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خبر
توليد انيميشنهاي جديد در مرکز صبا

از «شکرستان» تا «پهلوانان»

رييس مرکز پويانمايي صبا با اش��اره به
نگارش و تولي��د آثار جديد در اين مرکز
خبر داد که مجموعههاي «شکرستان»،
«پهلوان��ان» و «خ��روس زي��رک روباه
کل��ک» در دس��ت توليد ق��رار دارند .به
گزارش مه��ر ،محمدرحيم ليواني درباره
فعاليتهاي جديد اي��ن مرکز بيان کرد:
فصل جديد «شکرس��تان» را در دس��ت
توليد داريم که قرار است در  ۱۰۰قسمت
ساخته ش��ود و اين روزها زير نظر گروه
نويسندگان در حال نگارش است.
وي ادام��ه داد :هژي��ر ضيايي کارگردان
و مس��عود صف��وي تهي��ه کنن��ده اين
فص��ل از «شکرس��تان» هس��تند و ت��ا
االن س��يناپسهاي  ۱۳قس��مت اول
تمام ش��ده و در مرحله نگارش است .ما
اميدواريم بتوانيم فصل اول اين س��ريال
ب��ه گونهاي به توليد برس��د که در نوروز
 ۹۸پخش شود .رييس مرکز صبا درباره
مجموعهه��اي ديگر اي��ن مرکز عنوان
کرد :نگارش س��ري جدي��د «پهلوانان»
ب��ه تهيه کنندگي عليرض��ا گلپايگاني و
کارگرداني سياوش زرين آبادي نيز آغاز
شده است که آن را هم بنا داريم در ۱۰۰
قسمت به توليد برسانيم .وي در پايان با
اشاره به مجموعه «خروس زيرک روباه
کل��ک» بيان کرد :نگارش  ۱۳قس��مت
اوليه اين مجموعه تمام ش��ده اس��ت و
م��ا قرار اس��ت اين مجموع��ه را هم در
 ۱۰۰قسمت بسازيم که توليد آن را هم
آغاز کرده ايم.

جوالن سينماي خانگي و نبود نظارت فرهنگي

گروه فرهنگي :نگاهي به سريالهايي که به تازگي پا
به شبکه نمايش خانگي گذاشته است نشان ميدهد
در ميان تعداد اندکي از اين مجموعهها که داراي بار
فرهنگي نسبتا مطلوبي بودهاند بسياري از سريالهاي
س��اخته ش��ده در اين بخش نه تنها محتواي قابل
قبول و متناسب با باورهاي فرهنگي کشور را ندارد
بلکه گاه ت��ا مرز ابتذال و انحط��اط هم پيش رفته
اس��ت .به گزارش«عصر ايرانيان» ،آن چيزي که ما
امروز در سريالهاي شبکه نمايش خانگي ميبينيم
با آنچه قرار بود سياست فرهنگي و هنري جمهوري
اسالميباش��د تفاوتهاي بسياري دارد و اين مساله
نشان دهنده ضعف فراوان وزارت ارشاد در نظارت بر
ساخت سريالهاي شبکه نمايش خانگي است.نکته
جال اين است که حتي کارگرداناني که آثار مذهبي
و ديني ارزش��مندي در کارنامه خود دارند هم وقتي
پا به عرصه توليد برنامه در شبکه خانگي ميگذارد
متف��اوت عمل کرده و حال و هواي اثر توليدي اش
متفاوت ميشود .کارشناسان هنري معتقدند وزارت
ارش��اد به عنوان متولي اصلي فرهنگ و هنر کشور
نظارتي بر ش��بکه نمايش خانگي ندارند و آن طور
که شايس��ته فرهنگ��ي ايراني اس��ت از اين بخش
هنر کش��ور صيان��ت نميکنند .روزگاري موسس��ه
رس��انههاي تصويري در ابتداي فعاليت تالش کرد
با تدبير و نيازس��نجي درست ،خوراک مناسبي براي
نياز مخاطب فراهم کند .با تبديل ش��دن  VHSبه
لوح فش��رده  ،بازار ش��بکه نمايش خانگي بيش از
پيش رونق يافت .مسئولين سينمايي هم با پيشرفت
سينماي ديجيتال ترجيح دادند تا آثار سينمايي براي
عرضه در ش��بکه نمايش خانگي تولي��د کنند و به
همين منظور ش��وراي پروانه ساخت شبکه نمايش
خانگي و ش��وراي پروانه نمايش راهاندازي شد .اکثر
کارهاي سينمايي نيز پس از نمايش در تلويزيون به
بازار شبکه نمايش خانگي عرضه ميشد .اين روند
تا اواخر دهه هفت��اد  -زماني که تلويزيون از خريد
رايتهاي تلويزيوني فيلمهاي س��ينمايي ،به دليل
عدم تطابق مضمون فيلمها با افق رسانه ملي سرباز
زد – ادامه داشت در اين شرايط بازار شبکه نمايش
خانگي براي عرضه فيلمهاي سينمايي داغتر شد .در
اين مرحله توجه شوراي پروانه ساخت و نمايش آثار
ويدئويي باعث شد تا فيلمهاي انبوهي با سطح کيفي
ن��ازل و دور از انتظار مخاطب با مضامين س��طحي
کمدي توليد و روانه بازار ش��ود و به دليل گس��تره
توزي��ع آن در س��وپرمارکتها و مراکز خريد عنوان
شانه تخممرغي به آنها اطالق شد .تب فيلمهاي
نازل از اين دس��ت در جامعه زود باال گرفت اما عمر
شوخيهاي سطحي ،تکراري و خسته کننده به سر
آمد .البته توجه وزارت ارشاد به شبکه نمايش خانگي
پس از اعتراض رس��انهها ،سينماگران و عدم توجه
مخاطب به اين دس��ته از فيلمها بيشتر شد و براي
مدتي ش��اهد توليد محدود اين نوع آثار بوديم .اما با

