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خیلی کوتاه

حضور ایوبی در پشت صحنه »النتوری« درمیشیان
رئیس س��ازمان س��ینمایی روز گذش��ته با حضور در پشت 
صحنه فیلم »النتوری« به کارگردانی رضا درمیش��یان با عوامل 

این اثر سینمایی دیدار و گفت وگو کرد.
حجت اهلل ایوبی در این بازدید، با آرزوی موفقیت برای عوامل 
فیل��م »النتوری«، اظهار امیدواری کرد که این اثر س��ینمایی با 

اقبال مخاطبان و منتقدان مواجه شود.

وی همچنین به طور جداگانه با رضا درمیش��یان کارگردان 
ای��ن فیلم درب��اره مراحل تولید "النت��وری" گفت وگویی مفصل 
داشت. درمیشیان نیز اظهار امیدواری کرد که حاصل تالش این 

گروه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه سکانس هایی با حضور نوید محمد زاده، باران کوثری 
و مریم پالیزبان با حضور رئیس س��ازمان سینمایی فیلمبرداری 
شد. فیلمبرداری »النتوری« تاکنون از نیمه گذشته و پیش بینی 

می شود تا پایان اردیبهشت، به پایان رسد.

در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان تهران و مدیرعامل بنیاد سینمایی ديدار سينمايي

فارابی بر ضرورت گس��ترش ن��گاه ملی در 
سینما تأکید شد.

دراین دیدار برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تهران ضمن اشاره به اهمیت بنیاد سینمایی فارابی به عنوان 
بازوی اجرایی س��ازمان سینمایی خواس��تار حمایت بنیاد از تولید 

فیلم های سینمایی تأثیرگذار و ارزشمندی در استان ها شد.
مدیرعامل بنیاد نیز با تأکید بر بسط و گسترش سینمای ملی 

و نمایش بخشی از فضاهای معماری، گویش، لهجه و شاخص های 
هویت ملی و اس��المی در اس��تان های مختلف گفت: برای تشویق 
فیلمسازان نسبت به تولید فیلم در شهرستانها می توان بسته های 
حمایتی در س��بد سینمای کش��ور طراحی و نهادینه کرد که در 
صورت اجرایی شدن در طول سال چند اثر قابل قبول به سینمای 

کشور ارایه خواهد شد.

ضرغامی هم با تأکید بر دانش س��ینمایی کشور و حرکت در 
مسیر توسعه با هدف گذاری های متناسب افزود: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی برای حفظ اقتدار و صالبت خود در استان ها، باید 
از نمایندگان قابل اعتماد و مقتدر خود برای اجرای سیاس��ت های 
وزارت ارش��اد اس��تفاده کند و از طریق این نماین��دگان بتواند به 

اهداف خود دست یابد.

مدیرعامل بنیاد همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد استفاده 
از تبلیغات محیطی و ش��هری برای جذب تماش��اگر گفت: چرخه 
تولید در س��ینما ب��ه خوبی اجرا می ش��ود ام��ا در مقطع کنونی 
س��ینما نیازمند تبلیغ و بهره مند شدن از ش��رایط ویژه تلویزیون 

و شهرداری ها است.
تابش در پای��ان به لزوم همکاری تنگانگ نهادهای مس��ئول 
اش��اره کرد و گفت: بنیاد س��ینمایی فارابی ُمصر اس��ت به وظیفه 
اصلی خ��ود یعنی حمایت از تولید فیلم با محتوای فرهنگی عمل 

کند.

 دفاع ابوالحسن داودی 
در برابر اتهام دزدي فيلمنامه »رخ ديوانه«

ابوالحس��ن داودی که این روزها فیل��م »رخ دیوانه« را در حال 
اک��ران دارد ، با ابراز تاس��ف از درج مطالبی درب��اره کپی بودن آپارات خان�ه

فیلمنام��ه این فیلم گفت: به نظر می رس��د دوس��تانی که این 
شیطنت ها را انجام می دهند، کمی ناشی هستند.

