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فیلم های کوتاه جشنواره فجر اکران مردمی ندارد
دبیر سی و ششمین جش��نواره ملی فیلم فجر اعالم کرد 
بسته فیلم کوتاه حاضر در این دوره از جشنواره اکران مردمی 

ندارد و تنها در سینمای رسانه ها به نمایش در می آید.
ابراهیم داروغه زاده در گفتگو با مهر با اش��اره به چگونگی 
نمایش فیلم های کوتاه در این دوره از جشنواره گفت: در این 
دوره از جشنواره ملی فیلم فجر، ۴ فیلم کوتاه حضور دارند که 

این آثار با نام بس��ته فیلم های کوتاه در روز ش��نبه ۱۴ بهمن 
ماه س��اعت ۲۰ در پردیس ملت برای اهالی رسانه و منتقدان 

به نمایش در می آید.
دبیر س��ی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پاسخ به 

اینکه آیا این بس��ته در جدول اکران مردمی نیز قرار می گیرد، 
توضیح داد: از ابتدا هم قرار بود این آثار تنها در سینمای رسانه 
نمایش داده ش��ود و این درخواست دوستان فیلم کوتاه بود که 

یک نمایش در سینما رسانه ها و یک سیمرغ داشته باشند.

»در تنگنای بیم و امید« منتشر شد
»در تنگنای بیم و امید« با نگاهی پژوهشی به زندگی 
مهاجران مسلمان در کانادا به کوشش عبدالمحمد کاظمی پور 

و با ترجمه بهرنگ صدیفی از سوی نشر نی منتشر شد.
پس از ح��وادث ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱، نگاه جوامع و 
دولت های غربی نسبت به مسلمانان تغییری بنیادین کرد. 
این تغییر نگاه نه فقط بر روابط میان کشورهای مسلمان و 
غیر مسلمان تأثیر گذاشت، که بسیار بیش از آن، موجب 
تحول روابط میان جوامع غربی و اقلیت های مسلمانشان 
شد. امروزه مواضع احزاب و سیاستمداران این کشورها در 
قبال مسلمانان و نحوه رفتار با آنها در صدر عواملی هستند 
که سرنوش��ت انتخابات را برایشان رقم می زند. این کتاب 
نخس��تین بررسی جامع وضعیت مسلمانان در کاناداست؛ 
کشوری که به لحاظ تجربه جهانی مهاجران در کشورهای 

مقصد، غالباً به مثابه استثنایی بر قاعده شناخته می شود.
»در تنگن��ای بیم و امید: پژوهش��ی درباره زندگی 
مهاجران مسلمان در کانادا« در 3۲۰ صفحه و به قیمت 

۲8 هزار تومان منتشر شده است.

محمد کاسبی به »بچه مهندس« پیوست
تصویربرداری سریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی 
غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی همچنان در لوکیشن 
اصلی این سریال ادامه دارد و محمد کاسبی یکی از جدیدترین 

بازیگرانی است که به این سریال اضافه شده است. 
همچنین بازی بهاره رهنما به تازگی در این سریال آغاز 

شده است و تصویربرداری نیز به 35 درصد رسیده است. 
برزو ارجمند، نفیس��ه روش��ن، عباس جمش��یدی، 
مریم خدارحمی، حمید ش��ریف زاده، س��اناز س��عیدی، 
بهناز جعفری، س��وگل طهماسبی، هاله گرجی، افشین 
نخعی،اندیش��ه فوالدوند و س��لمان فرحانی جدیدترین 

بازیگرانی هستند که به پروژه پیوسته اند. 
 »بچه مهندس« در ۴5 قس��مت و در سه فاز برای 

شبکه پنج سیما ساخته خواهد شد.

عبور »سد معبر« از نیم میلیارد
فروش فیلم سینمایی »سد معبر« به 638 میلیون 

تومان رسید.
فیلم س��ینمایی »س��د معبر« در ته��ران به فروش 
۴83 میلی��ون تومان و در شهرس��تان ب��ه فروش ۱55 
میلیون رس��ید ک��ه در کل فروش فیلم ب��ه رقم 638 

میلیون تومان رسید. 
»ثبت با س��ند برابر است« هم در کل فروش فیلم به 
رقم فروش ۲ میلیارد و 936 میلیون تومان رس��یده است. 
»دختر عمو پسرعمو« به فروش 53۰ میلیون تومان رسید. 
فیلم س��ینمایی »آینه بغل«  به فروش ۱۱ میلیارد تومان 
در تهران و شهرستان رسید. فیلم سینمایی »قاتل اهلی« 
به ف��روش ۲ میلیارد و 65۰ میلیون تومان رس��ید. فیلم 
سینمایی »آذر« به فروش 85۰ میلیون تومان رسید و فیلم 

»شکالتی« به فروش 5۱۰ میلیون تومان دست یافت. 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى  محمودآباد
نظربه دســتور مــواد 1و3 قانون تعيين تكليف امالك و اراضى فاقد ســند مصــوب 1390/9/20 امالك 
متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادر 

گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
((قريه علويكال پالك 8 اصلى بخش 2 )): 610 فرعى از 64 فرعى مكرر شهناز حاجى پور ف اصغر نسبت 
به شــش دانگ يك قطعــه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 574/40 مترمربع خريدارى باواســطه ازمحمود 
مرتضوى((قريه چاكســر پالك 15 اصلى بخش 2)): 1444 فرعى از 4 فرعى ابراهيم عباســى ف محمد نســبت 
به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به ماســحت 230/08 مترمربع خريدارى باواسطه از محسن قلى 
نژاد **  1445 فرعى افســانه شــكرانه كنارى ف محمداســمعيل نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 513/42 مترمربع خريدارى باواســطه از رضا فدايى  ((قريه عبداهللا آباد پالك 19 اصلى 
بخش 2 )):790 فرعى مريم منســوبى ف ابوالفضل نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
386 مترمربع خريدارى باواسطه از مهران اسماعيل پور *** 791 فرعى احسان غروى اصفهانى ف احمد نسبت 
به شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 238 مترمربع خريدارى باواسطه از مهران اسماعيل پور*** 
792 فرعى مرجان عيســى ف محمود نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 204 مترمربع 
خريدارى باواســطه از مهران اســماعيل پور***793 فرعى زهرا ضياء بخش ف ســيد حسن نسبت به سه دانگ 
مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 231 مترمربع خريدارى باواسطه از مهران اسماعيل 
پور***793 فرعى محمدابراهيم خانى ف عزيزاهللا نســبت به ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 231 مترمربع خريدارى باواســطه از مهران اسماعيل پور(( قريه  تازه آباد پالك 22 اصلى 
بخــش 2 )) : 30 فرعــى غالمعلى قربانى ف مطلب نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 
234/66 مترمربع خريدرى باواســطه از گل برار قربانى(( قريه ســرخرود پــالك 36 اصلى بخش 2 )): 2993 
فرعى كبرى نعلبند آملى ف شــعبان نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 623/22 
مترمربع خريدارى باواســطه از عباس پروين*** 2994 فرعى ســكينه صادقى ف شــيرافكن نســبت به شــش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 191/18 مترمربع خريدارى باواســطه از شــيرافكن صادقى 
***3002 فرعى زينب نژاد اســماعيل كارى ف گنجعلى نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 412/76 مترمربع خريدارى باواسطه از اسمعيل اصغرزاده (( قريه حسن آباد پالك 5 اصلى بخش 10 
)): 14 فرعى منصوره عباســى ف زين العابدين نســبت به دودانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 420/03 مترمربع خريدارى باواســطه از زين العابدين عباسى ***14 فرعى عاتكه عباسى 
ف زين العابدين نســبت به دودانگ مشــاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 420/03 
مترمربع خريدارى باواســطه از زين العابدين عباســى  ***14 فرعى معصومه عباسى ف زين العابدين نسبت به 
دودانگ مشــاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 420/03 مترمربع خريدارى باواسطه 
از زين العابدين عباســى((قريه كلــوده پالك 7 اصلى بخش 10 )): 557 فرعى محســن خدادادى ف محمدرضا 
نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه مقدار 3 ســير مشاع از 240 سير شش دانگ عرصه 
آن وقف مى باشــد به مســاحت 294 مترمربع خريدارى باواسطه از رمضانعلى نصيرى((قريه آهومحله پالك 13 
اصلى بخش 10 )): 3522 فرعى محمد شــريف نيا ف على نســبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 557/60 مترمربع خريدارى باواســطه از رضا صالحى***3522 فرعى ســعيد 
محمدى نصرآبادى ف محمود نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
557/60 مترمربع خريدارى باواســطه از رضا صالحى***3530 فرعى عباس رفيعى ف شــعبان نسبت به شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 208/60 مترمربع خريدارى باواســطه از محمد رفيعى((قريه 
ســوراخ مــازو پــالك 14 اصلى بخش 10 )): 3036 فرعى ســيده فاطمه محمدپور ف سيداســمعيل نســبت به 
شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 225/39 مترمربع خريدارى باواسطه از اصغر خسروى 
نژاد *** 3037 فرعى ابراهيم پورمند ف محمدرضا نســبت به شــش دانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 259/25 مترمربع خريدارى باواسطه از رمضان خسروى پور((قريه تليكسر پالك 15اصلى بخش 10 
)): 896 فرعى ليال  آزادفر ف ناصر نســبت به شــش دانگ يك قطعه زيمن بابناى احداثى به مساحت 228/10 
مترمربع خريدارى باواســطه از هدايت هاشــم پور (( قريه ســياركال پالك 18 اصلى بخش 10 )): 427 فرعى 
پرويز سبزوارى ف ميرزاآقا نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 249/05 مترمربع 
خر يدارى باواســطه از باقر ســلمان زاده((قريه آزادمون پالك 43اصلى بخــش 10 )): 1293 فريع على اصغر 
نادرنــژاد ف عبداهللا نســيت به شــش دانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى ( يك واحد مرغدارى گوشــتى) به 
مساحت 2300مترمربع خر يدارى باواسطه از على گدا آزادمنش((قريه محمودآباد شرقى پالك 47 اصلى بخش 
10 )): 3146 فرعى على محمدزاده ف محمد نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
215/90 مترمربع خريدارى باواسطه از روح اهللا روحى*** 3147 فرعى نوراهللا خداكرمى ف نورعلى نسبت به 
شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 192/20 مترمربع خريدارى باواسطه از محمد خسروى 
محمودآبــادى(( قريه اورطشــت پالك 17 اصلــى بخش 11 )) : 25 فرعى صغرى يعقوبــى كله خانى ف على برار 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه مقدار 1/5 دانگ مشاع از عرصه آن وقف مى باشد به 
مســاحت 193/55 مترمربع خريدارى باواســطه از عزيزاهللا محمدزاده *** 26 فرعى زهرا جعفرى ف على اكبر 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه مقدار 1/5 دانگ مشاع از عرصه آن وقف مى باشد به 
مســاحت 200/75مترمربع خريدارى باواســطه از عزيزاهللا محمدزاده *** 27 فرعى محمد جعفرى ف على اكبر 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه مقدار 1/5 دانگ مشاع از عرصه آن وقف مى باشد به 

مساحت 198/35 مترمربع خريدارى باواسطه از عزيزاهللا محمدزاده
((قريــه سياهرودســر پالك 29 اصلى بخــش 11)): 517 فرعى از 97 فرعى اميرحســين جليلى ف عزت 
اهللا نســبت به شــش دانگ يك قطعه زميــن با بناى احداثى به مســاحت 459/11 مترمربع كــه متقاضى خود 
مالك رســمى مشــاعى مى باشــد. (( قريه آرم پالك 31 اصلى بخش 11)) 368 فرعى اميرحسين خانى اوشانى 
ف غالمحســن نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 412/49 مترمربع خريدارى 
باواسطه از قلى كامل. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى ثبتى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
ماده 13 آيين نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار و محلى در شهرها 
منتشــر و در روســتاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشته 
باشــند از تاريخ انتشــار نوبت اولين آگهى و نيز در روســتاها از تاريخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبت محل وقــوع تحويل دهند كه در اين صورت اقدامات ثبت موكــول به حكم قطعى دادگاه 
اســت. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه 
عمومــى محل ارائه نكند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور ســند مالكيت نمايد. صدور ســندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت.تاريخ انتشــار نوبت اول 96/10/23 نوبت دوم 96/11/8 مى باشد.م/

