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برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام صادق)ع( 
در فاطمیه بزرگ تهران

مراس��م روز ش��هادت ام��ام ص��ادق)ع( ب��ا س��خنرانی 
حجت االسالم ثمری در فاطمیه بزرگ تهران برگزار می شود.

همزمان با فرارس��یدن س��الروز ش��هادت پیشوای ششم 
ش��یعیان جه��ان امام جعفر ص��ادق)ع( س��تاد مرکزی هیات 

رزمن��دگان اس��الم در روز ش��هادت این امام همام، مراس��م 
عزاداری را برگزار می کند.

این مراس��م معنوی با سخنرانی حجت االسالم علی ثمری 
و با مداحی مهدی رسولی برگزار می شود.

عالقه مندان برای حضور در این مراس��م پرشور می توانند 
پنجش��نبه ۲۹ تیرماه از س��اعت ۱۱ صب��ح در فاطمیه بزرگ 
تهران به نش��انی: خیابان فاطمی، نرس��یده ب��ه تقاطع کارگر، 

هیأت رزمندگان اسالم گرد هم آیند.

وایت زندگی و مرگ در کتاب »خزان برگک« ر
» خزان برگک« عنوان کتابی است به قلم لئوبوسکالیا 
ک��ه از زبان و ن��گاه یک برگ کوچک ب��ه بیان پدیده ی 

زندگی، مرگ و چرایی آن ها می پردازد.
 این کتاب با ترجمه ی »رباب فرهنگ« نخستین بار 
در سال ۱37۲ چاپ شده است؛ هم اینک انتشارات کانون 
پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان، »خزان برگک« را با 

ویرایش و قطعی متفاوت وارد بازار کتاب کرده است.
این داس��تان که جزو آثار فلسفی محسوب می شود 
درباره ی زندگی »برگک« اس��ت ک��ه جوانه ی کوچکی 
اس��ت. او با برگل که بزرگ ترین برگ روی درخت است 
دوس��ت می ش��ود و زندگی خ��ود را در کنار او س��پری 
می کن��د. برگل به او درب��اره ی هدف ها و وظایف زندگی 
توضیح می  دهد تا این که با رسیدن فصل پاییز اتفاق های 

جدیدی رخ می دهد.
تصویرگری ای��ن کتاب را ای��رج خانباباپور بر عهده 
داش��ته است. کتاب با ش��مارگان 5هزار و در ۲4 صفحه 
منتشر ش��ده و مناسب کودکان گروه سنی »ج« )۱0 تا 

۱۲ سال( است و ۲هزار و ۱00 تومان قیمت دارد.

پا شد »گام دوم« در موزه سینما بر
نمایش��گاه پوستر فیلم های سینمای ایران متعلق به 

کارگردان های نسل دوم با عنوان »گام دوم« برپا شد.
نمایشگاه پوستر آثار فیلمسازان نسل دوم سینمای 
ایران به منظور گسترش فرهنگ بصری مخاطب سینمای 
ایران در فضای نمایشگاهی محیطی موزه سینمای ایران 

روی دیوار رفت.
پوس��ترهای موج��ود در این نمایش��گاه از مجموعه 
پوسترهای سینمایی اس��ت که کمتر دیده شده و اغلب 

متعلق به فیلم های دهه 70 سینمای ایران است.
در ای��ن مجموعه نمایش��گاهی، پوس��تر فیلم ها به 
ترتیب س��ال نمایش در س��ینماها کنارهم چیده ش��ده 
است. به این ترتیب که پوستر فیلم »تعقیب سایه ها« به 
کارگردانی علی ش��اه حاتمی در سال۱370 نمایش داده 
شده، نخستین پوستر از مجموعه آثار به نمایش درآمده 

در این نمایشگاه است.
عالقمندان به بازدید از نمایش��گاه پوستر گام دوم« 
می توانند به نمایش��گاهی محیطی موزه س��ینمای ایران 

مراجعه و از این نمایشگاه بصورت رایگان دیدن کنند.

فراخوان دومین »نقاالن علوی«
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب اسالمی در 
راستای ارتقای فرهنگ علوی و ایرانی و نیز تقویت، بازپیرایی 
و به روزرس��انی هنر سنتی و دیرینه »پرده خوانی، نقالی و 
منقبت خوانی« در کش��ور، دومین دوره جشنواره سراسری 
نقالی و پرده خوانی غدیر)نقاالن علوی(، را همزمان با دهه 
امامت و والیت )از عید س��عید قربان تا عید غدیر خم( در 

میدان امام حسین)ع( و حوزه هنری برگزار می کند.
 آخرین مهلت ارس��ال آثار و فرم تقاضای گروه های 
تهرانی: ۲5 مرداد خواهد بود و جشنواره در تاریخ  ۱3 تا 

۱7 شهریور ۱3۹6 برگزار خواهد شد.
بخش مسابقه: هنرمندانی که در بخش منقبت خوانی 
فعال هس��تند می توانند با ارائه دو اثر منطبق بر موضوع 
جشنواره در بخش مسابقه شرکت بهم رسانند. الزم بذکر 
اس��ت در بخش ضوابط و مقررات بند دوم زمان ارائه اثر 

حداقل ۱0 دقیقه و حداکثر ۱5 قیقه خواهد بود.
بخ�ش وی�ژه: از پرده خوان��ان و نق��االن برجس��ته و 
پیشکسوت کشور دعوت بعمل می آید تا با ارائه آثار مرتبط 
با موضوع جشنواره در بخش ویژه این رویداد شرکت کنند.

