
گراننکنیدکمفروشیمیکنیم
س�یدمحمد غرضی: این را بدانید که هرچه پل 
و جاده و پ�روژه عمرانی دنبال کرده ایم، خیرش به 
مردم نرس�یده اس�ت. مردم باید ما را حالل کنند. 

این سبک مدیریت به هیچ جایی نمی رسد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( حرف راست را باید از برادر غرضی شنید.
ب( باالخره یکی از مس��ئوالن - اسبق تا فعلی - 

یک حرف درست و حسابی به زبان آورد.
ج( حالل هم یک چیزی در مایه های حلوای خودمان 

است و با حالل حالل گفتن دهان شیرین نمی شود.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

کدام یک از گزینه ه�ای زیر مصداق بارز جمله 
"صداقتت منو کشته" است؟

الف( رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران: اگر قیمت ها 
افزایش پیدا نکند نانوا مجبور خواهد ش��د که از کیفیت 
محصول خود کم کند و وزن چانه خمیر را کاهش دهد.

ب( زنگنه: من با اختصاص بخش��ی از درآمد نفت 
به سیل استان خوزستان موافقم، اما بعید است مجلس 

شورای اسالمی به آن رای دهد.
ج( رئی��س س��ازمان مدیریت بحران کش��ور: در 
س��یالب اخیر با ۷۱ قربانی در کل کش��ور )جدای از 
حادثه س��یل در ش��یراز و واژگونی قایق امداد در سد 

گاومیشان( کمترین تلفات جانی را داشته ایم.
د( هر سه گزینه فوق در اوج "صداقتت منو کشته" 

می باشد.
راهکار برون رفت از بحران در "سومالی" کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( اعدام عمرالبش��یر و اج��رای طرح زوج و فرد 
ریاست جمهوری بین شورای انتقالی و شورای نظامی.

ب( اعدام عمرالبشیر و برپایی مراسم شیر یا خط 
برای تعیین رئیس جمهور جدید.

ج( اعدام عمرالبش��یر و برپایی انتخابات آزاد بین 
داوطلبان سومالیایی و محسن رضایی میرقائد.

د( اعدام عمرالبشیر و دیگر هیچ.

ننجون

24شایعهپردازمجازیسیلشناساییشدند
رئی��س پلی��س فتا اس��تان خوزس��تان از معرفی 
۲۴ نف��ر از کاربران فضای مج��ازی که با پخش اخبار 
منحرف و ش��ایعات مربوط به س��یل موجب تشویش 

اذهان عمومی شده بودند، خبر داد.
س��رهنگ شاهین حسنوند اظهار داشت: با توجه به 
انتشار ش��ایعات و خبرهای کذب در فضای مجازی که 
منجر به ناامن شدن جو روانی جامعه شده بود، کارشناسان 
این پلیس با رصد و پایش شبکه های اجتماعی ۲۴ نفر از 
کاربرانی را که با پخش اخبار منحرف و شایعات مربوط 
به س��یل موجب تش��ویش اذهان عمومی شده بودند را 

شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کردند.

پلیس

 چند نکته درباره »هورالعظیم« 
و یک هشتگ مشکوک 

محمدمهدی شیخ صراف

فعال رسانه ای

ای��ن دو روز م��دام پیگیر وضعیت آبگی��ری هور در 
جریان س��یل خوزس��تان بودم. من متخصص این حوزه 
نیستم ولی هنوز هم پیگیرم تا به تصویری کامل برسم. تا 
االن این چند گزاره وجود دارد: ۱- یک س��وم هورالعظیم 
در خاک ایران و دوس��وم آن در عراق اس��ت. این تاالب 
مقصد نهایی رود کرخه است. شیب زمین در آن منطقه 
به س��مت شمال و غرب یعنی عراق است و خود به خود 

آبی که وارد آن می شود به سمت بخش عراقی می رود.
۲- در این س��ال ها برای جلوگیری از خشک شدن 
بخش ایرانی، دایک )دیواره( احداث شده که اندک آب 
وارده در این بخش حفظ شود. با این وجود ۵۰ درصد 
بخ��ش ایرانی هور خش��کیده بود. ع��ده ای دلیل آن را 

احداث سد در باالدست عنوان می کنند.
۳- با بروز س��یل، سپاه انفجارهایی در دایک انجام 
داد ت��ا حجم باالیی از آب وارده به س��مت عراق برود. 
)نکت��ه: تاکنون بیش از ۵۰ انفجار برای دور کردن آب 
از مردم در خوزستان انجام شده که تمام آنها با مصوبه 

رسمی و درخواست شورای تامین استان بوده است.(
۴- در سال های خشکسالی بعضی از مردم به دلیل 
مشکالت کم آبی، عالوه  بر ورود به حریم رودخانه، وارد 

هورالعظیم شدند و کشاورزی کردند. در زمان خشکی 
این کار مشکلی نداشته اما با هجوم آب حاضر به تخلیه 

نشدند و مشکل ایجاد شده.
۵- اینکه به خاطر تاسیسات نفتی نمی گذارند آب به 
سمت بخش جنوبی هور برود؛ و هشتک می زنند که »هور 
را آزاد کنید« و »هور را باز کنید« جای تامل و تشکیک 
دارد. چون اوال در بخش های نفتی آبگیری انجام ش��ده 
و ارتب��اط بین ۵ حوضچه طبیع��ی بخش ایران )هرچند 
ناقص( برقرار است. در هر پنج حوضچه هم میدان نفتی 
هس��ت. ثانیا به خاطر شیب هور به سمت شمال و غرب 
و باز ش��دن ورودی به عراق، آب خود به خود به س��مت 
جنوب ش��رقی نمی آید. ثالثا )طبق اعالم رس��می( االن 

حدودا ۹۰ درصد هورالعظیم آب گیری شده.
۶- گویا باالخره وزیر نفت مجبور شده به خوزستان 
بیاید و از نزدیک اوضاع را تش��ریح کن��د. این اتفاق باید 
زودتر از این می افتاد. همانطور که در خانه نشستن و بدون 
اطالع هشتک زدن نادرست است، در تهران نشستن و از 
پشت میز مصاحبه کردن هم پسندیده نیست. مردم سوال 

