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اخبار
خاطرات واقعي يک نجاتيافته از
بهاييت در «سايه شوم»

«سايه شوم» خاطرات يک دختر بهايي
بازگشته به اسالم است .نويسنده در اين
اثــر با نثري روان و مؤثــر از ماجراهاي
هم زيســتي با بهاييــان ميگويد .رفتار
ومناسک آنها را به نقد ميکشد و درباره
ســلطهجويي فرقهاي آنها مينويسد .به
گزارش فارس ،اين داستان نوشته مهناز
رئوفي است که خود در خانوادهاي بهايي
بــه دنيا آمده و پس از ســالها تحقيق
به نتيجه رســيده که بهاييت فقط يک
تشکيالت سياســي و فرقهاي منحرف
است .او پس از سپري کردن ماجراهاي
خطرناک باالخره توانسته است از دام اين
فرقه رهايي يابد و خاطــرات خود را به
صورت داستاني به نگارش درآورده است.
نويسنده ،اساميشخصيتها و مکانهاي
داستان و خاطراتش را به داليل امنيتي
تغيير داده اســت .انتشــارات عهد مانا،
سايه شــوم ،نوشــته مهناز رئوفي را در
 300صفحه با آراست و ويراستي شکيل
منتشر کرده است.
ضرورت توجه به پرورش فرهنگي و
تربيتي دانش آموزان

عضو فراکســيون فرهنگيان مجلس با
بيان اينکه آمــوزش و پرورش بايد نگاه
خود را بــه جايگاه معلمان پرورشــي و
تربيتي تغيير دهد ،افــزود :پرورش بايد
مســاوي با آموزش رشد کند .به گزارش
خانه ملت  ،عبدالرضا مصري با اشاره به
کمبود مربي تربيتي و مشاور در مدارس،
گفت :متاسفانه در ايران هيچ موضوعي
به طور ريشهاي دنبال نميشود و هرگاه
حادثهاي رخ ميدهد بر حسب جو ايجاد
شده به دنبال رفع مشکل مرتبط ميرويم؛
بهعنوان مثال يــک روز کمبود نيروي
تربيتــي در مدارس و يــک روز کمبود
نيرو رشــتههاي فني جلب توجه ميکند
اما اگر برنامه و اهداف بلند مدت تدوين
شده به درستي دنبال شود همه اين نياز
به مرور حل خواهند شــد .نماينده مردم
کرمانشــاه در مجلس شوراي اسالميبا
اعتقاد به اينکه در صورت داشتن برنامه
و تصميمگيري در ســاختار ،تالطمهاي
شــديد تصميمگيري به وجود نميآمد،
افزود :پرورش بايد مســاوي با آموزش
رشــد کند؛ درواقع اين دو بال مهم بايد
همزمان و به يک اندازه رشد کنند در غير
اين صورت نواقص و مشکالت متعددي
براي نسل آينده پيش خواهد آمد .وي با
تاکيد بر اينکه بهترين ساعات عمر و روز
کودکان و نوجوانان در مدرسه ميگذرد
و از آنجــا که اکثر پــدر و مادرها هر دو
شاغل هستند ،نقش مدارس بسيار بيشتر
و تاثيرگذارتر در حال و آينده آنها است،
اضافه کرد :دانشآمــوز بايد در مدارس
مهارتهــاي اجتماعــي و زندگي را ياد
بگيرد اما طي دهههاي اخير گرايشها به
سمت آموزش صرف و آماده شدن براي
کنکور رفته است.