 »شرق دور، شرق نزدیک« در شهرزاد
پروژه جدید حمیدرضا نعیمی با حضور حامد بهداد 

از ایرانشهر به شهرزاد کوچ کرد.
در حالی که در هفته پیش تماش��اخانه ایرانش��هر از 
اج��رای اثر تازه حمیدرضا نعیمی با عنوان »ش��رق دور، 
ش��رق نزدیک« خبر داده بود، با رونمایی از  پوستر این 
نمایش مش��خص شد ایرانشهر دیگر میزبان عالقه مندان 
ب��ه نعیمی نخواه��د بود. طبق مش��خصات من��درج در 
پوستر رونمایی ش��ده، نمایش تازه حمیدرضا نعیمی به 

تماشاخانه تازه تأسیس شهرزاد منتقل می شود.
نمایش »ش��رق دور، شرق نزدیک« با  نقش آفرینی 
حامد بهداد پس از ده س��ال دوری از تئاتر در کنار بهناز 
نازی، کتانه افشاری نژاد، کامبیز امینی، محسن گودرزی، 

بهار نوحیان و مرجان فریقی روی صحنه می رود.
اولین اجرای این نمایش که هر شب ساعت ۲0:30 روی 
صحنه می رود، س��وم مرداد اس��ت. پردیس تئاتر شهرزاد در 
خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، پالک 74 واقع شده است.

پیش ف��روش این نمایش از امروز در س��ایت تیوال 
آغاز می شود.

یاسین سرمیلی

بار دیگر و بعد از چهار س��ال 
منتق�د خانم »پوران درخش��نده« با مي�ز 

فیلم��ی جدی��د به س��ینما 
بازگش��ته اس��ت. بع��د از س��اخت و اک��ران فیلم 
»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« در س��ال ۹۲ که 
با اس��تقبال گس��ترده مخاطبان و اهالی س��ینما 
همراه ب��ود. ایش��ان در اکثر آثار و فیلم هایش��ان 
حرف و مس��ئله اصلی خ��ود را کان��ون خانواده و 
بحران ه��ا و چالش های��ی که این نه��اد مقدس را 

تهدید می کند، معرفی و بیان می کند.
فیلم »زیر سقف دودی« بیانگر و نشان دهنده 
یک خانواده ایرانی اس��ت. خانواده ای که به لحاظ 
مالی در زمره مرفهین به ش��مار می روند و دغدغه 
مسائل معیشتی را ندارند و فقط مسئله آنها مسائل 

اجتماعی و عاطفی است.
فیلم ب��ا فرازی از دعای ابوحم��زه ثمالی آغاز 
می ش��ود و ش��یرین مادر خان��واده در تالش برای 
برقراری تماس و صحبت با شوهرش بهرام است که 

فردی سرمایه دار و صاحب کارخانه پالستیک سازی 
است. بعد از این پالن، فیلم به سراغ »آرمان« تک 
فرزن��د خانواده می رود که در یک پارتی ش��بانه با 
دخت��ری که تکلیف رابطه آنها چندان هم روش��ن 

نیست، مشغول خوشگذرانی است.
کارگ��ردان در کمت��ر از س��ه دقیق��ه تم��ام 
شخصیت های فیلمش را معرفی می کند و از لحظه 
ورود »به��رام« به منزل، قصه فیلم آغاز می ش��ود. 
روابط بس��یار س��رد و گاهی قراردادی »بهرام« با 
همسرش »شیرین« و سوال و جواب هایی که بین 
آنها رد و بدل می ش��ود، این اولین ش��مایل از این 
خانواده اس��ت. با ورود »آرمان« به خانه فیلم وارد 
مرحله دوم و اصلی خودش می ش��ود، یعنی نحوه 

ارتباط فرزند با والدین خویش.
روشن است که پیام اصلی فیلم گسست روابط 
اجتماع��ی و کم رنگ ش��دن نقاط مش��ترک بین 
اعضای خانواده اس��ت. »شیرین« مادر »زیر سقف 
دودی« س��عی می کند این گسست ها و چالش ها 
را جبران کند؛ ام��ا با مقاومت و بی مهری از طرف 
ش��وهر و فرزندش مواجه می ش��ود؛ اما باید به این 
نکته توج��ه کرد که عامل کم رنگ ش��دن روابط 

اجتماعی در خانواده، خود مادر یعنی »ش��یرین« 
اس��ت. چنان که در سکانسی که شیرین به مطب 
روانپزش��ک مراجع��ه می کند به اعت��راف خود او، 
دانش��گاه را به خاطر پس��رش رها می کند و تمام 