این فیلمساز در گفت وگویی با ایسنا ، توضیح داد: شنیده ام در فضای مجازی مثل وایبر 
و یکی دو سایت شیطنت هایی انجام شده و اعالم کرده اند که سناریوی فیلم »رخ دیوانه« از 

روی یک فیلم هندی به نام »شیطان« که سال 2011 ساخته شده ، کپی شده است. 
داودی اضافه کرد: من خود این س��ایتها را ندیده ام اما شنیده ام که این شیطنت ها 
انجام شده است و به نظر می آید کسانی که این شیطنت ها را انجام می دهند، کمی ناشی 
هستند. زیرا پیش از این در مورد فیلم قبلی ام »تقاطع« نیز اعالم کردند که از روی فیلم 
crash کپی شده است. در حالی که فیلمنامه هر دو فیلم من هرکدام بیش از پنج سال 
قبل از ساختش��ان، نوشته شده بودند. این کارگردان سینما تصریح کرد: فیلمنامه »رخ 
دیوانه« آبان ماه سال 87 پروانه ساخت گرفت که حدود اکتبر سال 2008 می شود و این 

فیلمنامه سه، چهار سال پیش از دریافت پروانه ساخت، نوشته شده بود.

 ثبت نام بيش از 130 هزار نفر 
برای دريافت بن کتاب الکترونيک خريد کتاب

بیش از 130 هزار دانش��جو و طلب��ه برای دریافت بن کتاب در 
کتاب سامانه بن دانشجویی ثبت نام کرده اند.نمايشگاه 

پ��س از گذش��ت دو روز از زمان ثبت نام ب��رای دریافت بن  
کارت الکترونیک خرید کتاب بیش از 130 هزار نفر ثبت نام و 70 هزار و 133 نفر از 

آن ها پول خود را واریز کرده اند.
دانش��جویانی ک��ه با پرداخت س��هم مش��ارکت خود توانس��ته اند ک��د رهگیری 
ثبت ن��ام را دریافت کنن��د، از تاریخ 13 اردیبهش��ت می توانند با ارائ��ه مدارک و کد 
 رهگیری به ش��عب بانک صادرات کارت های خری��د الکترونیک کتاب خود را دریافت

 کنند.
دانشجویان و طالب عالقه مند برای دریافت بن کارت های الکترونیک خرید کتاب 
می توانند تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت bon.tibf.ir  نسبت به ثبت نام 

و پرداخت وجه اقدام کنند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 16 تا 26 اردیبهشت ماه 

1394 در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار می شود.

 حضور بيش از 30 فيلمساز و بازيگر خارجی 
در بخش مسابقه فيلم فجر

ب��رای نخس��تین بار نمایندگان��ی اع��م از بازیگر، کارگ��ردان یا 
تهیه کننده تمامی فیلم های حاضر در بخش مس��ابقه بین الملل جش�ن��واره

جشنواره فیلم فجر به تهران سفر می کنند.
طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده 30 تن از فیلمس��ازان، بازیگران و صاحبان آثار 
خارجی حاضر در دو بخش مسابقه سینمای جهان و جلوه گاه شرق با حضور در جشنواره 
فیلم فجر در جلس��ات نقد و بررس��ی آثارشان شرکت خواهند کرد. فیلمسازان خارجی 
عالوه بر حضور در نشس��ت های نقد و بررس��ی آثار خود، در نشس��ت ها و جلس��ه های 

مشترک با فیلمسازان ایرانی، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. 
این برای نخستین بار است که تمامی فیلم های حاضر در بخش های رقابتی بین الملل 
جش��نواره فیلم فجر نماینده ای را به تهران می فرس��تند. حضور این تعداد از فیلمسازان 
موجب خواهد شد که منتقدان و اصحاب رسانه ایرانی و خارجی میهمان جشنواره بتوانند 
عالوه بر ایجاد بس��تر گفت وگو با این فیلمس��ازان، هر چه دقیق تر آثار حاضر در بخش 
بین الملل جشنواره را بررسی کنند. بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر از 

5 تا 12 اردیبهشت ماه برای نخستین بار به صورت مستقل برگزار می شود.