دارند و منتظر پاسخ یا اقدام مناسب هستند.
۷- اینجا هدف همه تخلیه آب و کاهش فش��ار آن 
به سیل بندهاس��ت. اما اطالعات ناقص حواس ها را پرت 
می کند. دیروز دیدم یکی از مس��ئولین ارشد سپاه برای 
باز ش��دن سه دریچه خراب بند حمیدیه که هنوز بسته 
اس��ت از مسئولین پیگیر بود. این نتیجه بررسی میدانی 
مهندسان سپاه است، که کسی متوجه آن نبود. باز شدن 
این دریچه ها فشار آب روی حمیدیه را کم می کند. شاید 

خیلی مهمتر از این سروصداها بر سر هورالعظیم.
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جمعیت  رئی��س  رسانه هالل احمر با بیان گزارش 
اینکه هالل احمر تا این لحظه حتی یک 
دالر کمک خارجی برای سیل دریافت 
نکرده است، گفت: به دنبال بسته بودن 
ارزی  حس��اب  و  س��وئیفت  حس��اب 
هالل احم��ر در اثر تحریم ه��ا، با وجود 
اعالم عددها و ارقام، مبلغی به حس��اب 

هالل احمر ایران واریز نشده است.
علی اصغ��ر پیوندی ب��ا بیان اینکه 
سیل امس��ال بسیار ویرانگر بود، افزود: 
ب��ا این وج��ود کمک های غی��ر نقدی 
مثل پتو، چادر، س��ت بهداش��تی و ... 
از کویت، ترکیه، آذربایجان، فرانس��ه، 
آلم��ان، ارمنس��تان، پاکس��تان و... به 
ایران ارس��ال شده اس��ت. وی با بیان 
این که خوشبختانه س��یل در گلستان 
و مازن��دران فروک��ش ک��رده اس��ت، 
اظهار کرد: اس��تان های لرستان، ایالم 
و خوزس��تان همچن��ان درگیر س��یل 
هستند و تاکنون ۲۲۷ هزار نفر اسکان 
اضطراری داده شده اند که بیش از ۱۰۰ 

هزار نفر آنها در خوزستان هستند.
رئیس جمعی��ت هالل احمر با بیان 
اینک��ه تاکن��ون بس��ته های غذایی ۷۲ 
س��اعته و ی��ک ماهه و ۴۷ ه��زار چادر 
توزیع شده است، تصریح کرد: تیم های 
درمان اضطراری نیز به مراکز س��یل زده 
فرس��تاده ش��ده و کمک ه��ای مردمی 
بس��یار گس��ترده ای نیز داش��تیم. تا به 
امروز ۱۰۰ میلیارد تومان به سیل زدگان 
کمک مردمی شده اس��ت. ابعاد حادثه 
بس��یار گسترده است و همچنان نیاز به 
کمک ه��ای مردمی داری��م. تاکنون نیز 
بیش از ۳۰ میلیارد تومان کمک مردمی 
در قال��ب اق��الم خوراکی، بس��ته های 

بهداشتی، موکب و... شده است.

پیون��دی با بیان اینکه درخواس��ت 
استمداد از کشورهای خارجی برای ایجاد 
فضای همدلی بین جمعیت کش��ورهای 
مختلف کشور با ایران است، تصریح کرد: 
همانط��ور که ایران بارها به کش��ورهای 
دیگر کمک کرده اس��ت، به همین دلیل 
ای��ران نیز اعالم کرده تا در صورت وجود 
کمک های خارجی آن ها را قبول خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه تحریم های خارجی 
و بسته بودن حساب س��وئیفت، ما را از 
کم��ک ایرانیان خارج از کش��ور محروم 
کرده اس��ت، اظهار ک��رد: در عین حال 
کشورهای دیگر نیز ابراز عالقه مندی برای 
کمک به ایران کردند البته تاکنون مبلغی 

به حساب ایران واریز نشده است.
رئیس جمعیت هالل احمر از تصویب 
رقم ۵۰۰ هزار یورویی کمک صلیب سرخ 
جهانی به ایران خبر داد و گفت: همچنین 
با وجود تصویب پرداخت مبالغی از سوی 
اتحادی��ه اروپ��ا تاکنون ای��ران مبلغی را 
دریاف��ت نک��رده اس��ت. از فدراس��یون 
جهانی صلیب س��رخ درخواست کردیم 
که تحریم ها نباید به مردم ایران آس��یب 
برساند و فدراسیون جهانی و صلیب سرخ 
از هر طریقی که صالح می دانند مس��یر 

ارسال کمک ها به ایران را هموار کنند.
پیون��دی با بی��ان اینکه براس��اس 
گزارشات پزشکی قانونی به دنبال سیل 
اخیر حدود ۷۰ نفر فوت کردند، تصریح 
کرد: س��ازمان هالل احمر به خانواده هر 

کدام از این افراد ۱۰ میلیون تومان برای 
جبران خسارات اولیه پرداخت می کند تا 
بعد از این مرحله با کمک وزارت مسکن 
و س��ایر نهادهای متولی، سایر خسارات 

این خانواده ها جبران شود.
پیوندی با اشاره به همکاری مشترک 
بین نی��روی انتظامی و نیروهای نظامی 
برای برق��راری نظم و امنیت در مناطق 
س��یل زده تأکی��د کرد: اگرچ��ه عده ای 
تالش می کردند تا نظم منطقه را از بین 
ببرند اما با سرعت جلوی اقدامات آن ها 
گرفته ش��د. در مناطقی مثل پلدختر و 
معموالن بارش ش��دید باران باعث شده 
بود که حتی ارتفاع سیل به پنج تا شش 
متر برس��د بنابراین لحظات دلهره آوری 
برای مردم به وجود آمده بود. با این حال 
سیل این منطقه نیز بدون تلفات انسانی 
پشت سر گذاشته ش��د. در حال حاضر 
در خوزس��تان در ۷۴ منطقه کمپ های 
اضطراری مس��تقر شده اند تا مردمی که 
از شهرها و روستاها تخلیه می شوند در 

این کمپ ها اسکان پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقالم امدادی 
هالل احمر ب��ه هیچ عنوان قابل فروش 
نیس��ت، اظهار کرد: هرگون��ه خرید و 
فروش ای��ن اقالم ک��ه آرم هالل احمر 
روی آن ه��ا حک ش��ده جرم اس��ت و 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه با کسانی 
که نس��بت به فروش این اق��الم اقدام 

کنند، برخورد خواهد کرد.

