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اخبار
حسين عرفاني دوبلور پيشکسوت
درگذشت

حس��ين عرفان��ي دوبلور
پيشکس��وت پس از يک
دوره مبارزه ب��ا بيماري،
دي��روز درگذش��ت.
به گ��زارش مهر ،حس��ين عرفان��ي دوبلور
پيشکس��وت که اين چند ماه دچار بيماري
شده بود در سن  ۷۶سالگي درگذشت.حسين
عرفان��ي به علت س��رطان ري��ه در بخش
مراقبتهاي ويژه بس��تري بود ک��ه ديروز
 ۲۱ش��هريورماه در بيمارس��تان درگذشت.
تش��ييع پيکر زنده ياد حسين عرفاني امروز
 ۲۲شهريور ماه از مقابل مسجد بالل تهران
انج��ام ميگيرد.اين هنرمند عرصه دوبله در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده
ميشود.عرفاني متولد  ١٣٢١است و با بيش
از پنج دهه فعاليت ،دوبلور بازيگراني همچون
«اکبر عبدي» در فيلم سفر جادويي« ،کاظم
افرندني��ا»« ،جمشيدهاش��مپور»« ،محمد
برسوزيان»« ،محمد مطيع» و شخصيتهاي
خارجي مانند آرنولد ،تاميلي جونز ،ساموئل
ال جکسون ،دنزل واشنگتون ،الرنس فيش
برن ،مورگان فريمن و سيلوستر استالونه بوده
است.
فهرست اوليه معرفي فيلم ايراني
به اسکار  ۲۰۱۹اعالم شد

هيات معرفي فيلم ايراني به فرهنگس��تان
علوم و هنرهاي سينمايي به فهرستي کوتاه
مرکب از سه فيلم براي بررسيهاي تکميلي
رسيده اس��ت.به گزارش مهر ،در نخستين
جلسه اين هيات ،پس از بازخواني مقررات،
رائد فريدزاده در مقام س��خنگوي هيات در
مورد پيش��رفت کار هيات گفت« :در روند
بازخواني مقررات و بررس��ي فهرست کليه
فيلمهاي اکران شده و حتي حاضر در نوبت
اکران شامل بر  ۱۱۰عنوان و بازبيني برخي
از عناوين مورد بررس��ي ،هيات به فهرست
کوتاه سه فيلم جهت انتخاب گزينه نهايي
رس��يد« :بدون تاريخ ،بدون امضاء» ساخته
وحي��د جليلوند« ،تنگه ابوقريب» س��اخته
بهرام توکلي و «شماره  ۱۷سهيال» ساخته
محمود غفاري.

کربال به ما آموخت کرامت انسانی خود را به هیچ قیمتی نفروشیم

مردميک��ه به تعبير امام حس��ين (ع) ،شکمهايش��ان از حرام پر
شده ،عاشوراي سال ۶۱هجري را رقم زدند.لذا آموزههاي کربال
بايد براي انس��ان قرن بيستم مطرح شود تا در بحبوبه مناقشات
اقتصادي ،مقدمه عاشورايي ديگر فراهم نشود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا ،حادثهها در تاريخ هر اندازه از نقطه والدت خود
فاصله ميگيرند کمرنگتر ميشوند و سهمشان در گزارشهاي
تاريخ��ي به مرور زمان ،کم و کمتر ميش��ود.چراکه رويدادهاي
ديگري پيش ميآيد و آنها به فراموش��ي س��پرده ميشوند.به
عنوان مثال در تاريخ ادبيات مشاهده ميکنيم که به سبب اينکه
افراد تازهتري آمدهاند ،سهم قبليها را کمتر ميکنند.اما عجيب
آن اس��ت که يک حادثه در تاريخ وجود دارد که هرچه از مبداء
خود فاصله ميگيرد ،درخشانتر و روشنتر ميشود ،گرهخوردگي
آن با انس��ان ،جامعه و جهان بيش��تر ميشود و آن واقعه عاشورا
است.تس��نيم در گفتگوي��ي که ب��ا دکتر محمدرضا س��نگري،
عاشوراپژوه و نويسنده کتاب ارزشمند «آيينهداران آفتاب» انجام
داده اس��ت ،ابعاد گوناگوني از واقعه کربال را بررسي کرده است.
نويسنده کتاب آيينهداران آفتاب در اين گفتگو تأکيد کرده است
که« :ضرورت دارد ماجراي عاش��ورا را براي جهان امروز مطرح
کنيم.چراکه عاشورا پيامهاي روشني براي انسان در جهان امروز
دارد ،منفک از اينکه ما به يک اعتقاد ،دين و مذهب خاصي تکيه
کنيم.اين آموزهها بايد براي انسان قرن بيستم مطرح شود تا راه
سعادت و نجات او را از ميان انبوه وقايع و ابزارهاي سرگرمکننده
و اغفالکننده مشخص کند».
تفاوت کربالي امام حسين عليهالسالم با ساير وقايع تاريخي