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 1391114425001004488 و راى شماره  139360325001020637  مورخه 
93/11/26 به تقاضاى آقاى على اســالمى مقدم  فرزند حاجى رضا  نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به 
مســاحت 120  متر مربع مجزى شــده از پالك 24 فرعى 2091  اصلى واقع در بخش يك شهرســتان خرم آباد 
خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى )آقاى محمدرضا واليزاده  معجزى .رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب 
در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز  
جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا 
ها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روستا هااز 
تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند 
و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى 
موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از 
انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر 

خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 92
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 444 و راى شــماره  1019074  مورخه 93/10/29 به تقاضاى آقاى صفر بهراميان 
فرزند عيدى  نســبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 61/94  متر مربع مجزى شده از پالك - فرعى 
2091  اصلــى واقــع در بخش يك شهرســتان خرم آبــاد خروجى از مالكيــت مالك اوليه (رســمى )آقاى محمد 
حســين  واليزاده  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 89
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 3693 و راى شــماره  18458 مورخه 93/10/20 به تقاضاى آقاى درويش حســين 
آزادى خواه فرد   فرزند حيات نســبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 56/90  متر مربع مجزى شده 
از پالك 24 فرعى 2091  اصلى واقع در بخش يك  شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى 
)آقاى طوس  واليزاده  معجزى .رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى 
در روزنامه كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض 
خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و 
گواهى تقديم دادخواســت تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد 
در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 109
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 3841 و راى شماره  1018576  مورخه 93/10/21 به تقاضاى آقاى حسين دريكوند  
فرزند ملك حســين نســبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 243/31  متر مربع مجزى شده از پالك 
- فرعى 37  اصلى واقع در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى )آقاى صفقلى 
ميــر دريكونــد  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى مــاده  3 قانون تكليــف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 106
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
1-پرونده كالسه 3131 و راى شماره  1021507  مورخه 93/12/7 به تقاضاى آقاى رحيم امينى فرد 
فرزند مهدى  نســبت به ششدانگ اعيان يكباب ســاختمان به مساحت 107/90  متر مربع مجزى شده از پالك 
220 فرعــى 41  اصلــى واقع در بخش دو  شهرســتان خــرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 
ســيدلطف اله بنى هاشــمى   .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى 
در روزنامه كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض 
خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و 
گواهى تقديم دادخواســت تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد 
در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 138
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

   آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 1168 و راى شماره  1019859  مورخه 93/11/13 به تقاضاى آقاى محمد محمودى 
فرزند اســداله  نســبت به ششدانگ يكباب عمارت ســاختمان به مســاحت 161/88  متر مربع مجزى شده از 
پــالك 8 فرعــى 43  اصلى واقع در بخش دو شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 

حميد امان الهى بهاروند .
2- پرونده كالســه 2679 و راى شــماره  1018966  مورخه 93/10/28 به تقاضاى آقاى چنگيز كرمى 
فرزند نورى نســبت به ششدانگ يكباب عمارت ســاختمان به مساحت 225/09  متر مربع مجزى شده از پالك 
8 فرعى 43  اصلى واقع در بخش دو شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى حميد 

امان الهى بهاروند .
رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى 
بــا ارائــه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت 
مورد تقاضا براســاس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف72
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
1-پرونده كالســه 3116 و راى شماره  1019138 مورخه 93/10/30 به تقاضاى خانم فريده شاكرمى 
فرزند رســتم نسبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 74/48  متر مربع مجزى شده از پالك 3 فرعى 
يك  اصلى واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى )آقاى محمد تقى عادلى  
.رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى 
بــا ارائــه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت 
مورد تقاضا براســاس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 59
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