جلس��ه  اولین  در  اس��المی جناح فرهنگی هی��ات 
هنرمندان در سال ۹8 اعضای مجموعه 
به بحث و تبادل نظر در زمینه موضوعات 

فرهنگی و هنری روز پرداختند.
در همی��ن زمینه اعض��ای هیات 
اس��المی هنرمن��دان و درپ��ی اق��دام 
خصمانه آمریکا، حمایت قاطع خود را 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم 
نم��وده و عن��وان کردند س��پاه بخش 
جدانش��دنی از هویت انقالب اس��المی 
ایران است و چنین اقداماتی نمی تواند 
خلل��ی در اراده انقالبی مل��ت ایران و 

هنرمندان متعهد ایجاد نماید.
در ای��ن جلس��ه در زمینه اهمیت 
توج��ه مدیران فرهنگی ب��ه بیانیه گام 
دوم انقالب نیز بحث و تبادل نظر شد 
و بیان گردید که اقدامات فرهنگی در 
زمینه تحقق گام دوم انقالب از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت و می بایست 

توج��ه سیاس��تگذاران فرهنگی  مورد 
کشور قرار گیرد.

همچنین در این جلس��ه در زمینه 
فیلم ه��ای نمایش یافته در جش��نواره 
س��ی و هفتم فیلم فجر گفت وگو ش��د 
و عملک��رد س��ازمان س��ینمایی مورد 
انتقاد قرار گرفت، عملکردی که باعث 
گردید تولیدات سینمای ایران قرابتی 
ب��ا چهلمین س��الگرد پی��روی انقالب 

اسالمی ایران نداشته باشد.
در ادام��ه نیز در زمین��ه آثار اکران 
ش��ده در ن��وروز ۹8 و عب��ور از خ��ط 
قرمزهای فرهنگی در برخی از این آثار به 
صورت جدی مدیران فرهنگی و هنری 
کشور مورد انتقاد واقع شدند. همچنین 
تولیدات تلویزیون در رسانه ملی نیز که 
هشدار دهنده سقوط فرهنگی در عرصه 

خواهد بود مورد بررسی قرار گرفت.
در انتهای جلسه گزارشی از رویداد 
انتخ��اب چهل فیل��م برتر س��ینمای 

جمهوری اسالمی ایران توسط روح اهلل 
شمقدری مدیر اجرایی هیات ارایه شد 
و عنوان گردید به زودی و با جمع بندی 
نظ��رات فرهیخت��گان و مجموعه های 
فرهنگ��ی و هن��ری، کاندیداهای این 

رویداد اعالم خواهد شد.
ش��ایان ذکر اس��ت در این جلسه 
هیات اسالمی هنرمندان که چهارشنبه 
۲۱ فروردین برگزار گردید هنرمندانی 
ج��واد  ش��ورجه،  جم��ال  همچ��ون 
شمقدری، هوش��نگ توکلی، جهانگیر 
میرعالیی، محسن  الماسی، سیداحمد 
علی اکب��ری، ابراهیم اصغری، اکبر حر، 
بهمنی،  فارس��یجانی، حبیب اهلل  پرویز 
علیمردانی، حس��ین طالبیگی،  حسن 
رضا رس��ولی، روح اهلل شمقدری، شفیع 
آقامحمدی��ان، س��عید اله��ی، ص��ادق 
اسکندرپور، علی غفاری، علی درخشی، 
محمدرضا شرف الدین، مهدی فیوضی، 

مسعود اطیابی و... حضور داشتند.

امام علی علیه  السالم:
برای کسب بلندمرتبگی از وطن خود دور شو و سفر کن که 
در مسافرت پنج فایده است: برطرف شدن اندوه، به دست 

آوردن روزی و دانش و آداب زندگی، و هم نشینی با بزرگواران.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل ج 8، ص 115، ح 9199

با بازی کودکان اصالح تربیت
ود وی صحنه تاالر هنر می ر الیور تویست؛ ر

 

نمایش »الیور تویس��ت« با حمایت  ش�هر معاون��ت فرهنگ��ی ق��وه قضاییه و تئات�ر 
مری��م کاظمی دبیر بیس��ت و پنجمین جش��نواره تئاتر 
ک��ودک و نوجوان از ۱ تا ۵ اردیبهش��ت س��اعت ۱۶ در 

تاالر هنر به روی صحنه خواهد رفت.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: »در شروع 
نمایش س��پهر داستان زندگیش را برای هم اتاقی هایش 
در کانون اصالح و تربیت تهران تعریف می کند: داستان 
زندگی کودک زباله گردی که در خیابان های حوالی یک 

تماش��اخانه با جمع کردن زباله ه��ا زندگی می گذراند. او 
م��ادرش را از دس��ت داده و پ��درش به عل��ت بدهی در 
زندان اس��ت. این نوجوان عاش��ق بازیگری است و یکی 
از آرزوهایش دیدن نمایش در حال اجرای الیور تویست 
است؛ اما صاحب کار او که از قضا داماد کوچک آنهاست 
ن��ه تنها به او پولی پرداخ��ت نمی کند؛ بلکه زحماتش را 

بخشی از هزینه جهیزیه خواهرش می داند ...«
عوامل نمایش »الیور تویس��ت« عبارتند از: نویسنده 
و کارگردان: اسماعیل فیروزی. بازیگران: شایان .ن، علی 
.ال��ف، محمدرضا .ر، ابوالفضل. ک و مهدی. پ، دس��تیار 
کارگردان: مهدی میالنی. تماشای این نمایش برای افراد 

زیر ۱۲ سال مناسب نیست.