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت  -آقای سیدمحمدتقی علوی اندراجمی فرزند سیدمحمدرضا به
ش��رح دادخواستی که به ش��ماره  96/261این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داش��ته که شادروان سید معصومه علوی اندراجمی فرزند سید محمدرضا به
شماره شناس��نامه  57صادره از چهاردانگه در تاریخ  96/10/21در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
چهاردانگه فوت نموده و ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از-1 :سید مجتبی اندراجمی
ساداتی فرزند سید ابراهیم ش .ش  -2 1174سید کوثرسادت اندراجمی ساداتی فرزند سید مجتبی
ش .ش  -3 208126985سید محمدرضا علوی اندراجمی ساداتی فرزند سید باقر ش .ش  -4 5سیده
مریم اندراجمی فرزند س��ید اس��داله ش .ش  8والغیر  ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر
شعبه  8دادگاه خانواده شهرستان ساری -خواهان خانم منیژه مهدی زاده رستم فرزند محمدابراهیم
دادخواستی به طرفیت خوانده اقای رمضان علی زاده فرزند جواد به خواسته طالق تقدیم دادگاه های
عمومی شهرستان ساری نموده که جهت رسیدگی به شعبه  8دادگاه خانواده شهرستان ساری واقع
در استان مازندران  ،شهرستان ساری  ،میدان امام حسین  ،شهردار سابق  ،دادگستری ساری ارجاع
و به کالس��ه  9509971510800940ثبت گردیده که در تاریخ  1397/1/18متنهی به صدور رای شده
اس��ت  .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرس��ی دادگا ه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 چنانچه به رای صادره
اعتراضی دارند اعالم نمایند.
منشی شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان ساری  -لطیفی
اگهی درخواست گواهی حصر وراثت  -آقای محمدرضا خانگاه فرزند عباس به شرح دادخواستی که به
شماره  97/7این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که
عباس خانگاه فرزند علی به شماره شناسنامه  48صادره از چهاردانگه در تاریخ  1395/7/25در اقامتگاه
دائمی خود کیاسر فوت نموده و ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از-1 :محمدرضا
خان��گاه فرزند عب��اس ش .ش  -2 - 7علی خانگاه فرزند عباس ش .ش  -3 - 14نرگس خانگاه فرزند
عباس ش .ش  -4 - 23طاهره خانگاه فرزند عباس ش .ش -5 - 728سیده معصومه حسینی کیاسری
فرزند سید علی ش .ش  36والغیر  ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار
آگهی ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر
آگهي مزايده اموال غير منقول ( اس��ناد رهني ) -ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت
سيصد و هفتاد و پنج مترمربع داراي پالك ثبتي شماره شش فرعي از سه هزار و دويست و هفتاد و
هشت اصلي بخش يك ثبت ساري محدود به حدود  :شماال بطولهاي نه متر و پنجاه سانتي متر و سه
متر به ديوار پالك  . 3279ش��رقا بطول چهل و يك متر چپريس��ت به پالك هاي  3261و  . 3260جنوبا
بطول شش متر و سي سانتي متر به پي پالك شماره  5فرعي  .غربا اول بطول شش متر پي به كوچه
ش��ش متري دوم بطول سي و يك متر و هفتاد سانتي متر به پي پالك پنج فرعي كه ذيل صفحه 160
دفتر امالك جلد  109به شماره ثبت  10924به نام آقاي علي اصغر اسفنداني فرزند زين العابدين ثبت و
صادر گرديده است و به موجب سند رهني  36591مورخ  1393/01/20دفتر اسناد رسمي  98ساري در
رهن بانك كارآفرين قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9500852
شده است  .توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از  :ملك فوق واقع است در ساري – بلوار امير
مازندراني – مهدي آباد -كوچه شهيد معلم كاليي – بن بست شهيد مهدوي – كد پستي 4816747163
و  4816747161كه در محدوده س��ند مالكيت يك دس��تگاه ساختمان در دو طبقه و هر طبقه يك واحد
مسكوني با مصالح آجر و سيمان و با تير آهن طاق ضربي در همكف و طبقه اول با ستون قوطي فلزي
و سربندي خرپا فلزي پوشش ايرانيت و نمايي جنوبي سنگ كاري  ،در وپنجره همكف و درهاي داخلي
چوبي و اول آلومينيومي و راه دسترسي براي طبقه اول با تعبيه راه پله از سمت شرقي محوطه و هر
طبقه حدود  135متر مربع و مجموعا حدود  270متر مربع با قدمت حدود  20سال  ،در قسمت جنوبي
حياط پاركينگ فلزي مسقف با پوش��ش ايرانيت وجود دارد و از امتيازات آب و برق و گاز برخوردار
و سيس��تم گرمايشي گاز و بخاري گازي مي باشد  ،مورد رهن به مبلغ  6/000/000/000ريال ( شش
ميليارد ريال ) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز
چهارش��نبه مورخ  1397/04/13از ساعت  9الي  12ظهر در اداره اجراي اسناد رسمي ساري واقع در
ساري – خيابان قارن – طبقه فوقاني بانك ملت شعبه قارن از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد و
مزايده از مبلغ پايه  ( 6/000/000/000شش ميليارد ريال ) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته
باش��د فروخته خواهد شد  .شركت در جلس��ه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است .
چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت
و مكان تشكيل خواهد شد  .طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه
چك رمز دار به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت نمايند  .ضمنا بدهي هاي مربوط به آب
 ،برق گاز اعم از حق انش��عاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره
كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به
ارائه مفاصا حس��ابهاي دارايي و ش��هرداري و  ...خواهد بود  .مدت بيمه مورد مزايده با توجه به نامه
وارده ش��ماره  96067006397م��ورخ  1396/10/19تا تاري��خ  1397/01/17بوده كه در حال حاضر
منقضي گرديده است .
تاريخ انتشار  1397/02/05:پرويز عليزاده رئيس اداره اجراي اسناد رسمي ساري
مفقودی -برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی با مشخصات مدل  1384به رنگ نوک
مدادی متالیک به شماره موتور  1138716و شماره شاسی  S 1412284517840به شماره پالک ایران
 814 -66ب  46متعلق به جانباجی فرهادی هیکوئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر -خانم صغری شریعت نژاد کیاسری دادخواستی به طرفیت
خوانده آقای انور صادقیان فرزند محمود به خواس��ته تقاضای صدور گواهی عدم امکان س��ازش
تقدیم دادگاه عمومی بخش چهارچهاردانگه کیاس��ر نموده که پرونده جهت رس��یدگی به شعبه اول
دادگاه عمومی بخش کیاس��ر واقع در اس��تان مازندران بخش چهاردانگه کیاس��ر ارجاع و به کالسه
 9709981992100004ثبت این ش��عبه و وقت رسیدگی ان به روزیکشنبه  1397/3/20ساعت 10:00
تعیین ش��ده اس��ت .حال به علت اینکه خواهان اعالم نمود آدرسی از خوانده ندراد و نامبرده مجهول