توجهش معطوف به آرمان پسرش می شود.
در واقع »زیر سقف دودی« داستان خانواده ای 
را روایت می کند که اعض��ای آن همدیگر را برای 
قرار گرفتن در وضع موجودشان مقصر می دانند و 
ه��ر کدام حق را به خودش��ان می دهند.کارگردان 
اصرار دارد که نش��ان دهد »شیرین« با همه وجود 
و اب��زارش س��عی در حفظ خانواده خ��ود دارد که 
در نهای��ت او و »بهرام« وجود فرزندش��ان را تنها 
دلیل حفظ خانواده و زندگی مشترک شان معرفی 
می کنند. در واقع این موضع کارگردان است، زنی 
که به واس��طه نگاه متحجرانه شوهرش نزدیک به 
بیست س��ال موهای خود را رنگ نکرده و به قول 
معروف به خودش نرسیده و سعی می کند با رنگ 
کردن موهایش و آرایش کردن، خود را به ش��وهر 
و پس��رش ثابت کند تا ش��اید وضع زندگی کمی 
تغیی��ر کند. این موضع اولیه کارگردان اس��ت که 
در انته��ای فیلم موضع خ��ود را پس می گیرد و از 
آن عدول می کند! این عمل این س��وال را در ذهن 
مخاطب ح��ک می کند که آیا این زن ش��دیداً به 

دنبال تحکیم روابط خانواده خود بوده است؟ 
اگر اینطور بوده، پس چرا به س��ادگی و با یک 
پشت پا زدن همه آن تالش ها را ناتمام و بی نتیجه 
رها می کند؟ حال که ش��وهرش ب��ه ظاهر متوجه 

اشتباه خودش شده آیا این بار نوبت زن است که به 
راحتی خانواده خود را ترک کند؟ آیا می شود این 
عمل را به کل جامعه و مادران ایرانی تعمیم داد؟ 
پس باید به نیت »شیرین« و هدف کارگردان 
ش��ک کرد که هدف از س��اخت ای��ن فیلم روایت 
مظلومیت یک زن نیس��ت و اصل ماجرا این است 
که اگر ش��وهری به واس��طه بی توجهی همسرش 
تجدی��د فراش ک��رد، زن هم این ح��ق را به خود 
می ده��د که او فرزندش و همه زندگی اش را ترک 
کند. اینجاس��ت که بوی مش��مئز کنن��ده اهداف 
فمنیستی که در پشت پرده فیلم قرار گرفته مشام 
انس��ان را آزار می ده��د. چند نکت��ه راجع به فیلم 
وج��ود دارد نکته اول اینکه ریتم فیلم به ش��دت 
کند اس��ت و همین ریتم کند ب��ه تکمیل ظاهر و 
پ��ز نصیحت گرایانه فیلم کمک ش��ایانی می کند و 
نکته دوم بازی بازیگران اس��ت ک��ه نمود چندانی 

در فیلم ندارد. 
»مریال زارعی« علی رغم تالش س��تودنی اش 
به خوبی نتوانس��ته نقش مادری سرخورده را بازی 
کن��د که این کار را در فیلم ش��یار ۱43 به خوبی 
انج��ام داده؛ اما مقصر در نیامدن نقش را نمی توان 
به »زارعی« نس��بت داد، چرا که نقش »شیرین« 
در فیلمنامه  »زیر سقف دودی« به درستی تبیین 

نشده است. 
نق��ش آفرین��ی »فره��اد اصالن��ی« در نقش 
»به��رام« مخاطب را ب��ه یاد چند نق��ش آفرینی 
دیگ��ر او در فیلم های قبل��ی می اندازد. با این همه 

»اصالن��ی« نه صرفاً در »زیر س��قف دودی«، بلکه 
چندسالی است که از روند رو به جلو و پیشرفتش 
فاصله گرفته و مدام در حال تکرار ش��دن و درجا 
زدن اس��ت در حالی که »اصالنی« یکی از معدود 

بازیگران توانای سینمای کشورمان است.
میزانس��ن »زیر س��قف دودی« بسیار خوب و 
همگن با موضوع طراحی ش��ده، چنانکه اس��تفاده 
زیاد از رنگ های سرد در فیلم به ایجاد روابط سرد 
بین اعضای خانواده کمک کرده اس��ت. نکته آخر 
اینکه فمنیس��تی بودن فیلم و اه��داف کارگردان 
و عوامل فیلم در اینجا نیز مش��خص می ش��ود که 
کارگ��ردان اصرار ب��ر این دارد ک��ه موضوع طالق 
عاطف��ی را از منظر م��ادر خانواده یعنی ش��یرین 

ببیند. 
همچنی��ن ظلم های��ی که در ح��ق زن ایرانی 
ص��ورت می گیرد و همچنین مردهایی که س��نتی 
و متحجرانه فکر می کنند و مراجعه به روانپزش��ک 
را مس��اوی با دیوانه ب��ودن قلم��داد می کنند که 
شخصیت »بهرام« نماینده این قشر از مردان است. 
ازدواج زودهن��گام ، رها ک��ردن تحصیل به دلیل 
مادر ب��ودن و همچنین م��ورد بی لطفی بی مهری 
قرار گرفتن از س��وی اطرافیان مواردی اس��ت که 
فیلم آنها را مط��رح می کنند و مقصر آن را مردان 
و محیط اطراف جلوه می دهد. به بیان دیگر شاید 
فیلم ساز این هدف را داشته که نشان دهد ازدواج 
و تشکیل خانواده برای زن ایرانی به معنی اسارت 

در زندان بی مهری و نادیده گرفته شدن است.

