجنامه در قدیمیترین شهر ایران

دره «گنجنامه» با ترکیبــی از جاذبههای طبیعی،
تاریخی و تفریحی مقصدی ایدهآل برای گردشگران
به استان همدان است.
به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه
فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ استان همدان در
غرب کشــورمان و در دامنه الوند ،به مرکزیت شــهر
همدان ،بهدلیل داشتن مراکز مختلف تاریخی و دیدنی
رتبه پنجم را از نظر گردشــگری در میان شــهرهای
دیگر ایران به خود اختصاص داده است.
همدان ،اولین پایتخت نخستین سلسله شاهنشاهی
ایران یعنی مادها ،در مصوبه مجلس شورای اسالمی  در
سال  ،85پایتخت تاریخ و تمدن ایران ،معرفی شد .در

«آهمتان»« ،آهمــدان» و در آخر به «همدان» تغییر
پیدا کرد .البته در برخی از متون تاریخی ،از این شهر
به اسم «اکباتان» یاد شــده که در واقع همان تلفظ
هگمتانه در زبان یونانی است.
پس از اینکه کوروش بزرگ در سال  550پیش از
میالد ،آخرین پادشــاه مادها را شکست داد ،موقعیت
همدان تا حدودی دســتخوش تغییر شــد اما باز هم
به عنوان یکی از سه پایتخت هخامنشیان مورد توجه
خاص بود.
عالوه بر تاریــخ غنی ،همــدان بهدلیل موقعیت
جغرافیاییاش ،جاذبههای طبیعی بســیاری را در خود
جای داده است .در جنوب غربی شهر همدان و در دل

قرارگیری ضرابخانه در این منطقه بوده باشد.
دو کتیبه ارزشمند تاریخی نوشته شده به زبانهای
پارسی باستان ،عیالمی  و بابلی ،هرکدام در سه ستون
 20ســطری ،بر دل یکــی از صخرههــای این دره
حکاکی شدهاند.
از این دو کتیبه یکی به داریوش کبیر و دیگری به
خشایارشا تعلق دارد که هر دو نیز رمزگشایی شدهاند.
بهدلیــل اینکه منطقــه فوق در زمان هخامنشــیان
پر رفتوآمد بوده ،محل مناســبی برای اســتقرار این
سنگنوشتهها بوده است.
آبشــار گنجنامه با ارتفاعی حدود  12متر در مسیر
صعود به ارتفاعات کوه الوند ،در کنار کتیبههای فوق

در کنار جاذبههای تاریخی و طبیعی دره گنجنامه،
مجموعهای تفریحی ،ورزشــی نیز برای گردشگران
احداث شده است.
بخش ورزشــی این مجموعــه دارای امکاناتی از
قبیل ســکوی پرش بانجی جامپینــگ ،کابل پرواز
تیرول ،دیواره ســنگنوردی ،تعادل هوایی (رنجر) و
پیست سورتمهسواری است.
همچنین خدمات تفریحــی متنوعی از قبیل خط
تلهکابین ،رستورانهای متنوع و شهربازی سرپوشیده
نیز برای مسافران فراهم شده است.
البته ســاخت مجموعه تلهکابین گنجنامه از طرف
عالقهمندان به محیطزیســت بــا اعتراضاتی روبرو

متون تاریخی حدود  1100سال پیش از میالد مسیح
برای اولینبار از همدان با نام «آمدانه» یاد شده است.
از آنجا که آشوریان قوم ماد را «آمادی» مینامیدهاند،
«آمدانه» نیز ریشــه در کلمه ماد داشــته و به معنی
محل زندگی مادها اســت .در دوران حکومت مادها
و به زبان پارســی باستان ،همدان ،هگمتانه (به معنی
جای تجمع) نام داشت .این نام در زمان ساسانیان به

