
یک انشا و ده نتیجه
رئی�س اداره دامپزش�کی رامس�ر گف�ت: یک 
رس�توران در این شهرستان به دلیل عرضه گوشت 

خوک به مشتریان تعطیل شد.
به گزارش باش�گاه خبرنگاران جوان، وی گفت: 
براس�اس گزارش ه�ای دریافت�ی از مراج�ع ذیربط 
دولتی و همچنین در بازرس�ی انجام شده، مقداری 
گوشت مشکوک کشف و ضبط شد که پس از ارسال 
به آزمایش�گاه اداره کل دامپزشکی استان مشخص 
ش�د که صاحب رستوران گوشت خوک را با گوشت 
گوس�فند مخلوط و به صورت چرخ کرده و کبابی به 

مشتریان عرضه می کرد.
وی گف�ت: ک�ه اداره دامپزش�کی رامس�ر ضمن 
شکایت از صاحب این رستوران کته کبابی به مراجع 
قضایی که روال قانونی خود را طی می کند، دادستان 
رامسر با هدف تنبیه و معرفی کردن رستوران به مردم، 

دستور پلمب آن را به مدت یک هفته صادر کرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

1- در این مملکت گوشت خوک پیدا می شود اما 
گوشت گاو و گوسفند کم است.

2- در ماه مبارک رمضان هم می شود گوشت خوک 
به مردم داد و بعد منتظر یک مجازات سبک ماند.

3- صاح��ب چلوکباب��ی می توان��د از تعطیلی یک 
هفته ای، نهایت اس��تفاده را به عم��ل بیاورد و با حضور 
سبز خود در کوهس��تان ها و شکار خوک به فکر آینده 

شغلی خود باشد.
4- مراجع ذیربط دولتی در شناسایی گوشت خوک 
تبحر خاصی دارند وگرنه انگار مردم گوشت خوک را با 
نیت گوشت گوسفند خوردند و شکر قصاب باشی را هم 

به جا آورده اند.
5- نمردیم و معنای "تنبیه" را هم فهمیدیم.

6- همسایه ها یاری کنید تا اداره دامپزشکی رامسر 
به کارش برسد.

7- دادستان متشکریم!
8- گوشت سگ و گربه هم در چلوکبابی ها زیاد پیدا 
می شود اما مراجع ذیربط دولتی صدایش را در نمی آورند.

9- همه چی آرومه.
10- من چقدر خوشحالم.

ننجون

هزینه مراسم سالگرد شهید جواد تیموری 
به سیل زدگان اهدا شد

هزینه دومین مراسم سالگرد شهید جواد تیموری؛ 
پاسدار شهید حمله تروریستی مجلس شورای اسالمی، 

به سیل زدگان کشورمان اهدا شد.
طب��ق برنامه ه��ای از پیش تعیین ش��ده قرار بود 
دومین مراس��م سالگرد ش��هید جواد تیموری؛ پاسدار 
شهید حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی 27 
اردیبهش��ت ماه همزمان با دوازدهم ماه مبارک رمضان 
)تاریخ قمری شهادت شهید تیموری( برگزار شود اما با 
تصمیم خانواده این شهید بزرگوار، تمامی هزینه هایی 
که بنا بود از طرف خانواده ش��هید صرف برگزاری این 

مراسم شود، به سیل زدگان کشورمان اهدا  شد.
خانواده شهید جواد تیموری که فرزند دیگر خود 
شهید محمدرضا تیموری را در عملیات مرصاد تقدیم 
ایران اس��المی کرده اند، ه��دف از این کار را کمک به 
هموطنان سیل زده و زنده  نگه  داشتن روحیه شهادت، 

ایثار و فداکاری عنوان کردند.
الزم به ذکر است؛ تعدادی از هموطنان ما در حادثه 
تروریس��تی مجلس شورای اس��المی در 17 خردادماه 
س��ال 96، ش��هید و مجروح ش��دند که ش��هید جواد 
تیموری از پاس��داران سپاه حفاظت انصارالمهدی)عج( 
پ��س از مقاومت��ی دلیران��ه در مقابل تروریس��ت های 

تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فانوس

»مدارا« یا »تساهل« با بدحجاب
محسن مهدیان

از ماجرای دوشنبه سیاه در دانشگاه تهران یک نکته 
باقی مانده اس��ت و آن اینکه رابطه حکمرانی اسالمی با 

کم حجاب و شل حجاب به چه منطقی است؟
نکته اول این است که وقتی گفته می شود کم حجاب، 
باید روشن شود از چه کسی حرف می زنیم. متصلین به 
کمپین چهارشنبه سفید مخاطب این یادداشت نیستند. 
پس��ت آخر عفریته فحشا را پیش��نهاد می کنم ببینید. 
صریح می گوید هدف ما حجاب نیست و براندازی است.

غرض متن مردم است. کسانی که به هر دلیل حجاب 
کام��ل ندارند. کم حجابی در جامعه ما دالیل مختلف دارد 
و مجال بیانش اینجا نیست. به هر دلیل؛ برخی به جهت 
س��یطره زندگی غربی و برخی به جهت فشار اجتماعی و 
برخی بی توجهی و جه��ل از دین و... . اما یک نکته اینجا 
حائز اهمیت اس��ت. باید توجه کنیم که شل حجاب یک 
اشکال دارد مثل خیلی از من و ما و دیگران. اشکال او نمود 
اجتماعی دارد، همین. این ایراد باید اصالح شود اما دل او 
به تعبیر رهبری متعلق به جبهه حق است. چه بسیار که 

حجاب کامل ندارند اما از بسیاری در تقوا جلوترند.
اینجاس��ت که توصیه دین به مداراس��ت. موضوع 
مدارا در حکمرانی اس��المی بسیار کلیدی است. شهید 

مطهری بحث مدارا در حکومت داری را از اجرای عدالت 
نیز بااهمیت ت��ر می داند. حضرت امام م��دارا را ویژگی 
دولت موفق می داند و توضیح می دهند که اسالم دنبال 
س��لطه بر انس��ان نیس��ت بلکه در فکر فتح قلب مردم 
اس��ت. در جنود عقل و جهل موض��وع مدارا را در متن 
دی��ن می دانند نه یک ضرورت خ��ارج از دین. در آداب 
الصاله سخت گیری را منجر به انحراف از سلوک معرفی 
می کنند. جای دیگری می فرماید مدارا حتی بر فرعون 

که مدعی اولوهیت است نیز موثر است.
مس��اله کم حجاب یک موضوع امنیتی نیست که با 
توقف در روش های خشن بخواهد اصالح شود. حجاب 
موضوعی به غایت فرهنگی اس��ت و مفتاح آن در مدارا 
و مراعات است. اما یک نکته کلیدی که بسیاری نسبت 
بدان بی توجه اند تفاوت مدارا با تسامح و تساهل است. 
مدارا یک اصل تربیتی اس��ت. یعنی مراعات برای رشد 
فرد. حال آنکه تس��امح و تساهل بی اعتنایی است. حق 
در مدارا گم نمی ش��ود ولی در تس��امح و تساهل مورد 
بی توجهی قرار می گیرد. ظاهر مدارا به تساهل و تسامح 
نزدیک است اما مقصد ایندو کامال متفاوت است. اولی 

به ارتقای دینداری می رسد و دومی به اباحه گری.
بس��یاری از متن هایی که این روزه��ا در مراعات با 
کم حجابی نوشته اس��ت دارای این اشکال کلیدی است 
که اصل اهمیت و ضرورت حجاب را آگاهانه یا ناآگاهانه 
کتم��ان می کند. اگر متنی نوش��تیم و از ضرورت مدارا 
گفتیم ام��ا مخاطب حق بودن حجاب را گم کرد، یعنی 
دچار این خطای راهبردی و مفهومی شدیم.  فارس
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خودتان را بگذارید  یتخ����ت به ج��ای کارگری پا
ک��ه هر روز صبح به کارخانه می رفتید، 
لباس کار را پوش��یده و مشغول انجام 
وظیفه خود می شدید و با تالش فراوان 
قطعه ای از مجموعه قطعات الزم برای 
تولید یک محصول را تولید می کردید.

اما رفت��ه رفت��ه با فش��ار خارجی 
و ضع��ف مدیری��ت داخل��ی، می��زان 
س��فارش های کارگاهت��ان کم ش��ده و 
الجرم دس��تگاه ها یکی یکی خاموش و 
همکارانتان بیکار می شوند. در این میان 
می شنوید که شعار سال جدید که قرار 
است خط مشی و هدف یکساله مدیران 
باشد، مس��تقیماً با شما در ارتباط است 
و امیدوار می ش��وید که مش��کالتتان را 
برطرف کند. از روز اول سال هم می بینید 
که تمامی مدیران کش��ور از فواید رونق 
تولید س��خن می گویند و بر پایبندی به 
این شعار وعده می دهند اما چند هفته ای 
نمی گ��ذارد که هرکدام راه خودش��ان را 
می روند و بی توجه به وضعیت کارگران، 
اقداماتی انج��ام می دهند که همین ذره 

امیدها را هم نابود می کند.
این ماجرا روایتی است از وضعیت 
سنگین  خودروسازی  صنعت  کارگران 
کشور که این روزها حال ناخوشی دارد 
و مش��تریان اصلی شان هم دیگر به آن 
توجهی نمی کنن��د و رفته اند به دنبال 

واردات، آن هم دست دوم.