وجود انتقادات تند عليه فيلمهاي بيکيفيت ويديويي،
تنور داغ ساخت آنها هيچ گاه سرد نشد و امروز باز
هم شاهد ارايه پروانه ساخت به آثاري از اين دست و
دوباره شاهد پوسترهاي رنگارنگ محصوالت شبکه
نمايش خانگي هس��تيم .در چنين شرايطي سرايل
س��ازي در ش��بکه نمايش خانگي هم به فهرست
رخدادهاي اين بخش از هنر کش��ور افزوده ش��د و
در اين شرايط بار ديگر پاي سازندگان آثار متبذل به
شبکه ويدئويي باز شد و همه عالئم نشان ميدهد
ام��روز نظارتي که بايد و توقع آن ميرود در توليد و
ارايه مجوز به اين قبيل آثار وجود ندارد .نگاهي گذرا
به مخاطبان شبکه نمايش خانگي هم نشان ميدهد
اين گروه به مراتب گستردهتر از مخاطبان سالنهاي
س��ينمايي هستند و توجه بيش��تري به محصوالت
نمايشي دارند اما آنگونه که شايسته است اين آثار به
دقت نظارت و ارزيابي نميشود و مسئولين سينمايي
توجه الزم را به اين ش��بکه مهم ندارند در حالي که
اي��ن فيلمها در جاي جاي خانهه��ا قرار ميگيرد و
ب��دون توجه به چگونگي محتوا آثار بس��ياري را بر
جوانان خواهد گذاشت.
سياس�تهاي نادرس�ت فرهنگ�ي در ح�وزه

سريالسازي شبکه نمايش خانگي

در چند س��ال اخير شبکه نمايش خانگي به عنوان
سازماني پر کار ،باني توليد کارهايي بوده که برخي
از آنه��ا را ميت��وان به عنوان ش��اهکار نام برد و
تعدادي ديگر را آثاري که صرف ًا براي دستاورد مالي
توليد شدهاند ،توصيف کرد؛ البته هر يک از اين دو
نوع برنامه س��ازي ،الزام توليدات نمايشي محسوب
ميشود ،به شرطيکه اصولي که اعتقادات ما با آن
گره خورده است در آن محفوظ باشد ،اما آن چيزي
که ما امروز ش��اهدش هستيم چنين امري را نشان
نميدهد .داوود کنش��لو ،نويسنده و منتقد سينما در
اي��ن زمينه به «عصر ايرانيان» گفت:براي توليدات
نمايشي يک س��ري قواعد و چارچوب تعيين شده

