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سفر به دنیای شگفت انگیز زنبورها، مورچه ها، 
وانه ها کتاب شد عنکبوت ها و پر

مجموع��ه چهار جل��دی »به دنبال مورچه ه��ا، زنبورهای 
عس��ل، عنکبوت ها و پروانه ها« از سوی نش��ر کتاب جمکران 

روانه بازار کتاب شد.
»ب��ه دنب��ال مورچه ها« دنی��ای مورچه ه��ا را از زبان یک 

مورچه بیان می کند. »به دنبال زنبورهای عسل« نیز به زندگی 
پرماجرای زنبورهای عس��ل اشاره دارد. »به دنبال پروانه ها« به 
دنبال پروانه ها می رود تا زندگی آن ها را از پس داستانی کودکانه 
روایت کند. »به دنبال عنکبوت ها« نحوه زندگی عنکبوت ها را 

از نزدیک بررس��ی می کند و با زبانی س��اده شرح می دهد. این 
مجموعه چهار جلدی با ترجمه هدی حشمتیان و تصویرگری 
دانیل هووارث منتش��ر شده اس��ت. هر کدام از این کتاب ها در 

38 صفحه و با قیمت 3000 تومان منتشر شده است.

هر
 م

تبسم های جبهه در نماز جمعه معرفی شد
در آس��تانه س��الروز فتح ب��زرگ خرمش��هر، کتاب 
»تبس��م های جبه��ه«، به قلم حمید داودآب��ادی در نماز 

جمعه های کشور معرفی شد.
ش��اید در کنار هم قرار دادن جنگ و شوخی، کمی 
غیرمنتظره باش��د؛ اما ناب ترین شوخ طبعی ها را به شکل 
ساده و صمیمی در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس 
می ت��وان پیدا کرد ک��ه تاکنون چندان ب��ه آن پرداخته 
نش��ده اس��ت. داش��تِن زباِن خ��وش، باط��راوت، معطر، 
مهّذب و لطیف، در نظر اهل جهاد و ش��هادت، کمترین 
باقیات الصالحات رزمندگان اس��ام اس��ت. وقتی زمین و 
زم��ان در آتش التهاب و جنون دنیای دیوانه امروز زیر و 
ِزبَر ش��دند، ملعبه و بازیچه ساختن مرگ، در جای جای 
فرهنگ جبهه ها خصوصاً ش��وخ طبعی هایش چشم ها را 

متحّیر می کرد.
کتاب »تبس��م های جبهه« کاری متفاوت از حمید 
داودآب��ادی اس��ت ک��ه به خاط��رات باصف��ا و خواندنی 

بچه های جبهه و جنگ می پردازد. 
کتاب »تبسم های جبهه« را انتشارات مؤسسه شهید 

کاظمی منتشر کرده است.

ود  ماه عسل ۹۶ به پیشواز ماه رمضان می ر
»ماه عسل ۹۶« امسال وارد دوازدهمین سال تولید و 
پخش خود می ش��ود و این در حالی است که پیش تولید 

این برنامه از پاییز ۹۵ به طور جدی آغاز شده است.
آنط��ور که احس��ان علیخانی تهیه کنن��ده و مجری 
ای��ن برنامه پیش از این نی��ز اعام کرده بود اتاق فکرش 
با برگزاری جلس��ات متعدد در زمینه ه��ای مختلف کار 
خودش��ان را تقریبا یکس��ال پیش از آغ��از پخش برنامه 

شروع کرده اند.
یکی از تفاوت های پروسه پیش تولید این برنامه در 
سال ۹۶ با سال های گذش��ته اش ارتباط بیشتر با مراکز 
تحقیقاتی/ پژوهشی، آسیب شناس��ی های متعدد درباره 
موضوعات مختلف، برگزاری جلس��اتی با کارشناس��ان و 

صاحبنظران در زمینه های گوناگون است. 
همچنین از آنجا که رس��الت خاص این برنامه روایت 
قصه های مردم اس��ت و مردمی بودن یکی از ویژگی های 
اصلی »ماه عسل« است گروه تولید و اتاق فکر این برنامه 
در فضای مجازی ب��ا راه اندازی روبات تلگرامی انتقادات و 
پیش��نهادات مخاطبان خود را پی��ش از آغاز برنامه مورد 
ارزیابی و تامل روی آن را در دستور کار قرار داده است. 

