گردشگری
دوشنبه  30آذر 1394

روستای حیران به دلیل زیبایی طبیعی آن  ،به عنوان یکی از منطق ه های
نمونه گردشــگری در ایران به شمار میرود و با توجه به شرایط آب و هوایی
مناسب در سالیان اخیر ،مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
حیران ،نام روستایی ییالقی و زیبا درشهرستان آستارا واقع در استان گیالن
میباشــد .این روستا در فاصله  ۳۰کلیومتری آســتارا قرار دارد .حیران از سه
روستای حیران سفلی ،حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده است .منطقه
حیران از توابع شهرســتان آستارا در منتهی الیه غرب استان گیالن و همجوار
با اســتان اردبیل با  ۲۲۰۰هکتار مساحت است که از این میزان  ۱۲۰۰هکتار
به مستثنیات اشخاص و  ۱۰۰۰هکتار به منابع ملی تعلق دارد.
روستای حیران به دلیل زیبایی طبیعی آن  ،به عنوان یکی از منطقه های
نمونه گردشــگری در ایران به شمار میرود و با توجه به شرایط آب و هوایی
مناســب در سالیان اخیر ،مورد توجه گردشــگران قرار گرفته و ساخت و ساز
بنا های تفریحی و گردشگری در آن افزایش یافتهاست.
به دلیل ییالقی بودن منطقه ،ســاخت بناهای ویالیی در ســالهای اخیر
چشــمگیر بودهاســت .بطوری که در طول فصول گرم ســال جمعیت این
روســتا به بیش از  ۲۰۰۰نفر میرســد .اکثر جمعیت روستای حیران به شغل
کشاورزی مشغول بوده و در طول سال مخصوص ًا بهار و تابستان ،رستورانها
و مغازههایی را در کنار جاده برای کسب و کار باز میکنند.
مهمترین جاذبههای گردشگری روستای حیران
گردنه حیران از مهمترین جاذبههای گردشگری روستای حیران  ،است که
در مسیر راه ارتباطی آستارا  -اردبیل قرار گرفتهاست .این گردنه که به همراه
روستای ونهبین ،حاجی امیر باال و حاجی امیر پایین از مناطق حفاظتی سیاسی
و جغرافیایی استان گیالن میباشــد ،از یک طرف مشرف به کوههایی است
که پوشیده از جنگلهای انبوهاســت و از سویی مشرف به درهای نه چندان
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عمیق که از میان آن آستاراچای عبور میکند .این رود تعیین کننده مرز استان
گیالن ایران و جمهوری آذربایجان است.
گردنه حیران در بیشــتر زمانها در زیر پوششــی از مه قرار دارد و از نظر
طبیعی درهها و کوهپایههای آن ،پوشــیده از گلها و گیاهان جنگلی و مرتعی
هســتند .با این وجود این گردنه چندان مرتفع نیست و ارتفاع بلندترین نقطهٔ
آن از ســطح آبهای آزاد تنها حدود  ۱۵۰۰متر اســت؛ در واقع علت اصلی مه
تقریب ًا دائمی گردنهٔ حیران رطوبت دریای خزر است ،نه ارتفاع زیاد این گردنه.
اگر به منطقه حیران ســفری داشته باشید متوجه خواهید شد که چرا این
نــام را برای این منطقه انتخاب کردهانــد .زیبایی بیش از حد این طبیعت هر
تماشــاگری را حیران میکند .جادهای که مثل یــک مار تنومند به یک کوه
بزرگ پیچیده شــده ،تا ارتفاع بسیار زیادی باال رفته و ماشینها را میبینیم که
ســوار بر روی این مار دراز در آن ارتفاع بلند در حرکت هستند .وقتی که این
مســیر زیبا طی میشود هر چند دقیقه کوتاه با پیچ تندی روبرو میشویم که
باید آن را دور زد .وقتی باالتر میرویم در طول مســیر رستورانها و سالنهای
غذاخوری و پذیرایی زیادی را میبینیم و اســتراحتهای کوتاه در کنار پرتگاه
برای دیدن طبیعت زیبا و ماشینهایی که در زیر روی جاده پر پیچ و خم دیده
میشوند.