الف96/140/192
فرهاد  آقابابايى -رئيس ثبت اسناد و امالك محمودآباد

دادنامه
پرونده كالســه 9609982211600353 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9609972210601487 - شاكى: ميالد موظف فرزند مقصود به نشانى مياندوآب 
كوى قجلوك شــهيد رجبى- متهم: آقاى محمدرســول مقنى فرزند على اكبر به نشــانى خراسان رضوى- كاشمر 
بلوار جانبازان 17 پ 42- اتهام: ضرب و جرح عمدى (رأى دادگاه:) در خصوص اتهام آقاى محمد رســول مقنى 
فرزند على اكبر دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى نســبت به آقاى ميالد موظف موضوع كيفرخواســت صادره از 
ناحيــه دادســراى دماوند با عنايت بــه محتويات پرونده نظر به گــزارش مرجع انتظامى مبنى بــر وقوع درگيرى 
فيمابين و با توجه به شكايت شاكى آقاى ميالد موظف و مؤادى گواهان مورد تعرفه شاكى در مرحله رسيدگى در 
دادسرا و گواهى پزشكى قانونى و با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابى على¬رغم 
دعوت از طريق مطبوعات و ســاير قراين و امارات موجود بزه انتســابى به متهم موصوف ثابت و محرز اســت لذا 
دادگاه با استناد به مواد 448، 449، 462، بند الف 448، 492 و 709 قانون مجازات اسالمى مشاراليه را به 
پرداخت دو درصد ديه كامل بابت جراحت بخيه شــده خلف ســر و پرداخت بيست و پنج صدم درصد ديه كامل 
بابت تورم خلف سر و بيست و پنج صدم درصد ديه كامل بابت تورم دست راست به عنوان ارش در حق شاكى 
ظرف يكســال قمرى از تاريخ وقوع بزه محكوم مى¬نمايد رأى صادرشــده غيابى و با توجه به ميزان ديه و ارش 

مورد حكم صرفا ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى¬باشد. م الف/1242
رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دماوند- مجيد قادرى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى بابلسر
نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
20/ 1390/9 بدينوســيله امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى 
بابلســر موردرســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان  محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به 

شرح ذيل آگهى مى گردد: 
(( امــالك متقاضيــان واقع در اجاكســر پالك 1 اصلى بخــش 11 )) : 9242 فرعــى از 198 فرعى به نام 
بشــير رضايى نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3450 مترمربع مالكيت مشاعى 
متقاضى*** 9243 فرعى از 339 فرعى ياســر ابراهيمى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت86/83 مترمربع خريدارى ازعلى اســد ابراهيمى *** 9244 فرعى از 8274 فرعى اشــرف اطهرى 
نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 145 مترمربع مالكيت مشــاعى متقاضى *** 
9246 فرعى از 459 فرعى سيد محمد ناصرى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
205 مترمربع خريدارى از تقى ناصرى *** 9247 فرعى از 347 فرعى آتنا هاشــمى شــهرى نســبت به شــش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 462/17 مترمربع مالكيت مشــاعى متقاضى *** 9248 فرعى 
از 195 فرعى زهره روح اهللا پور نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 214/72 
مترمربــع خريدارى از اردوان عموئى ورثه عبدالســالم عموئى *** 9254 فرعــى از 421 فرعى به نام فريدون 
قنبرى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 374/14 مترمربع خريدارى از خانم 
قزلر بهرامى *** 9255 فرعى از 421 فرعى به نام پروين قنبرى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 411/48 مترمربع خريدارى از خانم قزلر بهرامى . 
(( امــالك واقــع در كيخاه محله پالك 6 اصلى بخش 11 )) :690 فرعــى از 66 فرعى به نام عزيزه قادرى 
آذر و قاســم جامه بزرگى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1868/37 مترمربع 
مالكيت مشــاعى متقاضيان(ســهم هريك به نســبت سه دانگ مشــاع از شــش دانگ) *** 691 فرعى از 242 
فرعى به نام حســن ستارى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 997/21 مترمربع 
مالكيت مشاعى متقاضى.((ملك واقع در كله بست پالك 7 اصلى بخش 11 )) : 1013 فرعى به نام سيد شجاع 
حســين تبار نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 150 مترمربع خريدارى از نسق 
زراعتى عســگرى عربى.(( امالك متقاضيان واقع در بابلســر پالك 1 اصلى بخــش 12 )): 29545 فرعى به نام 
على جاهد كالنســرا نســبت به 221 جزء مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 202 
مترمربع خريدارى از بنياد مســتضعفان *** 29845 فرعى به نام شكيبا شيرين زاده نسبت به 221 جزء مشاع 
از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 221/75 مترمربع خريدراى بدون واســطه از بنياد 
مســتضعفان *** 30190 فرعى به نام صغرى آقباشــى ( 1 سهم) و كبرى محمدى آقباش و على محمدى آقباش 
و حســين محمدى آقباش و اردشــير محمدى آقباش (هركدام 2 سهم مشاع) ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 784/70 مترمربع خريدارى از بنياد مســتضعفان *** 30191 فرعى به نام ســيد  يوسف 
صديقــى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى به مســاحت 421/18 مترمربــع خريدارى از 
بنياد مســتضعفان ***30196 فرعى به نام ســيد محمد صديقى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 252/22 مترمربع خريدارى از بنياد مســتضعفان *** 30220 فرعى به نام ابراهيم قاسم 
زاده نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 154/54 مترمربع خريدارى از بنياد 
مستضعفان*** 30297 فرعى به نام على اسالمى دونچالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 196/80 مترمربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان ***30521 فرعى به نام على شيرين 
زاده وان ســفلى نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 149/16 مترمربع خريدراى 
بدون واســطه از بنياد مستضعفان***30522 فرعى به نام جميله ناصر نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مســاحت 255/23 مترمربع خريدارى بدون واســطه از بنياد مستضعفان *** 30526 فرعى از 
14299 فرعى به نام تهمينه انصارى داخل نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
173 مترمربع خريدارى بدون واســطه از حســين مرشد طلب .((ملك متقاضى واقع در مياندشت پالك 2 اصلى 
بخش 12 )): 1208 فرعى از 1115 فرعى به نام ســكينه بگم درودگر نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 910/95 مترمربع مالكيت مشــاعى متقاضى .(( امالك متقاضيان واقع در باقرتنگه 
پالك 4 اصلى بخش 12 )) : 8771 فرعى به نام محمدعلى محمدنژاد فيروزجا نســبت به شــش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 81/47 مترمربع خريدارى از نسق زراعتى باقر على نژاد *** 8772 فرعى به 
نام شــركت تعاونى اكباتان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 798/40 مترمربع 
خريدارى از نســق زراعتى صمد نوربخش *** 8795 فرعى به نام مريم جنت مكان نســبت به شــش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 280 مترمربع خريدارى از نســق زراعتى ســيد ابوالقاسم هاشميان (( 
ملك متقاضى واقع در شــورك پالك 6 اصلى بخش 12 )) : 562 فرعى به نام عبدالرضا نصرالهى دون نســبت 
به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 251/90 مترمربع خريدارى از بنياد مســتضعفان.