شکست انحصار رسانهاي قدرتهاي بزرگ با رسانههاي برون مرزي

گروه فرهنگي:رشد کميو کيفي شبکههاي برون مرزي سازمان
صدا و سيما سبب شده قدرت رسانههاي جريان سلطه که تا پيش
از اين يک ســويه و هدفمند در مسير جريان سازيهاي فکري و
رواج باورهاي خود در جهان يکه تاز بودند شکسته شود.در حقيقت
رســانههاي برون مرزي جمهوري اسالميتوانســتهاند صداقت
رســانهاي را بار ديگر در جهان رواج دهند و رويدادها را آن گونه
که هست و نه آن طور که قدرتهاي بزرگ تمايل دارند منعکس
کنند.همين مساله ضرورت توجه به سرمايه گذاري در رسانههاي
برون مرزي کشــور را بيش از پيش تبيين کرده است.موضوعي
که کارشناســان بين المللي از يک سو و کارشناسان رسانهاي از
سوي ديگر بر آن تاکيد دارند .اصغر زارعي،کارشناس ارشد مسائل
خاورميانه در گفت و گو با «عصر ايرانيان» ،با اشــاره به شکسته
شدن انحصار رسانههاي قدرتهاي بزرگ ،سرمايه گذاري در اين
زمينه را متضمن تحقق منافع ملي دانست .وي در خصوص نقش
رسانههاي بين المللي در جهان امروز گفت :در ديپلماسي و روابط
خارجي کشــورها ،رسانه يکي از ارکان اصلي است که رويکردها،
سياســتهاي اتخاذي و انتخابي دولتها به مسائل مختلف را در
جهت تامين منافع ملي ،اطالع رساني ميکند.
رسانهها؛ يکي از هفت بازيگر مهم نظام بين الملل

اين کارشــناس مسائل بين المللي با تشــريح ارکان اصلي نظام
بينالملــل در دهههاي گذشــته افــزود :در گذشــته دولتها،
ســازمانهاي بين المللي عموميو خصوصي ،شرکتهاي چند
مليتي ،جريانات سياســي و جنبشهاي آزادي بخش و نخبگان
جامعــه جهاني بازيگــران اصلي عرصه بين الملل را تشــکيل
ميدادند اما امروز قطعا با توجه به عمق اثر گذاري ،رســانهها به
هفتميــن بازيگر مهم نظام بين الملل تبديل شــده اند .زارعي با
اشــاره به جريان سازي رسانههاي بين المللي و منطقهاي همسو
با منافع کشورهاي حامياظهار کرد :تهييج افکار عموميو همسو
ســازي ملتهاي ديگر بر اساس راهبردهاي منافع ملي ،يکي از
کارويژههاي اساسي رســانههاي بين المللي است که بسترهاي
الزم براي دستيابي به اهداف آنها را تامين ميکند.
رسانه؛ مهمترين ابزار ساخت فراروايتها

وي ادامه داد :در مباحث تئوريک ،پست مدرنها مقولهاي را تحت
عنوان فراواقعيتها يــا فراروايتها طرح ميکنند که به تعبيري
همان استنباطهايي است که در نهايت مخاطبان دريافت خواهند
کرد و ميتواند با واقعيت بيروني متفاوت باشد .رسانهها مهمترين
ابزار ساخت فراروايتها در دنياي امروز هستند و سياستمداران به
خوبي از اين نقش آگاهند .کارشــناس ارشد مسائل خاورميانه با

اشــاره به واقعه  11سپتامبر خاطر نشان کرد :در بسياري از موارد،
رسانهها با دســت کاري واقعيات توانستهاند ابزار کارآمدي براي
دولتها در راستاي اهدافشان باشند ،فارغ از اينکه اين اهداف چه
باشند و چه رويکردي داشته باشند .آنچه در  11سپتامبر رخ داد با
آنچه در نهايت مردم پذيرفتند تفاوت زيادي داشت و اين کاري بود
که رسانههاي غربي انجام دادند .وي با اشاره به وابستگي رسانهها
به مراکز قدرت ادامه داد :همه رســانههاي بين المللي به مراجع
قدرت وابستگي دارند و در چارچوب خطوط قرمز و محدوديتهاي
تعريف شده ،فعاليت ميکنند و اگر بخواهند بر خالف منافع ملي
دولتهاي متبوع شان اطالع رساني کنند با آنها برخورد خواهد شد.
زارعي با اشاره به تالش جريان غالب رسانهاي جهان در دشمني با
جمهوري اسالميايران گفت :همان طور که در سال  1373مقام
معظم رهبري به شبيخون فرهنگي غرب اشاره کردند ،ما همواره
بايد به اين مساله توجه داشته باشيم و با تالش رسانهاي هدفمند،
آن را خنثي کنيم .مخالفان جمهوري اسالمياز روز وقوع انقالب
اسالمي ،با هدف جذب افکار عموميبه کمک رسانههايشان دست
به دسيسه زدند.
شکســتن انحصار رســانههاي غربي با ظهور رسانههاي
مستقل