آگهى مفقودى
مدرك تحصيلى موقت كارشناســى رشته برق قدرت متعلق به اينجانب عليرضا كوه دوست 
فرزند عبداهللا به ش ش 3510096045 و شــماره ملــى 3510096045 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. تاريخ انتشار نوبت اول:96/3/27- بوشهر

پروانه بهره بردارى( وزارت جهادكشــاورزى) اينجانب حســين صالح آبادى فرزند عباس به 
ش ش 3618 صادره از سبزوار  كد شناسايى شهرستان سبزوار 02140411094776 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از ســند و برگ ســبز موتورســيكلت آذرخش مدل 1388 بشــماره پالك 
761-23561- بشــماره موتور 025265 و شــماره تنه 125A8809505 بنام حســين بخش 

آبادى فرزند براتعلى ش ش 267 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز، سندكمپانى خودرو پرايد مدل 1387 رنگ سفيد بشماره پالك 
ايران 36- 899 ل 57 بشماره موتور 2495890 و شماره شاسى 1412287498526 به نام 

حميد رشيدآبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

كارت هوشــمند جــاده اى نــاوگان عمومى كاميون كمپرســى ايســوزو شــماره 2244148 
مدل 1388 با شــماره پالك ايران 11-445ع63 و شــماره موتور 771015 و شــماره شاســى 
NAGNKR55E08810867 بنام شــركت بهمن ليزينگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. سراوان – 96/42

شناســنامه خودروپژو405برنگ خاكســترى متاليك مدل 1392 به شماره پالك ايران94-
457 ب 69  به شــماره موتور 124K0325742 وشــماره شاســى R967548  به نام ادريس 

مالحى كالهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه خودرو پرايد 111 برنگ سفيد مدل 1394 به شماره موتور 5346728 ، شماره 
شاســى NAS431100F5821641  و شــماره پالك ايران 83-545 م 63 به نام عبداله پهره 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهــى ابالغ مفــاد راى صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
امالك و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/9/20

برابر راى شماره 139660301057002624 مورخ 96/3/17 صادره از هيات رسيدگى 
به اســناد عادى موضوغ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ســاختمان هاى فاقد 
سندرســمى مصــوب 1390/9/20 تصرفــات خانم اكــرم معصوميان فرزند كريــم اله بصورت 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت  26 / 165 مترمربع قسمتى از پالك  
52 فرعى از 130- اصلى محرز گرديده برابر محتويات پرونده ثبتى ششدانگ يك باب طويله و 
بهاربنــد به پالك 52فرعى از 130- اصلى ذيل ثبــت 214 صفحه  573 دفتر جلد 2 بنام ميرزا 
مجيد خان موثقى ثبت شــده كه به موجب گواهى  حصر وراثت شــماره 1009 مورخ  21 /41/5 
شــعبه اول دادگاه تهران مالك فوت نموده و وراث حين الفوت عبارتند از سيداســداله موثقى و 
نصرت اله حسينى همسر متوفى كه به موجب تقسيم نامه شماره   57557 دفترخانه 48تهران 
اين مالك در سهم اسد اله موثقى قرار گرفت كه يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ مورد ثبت به 
موجب سند انتقال شماره 91622 مورخ 2537/3/10  دفترخانه 17رباط كريم به محمدصادق 
قنبرى انتقال يافته كه در اجراى ماده 147بصورت  مفروز در دفتر 201رباط كريم صفحه 301 
ثبت و صادر گرديده و به موجب سند انتقال شماره  9163 مورخ  2537/3/1 دفترخانه 17رباط 
كريم يك و نيم دانگ ديگر از مورد ثبت به نصرت اله تاجيك انتقال يافته و نامبرده در جلســه 
هيات حضور نيافته لذا هيات مقرر نموده با اعمال ماده سه قانون مذكور و نيز ماده 13آئيين نامه  
اجرايى ان مصوب  91/4/25 نسبت به صدور سند مالكيت بنام متصرف فوق الذكر اقدام شود 
و بدينوسيله مفاد راى صادره به مالك و نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهى تا چنانچه به مفاد راى 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند بديهى است در صورت عدم اعتراض 
ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . م الف/25814
تاريخ انتشار نوبت اول:96/4/12  - تاريخ انتشار نوبت دوم:96/4/27