(( امــالك متقاضيــان واقع در ميربازار پالك 8 اصلى بخش 12 )): 872 فرعى به نام ســيده خانم مســيب زاده 
دون نسبت به شش دانگ عرصه يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 158/85  مترمربع مالكيت رسمى 
متقاضــى *** 874 فرعى از 8 فرعى به نام آســيه بيگم رازقى نســبت به شــش دانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 1886/65 مترمربع خريدراى از ورثه يونس پورغالم آميجى .(( امالك متقاضيان واقع در 
كردكال پالك 14 اصلى بخش 12 )): 652 فرعى از 63 فرعى به نام حامد مرغذارى نســبت به شــش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 76/70 مترمربع خريدارى از ورثه مالك رســمى زين العابدين مهاجرى 
اميرى *** 653 فرعى از 63 فرعى به نام حامد مرغذارى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 75/65 مترمربع خريدارى از ورثه مالك رسمى زين العابدين مهاجرى اميرى *** 654 فرعى از 211 
فرعى به نام شــعبانعلى پهلوان پور فوكالئى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
104 مترمربع خريدارى از مالك رسمى فاطمه جغتايى .(( ملك متقاضى واقع در سيدكال و ديوكال پالك 17 اصلى 
بخش 12 )): 1066 فرعى از 457 فرعى به نام هاى حســين و مجيد قاســم نژاد مقرى نســبت به شــش دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 720 مترمربع مالكيت مشاعى متقاضيان ( سهم هريك به نسبت سه 
دانگ مشــاع ) .(( امالك متقاضيان واقع در كاســگرمحله پال 19 اصلى بخش 12 )) : 973 فرعى از 250 فرعى 
مالك غالمحسين حسين مردى ميزان شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 525/70 مترمربع 
خريدارى از مالك رسمى جعفر باقريان *** 974 فرعى از 250 فرعى به نام زهرا حاجى مالحيدر نسبت به شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 449/50 مترمربع خريدارى از مالك رسمى جعفر باقريان *** 
971 فرعى از 567 فرعى به نام ســيد محمدباقر موســوى نژاد سرحمامى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت213/55 مترمربع خريدراى از مالك رســمى سيد يداله محمدتبار .(( ملك متقاضى 
واقع در بهنمير پالك 1 اصلى بخش 13 )) : 2348 فريع به نام ربابه قاســميان بهنميرى شــش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى ( نســبت به شــش سير و ده مثقال و بيست و دو ســير) به مساحت 2123/75 مترمربع 
خريدارى از بنياد مســتضعفان.(( ملك متقاضى واقع در عزيزك پالك 7 اصلى بخش 13 )): 91 فرعى ابراهيم 
گرجى نژاد عزيزى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 200 مترمربع خريدارى از 
نســق زراعتى زين العابدين ذاكرى . (( امالك متقاضى واقع در كبوتردان و مقريكال پالك 10و11 اصلى بخش 
13 )) : 489 فرعى به نام مهدى آقاجانى و فرشته محسن پور اسى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 2693/85 مترمربع(ســهم هريك به نسبت سه دانگ مشــاع از شش دانگ) خريدارى از 
نسق زراعتى سيد حسين ميرى *** 490 فرعى به نام مهدى آقاجانى و فرشته محسن پور اسى نسبت به شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 318/21  مترمربع( ســهم هريك به نسبت سه  دانگ مشاع 
از شش دانگ) خريدارى از نسق زراعتى سيد حسين ميرى. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه هاى محلى / كثير االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار  آگهى راى 
هيات الصاق تا در صورتى كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
بــه دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحويل دهد كه در اين صورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
يــا معترض ، گواهى تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 

96/10/23 نوبت دوم 96/11/7 مى باشد.م/الف96/120/7130
رييس ثبت اسناد و امالك بابلسر-حميد روشن

( آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى مياندورود )
نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
20/ 1390/9 امــالك متقاضيانى كه درهيــات موضوع ماده يك قانون مذكورمســتقردرواحد ثبتى مياندورود 
مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در قريه اسرم  پالك 34 اصلى بخش 4

1219  فرعى   آقاى على شجاعى   اسرمى  نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 154/50  متر 
مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از  آقاى قنبر شجاعى اسرمى مالك رسمى . 

امالك متقاضيان واقع در قريه جامخانه  پالك 35 اصلى بخش4
آقاى جابر عبادى  جامخانه    نســبت به پنج دانگ و ســى وپنج ســيرو هشــت مثقال مشاع عرصه بانضمام 
ششــدانگ اعيانى (كه مابقى تا ســطح ششدانگ در سهم وقف مى باشــد) يك باب خانه  به مساحت  274   متر 

مربع واقع در قريه جامخانه خريدارى بدون واسطه از  آقاى اسمعيل عبادى  وبنياد علوى  مالكان رسمى.
امالك متقاضيان واقع در قريه بادله  پالك 48 اصلى بخش 4

آقاى مهرداد سمسكنده   نسبت به  ششدانگ    يك قطعه زمين  به مساحت 22500   متر مربع واقع در 
قريه بادله   خريدارى بدون واسطه  از  آقاى مهران سمسكنده   مالك رسمى . 