دادنامه
پرونده كالســه 9309988315400789 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9309978313101176- شاكى: آقاى احسان رنجبر قمشه ئى فرزند حشمت اله به نشانى شهرستان 
كرمانشاه آرياشهر كوچه 20 پالك 8- متهم: آقاى مجتبى پناهى به نشانى مجهول المكان- اتهام: ضرب و جرح با 
چاقو (رأى دادگاه) در خصوص اتهام مجتبى مرادى (كه در كيفرخواســت پناهى ذكر شــده) فرزند محمدحسين 
دائــر به ايراد جــرح عمدى با چاقو موضوع كيفرخواســت شــماره 9210438315004744 مورخ 93/11/5 
دادســراى شهرســتان كرمانشــاه كه از حيث جنبه خصوصى جرم صرف نظر از صحت و ســقم موضوع با التفات 
به اينكه شــاكى احســان رنجبر قمشه يى فرزند حشمت اله حسب صورت جلس مورخ 93/12/6 اعالم گذشت 
بى قيد و شــرط و منجز خود را اعالم و قابل گذشــت بودن موضوع اتهام به استناد ماده 6 قانون آيين دادرسى 
كيفــرى و مواد 100 و 104 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392/2/1 قــرار موقوفى تعقيب و از جهت جنبه 
عمومى جرم نظر به اينكه شــاكى صراحتا اظهار نموده كه شى حارصه شيشه بوده نه چاقو متهم نيز بزه انتسابى 
را انــكار نموده اســت لذا موضوع از شــمول ماده 614 قانون مجازات اســالمى (تعزيــرات) خارج و فاقد وصف 
عمومى بوده و به استناد بند الف ماده 177 از قانون ابتدالذكر رأى بر برائت متهم صادر مينمايد. رأى صادره 
حضورى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى 

باشد. م الف/158
 رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 8809989028100014 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9309978313101225- متهم: آقاى فرهاد مهدوى فرزند محمدصالح به نشانى كرمانشاه، دبيرستان 
امــام صادق مجهول المــكان- اتهام: جعل (رأى دادگاه) در مورد اتهام فرهاد مهــدوى فرزند محمدصالح دائر بر 
جعل در اســناد رســمى (گواهينامه موقت پايان نامه تحصيالت آموزش و پرورش) موضوع كيفرخواست شماره 
9310438315004492- 93/10/17 دادســراى شهرستان كرمانشاه كه با توجه به جامع محتويات پرونده 
از جمله گزارش مرجع انتظامى، پاســخ اســتعالم از اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 كرمانشــاه و ساير قرائن و 
امــارات منعكــس در پرونــده از جمله اظهارات احدى از متهمــان به هويت  احمد مهــرام و اينكه متهم با وجود 
احضار از طريق نشــر در آگهى در جلســه دادگاه حاضر نشده و دفاعى معمول نداشته است ارتكاب بزه انتساب 
به نظر ثابت و منطبق با ماده 533 قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) بوده و بر همين اساس وى را به تحمل سه 
ســال حبس محكوم مينمايد. ضمنا ســند مجعول چنانچه معدوم نشده باشد به استناد ماده 215 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392/2/1 معدوم گردد. رأى صادره غيابى و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شــعبه و پس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه 