کوه الوند ،درهای واقع شــده که هرساله گردشگران
زیادی از آن دیدن میکنند .این دره که دره گنجنامه
نــام دارد ،در حال حاضر به جاذبهای فوقالعاده و زیبا
برای مسافران و گردشگران تبدیل شده است.
بــه عقیده برخی از مورخــان ،از آنجا که در زمان
پادشــاهی هخامنشــیان در همدان ضرابخانه وجود
داشته ،ممکن اســت نامگذاری دره گنجنامه بهدلیل

قرار دارد.
این آبشــار دارای آب دائمی  در طول ســال است
و در فصــل زمســتان قندیلهای یــخ پیرامون آن
زیبایــی دره را دوچندان میســازد .آبشــار گنجنامه
در ســال  ،1387بــه عنــوان بیســت و یکمین اثر
طبیعی ملی در فهرســت میراث طبیعی کشــورمان
قرار گرفت.

شــد .چراکه آنها احداث این مجموعه را راهیابی افراد
غیر کوهنورد به الوند و تخریب زیباییهای آن بهطور
تدریجی میدانســتند .اما با وجود ایــن اعتراضات و
نگرانیها ،مجموعه فوق احداث شــد و تنها میتوان
امیــدوار بود کــه با فرهنگســازی هرچه بیشــتر
مسئوالن ،طبیعت زیبای الوند از آسیبهای احتمالی
مسافران و گردشگران در امان بماند.

شناسایی مجموعه گورهای متعلق به دوران پیش از تاریخ در نمین
14آبان ماه شروع شد.
به گفته علیزاده فصل اول بررســی های باســتان شناختی نمین به مدت
یک ماه و در نیمه شــمالی این شهرســتان به وسعت حدودی  5هزار هکتار
شامل بیش از 40روستا در بخشهای عنبران و مرکزی نمین صورت می  گیرد.
گفتنی اســت ســابقه انجام فعالیتهای باســتان شــناختی در منطقه به
بررسی های دمورگان فرانسوی در اواخر قرن 19میالدی بر می  گردد.

در ایــن بررســی  ها چند قبر کالن ســنگی در منطقه ســولیدرق نمین
کاوش شد.
مجوز بررســی و شناسایی باستان شناسی شــمال شهرستان نمین که تا
نیمه آذر ادامه دارد توســط رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری
صادر شده است.

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
اسماء هوشمند فرزند مرحوم قربان به شرح درخواستی که به کالسه
 94/271این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشــته که شــادروان منظر کســرائی فرزند بهادر به
شماره شناسنامه  489صادره از داراب در تاریخ  92/11/28در اقامتگاه
دائمی  خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند
از:
 -1متقاضی فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2اسماء هوشمند به شماره شناسنامه  272فرزند متوفیه
 -3ناهید هوشمند به شماره شناسنامه  271فرزند متوفیه
 -4ماهگل هوشمند به شماره شناسنامه  1094فرزند متوفیه
 -5ایوب هوشمند به شماره شناسنامه  1093فرزند متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هــر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامهای از
متوفیه نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /462م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران
باقرپوریان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهانها /شاکیان حسین ممتاز و مهدی پرویزی دادخواستی به طرفیت
خوانده /متهم ســید طالب تقوی متین به خواســته الزام به ایفای تعهد
(مالی) مبنی بر مطالبه خســارت تقدیم دادگاههای عمومی  شهرســتان
اقلید نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی  (حقوقی)
دادگستری شهرســتان اقلید واقع در شهرستان اقلید ارجاع و به کالسه
 9409987520100790ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 94/10/6
ساعت  10/30تعیین شده اســت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهانها /شــاکیان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/
متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /20270م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی  (حقوقی) دادگستری شهرستان اقلید
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  940479شعبه  32دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
مجتبی حسینی به موجب شــکایت محسن بری به اتهام توهین و تهدید
تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن اقامت وی و عدم امکان
ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به وی و شکایت شاکی ،طبق ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میگردد پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
 /20266م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی

آگهی حصر وراثت
محمدحســن توانا فرزند غالمعباس دارای شناسنامه شماره  520فسا
به شرح دادخواســت به کالســه  94/776ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم سجاد توانا فرزند محمدحسن به شناسنامه شماره 2560414007
فسا در تاریخ  94/6/14در اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1محمدحسن توانا فرزند غالمعباس به شناسنامه شماره  520فسا پدر
متوفی
 -2رقیه صادقی مزیدی فرزند شــیرزاد به شناسنامه شماره  543فسا
(مادرمتوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /706م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940908شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز رجب دهقان دهنوی فرزند علینظر به موجب شکایت عباسعلی
حاصلی فرزند اســماعیل به اتهام توهین از طریق ارســال پیامک تحت
تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان
ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصــر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /20304م الف
شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی  و انقالب شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  94/175مورخ  94/8/24صادره از شعبه اول
شورای حل اختالف فســا که طبق دادنامه شماره  94/220قطعیت یافته
است اسماعیل اتحادی فرزند حسین به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال
به انضمام هزینه دادرســی در حق خواهان آمنه سیار فرزند هدایتاله
محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز
از تاریخ انتشــار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در
غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبــور وفق مقررات اقدام خواهد
شد.
/710م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول فسا
کریمنیا

آگهی ابالغ اجراییه
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه دیانتاله
دهقانیان که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه
شــماره  9409977192900448صادره از شــعبه اول در پرونده شماره
 940214محکوم به پرداخت مبلغ  104000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 3250000ریال بابت هزینه دادرســی و حقالوکالــه وکیل طبق تعرفه و
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس
شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســامی  ایران در حق محکوم له بانک
انصار و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره
اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود.
/20264م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی  (حقوقی) شهر ارسنجان
محمدمهدی نعمتالهی
آگهی ابالغ اجراییه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مختار زارع
که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره
 9409977192900448صادره از شــعبه اول در پرونده شــماره 940214
محکوم به پرداخت مبلغ  104000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3250000
ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک
مرکزی جمهوری اســامی  ایران در حق محکوم له بانک انصار و نیم عشر
دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به
اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیــر اینصورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد
نمود.
/20305م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی  (حقوقی) شهر ارسنجان
محمدمهدی نعمتالهی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  930389شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی  و انقالب
شــیراز نوید رستمی  فرزند صدراهلل و افسانه ســتوده فرزند صمد به
موجب شکایت شــهرام اهلل یاری قالتی به اتهام جعل و استفاده از سند
مجعــول و کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن
محل اقامت آنها و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به ایشان
طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهمان ظرف یک ماه احضار میشوند پس از انقضای
مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/20268م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی  و انقالب شیراز
حسن قاید

آگهی حصر وراثت
معصومه محمدی دارای شناســنامه شــماره  2380037401به شــرح
دادخواســت به کالسه  94/774از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدی به شماره
شناســنامه  23در تاریخ  94/7/15در اقامتگاه دائمی  خود در شهرستان
ممسنی بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1امیرطاهــا محمدی به شــماره شناســنامه  2380720142صادره از
ممسنی فرزند متوفی
 -2فاطیما محمدی به شماره شناسنامه  2380798400صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -3فائزه محمدی به شماره شناسنامه  2380836264صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -4محمدتقی محمدی به شماره شناسنامه  8913صادره از ممسنی پدر
متوفی
 -5زهرا وارســتگی به شماره شناســنامه  908صادره از ممسنی مادر
متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /20269م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
آگهی تغییرات مؤسسه بنیاد فرهنگی احمد نادر کاظمی  به شماره
ثبت  233و شناسه ملی 10530055807
به استناد صورتجلســه هیأت امنا مورخ  93/7/2تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
-1احمد نادرکاظمی  به ســمت رئیس هیأت مدیــره ،هایده بصیری به
ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ،مریم کاظمی  به سمت مدیر اجرایی،
منصور کرمانی جهرمی  به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند.
-2حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و بانکی با امضای
احمد نادر کاظمی  نامههای اداری با امضای منصور کرمانی جهرمی  همراه
با مهر مؤسسه معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین وضعیت حق
امضاء تصویب ترازنامه و صورتهای مالی انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20257م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