 سيد مرتضى موسوى رييس ثبت اسناد و امالك شهريار

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983870300056 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان 
تصميم نهايى شــماره 9609973870300398 خواهان: آقاى على سليمانى فرزند سليمان به 
نشانى استان كرمان شهرستان كرمان بزرگراه امام خمينى  حد فاصل چهارراه باقدرت و چهارراه 
جوپارى كوچه 31 درب اول ســمت راســت خواندگان : 1. آقاى محمد احمدى 2. آقاى محمد اكبر 
احمدى 3. آقاى محمد ولى احمدى  همگى به نشــانى مجهول المكان  خواســته : مطالبه وجه بابت  
گردشــكار : دادگاه با بررســى اوراق پرونده ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى  مى 
نمايد.  (راى دادگاه ) در خصوص دعوى آقاى على ســليمانى فرزند ســليمان به طرفيت آقايان 1. 
محمد اكبر 2. محمدولى 3. محمد شــهرت همگى احمدى به خواســته مطالبه مبلغ دويست و سى 
ميليون ريال به انضمام خســارات دادرســى و تاخير تاديه بدين شــرح كه خواهان توضيح دادخ 
است 86 راس گوسفند به خواندگان فروخته است به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله دعوى مزبور 
مطرح شده است دادگاه نظر به اينكه خواندگان با ابالغ وقت دادرسى در جلسه مقرر حاضر نشده 
اند و ايراد يا دفاعى  در قبال دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى اقامه ننموده اند و با عنايت 
به گواهى گواهان دعوى خواهان را ثابت و قانونى دانســته مستندا به مواد 299 و 230 و 515 
و 519 و 522 از قانون آيين دادرســى مدنى خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ دويســت و 
ســى ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/184/000ريال بابت كليه هزينه هاى 
دادرســى  و دفترى كه از جهت طرح دعوا به خواهان وارد گرديده و نيز خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ  تقديم دادخواست(96/2/9) تا زمان اجراى حكم كه حين االجرا توسط دايره اجراى احكام 
مدنى  محاســبه خواهند گرديد در حق خواهان ملزم مى نمايــد . راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان كرمان است.807م-الف 
 رئيس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى كرمان- امير حسين زارعى

آگهى ابالغ 
شــاكى خانم مريــم مقبلى فرزند مــراد با موضوع ترك انفاق همســر و توهيــن به طرفيت 
متهم آقاى احســان پرموده فرزند ماشــااله مطرح نموده كه پرونده پس از صدور كيفر خواســت 
دادســراى عمومى و انقالب كرمان جهت رســيدگى به شــعبه يكصدو هشــتم دادگاه كيفرى دو 
دادگسترى شهرستان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن  مجتمع قضايى 22 بهمن ارجاع و به كالسه 
9509983470700338 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ1396/07/05 ســاعت 
8:30 صبح تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 174 قانون 
آيين دادرســى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا متهم  پس از نشــر اگهى  و اطالع از مفاد آن ظرف يكماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود در وقت فوق جهت رسيدگى به پرونده حاضر گردد متذكر مى گردد عدم حضور 

متهم مانع از هرگونه تصميم قانونى دادگاه نخواهد بود. 808 م-الف
 دفتر شعبه يكصدو هشتم دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمان

آگهى ابالغ 
در خصــوص  دعوى مهديه زعفرى زاده با وكالت خانم زهــرا احمدى به طرفيت خوانده 1. آقاى مصطفى 
خادمى يگانه دادخواســتى به خواســته مطالبــه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمــان نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه 8دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان واقع در شهرستان كرمان چهارراه عدالت 
دادگســترى اســتان كرمان  ارجاع و به كالســه 9409983870100250 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
96/5/24 ساعت 8:30 صبح تعيين شده است كه به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون ايين دادرسى  مدنى  و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد ان  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 794م-الف 
منشى دادگاه حقوقى شعبه 8دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان الهام شمس الدينى

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983410500087 شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان كرمان تصميم نهايى 
شــماره 9609973410500311 خواهان: خانم صغرى مرتضى قليخانى گوهرى فرزند ماشــااله به نشــانى 
اســتان كرمان شهرســتان كرمان خيابان شهيد مصطفى خمينى (شــهاب) كوچه نيايش 16 شرقى 8 درب دوم 
ســمت راست خوانده: خانم سحر پارســا فرزند ماشااله به نشانى مجهول المكان  خواسته : الزام به فك پالك 
خودرو گردشكار : دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. (راى دادگاه ) در خصوص دادخواست خانم صغرى مرتضى  قليخانى  گوهرى فرزند ماشااله به 
طرفيت خانم ســحر پارسا فرزند ماشااله مبنى بر الزام به فك پالك خودرو به انضمام هزينه دادرسى  به اين 
شــرح كه خواهان يك دســتگاه خودروى پژو 206 به شــماره پالك 427د19 ايران 45 را به خوانده فروختند 
حال به علت امتناع خوانده از تعويض پالك خواهان ناگزير از دادخواهى شــدند اما بعد نظر به پاســخ استعالم 
از پليس راهور( برگ 17 پرونده) و تامل در تصوير مصدق مبايع نامه،ميان اصحاب پرونده، مالكيت خواهان 
بر پالك مذكور  و صدور آن به نام ايشــان محرز اســت. بنابراين دادگاه دعوارا موجه  و وارد تشــخيص داده و 
مستند به مواد 220 و 225 از قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آيين دادرسى  مدنى خوانده 
را بــه فك پالك موصوف با رعايت تشــريفات پليس راهنمايى و رانندگى  و از باب تســبيب به پرداخت مبلغ 
113/000 تومان به عنوان هزينه دادرســى  در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى و ظرف بيســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف همين مهلت قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه 