المکان می باش��ند به تجویز ماده  73و  74قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن معرفی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را درافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر -خدیجه خادمی شهمیری
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی رامسر
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
، ۲۰/۹/۱۳۹۰ام�لاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی
رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در شستاء پالک اصلی  ۳بخش ۵
 ۲۱۵فرعی :فاطمه صاحبدل نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۹۲۱متر
مربع خریداری مع الواسطه از سیروس کیهانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در راجوب پالک اصلی  ۴بخش ۵
 ۱۲۱فرعی مجزی ش��ده از پالک های  ۲،۱و  ۳فرعی :علی آقا داداش��ی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۵۳۹.۵۰متر مربع خریداری مع الواسطه از علی اصغر روجایی مالک
رسمی.
 ۱۲۲فرعی مجزی شده از پالک های  ۴الی  ۷فرعی :جعفر جنت رستمی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۹.۳۵متر مربع خریداری مع الواسطه از قاسم علی بریشی مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در گالش محله پالک اصلی  ۶بخش ۵
 ۳۰۴فرعی :بتول حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۶۲۴.۳۵متر
مربع خریداری مع الواسطه از حسین گالش صفری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کالیه بن پالک اصلی  ۱۱بخش ۵
 ۵۵۴فرعی مجزی شده از قطعه  ۸۷تفکیکی :علیرضا ال بوغبیش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۲۸۴.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
مالک رسمی.
 ۵۵۵فرعی مجزی شده از پالک  ۱۱۳فرعی :معصومه فلکی مقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۱۷۶.۸۴متر مربع خریداری بدون واسطه از روح اله کردوانی مالک رسمی.
 ۵۵۶فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۷۲فرعی :مرتضی حسن مصفا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مس��احت  ۲۰۳.۸۰متر مربع خریداری بدون واس��طه از اسحق حسن مصفا مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شاه بند سر پالک اصلی  ۱۶بخش ۵
 ۱۹فرعی :الهه وکیل نژاد نس��بت به  ۳۱۴۵.۸۸سهم مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  ۱۳۸۰۰متر مربع خریداری مع الواسطه از عباس وکیل نژاد مالک رسمی.
 ۲۱۶فرعی :احمد رضا بزرگمهری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۴۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از صغری مارکوئی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کرد محله پالک اصلی  ۱۹بخش ۵
 ۵۷۴فرعی مجزی ش��ده از قطعات  ۱۴۰و  ۱۴۷تفکیکی :رس��ول غنمی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۴۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خانه سر پالک اصلی  ۲۱بخش ۵
 ۹۶۳فرعی مجزی شده از پالک  ۳۲۹فرعی  :فرهاد ابراهیمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۳۸۲.۸۰متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم طالش ابراهیمی مالک رسمی.
 ۹۶۴فرعی :بهروز رضاخانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۶۵۷.۸۵متر
مربع خریداری بدون واسطه از قلی رضاخانی مالک رسمی.
 ۹۶۵فرعی مجزی شده از پالک  ۳۳۹فرعی :ادگار سیریل باتااوش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  ۲۴۴.۴۲متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد ابراهیم طالش مصطفی
مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بریشی پالک اصلی  ۲۲بخش ۵
 ۲۴۰۳فرعی مجزی شده از قطعه  ۶۹تفکیکی و پالک های  ۷۱۵و  ۷۱۶فرعی :ایرج جوربنیان نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۸۵.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
 ۲۴۰۴فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۵۶۱فرعی :معصومه محمودی خطیبایی نس��بت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۱۴۹.۲۰متر مربع خریداری بدون واس��طه از زهرا کوزه گر
مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سادات محله پالک اصلی  ۲۳بخش ۵
 ۶۹۰۸فرعی مجزی ش��ده از قطعه  ۱۶۲۶تفکیکی :حوا ابراهیمی نس��بت به ششدانگ اعیان یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۰۸.۰۷متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم سروش حدادی
مالک .
 ۷۰۳۲فرعی مجزی شده از قطعات  ۱۲۶۳و  ۱۲۶۴تفکیکی :فاطمه علی پور مقدم نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۰۵.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی مالک رسمی.
 ۷۳۴۱فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۲۰۱۵فرعی :علی قویدل سور کوهی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۱۱.۳۵متر مربع خریداری بدون واس��طه از فریدون دولو و زرین
دخت صالحی مالک رسمی.
 ۷۴۴۷فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۳۸۱فرعی :سید طاها هاشمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  ۳۷۲.۵۰متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل محمد صالحی مالک
رسمی.
 ۷۴۴۸فرعی مجزی ش��ده از قطعه  ۴۰۶تفکیکی :فرید محمد صالحی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۲۸۲.۷۰متر مربع خریداری مع الواس��طه از جعفر محمد صالحی
مالک رسمی.
 ۷۴۴۹فرعی مجزی شده از قطعه  ۱۲۶۹تفکیکی :رضا فواد فالحی نسبت به ششدانگ اعیان یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۳متر مربع خریداری بدون واسطه از عذرا دیلمانی مالک .
 ۷۴۵۱فرعی مجزی شده از قطعه  ۱۵۴۸تفکیکی :محمد حسنی آلو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۱۹۸.۲۳متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
مالک رسمی.
 ۷۴۵۲فرعی مجزی شده از قطعه  ۱۲۶۹تفکیکی :سعید معین نسبت به ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با