از واردات مدیر تا اتوبوس دست دوم
س��ه روز از انتخاب پیروز حناچی 
ب��رای س��کانداری ش��هرداری ته��ران 
نگذش��ته بود ک��ه اظهارنظ��ر جنجالی 
مدی��ران  از  اس��تفاده  درخص��وص  او 
خارجی برای مدیریت کالنش��هر تهران 
حاشیه س��از شد. س��خنانی که نشان از 
خودکم بینی شهردار جدید تهران و تیم 
مدیرانش در اداره پایتخت داشت و پس 

از انتقادات بسیار کنار گذاشته شد.
اما این رون��د نگاه به خارج در بدنه 
ش��هرداری همچنان وجود دارد چراکه 
در کمت��ر از 6 ماه��ی ک��ه مس��ئولیت 
ش��هر تهران برعهده حناچی است سایر 
مدیران وی نیز راه حل مشکل را واردات 
از خارج می دانند. در این زمینه می توان 
به موض��وع واردات اتوبوس دس��ت دوم 
از کش��ورهای اروپایی ب��رای تامین نیاز 
پایتخت اش��اره کرد که ای��ن چندروزه 
دوباره داغ شده است. سابقه این پیشنهاد 
که سنندجی رئیس سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری تهران مطرح کرده، برمی گردد 
به دوران شهرداری محمدعلی نجفی که 
وی برای خرید اتوبوس به لهستان سفر 
کرد و وعده هایی نی��ز برای واردات این 

کاال به کشور داد.
گرچ��ه در آن زم��ان بحث خرید 
اتوبوس ن��و مطرح بود ام��ا رفته رفته 
با اجرایی نش��دن آن و تغییر چندباره 
مدیران ش��هری و همچنین باال رفتن 
قیمت ارز عماًل این خرید از دستورکار 
خارج ش��د و جای خ��ود را به واردات 

دست دوم های خارجی داد.
مع��اون  پورس��یدآقایی  محس��ن 
س��ابقه  ک��ه  ش��هرداری  حمل و نق��ل 
مدیرعامل��ی راه آه��ن در زم��ان حادثه 
تصادف دو قطار را در کارنامه خود دارد، 
تالش خود را به کار بس��ته تا با واردات 
اتوبوس های دس��ت دوم از کش��ورهای 
اروپایی، مسکنی برای وضعیت نامطلوب 

حمل ونقل عمومی پایتخت پیدا کند.

وضعیت بحرانی اتوبوس های تهران
از دالیل��ی که مدیران ش��هری برای 
توجیه واردات اتوبوس دست دوم خارجی 
مطرح می کنند نیاز تهران به 3 هزار دستگاه 

اتوبوس جدید برای ساماندهی حمل ونقل 
شهری و همچنین نوسازی ناوگان فرسوده 
حال حاضر است که طبق برآوردها نزدیک 
به 3 هزار دستگاه اتوبوسی که هم اکنون در 
تهران در حال تردد هستند از رده خارج و 

فرسوده می باشند.
کنار هم ق��رار گرفتن این دو دلیل 
با بی توجهی چندین ساله دولت به لزوم 
بازسازی و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل 
ش��هری که عالوه ب��ر هزینه های تعمیر 
و نگه��داری، ضررهای بس��یاری نیز به 
محیط زیس��ت وارد و موج��ب آلودگی 
هوا می شود، سبب شده مدیران شهری 
به فک��ر واردات بیفتند. گرچ��ه در این 
تصمیم نیت خیرخواهان��ه ای نیز وجود 
دارد و نفس نوس��ازی ناوگان مهم است 
اما شرایط کشور و همچنین تصمیم برای 
این نوع واردات نیز ایرادات اساسی دارد.

چرا خرید دست دوم خارجی 
عاقالنه نیست؟

ای��رادات تصمیم مس��ئوالن برای 
واردات اتوبوس های دست دوم خارجی 
را می ت��وان در 4 بخ��ش دس��ته بندی 
کرد: 1- خروج ارز از کش��ور در شرایط 
تحریمی. 2- اس��تفاده نهایتاً سه ساله 
از خریده��ا. 3- ضرر ب��ه اقتصاد ملی و 
بی��کاری کارگران ایران��ی. 4- ضربه به 

عزت ملی با خرید جنس دست دوم.
گرچ��ه م��وارد ف��وق ب��ه خوب��ی 
زیان های این تصمیم را روشن میسازد 
اما توضیحی کوتاه درخصوص هر کدام 
می تواند در ش��فاف شدن علت عاقالنه 

نبودن این خرید کمک کند.
همانطور که گفته ش��د اس��تدالل 
مدیران ش��هری درخصوص این خرید 
این است که چون جنس نو گران است 
پس به سراغ دس��ت دو می رویم. حال 
س��والی که در این میان مطرح می شود 
این اس��ت که مگر جنس دست دو قرار 
است رایگان واگذار شود؟ مطمئًنا خیر.

کافیست به این مسئله توجه شود 
که با توجه به رش��د بیش از 2 برابری 
قیمت دالر در س��امانه نیما نس��بت به 
قیمت دالر در زمان مش��ابه سال قبل، 
ب��رای واردات ای��ن کااله��ا باید رقمی 
هنگفت هزینه شود که باتوجه به دست 

دوم بودن خریدی مطلوب نیست.
محمد علیخانی رئیس کمیس��یون 
حمل ونقل شورای شهر در این خصوص 
می گوی��د: اتوبوس ه��ای دس��ت دوم را 
می خرند و بعد می خواهند روی آن فیلتر 
ضد دوده بگذارند! هزینه خرید فیلتر ضد 
دوده و تعمیر اتوبوس های دست دوم را 

صرف خرید اتوبوس نو کنید.
از س��وی دیگر، مس��ئله اصلی در 
این خرید نیز این اس��ت که زمان الزم 
ت��ا فرس��وده ش��دن خیلی کم اس��ت. 
براساس مصوبه س��ال 90 هیئت دولت 
سن فرسودگی اتوبوس ها 8 سال تعیین 
شده است که با توجه به این مسئله که 
این اتوبوس ها عمر 5 ساله دارند نهایتاً 3 
سال می توانند در خدمت شهر باشند و 
پس از آن مجدد درگیر واردات و تعویض 
می شویم که باتوجه به هزینه ای که اآلن 

می شود منطقی به نظر نمی آید.
کیوم��رث کالنتری دبی��ر کارگروه 
مقابل��ه با آلودگی هوای اس��تان تهران 
در این خصوص می گوید: ورود اتوبوس 
دس��ت دوم عاقالنه نیس��ت و کارگروه 
آلودگ��ی هوای اس��تان ته��ران چنین 
برنامه ای را دنبال نمی کند.ا توبوسی که 
عمر باالی 5 س��ال داشته باشد به درد 
ناوگان حمل ونقل عمومی ما نمی خورد 
چراکه براس��اس مصوبه هیئت وزیران 
در س��ال 90 عم��ر مفی��د اتوبوس ه��ا 
8 س��ال تعیین ش��ده و ما مجوز ورود 

اتوبوس��ی که 5 سال عمر کرده باشد را 
برای استفاده 3 ساله نمی دهیم.

در این زمینه آنچه قابل ذکر است 
اینکه براساس استانداردهای بین المللی 
عمر اتوبوس بین 4 تا 7 س��ال در نظر 
گرفته می ش��ود و می توان این مسئله 
را نی��ز در نظ��ر گرفت ک��ه خرید این 
اتوبوس ه��ا با فرض اینکه کش��ور مبدا 
عم��ر 4 س��اله در نظر گرفته باش��د به 
این معناست که ایران، به دنبال خرید 
اتوبوس دس��ت دوم فرس��وده و از رده 
خارج است که مطمئناً با شان و جایگاه 

اجتماعی کشور همخوانی ندارد.
ع��الوه براین موارد، ای��ن خرید و 
خ��روج ارز از کش��ور همزمان دو ضرر 
اصلی بر اقتصاد نیز وارد می کند. ضربه 
اول خ��روج حجم عظیم��ی از دالر در 
ش��رایطی که کش��ور در تنگنای ارزی 
ق��رار دارد و ضرر دوم بیکارتر ش��دن 

تولیدکنندگان و کارگران داخلی.

لزوم استفاده از تولید داخلی
س��اخت  ام��کان  آم��ار،  طب��ق 
خودروهای س��نگین در کش��ور وجود 
دارد ک��ه در مجموع در س��ال توانایی 
تولید 15000 خودرو را دارا هس��تند. 
اما نگاهی به آمارهای تولیدی نش��انگر 
این واقعیت اس��ت که بخش اعظمی از 

این ظرفیت هم اکنون خالی است.
براساس اطالعاتی که از میزان تولید 
خودرو در کش��ور منتشر شده و مقایسه 
آن با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، در 
یکسال اخیر بیش از 90 درصد از حجم 
تولید اتوبوس کاسته شده و از تولید 57 
دس��تگاه در فرودین م��اه 97 به تنها 5 

دستگاه در فروردین امسال رسیدیم.
این کاهش در حالی است که طی 
سال های اخیر در مواقعی میزان تولید 
اتوبوس در کش��ور رکوردهایی از خود 
به جای گذاشته و ماهانه بیش از 175 

دستگاه نیز تولید شده است.
به عنوان نمونه شرکت ایران خودرو 
دی��زل ک��ه بزرگتری��ن تولیدکنن��ده 
خودروه��ای کار در خاورمیان��ه اس��ت 
بهمن ماه س��ال گذش��ته بخش پایانی 
تعه��دات خود در تحوی��ل اتوبوس های 
درون ش��هری به شهرداری شیراز را نیز 
تحوی��ل داد که تاثی��ر مهمی بر ناوگان 

حمل ونقل عمومی گذاشت. 