مختص��ات مال��ی  در جشن���واره فیلم  نمای��ش 
جش��نواره فج��ر دغدغ��ه بس��یاری از 
فیلمسازان بوده که امسال به گفته دبیر 
جشنواره قرار بود سهم تهیه کنندگان از 
فروش جش��نواره به آنها پرداخت شود 

اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
اک��ران فیلمها در جش��نواره ملی 
فجر بیش��تر از حد استاندارد اکران در 
جش��نواره های جهانی است. استاندارد 
و نمای��ش جهانی فیلم های جش��نواره 
حداکثر سه نمایش و به طور استثنایی 

چهار نمایش است.
همی��ن موض��وع باع��ث ش��د ت��ا 
اعتراض��ات تهیه کنن��دگان در هر دوره 
جشنواره بیشتر و بیشتر شود تا اینکه در 
جشنواره سی ودوم قرار شد تعداد نمایش 
هر فیلم ش��ش هزار صندلی باشد اما هر 
سال از این تعداد نمایش کاسته شود و 
در نهایت به س��ه هزار صندلی برسد؛ بر 
همان مبنا توافق ش��د مابه التفاوت این 
تعداد ب��ا تعداد صندلی نمایش فیلم در 
جشنواره، محاسبه شده و مبلغ ریالی آن 

به تهیه کنندگان پرداخت شود.
براساس این گزارش، بعد از آن دوره 
قرار بود حداقل مابه التفاوت صندلی ها 

به  برگزارکنندگان جش��نواره  توس��ط 
تهیه کنندگان و صاحبان فیلم پرداخت 
شود. شورای عالی تهیه کنندگان هم از 
چند دوره قبل به دنبال این بود تا سهم 
صاحبان آثار را از بلیت فروش��ی فیلم ها 
دریاف��ت و این مس��ئله را به یک رویه 
ثابت تبدیل کند. قرار بر این بود که از 
دوره سی وپنجم در شهرستانها برای هر 
فیلم ۲ اکران و برای بعضی از استان ها 
که جمعیت بیشتری دارند ۳ اکران در 
نظر گرفته ش��ود و این یعنی برای هر 
فیلم حداکثر ۹۰ س��انس و حداقل ۶۰ 
س��انس در نظر گرفته شود. همچنین 
در تهران هم حدود ۳۰ سینما در طول 
جش��نواره فیلم فجر به اک��ران فیلم ها 
می پردازن��د که حجم باالیی از اکران ها 

را در بر می گیرد.
امسال هم دبیر سی وهفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر تعهد کرده بود که 
درآمد حاصل از بلیت فروشی جشنواره 
به طور مس��اوی میان صاحب��ان آثار و 
س��ینماداران پرداخت شود اما به گفته 
برخی رس��انه ها تا کنون خبری از این 
پرداخت به تهیه کنندگان نیس��ت، در 
صورتی که س��ینماداران سهم خود را 

از این فروش دریافت کرده اند.

هر فیلم س��ینمایی در جش��نواره 
س��ی وهفتم روزی دو ت��ا س��ه بار در 
س��ینماهای ته��ران به نمایش درآمد و 
در جمع با احتس��اب یک بار نمایشش 
در سینمای رسانه ها، ۲۴ بار روی پرده 
س��ینما رفت ک��ه این تع��داد نمایش 

جدای از اکران های فوق العاده است.
با این محاس��بات معلوم می ش��ود 
که یک تهیه کننده با اکران فیلمش در 
جشنواره فجر ریسک باالیی را متقبل 
می شود، اگر فیلم با این تعداد نمایش 
مورد اس��تقبال ق��رار نگی��رد و دچار 
تبلیغات منفی شود که هم پول زیادی 
از اکران را از دست داده و هم در اکران 
فیلم با بازخورد منفی مواجه می شود.

ح��اال بهتر می ت��وان درک کرد که 
چ��را برخی از فیلمس��ازان، به خصوص 
فیلم ه��ای کمدی از عرضه فیلمش��ان 
به جش��نواره فجر سی وهفتم خودداری 
کردند و ترجیح دادند موفقیت در اکران 
را به دس��ت آورند تا یک سلس��له نقد و 
نشست خبری در جشنواره فیلم فجر را؛ 
البته نباید منکر این موضوع هم شد که 
اگر فیلمی در ایام جشنواره موفق شود 
در زمان اکران هم می تواند به موفقیت 

باالیی دست پیدا کند.  تسنیم

در جلسه هیات اسالمی هنرمندان مطرح شد؛

انتقاد به وادادگی مدیریت فرهنگی کشور

«آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى «خرید خدمات پشتیبانى »
 در سال 1398

 IR

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آگهى مزایده مال غیر منقول ( اســناد ذمه ) پرونده کالســه 9700088 مقدار 0/934 
(نهصد و سى و سه هزارم ) دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1018/50 
متــر مربع قطعه دوم پالك 2151 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 1000 فرعى از ســنگ 
56 اصلى واقع در قریه مشاء حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال به طول 12 متر سیم 
تورى اســت به خیابان 14 مترى شــرقا به طول 80 متر پى اشــتراکى است با قطعه باقیمانده 
مفروزى جنوبا به طول 13/50متر به دیوار قطعه 99 فرعى غربا به طول 80 متر پى اشتراکى 
اســت به قطعه اول مفروزى که ذیل ثبت شــماره 49711 صفحه 451 دفتر 234 بنام آقاى 
حبیب صدریا صادر و تســلیم گردیده اســت و بموجب چک شماره 880818 بانک ملت شعبه 
دکتــر فاطمى آقاى مصطفــى دخانچى در قبــال مبلغ 1173930000 ریــال در ردیف 2350 
مــورخ 1397/8/1 و 5684 مورخ 1397/9/25 بازداشــت مى باشــد کــه بعلت عدم ایفاى 
تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700088 شده است و برابر نظریه مورخ12/1/ 
1397کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشتى عبارت است از ملک فوق 
واقع در دماوندمشاء بلوار ناهید ملک مذکور به صورت باغچه است که در آن تعدادى درخت 
گردو کاشــته شــده و پیرامون زمین فنس کشــی شــده و بــه غیر از چند اصلــه درخت فاقد 
هر گونه اعیانى دیگر میباشــد فاقد امتیاز و انشــعابات شــهرى و روســتایى اســت و به ملغ 
7638750000 ریــال (هفــت میلیارد و ششــصد و ســى و هفت میلیــون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت وصول طلب دارنده چک ( بستانکار ) و حقوق دولتى 
کالســه فوق الذکر در روز یکشــنبه مورخ 1398/2/15 از ساعت 9 الى 12 ظهر در در اداره 
ثبــت اســناد و امــالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهید بهشــتى جنب ســینما 
پرســتو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طریق مزایده به فروش مى رسد مزایده از مبلغ 
7638750000 ریــال ( هفت میلیارد و ششــصد و ســى و هفت میلیــون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه 
مزایده براى عموم آزاد است و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمى 
مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ســاعت و مکان تشــکیل خواهد شد 
طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شــده بانک ملى به 
مبلغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
که رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشــده، به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم ســند 

