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آیا سروش صحت کارگردان موفق روزهای آینده خواهد بود؟

«سو ُگلی» بهترین فیلم جوایز
اروپا شد

«سوگُلی» ساخته «یورگس النتیموس» برنده
هشت جایزه از جوایز اروپا در سال  ۲۰۱۹از
جمله بهترین فیلم و کارگردانی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر،
مراسم سی و دومین دوره جوایز فیلم اروپا
در شهر برلین برگزار شد و فیلم «سوگُلی» با
کسب هشت جایزه از جمله بهترین فیلم و
کارگردانی برنده بزرگ این جوایز نام گرفت.
این فیلم به کارگردانی «یورگس النتیموس»
که در اسکار  ۲۰۱۹نیز در  ۱۰شاخه نامزد کسب
جایزه بود و در نهایت جایزه اسکار بهترین
بازیگر زن (اولویا کُلمن) را به خود اختصاص
داده بود ،در جوایز فیلم اروپا  ۲۰۱۹نیز در
شاخه بهترین بازیگر زن ،بهترین فیلم کمدی و
همچنین شاخههای فنی فیلمبرداری ،تدوین،
طراحی لباس و چهرهپردازی برگزیده شد.
فیلم «درد و شکوه» ساخته «پدرو آلمادوار»
که در کنار «یک افسر و یک جاسوس» به
کارگردانی «پوالنسکی» و «خائن» از «مارکو
بلوچیو» ،بیشترین تعداد نامزدی را کسب
کرده بود ،توانست جایزه بهترین بازیگر مرد
(آنتونیو باندراس) و همچنین جایزه بهترین
طراحی تولید را کسب کند .اما چهره جنجالی
و حاشیهساز جوایز فیلم اروپای امسال «رومن
پوالنسکی» بود که با فیلمش ««یک افسر و
یک جاسوس» در چهارشاخه بهترین فیلم،
کارگردانی ،فیلمنامه و بازیگر مرد (ژان دوژاردن)
نامزد کسب جایزه بود ،اما به سبب اتهامات
اخالقی مطرحشده ،اعتراضاتی به حضور او در
میان نامزدها انجام شده بود و بسیاری خواهان
حذف او از این جوایز بودند.
فیلم «پوالنسکی» که در جشنواره ونیز با
مورد استقبال قرارگرفتن توانست جایزه بزرگ
هیئت داوران را از آن خود کند در نهایت در
جوایز فیلم اروپا به طور کلی نادیده گرفته شد
و دست خالی مراسم را ترک کرد.

پایان فوقلیسانسههای جذاب

تقریبا دیماه سال  95بود که سریال تازهای از سروش صحت
روی آنتن شبکه سه رفت .سریالی که بهسرعت توانست مخاطبان
بسیاری را جذب کند ،بدون آنکه در آن خبری از توهین،
شوخیهای زننده یا تحقیرآمیز باشد .بازیهای خوب در کنار
متنی قوی این سریال را به یکی از پرمخاطبترین سریالهای
هنگام پخش تبدیل کرد .بعد از اتمام لیسانسههای یک ،فصل
دوم این سریال ساخته شد که آن هم توانست موفقیت فصل
اول را تکرار کند و حاال فصل اول سریال فوق لیسانسهها که
در واقع ادامه همان فصل یک و دو لیسانسهها است به پایان
رسیده است .فوقلیسانسهها هم توانست مخاطبان بسیاری
یزاده،
را برای تلویزیون به همراه داشته باشد .محمدرضا خالق 
منتقد سینما و تلویزیون معتقد است عامل موفقیت این
سریال ،متن قوی همراه با کارگردانی خوب سروش صحت بوده
است .او درباره تفاوت فوقلیسانسهها نسبت به لیسانسهها
به «ابتکار» میگوید :پخش چنین سریالهایی در دورهای که
همه شبکههای تلویزیونی سریالهایی با مضامین پر از غصه و
تراژیک پخش میکنند و مردم هم نیاز به حالی بهتر دارند ،به
فال نیک میگیریم .سریال فوقلیسانسه نسبت به لیسانسهها
دارای تغییراتی فنی بود .این سریال به لحاظ فیلمنامه و قصه،
محوریت را از شخصیت «حبیب» که بیشترین بار را به دوش
میکشید برداشت و بر دیگر شخصیتها تقسیم کرد .این کار
بسیار کار درستی بود چون وقتی قرار است سریالی دنبالهدار
ساخته شود ،نیاز است که به اصطالح «بچهقصههایی» ایجاد
شود تا شخصیتهای جانبی هم پررنگتر دیده شوند .به عنوان
مثال نقش «رحیم» در لیسانسهها نقشی بسیار ساده و گذرا
بود اما در فوق لیسانسهها این شخصیت قصه مشخصی داشت
به طوری که چند قسمت با محوریت این شخصیت روایت شد
بدون آنکه حبیب نقش پررنگی داشته باشد .همینطور چند
قسمت بعد شخصیت «دکتر» و «مسعود» پررنگ شدند و به
این شخصیتها بیشتر پرداخته شد و بیش از لیسانسهها بار
قصه را به دوش میکشیدند .این بخش به لحاظ نوشتاری و فنی
بسیار محسوس بود.
او ادامه میدهد :به طور کلی به نظر من فوق لیسانسهها
کمتر توانست بار خنده ،کمدی بودن و بکر بودن را در قیاس
با لیسانسهها ایجاد کند .اگرچه وقتی کاری ساخته میشود
نویسنده قدیمی و خوشقریحهای مثل سروش