ی شــوند مــیتوانند زیباییهای این
کوهنوردانی هم که عازم اردبیل م 
منطقه را با کوهپایههای ســبالن مقایســه کنند و یا با عبور از آن  ،خستگی
صعود را در شــب سرد زمســتانی فراموش کنند  .گردنه حیران تقریب ًا بیشتر
مواقع در زیر ابرى از مه پنهان است  ،درهها و کوهپای ه هاى پوشیده از گل ها
و گیاهان جنگلى و مرتعى و گاو هایى که در حال چرا هســتند با چشمانداز
زیبایى از کندو هاى عسل  ،اولین جلوههایی است که به چشم هر رهگذری
مىآید و آن را فریفته خود مىکند.

جادوی طبیعت در “مرداب هسل”
هسل به معنی آب راکد ،مردابی است که در مجاورت روستای طالجو
از توابع شهرســتان چالوس در منطقه ای جنگلی به نام مشعل واقع شده
که از جنوب به جنگل های ســوته الر و منطقه کردشــت ،از شــمال و
شمال غرب به گاوســرای قدیمی مشعل و منطقه ی مشعل موزی و از
مشرق به منطقه مشعل الت می رسد.
ســابقا حجم آب آن بیشــتر بوده و در بعضی از نقاط عمق آن از مرز
 ۱۵متر میگذشــت .در ســال  ۸۹برای تنظیم اکوسیستم مرداب طرح

تزریق آب به هســل از طرف شــهرداری مطرح شد که به مرحله
اجرا نرسید .حدود  ۵۰ســال قبل تعداد  ۱۰الی  ۱۵خانه وار جهت
دامداری در مجاورت هسل زندگی می کردند.
هســل در گذشــته های نه چندان دور زیستگاه الک پشت ها،
وزغ هــا و زالوهایی بود که امروزه کمتر به چشــم می خورند .دلیل
اصلی آن هم جاده ایســت که در مجاورت مرداب هســل توسط
ســازمان جنگل ها احداث شده و مردم منطقه برای گردش به آنجا
رفته و با ریختن زباله هایشان طبیعت را کثیف می کنند.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان همت علی قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده سپهدار رضایت
شناس به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه
خسارات دادرســی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان ممسنی نموده
که جهت رسیدگی به شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی
واقع در ممسنی ارجاع و به کالســه  9409987220200906ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن مورخ  94/10/30ســاعت 10تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میشــود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /1484م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ممسنی
یداله محمدی
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســیله به تورج که نام خانوادگی وی تاکنون مشــخص نشده است
که به موجــب دادنامه شــماره  9409977162301722مورخ  94/8/20در
پرونده کالسه  9109987162301301به اتهام مشارکت در سرقت شبانه 28
رأس گوســفند در تاریخ های  91/6/30و  91/3/17به ارزش تقریبی یازده
میلیون تومان به همراه حســن رحیمی و عنایت غالمی به تحمل دو ســال
حبس تعزیری درجه  5و  74ضربه شالق تعزیری درجه  6و استرداد اموال
مسروقه که در صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت آن بالمرابعه در حق
شــاکی اداره آموزش و پرورش اســتان فارس ناحیه  2با نمایندگی قاسم
مرادیان محکوم گردیده اند ابالغ میشود چنانچه به حکم صادره اعتراض
دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این
مرجع واقع در زرقان تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/23582م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311027000855مورخ  94/9/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی امین فریدونی سروســتانی
فرزند عبدالمجید به شماره شناسنامه  54صادره از سروستان در
ششدانگ یک درب باغ پسته به مساحت  338600/96مترمربع به