انتقال موکول به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شهردارى و... خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهى : 1398/1/25

5939
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند- قبادآزادى چگنى

اخطاریه
نــام اخطارشــونده:رضا رحیمــى نــام پدر:ســرهنگ  بــه نشــانى:مجهول المــکان- محل 
حضور:حوزه دوازدهم شــوراى حل اختالف شهرستان بهارستان وقت حضور:1398/03/06  

ساعت 15:00 علت حضور:نفقه.
در وقت مقرر در جلســه رسیدگى حاضر شوید.  م الف/1214

شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

متن آگهى
آقــاى قهرمــان حیــدرى بــه نشــانى مجهــول المــکان نظر بــه اینکــه حکم طالق شــماره 
9709978310701741 -97/10/4 پرونده کالســه 9609988310701389 بین شما 
و رقیه حیدریان قطعى گردید، در اجراى دســتور ریاســت شــعبه 4 دادگاه و تبصره ماده 35 
قانون حمایت خانواده به شما اخطار مى گردد حداکثر ده روز پس از نشر این آگهى به آدرس 
کرمانشــاه بلوار ارشــاد 4 آتش نشــانى دفتر طالق 36 مراجعه نمائید در صورت عدم حضور 

طالق مطابق مقررات ثبت مى گردد. روبروى دبســتان آل آقا .
سردفتر طالق 36 کرمانشاه

آگهى اخطار اجرایى
مشــخصات محکــوم علیه: 1- محمدرضــا رضائى 2- جواد دشــتبان ، به نشــانى مجهول 
المکان ،مشخصات محکوم له: حسام جمال آبادى به نشانى کاشان خ رجایى مجتمع سیف همراه  
اپل ، به موجب راى شــماره 809 تاریخ 97/9/29 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان 
کاشــان ( به موجب راى شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومى -) که قطعیت یافته اســت 
محکــوم علیهما محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلــغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره 
چک بــه شــماره هــاى 581493/20- 95/5/20 و 581492/34-95/4/20 عهده بانک 
ملت و پرداخت 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک لغایت اجراى حکم در حق خواهان راى صادره غیابى است وفق تبصره 2 
ماده 306 ق آ د م هزینه اجرا به میزان نیم عشر در حق صندوق دولت پرداخت گردد. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظــرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به ازآن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
بــه اجــراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 

اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان کاشان

آگهى حصر وراثت
آقــاى ســید ابراهیم بنى هاشــمیان ف ســیدجعفر به شــرح درخواســتى که به شــماره 
3/4/98 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثــت نموده و اعالم 
داشــته که شــادروان سید جعفر بنى هاشمیان ف ســیدعلى ش ش3 صادره رامسر در تاریخ 
95/7/11 در رامســر  بــدرود زندگــى گفته، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-ایران فتوکیان ف محمد ش ش 4 همســر دائمى متوفى2-زهرا ش ش 1382    3-سید 
ابراهیم ش ش 1229    4-ســید اســمعیل ش ش 1474  همگى بنى هاشــمیان-فرزندان 
متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت 
آگهــى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ 

نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسین رشیدى

آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کالســه 950192 اجراییه محکوم علیه موسســه حفاظتى مراقبتى بیداردالن 
فاتــح عباس آباد محکــوم گردیده به پرداخــت 63,378,053 ریال در حق محکوم له رســول 
یزدانــى و نیــز پرداخت حق بیمــه متعلقه از تاریــخ 91/12/28 تا 93/3/31 نزد ســازمان 
تامیــن اجتماعى وفق مقررات و قوانین آن ســازمان و نیز بــه پرداخت 1,000,000 ریال نیم 
عشــر دولتى که محکوم له جهت مطالبه طلب نســبت به توقیف امــوال منقول محکوم علیه به 
شــرح ذیل اقدام و کارشــناس گردیده:1-یک دســتگاه کامپیوتر به همراه کیــس و مانیتور 
مــدل LG به مبلــغ 8,000,000 ریال2-یک دســتگاه تلفن فکس مدل پاناســونیک ســفید 
رنگ به مبلغ 1,500,000 ریال3-یک دســتگاه پرینتر به مبلغ 6,000,000 ریال 4-صندلى 
ادارى بــه تعداد 11 عدد بــا روکش هریک به مبلغ 350,000 ریــال جمعا 3,850,000 ریال 
5-یک دســتگاه بخارى دیوارى مدل آبســال 2,000,000 ریال 6- میز عســلى بزرگ دو عدد 
هریــک 1,000,000 ریــال جمعا به مبلــغ 3,000,000 ریال 7-مبل راحتــى هفت نفره قهوه 
اى روشــن یک دســت بــه مبلغ 20,000,000 ریال 8-فایل 4 کشــویى فلــزى 3 عدد هریک 
1,000,000 ریــال جمعــا به مبلــغ 3,000,000 ریــال 9- میز ادارى چوبى و فلزى ســه عدد 
هریک 700,000 ریال جمعا 2,100,000 ریال 10-یک دســتگاه یخچال کوچک معمولى مدل 
ایســتاده 10,000,000 ریال که جمع کل به مبلــغ 58,450,000 ریال ارزیابى گردیده، این 
اجــراى احــکام در نظر دارد تــا اموال توقیفى فــوق را به تاریخ 98/02/11 روز چهارشــنبه 
از ســاعت 10-9 صبــح امــوال توقیفــى را از طریق مزایــده حضورى در دفتر اجــراى احکام 
مدنى دادگســترى عباس آباد به فروش رســاند.مزایده برمبناى قیمت کارشناســى شــروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته خواهد شــد. متقاضیان محترم مى توانند پنج روز قبل 
از انجام مزایده جهت بازدید از اموال توقیفى به دفتر اجراى احکام دادگســترى  عباس آباد 

مراجعه نمایند.م/الف
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دادگســترى عباس آباد-امیر ناجى