چه باید کرد؟
از مجموع مطالبی که گفته شد این 
برداشت می شود که با توجه به شرایطی 
که کشور در حال حاضر قرار دارد، خرید 
کاالهایی که مش��ابه داخلی با کیفیتی 
دارند از سایر کشورها اقدام سنجیده ای 
نیست. حال اگر این خرید کاالی دست 
دو ب��وده و فای��ده زیادی برای کش��ور 
نداشته و به سرعت نیاز به نوسازی پیدا 
کند تقریباً می ت��وان گفت هیچ مزیتی 

نداشته که هیچ عیب هم دارد.
ل��ذا ب��ه نظ��ر می رس��د مجموعه 
ش��هرداری تهران اگر واقعاً عالقه مند به 
این نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
اس��ت در اولین اقدام همان هزینه ای که 
قرار بود برای واردات کاالی مصرف شده 
خارجی به کشور هزینه نماید را در اختیار 
ش��رکت های داخلی ق��رار داده تا ضمن 
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش الزم 
آن ه��ا، چرخ تولید به حرک��ت درآمده و 
به سرعت محصوالت مورد نیاز را تامین 
نمایند. همچنین ق��رارداد دیگری نیز با 
ایران خودرو دیزل بسته که طبق آن این 
شرکت اقدام به بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 
مستعمل ش��هری نموده و تا حد ممکن 
نسبت به افزایش بهره وری ناوگان موجود 

اقدام نماید.  مشرق نیوز

سینمای کودک و  منتق�د نوجوان ما با همه می�ز 
ش��عارهایی که برای پیش��رفت آن سر 
داده می ش��ود در حاش��یه قرار دارد و 

روز به روز وضعیتش بدتر می شود.
هر رویدادی در هر جامعه ای برای 
رس��یدن به ه��دف واال و خ��وب باید 
زیربنای مناس��بی داش��ته باشد و اگر 
ب��ه جز این پیش رود، قطعاً و یقیناً در 
جایی به بن بس��ت می خورد و باید از 

ابتدا خراب و دوباره درست شود.
ب��ا توجه به این موض��وع می توان 
گفت س��ینمای ک��ودک و نوجوان به 
عنوان اصلی ترین و پایه ترین سینماها 
در جه��ان اس��ت و بای��د در ایران هم 
چنین باش��د. چنانچه یکی از ژانرهای 
پرف��روش س��ینمای دنی��ا در دس��ت 

فیلم های کودک و نوجوان است.
البته اگر معتقد باشیم پرداختن به 
سینمای کودک می تواند اتفاقات مثبتی 
را در کلیت س��ینمای ما رقم بزند و اگر 
مدیران فرهنگی قرار اس��ت کارنامه ای 
مثبت از خود به جای گذارند و حس��ن 
نیت آن ها، احس��اس مسئولیتش��ان و 
عاقبت ب��ه خیری را به همراه داش��ته 
باشد، باید حداقل نیم نگاهی به سینمای 

کودک و نوجوان داشته باشند.
این س��ینما هم مانند سینماهای 
اجتماعی، سیاس��ی، کمدی و... نیاز به 
سوژه های ناب، تاثیرگذار و به روز دارد 
تا بتواند نسل کودک و نوجوان ما را به 
عنوان آینده س��ازان جامعه به سمت و 

سویی س��وق دهد که برای همه اقشار 
جامعه مفید باش��د؛ در غیر این صورت 
باید ش��اهد نفوذ آثار خارجی با اهدافی 
که در آن سوی مرزها به آن نیاز دارند 
باشیم. قطعاً مدیران فرهنگی سینمایی 
ما می دانند که با یک جستجوی ساده 
می ت��وان فیلم های روز دنیا را دید و در 

آرشیو قرار داد.
یک��ی از مهمتری��ن معضالت این 
س��ینما که باعث دفع س��رمایه گذاران 
و فیلمس��ازان این بخش ش��ده، نبود 
پخش مناس��ب و اکران مبهمی است 
که سال ها مشکل درجه یک به حساب 
می آید؛ مانند این اس��ت که درختی را 
بکارید، اما میوه یعنی ثمره آن را هدر 

دهید و پایمال کنید.
یکسری مدیر می آیند شعار حمایت 
از س��ینمای کودک و نوجوان می دهند 
و می روند؛ این چرخه سال هاست ادامه 
دارد و درست ش��دنی نیست. انگار قرار 
نیس��ت این مدیران براس��اس سیاستی 
واح��د به پیش��رفت س��ینمای کودک 
و نوج��وان بپردازن��د. به نح��وی که با 
رفتنشان و آمدن دیگری، بتوان براساس 
آن سیاس��ت پیش رفت و ادامه راه داد. 
متاسفانه ش��اهدیم اکثر مدیران فقط با 
نیت پر کردن کارنامه دوران مدیریتشان 
پا به عرصه می گذارند و با رفتنشان فقط 
با یک فوت همه چیز محو و به دس��ت 

فراموشی سپرده می شود.
س��ینمای ک��ودک و نوج��وان نیز 
مانند ه��ر اتفاق دیگری در جامعه نیاز 

مبرم و اساسی به برنامه ریزی مدون و 
درازم��دت دارد. اتفاقی که در این نوع 
از سینما انگار مسئله ای پیش پا افتاده 
اس��ت و حرف زدن از آن زیبا و متین 
نیست. مگر می شود از این جریان مهم 
س��ینمایی به س��ادگی گذشت و فقط 
ب��ه چند ش��عار و مصاحبه و حضور در 
مراس��م های مختلف جهت خودنمایی 

اکتفا کرد و از اصل آن غافل شد!؟
زمان��ی که یک اس��تعداد جوان و 
مشتاق با مصائب و مشکالت متعددی 
در ای��ن حوزه روبرو می ش��ود، ش��ک 
نکنید که پا عق��ب می گذارد و روز به 
روز حض��ورش کمرنگ تر می ش��ود. به 
خصوص در شرایطی که جذب اسپانسر 

و سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد.
سوال مهم و اساسی در این بخش 
به مدی��ران و تصمیم گیرن��دگان برای 
سینمای کودک و نوجوان برمی گردد؛ 
اینک��ه واقعاً ت��ا چه زمانی قرار اس��ت 
این جری��ان مغفول بماند و عدم توجه 
درست و اساس��ی به این سینما ادامه 
خواهد داش��ت؟ برنامه شان برای آینده 
آن )اگر دیگر تا چند سال آینده وجود 
داشته باش��د( چیست؟ آیا می خواهند 
با عملکرد ضعیفش��ان آن را در حاشیه 
نگه دارن��د یا همت ک��رده و با عزمی 

جزم شکوفایش می کنند؟
پیشنهاد می شود اگر واقعاً دلسوزی 
برای این س��ینما وج��ود دارد، به فکر 
راهکارها و برنامه های جدیدی باش��د. 

 باشگاه خبرنگاران

پیامبر اکرم صلی ا هلل  علیه  و آله:
 اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند

برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.
الحیاه )ترجمه احمد آرام(، ج1، ص692

وختند؟ وی پرده چقدر فر فیلم های ر
آخری��ن آم��ار ف��روش فیلم ه��ای  سینمایی نشان می دهد که »متری گی�����شه

شش و نیم« همچنان پیشتاز گیشه سینما است.
متری ش��ش و نیم، در 61 روز اکران؛ 25 میلیارد و 100 
میلیون. چهارانگش��ت در 62 روز اک��ران؛ 10 میلیارد و 550 
میلیون، تگ��زاس )2( در 30 روز اک��ران؛ 10 میلیارد و 200 
میلی��ون. زندانی ها در 62 روز اکران؛ 5 میلیارد و 50 میلیون، 
ژن خوک در 61 روز اکران؛ 3 میلیارد و 340 میلیون، پیشونی 
سفید )3( در 62 روز اکران؛ 2 میلیارد و 950 میلیون، غالمرضا 

تختی در 62 روز اکران؛ 1 میلیارد و 900 میلیون، سامورایی در 
برلین در 9 روز اکران؛ 1 میلیارد و 50 میلیون، نبات در 9 روز 
اکران؛230 میلیون، به دنیا آمدن در 9 روز اکران؛ 60 میلیون، 

وکیل مدافع در 9 روز اکران؛ 50 میلیون.
همچنین در جلس��ه ش��ورای پروانه نمایش فیلم های 
س��ینمایی برای 3 فیل��م مجوز نمایش صادر ک��رد. در این 
جلسه، مجوز نمایش »ش��اه کش« به تهیه کنندگی عباس 
نادران و کارگردانی و نویسندگی وحید امیرخانی و »قسم« به 
تهیه کنندگی جلیل شعبانی و کارگردانی و نویسندگی محسن 
تنابنده صادر شد. همچنین »من می ترسم« به تهیه کنندگی، 

کارگردانی و نویسندگی بهنام بهزادی پروانه نمایش گرفت.

آگهى مفقودى 
کارت پالك و شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) موتور سیکلت به شــماره پالك ایران 744-
37529 و شــماره موتور  و شــماره تنــه  بنام عرفان 

صالحى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
*************************************************************

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خودرو ســوارى پــژو 405 با شــماره پالك ایــران 95-
129س95 و شماره موتور  و شماره شاسى  بنام 

دالور حاجى زهى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
***************************************************************

آگهــى تغییرات شــرکت تعاونى معدنــکار به شــماره ثبت 152 و 
شناسه ملى 10980075367 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/1/19  و 
تائیدیه شــماره 98297/ ت مورخ1398/1/28 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان تاکســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى ابراهیم عســکریان دماوندى بــا کدملى:0043526810 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى 
با کدملى : 0039393364 به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیره 
و آقاى محمود عســکریان دماوندى بــا کدملى:0054747171 به 
سمت منشى هیئت مدیره. و آقاى على خیر اندیش به شماره ملى 
: 2739221819 و شــماره شناســنامه 294 به سمت مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقاى 
علــى خیراندیش (مدیرعامــل) به اتفاق آقاى ابراهیم عســکریان 
دماونــدى (رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت 
مدیره به امضاى آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى (نائب رئیس 
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.در مورد اسناد 
عادى شــرکت بــه امضاء آقاى على خیراندیــش (مدیرعامل) و مهر 

تعاونى معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تاکستان (468622)