ميباشد. م الف/159
 رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9309988315200111 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شــماره 9309978313101222- شكات: 1- آقاى منوچهر ســبحانى فرزند محمدرشيد به نشانى كرمانشاه 
گلســتان گلســرخ و مجتمع بهشــت طبقه 2 واحد 201- 2- دادســتان عمومى كرمانشــاه به نشانى دادگسترى 
كرمانشــاه 3- آقاى فريدون نادرى به نشانى كرمانشاه، خ برق، كوچه پايين از هتل گاليول، كوچه فريبرز كرمى 
پالك 44، منزل شــخصى فريدون نادرى- متهم: خانم كژال قمرى فرزند محمدصديق به نشانى مجهول المكان- 
اتهام: ســرقت مســتوجب تعزير (رأى دادگاه) در خصوص اتهام كژال قمرى فرزند محمدصديق دائر بر ارتكاب 
يك فقره ســرقت تعزيرى 9310438315003746- 93/9/4 دادســراى شهرستان كرمانشاه كه با توجه به 
جامع محتويات پرونده از جمله كيفرخواســت مذكور، شكايت منوچهر سبحانى، گزارش مرجع انتظامى، تحقيقات 
معموله مســتفاد از اظهارات شــهود و مطلعين و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده و اينكه متهم با وصف 
احضار از طريق نشــر در آگهى در جلســه دادگاه حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده، ارتكاب بزه انتسابى به 
نظر ثابت تشخيص و منطبق با مواد 656، 677 از قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) بوده و بر همين اساس وى 
را به تحمل ســه ســال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيرى و رد عين شامل (يكصد و سه قطعه تمام سكه 
بهار آزادى طرح جديد) سه هزار و شصت دالر، حلقه ازدواج مردانه، يك قطعه ربع سكه بهار آزادى، زنجير طال 
به همراه پالك (متعلق به فرزندش) و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه محكوم مى شود. 
رأى صادره غيابى و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد. م الف/160
 رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حديقه برجى فرزند برجعلى به نشــانى كرج عظيميه 45 مترى كاج س 
رضا ط 4 و 15، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمود افشــارزادگان فرزند محمد به نشــانى: مجهول 
المــكان، مشــخصات نماينده يا قائم مقــام قانونى محكوم له/ محكوم عليه: عابدين رســتمى فرزند حســين به 
نشــانى: كرج عظيميه 45 مترى كاج، نرســيده به پل آزادگان ســاختمان رضا ط 4 واحد 15 وكيل حديقه برجى- 
اكرم بيگدلو فرزند صفرعلى به نشــانى: كرج عظيميه 45 مترى كاج، نرســيده به پل آزادگان ساختمان رضا ط 4 
واحد 15 وكيل حديقه برجى- محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9309972690600129 محكــوم عليه محكوم اســت به 1- محكوم عليه محكوم بــه پرداخت مبلغ 
هشــت ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 15 هزار تومان به عنوان هزينه دادرســى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1364/06/28 تا زمان اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم 
له و پرداخت نيم عشر دولتى محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. م الف/19346
 متصدى امور دفترى شعبه شش شوراى حل اختالف مجتمع شهيدبهشتى كرج

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونــده: 139304024049000058- برابر مــاده 121 آيين نامه اجراء و بــه موجب پرونده 
اجراى 9300058 و 9300059 ششــدانگ يك قطعه زمين زراعى پالك 7571/10 در بخش ســه برازجان به 
مســاحت 150000 مترمربع به آدرس جنوب شــرقى برازجان ملكى آقاى محمد پاى بست با حدود شماال در دو 
قســمت اول به طول 106 متر دوم به طول 404 متر به دره اردو، شــرقا، بطول 100 متر دوم كه جنوبى است 
بــه طول 94 متر ســوم به طول 242 متر كال مرز اســت به باقيمانده پــالك 7571/8، جنوبا، بطولهاى 40 متر و 
165 متر و 162 متر كال مرز اســت به اراضى حيدر ســراج زاده ح فاصل دره، غربا: بطول 375 متر مرز اســت 
به اراضى واگذارى زنگنه، ثبت شده و سند مالكيت آن ذيل شماره 20185 در صفحه 298 دفتر 108 به نام 
مالك فوق صادر گرديده و طبق اســناد رهنى شماره 57066 و 56926 دفتر اسناد رسمى شماره 10 برازجان 
در رهن بانك كشــاورزى برازجان قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 6/300/000/000 ريال 
ارزيابى شــده اســت از ســاعت 9 الى 12 روز يكشــنبه مورخ 94/2/20 در اجراى ثبت اسناد برازجان به نفع 
بانك كشــاورزى برازجان از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ فوق شــروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى به فروش مى رسد الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد. به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداخت بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق 
مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م الف/18- تاريخ انتشار: 94/2/1
رئيس ثبت دشتستان