که تخطي از آن خالف قانون اس��ت ،دستورالعملي
ک��ه با انحاي مختلف در همه جاي دنيا وجود دارد،
اما در کش��ور ما هر سازمان براي خود خطوط قرمز
خاص خ��ود را دارد .براي مثال سياس��تهايي که
در امر توليد در تلويزيون دنبال ميش��ود با س��ينما
يکس��ان نيس��ت و آن چيزي که در س��ينما مورد
توجه قرار ميگيرد،مد نظر ش��بکه نمايش خانگي
قرار نميگيرد .وي درباره اينکه چرا در آثار ش��بکه
خانگ��ي از خ��ط قرمزه��اي نظام و انق�لاب عبور
ميش��ود افزود :براي اين مساله توجيهات متعددي
بيان ميش��ود .براي مثال ميگويند چون ش��بکه
نماي��ش خانگي از طريق بخ��ش خصوصي تامين
بودجه ميش��ود بايد بدان آزادي بيشتري داد! اين
کارش��ناس س��ينما و تلويزيون با تحليل براخي از
آث��اري که به تازگي روانه بازار ش��ده اظهار کرد۵ :
ارديبهش��ت ماه ،س��ريالي با عنوان «ساخت ايران
 »۲روان��ه بازار ش��د .کاري که فصل نخس��ت آن
چند سال پيش توسط محمد حسين لطيفي ساخته
ش��ده بود و اين بار نيز برزو نيکنژاد پشت دوربين
اين کار قرار گرفته تا با اس��تفاده از بازيگران چهره
س��ينماي ايران کاري پرمخاطب را روانه بازار کند.
اين سريال را در مقام کيفي نميتوان با آثار خوبي،
چون شهرزاد مقايس��ه کرد ،اما به هر حال اين اثر
نيز مطمئن ًا همانند «عاشقانه» با مخاطبان بسياري
مواجه خواهد شد .کنشلو درباره کيفيت سريالهاي
موجود در شبکه نمايش خانگي و استقبال مردم از
اين آثار نيز گفت :اس��تقبال م��ردم از چنين آثاري،
دليل بر خوب بودن آنها نيس��ت ،تماش��اگري که
دائم ًا کارهاي بس��ته تلويزي��ون را ميبيند ،وقتي با
رنگارنگي آثاري ،چون س��اخت ايران  ،۲گلش��يفته
و عاش��قانه مواجه ميشود ناخودآگاه جذب آن شده
و نس��بت به آن عکسالعمل مثبت نشان ميدهد.
اما س��وال اين اس��ت که اين توليدات در کنار وجه
سرگرميچه دستآورد فرهنگي دارد که ما بخواهيم

خبر
استمرار «زنگ هفتم سينما» بعد از
جشنواره جهاني فيلم فجر

از آن به عنوان امتياز نام ببريم؟ جواب اين س��وال
«هيچ» است ،چون متاسفانه چيزي که بخواهيم از
آن به عنوان پيامرس��اني اخالقي نام برده ش��ود در
اين کارها وجود ندارد که بخواهيم به آن تکيه کنيم.
وي يادآور شد:ممکن است ،موافقان چنين کارهايي،
ادعا کنند که اين دس��ت آثار پياميرا در خود دارند
که در آموزههاي اس�لاميبه رعايت آن تاکيد شده
است ،اما اين مس��ئله تنها ظاهربيني محض است
و هيچگونه عمق��ي در خود ن��دارد ،چون بهصرف
اينکه در يک سريال و فيلميگفته ميشود دزدي
يا دروغ بد است نميتوان آن اثر را يک کار اخالقي
ناميد ،زيرا راهي که براي بيان اين مضمون انتخاب
ميش��ود نيز در جاي خود اهميت دارد .در حقيقت
اين گفته ميخواهد به ما اين جمله معروف را يادآور
ش��ود که هدف وسيله را توجيه نميکند .اين منتقد
سينما با ذکر نمونهاي درمورد سريال «ساخت ايران
 »2اذعان کرد :در س��ريال «س��اخت ايران  »۲ما
موضوعات مختلف��ي را ميبينيم که در فرهنگ ما
پسنديده ش��مرده نميشود ،اما در اين کار بهراحتي
مطرح ميشود .در حقيقت بايد گفت :چنين کارهايي
به نوعي قبح منکر را ميشکند .اين اتفاق هم به هيچ
وجه پسنديده نيست .براي مثال رابطه برقرار کردن
با دختران نامحرم به گونهاي نشان داده ميشود که
آنچنان که بايد زشت به نظر نميرسد .اين رفتار را
در بخشهاي ديگر نيز تکرار ش��ده ،بنابراين وقتي
در کاري چنين ش��اخصهايي وج��ود دارد چگونه
ميتوان انتظار داشت پيامرساني نهايي شکلي تاثير
گذار داشته باشد .کنشلو در عين حال تاکيد کرد:در
کنار کارهاي عمدت ًا ضعيفي که در ش��بکه نمايش
خانگي توليد ميشود و هيچگونه بار ارزشي براي آن
نميتوان متصور ش��د استثناهايي نظير شهرزاد نيز
وجود دارد که با گذشت  ۳فصل از پخش آن ،هنوز
داراي کيفيت باالي هنري اس��ت .بهويژه در فصل
س��وم ما بهنوعي ما ش��اهد جذابتر شدن درام نيز
هستيم .درباره اشارات سياسي اين سريال هم بايد
گفت که در سينما و تلويزيون ما فيلمهاي بسياري
توليد ش��دهاند که به نوعي در آن ظلم و ستم رژيم
گذشته مد نظر قرار گرفته ،اما عمده آنها کارهاي
شعاري هستند ،اما نگاهي که شهرزاد به سالهاي
نخست حکومت پهلوي دوم دارد به اندازهاي دقيق
و باورپذير اس��ت که تماش��اگر آن را پس نزده و با
آن ارتباط برقرار ميکند .اين فعال حوزه س��ينما و
تلويزيون يادآور شد:سياس��تهاي فرهنگي کشور
بايد با دقت پيگيري ش��ود اما متاس��فانه در بخش
سينماي خانگي شاهد ضعف نظارتي شديد و از هم
پاشيدگي عيان در حوزه فرهنگ هستيم که در تعبير
رهبر معظم انقالب هم به ولنگاري فرهنگي تعبير
شده و بدون ترديد به نفع هيچيک از سازمانهايي
که در امر توليد فيلم و سريال شرکت دارند ،نبوده و
اثرات مخرب فرهنگي نيز بر جامعه دارد.