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا قاسم شــریفى ریگى داراى شناسنامه شــماره 4669665650 به شرح دادخواست 
به کالســه 980111 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر شریفى ریگى بشناسنامه 4669043005 در تاریخ 1306/6/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1)قاسم شریفى 
ریگــى، فرزند حیــدر ت ت 44/5/10  ش م 4669665650 فرزنــد متوفى 2) صاحب گل 
شــریفى ریگى فرزند حیــدر ت ت 53/2/15 ش م 4669683004 فرزند متوفى 3) طوبى 
شــریفى فرزنــد حیــدر ت ت 46/7/4 ش م 4669063464 فرزند متوفــى 4) جان افروز 
قربانــى فرزند حیدر ت ت 1317/2/2 ش م 4329858845 همســر متوفى. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا على خالدى داراى شناسنامه شماره 1736 به شرح دادخواست به کالسه 980113 
از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدکریم خالدى بشناسنامه 854 در تاریخ 98/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمدجواد خالدى فرزند محمدکریم 
ش ش 4660646491 نســبت با متوفى فرزند 2- ســجاد خالــدى فرزند محمدکریم ش 
ش 4660438597 نســبت با متوفــى فرزند 3- زهرا خالدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
466546527 نســبت بــا متوفــى فرزنــد 4- محبوبه خالــدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
4660349810 نسبت با متوفى فرزند 5- کتادالورى راد فرزند ایموراله ش ش 4073 
نسبت با متوفى همسر 6- جان افروز قدمیان نسبت فرزند مردعلى ش ش 599 نسبت با 
متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم زهرامامجى به شــماره شناســنامه  0439409853  باستناد شهادتنامه وگواهى 
فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 950087 تقدیم این شــورا نموده 
و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان اقاى على گدا مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناســنامه 2091263362 در تاریخ 1390/11/9 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1.خانم زهرامامجى فرزند على گدا به شــماره شناســنامه 
1259  صــادره از دماوند(دختــر متوفى)2.خانــم شــهربانو مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناسنامه 2  صادره از دماوند(دختر متوفى)3.آقاى مهدى مهدى زاده به شماره شناسنامه 
1320  صادره از دماوند(پســر متوفى)4.آقاى جعفر مهدى زاده به شــماره شناسنامه 15  
صادره از دماوند(پســر متوفى)5.خانم فاطمه مهدى زاده به شــماره شناسنامه 10  صادره 
از دماوند(دختر متوفى)6.خانم ســکینه مامجى پایین دزائى به شماره شناسنامه 1  صادره 
از ســارى(دختر متوفى)7.آقــاى صــادق مهــدى زاده به شــماره شناســنامه 10  صادره از 
دماوند(پســر متوفى)8.خانم رقیه مهدى زاده قرتکالئى به شماره شناسنامه 584  صادره 
از سارى(همســر متوفى)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 باشد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر 

خواهد شد. 6044
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 1دماوند. نامدارحسینى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 مترمربع بشماره 5804 فرعى 
از 71 اصلى واقع در جیالرد که ذیل ثبت و صفحه 71 دفترجلد 415 داراى ســندمالکیت 

چاپى بشماره 306711 بنام آقاى جمال مالاکبرى صادر و تسلیم گردیده است . 
ســپس صمد جعفــرى طبــق وکالتنامــه شــماره 19289- 1398/2/25 دفترخانه 6 
دماوند از جانب مالک مذکور با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن 
بشــماره 9810- 1398/2/25 بگواهى دفترخانه 4دماوند رســیده مدعى است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از 
ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنى 

بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6045
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا مهدى جلیل ســرقلعه داراى شناســنامه شــماره 128 به شــرح دادخواســت به کالسه 
980095 از این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لیال جلیل ســرقلعه بشناســنامه 4660809080 در تاریخ 98/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى جلیل سرقلعه فرزند سوشى 
ت ت 65/3/11 ش ش 128 پدر متوفى 2- زینب جلیلى سرقلعه، فرزند نادر ت ت 66/5/30 
ش م 466993921 مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

آگهى فقدان پرونده ثبتى
چون پرونده ثبتى ششــدانگ پالك هاى 356 و 387 و 465 و 476 و 481 و 482 و 483 
و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 498 و 506 و 507 و 555 و 567 و 568/1 
فرعیات از ســنگ 92 اصلى واقع در قریه جابان حوزه ثبتى دماوند بنام حاج على خان حاج اقایى 
قبال تقاضاى ثبت گردیده اســت و مفقود گردیده و با تجســس کافى ســابقه آن در ثبت اســناد 
دماوند بدســت نیامده و مراحل قانونى جهت تشــکیل پرونده المثنى طى شــده لذا بدین وسیله 
این آگهى به اطالع همگان میرســاند که هر گاه امالك مزبور در موعد مقرر قانونى از طرف کســى 
اعتراض داده شود یا نقل و انتقال رسمى صورت گرفته یا به نفع کسى بازداشت گردیده است 
خاص ذى نفع ظرف مدت نود روز از تاریخ انتشار این آگهى مراتب را به ضمیمه مدارك به اداره 
ثبت اســناد و امالك دماوند تســلیم نمایند و رســید آنرا دریافت کنند ، این گواهى فقط در یک 
نوبت چاپ و مهلت قانونى عدم وصول اعتراض برابر مقررات نســبت به تاریخ انتشــار میباشــد 

بدیهى است که پس از انقضاى مهلت قانونى مذکور
نسبت به تشکیل پرونده هاى ثبتى و جریان ثبتى آنها دنبال خواهد شد . 6046

قبادازادى- رئیس اداره ثبت اسنادو امالك دماوند

گواهى انحصار وراثت 
ســهیال ســعادتى به ش ش 64 به شرح دادخواســت به کالســه 76/16/98 از این شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان على سعادتى به ش 
ش 14 در تاریخ 91/10/12 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند 
اکبر سعادتى ش ش 5459749662 تاریخ تولد 1345/1/13 محل تولد میانه  از : 1- 

نسبت با متوفى:پسر
مهــدى ســعادتى ش ش 0076596656 تاریــخ تولــد 1363/9/8 محل تولد   -2

تهران نسبت با متوفى:پسر
على اصغر سعادتى ش ش 0492222215 تاریخ تولد 1360/12/7 محل تولد   -3

تهران نسبت با متوفى:پسر
فاطمــه عبــدى ش ش 4282062551 تاریخ تولد 27/1/1 محــل تولد زنجان   -4

نسبت با توفى:همسر
مهرانگیز سعادتى ش ش 0055826350 تاریخ تولد 1349/11/1 محل تولد   -5

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مهین ســعادتى ش ش 0492076693  تاریخ تولد 1347/05/18 محل تولد   -6

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مریــم ســعادتى ش ش 0074023012 تاریخ تولــد 1358/2/12 محل تولد   -7

تهران نسبت با متوفى:فرزند
ســهیال ســعادتى ش ش 007375757977 تاریخ تولــد 1354/1/2 محلتولد   -8

تهران نسبت بامتوفى:فرزند
پس از انجام تشریفات قانونى و یک نوبت نشر آگهى در روزنامه هاى کثیراالنشتار و وصول 
هرگونــه الیحه یا اعتــراض یا ارائه وصیتنامه ســرى یا با توجه به اصالحیه جدیــد قانون مالیات 
هاى مســتقیم و حذف ماده 31 گواهى تســلیم اظهارنامه ارث از تاریخ 95/1/1 حسب اظهارات 
خواهان دارایى نامبرده بیشتر از سى میلیون ریال مى باشد سرانجام در تاریخ و پس از مالحظه 
پرونده گواهى مینماید که ورثه درگذشته فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگــرى ندارد و دارایى ان روانشــاد پس از انجام حقوق و دیونى کــه برترکه تعلق میگیرد بین 

وراث به شرح ذیل تقسیم میگردد.
 اعتبار قانونى این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.

م الف/1407
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

آگهى مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه) پرونده کالسه 9700060
مقدار ســه دانگ و نهصد و شــش ده هزارم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
محصــور به مســاحت 2015 متر مربــع به پالك 713 فرعى از ســنگ 149 اصلــى واقع در 
قریــه زان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال در دو قســمت اول دیوارى اســت به 
طــول 28/50 متر به باقیمانده پالك 149 اصلى دوم دیواریســت بــه طول 10/40 متر به 
باقیمانده 149 اصلى شرقا دیوارى مشترك به طول65 / 47 متر به پالك 715 فرعى جنوبا 
در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول 40/ 10 متر به راه دوم درب و دیوارى است 
به طول 28/60 متر به ره سوم درب و دیوارى است به طول 7/40 متر به راه غربا دیوارى 
است مشترك به طول 60/71 متر به پالك 714 فرعى که ذیل ثبت شماره 124584 صفحه 
174 دفتــر 721 بنام اقاى حمیدرضا بیاورز فرزند رجبعلى صادر و تســلیم گردیده اســت 
ســپس در تاریخ دى مــاه 1395 به اقاى نوید مطهرى انتقال قطعى یافته اســت و به موجب 
چک شماره 922654 مورخ 19 / 03 / 1397 بانک ملت شرکت اروند موتور در قبال مبلغ 
3000000000 ریال در ردیف 6607 مورخ 05/ 06 / 1397 بازداشت میباشد که بعلت 
عدم ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700060 شــده است و برابر نظریه 
مورخ 21/ 01 / 1398 کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشت عبارت 
اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند دهیارى زان بعد از چاه آب شــماره 3 مجاور جاده 
خاکــى ملک مذکــور در حال حاضر به صورت باغ بوده که داخل آن درختان ســیب به صورت 
منظم و تعدادى درخت گردو وجود دارد ضمنا تعدادى از درختان وسط باغ ریشه کن شده و 
روى زمین قرار گرفته و همچنین ضلع شــمالى پالك داراى دیوار بلوکى میباشد ضلع شرقى 
دیوار بلوکى مشترك با همسایه جنوبا داراى دیوار کوتاه بوده که در سه قسمت محلى جهت 
نصب درب ماشــین رو مشخص شده غربا داراى دیوار بلوکى است و مبلغ 5037500000 
ریال ( پنج میلیارد و ســى و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت 
وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتى کالســه فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ20 / 03 / 
1398 ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند 
بلوار شــهید بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق مزایده به 
فروش مى رسد مزایده از مبلغ 5037500000 ریال ( پنج میلیارد و سى و هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد . شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شــد .طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنــا 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 نشده به عهده برنده مزایده است 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود. 