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه آقاى سيد عزيز سبزى فرزند سيد عطا جهت تفهيم اتهام كالهبردارى موضوع شكايت محمود 
اســدى در پرونده كالســه 3/931010د از طرف اين دادســرا تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه 3 داديارى دادســراى عمومى و انقالب اسالمى 
همدان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شويد در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى 

اقدام قانونى معمول خواهد شد.
دفتر داديارى شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب همدان

متن آگهى احضار متهم
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان همدان به موجب كيفرخواست شماره 9410438112000354 
در پرونده كالســه 9409988114500021 براى حســام كاظم زاده برزويى به اتهام سرقت مستوجب تعزير 
موضوع شــكايت خانم ملوك قاســمى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت 
رســيدگى براى مورخه 1394/03/20 ساعت 12:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امــور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق با مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
 شعبه 109 دادگاه كيفرى شهرستان همدان

متن آگهى
خواهان/ خواهان ها مريم پيرولى دادخواســتى به طرفيت خوانده/خواندگان على دوســت فتح اله زاده 
به خواســته طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بروجرد نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان بروجرد واقع در بروجرد، شهرك انديشه، چهارراه 
مخابرات ارجاع و به كالســه 9309986620200153 ثبت گرديده و وقت رســيدگى آن و ساعت تعيين شده 
اســت به علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومــى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفاد آن ظرف 7 روز جهت معرفــى داور خود به دادگاه 

مراجعه نمايد.
منشى شعبه دوم حقوقى بروجرد

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((عبدالرضا حبيب بغالنى فرزند 
عبدالصاحب ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 143/38 مترمربع واقع در بهار 74 ايستگاه 9 پالك 33 
طبق راى شــماره 139360317003005851 قســمتى از پــالك 132/2 بخش 4 آبادان)) بديهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1394/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/16- م الف/1/69
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((سكينه محمودى فرزند عبداهللا 
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 112/24 مترمربع واقع در سليج غربى رده حاج جعفر كوچه نانوايى طبق 
راى شــماره 139360317003004692 قسمتى از پالك 6/878 بخش 10 آبادان)) بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 1394/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/16- م الف/1/28
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شــماره 139360324009017439-93/12/6 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى قادر بيغش فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 633 صادره از شيراز به شماره ملى 2299097953 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 400/84 مترمربع پالك 90 فرعى از 1645 اصلى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 1645 و 1644 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدحسين بيغش محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/65- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 94/2/16
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324009017105-93/11/28 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيــت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى بوشــهر تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى صفر عباســى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 190 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3501313276 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 400/19 مترمربع پالك 6 فرعى از 1257 اصلى مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1257 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدرضا فروزان 
محرز گرديده اســت. 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 باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/2900- تاريخ انتشــار نوبت اول: 

94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/16
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324009017758-93/12/16 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيــت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى بوشــهر تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى اميد ســليميان فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 677 صادره از بوشهر به شماره ملى 
3501061978 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 120 مترمربع پالك 552 فرعى از 3406 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 3406 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى خانم اقدس رستميان محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/115- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 94/2/16
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شــماره 139360324009010997-93/7/1 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى بوشــهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى فاضل اصغرى فرزند ولى بشماره شناسنامه 88 صادره از كازرون به شماره ملى 2372429272 
در ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 132/21 مترمربع پالك 14 فرعى از 2459 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك 2459 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از مالك رســمى آقاى كاظم زارع 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته 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 يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/2891- تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ انتشــار 