بنای احداثی به مساحت  ۳۸۰.۵۵متر مربع خریداری بدون واسطه از رحمن ابراهیمی مالک .
 ۷۴۵۴فرعی مجزی شده از پالک  ۶۹۳۲فرعی :محمدرضا حراتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۲۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از هادی عبداله پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمرود سر پالک اصلی  ۲۷بخش ۵
 ۴۲۳۶فرعی مجزی شده از پالک  ۲۰۶۳فرعی :زلیخا زرگریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مس��احت  ۳۳۶.۷۲متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد علی گوهر رستمی مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در توساسان پالک اصلی  ۲۹بخش ۵
 ۲۴۵۱فرعی مجزی ش��ده از قطعه  ۲۰۷تفکیکی :ولی حضرتی س��یاه پوش نسبت به ششدانگ اعیان
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۸۵۸.۶متر مربع خریداری بدون واس��طه از ورثه رحیم
رودخانه ای مالک .
 ۲۷۲۳فرعی مجزی شده از پالک  ۶۲فرعی :مهیار شعبانیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۱۹۸متر مربع خریداری مع الواسطه از شعبان افتخاری مالک رسمی.
 ۲۷۲۴فرعی مجزی شده از قطعه  ۲۵۹تفکیکی :حریه عباس مفرد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مس��احت  ۳۴۹.۴۰متر مربع خریداری مع الواس��طه از جعفر قلی کیهان ثانی مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زکین محله پالک اصلی  ۳۰بخش ۵
 ۱۰۹۳فرعی مجزی شده از قطعه  ۱۴۸تفکیکی :شهرزاد شاه منصوریان ،امیر حسین و ایمان شهرت
هر دو باقری چایجانی نسبت به هر یک دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۲۸۱.۳۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
 ۱۰۹۴فرعی مجزی ش��ده از قطعه  ۱۵۱تفکیکی :عالمه ایمانی نصر آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۱۲۵متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نارنج بن پالک اصلی  ۳۱بخش ۵
 ۲۹۰۳فرعی مجزی ش��ده از قطعه  ۴۰۷تفکیکی :بهناز پروانه نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۶۱۸.۶۳متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
مالک رسمی.
 ۳۰۱۷فرعی مجزی شده از پالک  ۶۷۰فرعی :ابوالفضل خلج کجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۲۱۲.۷۶متر مربع خریداری مع الواسطه از عباس قعلی مالک رسمی.
 ۳۰۱۸فرعی مجزی شده از پالک  ۳۲۳فرعی :سیده مریم بنده خدا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۴۲.۶متر مربع خریداری بدون واسطه از اسمعیل افتخاری مالک رسمی.
 ۳۰۳۳فرعی مجزی شده از قطعه  ۶۸۶تفکیکی :ولی عابدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت  ۳۲۰.۱۰متر مربع خریداری بدون واس��طه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در رضی محله پالک اصلی  ۳۶بخش ۵
 ۱۵۳۰فرعی مجزی شده از پالک  ۱۴۵فرعی :مجتبی نوائیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت  ۳۵۶.۱۱متر مربع خریداری مع الواسطه از شرکت تولیدی صنعتی تفلون سحر
سهامی خاص مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شاهمنصور محله پالک اصلی  ۳۷بخش ۵
 ۲۱۰فرعی :جواد گل محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۷۱.۵۶متر
مربع خریداری بدون واسطه از علی یوسف رمکی مالک .
 ۲۱۱فرعی :آرش و مهران شهرت هر دو شعبانیان نسبت به هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۷۶.۰۵متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لپاسرک پالک اصلی  ۴۴بخش ۵
 ۱۲۳فرعی :زری عرفانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۳۴.۴۴متر
مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لرسانور پالک اصلی  ۲۶۲بخش ۵
 ۳۲۸فرعی مجزی شده از قطعه  ۴۴تفکیکی :احمد علی نژاد خانه سری نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۸۹.۲۴متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی مالک رسمی.
 ۳۹۳فرعی مجزی شده از پالک  ۱۸۱فرعی :حبیب طالش علیخانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مس��احت  ۱۱۹۴.۵متر مربع خریداری بدون واس��طه از س��اره خاتون غنمی مالک
رسمی.
 ۳۹۴فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۷۴فرعی :علینقی ایزک محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مس��احت  ۵۹۸.۵۰متر مربع خریداری بدون واس��طه از یحیی ایزک محمدی مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سر لیماک پالک اصلی  ۲۶۴بخش ۵
 ۱۱۱فرعی :مسیب ایزک نظریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۰متر
مربع خریداری بدون واسطه از حامد غنمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در ارباکله پالک اصلی  ۲۶۷بخش ۵
 ۴۴۹فرعی :علی ادهم خان آرموئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۷۵
متر مربع خریداری مع الواسطه از زهرا کسروی تبریزی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در دشت جلم پالک اصلی  ۲۹۳بخش ۵
 ۸۷۳فرعی مجزی شده از پالک  ۵۳۸فرعی :جاسم فتاحی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۶۱۴.۱۶متر مربع خریداری بدون واسطه از جعفرقلی سلملیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در جلمک پالک اصلی  ۲۹۵بخش ۵
 ۴۷فرعی :فرهاد رحمان نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۵۷.۲۰متر
مربع خریداری بدون واسطه از حسن احمد نژاد مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لتر پالک اصلی  ۳۰۳بخش ۵
 ۶۳۴فرعی مجزی شده از پالک  ۱۱۵فرعی :فرزاد عطائی کچوئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مس��احت  ۲۶۸.۸۶متر مربع خریداری مع الواس��طه از پنجعلی امین چورتی مالک
رسمی.
 ۶۳۵فرعی مجزی شده از پالک  ۳۵۶فرعی :سیده مژده اقوامی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۳۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد رضا معرف مالک رسمی.
 ۶۳۶فرعی مجزی ش��ده از پالک  ۳۵۶فرعی :مژگان علی زاده وش��کی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  ۲۸۰متر مربع خریداری بدون واس��طه از محمود مراد علی بیگی
مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمل جواهرده پالک اصلی  ۳۰۷بخش ۵