چيست که بعد از قرنها که از اين واقعه ميگذرد ،هنوز هم اين
اندازه روشن و مشخص براي ما نمايش داده ميشود؟

کربال قصهاي نيس��ت که به تاريخ پيوس��ته و تمام ش��ده باشد.
حادثهها در تاريخ هر اندازه از نقطه والدت خود فاصله ميگيرند
کمرنگتر ميشود و سهم شان در گزارشهاي تاريخي به مرور
زمان ،ک��م و کمتر ميش��ود.چراکه رويداده��اي ديگري پيش
ميآيد و آنها به فراموش��ي س��پرده ميشوند.به عنوان مثال در
تاريخ ادبيات مش��اهده ميکنيم که به سبب اينکه افراد تازهتري
آمدهاند ،س��هم قبليها را کمتر ميکنند.اما عجيب آن است که
ي��ک حادثه در تاريخ وجود دارد که هرچ��ه از مبداء خود فاصله
ميگيرد ،درخش��انتر و روش��نتر ميش��ود ،گرهخوردگي آن با
انس��ان ،جامعه و جهان بيشتر ميشود و آن واقعه عاشورا است.
بايد تأکيد کنيم که الزم است عاشورا را براي جهان امروز مطرح
کنيم.عاش��ورا پيامهاي روشني براي انسان در جهان امروز دارد،
منف��ک از اينک��ه ما به يک اعتقاد ،دي��ن و مذهب خاصي تکيه
کنيم.اين آموزهها بايد براي انسان قرن بيستم مطرح شود تا راه
سعادت و نجات او را از ميان انبوه وقايع و ابزارهاي سرگرمکننده
و اغفالکننده مشخص کند.
چ�را با وجود اطالعات دقيق و صحيحي که از واقعه عاش�ورا

در دس�ت اس�ت و به نمونههاي�ي از آن اش�اره کرديد ،همچنان
در بعضي از داس�تانها ،فيلمنامهها و اش�عار شاهد وهن تاريخ و
تحريف عاشورا هستيم؟

فيلم ،ش��عر و داس��تان الزاما تاريخ نيستند.اما کس��ي که درباره
رويدادهاي تاريخي به خصوص وقايع عاش��ورا به نوش��تن شعر

آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت دوم شماره 960959
به موجب پرونده اجرايي کالس��ه  ۹۶۰۹۵۹شعبه ...خانم پروانه نيک روزي
فرزند احمد ب��ه همراه خانمها ش��هين-مهين-ميترا-مژگان -صدف همگي
عباس روح الهي محکوم ش��دهاند به ميزان  ۴۰۰س��که تم��ام بهار آزادي به
ميزان سهم خود از محل ماترک در حق سهيال محمد زاده صادق فرزند محي
الدين محکوم شدهاند  .با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به پرداخت وجه
محکوم به اقدام ننموده اس��ت  ،لذا ملک مش��روحه ذيل برابر نظر برابر نظر
کارشناسي به ش��رح ذيل قيمت گذاري شده است  :در روز سه شنبه تاريخ
 97/7/15از س��اعت  ۹الي  ۱۰قبل از ظهر در محل دفتر اجراي احکام مدني
مجتمع قضايي شهيد بهشتي سنندج واقع در ميدان بسيج با حضور نماينده
محترم دادس��راي عموميو انقالب و دادورز اجراي احکام حقوقي به مزايده
گذاشته ميشود .طالبين ميتوانند پنج روز قبل از روز مزايده با کسب مجوز
از اجراي حقوقي از مال توقيف شده بازديد به عمل آورند و پيشنهادات خود
را کتبا تس��ليم نمايند  .برنده مزايده کس��ي خواهد بود که باالترين قيمت را
بپردازد و بدوز ۱۰درصد ارزش آن را به حساب سپرده دادگستري نزد بانک
ملي ( سيبا ) واريز و حداکثر ظرف يکماه آينده ترتيب پرداخت مابقي ارزش را
بدهد .ملک مورد طبق نظر کارشناسي ادعاي وجود بدهي به شهرداري بابت
تخلفات انجام و استفاده تجاري از ملک توسط احدي از خواندگان و اشاره به
نامه شماره/2/11083ش93/
مورخه  93/9/12سرپرست وقت شهرداري منطقه در سنندج مبني بر نبود
سوابق فني ملک در شهرداري نظر به تفاوت پالک اعالميبا سند ايشان گرفتن
جواب کاربري و ميزان بدهي آن توس��ط ايش��ان تقبل گرديد ولي با گذشت
زمان از وکيل ايش��ان پيگيري شد و نتيجه اينکه ش��هرداري از پاسخ کتبي
به ايش��ان سرباز زده است و بهمين دليل کارشناسي وضع موجود ملک به
تاخير افتاده و نتيجه بدون حصول ميزان بدهي احتمالي ادعا ش��ده انجام تا
دادگاه محترم در صورت صالحديد از ش��هرداري استعالم نموده و آنرا از
به نس��بت سهم االرث از مبلغ برآورد شده سهم خواهان کسر نمايد .طرفين
منتج از س��هم االرث مالک عرصه و اعيان ساختماني هستند واقع در سنندج
 خياب��ان چهارباغ  -تقاطع اكباتان  -پالک  - ۳۷کد پس��تي ۶۶۱۵۶-۶۳۵۳۵داراي سند ثبتي ششدانگ بورقه مالکيت2/918990تحت پالک ثبتي 1فرعي
از  ۱۹۹۲اصلي بخش  ۳سنندج بشماره ثبت  ۸۲۷۱دفتر جلد  ۳۹ذيل صفحه
 ۱۳بيتاريخ ثبت 54/12/11بنام محمد حبيبي نصرت آباد صادر و النهايه بنام
مرحوم اش��رف عباس روح الهي انتقال قطعي ش��ده است .ملک مطابق سند
داراي مس��احت عرصه  ۱۳۰-۱۷متر مربع و حدود اربعه آن ش��م ال بطول
13/35متر بخانه ۲۰۱۴ش��رقا بطول 7/2متر ب��ه کوچه موجود جنوبا بطول
 12/7متر درب و ديواري اس��ت بميدان و خيابان جديد االحداث ( چهار باغ)
و غربة بطول 13/25متربخانه  ۱۹۹۲اصلي ميباشد(البته در سندبه دکاکين
موجود اش��ارهاي نشده و از متن پيداس��ت که خيابان چهار باغ در سال ۵۴
هنگام صدور سند جديدالحداث بوده است و احتماال بعد از آن احداث تجاري
در بر ملک مقرون به صرفه ش��ده است) .ملک بصورت  ۱۰۰درصد در زير
زمين و سه طبقه و بهار خواب با اسکلت نيمه فلزي و سقف طاق و تير آهن
و بدون نما احداث و قدمت بيش از س��ي سال داشته زير زمين کارگاه و در
همکف سه واحد تجاري همگي داراي مستاجر و در طبقات فوقاني دو واحد
مسکوني قراردارد .مطابق طرح تفصيلي ملک داراي مساحت 41/8متر مربع
کاربري تجاري اس��ت که از اين مقدار 13/8متر مربع آن در مسير تعريض
قرار دارد .با عنايت به موارد فوق و رعايت کليه عوامل موثر ارزش روز ملک
با ذکر اين نکته که هيچگونه بدهي و جريمه و حقوقات شهرداري بابت دکاکين
و زير زمين با وضع موضوع (اس��تفاده تجاري در کارشناسي لحاظ نشده
است بشرح زير ميباشد بابت عرصه  130/17*35/000/000جمعابر حسب
ريال 4/555/950/000
بابت اعياني  1/400/000*525جمعا بر حسب ريال 735/000/000
بابت ارزش بخش تجاري نقشه تفصيلي همکف
41/8*75/000/000جمعا بر حسب ريال 3/135/000/000
بابت ارزش بخش تجاري نقشه تفصيلي زير زمين ريال
15/000/000*41/8جمعا بر حسب ريال
836/000/000
بابت امتيازات منصوبه 80/000/000ريال
جمع كل ارزش عادله خام ملک بدون لحاظ بدهيها و تخلفات احتمالي