وي افزود :تا چندي پيش رسانههاي بزرگ بين المللي مانند فاکس
نيوز ،رويترز ،آسوشــيتدپرس و بي بي سي انحصار جريان اطالع
رســاني را در جهان در اختيار داشــتند.اما طي سالهاي گذشته
برخي شبکههاي مســتقل و خارج از اين جريان ،فعال شدهاند و
امروز تا حدي اين انحصار شکســته شــده است و خبري از تک

صدايي گذشــته نيست و آنها نميتوانند مانند گذشته ،همه اخبار
را آنطور که منافعشــان ايجاب ميکند ،کاناليزه کنند .کارشناس
ارشد مســائل خاورميانه با اشاره به ظهور رسانههاي برون مرزي
جمهوري اســاميايران پس از ســال  2000خاطر نشان کرد:
رســانههاي ما مانند پرس تي وي و العالــم در اين مدت کوتاه
توانستهاند در منطقه جايگاه خود را به دست آورند و عليرغم تمام
محدوديتهاي موجود ،عملکرد مثبتي را داشته اند .وي ادامه داد:
گســترش شبکههاي برون مرزي صدا و ســيما از سياستهاي
موثري بوده است که انحصار رسانهاي موجود را تحت الشعاع قرار
داده و توانسته صداي ملت ايران را به گوش ملتهاي ديگر برساند
و مخاطبان پرشماري را در آفريقا ،اروپا ،آسياي مرکزي ،خاورميانه
و شرق آسيا به دست آورد.
سرمايه گذاري در رسانههاي برون مرزي هزينه نيست

زارعي با تاکيد بر ضرورت توسعه شبکههاي بين المللي و برون
مرزي گفت :ســرمايه گذاري در اين بخش هزينه نيســت و در
بلند مدت به تامين منافع کشــور خواهد انجاميــد و بايد براي
افزايش توان رقابت با رســانههاي بين المللي تمرکز بيشــتري
بر اين بخش قرار گيرد .وي با اشــاره به رســالت انتشار صداي
انقالب اســامياظهار کرد :براي افزايش اثر گذاري الزم است
با حمايت همه جانبه از اين شــبکهها ،نياز ســنجي مخاطبان و
توليدات هدفمند ،هر روز محتواي با کيفيت تر از روز پيش توليد
شــود .پيمان جبلي،معاون برون مرزي سازمان صدا و سيما نيز
در اين زمينه يادداشــتي در اختيار «عصــر ايرانيان» قرار داد و
نوشت :عصر انحصار غولهاي رسانهاي جبهه سلطه سپري شده