امالك متقاضيان واقع در شهر سورك  پالك 54 اصلى بخش 4
 آقاى مسعود بريمانى   نسبت به  پنج دانگ و هفده سيرو دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعيانى كه مابقى تا    يك باب خانه به مساحت  299/87  مترمربع واقع در قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  

از  آقاى محمد باقر رمضانى   مالك رسمى امالك متقاضيان واقع در قريه دارابكال  پالك 56 اصلى بخش 4
اداره آموزش و پرورش شهرســتان مياندورود مدرســه شهيد آهنگر اوســا   نسبت به  ششدانگ    يك 
باب مدرســه به مســاحت  790/50  متر مربع واقع در قريه دارابكال  (اوســا ) اهدايى از آقاى مسيب عباسى  

مالك رسمى . 
آقاى مهدى كارگر  دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  228/20  متر مربع واقع در 

قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى مسيب رمضانى    مالك رسمى . 
آقاى باقر آهنگر  دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  360   متر مربع واقع در قريه 

دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى محمد تقى آهنگر دارابى    مالك رسمى .
 آقاى مهدى آهنگر  دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  223/50  متر مربع واقع در 

قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى  محمد تقى آهنگر دارابى   مالك رسمى . 
آقاى ميثم آهنگر  دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  226/90   متر مربع واقع در 

قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى محمد تقى آهنگر دارابى   مالك رسمى . 
خانم خديجه رمضانى   دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  97/50   متر مربع واقع 

در قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى مشهدى حسن ميرزايى   مالك رسمى .
 آقاى قربانعلى فيض آبادى    نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  137/55   متر مربع واقع 

در قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى حسين فيض آبادى    مالك رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه شورم    پالك   2     اصلى بخش 9

96 فرعى آقاى شعبان حضرتى بزمين آبادى      نسبت به   ششدانگ   يك باب خانه  به مساحت   588/75  
متر مربع واقع در قريه شورم  خريدارى بدون واسطه از آقاى حسين حضرتى بزمين آبادى  مالك رسمى .

 96 فرعى آقاى شــعبان حضرتى بزمين آبادى      نســبت به   ششــدانگ   يك قطعه زمين   به مســاحت   
5261/26   متر مربع واقع در قريه شورم  سهم مشاعى  آقاى شعبان حضرتى بزمين آبادى مالك رسمى . 

6امالك متقاضيان واقع در قريه ولوجا    پالك  12    اصلى بخش 9
آقاى محمود رئيســى نســبت به   8035 سهم مشاع از 25006/30سهم ششدانگ   يك قطعه زمين   به 
مســاحت   25006/30    متر مربع واقع در قريه ولوجا خريدارى بدون واســطه از آقاى كريم رئيســى  مالك 

رسمى .
 آقاى مريم رئيســى نســبت به   7036 سهم مشــاع از 25006/30سهم ششدانگ   يك قطعه زمين   به 
مســاحت   25006/30    متر مربع واقع در قريه ولوجا خريدارى بدون واســطه از آقاى كريم رئيســى  مالك 

رسمى . 
آقاى محمد حســين رئيســى نســبت به   8035 سهم مشــاع از 25006/30سهم ششــدانگ   يك قطعه 
زمين   به مساحت   25006/30    متر مربع واقع در قريه ولوجا خريدارى بدون واسطه از آقاى كريم رئيسى  

مالك رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه بزمين آباد    پالك 19   اصلى بخش 9

آقاى ابراهيم مختارپور  نســبت به   ششــدانگ   يك قطعه زمين   به مســاحت   39521/56      متر مربع 
واقع در قريه بزمين آباد خريدارى بدون واسطه از وراث مرحوم حاج عسكرى مختارپور مالك رسمى  

  آقاى محمد مختارپور  نسبت به   ششدانگ   يك قطعه زمين   به مساحت   32625/35   متر مربع واقع 
در قريه بزمين آباد خريدارى بدون واسطه از وراث مرحوم حاج عسكرى مختارپور مالك رسمى    

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى / كثير االنتشار درشهر 
ها منتشــر و در روســتاها راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه 
در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى 
واصــل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومــى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهى است برابر 
ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبالً اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده ، واحد ثبتى با راى 
هيــات پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حــدود ، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد .تاريخ انتشــار نوبت اول شنبه 96/10/23 نوبت دوم 

شنبه 96/11/7 .م/الف96/9616
 على اكبر نوريان اسرمى-رييس ثبت اسناد وامالك مياندورود

دادنامه
شماره پرونده :374/96- شماره دادنامه:864/96-تاريخ رسيدگى:- بتاريخ 96/10/5 در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان محســن ســليمانى با وكالت حامد حاج 
مبينى به طرفيت خواندگان رسول عظيمى و مجيد بهمن به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 47/000/000 ريال به 
استناد دو فقره چك به شماره 797232 مورخ 95/2/28 و 797231 مورخ 94/12/24 به انضمام خسارات 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررسى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن  اسناد تجارى و اينكه خواندگان 
دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور بهم نرســانده اند و داليل و مدارك كه حكايت از 
ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشار و با  عنايت به گواهى عدم پرداخت 
صــادره و احراز ذينفع بــودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن ازناحيه خوانده و توجها به نظريه مشــورتى 
اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانســته لذا به اســتناد مواد 1257-1301 از قانون 
مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون 
آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خواندگان فوق را متضامنا به پرداخت 
مبلغ 47/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات دادرســى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك تــا زمان وصول بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صــادره غيابــى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از اقنضاى مهلت واخواهى 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