تجديد نظر استان است. 508 م-الف 
 دادرسى دادگاه شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان  سيد عبدالسعيد موسوى خليجى

آگهــى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان

نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3، 15، 16،   17 ،18 و...  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضيان ذيل با ارائه اســناد و مدارك 
عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيأت موضوع قانون مذكور 
مصوب 1390/09/20 مجلس شــوراى اســالمى مطــرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت 
گرديــده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عموم آگهى 
مى گردد. قريه الشــيدان مطلق  الهيجان ســنگ اصلى 2 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: - پالك فرعى 
2009 مفروز از 755- محمد زمانى فرزند حسينعلى به ش ش 21 كدملى 2722320800 صادره از الهيجان 
ششــدانگ يكبابخانه و محوطه بمســاحت 84/50 مترمربع از مورد مالكيت شــخصى متقاضى به اســتناد راى 
139660318005000609 مورخــه 1396/3/22 هيــات . لذا هركس اعم از مجــاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشــاع نســبت به اصل حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد مى تواند از تاريخ اولين 
انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به ادره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع 
قضائى صالحه دادخواست تسليم و گواهى آن را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اينصورت پس از انقضا 
مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند   اقدام خواهد شــد و صدور سند مالكيت نيز مانع 
مراجعــه متضرر بــه دادگاه  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1396/4/13   تاريخ انتشــار نوبت دوم: 
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آگهى فقدان سند مالكيت پالك324
نظر به اينكه آقاى حسين غريبى خورموجى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده مدعى است كه يك 
جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 324 واقع در قطعه يك بخش 5 خورموج در صفحه 68 دفتر جلد 2 ذيل ثبت 
161 به نام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده و به علت جابجايى مفقود گرديده است لذا طبق 
دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى شود تا هركس 
مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10  روز از تاريخ انتشــار اين آگهى 
اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم دارد د رغير اين صورت پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم 

واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 1396/4/27- م الف/244
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

گواهى حصر وراثت
خانم فاطمه صديفى به شماره شناسنامه 187 به شرح دادخواست به كالسه 384/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان على اكبر صديفى به شماره شناسنامه 
1243 در تاريــخ 1395/9/21 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- زينب 
صنقرى فرزند محمد به ش ش 3568 صادره از دماوند همسر متوفى 2- گيتى صديفى فرزند على اكبر به ش 
ش 97 صــادره از دماونــد فرزند متوفى 3- فاطمه صديفى فرزند على اكبر به ش ش 187 صادره از دماوند 
فرزند متوفى 4- مهرى صديفى فرزند على اكبر به ش ش 36 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4388
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نرگس حســين صادقى به شــماره شناسنامه 6124 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه درخواستى به شماره 96/4/149 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان عباس 
حسين صادقى به شماره شناسنامه 8 در تاريخ 1396/4/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از: 1- رضا حسين صادقى فرزند عباس به ش ش 29 صادره از دماوند پسر متوفى 
2- نرگس حســين صادقى فرزند عباس به ش ش 6124 صادره از دماوند دختر متوفى 3- فاطمه حســين 
صادقى فرزند عباس به ش ش 10 صادره از دماوند دختر متوفى 4- مريم حسين صادقى فرزند عباس به ش 
ش 841 صادره از دماوند دختر متوفى 5- طوبى محمد رحيمى فرزند ابراهيم به ش ش 1 صادره از دماوند 
همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4389
شوراى حل اختالف حوزه 4 دماوند

آگهى ابالغ
آقاى آرش نظرى فرزند على مجهول المكان همسر دائمى شما به هويت خانم زيبا پور مهدى برابر دادنامه 
قطعى و الزم االجراى شماره 9409970843502096 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
ايالم با بذل بيست و پنج قطعه سكه تمام بهار آزادى از مهر خويش و مطالبه نفقه و مابقى مهريه تقاضاى ثبت 
طالق خود را نموده اســت لذا الزم اســت ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى در اين دفترخانه به نشانى 
ايالم خيابان آيت اله حيدرى كوچه شــهيد آســتوى حاضر شويد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام به ثبت 