جشنواره فیلم و عکس انتخابات ۹۶ 
معاونت امور استان های رسانه ملی جشنواره فیلم و 

عکس انتخابات ۹۶ را برگزار می کند.
جشنواره فیلم و عکس انتخابات ۹۶ از سوی معاونت 
امور اس��تان های رس��انه ملی و با همکاری ش��بکه های 
رادیویی و تلویزیونی در سراس��ر کش��ور برگزار و شرکت 
کنندگان تا پایان اردیبهش��ت ماه سال جاری می توانند 

آثارشان را به پایگاه اینترنتی »نگاه« ارسال کنند.
در این مس��ابقه آثار صرفا تولیدی )تهیه شده توسط 
موبای��ل یا دوربین( در قالب ویدئ��و و عکس قابل پذیرش 
اس��ت. آثاری که در قالب آلبوم تصویری )مجموعه عکس( 
تهیه و ارس��ال می شوند باید با فرمت jpg بوده و همگی با 
هم و بدون فولدر تحت یک فایل zip ش��ده و برای سایت 
www.negahmedia.ir ارسال شود. همچنین حداکثر 
حجم فایل قابل پذیرش برای آلبوم تصویری فایل zip شده 

10 مگا بایت است، نام فایل های عکس، عددی نباشد.
ترجی��ح ب��ر این اس��ت که تاری��خ، زم��ان و مکان 
عکس��برداری روی عکس ها شامل استان، خیابان، محل 
و... ذکر ش��وند. فرمت آثار ویدیوئی نیز 4mp و حداکثر 
حجم مجاز 20 مگابایت و حداکثر زمان ۵ دقیقه است.

نهنگ عنبر۲ در آستانه ۵ میلیارد
فروش فیلم های سینمایی در هفته گذشته بهتر بود 

و فیلم »نهنگ عنبر 2« با اقبال بیشتری مواجه شد.
پنج ش��نبه شب گذش��ته این فیلم در اکثر سالن های 
تهران و شهرستان فیلم با فروش فوق العاده مواجه شد و هم 
اینک فروش فیلم در شرایطی که اکثر مردم درگیر انتخابات 

بودند به رقم 4 میلیارد و ۹00 میلیون تومان رسید.
»برادرم خس��رو« نیز در میان فیلم های اجتماعی با 
اقبال مواجه شد و به فروش 2۵0 میلیون تومان رسید.

»گش��ت 2« هم اکنون به ف��روش کل 18 میلیارد و 
800 میلیون تومان رس��ید و فیلم »خوب، بد، جلف« به 

فروش 1۶ میلیارد و ۵0 میلیون تومان دست یافت.
 »ویایی ها« در تهران به فروش یکصد میلیون و در 
شهرستان به فروش 40 میلیونی دست یافت که در کل 

140 میلیون تومان فروش فیلم در گیشه سینما بود.
»آش��وب« در تهران یکصد میلیون و در شهرستان 
30 میلیون تومان فروش داش��ت ک��ه در کل به فروش 

130 میلیون تومان رسید.
 »نقطه کور« هم به عدد 310 میلیون تومان رسیده 

است.

نامه علی اکبر رائفی پور به امیر تتلو
علی اکبر رائف��ی پور محقق و پژوهش��گر در نامه ای 
سرگش��اده به امیرحسین مقصودلو نوشت: »به خاطر این 
روزها به حالت غبطه می خ��ورم. نه فقط از این جهت که 
مظلوم واقع شده ای! بلکه بیشتر برای این که معیار تشخیص 
حق از باطل گشته ای. نگران فحش ها و بی احترامی هایشان 
نب��اش! این روزها باید در تاریخ این مرز و بوم ثبت ش��ود! 
کاری ندارم بزرگوارانی که این نوشته را می خوانند، به چه 
عزیزی رای می دهند، هر که رای بیاورد رئیس جمهور ایران 
و همه ایرانیان است. اما با این کار دارم، که عده ای که صبح 
و شب دم از آزادی می زنند و حتی از حق سگ ها می گویند 
چرا برای مخالفان سیاسی شان پر ارزنی احترام قائل نیستند! 
این دیکتاتوره��ای لیبرال هرکه برخافش��ان فکر کند و 
حرفی بزند را قلع وقمع می کنند. این ها دم از مردم می زنند 
اما اساس��ا مرادشان از مردم، س��اکنان اتوبان همت به باال 
است! مگر ندیدی یکی از همین ها اخیرا گفته است: رعیت 
دنبال یک گونی سیب زمینی و یک گونی برنج بیشتر است! 
دقت کن! او مردم را رعیت خطاب می کند همان مدلی که 
ارباب ها مردم را خطاب می کردند.دموکراس��ی در نگاه این 
جماعت یعنی تو حق داری فقط شبیه آنها فکر کنی وگرنه 
عقب افتاده هستی! مگر نشنیده ای که بزرگان سیاسی هم 
فکرش��ان هم مانندخودشان به مردم شهرستان ها توهین 
می کنند و آنها را فاقد شعور سیاسی می دانند! چرا؟ چون 
در انتخابات به کاندیدای آنها رای نداده بودند! اصا در نگاه 
این ها س��اکنان شهرستان ها، شهروند درجه دو به حساب 
می آیند و هیچ چیزشان شبیه آدمیزاد و انسانهای متمدن 