6040- تاریخ انتشار: 1398/2/28
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك دماوند- قبادآزادى چگنى

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب شــهرام عامرى مالک3 دانگ  ســهم مشــاع از ششــدانگ 
مشــاع پالك ثبتى71/574 واقع در قریه جیالرد به نشــانى دماوند- جیالرد موضوع ســند 
/ اســناد مالکیت شــماره 30477 صادره بــه تاریخ 86/10/15    متقاضى تعیین بســتر و 
حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر  عمومى  در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و 
حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهــى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. روبروى باشــگاه ولى 
عصر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و حریم اعالمى براى کلیه 
مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد. 6047- تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/28 – نوبت 

دوم: 98/3/7
اداره امورآب دماوند

آگهى مفقودى 
کارت پالك و شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) موتور سیکلت به شــماره پالك ایران 744-
37529 و شــماره موتور  و شــماره تنــه  بنام عرفان 

صالحى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
*************************************************************

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خودرو ســوارى پــژو 405 با شــماره پالك ایــران 95-
129س95 و شماره موتور  و شماره شاسى  بنام 

دالور حاجى زهى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
***************************************************************

آگهــى تغییرات شــرکت تعاونى معدنــکار به شــماره ثبت 152 و 
شناسه ملى 10980075367 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/1/19  و 
تائیدیه شــماره 98297/ ت مورخ1398/1/28 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان تاکســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى ابراهیم عســکریان دماوندى بــا کدملى:0043526810 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى 
با کدملى : 0039393364 به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیره 
و آقاى محمود عســکریان دماوندى بــا کدملى:0054747171 به 
سمت منشى هیئت مدیره. و آقاى على خیر اندیش به شماره ملى 
: 2739221819 و شــماره شناســنامه 294 به سمت مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقاى 
علــى خیراندیش (مدیرعامــل) به اتفاق آقاى ابراهیم عســکریان 
دماونــدى (رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت 
مدیره به امضاى آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى (نائب رئیس 
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.در مورد اسناد 
عادى شــرکت بــه امضاء آقاى على خیراندیــش (مدیرعامل) و مهر 

تعاونى معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تاکستان (468622)

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا قاسم شــریفى ریگى داراى شناسنامه شــماره 4669665650 به شرح دادخواست 
به کالســه 980111 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر شریفى ریگى بشناسنامه 4669043005 در تاریخ 1306/6/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1)قاسم شریفى 
ریگــى، فرزند حیــدر ت ت 44/5/10  ش م 4669665650 فرزنــد متوفى 2) صاحب گل 
شــریفى ریگى فرزند حیــدر ت ت 53/2/15 ش م 4669683004 فرزند متوفى 3) طوبى 
شــریفى فرزنــد حیــدر ت ت 46/7/4 ش م 4669063464 فرزند متوفــى 4) جان افروز 
قربانــى فرزند حیدر ت ت 1317/2/2 ش م 4329858845 همســر متوفى. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا على خالدى داراى شناسنامه شماره 1736 به شرح دادخواست به کالسه 980113 
از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدکریم خالدى بشناسنامه 854 در تاریخ 98/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمدجواد خالدى فرزند محمدکریم 
ش ش 4660646491 نســبت با متوفى فرزند 2- ســجاد خالــدى فرزند محمدکریم ش 
ش 4660438597 نســبت با متوفــى فرزند 3- زهرا خالدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
466546527 نســبت بــا متوفــى فرزنــد 4- محبوبه خالــدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
4660349810 نسبت با متوفى فرزند 5- کتادالورى راد فرزند ایموراله ش ش 4073 
نسبت با متوفى همسر 6- جان افروز قدمیان نسبت فرزند مردعلى ش ش 599 نسبت با 
متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم زهرامامجى به شــماره شناســنامه  0439409853  باستناد شهادتنامه وگواهى 
فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 950087 تقدیم این شــورا نموده 
و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان اقاى على گدا مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناســنامه 2091263362 در تاریخ 1390/11/9 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1.خانم زهرامامجى فرزند على گدا به شــماره شناســنامه 
1259  صــادره از دماوند(دختــر متوفى)2.خانــم شــهربانو مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناسنامه 2  صادره از دماوند(دختر متوفى)3.آقاى مهدى مهدى زاده به شماره شناسنامه 
1320  صادره از دماوند(پســر متوفى)4.آقاى جعفر مهدى زاده به شــماره شناسنامه 15  
صادره از دماوند(پســر متوفى)5.خانم فاطمه مهدى زاده به شــماره شناسنامه 10  صادره 
از دماوند(دختر متوفى)6.خانم ســکینه مامجى پایین دزائى به شماره شناسنامه 1  صادره 
از ســارى(دختر متوفى)7.آقــاى صــادق مهــدى زاده به شــماره شناســنامه 10  صادره از 
دماوند(پســر متوفى)8.خانم رقیه مهدى زاده قرتکالئى به شماره شناسنامه 584  صادره 
از سارى(همســر متوفى)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 باشد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر 

خواهد شد. 6044
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 1دماوند. نامدارحسینى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 مترمربع بشماره 5804 فرعى 
از 71 اصلى واقع در جیالرد که ذیل ثبت و صفحه 71 دفترجلد 415 داراى ســندمالکیت 

چاپى بشماره 306711 بنام آقاى جمال مالاکبرى صادر و تسلیم گردیده است . 
ســپس صمد جعفــرى طبــق وکالتنامــه شــماره 19289- 1398/2/25 دفترخانه 6 
دماوند از جانب مالک مذکور با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن 
بشــماره 9810- 1398/2/25 بگواهى دفترخانه 4دماوند رســیده مدعى است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از 
ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنى 

بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6045
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا مهدى جلیل ســرقلعه داراى شناســنامه شــماره 128 به شــرح دادخواســت به کالسه 
980095 از این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لیال جلیل ســرقلعه بشناســنامه 4660809080 در تاریخ 98/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى جلیل سرقلعه فرزند سوشى 
ت ت 65/3/11 ش ش 128 پدر متوفى 2- زینب جلیلى سرقلعه، فرزند نادر ت ت 66/5/30 
ش م 466993921 مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

آگهى فقدان پرونده ثبتى
چون پرونده ثبتى ششــدانگ پالك هاى 356 و 387 و 465 و 476 و 481 و 482 و 483 
و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 498 و 506 و 507 و 555 و 567 و 568/1 
فرعیات از ســنگ 92 اصلى واقع در قریه جابان حوزه ثبتى دماوند بنام حاج على خان حاج اقایى 
قبال تقاضاى ثبت گردیده اســت و مفقود گردیده و با تجســس کافى ســابقه آن در ثبت اســناد 
دماوند بدســت نیامده و مراحل قانونى جهت تشــکیل پرونده المثنى طى شــده لذا بدین وسیله 
این آگهى به اطالع همگان میرســاند که هر گاه امالك مزبور در موعد مقرر قانونى از طرف کســى 
اعتراض داده شود یا نقل و انتقال رسمى صورت گرفته یا به نفع کسى بازداشت گردیده است 
خاص ذى نفع ظرف مدت نود روز از تاریخ انتشار این آگهى مراتب را به ضمیمه مدارك به اداره 
ثبت اســناد و امالك دماوند تســلیم نمایند و رســید آنرا دریافت کنند ، این گواهى فقط در یک 
نوبت چاپ و مهلت قانونى عدم وصول اعتراض برابر مقررات نســبت به تاریخ انتشــار میباشــد 

بدیهى است که پس از انقضاى مهلت قانونى مذکور
نسبت به تشکیل پرونده هاى ثبتى و جریان ثبتى آنها دنبال خواهد شد . 6046

قبادازادى- رئیس اداره ثبت اسنادو امالك دماوند

گواهى انحصار وراثت 
ســهیال ســعادتى به ش ش 64 به شرح دادخواســت به کالســه 76/16/98 از این شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان على سعادتى به ش 
ش 14 در تاریخ 91/10/12 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند 
اکبر سعادتى ش ش 5459749662 تاریخ تولد 1345/1/13 محل تولد میانه  از : 1- 

نسبت با متوفى:پسر
مهــدى ســعادتى ش ش 0076596656 تاریــخ تولــد 1363/9/8 محل تولد   -2

تهران نسبت با متوفى:پسر
على اصغر سعادتى ش ش 0492222215 تاریخ تولد 1360/12/7 محل تولد   -3

تهران نسبت با متوفى:پسر
فاطمــه عبــدى ش ش 4282062551 تاریخ تولد 27/1/1 محــل تولد زنجان   -4

نسبت با توفى:همسر
مهرانگیز سعادتى ش ش 0055826350 تاریخ تولد 1349/11/1 محل تولد   -5

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مهین ســعادتى ش ش 0492076693  تاریخ تولد 1347/05/18 محل تولد   -6

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مریــم ســعادتى ش ش 0074023012 تاریخ تولــد 1358/2/12 محل تولد   -7

تهران نسبت با متوفى:فرزند
ســهیال ســعادتى ش ش 007375757977 تاریخ تولــد 1354/1/2 محلتولد   -8

تهران نسبت بامتوفى:فرزند
پس از انجام تشریفات قانونى و یک نوبت نشر آگهى در روزنامه هاى کثیراالنشتار و وصول 
هرگونــه الیحه یا اعتــراض یا ارائه وصیتنامه ســرى یا با توجه به اصالحیه جدیــد قانون مالیات 
هاى مســتقیم و حذف ماده 31 گواهى تســلیم اظهارنامه ارث از تاریخ 95/1/1 حسب اظهارات 
خواهان دارایى نامبرده بیشتر از سى میلیون ریال مى باشد سرانجام در تاریخ و پس از مالحظه 
پرونده گواهى مینماید که ورثه درگذشته فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگــرى ندارد و دارایى ان روانشــاد پس از انجام حقوق و دیونى کــه برترکه تعلق میگیرد بین 

وراث به شرح ذیل تقسیم میگردد.
 اعتبار قانونى این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.