مزايده
درپرونده كالســه 951608 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه 
حسن كسرائى ثانى مقدم فرزند غالمحسين، 1-محكوم است به پرداخت مبلغ240/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلــغ 6/580/000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخيرتاديه از تاريخ 
سررســيد چك1394/10/05  كه ميزان آن تا آخــر آبانماه 1396 بمبلغ 40/938/166 ريال جمعا بمبلغ 
287/518/166 ريــال درحــق محكوم لــه برات طاهــرى زاده  و مبلغ 14/375/908 ريــال بابت هزينه 
اجــراء درحــق صندوق دولت جمعا مبلــغ 301/894/074 ريال كــه در قبال محكوم به مذكــور برابر نامه 
شــماره 139606012004000877-1396/07/05 حوزه ثبت ملك شهرستان گنبدكاووس مازاد اول 
ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 39019 فرعى از يك اصلى بخش 10 ناحيه 01 مسكونى واقع در 
طبقه پنج به مساحت 98/84 به نشانى: گنبدكاووس-خيابان خيام جنوبى-خيابان مالهادى سبزوارى-نبش 
كوچه اول-مجتمع مســكونى ايرانيان-طبقه پنجم-واحد شــرقى(10) داراى كد پستى 4971848788 از 
محكوم عليه حســن كسرائى مقدم فرزند غالمحسين حسب تعرفه شخص ثالث محكوم عليه توقيف گرديده 
است و حسب نظريه كارشناس درتاريخ 1396/08/24 ارزش آن بمبلغ 1/136/660/000 ريال ميباشد 
از اينرو و با توجه به ميزان محكوم به و اينكه اصل ملك در قبال مبلغ 812/000/000 ريال دررهن بانك 
آينده گنبدكاووس مى باشــد ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 39019 فرعى از يك اصلى بخش 
10 ناحيه 01 مسكونى واقع در طبقه پنج به مساحت 98/84 به ارزش1/136/660/000 ريال متناسب 
با ميزان محكوم به و مبلغ رهن از طريق مزايده بفروش ميرسد.1-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود2-موعد مزايده روز دوشنبه مورخ 1396/11/16 ساعت 
8:00 الى 9:00 ميباشــد.3-مزايده براى جلسه اول تشكيل مى گردد.4-مكان مزايده اجراى احكام مدنى 
شــعبه اول حقوقى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد.5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از 
تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.6-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشــر ميگردد.7-برنده مزايده 
مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در 
مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. در غيراينصورت مبلغ واريزى از وى درحق 
دولت ضبط ميگردد.8-بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى متقاضيان الزامى اســت 9-هزينه هاى 
انتقال ســند شــامل عوارض، دارايى، دفترخانــه و ... از مبلغ مابه التفاوت مازاد ميــزان محكوم به و مبلغ 
حاصل از فروش مال مورد مزايده قبل از اســترداد به محكوم عليه تاديه ميگردد10-برنده مزايده مكلف 
بــه فك رهن از پالك ثبتى ميباشــد 11-مبالغ پرداختى محكوم عليه در اجراى حكم تقســيط، زمان مزايده 

محاسبه و مد نظر قرار ميگيرد.
مغربى قوجق- مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده
درپرونده كالســه 961698 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس محكوميت 
فرزاد قول لرعطا و غيره... به فروش و تقسيم عرصه مسكونى به مساحت 1500 مترمربع با ملحقات موجود 
و زمين كشاورزى به مساحت 7 هكتار و منتسب به مرحومه اقل دندى كشواد از طريق مزايده تقسيم وجوه 
حاصله به نســبت حق الســهم بين وراث و پرداخت 5درصد  از آن بابت هزينه اجرا در حق دولت كه حسب 
نظريــه كارشــناس درتاريخ 1396/09/05 مســاحت عرصه آن 70,000 مترمربع زميــن زراعى بوده و در 
شمال شرقى روستا و در مجاورت مرتع روستاى عوض حاجى و يكباب ساختمان مسكونى قديمى و اشتراكات 
نصــب شــده كه اكنون در تصــرف آقاى فــرزاد قولرعطا درداخل روســتاى عوض حاجى ميباشــد به ارزش 
657/600/000 ريال اعالم گرديده است كه از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا بفروش 
ميرسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كل ماترك مرحوم به مبلغ 2/057/600/000 ريال 
اعالم گرديده است كه از طريق مزايده به فروش مى رسد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشنبه مورخه 1396/11/18 ساعت 
8:00 الى9:00 ميباشــد 4-مزايده براى جلسه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى 
شــعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روزقبل ازتاريخ 
مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشرمى گردد.8-برنده مزايده مكلف 
اســت ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا درمهلت 
يــك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد.درغيراينصــورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت 

ضبط مى گردد9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
اســت.لذا مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز از طريق روزنامه هاي كثيراالنتشــار و محلي آگهي مى شــود. در صورتي كه اشــخاص ذي نفع به 
آراء اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاريخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت مينودشت 
تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، 
اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور ســند مالكيت نمايد. صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.
آگهى نوبتى و تحديد حدود قسمتى ازپالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالســه 1393114412006000177آقاى/خانــم مهــدى نيازى فرزند تقى به مقدار 28 ســهم 
مشــاع از120 ســهم و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمســاحت 162/54 مترمربع را تشــكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قســمتى از 

پالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از عيسى قزل سوفلو
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

2-كالسه 1395114412006000049-آقاى/خانم مريم رضائى نسب فرزند مصيب درششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 390/28 مترمربع از پالك فرعى 11 و 12  انتقالى مع الواســطه 

از حسن قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

3-كالسه 1395114412006000066-آقاى/خانم طاهره پيمانجو فرزند سيد محمد در ششدانگ 
يــك قطعه زمين بــا بناى احداثى  بمســاحت 218  مترمربع پالك فرعى 356 انتقالى مع الواســطه از محمد 

صادق كرامتلو 
پالك 118- اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت 

4-كالســه 1393114412006000169-آقاى/خانم ســيد اسماعيل حســينى وزيرى فرزند سيد 
ابراهيــم در ششــدانگ يك قطعه زميــن با بناى احداثى بمســاحت 201/08 مترمربع پــالك فرعى 1210  

انتقالى مع الواسطه از قدم ميرشاهى دوزين   
5-كالسه 139311441200600170-آقاى/خانم سيد اصغر حسينى وزيرى فرزند سيد ابراهيم 
در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمســاحت 152/32  مترمربع پالك فرعى 1210  انتقالى مع 

الواسطه از قدم ميرشاهى دوزين   
م-الف:8591

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 10/09 / 1396 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 10/23/ 1396

حسين باغبانى-رئيس ثبت اسنادو امالك مينودشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گزارش رسانه

گروه فرهنگ و هنر
از مس��ئوالن  انتظارات خود 
جش��نواره ملی فیلم فجر را 
بیان و در این س��خنان بارها به نقش رس��انه ها و 

منتقدان اشاره کرد.
 س��ید عباس صالحی در جمع مدیران سی و 
شش��مین جشنواره ملی فیلم فجر حضور یافت. او 
در جمع مدیران و دبیران اجرایی سی وشش��مین 
جش��نواره مل��ی فیلم فجر، با اظهار خرس��ندی از 
اتفاقات جدید در جش��نواره گفت: تش��کر می کنم 
از جناب مهندس حیدری��ان و دکتر داروغه زاده و 
تمام کس��انی که در این اتفاق بس��یار مهم و قابل 
توجه برای س��ینما و کش��ور فعالیت می کنند. به 
طور طبیعی جش��نواره ها مهم اند و جش��نواره های 
فجر مهم تر هستند. جش��نواره سینمایی فجر هم 
قله جش��نواره های کشور ما است یعنی اهمیت آن 
ب��ا توجه به ضرایب و از لح��اظ جایگاهی که دارد، 
اف��زوده می ش��ود. به همین جهت اف��رادی که در 
دبیرخان��ه فعالیت می کنند، می دانند که اهمیت و 