نیست. نه شوخی هایشان، نه لهجه شان و نه انتخابشان!«
رائفی پور اضافه کرده: »یادت می آید سال 88 در دفاع 
از موس��وی خواندی؟ چرا آن موقع به تو حمله ای نشد؟ با 
استاد استاد گفتن هایشان برای شجریان هم کاری نداشته 
ب��اش! او هم اگر مخالف این ها س��خن بگوید روزگارش را 
س��یاه می کنند! مگر ندیدی قبل از تو با شهاب حسینی، 
علیرضاافتخاری، لیا اوتادی، الهام چرخنده، مهران مدیری، 
عل��ی رام نورایی، امین حیایی و ... چه کردند؟ همین االن 
هم خیلی از هنرمندان، مخالف این جماعت می اندیشند 
منتها مانند تو شجاعت ابراز عقیده شان را ندارند، بندگان 
خدا می ترس��ند، تو هم به آنها حق بده و ترسش��ان را به 
رویشان نیار! پریروز یکی از خواننده ها با من تماس گرفت و 
گفت : به من می گویند اگر طی همین دو روز از آقای دکتر 
روحان��ی حمایت کنی مجوزت را خواهی گرفت و گرنه ... 
به های و هویشان کاری نداشته باش اینها عده ای اندک اما 

پر سر و صدایند اما مهم این است که اندک هستند«
در بخ��ش دیگری از این نامه آم��ده »بخوان برای 
همان کسانی که به یک کیسه برنج بیشتر می اندیشند. 
بخوان برای همه شهرس��تانی ها و روس��تایی ها بخوان 
برایت��رک و ف��ارس و عرب و کرد و ل��ر و بلوچ و گیلک 
و کرمان��ج. بخوان ب��رای کارگر های بیکار ش��ده ی ارج 
و داروگ��ر و قن��د ورامین و چرم خاورمیانه و کاش��ی و 
س��رامیک و نس��اجی و آزمایش و فوالدسهند و روغن 
نباتی ق��و و ایران چوب و ... راس��تی کارگرهای معدن 
ی��ورت که 4 م��اه حقوق ماه��ی هفتصدوپنج��اه هزار 
تومانی ش��ان را ن��داده بودند ه��م یادت ن��رود. بخوان 
ب��رای آن جوانی که در حلب ایس��تاد تا ناموس همین 

پرسروصدا ها در جلوی پای داعشی ها نخوابد!«
در س��طرهای انتهایی این نامه آمده »و ش��نیده ام 
همان ها که ب��ه رئیس جمهور قبل اعت��راض می کردند 
که چرا عکس پرس��نلی زهرا رهن��ورد را در مناظره ها 
نشان داده، االن کارشان شده انتشار عکس های سالهای 
پیشین تو!! عیبی ندارد! سرت را باال بگیر و خدا را شکر 
کن که به واس��طه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت 
محکم باش��د پهلوان ! تو فقط بخوان، بخوان برای مردم 

و دلت را بسپار به ضامن آهو!«

آگهى مزايده اموال غيرمنقول ( اسناد رهنى)
 به موجب پرونده اجرائى كالسه 9500183 ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 51256 فرعى از 1- اصلى بخش 10- گنبد به مساحت 204/33 
مترمربع مورد ثبت 106784 و 109816 دفترجلد 583 و 606 صفحه 7 و 136 به شــماره ورقه مالكيت 301417 و 416629 ثبت و صادر و مع الواســطه 
به آقاى يوســف والى زاده منتقل شــده است محدود به حدود شماال:ديواريست به طول40 سانتيمتر به كوچه به عرض 8 متر شرقا: درسه قسمت اول درب و 
ديواريست به طول 4/30 متر به خيابان شهيد خدايوسفى دوم درب و ديواريست به طول23/72 متر به خيابان شهيد خدايوسفى سوم ديواريست به طول30 
سانتيمتر به خيابان شهيد خدا يوسفى جنوبا: ديوار به ديوار به طول 18/15 متر به شماره باقيمانده 21041 فرعى غربا: ديوار به ديواريست به طول 21/37 
به شماره باقيمانده 21716 فرعى كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ-/7/278/950/000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق در نشانى: گنبد تقاطع خيابان 
فرودگاه و خدايوسفى كد پستى 4971756578 و كاربرى پالك فوق مسكونى و تجارى مى باشد كل اعيانى پالك 455 مترمربع وبا قدمت حدود 5 سال كه تقريبا 
32 متر آن دو مغازه با كاربرى تجارى و 38 مترمربع از آن يك مغازه با كاربرى انبارى و 385 مترمربع ديگر با كاربرى مسكونى در دو طبقه داراى اسلكت بتن آرمه 
و ســقف تيرچه بلوك درب و كركره اى مشــبك نماى سنگى و ضمنا شكل هندسى عرصه نا منظم مى باشد داراى انشعابات منصوبه كه برابر گزارش مامور اجرا 
ملك مزبور درتصرف مديون مى باشد و پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1396/03/21 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس 
واقع در گنبد خ امام خمينى جنوبى جنب هالل احمر ازطريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده ازمبلغ-/7/278/950/000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم ازحق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف درصورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت و نيزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول مى گردد.ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت و مكان مقرربرگزارخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 