است؛ جريان اطالعرساني ديگر يكسويه نيست و توقف جريان
يكجانبه اطالعات و ديدگاهها از اردوگاه رسانهاي غرب به ديگر
نقاط جهان ،با ظهور اميدآفرين شــبكههاي خبري  24ساعته در
طيف جريان ضد ســلطه ،به واقعيتي انكارناپذير مبدل شده.اين
واقعيت سبب شده جريان ســلطه سياسي ،فرهنگي و رسانهاي
جهاني با همه خوي متكبرانه و استكبارياش و با همه ابزارهاي
فشار و نفوذ و تهديدش نتواند اين صداهاي جديد را خاموش كند.
وي افزود :ديگر حتي چشــمانداز و پيشبيني طرفداران ســلطه
خبري فراگير غــرب و برخي تئوريپردازان وطني نيز كه تصور
ميكردند؛ رســانههاي نوظهور جريان ضدسلطه ،خواه و ناخواه
در تارهاي تنيده ســاختار ،الگو و روشهاي توليد و نشــر خبر و
سناريوسازي رسانههاي غرب گرفتار آمده و توان رهانيدن خود از
آنها را ندارند ،تيره و تار شدهاست .جبلي يادآور شد :رسانههاي
برونمرزي ايران ،بيگمان جايگاهــي رفيع در اين ميانه دارند؛
سال  2003با ورود شبكه خبري عربزبان العالم به باشگاه رقابت
رسانهاي غرب آسيا ،فصلي نو در فعاليتهاي معاونت برونمرزي
رســانهملي رقم خورد اما العالم كه با پوشــش پرقدرت و متمايز
ماجراي اشغال عراق توســط آمريكا و افشاي واقعيتهاي اين
تجاوز ،در قامتي شــكوهمند وارد صحنه شده بود ،تمام استعداد
رســانهاي بينالمللي ايران نبود .اين مدير ارشد رسانهاي تاکيد
کرد :ديري نپاييد كه پايههاي امپراتوري خبري غرب بار ديگر و
با راهاندازي شبكه انگليسيزبان پرستيوي در سال  2007لرزيد.
شبكه اسپانيوليزبان هيسپانتيوي نيز چند سال بعد راهاندازي
شد و استعداد رســانهاي جهاني جمهوري اســاميرا به حوزه
آمريكاي التين گسترش داد .با گذشت بيش از يك دهه از ورود
معاونت برونمرزي صداوسيما به عرصه رسانهاي در تراز جهاني،
اكنون با اطمينان خاطر ميتوان از شــبكههايي چون «العالم» و
«پرستيوي» و «هيسپانتيوي» بهعنوان تجربههايي شاخص
در ميان رســانههاي رأس جريان ضد سلطه نام برد؛ شبكههايي
كه از همان ابتداي شكلگيري ،راهبردي آفندي در پيش گرفتند
و با اجتهاد رســانهاي مبتني بر اصــول مقدس ،محكم و مقتدر
نظام جمهوري اســاميايران و هدايتهاي رهبر معظم انقالب
باليدند .خانواده بزرگ رسانههاي ديداري و شنيداري برونمرزي
با فرصتشناســي و ظرفيتيابيهاي دقيــق از اوضاع تحميلي
غرب به فضاي خبررســاني جهان و بهويژه بحرانها و تحوالت
عظيميچون موج «بيداري اسالمي» ،سربرآوردن انديشه تكفير
و ترور ،منازعات منطقهاي ،تغيير نظامهاي قدرت در گوشه گوشه
جهان و ...موقعيــت و جايگاه خود را بهمنزلــه ديدهبان صادق
رويدادهــا و نمايانگر امين زوايا و جوانب پنهان اخبار و اطالعات
منعكسشده از سوي رسانههاي جريان سلطه تثبيت كردهاند.

چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است

اقتصاد نشــر کتاب در وضعيت بحراني است .تيراژ کتاب به زير
پانصد جلد رسيده و ديگر کمتر شاهد خلق آثار ارزشمند علميو
ادبي و هنري خواهيم بود .پايين بودن ســرانه مطالعه ،مشکالت
توزيع ،نوســانات ارزي و افزايش قيمت کاغذ و مقوا و  ....از جمله
عواملي هســتند که وضعيت بحراني جديد را ايجاد کرده است.
سيدعباس حســينينيک (بازرس اتحاديه ناشران و کتابفروشان
تهران) در يادداشتي با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد خواستار توجه
به نشر داخلي و اقتصاد نشر توسط دولت شده که متن آن را در زير
ميخوانيد :در اين وانفسا که دولت بايد همه تالش و تدبير خود را
صرف نجات فرهنگ عموميو وضعيت انتشار کتاب کند ،متأسفانه
در طول چهار سال گذشته ،دغدغه رونق بخشي به کتاب خارجي
مهمترين دغدغه بوده اســت .چند سال است که براي حمايت از
خريد کتابهاي خارجي در معاونت فرهنگي ارشاد ،رديف بودجه
تعيين شده (مبلغ پنج ميليارد تومان براي خريد کتابهاي خارجي
در بودجه ســاالنه) و اين در حالي است که بودجه توسعه ويترين
کتاب (براي همه کتابهاي داخلي) ،يک ميليارد تومان تعيين شده
و اين يعني دغدغه وزارت ارشــاد براي عرضه کتب خارجي پنج
برابر عرضه کتب داخلي است .آمار جالبتر آن است که کل بودجه
يارانه که به صورت ساالنه در نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
اختصاص مييابد ،حدود دوازده ميليارد تومان بوده و اين مبلغ که
براي همه ناشران داخلي و خارجي درنظر گرفته شده ،نزديک به
فقط دو برابر يارانه اختصاصي به کتب خارجي است! از اين وضعيت
نشــر داخل و يارانههاي اختصاصي به کتب خارجي که بگذريم،
امسال با موضوعي عجيبتر و فساد انگيزتر مواجه هستيم و آن،