آگهى حصر وراثت
خانم همیرا کوکبى ف جمشــید به شــرح درخواستى که به شــماره 3/42/98 این شعبه 
ثبت گردیده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان 
شــهناز ایلدرم ف امــان اله میرزا ش ش 233 صادره تهــران در تاریخ 91/8/30 در تهران  
بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-جمشــیدخان کوکبى ش 
ش 37 ف میرزا ســعیدخان همسر دائمى متوفى2-افسانه ش ش 1731   3-همیرا ش ش 
261   4-فرزانــه ش ش 4286   5-مریــم ش ش 3842 شــهرت همگــى کوکبى-دختران 
متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت 
آگهــى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ 

نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسین رشیدى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدقاســم کفاشى ف رضا به شرح درخواستى که به شماره 3/40/98 این شعبه 
ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان رضا 
کفاشــى ف قاسم ش ش 216 صادره رامسر در تاریخ 97/12/29 در رامسر  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدقاسم ش ش 25    2-اسماعیل 
ش ش 13   3-ابوذر ش ش 466   4-ام لیال ش ش 11 شــهرت همگى کفاشــى-فرزندان 
متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت 
آگهــى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ 

نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسین رشیدى

آگهى اخطار اجرایى
مشــخصات محکوم علیه: محســن خراســانى به نشــانى فاز 2 ناجى آباد کوچــه مریم 16 
ساختمان ایمان طبقه سوم ،مشخصات محکوم له: حسنعلى حسن زاده فرزند محمد ، به موجب 
راى شــماره 219/94 تاریخ 94/8/4 حوزه سوم شــوراى حل اختالف شهرستان کاشان ( به 
موجب راى شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومى -) که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر 
گردیــد مــاده 306 لحاظ گــردد هزینه اجرا به میزان نیم عشــر از بهاى محکــوم به از محکوم 
علیه قابل دریافت مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى 
بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به ازآن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.
رئیس حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان کاشان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ســالیانه شرکت بازرگانى گل بستان سارى
به شماره ثبت 3139 ســارى شناسه ملى 10760277667 کدپستى 4818634671 
بدین وســیله از کلیه ســهام داران شــرکت دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه که در ســاعت 11 صبح روز پنج شــنبه 98/2/5 در محل قانونى دفتر شرکت 
واقع در ســارى خیابان قارن پاســاژ حمید طبقه دوم برگزار مى گردد حضور به هم رســانند.
دســتور جلســه:1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرســین3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار4-

مواردى که در اختیار مجمع عادى سالیانه مى باشد.م/الف
رییس هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شــرکت بازرگانى گل بستان سارى
به شماره ثبت 3139 ســارى شناسه ملى 10760277667 کدپستى 4818634671 
بدین وســیله از کلیه ســهام داران شــرکت دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى 
فــوق العــاده که در ســاعت 10 صبح روز پنج شــنبه 98/2/5 در محل قانونى دفتر شــرکت 
واقع در ســارى خیابان قارن پاســاژ حمید طبقه دوم برگزار مى گردد حضور به هم رســانند.
دستور جلســه:1-نقل وانتقال سهام2-تغییر واحد ثبتى3-سایر مواردى که در اختیار مجمع 

باشد.م/الف
رییس هیأت مدیره

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصوص پرونده کالسه 970815 مدنى له سعید بهرامى علیه رضا بابایى مبنى بر مطالبه 
اجرت المثل که ملک محکوم علیه واقع در بابلســر-خیابان پاسداران-پاسداران22انتهاى بن 
بســت مدائن 10 توقیف که مشــخصات ملک موردنظر عرصه به مســاحت 238 مترمربع متعلق 
بــه غیر(بنیــاد مستضعفان)اســت و در پهنه عرصه ملک ســاختمان مســکونى در دو طبقه روى 
پیلوت(به صورت یک واحد دوبلکس)با اســکلت بتن آرمه،پوشــش سقف تیرچه یونولیت(پلى 
اســتایرین)،دیوارها آجــرى ســفالى(دیوارهاى خارجــى دوجداره)، بدنه داخلــى دیوارها اندود 
سیمانى،پوشــش نهایى ســقف از ورق هاى موجدار آزبست سیمانى با زیرسازى از خرپاى مثلثى 
شــکل و پروفیل هاى قوطى شکل آهنى، اجراى سیستم تاسیساتى از نوع داکت اسپلیت و راه 
پله دسترســى به طبقه فوقانى فلزى مارپیچ وجود دارد.حصارکشى دور عرصه بلوکى در حدین 
شــرق و جنب و ورودى ملک درب گاراژى آهنى اســت توضیح این که عملیات اجرایى ساختمان 
متنــازع فیــه در زمان توقیف در حد اســکلت و خرپاى مثلثى ســقف نهایى بازیرســازى قوطى و 
حصارکشــى بلوکى قرار داشــته باتوجه به مراتب مذکور مقدار و کیفیت بنایى احداثى و مصالح 
مصرفى و ســایر عوامل موثر در قضیه ارزش شــش دانگ اعیانى مزبور به شــرح موصوف در 
زمــان توقیف جمعا به بلــغ 1,800,000,000 ریال( یک میلیارد و هشــتصدمیلیون ریال) و در 
حــال حاضر جمعا به مبلــغ 2,200,000,000 ریال( دو میلیارد و دویســت میلیون ریال) قیمت 
پایه ارزیابى گردیده، مراتب فوق توســط کارشناس رسمى دادگسترى مورد بازدید قرار گرفته 
و در تاریخ 98/2/11 روز چهارشــنبه از ســاعت 9 الى 10صبح به صورت مزایده حضورى در 
اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین قیمت را باتوجه به 
نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را 
نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه 

گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
             مدیر دفتر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزایده مال غیرمنقول  
درخصوص پرونده کالســه 961691 مدنى له نســرین آقاجانپور علیــه امیرمحمد نبوى و 
غیــره مبنــى بر مطالبــه وجه ، ملک محکوم علیه همــا واقع در کمربندى بابلســر روبه روى هتل 
میزبان توقیف گردید که عبارت است از یک قطعه زمین شالیزارى به مساحت 2180 مترمربع 
بخشى از پالك ثبتى 764 فرعى از یک اصلى بخش 11 ثبت بابلسر که به صورت سهم مشاعى 
از مالکیت مرحوم مورثه ســید رحیم نبوى به صورت مفروز مى باشــد.عرصه موردنظر از شمال 
به زمین کشــاورزى قاسم نبوى از شرق به اراضى شالیزارى آقایان غالم رضاپور و مجتبى نبوى 
از جنوب به زمین شــالیزارى آقاى رنجبر و از غرب به زمین شــالیزارى آقاى رستمى محدود مى 
باشد. زمین داراى کاربرى شالیزارى بوده و فاقد راه عبور اختصاصى مى باشد. دسترسى آن به 
صورت آیشى(زمین به زمین) بوده و فاقد هرگونه مستحدثه اى است و خارج از بافت مسکونى 
مى باشــد.باتوجه به شــرایط مذکور و کلیه عوامل به ازاى هر مترمربع 400,000 ریال و مبلغ 
872,000,000 ریال( معادل هشــتادوهفت میلیون و دویست هزارتومان) قیمت پایه ارزیابى 
گردیده که مراتب فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى مورد بازدید قرار گرفته و در تاریخ 
98/2/21 روز شــنبه از ســاعت 9 لغایت 10 صبح  به صورت مزایده حضورى در اجراى احکام 
مدنى به فروش خواهد رســید . کسانى که باالترین قیمت را باتوجه به نظریه کارشناسى اعالم 
نماینــد برنــده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده درصد مبلــغ را نقدا در روز مزایده و 
مابقــى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزایــده به اجراى احکام مدنى مراجعه نماینــد تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد.هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزایده مال منقول
درخصــوص پرونده کالســه 971668 مدنى شــورا له حســن اســدیان علیــه بهداد ملک 
مــژاد و غیــره مبنى بر مطالبه وجه که مال منقول شــخص محکوم علیه بهــداد ملک نژاد توقیف 
گردید، شــامل سوارى پژو 405 مشــکى رنگ به شــماره ایران72-617ج93 مدل 1381 به 
شــماره موتور 22568110378 شماره شاسى 81009294 مى باشد که باتوجه به خط و خش 
هاى موجود در اطراف وســیله نقلیه اعم از لکه گیرى رنــگ، رنگ پریدگى، بتونه کارى،تعویض 
کاپوت،آثار ضربه روى قسمت هایى از بدنه،درب موتور،لبه بیرونى درب جلو و عقب چپ، سقف 
، گلگیرهاى جلو و عقب،پوســیدگى کف اتاق، صندوق عقب،الستیک فرسوده، فاقد چرخ زاپاس 
، آچارهــاى جانبى،جــک و هزینه جزئى جهت راه اندازى مجدد اعم از باترى و الســتیک و هزینه 
پارکینگ، صورت وضعیت خالفى، بیمه نامه شــخص ثالث،توســط کارشــناس رسمى دادگسترى 
مــورد بازدید قرار گرفته و مجموعــا به مبلغ 110,000,000 ریال قیمت پایه ارزیابى مى گردد 
که در تاریخ 98/2/18 روز چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزایده حضورى 
در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین قیمت را باتوجه 
به نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده درصد مبلغ 
را نقــدا در روز مزایــده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. طالبین مى توانند 
پنج روز قبل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمایند.م/الف
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-بابازاده

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم اکرم پازکى به شــماره شناسنامه 578  باستناد شــهادتنامه وگواهى فوت و فتوکپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى بشماره کالســه  1986/ش/ك تقدیم این شــورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان احمدقاهرى  فرزند على اوسط به شماره ملى 0439841291 
در تاریــخ 1397/12/20 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وى عبارتند 
از : 1- رضاقاهــرى فرزنــد احمــد به شــماره ملــى 0430066953  متولــد 1371 صادره از 
دماوند(پســر متوفــى) 2- راحله قاهرى فرزند احمد به شــماره ملــى 0430006551 متولد 
1368 صادره از ســاران - دماوند (دخترمتوفى)  3- عســل قاهرى فرزند احمد به شماره ملى 
0430224354 متولد1385 صادره ازدماوند ( دخترمتوفى) 4- اکرم پازکى فرزند شــکراله 
به شــماره ملى 0439276578 متولد1347 صادره ازســاران - دماوند ( همسرمتوفى) اینک 
با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر 

شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد.
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رئیس شوراى حل اختالف حوزه 6 کیالن- محمدرضا حاجى طیبى

دادنامه
پرونده:12/1089/97 دادنامه:1565-97/12/6 خواهان:شــرکت ســایه ســمن به 
مدیریت عاملى خســرو الماسى به نشانى بابل شــهرك صنعتى منصورکنده شرکت سایه سمن 
خوانده:عباس میرزایى ف صادق-مجهول المکان خواســته:مطالبه وجه ((رأى قاضى شــورا)): 
شــرکت ســایه ســمن به مدیریت عاملى خســرو الماســى طى دادخواســتى به طرفیت عباس 
میرزایى ف صادق خواستار مطالبه وجه مبلغ 20,500,000 ریال بابت صدور سه فقره چک به 
شماره هاى 631993-96/8/5 و 631992-96/8/8 و 631994-96/8/1 عهده قرض 
الحسنه مهر ایران به انضمام خسارت تاخیر و تادیه آن ، هزینه دادرسى گردیده است و براى 
اثبــات ادعا نیز مصدق ســه فقره چک مارالذکر و گواهى نامه عــدم پرداخت بانک محال علیه 
نیز ارائه داده است خوانده با وصف ابالغ اخطاریه به صورت قانونى در جلسه رسیدگى حاضر 
نشــده و الیحه دفاعیه این نیز تقدیم نداشــته است و از ســویى ایرادى بر اسنادارائه شده 
نیز به عمل نیاورده و این که وجود اصل الشــه چک و فاکتور در ید دارنده داللت بر اشــتغال 
ذمه صادرکننده بوده و اصل بر اســتصحاب مى باشــد بدین رو با تمســک به این اصل دعوى 
خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 314-310و313 از قانون تجارت و مواد 198-
515-519-522 ق آ د م خوانــده را بــه صورت تضامنى به تودیع 20,500,000 ریال اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تایوم االجرا براساس شاخص تورم 
بانک مرکزى و مبلغ 336,250 ریال به عنوان هزینه دادرســى له خواهان محکوم و اعالم مى 
نماید.رأى صادره غیابى بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى بابل مى باشد.م/الف
 محمدرضا قربانى-قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزایده مال غیر منقول ( اسناد رهنى)
آگهى مزایده مال غیر منقول ( اســناد رهنى) کالســه 9200002 - ششدانگ یک قطعه 
زمیــن و بنا به مســاحت 2837 متر مربع پالك 822 فرعى از ســنگ 92 اصلى واقع در قریه 
جابان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال بــه طول 44/50 متر به پالك هاى باقیمانده 
شــرقا  به طول هاى 10/5 متر و 10/5متر و 5 متر و 4 متر و 14 متر و8/40 متر و 15 متر 
و 5/5 متــر بــه جاده جنوبا بــه طول 25/60 متر به جاده غربا به طول 67/40 متر مرزیســت 
مشــترك با زمین یک فرعى از 427 مشهدى غفور که ذیل ثبت شماره 101014 صفحه 109 
دفتر جلد 538 بنام آقاى علیرضا حســینى ثبت و ســند آن صادر و تســلیم گردیده اســت و 
بموجب سند رهنى 224631 دفتر6 شهر رى در رهن بانک تجارت قرار گرفته است که بعلت 
عدم ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شــماره 9200002 شــده اســت و برابر نظریه 
مورخ 1397/8/22 کارشــناس رسمى دادگســترى توصیف اجمالى مورد وثیقه عبارت است 
از ملــک فوق واقع اســت در دماوند جابان خیابان امام خمینــى (ره) ملک مذکور بصورت کامال 
محصور و در حدود اربعه داراى دیوار کشــى به ارتفاع متوســط 2/5 الى 3 متر با کرسى چینى 
ســنگى به عرض تقریبى یک متر و متوســط نیم متر و دیوار آجرى 20 ســانتى مترى با روکش 