96/02/30 م–الف:8105
                          على سرايلو – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 139603929116000004- تاريخ آگهى: 1396/02/03- شماره پرونده: 8704029116000061- و 8704029116000056 
و 8904029116000129و8904029116000128 و8904029116000073و 8704029116000057- بموجب پرونده اجرايى كالســه م/109- 
921 (8700057) و م/110-922 (8700056) له بانك ملى مهديشهر عليه مهدى مختارى فرزند حاجى آقا و غيره و كالسه 102م878 (8700061) و 144 
م 1138 (8900129) و 148 م 1154 (8900073) عليــه علــى مختارى و كالســه 143و1137 (8900128) عليه قلى مختارى به ضمانت مهدى مختارى به 
موجب قراردادهاى شــماره 141893 و 142328 و 144085 و 141612 و 141808 و 8404537 جمعاً به مبلغ 747/722/965 ريال بابت اصل و مبلغ 
268/378/326 ريال خســارت تاخير و هزينه هاى اجرائى و خســارت روزانه درخواســت صدور اجرائيه نموده اســت كه اجرائيه هاى صادره در مورخه 15 و 
1389/6/18 و 1387/8/12 و 1387/12/13 به بدهكار و ضامنين ابالغ و صحت ان توسط مسئول مربوطه گواهى گرديده كه پس از طى تشريفات قانونى 
و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار و با درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات خود درخواست بازداشت و ارزيابى ششدانگ يك باب ساختمان به پالك ثبتى 
2439 و قطعات تفكيكى ان واقع در بخش سه مهديشهر به مالكيت مهدى مختارى به موضع مهديشهر ، بلوار نماز ، روبروى اداره گاز مهديشهر را نموده است كه 
پس از استعالم از شعبه امالك نسبت به بازداشت اصل و مازاد آن اقدام نموده است كه سند مالكيت ذيل ثبت شماره 2698 صفحه 190  جلد 26 بدين حدود 
شماالً به طول 20 متر پى به پى قطعه 5 تفكيكى شرقاً اول به طول 40/9 متر دوم به طول 30/5 متر پى است به پياده رو خيابان جنوباً به طولهاى 20/9 متر و 
40/12 متر به نهر عمومى غرباً به طول 80/8 متر به زمين 2465 حدفاصل مرز اشتراكى بنام مهدى مختارى فرزند حاج آقا صادر و تسليم گرديده است كه مالك 
برابر گواهى پايانكار ساختمان شماره 14272 مورخ 1389/7/5 آپارتمان چهارطبقه (همكف ، اول ، دوم ، سوم) در آن احداث نموده كه وضعيت آپارتمان ها به 
شرح زير مى باشد.  الف) مغازه ها: 1- ششدانگ يك باب مغازه به شماره پالك ثبتى 2439/6 قطعه اول تفكيكى به مساحت 28/45 مترمربع با قدرالحصه از 
عرصه و ساير مشاعات و مشتركات واقع در طبقه همكف كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 17801 صفحه 282 دفتر 128 صادر و تسليم مالك گرديده است و به 
مبلغ 654/350/000 ريال ارزيابى گرديده است. 2- ششدانگ يك باب مغازه به شماره پالك ثبتى 2439/7 قطعه دوم تفكيكى به مساحت 42/23 مترمربع با 
قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات واقع در طبقه همكف كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 17804 صفحه 293 دفتر 128 صادر و تسليم مالك گرديده 
است و به مبلغ 844/600/000 ريال ارزيابى گرديده است.3- ششدانگ يك باب مغازه به شماره پالك ثبتى 2439/8 قطعه سوم تفكيكى به مساحت 19/45 
مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات كه سند مالكيت ذيل ثبت 17797 صفحه 270 دفتر 128 صادر و تسليم مالك گرديده است و به 
مبلغ 389/000/000 ريال ارزيابى گرديده است. ب- واحدهاى مسكونى) 1- ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به شماره پالك ثبتى 2439/9 قطعه 
4 تفكيكى واقع در طبقه اول به مساحت 148/12 مترمربع كه 2/43 متر آن بالكن سقف و 15/9 مترمربع آن پيشرفتگى است به انضمام انبارى شماره يك به 
مساحت 2/18 و پاركينگ شماره 2 با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات داراى هال و پذيرايى و دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتى (حمام 
و توالت) مى باشد كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 17808 صفحه 306 دفتر 128 صادر و تسليم ملك گرديده است به مبلغ 1/002/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است.2- ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به شماره پالك ثبتى 2439/10 قطعه 5 تفكيكى واقع در طبقه دوم به مساحت 87/80 مترمربع كه 
9/15 مترمربع آن پيشرفتگى است بانضمام پاركينگ شماره يك به مساحت 8 مترمربع و انبارى شماره 3 به مساحت 1/78 مترمربع داراى هال و پذيرايى و  دو 
اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس بهداشتى (حمام و توالت) مى باشد كه سند مالكيت ذيل ثبت 17808 صفحه 302 دفتر 128 صادر و تسليم مالك گرديده 
است و به مبلغ 640/940/000 ريال ارزيابى گرديده است. 3- ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به شماره پالك ثبتى 2439/11 قطعه 6 تفكيكى واقع 
در طبقه دوم به مساحت 55/29 مترمربع بانضمام انبارى شماره 2 به مساحت 1/92 مترمربع و داراى هال و پذيرايى و يك اتاق خواب ، آشپزخانه و سرويس 
بهداشتى (حمام و توالت) مى باشد كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 17806 صفحه 299 دفتر 128 صادر و تسليم مالك گرديده است و به مبلغ 400/000/000 
ريال ارزيابى گرديده است. 4- ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به شماره پالك ثبتى 2439/12 قطعه 7 تفكيكى واقع در طبقه سوم به مساحت 87/80 
مترمربع كه 15/90 مترمربع آن پيشرفتگى است بانضمام پاركينگ شماره 3 به مساحت 8 مترمربع و انبارى شماره 4 به مساحت 1/81 مترمربع داراى هال و 
پذيرايى و دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتى (حمام و توالت) مى باشد كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 1785 صفحه 296 دفتر 128 صادر و تسليم 
مالك گرديده است و به مبلغ 640/940/000 ريال ارزيابى گرديده است. 5- شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به شماره پالك ثبتى 2439 باقى مانده 
قطعه 8 تفكيكى واقع ذيل ثبت 2698 ص 190 دفتر 26 به مساحت زيربناى 55/29 مترمربع در طبقه سوم بانضمام انبارى شماره 5 به مساحت 3/07 مترمربع 
با قدرالســم از عرصه و ســاير مشاعات و مشــتركات داراى هال و پذيرايى ، يك اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس بهداشتى (حمام و توالت) مى باشد به مبلغ 
400/000/000 ريال ارزيابى گرديد واحدهاى آپارتمان داراى هال و اطاق خواب و پذيرايى با كف سراميك و ديوار و سقف سفيد كارى ، آشپزخانه ها داراى كف 
سراميك و ديوار تا زير سقف كاشيكارى و داراى كابينت و حمام و سرويس هاى بهداشتى با كف سراميك و ديوار تا زير سقف كاشى كارى و واحد مستقالً داراى 
انشعاب آب و برق و گاز شهرى مى باشند كه به دليل عدم پرداخت  ديون قرارداد شماره هاى فوق بانك ملى مهديشهر منجر به صدور اجرائيه گرديده و طى نامه 
شماره 33313/2531/04 مورخ 1393/06/03 ضمناً اعالم ميزان طلب به مبلغ 1/827/831/400 ريال درخواست برگزارى مزايده نموده كه برابر نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى به شماره وارده 9305029116000279 مورخ 1393/3/10 جمع 4 واحد مسكونى و تجارى جمعاً به مبلغ 4/971/830/000 
ريال ارزيابى گرديده اســت و مزايده به ترتيب از مبلغ ارزيابى قطعات شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد ضمناً در روز مزايده نيم عشر 
اجرائى و حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا نقدا وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب 
آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده در روز چهارشنبه مورخ 1396/3/17از ساعت 9 الى 12 
ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خيابان ملت ، اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان – شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى بوده و خريداران مى 
توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلســه شــركت نمايند در صورتى كه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ 
پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت 
خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل 

رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1396/2/30
 رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى دعوت افراز
چون آقاى على اصغر  اكبرى زاده فرزند محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 2327- اصلى واقع در بخش 1- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست 
شماره 1926- ز مورخ 96/2/18 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/3/10 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه مورخه 1396/2/30- م الف/460
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا ميرى مقدم فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1632- اصلى واقع در بخش 1- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 
2030- ز مورخ 96/2/20 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده 
و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا 
در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 96/3/13 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 

صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه مورخه 1396/2/30- م الف/469
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقايان غالمرضا محمودى و محمدرضا محمودى فرزند عباس احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/200- اصلى واقع در بخش 2- سيســتان شهرســتان 
زابل طبق درخواســت شــماره 1939- ز مورخ 96/2/19 تقاضاى افراز ســهمى خود را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشــخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/3/17 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: شــنبه مورخه 

1396/2/30- م الف/458
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابــر رأى شــماره 139560322002011149-95/10/23 هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم جواد كمالى خالقداد فرزند امير بشــماره شناسنامه 
3661061836 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك 218 فرعى از 1 واقع در بخش دو سيستان كوچه منشعبه از بلوار 
ميرحســينى خريدارى از مالك رســمى آقاى / رستم پورزنجانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/461– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 

1396/2/30 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/3/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابــر رأى شــماره 139560322002011142-95/10/23 هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم رضا كمالى خالقداد فرزند امير بشــماره شناســنامه 
3661005227 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالك 218 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان كوچه منشعبه از 
بلوار ميرحسينى خريدارى از مالك رسمى آقاى رستم پورزنجانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. توضيحات: شماره فيش 087249 صحيح است. 