وقاي��ع را دارد ،کامل و صحيح باش��د.به عن��وان مثال در برخي
داستانهاي عاشورايي ديده ميش��ود که نويسنده وقايعي را به
کوفه نسبت ميدهد که در حقيقت در مدينه روي داده است.اين
در حالي اس��ت که ساختار مردميو جامعهشناسي مدينه با کوفه
بسيار متفاوت بوده است.

ميداني�م که امروز در بره�هاي از تاريخ قرار داريم که هم در

داخل کش�ور و هم در فضاي بينالملل�ي ،رويدادهاي جديدي را
تجرب�ه ميکنيم.از يک س�و نتيجه مناظره با دش�من را ديدهايم
و از س�وي ديگر در داخل کشور بهخصوص در امور اقتصادي به
نظم و ثبات نياز داريم.اگر بخواهيم آموزههاي عاشورا را با امروز
مقايسه کرده و از آن درس بگيريم ،چه درسهايي براي زندگي
امروز ما در کربال وجود دارد؟

و داس��تان يا فيلمنام��ه اقدام ميکند ،نميتوان��د تاريخ کربال را
مطالعه نکند.مطالعه دقيق تاريخي بايد انجام شود.به عنوان مثال
وقتي قرار است درباره عبيدا ...بن حر جعفي داستاني نوشته شود،
بافت و ساختار داستان با مطالعه تاريخ زندگي او تغيير ميکند.به
خصوص اگر نويس��نده و پژوهشگر تاريخ عاشورا به دنبال طرح
انديش��ه بوده و قصد داش��ته باشد پيامهاي روش��ني و آموزهاي
ارائه دهد ،بايد خط پررنگي زير جديترين مس��ائل کشيده شود
تا خودش را در جايي نش��ان دهد.يعني سمت و سوي داستان و
فيلم نامه و ش��عر به طوري باش��د که العاقبه للمتقين کامال بارز
ب��وده و در حين فراز و فرودها ،مش��خص ش��ود که حق کجا و
باطل کجاست.
جاي�گاه تحليل گري وقايع در کنار بيان رويدادها کجاس�ت؟

به هر حال در واقعه عاش�ورا هم در صحنههاي گوناگوني ش�اهد
تحليلهاي دقيق و سنجيدهاي از سوي امام حسين عليهالسالم
هستيم.

درس��ت اس��ت.تحليلهاي تاريخي که براساس اطالعات دقيق
انجام ش��ود ،موجب افزايش درک و ش��عور از قيام بزرگ کربال
ميش��ود.همان طور که اشاره کرديد امام حسين عليهالسالم نيز
تحليلهاي دقيق و روشنگرانهاي داشتهاند.به عنوان مثال بايد به
مخاطب اطالع داده ش��ود که چه اتفاقي افتاد که شخصي مانند
برير در مقابل س��پاه امام حسين عليهالسالم قرار گرفت يا کسي
مانند حر بن يزيد رياحي از لشکر عبيدا ...بن زياد به آن حضرت
پيوست و رس��تگار شد.چطور شد که شخصيتي مانند عبدا ...بن
حمير کلبي به امام حسين عليهالسالم پيوست.
ش�ناخت اين عناصر براي امروز ما بسيار ضرورت دارد.گاهي

اين ضرورت در مورد ش�خصيتهاي منفي در واقعه کربال بيشتر
است.

همين طور اس��ت.اهميت شناخت ش��خصيتهاي منفي و دليل
رويگرداني آنها از جبهه حق بهاندازهاي اس��ت که امام حسين
عليهالس�لام اين ش��خصيتهاي منفي را دقيقا تحليل کرده و

(9/341/950/000نه ميليارد و س��يصدو چهل و يک ميليون و نهصدو پنجاه
هزار ريال) تعيين و جهت هر گونه اقدام بحضور اعالم ميگردد.
اجراي احکام شعبه دوم اجراي حقوقي شهرستان سنندج
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم به خواهان بانک رسالت
با وکالت حس��ن رضا گلی دادخواستی به طرفیت خواندگان چراغ بگ کرمی
نجف ابادی فرزند رس��تم ویزدان چابک س��وار فرزند هوشنگ به خواسته
مطالب��ه وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9709988601600084ش��عبه  16حقوق��ی مجتمع ش��ورای حل اختالف
مجتمع شهید مطهری (بانک ها وتصادفات ) شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1397/8/13س��اعت  09:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری
(بانک ها وتصادفات ) شهرستان کرمانشاه-مونا خانه زادان
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به خواهان بانک رسالت با
وکالت حس��ن رضا گلی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد یار مرادی
فرزند خانمحمد وغالم ش��کوهی فرزند کاکا به خواسته مطالبه وجه مطرح
که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه 9709988601600083
شعبه  16حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک
ها وتصادفات ) شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/8/13
ساعت  12:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری
(بانک ها وتصادفات ) شهرستان کرمانشاه-مونا خانه زادان
پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خواندگان  -1ناصر محمدی
فرزند ابراهیم  -2فهیمه رش��تیانی فرزند رضاعلی مجهول المکان می باشد
ابالغ می ش��ود طبق اجرائیه صادره از شعبه  14در پرونده کالسه 960162
به موجب دادنامه شماره  96101060142921مورخ  1396/12/9صادره از
شعبه  14محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  6/500/000ریال بابت اصل
خواسته ونیز پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 94/7/14
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  675/000ریال بابت خسارت ناشی
از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ  500/000ریال بابت حق الوکاله وکیل
در مرحله بدوی در حق محکوم له می باش��د  .پرداخت نیم عش��ر حق اجرا
ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است باتوجه
به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ
تامین مناسب از محکوم له یاابالغ واقعی اجرائیه از محکوم علیه می باشد لذا
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م وماده  9قانون اجرای
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز
پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .درغیراینصورت
واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
دبیر ش��عبه  14حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری
(بانک ها وتصادفات ) شهرستان کرمانشاه -بهاره فخری
اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی )
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی ) موضوع پرونده اجرائی کالسه
9500012
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9500012له بانک ملی شعبه صحنه و علیه

ميفرماي��د به چه دليلي اينها از حق رويگردان ش��دهاند.وقتي
برير از س��پاه عمرس��عد وارد ميدان ش��د ،آن ق��در صحبت کرد
ک��ه گلويش گرفت.بازهم عکسالعمله��اي منفي در برابر امام
عليهالس�لام انجام داد که آن حض��رت فرمودند« :ميداني چرا
کالم و دع��وت ح��ق را نميپذيري؟» در واق��ع تحليل کرده و
فرمودن��د« :فقد ملئت بطونکم من الحرام» به اين معنا که چون
ش��کمهايتان از حرام پر ش��ده اس��ت و در ادامه فرمودند« :لقد
عظمت رش��وتکم» رشوههاي بزرگي گرفتهايد که به موجب آن
چيزي نميفهميد.يعني امام حس��ين عليهالسالم بر دو عنصر و
عامل مهم رشوهگيري و حرامخواري براي برپايي عاشورا تأکيد
کردند.همچنين آن حضرت خود را معرفي کرده و تحليل ميکنند
که ميدانيد من چه کسي هستم! ميدانيد که اينها لباس پيغمبر
اکرم صليا ...عليه و آله اس��ت که بر تن من است! ميدانيد که
عموي من حمزه و جعفر هستند! احتجاجات امام در مقام اعتراف
گرفتن از آنهاست.پاس��خ آنها هم قابل تحليل است.به عنوان
مثال در جواب اين س��ؤال امام حسين عليهالسالم که با دانستن
اينها چرا در مقابل من دس��ت به شمشير برده ايد ،پاسخ دادند:
«لبغض ابيک؛ در اثر کينه و دشمني پدرت!»مردميکه به تعبير
امام حسين (ع) ،شکمهايش��ان از حرام پر شده ،عاشوراي سال
۶۱هج��ري را رق��م زدند.لذا آموزههاي کربال بايد براي انس��ان
قرن بيستم مطرح شود تا در بحبوبه مناقشات اقتصادي ،مقدمه
عاشورايي ديگر فراهم نشود.
در کنار تحريفها و دروغپردازيها ،اطالعات گمش�دهاي هم

در مباحث تاريخي وجود دارد که اتفاقا در تحليل تاريخ عاش�ورا
و درسآموزي از آن بس�يار مؤثر هستند.ش�اعران ،سخنرانان و
کس�اني که قصد بيان معارف عاش�ورا را دارند ،براي جبران اين
مشکل چه کنند؟

اطالعات گمش��ده اثر زيادي در ايجاد تحريف وقايع دارد.آنقدر
که حتي گاهي اشتباهات تاريخي و جغرافيايي روي ميدهد که
کل ماج��را را تحت تاثير قرار ميدهد.الزم اس��ت که مطالعات
دقيق صورت بگيرد تا علم سخنران و هرکسي که قصد تحليل

احمد مراد فخری ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تحت پالک  31فرعی از
 78اصلی ذیل ثبت  12043صفحه  259دفتر  8/59بنام اقای احمد مراد فخری
ثبت و صادر شده است طبق سند رهنی شماره  41780دفترخانه  10صحنه
در قبال مبلغ  289/081/307ریال حسب محاسبه حسابداری اصل و خسارت
وواجور عقب افتاده و جریمه دیرک��رد وروزانه تاتاریخ ( 1397/08/22روز
مزایده ) در رهن بانک ملی ش��عبه صحنه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس
رسمی مبلغ  146/642/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق به ادرس  :صحنه
روستای کرتویج سفلی است که دارای عرصه به مساحت  453/71مترمربع
(که عرصه ان مقدار  15متر مربع تعریض برابر نظریه کارش��ناس و نقشه
بنیاد مسکن صحنه طرح تعریضی دارد ) و اعیانی بمساحت  107متر در طبقه
همکف با قدمت حدودا حدود سی سال و دارای انشعابات اب و برق و گاز می
باشد ملک مذکور فاقد بیمه می باشد .پالک فوق از ساعت  9الی  12روز سه
شنبه مورخ  1397/08/22واقع در اداره صحنه خیابان مولوی کوچه اقاقیا 13
اداره ثبت اس��ناد و امالک صحنه از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده
از مبلغ  146/642/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب  ،برق  ،گاز اعم
از حق انش��عاب یا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای
انها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
اس��ت و نیز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق اجرا 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 1397/06/22 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی صحنه -نجفی
حصر وراثت
اقای ایرج رضایی دارای ش��ماره شناس��نامه  448به شرح دادخواست به
کالس��ه  1/412/97از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان عبداهلل رضایی به شماره شناسنامه  4در
تاری��خ  1397/6/2اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه ان مرحوم
منحصر است به
 -1ایرج رضایی فرزند عبداهلل ش.ش 448ت.ت  1358/12/17پسر متوفی
 -2فرنگیس رضایی فرزند عبداهلل ش.ش  309ت.ت 1353/5/5دختر متوفی
 -3منیژه رضایی فرزند عبداهلل ش.ش  6ت.ت  1364/1/1دختر متوفی
 -4کیوم��رث رضایی فرزند عب��داهلل ش.ش 4969821917ت.ت 1343/10/1
پسر متوفی
 -5منظر رضایی فرزند عبداهلل ش.ش  202ت.ت  1341/3/3دختر متوفی
-6عروس قادری س��گازی فرزند علی ش.ش  257ت.ت  1322/11/2همسر
متوفی
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا
هر کس اعتراضی دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخس��تین
اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی ) موضوع پرونده اجرائی کالسه
9500011
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9500011له بانک ملی ش��عبه صحنه و
علیه خدایار شمس��ی وتاج کریمی علی گرزانی ششدانگ یک باب ساختمان
مسکونی تحت پالک  153فرعی از  22اصلی ذیل ثبت  9621صفحه  115دفتر
 8/43بنام خانم تاج کریمی علی گرزانی ثبت و صادر ش��ده است طبق سند
رهنی شماره  41050دفترخانه  10صحنه در قبال مبلغ  280/232/581ریال
حسب محاسبه حسابداری اصل و خس��ارت وواجور عقب افتاده و جریمه
دیرکرد وروزانه تاتاریخ ( 1397/08/12روز مزایده ) در رهن بانک ملی شعبه
صحنه قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رس��می مبلغ  390/650/000یال
ارزیابی شده و پالک فوق به ادرس  :صحنه روستای علی گرزان علیا خیابان
اصلی پ  39اس��ت که دارای عرصه به مساحت  875/50مترمربع و اعیانی
بمساحت  110متر در طبقه همکف با قدمت حدودا حدودچهل سال و دارای

سؤال بزرگ و مهمياست.پاسخ کوتاه و اجمالي به اين سؤال آن
است که کربال به ما ميآموزد در اين شرايط به جاي برخورداري
انفعالي ،برخوردهاي فعال داشته باشيم.يعني نگاه نکنيم ديگران
چه ميکنند و ما منتظر رفتار آنها باش��يم تا سپس عکسالعمل
نش��ان دهيم.چون مقلد هميش��ه يک گام از طرف مقابل عقب
اس��ت.درواقع اگر رفتار منفعالنه داشته باشيم ،ميدان و پيروزي
در اختيار ما نخواهد بود.مهم اين اس��ت که چه کس��ي کنشها
را ش��روع ميکن��د.در فضاي بينالملل و در مقابل دش��من بايد
مقتدر بوده و قدم اول را برداريم.امام حس��ين عليهالس�لام به ما
ي��اد داد که فعال عمل کنيم.آن حضرت عمل کرد ،راه افتاد ،هر
موقعيتي را پيدا ميک��رد از آن موقعيت به بهترين نحوه ممکن
ب��راي ترويج و اع�لام کالم حق اس��تفاده ميکرد.ما بايد براي
فع��ال کردن خود اقدام کنيم.اگ��ر بخواهيم براي موفقيت امروز
از امام حس��ين عليهالسالم درس بياموزيم ،بايد جستوجو کنيم
که جهانيهاي کربال چيست و چه پيامهايي براي امروز ما دارد.
اين پيامها را مطرح کنيم.اگر انس��ان امروز مخاطب پيام کربال
باش��د و از اسالم کربال را دريافت کند ،يقينا تبليغات ضد اسالم
شکس��ت خواهد خورد.بهترين سرمايهاي که امروز براي تبليغ و
طرح اس�لام در جامعه جهاني داريم ،معرفي کردن کربالست.به
عنوان مثال امروز در جامعه جهاني بحث کرامت انس��اني مطرح
اس��ت.کربال به ما آموخت که کرامت انس��اني خ��ود را به هيچ
قيمتي نفروش��يم ،تن به ذلت ندهيم ،اگر با عزت بميريم بهتر از
آن اس��ت که با ذلت زندگ��ي کنيم.آموزه جهاني ديگر کربال آن
اس��ت که حضرت اباعبدا ...عليهالسالم به ما آموخته که پيشتر
از آنکه دس��ت و پاي انسانها را آزاد کنيم ،بايد انديشه آنها را
آزاد کنيم.اين آموزه بزرگي است.آبراهام لينکن را همان بردگاني
کشتند که آنها را آزاد کرده بود ،چون رسم آزادگي را نياموخته
بودن��د بلکه فقط زنجير را از دس��ت و پاي آنها باز کرده بودند.
گفته شده وقتي زندان باستيل فرانسه را شکستند ،زندانياني که
س��الهاي س��ال با غل و زنجير زندگي کرده بودند خواستند که
آنها را به حالت قبل برگردانند چون نميتوانستند آزادانه زندگي
کنند.يعني آزادي انديشه بر آزادي دست و پاي انساني ارجحيت
دارد.امام حسين عليهالسالم اين آموزش را داد و سپس فرمودند:
«إن لم يکن لکم دين و کنتم التخافون المعاد کونوا أحرارا في
دنياکم» به اين معنا که اگر دين نداريد و از روز قيامت هم ترسي
در دل احس��اس نميکنيد ،الاقل در دنياي خود آزادهخو باش��يد.
آزادگي ولو منهاي دين باشد ،بازهم ارزش دارد.