بخش «زنگ هفتم» از جمله رويدادهاي
سي ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر
بود که به س��ينماي ک��ودک و نوجوان
اختصاص داش��ت .اين بخش به آشتي
ک��ودکان و نوجوان��ان با س��ينما کمک
ميکند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
پويا ،احد ميکايي��لزاده مدير ارتباطات
س��ي و ششمين جش��نواره جهاني فيلم
فجر گفت :وقتي جش��نوارهاي در کشور
برگزار ميش��ود نياز دارد به اينکه بتواند
مخاطب خودش در س��طح جامعه را به
درستي پيدا کند .وي افزود :اين مسئله
زماني حائز اهميت بيش��تري ميش��ود
که آن جش��نواره پس وند جهاني داشته
باش��د .يعني توجه به مخاطب بالقوه که
قرار است در آينده مخاطب جدي سينما
باش��د ،اين نگاه باعث ش��د با مشارکت
ش��هرداري و آموزش و پ��رورش ،اين
بخش برگزار شود و هفت فيلم سينمايي
بلند و چهار فيل��م کوتاه در  10پرديس
س��ينمايي نقاط مختلف ته��ران اکران
شود .بسيار تالش کرديم و برنامههايي
هم در اين زمينه اجرا کرديم که بچهها
همراه با خانوادههايشان به سينما بيايند،
و از کودک��ي آئين باه��م فيلم ديدن و
آم��وزش جمعي را ي��اد بگيرند .چه چيز
بهت��ر از اينک��ه بس��ياري از حرفهاي
جدي مان را با زبان س��ينما به کودکان
منتق��ل کني��م؟ يعني هم تالش ش��د
سينما در س��بد فرهنگي خانوادهها قرار
بگيرد و هم اينکه بس��ياري از نيازهاي
کودک توس��ط س��ينما و فيلم برطرف
ش��ود .فرهنگ سازي با س��ينما بيشتر
ميتواند ش��کل بگيرد .مدير ارتباطات
س��ي و ششمين جش��نواره جهاني فيلم
فجر درباره برنامهريزيهاي انجام ش��ده
در راس��تاي ت��داوم اي��ن حرکت خاطر
نشان کرد :ما اين آمادگي را در دبيرخانه
بخش «زنگ هفتم» جشنواره داريم که
با توجه به نيازهاي آموزشي و پرورشي
بچهه��ا در ح��وزه فيلمه��اي خارج��ي
متناس��ب با موازين ديني ،قانون ،عرف
و موقعيت سِ ني دست به انتخاب بزنيم.
اما نياز به هم��کار و همراه داريم ،مثل
آم��وزش و پرورش ،ش��هرداري و ...که
کمک مان کنند ،چون ما امکاناتي مثل
سالن سينما و تجهيزات نداريم .ولي ما
در حوزه انتخاب فيلم و دعوت ش��ان ،و
کارهايي که از دس��ت م��ان بر ميآيد،
آمادگي خودمان را اعالم ميکنيم.