م الف/462– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/2/30 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/3/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139660326005000182- مورخ 1396/2/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم / آقاى يزدان مراد كيانى فرزند محمد مراد بشماره شناسنامه 
يك و به شــماره ملى 3962375724 صادره از نهاوند در ششــدانگ يكباب ســاختمان به مساحت 124/89 مترمربع قسمتى از پالك – فرعى از 2710 اصلى 
بخش يك حوزه ثبتى نهاوند واقع در نهاوند جنب كالنترى 13 ميدان امام حسين پشت فروشگاه ابوطالب كيانى حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى 
يزدان مراد كيانى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: شنبه 1396/2/30 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 1396/3/16- م الف/1188
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به على اصغر باغجرى فرزند عباس فعال مجهول المكان ابالغ ميشود كه بانك قوامين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 
اول شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 1/95/674 ثبت و براى مورخ 96/4/14 ساعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 
73 ق-آ-د-م مراتب يكنوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج ميگردد شما ميتوانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان سبزوار 
به نشــانى چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 

شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
نهايــى شــماره  تصميــم  جزايــى ســابق)   102) دماونــد  دو شهرســتان  كيفــرى  دادگاه  كالســه 9509982211600439 شــعبه 102  پرونــده 
9609972210700184- شاكى: آقاى رضا نوروزى داريونى فرزند نوروز به نشانى تهران تهرانپارس نبش 178 غربى شهيد قهارى پ 80 طبقه 5- متهمين: 
1- آقاى مرتضى نوروزى داريونى فرزند نوروز به نشانى مجهول المكان 2- آقاى عبداله نوروزى فرزند نوروز به نشانى تهرانپارس خ 180 غربى پ28- اتهام 
ها: 1- شركت در ضرب و جرح عمدى 2- تخريب وسايل 3- توهين به اشخاص عادى 4- ضرب و جرح عمدى با چاقو 5- تهديد با چاقو (راى دادگاه) در خصوص 
شكايت آقاى رضا نوروزى فرزند نوروز عليه متهم آقاى مرتضى نوروزى و عبداهللا نوروزى دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به شاكى ، نظر 
به شكايت شاكى خصوصى و كيفرخواست دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و نظريه پزشكى قانونى و اظهارات شهود و عدم حضور متهمين در دادسرا 
و دادگاه وساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهمين مذكور در خصوص اتهام مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 
448و449 الــى 451و 462و488و709و714و608 از قانــون مجازات اســالمى متهمين موصوف را در خصوص جنبه خصوصى جرم ايراد ضرب و جرح عمدى 
متســاوياً به پرداخت يك و نيم هزارم  از ديه كامله بابت كبودى پهلوى  چپ و يك درصد از ديه كامله بابت حارصه آهيانه چپ و نيم درصد از ديه كامله بابت 
حارصه ســمت راســت قفســه سينه در حق آقاى رضا نوروزى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

مرجع و سپس با توجه به ميزان ديه قطعى مى باشد. م الف/329
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
نهايــى شــماره  تصميــم  جزايــى ســابق)   102) دماونــد  دو شهرســتان  كيفــرى  دادگاه  كالســه 9509982211700970 شــعبه 102  پرونــده 
9609972210700172- شــكات: 1- آقاى ســروش ولى زاده پرچل فرزند حبيب اله به نشــانى بومهن خ حاج منصور شهرك طالئيه فاز 2 رديف 3 بولك 23 
واحد 7-2-آقاى سينا كامران فرزند على به نشانى بومهن خ حاج منصور شهرك طالئيه فاز 2 رديف 3 بلوك 23 واحد 9- متهم: آقاى منصور طبيعت پور فرزند 
على اصغر به نشانى دماوند روبروى دانشگاه آزاد طبقه فوقانى كافه كالج ، اتهام: ايراد صدمه بدنى غير عمدى بر اثر تصادف رانندگى (راى دادگاه) در خصوص 
شكايت آقاى سينا كامران فرزند على و آقاى سروش ولى زاده پرچل فرزند حبيب اله عليه آقاى منصور طبيعت پور فرزند على اصغر به اتهام بى احتياطى در امر 
رانندگى منجر به صدمه بدنى غير عمدى شكات نظر به شكايت شكات خصوصى و كيفرخواست دادستان محترم و نظريه كارشناس تصادفات مبنى بر مقصر بودن 
متهم و نظريه هاى پزشكى قانونى و تحقيقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعيات بالوجه متهم در مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در دادسرا و در دادگاه و ساير 
قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 714و717و549و709و449و709و710و712و717 از قانون مجازات 
اسالمى متهم موصوف را در خصوص جنبه خصوصى جرم به پرداخت جمعاً پنج درصد از ديه كامله بابت هفت مورد حارصه بر روى بينى و سمت راست صورت و 
ساعد راست و باالى ابروى راست و بازوى راست و زانوى راست و ساق پاى راست و نيم درصد از ديه كامله بابت ارش حارصه پهلوى راست در حق آقاى سروش 
ولى زاده و پرداخت جمعاً سه درصد از ديه كامله بابت پنج مورد حارصه بر روى آرنج رات و ران راست و ساق پاى راست وزانوى راست و سمت راست صورت 
در حق آقاى سينا كامران محكوم مى نمايد كه متهم بايد مطابق مفاد مواد 488 و 489 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1393 ظرف دو سال قمرى از تاريخ وقوع 
جرم و در هر سال نصف ديه را به محكوم له پرداخت نمايد در خصوص جنبه عمومى جرم نيز متهم موصوف را با اعمال مواد 37و36و68و86 از قانون مجازات 
اسالمى به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