م الف/1407
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

آگهى مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه) پرونده کالسه 9700060
مقدار ســه دانگ و نهصد و شــش ده هزارم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
محصــور به مســاحت 2015 متر مربــع به پالك 713 فرعى از ســنگ 149 اصلــى واقع در 
قریــه زان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال در دو قســمت اول دیوارى اســت به 
طــول 28/50 متر به باقیمانده پالك 149 اصلى دوم دیواریســت بــه طول 10/40 متر به 
باقیمانده 149 اصلى شرقا دیوارى مشترك به طول65 / 47 متر به پالك 715 فرعى جنوبا 
در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول 40/ 10 متر به راه دوم درب و دیوارى است 
به طول 28/60 متر به ره سوم درب و دیوارى است به طول 7/40 متر به راه غربا دیوارى 
است مشترك به طول 60/71 متر به پالك 714 فرعى که ذیل ثبت شماره 124584 صفحه 
174 دفتــر 721 بنام اقاى حمیدرضا بیاورز فرزند رجبعلى صادر و تســلیم گردیده اســت 
ســپس در تاریخ دى مــاه 1395 به اقاى نوید مطهرى انتقال قطعى یافته اســت و به موجب 
چک شماره 922654 مورخ 19 / 03 / 1397 بانک ملت شرکت اروند موتور در قبال مبلغ 
3000000000 ریال در ردیف 6607 مورخ 05/ 06 / 1397 بازداشت میباشد که بعلت 
عدم ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700060 شــده است و برابر نظریه 
مورخ 21/ 01 / 1398 کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشت عبارت 
اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند دهیارى زان بعد از چاه آب شــماره 3 مجاور جاده 
خاکــى ملک مذکــور در حال حاضر به صورت باغ بوده که داخل آن درختان ســیب به صورت 
منظم و تعدادى درخت گردو وجود دارد ضمنا تعدادى از درختان وسط باغ ریشه کن شده و 
روى زمین قرار گرفته و همچنین ضلع شــمالى پالك داراى دیوار بلوکى میباشد ضلع شرقى 
دیوار بلوکى مشترك با همسایه جنوبا داراى دیوار کوتاه بوده که در سه قسمت محلى جهت 
نصب درب ماشــین رو مشخص شده غربا داراى دیوار بلوکى است و مبلغ 5037500000 
ریال ( پنج میلیارد و ســى و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت 
وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتى کالســه فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ20 / 03 / 
1398 ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند 
بلوار شــهید بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق مزایده به 
فروش مى رسد مزایده از مبلغ 5037500000 ریال ( پنج میلیارد و سى و هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد . شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شــد .طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنــا 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 نشده به عهده برنده مزایده است 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود. 

6040- تاریخ انتشار: 1398/2/28
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك دماوند- قبادآزادى چگنى

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب شــهرام عامرى مالک3 دانگ  ســهم مشــاع از ششــدانگ 
مشــاع پالك ثبتى71/574 واقع در قریه جیالرد به نشــانى دماوند- جیالرد موضوع ســند 
/ اســناد مالکیت شــماره 30477 صادره بــه تاریخ 86/10/15    متقاضى تعیین بســتر و 
حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر  عمومى  در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و 
حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهــى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. روبروى باشــگاه ولى 
عصر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و حریم اعالمى براى کلیه 
مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد. 6047- تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/28 – نوبت 

دوم: 98/3/7
اداره امورآب دماوند

آگهى مفقودى 
کارت پالك و شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) موتور سیکلت به شــماره پالك ایران 744-
37529 و شــماره موتور  و شــماره تنــه  بنام عرفان 

صالحى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
*************************************************************

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خودرو ســوارى پــژو 405 با شــماره پالك ایــران 95-
129س95 و شماره موتور  و شماره شاسى  بنام 

دالور حاجى زهى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
***************************************************************

آگهــى تغییرات شــرکت تعاونى معدنــکار به شــماره ثبت 152 و 
شناسه ملى 10980075367 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/1/19  و 
تائیدیه شــماره 98297/ ت مورخ1398/1/28 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان تاکســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى ابراهیم عســکریان دماوندى بــا کدملى:0043526810 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى 
با کدملى : 0039393364 به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیره 
و آقاى محمود عســکریان دماوندى بــا کدملى:0054747171 به 
سمت منشى هیئت مدیره. و آقاى على خیر اندیش به شماره ملى 
: 2739221819 و شــماره شناســنامه 294 به سمت مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقاى 
علــى خیراندیش (مدیرعامــل) به اتفاق آقاى ابراهیم عســکریان 
دماونــدى (رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت 
مدیره به امضاى آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى (نائب رئیس 
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.در مورد اسناد 
عادى شــرکت بــه امضاء آقاى على خیراندیــش (مدیرعامل) و مهر 

تعاونى معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تاکستان (468622)

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا قاسم شــریفى ریگى داراى شناسنامه شــماره 4669665650 به شرح دادخواست 
به کالســه 980111 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر شریفى ریگى بشناسنامه 4669043005 در تاریخ 1306/6/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1)قاسم شریفى 
ریگــى، فرزند حیــدر ت ت 44/5/10  ش م 4669665650 فرزنــد متوفى 2) صاحب گل 
شــریفى ریگى فرزند حیــدر ت ت 53/2/15 ش م 4669683004 فرزند متوفى 3) طوبى 
شــریفى فرزنــد حیــدر ت ت 46/7/4 ش م 4669063464 فرزند متوفــى 4) جان افروز 
قربانــى فرزند حیدر ت ت 1317/2/2 ش م 4329858845 همســر متوفى. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا على خالدى داراى شناسنامه شماره 1736 به شرح دادخواست به کالسه 980113 
از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدکریم خالدى بشناسنامه 854 در تاریخ 98/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمدجواد خالدى فرزند محمدکریم 
ش ش 4660646491 نســبت با متوفى فرزند 2- ســجاد خالــدى فرزند محمدکریم ش 
ش 4660438597 نســبت با متوفــى فرزند 3- زهرا خالدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
466546527 نســبت بــا متوفــى فرزنــد 4- محبوبه خالــدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
4660349810 نسبت با متوفى فرزند 5- کتادالورى راد فرزند ایموراله ش ش 4073 
نسبت با متوفى همسر 6- جان افروز قدمیان نسبت فرزند مردعلى ش ش 599 نسبت با 
متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم زهرامامجى به شــماره شناســنامه  0439409853  باستناد شهادتنامه وگواهى 
فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 950087 تقدیم این شــورا نموده 
و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان اقاى على گدا مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناســنامه 2091263362 در تاریخ 1390/11/9 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1.خانم زهرامامجى فرزند على گدا به شــماره شناســنامه 
1259  صــادره از دماوند(دختــر متوفى)2.خانــم شــهربانو مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناسنامه 2  صادره از دماوند(دختر متوفى)3.آقاى مهدى مهدى زاده به شماره شناسنامه 
1320  صادره از دماوند(پســر متوفى)4.آقاى جعفر مهدى زاده به شــماره شناسنامه 15  
صادره از دماوند(پســر متوفى)5.خانم فاطمه مهدى زاده به شــماره شناسنامه 10  صادره 
از دماوند(دختر متوفى)6.خانم ســکینه مامجى پایین دزائى به شماره شناسنامه 1  صادره 
از ســارى(دختر متوفى)7.آقــاى صــادق مهــدى زاده به شــماره شناســنامه 10  صادره از 
دماوند(پســر متوفى)8.خانم رقیه مهدى زاده قرتکالئى به شماره شناسنامه 584  صادره 
از سارى(همســر متوفى)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 باشد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر 

خواهد شد. 6044
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 1دماوند. نامدارحسینى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 مترمربع بشماره 5804 فرعى 
از 71 اصلى واقع در جیالرد که ذیل ثبت و صفحه 71 دفترجلد 415 داراى ســندمالکیت 

چاپى بشماره 306711 بنام آقاى جمال مالاکبرى صادر و تسلیم گردیده است . 
ســپس صمد جعفــرى طبــق وکالتنامــه شــماره 19289- 1398/2/25 دفترخانه 6 
دماوند از جانب مالک مذکور با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن 
بشــماره 9810- 1398/2/25 بگواهى دفترخانه 4دماوند رســیده مدعى است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از 
ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنى 

بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6045
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا مهدى جلیل ســرقلعه داراى شناســنامه شــماره 128 به شــرح دادخواســت به کالسه 
980095 از این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لیال جلیل ســرقلعه بشناســنامه 4660809080 در تاریخ 98/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى جلیل سرقلعه فرزند سوشى 
ت ت 65/3/11 ش ش 128 پدر متوفى 2- زینب جلیلى سرقلعه، فرزند نادر ت ت 66/5/30 
ش م 466993921 مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

آگهى فقدان پرونده ثبتى
چون پرونده ثبتى ششــدانگ پالك هاى 356 و 387 و 465 و 476 و 481 و 482 و 483 
و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 498 و 506 و 507 و 555 و 567 و 568/1 
فرعیات از ســنگ 92 اصلى واقع در قریه جابان حوزه ثبتى دماوند بنام حاج على خان حاج اقایى 
قبال تقاضاى ثبت گردیده اســت و مفقود گردیده و با تجســس کافى ســابقه آن در ثبت اســناد 
دماوند بدســت نیامده و مراحل قانونى جهت تشــکیل پرونده المثنى طى شــده لذا بدین وسیله 
این آگهى به اطالع همگان میرســاند که هر گاه امالك مزبور در موعد مقرر قانونى از طرف کســى 
اعتراض داده شود یا نقل و انتقال رسمى صورت گرفته یا به نفع کسى بازداشت گردیده است 
خاص ذى نفع ظرف مدت نود روز از تاریخ انتشار این آگهى مراتب را به ضمیمه مدارك به اداره 
ثبت اســناد و امالك دماوند تســلیم نمایند و رســید آنرا دریافت کنند ، این گواهى فقط در یک 
نوبت چاپ و مهلت قانونى عدم وصول اعتراض برابر مقررات نســبت به تاریخ انتشــار میباشــد 