پــاک  352فرعی از  32اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 32
اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروستان
خریداری شده با قولنامه عادی (مســتقیم ًا و با واسطه) از مالکین
رسمی ابراهیمی خرمی دهنوی خان محمد جعفری دهنوی ،نورعلی
توکلی دهنوی ،عباسعلی قدمی دهنوی ،اردشیر خانی دهنوی ،علی
میرزا خوشــنود (علی میرزا کابلی دهنــوی) ،کهزاد توکل دهنوی،
رجب علی رجبی ،فتحعلی شــکوهی دهنوی ،عبدالحسین هوشمند،
اسداهلل هوشــمند دهنوی ،نعمت اهلل هوشــمند دهنوی ،اله قلی
کابلی دهنوی ،جانعلی خانی دهنوی ،قنبر هوشمند ،چراغعلی قدمی،
خداداد آقایی دهنوی ،شــیرزاد آقایی ،علی آقا هوشمند دهنویی،
کرم جعفری نوازاهلل هوشــمند و عوضعلــی قدمی محرز گردیده
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره
تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/15 :
 /106م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه  910040اجرا ح این اجرای احکام محکوم علیهم  -1دانیال  -2مسیح اله  -3جیران  -4نوازاله  -5آقا رضا  -6ناصر همگی
زارع فرزندان حاجی رضا محکوم هســتند به پرداخت پنج عدد ســکه طال تمام بهار آزادی که مبلغ آن  45000000ریال می باشد و پرداخت مبلغ چهل
میلیون ریال به نرخ روز (که به نرخ روز  214592270ریال می باشــد) که مجموع ًا  259592270ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  827000ریال بابت
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  3066000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له نازبانو شکری فرزند علی اکبر با وکالت موسی رضایی فرزند
خلیل و پرداخت مبلغ  12979610ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده اند و با توجه به اینکه محکوم علیهم از مفاد اجراییه در
وقت مقرر قانونی امتناع نموده لذا در قبال مبالغ فوق اموال محکوم علیه فوق سهم االرث آنها موازی یکصد و چهل و نیم من و هشت دهم یک من
دیگر مشاع اراضی مزروعی آبی از موازی مبذر  7559من اراضی مزروعی آبی متخذه از اراضی مشمول تقسیم ششدانگ قریه مهریان از پالک 129
بخش  5فارس قطعه یک توقیف گردیده است که کارشناس رسمی دادگستری از پالک مزبور دیدن و به شرح ذیل توصیف و ارزیابی نموده که
پس از تشــریفات قانونی و رعایت ماده  75قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردید که پالک مورد نظر در تاریخ  94/10/22از ساعت  8صبح الی 12
ظهر در اجرای احکام دادگاه عمومی زرقان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و شخص یا اشخاصی برنده
مزایده شــناخته خواهند شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و ده درصد آن را نقدا ً فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه
بهای مال را ظرف مدت معینی پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای مال ســپرده تودیعی پس از کســر از هزینه مزایده به نفع
دولت ضبط خواهد شد .طالبین میتوانند پنج روز قبل از مراسم مزایده با هماهنگی این اجرا از محل دیدن نمایند.
نظریه کارشناسی:
ملک مورد نظر طبق سند رسمی شماره  100591مورخ  1350/12/6دفتر اسناد رسمی شماره  8شیراز که به موجب آن موازی یکصد و چهل و نیم من
و هشــت دهم یک من دیگر مشاع اراضی مزروعی آبی از موازی مبذر از جمله  7559من اراضی ششدانگ پالک  129بخش  5فارس قریه مهریان
به مرحوم حاجی رضا زارع منتقل گردیده و زارعین صاحب نسق اراضی مشاعی را به صورت سیاه بهر بین خود تقسیم نموده اند و حاجی رضا زارع
دارای پنج قطعه زمین زراعتی می باشد با دستگاه  GPSمساحی و اندازه گیری شد که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد.