مرجع و سپس ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/327
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)

دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماوند به موجب كيفرخواســت شــماره 960127 در پرونده كالسه فوق براى احد آقامحمدى به اتهام توهين و تهديد 
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/04/24 ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.م الف/324
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكــوم لهم: صديقه آقاجانى نــورى فرنزد محمد ابراهيــم دماوند پل اوره ك طراوت پ 9- مشــخصات محكــوم عليه/ محكوم 
عليهــم: علــى ايزد پناه مجهــول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره 9610092210100268 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509972210100974 محكوم عليه ملزم است به فك پالك از خودروى مورد دعوى (سوارى پرايد به شماره انتظامى 155م71-  ايران 22) از حيث اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى از باب تسبيب در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار 
ريال به عنوان نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 

34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/312
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى ) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: بنياد 15 خرداد به نشانى تهران خ جمهورى خ ابوريحان ك رازى پ 23- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: احمد 
محمد رضائى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9509972210300879 صادره از شعبه سوم حقوقى دماوند محكوم 
عليه محكوم است به تخليه و انتزاع يد مستاجر از محل عين مستاجره و پرداخت مبلغ 880000 ريال هزينه ى دادرسى و حق الوكاله وكيل كه از ناحيه اجراى 
احكام محاسبه مى شود در حق محكوم له و نيز نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه بايد كارسازى نمايد (رعايت تبصره 2 ماده 306 ضروريست). محكوم 

عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/332
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى ) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: بنياد 15 خرداد به نشانى تهران خ جمهورى خ ابوريحان ك رازى پ 23- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: حسين 
ملكيان ثابت مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9509972210300880 صادره از شعبه سوم حقوقى دماوند محكوم 
عليه محكوم است به تخليه و انتزاع يد مستاجر از محل عين مستاجره و پرداخت مبلغ 880000 ريال هزينه ى دادرسى و حق الوكاله وكيل كه از ناحيه اجراى 
احكام محاسبه مى شود در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه بايد كارسازى نمايد (رعايت تبصره 2 ماده 306 ضروريست). 

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/330
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى ) دادگسترى شهرستان دماوند

س��یدضیاء هاشمی در رابطه 
دی�د با افزایش ف��روش 2 میلیارد زاوی�ه 

تومانی سینماها در نوروز ۹۶ 
که هم��راه با کاهش نگ��ران کننده بی��ش از 20 
درصدی مخاطب همراه بوده اس��ت گفت: کیفیت 
پایی��ن فیلم ها و عدم تبلیغات مناس��ب باعث افت 
20 درصدی مخاطب شده است اگر در نوروز سال 
قبل ما ش��اهد فروش بسیار باالی فیلم ها بودیم به 
دلیل تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای بود و 
تأثی��ر ای��ن تبلیغات ب��ر افزایش ف��روش نکته ای 

غیرقابل انکار است.
مدیرعام��ل جامع��ه صنف��ی تهیه کنندگان و 
تهیه کنن��ده س��ینما در گفت وگو با س��ینماپرس 
افزود: افزایش فروش فیلم ها در س��ال ۹۵ به هیچ 
ش��خص و مدیری ارتباط ندارد؛ کیفیت به نسبت 
ب��االی فیلم ها و تبلیغات بس��یار زیاد ش��بکه های 
ماه��واره ای فروش س��ینماها را در این س��ال باال 
بردند و درس��ت زمانی که این تبلیغات قطع ش��د 
ما کاهش محسوس فروش را در گیشه سینماهای 

کشور مشاهده کردیم.
وی ادام��ه داد: قطع��اً افزای��ش قیمت 2 هزار 
تومان��ی باعث نمی ش��ود تا ش��خصی از رفتن به 
سینما منصرف ش��ود؛ هرچند که متأسفانه ما در 
کش��وری زندگی می کنیم که بخش عمده ای افراد 
آن دچار فقر و تنگدس��تی هستند و همین 2 هزار 
تومان ها برایشان بسیار مهم و حیاتی است و مثًا 
می توانند با آن نانی بخرند و بخش��ی از معیش��ت 
روزانه ش��ان را تأمین نمایند اما نباید این نکته را 
از ی��اد ببریم که این بخ��ش از جامعه هیچ گاه به 
س��ینما نمی روند و از این رو افزایش قیمت بلیت 