بدیهى است که پس از انقضاى مهلت قانونى مذکور
نسبت به تشکیل پرونده هاى ثبتى و جریان ثبتى آنها دنبال خواهد شد . 6046

قبادازادى- رئیس اداره ثبت اسنادو امالك دماوند

گواهى انحصار وراثت 
ســهیال ســعادتى به ش ش 64 به شرح دادخواســت به کالســه 76/16/98 از این شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان على سعادتى به ش 
ش 14 در تاریخ 91/10/12 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند 
اکبر سعادتى ش ش 5459749662 تاریخ تولد 1345/1/13 محل تولد میانه  از : 1- 

نسبت با متوفى:پسر
مهــدى ســعادتى ش ش 0076596656 تاریــخ تولــد 1363/9/8 محل تولد   -2

تهران نسبت با متوفى:پسر
على اصغر سعادتى ش ش 0492222215 تاریخ تولد 1360/12/7 محل تولد   -3

تهران نسبت با متوفى:پسر
فاطمــه عبــدى ش ش 4282062551 تاریخ تولد 27/1/1 محــل تولد زنجان   -4

نسبت با توفى:همسر
مهرانگیز سعادتى ش ش 0055826350 تاریخ تولد 1349/11/1 محل تولد   -5

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مهین ســعادتى ش ش 0492076693  تاریخ تولد 1347/05/18 محل تولد   -6

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مریــم ســعادتى ش ش 0074023012 تاریخ تولــد 1358/2/12 محل تولد   -7

تهران نسبت با متوفى:فرزند
ســهیال ســعادتى ش ش 007375757977 تاریخ تولــد 1354/1/2 محلتولد   -8

تهران نسبت بامتوفى:فرزند
پس از انجام تشریفات قانونى و یک نوبت نشر آگهى در روزنامه هاى کثیراالنشتار و وصول 
هرگونــه الیحه یا اعتــراض یا ارائه وصیتنامه ســرى یا با توجه به اصالحیه جدیــد قانون مالیات 
هاى مســتقیم و حذف ماده 31 گواهى تســلیم اظهارنامه ارث از تاریخ 95/1/1 حسب اظهارات 
خواهان دارایى نامبرده بیشتر از سى میلیون ریال مى باشد سرانجام در تاریخ و پس از مالحظه 
پرونده گواهى مینماید که ورثه درگذشته فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگــرى ندارد و دارایى ان روانشــاد پس از انجام حقوق و دیونى کــه برترکه تعلق میگیرد بین 

وراث به شرح ذیل تقسیم میگردد.
 اعتبار قانونى این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.

م الف/1407
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

آگهى مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه) پرونده کالسه 9700060
مقدار ســه دانگ و نهصد و شــش ده هزارم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
محصــور به مســاحت 2015 متر مربــع به پالك 713 فرعى از ســنگ 149 اصلــى واقع در 
قریــه زان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال در دو قســمت اول دیوارى اســت به 
طــول 28/50 متر به باقیمانده پالك 149 اصلى دوم دیواریســت بــه طول 10/40 متر به 
باقیمانده 149 اصلى شرقا دیوارى مشترك به طول65 / 47 متر به پالك 715 فرعى جنوبا 
در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول 40/ 10 متر به راه دوم درب و دیوارى است 
به طول 28/60 متر به ره سوم درب و دیوارى است به طول 7/40 متر به راه غربا دیوارى 
است مشترك به طول 60/71 متر به پالك 714 فرعى که ذیل ثبت شماره 124584 صفحه 
174 دفتــر 721 بنام اقاى حمیدرضا بیاورز فرزند رجبعلى صادر و تســلیم گردیده اســت 
ســپس در تاریخ دى مــاه 1395 به اقاى نوید مطهرى انتقال قطعى یافته اســت و به موجب 
چک شماره 922654 مورخ 19 / 03 / 1397 بانک ملت شرکت اروند موتور در قبال مبلغ 
3000000000 ریال در ردیف 6607 مورخ 05/ 06 / 1397 بازداشت میباشد که بعلت 
عدم ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700060 شــده است و برابر نظریه 
مورخ 21/ 01 / 1398 کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشت عبارت 
اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند دهیارى زان بعد از چاه آب شــماره 3 مجاور جاده 
خاکــى ملک مذکــور در حال حاضر به صورت باغ بوده که داخل آن درختان ســیب به صورت 
منظم و تعدادى درخت گردو وجود دارد ضمنا تعدادى از درختان وسط باغ ریشه کن شده و 
روى زمین قرار گرفته و همچنین ضلع شــمالى پالك داراى دیوار بلوکى میباشد ضلع شرقى 
دیوار بلوکى مشترك با همسایه جنوبا داراى دیوار کوتاه بوده که در سه قسمت محلى جهت 
نصب درب ماشــین رو مشخص شده غربا داراى دیوار بلوکى است و مبلغ 5037500000 
ریال ( پنج میلیارد و ســى و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت 
وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتى کالســه فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ20 / 03 / 
1398 ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند 
بلوار شــهید بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق مزایده به 
فروش مى رسد مزایده از مبلغ 5037500000 ریال ( پنج میلیارد و سى و هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد . شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شــد .طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنــا 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 نشده به عهده برنده مزایده است 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود. 

6040- تاریخ انتشار: 1398/2/28
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك دماوند- قبادآزادى چگنى

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب شــهرام عامرى مالک3 دانگ  ســهم مشــاع از ششــدانگ 
مشــاع پالك ثبتى71/574 واقع در قریه جیالرد به نشــانى دماوند- جیالرد موضوع ســند 
/ اســناد مالکیت شــماره 30477 صادره بــه تاریخ 86/10/15    متقاضى تعیین بســتر و 
حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر  عمومى  در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و 
حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهــى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. روبروى باشــگاه ولى 
عصر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و حریم اعالمى براى کلیه 
مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد. 6047- تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/28 – نوبت 

دوم: 98/3/7
اداره امورآب دماوند

آگهى مفقودى 
کارت پالك و شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) موتور سیکلت به شــماره پالك ایران 744-
37529 و شــماره موتور  و شــماره تنــه  بنام عرفان 

صالحى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
*************************************************************

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خودرو ســوارى پــژو 405 با شــماره پالك ایــران 95-
129س95 و شماره موتور  و شماره شاسى  بنام 

دالور حاجى زهى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
***************************************************************

آگهــى تغییرات شــرکت تعاونى معدنــکار به شــماره ثبت 152 و 
شناسه ملى 10980075367 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/1/19  و 
تائیدیه شــماره 98297/ ت مورخ1398/1/28 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان تاکســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقاى ابراهیم عســکریان دماوندى بــا کدملى:0043526810 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى 
با کدملى : 0039393364 به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیره 
و آقاى محمود عســکریان دماوندى بــا کدملى:0054747171 به 
سمت منشى هیئت مدیره. و آقاى على خیر اندیش به شماره ملى 
: 2739221819 و شــماره شناســنامه 294 به سمت مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقاى 
علــى خیراندیش (مدیرعامــل) به اتفاق آقاى ابراهیم عســکریان 
دماونــدى (رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت 
مدیره به امضاى آقاى محمدرضا عســگریان دماوندى (نائب رئیس 
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.در مورد اسناد 
عادى شــرکت بــه امضاء آقاى على خیراندیــش (مدیرعامل) و مهر 

تعاونى معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تاکستان (468622)

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا قاسم شــریفى ریگى داراى شناسنامه شــماره 4669665650 به شرح دادخواست 
به کالســه 980111 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر شریفى ریگى بشناسنامه 4669043005 در تاریخ 1306/6/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1)قاسم شریفى 
ریگــى، فرزند حیــدر ت ت 44/5/10  ش م 4669665650 فرزنــد متوفى 2) صاحب گل 
شــریفى ریگى فرزند حیــدر ت ت 53/2/15 ش م 4669683004 فرزند متوفى 3) طوبى 
شــریفى فرزنــد حیــدر ت ت 46/7/4 ش م 4669063464 فرزند متوفــى 4) جان افروز 
قربانــى فرزند حیدر ت ت 1317/2/2 ش م 4329858845 همســر متوفى. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا على خالدى داراى شناسنامه شماره 1736 به شرح دادخواست به کالسه 980113 
از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدکریم خالدى بشناسنامه 854 در تاریخ 98/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمدجواد خالدى فرزند محمدکریم 
ش ش 4660646491 نســبت با متوفى فرزند 2- ســجاد خالــدى فرزند محمدکریم ش 
ش 4660438597 نســبت با متوفــى فرزند 3- زهرا خالدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
466546527 نســبت بــا متوفــى فرزنــد 4- محبوبه خالــدى فرزنــد محمدکریم ش ش 
4660349810 نسبت با متوفى فرزند 5- کتادالورى راد فرزند ایموراله ش ش 4073 
نسبت با متوفى همسر 6- جان افروز قدمیان نسبت فرزند مردعلى ش ش 599 نسبت با 
متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم زهرامامجى به شــماره شناســنامه  0439409853  باستناد شهادتنامه وگواهى 
فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره 950087 تقدیم این شــورا نموده 
و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان اقاى على گدا مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناســنامه 2091263362 در تاریخ 1390/11/9 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1.خانم زهرامامجى فرزند على گدا به شــماره شناســنامه 
1259  صــادره از دماوند(دختــر متوفى)2.خانــم شــهربانو مامجى پایین دزائى به شــماره 
شناسنامه 2  صادره از دماوند(دختر متوفى)3.آقاى مهدى مهدى زاده به شماره شناسنامه 
1320  صادره از دماوند(پســر متوفى)4.آقاى جعفر مهدى زاده به شــماره شناسنامه 15  
صادره از دماوند(پســر متوفى)5.خانم فاطمه مهدى زاده به شــماره شناسنامه 10  صادره 
از دماوند(دختر متوفى)6.خانم ســکینه مامجى پایین دزائى به شماره شناسنامه 1  صادره 
از ســارى(دختر متوفى)7.آقــاى صــادق مهــدى زاده به شــماره شناســنامه 10  صادره از 
دماوند(پســر متوفى)8.خانم رقیه مهدى زاده قرتکالئى به شماره شناسنامه 584  صادره 
از سارى(همســر متوفى)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 باشد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر 