تاثیرات  فجر، با نگاه مضاعفی دیده می شود.  
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اشاره به در 
معرض دید قرار گرفتن جشنواره توسط مخاطبان 
و س��ینماگران، بیان کرد: در بهمن ماه، چه کسانی 
که س��ینمایی هس��تند و چه کسانی که سینمایی 
نیستند به نوعی در فضای سینما و جشنواره فیلم 
فجر قرار می گیرند و به نوعی کل کشور درگیر این 
جش��نواره می شود که این کار مدیران جشنواره را 
دشوارتر می کند، حساس��یت را افزایش می دهد و  
به دلیل در معرض دیده ش��دن قرار گرفتن، فشار 

روحی و روانی و کاری ایجاد می کند.  
صالح��ی چند نکت��ه را به مدی��ران و دبیران 
جش��نواره فیل��م فجر متذک��ر ش��د و تاکید کرد: 
دوره مدیریت بافاصله تمام شده است. در گذشته 
ممک��ن بود که با این نوع مدیری��ت اعتدال ایجاد 

کرد ولی در حال حاضر فضای اجتماعی و ارتباطی 
ما نوع دیگری از مدیریت را ایجاد کرده اس��ت. هر 
چقدر نزدیک تر باشیم سوءتفاهم ها کمتر می شود. 
اصحاب رس��انه و منتقدان باید این حس را داشته 
باش��ند که می توانند به راحتی انتقاد کنند. اینکه 
ما به اتاق های شیش��ه ای نزدیک ش��ویم و فاصله 
خودم��ان ب��ا مخاطب��ان را از لح��اظ قضاوت های 
مبتنی بر حدس و گمان دور کنیم، کمک می کند 
به اینکه جش��نواره س��الم تر و کم حاشیه تر برگزار 

شود.  
مق��ررات،  و  دس��تورالعمل ها  داد:  ادام��ه  او 
هزینه ک��رد جش��نواره و شفاف س��ازی هایی نظیر 
همین قرعه کش��ی برنامه س��ینمای رسانه  کمک 
می کند تا 3 ضلع اهالی س��ینما، مردم و رسانه به 
ما اعتماد بیش��تری کنند. این اعتماد، در اتفاقات 
پیش رو، یک س��رمایه اجتماعی برای جش��نواره، 
س��ازمان س��ینمایی و وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی است، لذا به نظر می رسد در این مسیر هر 
چه بتوانیم بر اتفاقات خوب بیفزاییم، بهتر اس��ت 
و امید می رود از کارهای خوبی که انجام می شود، 

کاسته نشود.  
صالحی به حرفه ای برگزار ش��دن جش��نواره 
تاکی��د کرد و گف��ت: باید ب��ه س��متی برویم که 
جش��نواره را از حالت »نمایش��گاه فیل��م« خارج 
کنیم. باید به سمتی برویم که جشنواره فیلم فجر 
در قالب یک فستیوال س��ینمایی پیش برود و در 
حقیقت، ش��أن جش��نواره را حفظ کنیم و از بازار 
نمایش فیلم، فاصله بگیریم و شأن و جایگاه سینما 

را حفظ کنیم.  
او افزود: ش��اخصه ها و نکات��ی وجود دارد که 
ما بر اس��اس آنها، بتوانیم فکرهای بیش��تری برای 
سال های آینده داش��ته باشیم و به این بیندیشیم 
که چگونه می توان جشنواره فیلم فجر را به عنوان 
یک فس��تیوال معتبر منطق��ه ای و جهانی مطرح 

کرد. بای��د با این نگاه به س��مت جش��نواره فیلم 
فجر حرک��ت کنیم. صرفا هم قرار نیس��ت با نگاه 
شورآفرینی و هیجان سازی و عمومی سازی حرکت 
کنیم. ما می خواهیم فجر، به عنوان یک فس��تیوال 
معتبر س��ینمایی در منطق��ه و بعد در بعد جهانی 
مطرح ش��ود. حال باید بررس��ی کرد ک��ه چگونه 
می ت��وان قدم به ق��دم، به این ش��اخصه ها افزود. 
بای��د به گونه ای حرکت کنی��م که به این دلخوش 
نباشیم که هزاران نفر و میلیون ها نفر به جشنواره 
می آیند و می روند و به این برس��یم که جش��نواره 
فجر، در حوزه س��ینما تفسیر بخصوصی دارد و ما 
با آن چیزی که باید باشد و هستیم، فاصله  داریم.  
صالحی  ادامه داد: حق س��ینمای ایران اس��ت 
که یک فس��تیوال مهم و جهانی داش��ته باشد. ما 
بای��د برای گام هایی که س��ال بعد طی می ش��ود، 
چش��م اندازی را ترس��یم کنیم. اگ��ر بحث حضور 
در بازارهای جهانی، مش��ارکت بین المللی، ارتباط 
فعال دیپلماس��ی فرهنگی از طریق سینما مطرح 
اس��ت، یکی از موضوعات این است که به برگزاری 
یک فس��تیوال حرفه ای نزدیک ش��ویم و اگر یک 
فس��تیوال خوب را داش��ته باش��یم، می توانیم این 

چشم انداز بین المللی را برقرار کنیم.  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تعامل 
خوب با رسانه ها، اذعان کرد: تعامل و ارتباط خوب 
با رسانه ها بخشی از برگزاری فستیوال و جشنواره ها 
اس��ت. یعنی هنر ارتباط با رس��انه ها را باید داشته 
باشیم و به نظر می رسد هر مقدار ظرفیت خودمان 
را در تعامل خوب با رسانه ها و منتقدان سینمایی 
باال ببریم، برپایی جشنواره را قوی تر می کند. البته 
منظ��ور از تعامل، به ط��ور کامل، تعریف و تمجید 
از برنامه ها نیس��ت یا اینک��ه بخواهیم منتقدی را 
س��اکت کنیم. باید این رابطه را کامل کنیم و این 