سینماها برای آن ها تفاوتی ندارد.
هاشمی خاطرنشان کرد: خانواده های متوسط 
رو ب��ه باال و کارمندان برای س��ینما تعیین کننده 
هستند و از آنجا که سینما یکی از تفریحات ارزان 
در کش��ور محسوب می شود افزایش قیمت 2 هزار 
تومانی نمی تواند تأثی��ر چندانی برای حضور و یا 
عدم حضور آن ها در س��ینماها داشته باشد. مردم 
همانط��ور که مرتباً ب��ا افزای��ش قیمت های اقام 

ض��روری روبرو می ش��وند و در نهایت هم آن ها را 
تهیه می کنند قطعاً برای رفتن به سالن سینما هم 

می توانند هزینه کنند.
تهیه کننده فیلم سینمایی »روز فرشته« سپس 
با تأکید بر اینکه مشکل اصلی ما در حال حاضر بی 
تدبیری مس��ئوالن دولت و عدم همکاری سازمان 
صدا و س��یما است اظهار داش��ت: دولت نباید در 
ح��وزه فرهنگ و هنر ارزش اف��زوده را لحاظ کند؛ 
یکی از مش��کات تهیه کنندگان سینما این است 
که مجبور هستند مالیات بر ارزش افزوده بدهند و 
دولت باید هرچه سریعتر جلوی این کار را بگیرد. 
در کج��ای دنی��ا روی کاالی فرهنگ��ی مالیات بر 
ارزش افزوده لحاظ می ش��ود که م��ا در ایران باید 

این مالیات ناحق را بدهیم؟
وی افزود: از س��وی دیگر سازمان صدا و سیما 
باید تبلیغات آثار سینمایی را به صورت رایگان و یا 
با هزینه ای نازل انجام دهد تا مردم بیشتر تشویق 
به حضور در س��الن های سینما شوند اما متأسفانه 
س��ال ها اس��ت که سازمان صدا و س��یما با سینما 
و س��ینماگران همکاری خوبی ن��دارد و این عدم 
هم��کاری در نهایت به ضرر فیلم های س��ینمایی 

شده است.
ای��ن تهیه کنن��ده س��ینما در بخ��ش دیگری 
از ای��ن گفتگ��و با بی��ان اینکه برنامه ه��ای زیادی 
برای استقبال بیش��تر مردم توسط تهیه کنندگان 
در دس��ت بررس��ی اظهار داش��ت: ما می خواهیم 

در ص��ورت ایجاد پیش زمینه ه��ای الزم عاوه بر 
3ش��نبه ها یکی دیگر از روزهای هفته را به فروش 
نیم بهای س��الن های س��ینما اختص��اص دهیم تا 
مردمی که مبلغ بلیت برایشان دارای اهمیت است 
بتوانند در زمان بیش��تری با نصف مبلغ فیلم های 
روز سینمایی را تماش��ا کنند. از سوی دیگر مایل 
هستیم تا قیمت بلیت سینماها را در زمان ها مرده 
به خصوص صبح ها کاهش دهیم تا در این زمان ها 
اقش��اری که تونایی مالی ندارند بتوانند به س��الن 

سینما بروند.
وی با انتقاد از برخی رس��انه ها اظهار داش��ت: 
متأس��فانه در یک بازه زمانی بازی های رس��انه ای 
باعث ش��د تا این اتفاق محقق نشود اما ما درصدد 
آن هس��تیم که در صورت ایجاد ش��دن ش��رایط 
هرچ��ه زودتر این 2 م��ورد را در س��ینما اجرایی 
کنیم. ما طرح ه��ای خیلی خوبی برای اس��تقبال 
بیشتر مخاطبان از فیلم ها داریم که نباید ندانسته 
به آن ها حمله ش��ود. متأسفانه جوسازی های بدی 
در س��ینمای ما وجود دارد ک��ه در نهایت به نفع 

سینما و سینماگران نیست.
هاش��می در خاتمه این گفت وگو خاطرنشان 
کرد: عاوه بر تمامی این مس��ائل ما در نظر داریم 
براس��اس شرایط جغرافیایی س��الن های سینمایی 
قیم��ت بلیت را تعیی��ن کنیم به نح��وی که مثًا 
پردی��س س��ینمایی ک��وروش قیمت یکس��انی با 
پردیس ه��ای س��ینمایی فع��ال در جنوب ش��هر 
نداش��ته باش��د و مردم در جنوب ش��هر و مناطق 
محروم بتوانند با قیمت بس��یار کمتری فیلم ها را 

تماشا کنند.

مدیرعامل جامعه صنفی تهیه کنندگان و تهیه کننده سینما:

کیفیت پایین فیلم ها 
و عدم تبلیغات مناسب باعث 
افت ۲۰ درصدی مخاطب شده است