که کارگردانش
صحت است (هرچند نویسنده این سریال هم نباشد) باید انتظار
چنین سریالی هم داشت .البته جمعبندی دو سه قسمت پایانی
به نظر بسیار با عجله بوده که دلیلش مشخص نیست ،اما در
کل به نظرم این سریال اتفاق خوبی برای تلویزیون ما بود و به
نظر من باید انتظار داشته باشیم «فوق لیسانسهها» ادامه پیدا
کند.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -1رأی شــماره  139860330002020061مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002000674آقای/خانــم
حســن افشــاری فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 56/06مترمربــع پــاک شــماره  2607/3/48اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری
مــع الواســطه از تقــی و محمــد رحمانــی( .م الــف ) 3907
 -2رأی شــماره  139860330002018580مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430002000095آقای/خانــم بتول
ســلطانی فرزنــد جــواد در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  120مترمربــع
پــاک شــماره  325فرعــی از  1877اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .دارای مالکیــت مشــاعی( .م الــف ) 3906
 -3رأی شــماره  139860330002019867مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002002980آقــای/
خانــم محمدرضــا شــجاعیان فرزنــد ابراهیــم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده
بمســاحت  138/41مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از باقــی مانــده  1869و  1867و  1869اصلــی واقــع در بخــش
دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از حیــدر یغمایــی روحانــی و ســند مالکیــت مشــاعی ص  479دفتــر
( . 541م الــف ) 3905
 -4رأی شــماره  139860330002018796مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000855آقای/خانم
فاطمــه ابراهیــم زاده فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  48مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2281اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
ولــی همایــی اکمــل( .م الــف ) 3904
 -5رأی شــماره  139860330002014890مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002009718آقای/خانم
علــی باقــری فرزنــد نصرالــه در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 150
مترمربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  2100اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری
مــع الواســطه از تــوران میــره ئــی( .م الــف ) 3903
 -6رأی شــماره  139860330002019723مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430002000615آقای/خانــم
حیــدر قنبــری فرزنــد بکعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 25/65مترمربــع پــاک شــماره  0فرعــی از  1854اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
خریــداری مــع الواســطه از ســید احمــد رضــوی برقعــی( .م الــف ) 3902
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/09/18 :
تاریخ انتشار اول1398/09/02 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه شرکت
تعاونی مصرف فرهنگیان کوثر نوبت دوم (شماره ثبت )60

احترامــا بــه اطــاع فرهنگیــان محتــرم میرســاند ،جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده
نوبــت دوم راس ســاعت  13روز چهارشــنبه مــورخ  98/10/4در محــل نمــاز خانــه اداره آمــوزش و پــرورش
شهرســتان کوثــر برگــزار میگــردد از کلیــه اعضــای محتــرم دعــوت میشــود راس ســاعت مقــرر در محــل
جلســه حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است :
-1استماع گزارش هیت مدیره در خصوص بیان سال 1397
-2طرح و تصویب بیان و سود و زیان منتهی به سال 1397
-3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 98
-4اتخاذ تصمیم به سود خالص برابر اساسنامه
-5انتخاب بازرسین به مدت یک سال
-6اتخاذ تصمیم به ارزش گذاری مالکیت فروشگاه