طالق خواهد شد و اعتراض بعدى مسموع نخواهد بود.
 سردفتر رسمى ازدواج 6 وطالق 4 ايالم – فرج اله رحيمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139660301058000770 مورخ 1396/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر محمدى فرزند يونسعلى بشماره شناسنامه 2150 كدملى 0052908755 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 1000 مترمربع به استثناء 
بهاى ثمن اعيانى به پالك 2612 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 549 فرعى از ســنگ 75 اصلى واقع در قريه 
كيالن خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالكيت رسمى آقاى رحمت اهللا رستگار محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 شد. م الف/4391– تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/4/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 

96/5/11
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002000528-1396/01/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مهدى محبوبيان فرزند على بشــماره شناسنامه 48 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 586 مترمربع در قسمتى از پالك 879 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيستان شهرستان 
زابل ميدان امام رضا (ع) خريدارى از مالك رسمى آقاى رحمن پودينه تميز 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، 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/922– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 96/4/27 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 1396/5/11
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139660322002001078-96/2/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم زهرا على دادى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1406 صادره از محمدآباد در يك 
باب خانه به مساحت 198/85 مترمربع پالك 658 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان روستاى سياهمرد 
كوچه بهارى خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على دهمرده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/899– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 96/4/27 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 1396/5/11
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002002161-1396/03/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى مير فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 225 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 220/70 مترمربع در قســمتى از پالك 869 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيستان 
شهرستان زابل كوچه منشعبه از خيابان شهيد باقرى شمالى خريدارى از مالك رسمى آقاى مجيد شردشتى بيرجندى 
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 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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/875– تاريخ انتشار نوبت اول: 

سه شنبه 96/4/27 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1396/5/11
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل پالك 18144 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
كوچه 14 منشعبه از خيابان رسالت مورد تقاضاى پرويز زورى فرزند تاج محمد كه تاكنون به عمل نيامده است لذا 
بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشنبه 96/5/18 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل 
خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل حضور 
به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر 
طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى 
تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع 
ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و 

رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 96/4/27- م الف/915
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل پالك 18167 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
كوچه منشــعبه از خيابان كشــاورز مورد تقاضاى مرتضى سرگزى فرزند عباس كه تاكنون به عمل نيامده است لذا 
بر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشــنبه 96/5/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شده در محل حضور به هم 
رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق 
اظهــار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمــد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى 
تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع 
ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و 

رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 96/4/27- م الف/948
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون خانــم روزاتون ريگى فرزند موســى احدى از مالكين مشــاعى پالك 562- اصلى واقــع در بخش 1- 
سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4275- ز مورخ 96/4/14 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 ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخه 
1396/5/7 در ايــن اداره حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمــل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 
يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: سه شنبه مورخه 96/4/27- م 

الف/883
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى احمد رضائى فرزند اكبرعلى احدى از مالكين مشــاعى پــالك 1/701- اصلى واقع در بخش 2- 
سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4342- ز مورخ 96/4/15 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 ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخه 
1396/5/7 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند 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: سه 

شنبه مورخه 96/4/27- م الف/906
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده كالســه: 3/950372، بموجب مفاد دادنامه شــماره 949-95/10/8 صادره از شعبه سوم محاكم 
حقوقى شــهررى محكوم عليهم آقايان 1- ســيد مير عزيز شربتى 2- حســن چرتابى اصل 3- عليرضا نيازى نمزى 
و 4- شــركت غدير رى با نمايندگى آقاى محمد حسن شمشــيرى محكوم گرديده اند به رفع بازداشت فك رهن ، 
اخذ پايان كار ، اخذ صورتمجلس تفكيكى و تنظيم سند رسمى يكواحد  آپارتمان بمساحت 72 مترمربع با مشاعات 
واقع در ميدان فرماندارى مجتمع الغدير ورودى گلستان 5 بلوك بى 5 طبقه سوم شرقى واحد 13 و نيز پرداخت 
مبلغ 5/440/000 ريال بابت هزينه دادرسى بنفع خواهان آقاى حسن محمودى و پرداخت هزينه اجرايى  در حق 

صندوق دولت راى صادره غيابى ميباشد. م الف/2345
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ دادنامه
پرونده كالســه: 3/950665 – بموجب مفاد دادنامه شماره 261-96/3/29 صادره از شعبه سوم محاكم 
حقوقــى شــهررى حكم بر محكوميت خواندگان 1- بهــروز جوالئى 2- يعقوب غيورى بنه كهل 3- ولى هاشــم پور 
4- ســهيال حبيب الهيان 5- رجب پارســا قلم 6- محمد على امير ضجى 7- بيت اله آســمانى قرانقيه 8- فاطمه 
خليلى به اخذ پايانكار ، صورتمجلس تفكيكى ، انجام مقدمات ثبتى و نهايتاً انتقال و تنظيم ســند رسمى سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك قطعه حياط وياليى بمساحت 57 مترمربع از قطعه 69 با پالك ثبتى 123/13571 مفروز 
و مجزى شده از پالك 6236 فرعى از اصلى مرقوم واقع در قريه دولت آباد بخش 12 تهران و نيز پرداخت مبلغ 
3/430/000 ريال بعنوان هزينه دادرسى بنفع خواهان محمود على اكرامى صادر شده است راى صادره  غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/2346
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