خواهد شد. 6044
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 1دماوند. نامدارحسینى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 160 مترمربع بشماره 5804 فرعى 
از 71 اصلى واقع در جیالرد که ذیل ثبت و صفحه 71 دفترجلد 415 داراى ســندمالکیت 

چاپى بشماره 306711 بنام آقاى جمال مالاکبرى صادر و تسلیم گردیده است . 
ســپس صمد جعفــرى طبــق وکالتنامــه شــماره 19289- 1398/2/25 دفترخانه 6 
دماوند از جانب مالک مذکور با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن 
بشــماره 9810- 1398/2/25 بگواهى دفترخانه 4دماوند رســیده مدعى است که سند 
مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از 
ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنى 

بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6045
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا مهدى جلیل ســرقلعه داراى شناســنامه شــماره 128 به شــرح دادخواســت به کالسه 
980095 از این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لیال جلیل ســرقلعه بشناســنامه 4660809080 در تاریخ 98/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى جلیل سرقلعه فرزند سوشى 
ت ت 65/3/11 ش ش 128 پدر متوفى 2- زینب جلیلى سرقلعه، فرزند نادر ت ت 66/5/30 
ش م 466993921 مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان 

آگهى فقدان پرونده ثبتى
چون پرونده ثبتى ششــدانگ پالك هاى 356 و 387 و 465 و 476 و 481 و 482 و 483 
و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 498 و 506 و 507 و 555 و 567 و 568/1 
فرعیات از ســنگ 92 اصلى واقع در قریه جابان حوزه ثبتى دماوند بنام حاج على خان حاج اقایى 
قبال تقاضاى ثبت گردیده اســت و مفقود گردیده و با تجســس کافى ســابقه آن در ثبت اســناد 
دماوند بدســت نیامده و مراحل قانونى جهت تشــکیل پرونده المثنى طى شــده لذا بدین وسیله 
این آگهى به اطالع همگان میرســاند که هر گاه امالك مزبور در موعد مقرر قانونى از طرف کســى 
اعتراض داده شود یا نقل و انتقال رسمى صورت گرفته یا به نفع کسى بازداشت گردیده است 
خاص ذى نفع ظرف مدت نود روز از تاریخ انتشار این آگهى مراتب را به ضمیمه مدارك به اداره 
ثبت اســناد و امالك دماوند تســلیم نمایند و رســید آنرا دریافت کنند ، این گواهى فقط در یک 
نوبت چاپ و مهلت قانونى عدم وصول اعتراض برابر مقررات نســبت به تاریخ انتشــار میباشــد 

بدیهى است که پس از انقضاى مهلت قانونى مذکور
نسبت به تشکیل پرونده هاى ثبتى و جریان ثبتى آنها دنبال خواهد شد . 6046

قبادازادى- رئیس اداره ثبت اسنادو امالك دماوند

گواهى انحصار وراثت 
ســهیال ســعادتى به ش ش 64 به شرح دادخواســت به کالســه 76/16/98 از این شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان على سعادتى به ش 
ش 14 در تاریخ 91/10/12 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند 
اکبر سعادتى ش ش 5459749662 تاریخ تولد 1345/1/13 محل تولد میانه  از : 1- 

نسبت با متوفى:پسر
مهــدى ســعادتى ش ش 0076596656 تاریــخ تولــد 1363/9/8 محل تولد   -2

تهران نسبت با متوفى:پسر
على اصغر سعادتى ش ش 0492222215 تاریخ تولد 1360/12/7 محل تولد   -3

تهران نسبت با متوفى:پسر
فاطمــه عبــدى ش ش 4282062551 تاریخ تولد 27/1/1 محــل تولد زنجان   -4

نسبت با توفى:همسر
مهرانگیز سعادتى ش ش 0055826350 تاریخ تولد 1349/11/1 محل تولد   -5

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مهین ســعادتى ش ش 0492076693  تاریخ تولد 1347/05/18 محل تولد   -6

تهران نسبت با متوفى:فرزند
مریــم ســعادتى ش ش 0074023012 تاریخ تولــد 1358/2/12 محل تولد   -7

تهران نسبت با متوفى:فرزند
ســهیال ســعادتى ش ش 007375757977 تاریخ تولــد 1354/1/2 محلتولد   -8

تهران نسبت بامتوفى:فرزند
پس از انجام تشریفات قانونى و یک نوبت نشر آگهى در روزنامه هاى کثیراالنشتار و وصول 
هرگونــه الیحه یا اعتــراض یا ارائه وصیتنامه ســرى یا با توجه به اصالحیه جدیــد قانون مالیات 
هاى مســتقیم و حذف ماده 31 گواهى تســلیم اظهارنامه ارث از تاریخ 95/1/1 حسب اظهارات 
خواهان دارایى نامبرده بیشتر از سى میلیون ریال مى باشد سرانجام در تاریخ و پس از مالحظه 
پرونده گواهى مینماید که ورثه درگذشته فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگــرى ندارد و دارایى ان روانشــاد پس از انجام حقوق و دیونى کــه برترکه تعلق میگیرد بین 

وراث به شرح ذیل تقسیم میگردد.
 اعتبار قانونى این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.

م الف/1407
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

آگهى مزایده مال غیر منقول (اسناد ذمه) پرونده کالسه 9700060
مقدار ســه دانگ و نهصد و شــش ده هزارم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
محصــور به مســاحت 2015 متر مربــع به پالك 713 فرعى از ســنگ 149 اصلــى واقع در 
قریــه زان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال در دو قســمت اول دیوارى اســت به 
طــول 28/50 متر به باقیمانده پالك 149 اصلى دوم دیواریســت بــه طول 10/40 متر به 
باقیمانده 149 اصلى شرقا دیوارى مشترك به طول65 / 47 متر به پالك 715 فرعى جنوبا 
در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول 40/ 10 متر به راه دوم درب و دیوارى است 
به طول 28/60 متر به ره سوم درب و دیوارى است به طول 7/40 متر به راه غربا دیوارى 
است مشترك به طول 60/71 متر به پالك 714 فرعى که ذیل ثبت شماره 124584 صفحه 
174 دفتــر 721 بنام اقاى حمیدرضا بیاورز فرزند رجبعلى صادر و تســلیم گردیده اســت 
ســپس در تاریخ دى مــاه 1395 به اقاى نوید مطهرى انتقال قطعى یافته اســت و به موجب 
چک شماره 922654 مورخ 19 / 03 / 1397 بانک ملت شرکت اروند موتور در قبال مبلغ 
3000000000 ریال در ردیف 6607 مورخ 05/ 06 / 1397 بازداشت میباشد که بعلت 
عدم ایفاى تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 9700060 شــده است و برابر نظریه 
مورخ 21/ 01 / 1398 کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشت عبارت 
اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند دهیارى زان بعد از چاه آب شــماره 3 مجاور جاده 
خاکــى ملک مذکــور در حال حاضر به صورت باغ بوده که داخل آن درختان ســیب به صورت 
منظم و تعدادى درخت گردو وجود دارد ضمنا تعدادى از درختان وسط باغ ریشه کن شده و 
روى زمین قرار گرفته و همچنین ضلع شــمالى پالك داراى دیوار بلوکى میباشد ضلع شرقى 
دیوار بلوکى مشترك با همسایه جنوبا داراى دیوار کوتاه بوده که در سه قسمت محلى جهت 
نصب درب ماشــین رو مشخص شده غربا داراى دیوار بلوکى است و مبلغ 5037500000 
ریال ( پنج میلیارد و ســى و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ارزیابى شــده اســت و جهت 
وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتى کالســه فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ20 / 03 / 
1398 ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند 
بلوار شــهید بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق مزایده به 
فروش مى رسد مزایده از مبلغ 5037500000 ریال ( پنج میلیارد و سى و هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته خواهد شد . شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با 
تعطیل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شــد .طالبین و خریداران میتواند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در جلســه مزایده شــرکت نمایند ضمنــا 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 نشده به عهده برنده مزایده است 
و تنظیم ســند انتقال موکول به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود. 

6040- تاریخ انتشار: 1398/2/28
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك دماوند- قبادآزادى چگنى

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب شــهرام عامرى مالک3 دانگ  ســهم مشــاع از ششــدانگ 
مشــاع پالك ثبتى71/574 واقع در قریه جیالرد به نشــانى دماوند- جیالرد موضوع ســند 
/ اســناد مالکیت شــماره 30477 صادره بــه تاریخ 86/10/15    متقاضى تعیین بســتر و 
حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر  عمومى  در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و 
حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و حریم منوط به 
مراجعه کلیه مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهــى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. روبروى باشــگاه ولى 
عصر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و حریم اعالمى براى کلیه 
مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد. 6047- تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/28 – نوبت 

دوم: 98/3/7
اداره امورآب دماوند

شهرداری تهران؛ از واردات مدیر فرنگی تا اتوبوس دست دوم خارجی

خیانت به تولید ملی در سال رونق تولید ملی

دفع سرمایه گذاران و فیلمسازان به علت عدم پخش مناسب و اکران مبهم

استعدادسوزی در سینمای کودک و نوجوان 