هیت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان کوثر  -غفار خادمنوع کیوی

8890

اگهی ابالغ وقت مزایده

پرونــده بــه کاســه  980043مطروحــه در اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری نمیــن محکــوم لهمــا -1حمیــرا
صبــوری خلیفــه قشــاقی  -2دلشــاد صبــوری خلیفه قشــاقی بــا وکالــت داور علیقلــی زاده دور جــون محکوم
علیهــم  -1بختیــار  -2وفــا  -3محتشــم  -4محبوبــه  -5اکــرم  -6شــها همگــی صبــوری -7ابــاذر اســرافیلی
 -8امیــر حاجــی زاده  -9حســین ســلمان زاده موضــوع پرونــده تقســیم ترکــه کــه حکــم محکومیــت مبنــی
بــر فــروش ماتــرک مرحــوم هدایــت صبــوری صــادر گردیــده اســت و طــی نیابتــی بــه اجــرای احــکام
مدنــی دادگســتری نمیــن جهــت فــروش ارســال گردیــده اســت و مزایــده امــوال غیرمنقــول نوبــت اول بــه
تاریــخ  98/10/18روز چهارشــنبه راس ســاعت  11صبــح مــال غیــر منقــول بــه مزایــده گذاشــته شــده اســت
بلحــاظ مجهــول المــکان بــودن حســین ســلمان زاده بنــا بــه درخواســت وکیــل محکوملهمــا و دســتور
دادرس محتــرم اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی حقوقــی نمیــن و بــه اســتناد قانــون اجــرای احــکام
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار چــاپ و آگهــی مــی شــود تــا محکــوم
علیــه در تاریــخ  98/10/18روز چهارشــنبه راس ســاعت  11قبــل از ظهــر در دفتــر دادگاه اجــرای احــکام
مدنــی دادگســتری نمیــن حضــور یابــد در غیــر اینصــورت دادگاه تصمیــم قانونــی را اتخــاذ خواهــد نمــود.

نریمان سلیمانی  -مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نمین

اصالحیه

فرهنگوهنر

8892

در آگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول ( اســناد رهنــی) منتشــره در روزنامه ابتــکار مــورخ  1398/09/11به شــماره
پرونــده اجرائــی کاســه  – 9800351ســند چاپــی  126995ســری الــف ســال  95بــه نــام خانــم معصومــه
داورپنــاه بــه شــماره ســند رهنــی  7764مــورخ  1396/08/21دفتــر خانــه  170مبلــغ ارزیابــی 3/170/000/000
8889
ریــال صحیــح مــی باشــد کــه بدینوســیله اصــاح مــی گــردد.

فاطمهامینالرعایا

ft.aminoroaya@gmail.com

«سپاس»« ،سپاس متقابل»؛ اگر شما هم بیننده سریال «فوقلیسانسهها» باشید ،حتما این تکهکالمها را میشناسید ،همینطور
عاشقشدنهای حبیب یا لبخوانیهای بامزه و گروهی .حاال فصل اول این سریال به پایان رسیده و دوباره تلویزیون از سریالهای
طنز خالی شده است...

طنز صحت نه
مثل مدیری
بسیارفانتزی
است و نه مثل
عطاران از سطح
جامعهبرگرفته
شده ،بلکه
چیزی میان
اینها است
صحت ،کارگردانی از جنس خودش
سروش صحت پس از سالها بازیگری و نویسندگی ،در
سال  86با سریال «چهارخونه» وارد عرصه کارگردانی شد .پس
از آن در سال  89سریال «ساختمان پزشکان» را ساخت .سال
 92با «پژمان» به تلویزیون بازگشت« .شمعدونی» یکی دیگر
از سریالهای ساخته شده توسط او در  94پخش شد و بعد
از آن کارگردانی لیسانسههای  1و  2را انجام داد و حاال سریال
فوقلیسانسهها را در دست دارد .به عبارت دیگر او حداقل حدود
 12سال است که در کسوت کارگردان ظاهر شده و سریالهای
در مجموع پرمخاطبی را ساخته و هر بار موفقتر از گذشته عمل

آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9601057

بانــک تجــارت مدیریــت امــور شــعب اســتان اردبیــل باســتناد ســند رهنــی شــماره95/11/3-25354تنظیمی دفتــر
اســناد رســمی شــماره 81اردبیــل جهــت وصــول طلــب خــود علیــه آقــای بخشــعلی ایرندوســت وخانــم فاطمــه دیندار
مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پــس از تشــکیل پرونــده اجرایــی بــه کاســه 9601057و طبــق محتویــات
پرونــده عملیــات اجرایــی پیگیــری مــورد وثیقــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه شــماره  11110فرعــی از -33اصلــی
واقــع در بخــش ســه اردبیــل بانضمــام کلیــه متعلقــات و منضمــات شــرعیه و عرفیــه بــا حــدود اربعــه :شــماال
بطــول  10متــر پــی بــه پــی قطعــه  231تفکیکــی شــرقا  :بطــول  16متــر پــی بــه پــی قطعــه  2001جنوبــا :
بوطــل  10متــر بــه کوچــه درب ورودی در ایــن حــد اســت غربــا  :بطــول  16متــر پــی بــه پــی قطعــه 2033
تفکیکــی کــه درصفحــه  96دفتــر  308امــاک اردبیــل بنــام خانــم فاطمــه دینــدار ثبــت و ســند صــادر گردیــده بــه
نشــانی –اردبیــل – شــهرک ســبان فــاز  2خیابــان فنــی و حرفــه ای کوچــه شــقایق  4کــه طبــق نظریــه کارشــناس
رســمی دادگســتری عرصــه پــاک مزبــور بــه مســاحت  160متــر مربــع و اعیانــی (شــامل طبقــه همکــف و راه
پلــه ) بــه مســاحت  107/70متــر مربــع بــا اســکلت فلــزی ســقف طــاق ضربــی بــا پنجــره هــای الومینیومــی و
درب داخــل چوبــی بــا پوشــش دیوارهــای ســرویس بهداشــتی و اشــپزخانه کاشــیکاری سیســتم حرارتــی لولــه
کشــی گاز شــهری بصــورت دو اتــاق خــواب بــدون نمــا کــف حیــاط مفــروش بــه موزائیــک بــا انشــعابات اب و
بــرق و گاز مــی باشــد کــه ارزش پایــه مــورد وثیقــه بــا توجــه بــه جمیــع جهــات موثــر در کارشناســی بمبلــغ
 4/100/000/000ریــال بــرآورد شــده ملــک مزبــور در روز دوشــنبه مورخــه  1398/10/16از ســاعت  9صبــح الــی
 12ظهــر در محــل اداره اجــرای اســناد رســمی اردبیــل واقــع در بزرگــراه شــهدا مــا بیــن فلکــه ججیــن و میــدان
قــدس جنــب تــاالر میــاداز طریــق مزایــده فروختــه خواهــد شــد  .مزایــده از مبلــغ پایــه شــروع بــه باالتریــن
قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد.فروش نقــدی اســت .هــر گاه روز تعییــن شــده بــا تعطیل
رســمی مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده تشــکیل خواهــد شــد.طالبین مــی تواننــد در ســاعات
اداری جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه اداره اجــرای اســناد رســمی اردبیــل بــه نشــانی بــاال مراجعــه و خریــداران
نیــز مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل مزایــده حاضــر و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد وچنانچــه مــورد
مزایــده زائــد بــر مبلــغ در آگهــی فروختــه شــود نســبت بــه مــازاد حــق مزایــده و ســایر هزینــه هــای قانونــی
طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد .در ضمــن بدهــی هــای مالیــات و عــوارض شــهرداری و آب و بــرق و گاز
مشــخص نشــده در صورتیکــه از ایــن بــاب تــا روز مزایــده بدهــی داشــته باشــد طبــق مقــررات از برنــده مزایــده
وصــول خواهــد شــد و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد
بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد .تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصــا حســابهای دارایــی و
شــهرداری و غیــره  ...خواهــد بــود .