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 139760318003000763
 97/2 /10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای ولی ســیفی حسین ابادی فرزند اصالن بشــماره شناسنامه  973صادره از
فومن به شماره ملی  2668601101ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل
بر بنای احداثی انباری بمســاحت  230/57مترمربع پالک  740فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  10اصلی واقع در ســنگ بیجار بخش
 24گیالن خریداری از مالک رســمی اقای حســن خورسند عشــقی پسند محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/3/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم:
97/3/22
 384سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 139760318003001352
 97/2 /30هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی فومــن تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضــی اقای هادی اکبری نژاد فرزند محمود بشــماره شناســنامه  1صادره از
رشت به شــماره ملی  2669719252ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل
بر بنای احداثی بمســاحت  183مترمربع پالک  1695فرعی از  72اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  25فرعی از  72اصلی واقع در جهود بیجار بخش  24گیالن
خریداری از مالک رسمی اقای اسماعیل فیکوئی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست

وقتي وزارت ارشاد نشر داخلي را فداي خارجيها ميکند

پرداخت ما به التفاوت قيمت رسميو آزاد ارز به واردکنندگان کتب
خارجي است! بنا بر اخبار وزارت ارشاد در حال طي کردن مقدمات
محاســبه و پرداخت مابه التفاوت قيمت ارز (بين  4200تومان و
حدود  6000تومان) براي وارد کنندگان کتابهاي خارجي اســت!
دليل اعالم شده آن است که در طي يک ماه ،قيمت ارز افزايش
يافته و ما از واردکنندهها خواستهايم که قيمت قبلي را براي عرضه
کتاب حفظ کنند! ســواي از اينکه اص ً
ال چنين درخواستي وجود
خارجي داشته يا فروشندگان کتب خارجي اجابت کردهاند يا خير،
اين اقدام از دو جهت قابل تحليل است :اول :پرداخت مابه التفاوت
ارزي قيمت کتاب مستلزم آگاهي از قيمت کتاب است .کتابهاي
خارجي داراي قيمت چاپ شــده مانند کتابهاي داخلي نيستند و
قيمت واقعي آن بستگي به سال انتشار و محل عرضه کتاب دارد،
بدين ترتيب که کتابهاي علميدر سال انتشار داراي قيمت اصلي
هستند و هر سال که ميگذرد ،قيمت آن کاهش يافته به نحوي
که کتابهاي تاريخ گذشته (ســه تا پنج سال) بصورت کيلويي و
کانتينري مورد معامله قرار ميگيرد .پارامتر ديگر آن اســت که
کتاب علميخارجي در کشورهاي آمريکا و اروپا داراي قيمت اصلي
است و براي کشورهاي ديگر در دو يا سه دسته ،داراي قيمتهاي
نازلتري اســت .مث ً
ال کتابي که در آمريکا يا اروپا به قيمت 200
دالر بفروش ميرسد ،همان کتاب در کشورهاي شرقي  20تا 50
دالر قيمت رسميدارد .بازديد گذرا در بخش کتابهاي خارجي در
نمايشگاه امسال مشخص ميکند که بسياري از کتابهاي عرضه
شده مربوط به سالهاي گذشــته بوده و کتابهاي جديد نيز با
قيمت آمريکا و اروپا عرضه شــده است .بنابراين اولين پرسش از