 -1قطعه اول به مســاحت  9624مترمربع که شما ً
ال به زمین حشمت اله زارع و شرق ًا به کانال زهکش و جنوب ًا به زمین اسکندر زارع و غرب ًا به جاده
خاکی و کانال آبرسانی سیمانی محدود می گردد ارزش هر مترمربع از این قطعه زمین با توجه به خشکسالی و عدم دسترسی به آب زراعتی مبلغ
 5000ریال و ا رزش  9624مترمربع زمین مذکور مبلغ  48120000ریال در حال حاضر برآورد و اعالم می گردد.
 -2قطعه دوم به مساحت  7485مترمربع که شما ً
ال به زمین حشمت اله زارع و شرق ًا به کانال زهکش و جنوبا به زمین اسکندر زارع و غرب ًا به جاده
خاکی و کانال آبرسانی محدود می گردد ارزش هر مترمربع از این قطعه زمین با توجه به خشکسالی و عدم دسترسی به آب زراعتی مبلغ  5000ریال
و ارزش  7485مترمربع زمین مذکور مبلغ  37425000ریال در حال حاضر برآورد و اعالم می گردد.
 -3قطعه سوم به مساحت  7476مترمربع که شما ً
ال به زمین حشمت اله زارع و شرق ًا به کانال زهکش و جنوب ًا به زمین اسکندر زارع و غرب ًا به جاده
خاکی و کانال آبرسانی سیمانی محدود می گردد ارزش هر مترمربع از این قطعه زمین با توجه به خشکسالی و محدودیت آب زراعتی در حال حاضر
مبلغ  5000ریال و ارزش  7476مترمربع زمین مذکور مبلغ  37380000ریال در حال حاضر برآورد و اعالم می گردد.
 -4قطعه چهارم به مســاحت  10526مترمربع که شما ً
ال به زمین حشــمت اله زارع و شرق ًا به جاده و کانال آبرسانی و جنوب ًا به زمین اسکندر زارع و
غرب ًا به کانال زهکش محدود می گردد ارزش هر مترمربع از این قطعه زمین با توجه به خشکســالی و محدودیت آب زراعتی در حال حاضر مبلغ
 5000ریال و ارزش  10526مترمربع زمین مذکور مبلغ  52630000ریال برآورد و اعالم می گردد.
 -5قطعه پنجم به مساحت  10346مترمربع که شما ً
ال به زمین حشمت اله زارع و شرق ًا به جاده و کانال آب سیمانی و جنوب ًا به زمین اسکندر زارع و
غرب ًا به کانال زهکش محدود می گردد ارزش هر مترمربع از این قطعه زمین با توجه به خشکسالی و محدودیت آب زراعتی مبلغ  5000ریال و ارزش
 10346مترمربع زمین مذکور مبلغ  51730000ریال در حال حاضر برآورد و اعالم می گردد.
کــه ارزش مجموع پنج قطعه زمین موصوف جمع ًا به مســاحت  45457مترمربع بــا توجه به محدودیت آب در حال حاضر به مبلغ دویســت و
بیست و هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار ریال برآورد و اعالم می گردد.
/23574م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی زرقان
سعید ایزدی

آگهی حصر وراثت
عزیزقلی نصرالهی به شماره شناســنامه  145متولد  1335به شرح دادخواست به کالسه  8از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حسینقلی واقعی به شماره شناســنامه  169در تاریخ  83/2/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2عوض واقعی به شماره شناسنامه  232بخش مرکزی فرزند متوفی
 -3رضاقلی نصرالهی به شماره شناسنامه  144بخش مرکزی فرزند متوفی
 -4گل آفتاب واقعی به شماره شناسنامه  172بخش مرکزی فرزند متوفی
 -5مهرانگیز واقعی به شماره شناسنامه  206بخش مرکزی فرزند متوفی
 -6فرنگیس واقعی به شماره شناسنامه  323بخش مرکزی فرزند متوفی
 -7کشور نصرالهی به شماره شناسنامه  143بخش مرکزی فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /521م الف
شعبه شورای حل اختالف حوزه پاسخن