 ۶۰۹فرعی مجزی شده از قطعات  ۴۵۱و  ۴۵۸تفکیکی :سیده رقیه هاشمی جیردهی نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۵۶۵.۷۵متر مربع خریداری بدون واسطه از زینب واچکالیه
و عباس نوایی مالک .
امالک متقاضیان واقع در صیقل محله جواهرده پالک اصلی  ۳۳۳بخش ۵
 ۱۸۳فرعی مجزی شده از قطعه  ۴۰تفکیکی :حسن رمضانی میانده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۲۰۵متر مربع خریداری بدون واسطه از عیسی دیلمان کیانرودی مالک .
امالک متقاضیان واقع در اکراسر پالک اصلی  ۴۵۳بخش ۵
 ۴۳۰فرعی :محمود زرین نام نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۴۵متر
مربع خریداری بدون واسطه از معصومه برهمت مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در میانالت پالک اصلی  ۵۱۱بخش ۵
 ۷۵فرعی :پروین لشگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴۱۸.۳۱متر
مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و
م��اده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی /
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در
روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی
است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده،
واح��د ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد
سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م الف
 96/220/852تاریخ انتشار نوبت اول ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ :تاریخ انتشار نوبت دوم۲۴/۰۲/۱۳۹۷ :
اسفندیار نوری شیرازی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی ) اگهی مزایده کالسه پرونده اجرائی  9600800بموجب
پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یکبابخانه پالک ششدانگ پالک باقیمانده  65از  21اصلی واقع
در بخش سه حومه که در اجرای بخشنامه سازمان ثبت به پالک  396از  21اصلی تغییر یافته است
ذیل ثبت  16812صفحه  92دفتر  53/3بنام اقای بهمن نژاد صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر
سند قطعی شماره  58/6/24 - 155314و دفتر  12به اقای محمد ویسی منتقل گردیده است سپس
برابر سند رهنی شماره  91/1/29 -102370دفتر  19کرمانشاه در رهن بانک ملت قرار گرفته است
.حدود مشخصات  :شماال  :بطول  35/8متر دیواریست به دیوار قطعه دوم تفکیکی غربا  :بطول 10
متر دیواریس��ت  64فرعی جنوبا  :بطول  35/8متر دیواریست به کوچه  10متری شرقا  :بطول 10
متر دیواریس��ت به کوچه احداثی بن بس��ت می باشد  .ادرس ملک  :کرمانشاه -خیابان مسیر نفت
کوی  10متری یزدانفر پالک - 15کد پستی  6719646143می باشد  .و طبق نظر کارشناس رسمیبه مبلغ  870/000/000ریال ارزیابی شده است .پالک فوق بصورت یک منزل مسکونی دو طبقه با
اس��کلت اجر و سقف تیراهن و چوب به مساحت عرصه  83.5متر مربع و اعیانی به مساحت 125
متر مربع در دو طبقه  ،دارای حیاط به مساحت  16متر مربع  ،با قدمت تقریبی ساخت  50سال و
دارای نمای سیمانکاری فرس��وده  ،هر طبقه دارای یک اتاق خواب (هرخواب دارای کمد دیواری )
پذیرایی ،اشپزخانه اپن  ،نقاشی شده کف موزاییک  ،دارای حمام و دستشویی ،واحد طبقه دوم دارای
کابینت  MDFو طبقه اول فاقد کمد دیواری و کابینت  ،سیستم گرمایش ابگرمکن و بخاری  ،سیستم
س��رمایی کولر ابی  ،شیراالت و  ، ...دارای انش��عاب برق  ،انشعاب گاز و انشعاب اب اختصاصی
می باش��د  .پالک فوق از س��اعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  97/3/7در اداره ثبت اسناد ناحیه 1
کرمانشاه (واحد اجرای اسناد رسمی ) -خیابان بنت الهدی روبروی فرمانداری از طریق مزایده به
فروش می رسد  .مزایده از مبلغ  870/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت قیمت پیشنهادی نقدا
فروخته می شود  .حسب اعالم بانک ملک مورد مزایده بیمه نمی باشد .الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب  ،برق  ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد  ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد
،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار  1397/2/8 :رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه عبدالقادر قادری
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم به اقای/خانم شایانه مفتی زاده فرزند محمد
عابد خواهان اقای محمد اوات مفتی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شایانه مفتی زاده به
خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988312301622شعبه
 8دادگاه خانواده شهرس��تان کرمانشاه ثبت ووقت رس��یدگی مورخ  1397/02/22ساعت 08:30
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی
می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد .
منشی شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه – سمیه احمدی
اگهی ابالغ اجرائیه کالس��ه  9600055بدینوسیله به خانم پرستو یاوری فرزند مجتبی شماره ملی
 3350123211صادره از س��نقر ساکن سنقرش��هرک ولیعصر عج کوی رسالت پالک  8ابالغ می
شود که اقای احسان مرادی جهت وصول مبلغ  85/000/000ریال به استناد دو فقره چک شماره
420556و 96/3/7-420557علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600055
دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  96/12/28مامور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن
تقاضانامه صدور اجرائیه چک ش��ناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار ظبق ماده  18ائین نامه
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شودو چنانچه
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنقر

