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اخبار
دورخیز «عنکبوت» برای اکران در
سینمای پاییزه

«ابراهیم ایرج زاد» کارگردان جوان سینما بعد
از فیلم موفق «تابستان داغ» امسال با فیلمی
جدی��د راهی چرخه اکران خواهد ش��د ،فیلم
س��ینمایی «عنکبوت» روزپنجشنبه توانست
پروانه نمای��ش دریافت کند و انتظار می رود
این فیلم پاییز امس��ال اکران شود.به گزارش
میزان ،شکست آثار سینمایی در اکران تابستان
باعث شد تا بس��یاری از منتقدین بازگشایی
بدون برنامه س��ینماها را هدف قرار دهند ،اما
چرخ��ه اکران بی توجه به این انتقادات س��ه
فیلم تازه را به عنوان نمایندگان اکران پاییزه
راهی س��ینماها کرد ،آثاری که در س��ه روز
نخست خود موسوم افتتاحیه جمعا به فروشی
نزدیک به  ۸۰میلیون تومان رسیدند«.ابراهیم
ایرج زاد» کارگردان جوان سینما بعد از فیلم
موفق «تابستان داغ» امسال با فیلمی جدید
راهی چرخه اکران خواهد شد ،فیلم سینمایی
«عنکبوت» روز پنجش��نبه توانس��ت پروانه
نمایش دریافت کند و انتظار می رود این فیلم
پاییز امسال اکران شود.
«خورشید» پروانه نمایش گرفت

فیلم های «خورشید»
مجی��د مجی��دی و
«عنکبوت» ابراهیم
ایرج زاد مجوز نمایش
خ��ود را از ش��ورای
پروان��ه نمایش فیلم
های سینمایی دریافت کردند.به گزارش مهر ،
شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی برای
سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.این شورا در
جلسه اخیر خود با مجوز نمایش برای فیلمهای
«خورشید» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید
مجیدی« ،مرده خور» به تهیه کنندگی پروانه
مرزب��ان و کارگردانی ص��ادق صادق دقیقی و
«عنکبوت» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و
کارگردانی ابراهیم ایرج زاد موافقت کرد.

مدی��ر رادیو نمای��ش از راهان��دازی دوباره
«رادیو فیلم» که فیلمهای سینمای ایران
را ویژه نابینای��ان توضیح دار میکند خبر
داد.حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو نمایش
درباره تولیدات اربعین این ش��بکه به مهر
گفت  :اداره کل هنرهای نمایشی سه کار
وی��ژه اربعین تهیه میکند که یکی از آنها
ادامه مجموعه «به روایت تعزیه» است که
برنامه با محوریت اج��رای تعزیه رادیویی

تدارک «به روایت تعزیه» ویژه اربعین

است.وی ادامه داد :پیش از این  ۱۴قسمت
از این مجموعه برای ایام محرم و در رادیو
فرهنگ به تولید رسید و حاال  ۱۴قسمت
برای اربعین تولید میشود که با محوریت
قصههای حضرت معصوم��ه (س) و امام
رضا (ع) پخش میش��ود.افتخاری درباره
توضیح بیشتر از «به روایت تعزیه» گفت:
این مجموع��ه با تعزیه خوانهای معروف
اجرا میش��ود که تیمی را تشکیل دادهاند.

تعزیه معم��و ًال در حدود ی��ک و نیم تا ۲
س��اعت طول میکش��د و در این نسخه
رادیویی برنامه در حدود نیم ساعت طول
میکشد.مدیر رادیو نمایش با اشاره به آثار
رادیویی نیز بیان کرد :دو س��ریال رادیویی
هم داریم با نام «زائران راه» و «خط اول»
که در حال آماده س��ازی است و چند کار
ه��م برای دهه آخر صف��ر داریم .یک کار
ویژه با عنوان «رستگاری در برف» داریم

صدرنشینی سینمای آسیا در جهان

ک��ه نادر برهان��ی مرند مینویس��د و قرار
است خودش هم کارگردانی کند.افتخاری
با اش��اره به تغییرات در کنداکتور ش��بکه
تصری��ح کرد :کنداکت��ور رادیو نمایش در
مهرماه تغییراتی داشته است که از ابتدای
ماه اعمال شده است و از جمله مهمترین
این تغییرات این است که «رادیو فیلم» را
دوباره راه اندازی کردهایم.وی اضافه کرد:
«رادیو فیلم» برنامهای است که فیلمهای

س��ینمایی را ب��رای نابینای��ان توضیح دار
میکند و ابتدا توس��ط احمد شیشه گران
در رادیو ته��ران راه اندازی ش��د که بین
س��الهای  ۹۰تا  ۹۳ادامه داش��ت .بعد از
مدت��ی رادیو نمایش این اتفاق را ادامه داد
که در حدود  ۶۰تا  ۷۰فیلم به این ش��کل
توضیح دار شد .بعد از آن مدتی متوقف شد
و حاال دوباره با پخش برخی از این فیلمها
دوباره این رویداد را شروع میکنیم.

نویسنده کتاب مطرح کرد؛

«کوهستان آتش» روایتی از عملیات لشکر « ۲۷محمد رسول اهلل (ص)»
گروه فرهنگی :یک نویسنده کتاب گفت :تمام بخشهای کتاب «کوهستان آتش»
جذاب و خواندنی اس��ت ،خصوصا بخشهایی که به ویژگیهای ماموریتهای
اطالعات و شناس��ایی رزمندگان باز میگردد ،بیان خاطرات این افراد که چگونه
در هنگام انجام عملیات شناس��ایی ناگهان با دش��من رودر رو میش��وند در نوع
خود خواندنی اس��ت .گلعلی بابایی در گفتوگو با میزان پیرامون مضمون کتاب
«کوهستان آتش» گفت :کتاب «کوهستان آتش» از سلسه کتابهایی که اتفاقات
کارنامه عملیاتی لشکر « ۲۷محمد رسول اهلل (ص)» را بیان میکند ،در ادامه این
اثر کتابهای «ضربت متقابل»« ،همپای صاعقه» و کتاب «شرارهای خورشید»
تهیه شده است.وی در همین راستا ادامه داد :کتاب «کوهستان آتش» فعالیتها
و عملکرد نظامی لش��کر  ۲۷در عملیاتهای والفجر  ،۳والفجر  ۴و عملیات لغو
شده والفجر  ۵را مطرح و محور بررسیهای خود قرار داده است ،این اثر پنجم از
مجموعه «حماسه  »۲۷است که با مشارکت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
سپاه و نشر  ۲۷بعثت منتشر میشود.بابایی در مورد انتشار رویدادهای هشت سال
دفاع مقدس در مجموعه کتابهای منتشر شدهاش ابراز کرد :کتاب «کوهستان
آتش» رویدادهای مختلف جبهه و پشت جبهه حتی وقایع سیاسی اردیبهشت تا آذر
ماه سال  ۱۳۶۲را بیان کرده است .البتههای «ضربت متقابل»« ،همپای صاعقه»
پیش از این منتش��ر شدند ،این کتب وقایع را به ترتیب از روزهای آغازین هشت
س��ال دفاع مقدس روایت میکنند و اکنون کتاب «کوهستان آتش» و بعد از آن
کتاب «شرارههای خورشید» وقایع را تا پایان سال  ۱۳۶۲روایت خواهد کرد.وی
اظهار کرد :مدارک و مستندات پایه اصلی و اولیه تولید کتاب محسوب میشود،
اما از آنجا که استخراج مستندات کاری سخت و زمان بر است ،تولید کتابها با
تاخیر و یا حتی در مواردی با فاصله و یک در میان انجام شده است.نویسنده کتاب
«همپای صاعقه» ش��یوه نگارش کتاب «کوهستان آتش» را مطرح و بیان کرد:

کریمی :در «دادِ ستان»
آدمهایی داریم ،برآمده از جنگ

نویسنده س��ریال «دادستان» گفت :بحث جنگ را به طور مستقیم وارد قصه این
سریال نکردیم ،اما بحث های سیاسی و اجتماعی در سریال دیده میشود و آدمهایی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  8013075به کالسه  1422سال  98موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی اس��معیل ارودیان به کد ملی  2218898810صادره از تنکابن
فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  513متر مربع قسمتی از پالک 129
فرعی از اصلی  10بخش واقع ابکله س��ر کوچک خریداری ش��ده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19905198
تاریخ انتشار  :نوبت اول  99/6/29 :تاریخ انتشار  :نوبت دوم 99/7/12 :
هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره  8012820کالسه  327س��ال  99موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی لیال یزدانی به ک ملی  2218229870صادره از تنکابن فرزند
محمد تقی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  570متر مربع قسمتی از پالک 108
فرعی از  18اصلی بخش  3واقع در قریه کبو کالیه خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19905197
تاریخ انتشار  :نوبت اول  99/6/29 :تاریخ انتشار  :نوبت دوم 99/7/12 :
هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139960310019002580مورخ  1399/05/19هیات موضوع قانون تعیین
تکلی��ف موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی فریدونکن��ار تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم آنیتا مهدوی فرزند تقی نس��بت به  103.48س��هم مشاع از  260.64سهم ششدانگ یک قطعه
زمی��ن ب��ا بنای احداثی به مس��احت  260.64متر مربع به ش��ماره پالک  301فرع��ی از دو اصلی واقع در
فریدونکنار بخش  11خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 19905169
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/12 :
مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  8022078به کالسه  2041سال  97موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی اصغر مشکل گشا به کد ملی  128540342صادره از اصفهان
فرزند رحمت اله ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر انباری به مساحت  935مترمربع قسمتی از پالک
 112اصلی بخش  3واقع در قریه پلتکله خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع

س��بک نگارش کتاب کامال مستند و متکی بر اسناد و مدارکی است که در طی
هشت سال دفاع مقدس به صورت نوار و یا فیلم ضبط شده است ،در عین حال
گفتههای روایان و بخشهای ضبط شده بیسیمها حتی بخشی از مصاحبههایی
که در آن زمان ش��کل گرفته تدوین و برای تهیه کتابها در نظر گرفته ش��ده
است ،این کتاب در  ۱۲فصل شکل گرفته و از اردیبهشت تا آذر سال  ۶۲را در بر
میگیرد.بابایی ابراز کرد :انتهای و ابتدای رویدادها و حوادث در کتاب «کوهستان

آتش» کامال مش��خص بیان شده و جزئیات عملیاتها به خوبی مطرح شده اند.
وی به تدابیر فرماندهان در هش��ت س��ال دفاع مقدس پرداخت و افزود :بررسی
اسناد گوناگون گویای این مهم است که فرماندهان عنصر عقالنیت را همواره در
نبردها و عملیاتهای دوران دفاع مقدس در نظر داش��تند و هر حرکت که زمینه
را برای به خطر انداختن نیروها خودی فراهم میکرد را حذف میکردند و تالش
ویژهای داشتند تا با هم فکری و تجربه بهترین مسیر را انتخاب کنند.نویسنده کتاب
«ضربت متقابل» به ویژگیهای کتاب «کوهستان آتش» اشاره و بیان کرد :فصل
آخر کتاب «کوهس��تان آتش» متعلق به عکسها و توضیحات مختلف پیرامون
عملیاتها است ،بدین ترتیب حتی اگر فردی کتاب را مطالعه نکند و تنها عکسها
را بررسی کند میتواند وقایع و اتفاقات جبهه را مورد بررسی قرارداده باشد.وی در
مورد جذابیتهای کتاب «کوهس��تان آتش» تاکید کرد :تمام بخشهای کتاب
«کوهستان آتش» جذاب و خواندنی است ،خصوصا بخشهایی که به ویژگیهای
ماموریتهای اطالعات و شناسایی رزمندگان باز میگردد ،بیان خاطرات این افراد
که چگونه در هنگام انجام عملیات شناسایی ناگهان با دشمن رودر رو میشوند در
نوع خود خواندنی است.بابایی علت نامگذاری کتاب با عنوان «کوهستان آتش» را
بیان و خاطرنشان کرد :عمده عملیاتیهای که در کتاب «کوهستان آتش» روایت
شده عموما در مناطق کوهستان شکل میگرفته است ،در عین حال پناه گرفتن
در مناطق کوهستانی برای رزمندگان سخت بود و آنان مجبور بودند در پنگاههای
کوچک قرار بگیرند و دشمن از این شرایط استفاده میکرد و آنان را به گلولههای
توپ و آرپچی میبست ،حتی با کمک هواپیما کوه را با راکت میزد ،رزمندگانی
که در این عملیاتها شرکت داشتند همگی می گفتند که شدت بارش به شکلی
بود که گاهی احس��اس میکردیم زمین لرزه رخ داده و زمین زیر پایمان در حال
حرکت است ،لذا نام کتاب را «کوهستان آتش» گذاشتم.

داریم که آمده از جنگ هستند.پدرام کریمی نویسنده سریال «دادستان» به کارگردانی
مسعود ده نمکی در گفت و گو با فارس ،درباره این سریال گفت :این سریال مدتی
است که در حال تصویربرداری است و فکر میکنم اغلب سکانسهای داخل ایران
ضبط ش��ده باشد و س��کانس هایی باقی مانده که مربوط به خارج از کشور است.
وی درباره موضوع داستان سریال «دادستان» نیز بیان داشت :این سریال داستانی
معمایی پلیسی با رگه هایی از موضوع های سیاسی اجتماعی است و دغدغه هایی

که آقای ده نمکی در اغلب کارهایشان دارند در اینجا هم وجود دارد .باید بگویم دارا
و ندار ،معراجی ها و دادستان همه در یک مسیر در کنار هم قرار می گیرند و از هم
جدا نیس��تند.این نویسنده با بیان اینکه در این سریال ورودی غیر مستقیم به دفاع
مقدس هم داشتیم ،افزود :بحث جنگ را به طور مستقیم وارد قصه نکردیم اما بحث
های سیاسی و اجتماعی در سریال دیده می شود و آدم هایی داریم که آمده از جنگ
هستند و دغدغه های همان افرادی را دارند که به جبهه و جنگ رفتند.

قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19905711
تاریخ انتشار  :نوبت اول  1399.07.12تاریخ انتشار  :نوبت دوم 1399.07.28 :
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  8056885به کالسه  1025سال  98موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فاطمه هاش��م پور بلترک به کد ملی  2219782433صادره از
تنکابن فرزند نصرت ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای سرایداری به مساحت  335.08مترمربع
قسمتی از پالک 193فرعی از 20اصلی بخش  4واقع در قریه خوبانرزگاه خریداری شده از مالک رسمی لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19905696
تاریخ انتشار  :نوبت اول  1399.07.12تاریخ انتشار  :نوبت دوم 1399.07.28 :
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهی مزایده اموال منقول -دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه
 982889له مهدی ابراهیمی بطرفیت مصطفی موسوی یکسری اموال منقول بشرح  75عدد کت تک مردانه
با طرح و رنگ مختلف در سایزهای مختلف با برند پیرکاردین دارای طرح چهارخانه پارچه خارجی با استر
خوب متعلق به خانم فاطمه میرزاپور ارمکی را از مزایده بتاریخ  99/7/28روزدوشنبه ساعت  11صبح در
محل دفتراجرای دادگستری بفروش برس��اند .مزادیه از قیمت پایه  262500000ریال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی واگذار می گردد .برنده مزایده باید ده درصد بها را فلی المجس و مابقی را ظرف مهلت یکماه
پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.
صمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل خ بازار – بازار رضوان پ  37میباشد.
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل – حبیبپور
اجراییه 9/392/98
مشخصات محکوم له محمد زمان محمدجانی فرزند محمدجان با وکالت مجتبی الهقلی نتاج ملکشاه بنشانی
بابل نرسیده به فلکه کارگر جنب قنادی میخک طبقه دوم ساختمان پزشکان
مش��خصات محکوم علیه مهران داناشهابی فرزند برهان بنشانی ساری کمربندی بسمت نکا کوی اصحاب
جنب کوچه مسجد جلوبندی مهران  -زندان ساری
بموجب رای ش��ماره 582تاریخ  98/6/31شعبه 9ش��ورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه
محکوم است مبلغ با توافق طرفین با احستاب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به
میزان  19/000/000ریال تومان افزایش یافت .خوانده متعهد گردید مبلغ  3/000/000تومان به عنوان پیش
پرداخ��ت در تاریخ  98/8/1به خوانده پرداخت نماید .مابقی مبلغ بصورت اقس��اط ماهیانه هر ماه به میزان
 500/000تومان تعیین و خوانده متعهد گردید در اول هر ماه به حساب وکیل خواهان بشماره 0340479049
عهده بانک ملی واریز نماید.
مدیر شعبه 9شورای حل اختالف بابل
ابالغ دادنامه  -کالسه پرونده  9/390/98و شماره دادنامه 98/9/27-874
خواهان :محمدزمان محمدجانی فرزند محمدجان با وکالت مجتبی الهقلی نتاج ملکشاه به آدرس بابل میدان
کارگر جنب قنادی میخک س��اختمان پزش��کان طبقه  -2خواندگان  -1لیال ملکی فرزند عزت اله بآدرس امل
بلوار طلب املی دریای  42پالک  -2 -26159731355مهران دانا شهابی فرزند برهان بآدرس ساری – زندان
ساری
خواس��ته مطالبه وجه -رای قاضی شورا – در خصوص دعوی محمدزمان محمدجانی فرزند محمدجان به
وکالت مجتبی الهقلی نتاج ملکشاه بطرفیت خواندگان  -1لیال ملکی فرزند عزت اله  -2مهران دنا شهابی فرزند
برهان بخواس��ته مطالبه وجه به میزادن  180/000/000ریال بهاستناد یک فقره چک بانک اقتصاد نوین به
شماره  027465مورخ  96/2/15که به علت کسری موجودی گواهی عدم پرداخت از شعبه بانک ملی شعبه
عزیز بابل صادر گردید ش��ورا با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و س��متندات ابرازی بقای اصول مستندات
درید خواهان که ش��تغال به ذمه خوانده را مس��تصحب می نماید و خوانده نیز نسبت به دعوی خواهان و
مدارک ابرازی دفاع و تعرضی ننموده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را صحیح وارد تلقی مستندا به مواد
 198و  519و  523قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره ماده  2قانون صدور چک) خوانده را به پرداخت مبلغ
 180/000/000ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ  2/330/000ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و نیز حق

فیلم س��ینمایی «هش��تصد» ب��ه کارگردانی
گ��وآن هو اکران بین المللی خود را همزمان با
بازگشایی سینماهای چین آغاز کرده و توانسته
تا کنون به فروش مثال زدنی  ۴۵۰میلیون دالر
دست پیدا کند ،این فیلم با این مبلغ به عنوان
پرفروشترین فیلم سال  ۲۰۲۰در جهان شناخته
شده اس��ت.به گزارش میزان  ،فیلم سینمایی
«هشتصد» به کارگردانی گوآن هو اکران بین
المللی خود را همزمان با بازگشایی سینماهای
چین آغاز کرده و توانس��ته تا کنون به فروش
مثال زدنی  ۴۵۰میلیون دالر دس��ت پیدا کند،
این فیلم با این مبلغ به عنوان پرفروشترین فیلم
سال  ۲۰۲۰در جهان شناخته شده است.شاید
پیش از این فیلم سینمایی «موالن» به عنوان
بزرگترین شانس سینمای چین شناخته میشد،
اما ساخته کمپانی دیزنی هم اکنون با فروشی
معادل  ۶۴میلیون دالر رتبه دهم جدول فروش
جهانی را در اختیار دارد.فیلمهای «پس��ران بد
برای همیشه»« ،سونیک» و «تنت» رتبههای
بعدی جدول فروش جهانی را در اختیار دارند.
«نیکول کیدمن» درگیر
ماجرایی جنایی میشود

تازه ترین تصاویر از مینی سریال «عملزدایی»
منتش��ر ش��د ،این س��ریال با بازی «نیکول
کیدمن» ب��ه زودی پخش خود را آغاز خواهد
کرد ،این اثر توسط کمپانی «اچ بی او» پخش
خواهد ش��د ،اثری که ش��اید بتواند موفقیت
های قبل��ی کیدمن را ب��رای وی تکرار کند.
به گزارش می��زان ،تازه ترین تصاویر از مینی
سریال «عملزدایی» منتشر شد ،این سریال
با بازی «نیکول کیدمن» به زودی پخش خود
را آغاز خواهد کرد ،این اثر توسط کمپانی «اچ
بی او» پخش خواهد شد ،اثری که شاید بتواند
موفقیت های قبلی کیدمن را برای وی تکرار
کند .نویس��ندگی این سریال را «دیوید کلی»
بر عهده داشته است ،آخرین باری که نیکول
کیدمن و دیوید کلی در ش��بکه اچ بی او باهم
همکاری داشتند در مینی سریال «دروغهای
کوچک بزرگ» براساس رمانی به همین نام
بود که به دلیل موفقیت اش تصمیم به ساختن
فصل دوم آن گرفته ش��د.این بار این دو قرار
است در س��ریال جنایی اسرارآمیز دیگری به
نام «عمل زدایی» با یکدیگر همکاری داشته
باشند که براساس رمانی از هانف کورلیتز به نام
«باید میدانستی» ساخته خواهد شد.

الوکاله وکیل از باب رعایت قواعد تس��بیت والضرر در حق خواهان محکوم می نماید .اجرای احکام مکلف
اس��ت حق الوکاله وکیل و خس��ارات تاخیر تادیه را از تاریخ  96/2/15سررسید چک لغایت وصول محکوم
به محاس��به و در حق محکوم له ایصال می نماید .رای صادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی بوده و
ظرف بیست پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم محترم عمومی شهرستان بابل می باشد .و نسبت به خوانده ردیف دوم حضور ظرف مهلت بیست
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل – محسن سیار
ابالغ دادنامه  -کالسه پرونده  12/1128/98و شماره دادنامه 1399/2/30-131
خواه��ان  :اکبر ندرلو فرزند س��یف اله به آدرس بابل چهارراه ضرابپوری س��اختمان گل نرگس طبقه -4
خواندگان :کریم پرچگانی فرزند حسین و عبداله پرچگانی فرزند میرزاعلی هر دوبه آدرس زنجان خدابنده
روستای چوزک منزل شخصی کریم پرچگانی -خواسته :استراد اموال
رای قاضی ش��وراح در خصوص دعوی آقای اکبر ندرلو فرزند س��یف اله به طرفیت آقایان کریم پرچگانی
فرزند حس��ین وعبداله پرچگانی فرزند میرزاعلی بخواس��ته استراد لوازم نانوایی تافتون به انضمام هزینه
دادرس��ی خواهان بیان می دارد به استناد لیس پیوستی دس��تگاه های مورد مصرف نانوایی تافتون را به
خواندگان اجاره داده و خواندگان از استرداد آن استنکاف می روزند .در قبال دعوی خواهان خوانده کریم
پرچگانی فرزند عباس در جلسه حضور دارد و اظهار می دارد وسایل را برابر صورتجلسه تنظیمی تحویل
اکبر ندرلو داده ام و خوانده عبداله پرچگانی در جلس��ه حضور ندارد و الیحه ایی نیز ارایه نداده است .قلذا
با عنایت به محتویات پرونده قاضی ش��ورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد 198
و  515و  519حکم به استرداد دستگاه خمیرگیر و دستگاه پهن کن و تنور و میز کار و تهویه برقی و پکپ
آب برقی و پالت آرد و فرش ماش��ینی و گاو صندوق و پنکه برقی به انضمام مبلغ  2/080/000ریال هزینه
دادرس��ی بصورت تضامنی صادر و اعالم می نماید .رای صادره برای کریم پرچگانی حضوری اس��ت و
ظرف بیتس روز قابل تجدینظردر دادگاههای عمومی بابل می باش��د و برای عبداله پرچگانی رای صادره
غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضاء تاریخ واخواهی
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه  12شورای حل اختالف بابل
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغ با حق الشرب از چشمه سار شهمیرزاد طبق معمول محل پالک
 1327اصلی واقع در بخش  4ش��همیرزاد ملکی احمد ش��هابیان شماره شناس��نامه  86بواسطه اشکال در
درج آگهی و اجرای ماده  15و تبصره های الحاقی آن مقدور نیس��ت بنا به درخواس��ت مالک تحدید حدود
اختصاصی پالک فوق همراه با نقشه برداری رأس ساعت  11:30مورخ  99/8/20در محل انجام خواهد شد
 .لذا بدینوس��یله به مالک و مالکین امالک مجاور اعالم تا در روز مقرر در محل حضور بهم رس��انند مهلت
اعتراض از تاریخ تنظیم صورتجلس��ه سی روز می باشد .معترضینی که اعتراض به حدود را به این اداره
تسلیم می نمایند بایستی ظرف مدت یک ماه گواهی تسلیم دادخواست به مراجع قضائی را به اداره ثبت ارائه
نمایند در غیر اینصورت اعتراض آنها کان لم یکن تلقی میگردد.
تاریخ انتشار 99/7/12 :
حسین فزونی تلوکی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان
های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139960317007001523هیات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای علیرضا نجفی فرزند نصراله به شناس��نامه  5501و ش��ماره ملی  1861682069صادره
از بهبهان نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  98/36مترمربع در قسمتی از پالک 5875/17/38
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری ش��ده از مالک رس��می نصراله نجفی محرز گردیده اس��ت .لذا
مش��خصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند .می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/12 :
 8/175م  /الف