انش��عابات اب و برق و گاز می باش��د ملک مذکور فاقد بیمه می باشد .پالک
فوق از س��اعت  9الی  12روز سه ش��نبه مورخ  1397/08/15واقع در اداره
صحن��ه خیابان مولوی کوچه اقاقیا  13اداره ثبت اس��ناد و امالک صحنه از
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ  390/650/000ریال شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت
بده��ی های مربوط به اب  ،برق  ،گاز اعم از حق انش��عاب یا حق اش��تراک
ومص��رف درصورتی که م��ورد مزایده دارای انها باش��د ونیز بدهی های
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود
م��ازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های ف��وق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق اجرا 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 1397/06/22 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی صحنه -نجفی
خواهان سیدشهاب ابوالوفایی دادخواستی به طرفیت خوانده نعمت اله فرجی
به خواس��ته صدور حکم مطالبه خسارت تقدیم شورای حل اختالف صحنه
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختالف صحنه ارجاع و به
شماره پرونده کالسه  1/153/97ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان فرصت یک
هفته پس از رویت جهت رویت نظریه کارشناسی در این شعبه حاضر گردد
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف صحنه شهرستان کرمانشاه
آگهي تحديد حدود اختصاصي
به اس��تناد ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف  ،تحديد حدود شش��دانگ
ي��ک قطعه زمين مزروعي داراي پالک  87فرعي از  -37اصلي واقع در قريه
ريگ چشمه علي آباد کتول به مساحت  7882/90متر مربع ملکي خانم زهرا
بلوکي فرزند علي س��اعت  9صبح روز ش��نبه م��ورخ  1397/7/14در محل
وقوع ملک واقع درعلي آباد کتول  ،روس��تاي ييالقي ريگ چش��مه ،اراضي
کش��اورزي منطقه پايين ريگ چش��مه بعمل خواهد آمد  .از اين رو چنانچه
مجاوري يا هرشخصي نس��بت به حدود يا حقوق ارتفاعي حقي براي خود
قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي
حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسليم
نموده و عالوه برآن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع
ثبتي دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضائ��ي تقديم نمايد در غير اينصورت
متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي ميتواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهي
عدم تقديم و درخواست را دريافت به اداره ثبت تسليم نمايد  .بديهي است در
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند
مالکيت خواهد نمود.
م.الف51839 :
تاريخ انتشار :پنجشنبه 1397/6/22
عيسي حسن قاسمي– رئيس اداره ثبت اسنادو امالک علي آباد کتول

مفق��ودی –ب��رگ س��بز خودروی س��واری س��ایپا
تیپ  132با مش��خصات مدل  1390به رنگ س��فید
روغنی به ش��ماره موتور  4118249به شماره شاسی
 S 1422290269109به ش��ماره پ�لاک ایران -72
 553م  35متعلق به آقای س��لیمان شریف پور عربی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