نوبت دوم: 94/2/16
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001010471 مــورخ 93/11/15 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالكريم باقرتاش فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 30 صادره 
از گناوه در شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 1068/15 مترمربع در قسمتى از پالك 878 واقع در بندر 
ريــگ محــرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 
آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/22- تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/16
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139460301024000226 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى مهدى كوليوند فرزند مراد حاصل بشــماره شناســنامه 1177 صادره از شــهررى در يك باب خانه 
زميــن با بناى احداثى به مســاحت 100 مترمربع پالك 204 اصلــى واقع در بخش 12  تهران خريدارى از مالك 
رســمى آقاى رضا پازوكى محرز گرديده اســت لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت در روزنامه محلى 
و كثيراالنتشــار بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/157- تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

94/2/17
رئيس ثبت اسناد و امالك شهررى

وظيفه اصلی بنياد سينمايی فارابی حمايت از سينمای فرهنگی است

س��یروس مق��دم گف��ت: در 
س��ریال »میکائی��ل« به بهانه تل�وي�زي�ون

حض��ور قهرم��ان اصلی قصه 
)میکائیل( که پلیس هم هس��ت، اتفاق ها به زندگی 

اجتماعی افراد هم کشیده می شوند.
»سیروس مقدم« که این روزها مشغول ساخت 
سریال »پایتخت4« برای ماه مبارک رمضان است و 
س��ریال پلیسی میکائیل را نیز روی آنتن شبکه یک 
دارد، در گفت وگ��و با فارس درباره آخرین س��اخته 
خود سریال »میکائیل« بیان کرد: ما در این سریال 
سعی داریم تا به مخاطب نشان دهیم عالوه بر اینکه 
پلی��س در امنیت روان��ی مردم می توان��د تاثیر گذار 
باش��د، خود مردم هم در این موضوع دخیل هستند 
و به عبارتی سرنوشت خود را در دست دارند که باید 

از حق خود دفاع کنند.

مق��دم افزود: ت��ا به حال در ژانره��ای مختلفی 
س��ریال ساخته ام و معتقدم س��اخت سریال در ژانر 
اکشن جزو مدیوم کاری من نیست، اما در میکائیل 
به بهان��ه حضور قهرمان اصلی قص��ه )میکائیل( که 
پلیس هم هس��ت، اتفاق ها به زندگی اجتماعی افراد 

هم کشیده می شوند.
وی افزود: قصه میکائیل در حقیقت یک وسترن 
پلیس��ی است که پلیس آن به دنبال برقراری نظم و 

آرامش در شهر خود هست.
کارگردان سریال »زیرهش��ت« درباره استفاده 
از لوکیش��ن های س��ریال در حال پخش خود گفت: 
همیشه سریال های جهانی را دنبال می کنم و در این 
مدت اخیر با دیدن سریال های ترکیه ای که اتفاقا در 
بین مردم ایران استقبال خوبی هم از آنها شده است 
به این نتیجه رس��یدم که س��ازندگان آن سریال ها 

هم از این روش )اس��تفاده از چند لوکیشن زیبا در 
کنار یکدیگر( اس��تفاده ک��رده و بهترین و زیباترین 

لوکیشن های چند شهر را به هم وصل می کنند.
وی افزود: ما در ساخت میکائیل تصاویر زیبایی 
از مناطقی چون قشم، تهران، لواسان، شمال کشور 
و ... را ب��ه هم وصل کردیم و ش��هری فرضی با نام 
شصت کیلومتر را ترسیم کردیم. مخاطب ما با یک 
جزیره خیالی روبروس��ت که دریا و نخلستانش در 
قش��م، ایس��تگاه قطار در بندرعباس و ایستگاه بین 
راهش در ش��مال ایران قرار دارد. باید بگویم تمام 
فضاهای��ی که به خش��ونت فضای قص��ه، جذابیت 
صخ��ره، دریا و نخلس��تان بر می گ��ردد در جنوب 
کش��ور و دیگر صحنه ه��ا که ش��امل جذابیت های 
ش��هری چون ش��هربازی و ... می ش��ود را در تهران 

ضبط کردیم.