ســیمان کارى شده و فنس تورى بر روى آن میباشد .
در محدوده جنوبى و درب ورودى ماشــین رو ملک با گذر مســقف بــه ابعاد 5-3/5 متر 
مشــاهده مى شــود و در کنار درب و رود خانه ســرایدارى قدیمى به مساحت تقریبى 20 متر 
مربع 5 در 4 قرار گرفته اســت محوطه ســازى سنگ فرش با عرض متوسط 5 متر در محدوده 
ورودى و همچنین راه روها و جاده هاى پیاده رو داخلى و حاشــیه دیوار ها با عرض متوســط 2 
متر در تمامى ســطح عرصه مالحظه مى گردد . درختان قدیمى ملک با عمر متوســط بیش از سى 
سال عمدتأ مثمر و از نوع گرد و گیالس و تعدادى توت قرمز و سفید و زرد آلو میباشد که در 
نقاط مختلف به صورت پراکنده و یا در حاشــیه دیوار و کنار شــهر نهر آبرســانى به صورت یک 
ردیف درخت کاشــته شــده اند ضمنا تعداد قابل مالحظه اى درختــان و درختچه ها و گل هاى 
زینتى از قبیل کاج نوئل ، ارقام مختلف گل رز و غیره به صورت توام با درختان میوه قدیمى و 
یا در محدوده هاى مجزا و از آن ها غرس گردیده با ذکر این توضیح که در زمان بازدید محوطه 
هاى فنس کشــى به صورت باغچه هاى درختان و درختچه هاى مذکور در حد فاصل راهرو ها 
با کف ســنگ کارى شــده و در عرصه فاقد ابنیه مالحظه گردید. ضمنأ وضعیت نگهدارى کیفى 
از درختــان و نحوه رســیدگى به آنان نســبتا مطلوب گزارش مى گردد. بنا بــه تحقیقات محلى 
آب مورد نیاز آبیارى از یک حلقه چاه مشــتر ك واقع در باالســت با دوره گردش 6/5 ســاعت 
در هفت شــبانه روز تامین مى گردد ملک مورد تعرفه در ضلع شــمال شرقى نیز داراى درب 
اهنى بزرگ با ورودى پیاده رو ماشــین رو مجزا به عرض 6 متر و محوطه ســازى همجوار با آن 
میباشد ضمنا استخر بتونى آب داراى پوشش الوار چوبى با ابعاد 10 در4 متر و کلبه چوبى با  
مصالح پیش ساخته با مساحت هاى تقریبى 130 متر داراى 2 اتاق خواب و سالن و آشپزخانه 
و ســرویس و همچنین محوطه مســقف با پوشــش ورق ایرانیت شــفاف به صورت فاقد بهره 
بــردارى در این محوله مالحظــه مى گردد بعالوه محوطه چمــن کارى و آب نما بتونى ( فاقد آب 
) فنس کشــى شــده و داراى درختان و درختچه هاى زینتى از قبیل کاج نوئل و گل ها و بوته 
هاى زینتى در پایین اســت کلبه چوبى وجود دار و به مبلغ 12000000000 ریال ( دوازده 
میلیارد ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت وصول طلب بانک وحقوق دولتى کالسه فوق الذکر 
در روز یک شــنبه 1398/2/22 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در در اداره ثبت اســناد و امالك 
دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهید بهشــتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد 
و امالك دماوند از طریق مزایده به فروش مى رســد مزایده از مبلغ 12000000000 ریال 
( دوازده میلیارد ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود . شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال نقدى ســت چنانچه روز تعیین شــده با 
تعطیل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شــد ، مطالبین و خریداران میتونند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره که رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشــده، به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم 
ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حسابهاى دارایى و شهردارى و... خواهد بود مورد مزایده 
با توجه به اعالم بســتانکار به وارده شماره 139705001090000560 بیمه مى باشد .

تاریخ انتشارآگهى:1398/1/25
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رییس اداره ثبت اســناد و امالك دماوند- قباد آزادى چگنى

آگهى اصالحى
درآگهى مندرج در روزنامه سیاســت روز به نام شــادروان فاطمه غفورى ( حصروراثت)، 
تاریخ فوت 1398/1/6 مى باشــد که به اشــتباه 1381/1/6 درج شــده است و بدینوسیله 

اصالح مى گردد. 

رئیس جمعیت هالل احمر در تشریح اقدامات برای سیل زدگان:

حتی یک دالر کمک خارجی 
دریافت نکرده ایم

سهم تهیه کنندگان از اکران فیلم فجر چه شد؟