مديران محترم ارشاد آن است که براي پرداخت مابهالتفاوت قيمت
ارزي کتب خارجي ،نيازمند اطالع از قيمت واقعي کتاب اســت،
توضيح دهند مالکشان براي تعيين قيمت کتاب خارجي چيست؟
قيمت آمريکا و اروپا يا هند و پاکستان؟ قيمت کتابهاي  2017و
 2018يا قيمت کتابهاي قبلتر؟ در ســالهاي پيش از اين ،ادعا
ميشــد که قيمت کتابها را از بانک اطالعاتي نلسون استخراج
ميکنيم که همين هم جاي بحث زيادي داشــت ،وليکن در دو
يا سه سال گذشته از اين بانک نيز استفاده نشده و قيمتها بدون
کنترل تعيين شدهاند .دوم :بسياري از کتابهاي خارجي عرضه شده
در نمايشگاه بين المللي! کتاب تهران ،از داخل انبار واردکنندگان در
تهران به نمايشگاه آورده ميشود .اين کتابها معمو ًال تاريخ گذشته
هســتند و خريد آنها مربوط به سالهاي قبل است .عالوه بر آنها،
واردکننــدگان اصلي کتابهاي خارجي ،براي واردات کتاب در ايام
نمايشگاه مجبورند اقدامات خريد و حمل کتابها را در چند ماه قبل
تر انجام دهند .بنابراين نه کتابهاي موجود در ايران و نه کتابهاي
وارد شده در گمرک نمايشگاه ،هيچکدام متأثر از نوسانات ارزي در
ايام برگزاري نمايشــگاه نبودهاند .خوب ،سواي از اينکه اصل اين
موضوع مورد ترديد اســت ،بپردازيم به نحوه اجرا و ببينيم وزارت
ارشــاد چگونه ميخواهد اين طرح را اجرا کند :ظاهراً سه مرحله
براي اجراي اين طرح پيش بيني شده است ،اول ،آمار کتابهاي وارد
شده در گمرک! دوم ،فاکتورهاي فروش! سوم ،نظارت و تاييد اداره
مجامع فرهنگي! در خصوص مرحله اول ،واردکنندگان کتابهاي
خارجي به دليل معافيتهاي گمرکي و تخفيفات ويژه ،سالهاست
که کتابهاي مصرفي در طول ســال خود را در ايام نمايشگاه وارد

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 97/3/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/5 :
 414سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 13976031800301001214
 97/2 /25هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی فومــن تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضی اقای ســیروس تالوتی فرزند علی بشماره شناسنامه  3صادره از فومن
به شــماره ملی  2669671283ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی
دارای پروانه احداث ســاختمان بمساحت  418/50مترمربع پالک  657فرعی از
 88اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  10فرعــی از  88اصلی واقع در قلعه
کل بخــش  24گیالن خریداری از مالک رســمی اقای محمــد رضا حیدری محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شــدتاریخ انتشــار نوبت اول 97/3/22 :تاریخ انتشار نوبت
دوم97/4/5 :
 428سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالنژ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 139760318003001568
 97/3 /7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهایفاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی فومــن تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضــی مهرداد احمدی فرزند همت بشــماره شناســنامه  447صادره از فومن
به شــماره ملی  2668791065ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی
دارای پروانه ســاختمان بمساحت  308/91مترمربع پالک  259فرعی از  8اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  39فرعی از  8اصلی واقع در حســین آباد بخش