ميکائيل ما را به زندگی اجتماعی افراد می کشاند

راهیابي 39 فیلم کوتاه به جشنواره فیلم شهر
اس��امی فیلم های کوتاه راه یافته به بخش س��ینمای 

ایران جشنواره فیلم شهر اعالم شدند.
از بین 413 فیلم کوتاه رسیده به دبیرخانه جشنواره 
بین المللی فیلم شهر 39 فیلم کوتاه توسط هیاتی متشکل 
از مرجان اشرفی زاده، حسین مهکام، سید مسعود اطیابی، 

وحید موسائیان و یزدان عشیری انتخاب شدند.
پنجمین جشنواره فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی 
- هنری ش��هرداری تهران 3 ت��ا 12 خردادماه به دبیری 

سیاوش حقیقی در تهران برگزار خواهد شد.

نمایش "چه میکنه عادل فردوسی پور" در نیاوران
نمای��ش "چ��ه میکن��ه این ع��ادل فردوس��ی پور" به 
نویس��ندگی س��اغر خواجه امی��ری و کارگردانی حس��ین 
حیدری پور از 6 اردیبهشت ماه هر شب ساعت 20 در سالن 

گوشه خلیج فارس به روی صحنه می رود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی فرهنگس��رای نی��اوران، 
داس��تان این نمایش روای��ت زندگی موازی س��ه فرد از 
یک خانواده اس��ت که بحث اصلی آنها فوتبال است. فرد 
پیشکس��وتی که همیشه دوست دارد به برنامه نود دعوت 
شود و خواهر زاده وی که عالقمند است فوتبالیست شود 

و فرد سومی که رویای دیگری در سر می پروراند.

»سریع و خشمگین ۷« 
رکورد ۱۰3 ساله یونیورسال را شکست

فیلم سینمایی »سریع و خشمگین 7« با گذشتن از مرز 
یک میلیارد و 153 میلیون دالر توانس��ت رکورد 103 ساله 

کمپانی هالیوودی یونیورسال در سطح جهان را بشکند.
فیلم سینمایی »س��ریع و خشمگین 7« در سومین 
هفته از اکران خود توانس��ت حدود 167 میلیون و 900 
هزار دالر در س��طح جهان، به ف��روش 1 میلیارد و 153 
میلیون دالر دس��ت یافت و بدین ترتیب توانس��ت رکورد 

103 ساله تاریخ کمپانی یونیورسال را بشکند.

تغییرات جدید در اساسنامه شورای صنفی نمایش
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه 
س��هم دفاتر پخش فیلم برای اکران در طول سال افزایش 

پیدا کرد، درباره دیگر تغییرات اساسنامه توضیح داد.
غالمرض��ا فرج��ی با اش��اره به اینکه دومین جلس��ه 
فوق العاده تبیین اساسنامه شورای صنفی نمایش در سال 
94 یکشنبه گذشته برگزار شد، توضیح داد: براساس این 
جلس��ه، س��قف تعداد فیلم برای هر دفت��ر پخش به 10 
فیلم در طول س��ال افزای��ش پیدا کرد ک��ه از این میان 
م��ی توانند 8 فیلم را در س��رگروه و 2 فیل��م را در گروه 

آزاد اکران کنند.
وی ادامه داد: براس��اس اساس��نامه ش��ورای صنفی 
نمایش در س��ال جاری، در 6 ماه اول سال هر دفتر پخش 
می تواند یک فیلم در گروه سینمایی و یک فیلم در گروه 
آزاد و در 6 ماه دوم سال، 2 فیلم همزمان در گروه و یک 

فیلم در گروه آزاد اکران کند.