متن آگهى
خواهان / شاكى آقاى حيدر باقرپور جوقان دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم جهانگير حيدرى به خواسته 
الزام به اثبات مالكيت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان رى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 
چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شهر رى واقع در شهررى ارجاع و به كالسه 9509980250400764 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/6/5 و ساعت 10/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده /متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2347
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

متن آگهى
خواهان / شاكى آقاى مرتضى مشيرى و آقاى ناصر تاجيك دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم آقايان على 
پژوهان فر و محمود غالمى به خواســته الزام به تنظيم ســند و اخذ پايان كار و مطالبه خســارت تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان رى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهر 
رى واقع در شهررى ارجاع و به كالسه 9509980250400956 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/6/4 
و ساعت 11/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/2348
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

متن آگهى
خواهان / شاكى آقاى عباسعلى راور پناه ورنو سفادرانى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم آقاى محمد 
سعيدى خاورانى به خواسته الزام به تائيد فسخ قرارداد واگذارى سرقفلى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان رى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهر رى واقع در شهررى 
ارجاع و به كالســه 9509980250400850 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/6/4 و ساعت 11/00 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م 

الف/2349
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

متن آگهى
خواهان / شــاكى آقاى اميرحسين ، معصومه ، مهدى همگى محمودى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم 
آقايان على و حسن پشنگ به خواسته الزام به ايفاى تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان رى نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهر رى واقع در شهررى ارجاع و به كالسه 
9609980250400088 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/6/4 و ساعت 10/00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2350
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى 

نگاهی به آخرین ساخته »پوران درخشنده«

زیر سقف فمنیسم
پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( 

در مشهد برگزار می شود
مشهدالرضا همچون س��ال های گذشته با برگزاری 
پانزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( همزمان 
با دهه کرامت و میالد با سعادت امام رضا )ع( و حضرت 
فاطم��ه معصوم��ه )س(، میزب��ان خادم��ان و مروجان 
فرهن��گ رضوی از اقصی نقاط دنیا و سراس��ر ایران در 

روزهای ۹ الی۱3 مرداد خواهد بود.
این جش��نواره با همکاری وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع 
جهانی خادمان فرهنگ رضوی، بنیاد بین المللی فرهنگی 

و هنری امام رضا )ع( و مشهد ۲0۱7 برگزار می شود.
بی��ش از 70 ت��ن از خادمان رضوی از کش��ورهای 
مختلف جهان در این جش��نواره شرکت می کنند و در 
برنامه های تدارک دیده ش��ده در ایام برپایی جشنواره، 
مدعوین و خادمان رض��وی داخلی را همراهی و ضمن 
آشنایی بیشتر، زمینه همکاری و تبادل نظر و تعامالت 

فرهنگ رضوی را فراهم خواهند کرد.
برگزاری کمیسیون های سه گانه تخصصی، اجالس 
جهان��ی خادمان فرهن��گ رضوی و مراس��م اختتامیه 
پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( به ترتیب 
در روزه��ای ۱0، ۱۱و  ۱۲ م��رداد از جمله برنامه های 

محوری این جشنواره است.
همچنین، برنامه دیدار با حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی، تولیت معظم آستان قدس رضوی، نشست های 
منطقه ای و قاره ای خادمان فرهنگ رضوی، زیارت جمعی 
حرم مطهر رضوی، نشست شورای عمومی مجمع جهانی 
خادمان فرهنگ رضوی با استاندار خراسان رضوی و تور 

مشهدگردی پیش بینی شده است.

»ساعت ۵ عصر« از چهارشنبه 
در سینماهای کشور اکران می شود

س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش از اک��ران فیلم 
س��ینمایی »س��اعت 5 عصر« از چهارشنبه ۲۸ تیر ماه 

در سینماهای کشور اکران می شود.
 غالمرضا فرجی س��خنگوی شورای صنفی نمایش 
با اشاره به برگزاری جلسه دیروز شورای صنفی نمایش 
گفت: فیلم س��ینمایی »س��اعت 5 عصر« به کارگردانی 
مه��ران مدی��ری از روز چهارش��نبه ۲۸ تیرماه به جای 
فیل��م س��ینمایی »نهنگ عنب��ر« در گروه س��ینمایی 
ق��دس اکران می ش��ود. فیلم های دیگ��ری که در حال 
حاضر در سینماهای کش��ور در حال اکران هستند، به 
 دلی��ل کف فروش باال، همچنان ب��ه نمایش خود ادامه

 می دهند.
فرجی در پایان تاکید کرد: به دلیل تخلف بعضی از 
س��ینماها در نمایش فیلم »مسلخ« به کارگردانی اصغر 
نصیری، اکران این فیلم یک هفته دیگر در س��ینماهای 

کشور ادامه دارد.