ميکنند .آيا مديران ارشاد به اين مهم توجه دارند؟! اما مرحله دوم،
چگونه ميتوان به فاکتورهاي فروشــندگان اعتماد کرد؟ در دهه
هفتاد همين اشــتباه صورت گرفت و مبالغ زيادي دزدي و سوء
اســتفاده اتفاق افتاد و سه نفر از فعاالن اين حرفه ،توسط وزارت
اطالعات دستگير و در دادگاه انقالب محکوم شدند .در خصوص
مرحله سوم که نظارت اداره مجامع فرهنگي ميباشد بايد تأکيد
گــردد که هيچ ناظري امکان نظــارت در امور مالي اينچنيني را
ندارد بخصوص که اين تصميم در طول برگزاري نمايشگاه مطرح
نبوده و طبعا آن اداره به اطالعات دقيق دسترسي ندارد .خوب ،در
شرايطي که ناشران ما درگير قيمتهاي ناپايدار کاغذ هستند ،اين
چه تدبيري است که فقط براي چند واردکننده انديشيده ميشود و
چند صد ناشر به امان خدا ،رها! مبالغي که به عنوان ما به التفاوت
قيمت ارز قرار است به چند وارد کننده کتابهاي خارجي داده شود،
از محل بودجه يارانه کتاب تامين ميشــود و اين يعني کوچکتر
شدن سفره نشر کشــور با چند هزار ناشر و کتابفروشي در ازاي
رانت بســيار زياد براي چند نفر! به عنوان بازرس اتحاديه ناشران
و کتابفروشــان تهران از مديران ارشاد تقاضا دارم به اين موضوع
حساسيت بيشتري نشــان دهند .و کالم آخر اينکه قيمت کاغذ
به عنوان مهمترين شــاخصه تعيين قيمت کتاب ،در سال 1369
بندي  600تومان ،در ســال  1383بندي  8000تومان ،در سال
 1387بندي  25000تومان ،در سال  1391بندي  80000تومان
و اکنون بندي  130000تومان اســت .آيا وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالميتاکنون تدبيري و اقداميبراي تأمين مابه التفاوت قيمت
کاغذ مصرفي نشر داخلي داشته است؟

 24گیالن خریداری از مالک رســمی آقای حســین امین پور حسین آبادی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شــدتاریخ انتشــار نوبت اول 97/3/22 :تاریخ انتشار نوبت
دوم97/4/5 :
 435سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی مزایده اموال منقول/در پرونده کالسه  998/96به موجب اجرائیه صادره از
شعبه  1حل اختالف شهرستان مالرد له آقای بالل فتحی علیه آقای بهادر اسدپور
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلــغ  148/626/051ریال به عنوان اصل
خواســته در حق محکوم له و مبلغ  %5ریال بابت هزینه های اجرایی و نیم عشــر
دولتــی در حق صنــدوق دولت،چون نامبرده در موعد مقــرر قانونی مفاد حکم را
اجرا نکرده است.حســب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر
بوســیله این اجراءتوقیف و توسط کارشناس رســمی دادگستری ارزیابی گردیده
اســت و مقرر گردیده مزایده در تاریخ  97/4/6از ساعت  13:30لغایت  14در محل
دفتر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف مالرد به فروش می رسد مزایده از
قیمت  149/900/000ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین
قیمت را پیشــنهاد نماید.قیمت مزادیه به صورت وجــه نقد یا چک بانکی ( تضمین
شده ) فی المجلس از پرونده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه ظرف مبلغی که
از سوی این مرجع تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد
کــرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد شــد در صورتیکه برنده مزایده در
موعد مقــرر بقیه بهای اموال را نیز پرداخت ننماید پس از کســر هزینه مزایده به
نفــع دولت ضبط و مزادیه تجدید میگــردد و در صورتیکه روز مزایده مصادف با
ایام تعطیل شــود مزایده فردای همان روز در ســاعت اداری در همان ســاعت و
مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از
تاریخ فروش به دادگاه داده میشــود و قبل از مهلت مذکور یا اتخاذ تصمیم دادگاه
( در صورت وصول شــکایت) مال به خریدار تســلیم نخواهد شد ضمنا ضابطین
مــی توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتــر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا
از اموال بازدید نمایند.اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شــرح است:کفش های
مردانه و زنانه و بچگانه نو و دســته اول مابقی طبق نظر کارشناسی.هاشمی مدیر
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مالرد  533الف م