رابطه، چرخ پنجم این حرکت باشد.  
صالحی با اش��اره به اهمی��ت روابط عمومی و 

دبیرخانه جش��نواره فیلم فجر گفت: کل سیس��تم  
جشنواره باید به گونه ای در کنار هم قرار بگیرند تا 
تعامل حداکثری مثبت با رسانه ها را داشته باشیم 
و آن��ان را با ای��ن اتفاق بزرگ فرهنگ��ی و هنری 
که تقریبا مش��ابه ن��دارد، همراه کنیم. رس��انه ها 
باید حس کنند ضلع مهم این جش��نواره هستند. 
فک��ر نکنند بیرون گود هس��تند و به همین دلیل، 
بخواهند صرفا از جشنواره مچ گیری کنند. واقعا به 
این قضیه واقف باش��ند که در متن هستند و این 

موضوع را با تمام وجود حس کنند.  
وی ادامه داد: رویکرد ما به گونه ای باش��د که 
فعاالن رس��انه را با این جش��نواره همراه کنیم تا 
ب��ا آن همذات پن��داری کنند و م��ا را در برگزاری 
جشنواره همراهی کنند. رسانه ها نباید حس کنند 
که خبرها را باید غیررس��می دنبال کنند. رس��انه 
باید احساس صداقت و امنیت کند. زمانی که حس 
اعتماد رسانه برانگیخته ش��ود، گرایش عمومی را 

نسبت به جشنواره برمی انگیزد.
او افزود: جشنواره فیلم فجر در ایران، جشنواره 
محل توجه مردم است و بخش های زیادی از مردم 
به آن متصل می ش��ود. اینکه م��ا میلیون ها نفر را 
ب��ه میهمانی دع��وت کنیم، آنها انتظ��ار دارند که 
میزبانان خوبی باش��یم پس نظم، خدمت رس��انی، 
حرمت و احترام و بحث ه��ای مختلف باید رعایت 
ش��ود به نوع��ی مردم باید حس کنن��د که به آنها 

حرمت گذاری شده است.  

صالحی گفت: با توجه به اینکه جشنواره، کلمه 
فجر و انقالب را دارد و امسال هم چهلمین سالگرد 
انقالب است باید این حس منتقل شود که نسبت 
جش��نواره فجر با انقالب، نس��بت روش��نی است. 
زمانی که ما از نس��بت روشن صحبت می کنیم نه 
اینکه به عنوان کاری پروپاگاندا انجام ش��ود، خیر! 
به گونه ای که در روح ظهور و بروز داش��ته باشد و 
احساس شود که این جشنواره انقالب است. وقتی 
ما از انقالب حرف می زنیم با همه اجزای آن نظیر 
انسانی بودن، دینی بودن و ... که دارد، باید همراه 
باش��د. امس��ال جش��نواره فیلم فجر، هم در حوزه 
تبلیغ��ات و هم حوزه ش��عائری ک��ه دارد می تواند 
در ح��وزه باطنی هم حرکت کرد. راه اندازی دوباره 

بخش تجلی اراده ملی اتفاق بسیار خوبی است.  
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد: باید 
به این نکته ک��ه چه باید کرد تا به جوهره انقالب 
اس��المی یعنی انس��انیت، اخالق م��داری، فضائل 
اخالقی توجه بیشتری کرد. جشنواره فجر انقالب، 
باید فرصتی باش��د ت��ا جامعه ایرانی، انس��انی تر، 
اخالقی ت��ر و معنوی تر بیندیش��د و عمل کند. این 
فرص��ت چند میلیونی و فضای اجتماعی که ایجاد 
می کن��د، باید مقدم��ه ای برای زندگ��ی اخالقی، 

انسانی و معنوی بهتر باشد.
در این نشس��ت، مدی��ران بخش های مختلف 
سی و شش��مین جش��نواره فیلم فجر نیز به ارایه 

گزارشی از فعالیت های انجام شده پرداختند. 

وزیر ارشاد در جمع مدیران سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر:

منظور از تعامل، ساکت کردن منتقدان نیست
باید این حس منتقل شود که نسبت جشنواره فجر با انقالب، نسبت روشنی است

»بهترین  قصه های شاهنامه« 
منتشر شد

قصه ه��ای  »بهتری��ن  کت��اب  مجموع��ه 
مـهربان ش��اهنامه« با بازنویسی محمدرضا شمس یـار 

در سه جلد منتشر شد.

ب��ه گزارش ایس��نا، این مجموعه ب��ا عنوان های »ضحاک و 
کاوه آهنگ��ر و چن��د قصه دیگ��ر از ش��اهنامه« در 6۴ صفحه و 
با قیمت 35۰۰ تومان، »رزم و رس��تم و اس��فندیار و چند قصه 
دیگر از ش��اهنامه« در ۱۰۴ صفحه و ب��ا قیمت 55۰۰ تومان و 
»هفت خوان رستم و چند قصه دیگر از شاهنماه« در 88 صفحه 
و به بهای ۴8۰۰ تومان با ش��مارگان ۱۱۰۰ نس��خه در موسسه 
نش��ر و تحقیقات ذکر عرضه ش��ده اس��ت. »بهتری��ن قصه های 

شاهنامه« در قالب یک جلد نیز منتشر شده است.

در معرفی این مجموعه عنوان ش��ده اس��ت: رستم، پهلوان 
افس��انه ای ای��ران باس��تان، تجس��م  میهن دوس��تی، آزادگی و 
عدالت خواه��ی ملتی بزرگ و دیری��ن و بازتاب آرمان های واالی 
مردمان این س��رزمین اس��ت. حکایت زندگی رس��تم، ریشه در 
پاره ای از کهن ترین متون ایرانی دارد که ش��اهنامه، ش��یواترین 
و جامع ترین روایت آن را در بر می گیرد. کتاب »رستم دستان« 
بازنوشته ای داستانی از زندگی این پهلوان نامدار ایرانی، برمبنای 

روایت »شاهنامه فردوسی« است.

برخی از فصل های کتاب عبارت اند از: تولد رس��تم، اس��ب 
برگزیدن رس��تم، جنگ رستم و افراس��یاب، هفت خوان رستم، 
رس��تم و سهراب و کیکاووس، رزم رستم و سهراب، کشته شدن 
غم انگیز س��هراب به دست پدر، آمدن س��یاوش به توران زمین، 
کشته شدن سیاوش، مرگ افراسیاب، رزم رستم و اسفندیار و... 

و فرجام رستم است.
این کتاب سرگذشت رستم را از تولد  تا مرگ با نثری ساده 

و روان بازمی گوید.