مهری کشفی مقدم-معاون اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
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آگهــی فقــدان ســندمالکیت پــاک 2465/222واقــع درقطعــه 4بخــش 4بوشــهر (روســتای بنجو)-خانــم فاطمــه
بنجوئــی فرزنــد غــام باتســلیم استشــهادمحلی مدعــی اســت یــک جلــد ســندمالکیت دفترچــه ای بشــماره ســریال
173385وشــماره پــاک 2465/222واقــع درروســتای بنجوقطعــه 4بخــش 4بوشــهر کــه درصفحــه 187دفتر126بــه
شــماره ذیــل 17875بنــام خانــم فاطمــه بنجوئــی فرزنــد غــام صادروتســلیم گردیــده وبــه علــت جابجایــی مفقــود
شــده اســت ودرخواســت صــدور المثنــی ســندمالکیت رانمــوده لــذا مراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی
ماده120آئینامــه قانــون ثبــت اعــام میشــود کــه هرکس نســبت بــه ملــک مورداگهی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجود
ســندمالکیت نزدخــود میباشــد تــاده روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان تنگســتان
مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی
نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســندطبق مقــررات صادروبــه متقاضی تســلیم خواهدشــد-
عیســی رضایــی رئیــس ثبــت اســنادواماک شهرســتان تنگســتان –تاریــخ انتشــاراگهی-98/9/18:م الــف8910 127
اگهــی فقــدان ســند مالکیــت پــاک 2451/954واقــع درشــهر دلوارقطعــه 4بخــش 4بوشــهر-اقای حســین بارک
فرزنــد احمــد باتســلیم استشــهادمحلی مدعــی اســت یــک جلدســند مالکیــت بــه شــماره پــاک 2451/954واقع
درشــهر دلــوار قطعــه 4بخــش 4بوشــهر کــه درصفحــه 96دفتــر 117بــه شــماره ذیــل 16660بنــام حســین
بــارک فرزنــد احمــد صــادر وتســلیم گردیــده وبــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت ودرخواســت صدورالمثنی
ســندمالکیت رانمــوده لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120ائینامه قانــون ثبت اعام میشــود
کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســند مالکیــت نزدخودمیباشــد تــاده
روز پــس ازانتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان تنگســتان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن
ارائــه ســندمالکیت ویاســند معامله تســلیم نمایــد چنانچه ظــرف مــدت مقرراعتراضی نرســد ویادرصــورت اعتراض
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند طبــق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدشد-عیســی رضایــی
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اگهــی فقــدان ســندمالکیت دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک 917/3407واقــع درامامــزاده گنــاوه بخش شــش بوشــهر-
اقــای محســن ملــک زاده مالــک دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک 917/3407باتســلیم استشــهادمحلی گواهــی شــده
دفترگنــاوه 37گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلدســند مالکیــت دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک 917/3407واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه درصفحــه 106دفتــر جلد160ذیــل ثبــت 21016بــه نــام اقای محســن ملک
زاده صادروتســلیم گردیــده اســت ســپس بــه موجــب نامــه شــماره 9210117717102095مورخــه 92/09/19دادســتانی
گنــاوه درقبــال مبلــغ هفتصدمیلیــون ریــال بازداشــت گردیــده اســت بعلــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت ودرخواســت
صدورســند مالکیــت المثنــی رانمــوده اســت لذامراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک ماده120اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام
میگــردد کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخودمــی باشــد
تــاده روز پــس ازانتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک گنــاوه مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند
ارائــه نشــود المثنی ســند طبــق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد-محمدچهابداررئیس ثبت اســناد واماک
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اگهــی فقــدان ســند مالکیــت دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک 917/3406واقــع درامامــزاده گنــاوه بخش شــش
بوشــهر-اقای محســن ملــک زاده مالــک دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک 917/3406باتســلیم استشــهادمحلی
گواهــی شــده دفتر37گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلدســند مالکیــت دودانــگ مشــاع ازششــدانگ پــاک
917/3406واقــع درامامــزاده گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه درصفحــه 97دفترجلد160ذیــل ثبــت 21013بــه
نــام اقــای محســن ملــک زاده صادروتســلیم گردیــده اســت بعلــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت ودرخواســت
صدورســند مالکیــت المثنــی رانمــوده اســت لذامراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 120اییــن نامــه قانــون
ثبــت اعــام میگــردد کــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت
نزدخودمــی باشــد تــاده روزپــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک گنــاوه مراجعــه واعتــراض
خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی
نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســندارائه نشــود المثنــی ســندطبق مقــررت صادروبــه متقاضــی تســلیم
خواهدشــد-محمدچهابداررئیس ثبــت اســنادواماک شهرســتان گنــاوه ازطــرف حمیدرضاباقرپور-تاریــخ
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کرده است .در چنین شرایطی آیا میتوانیم امیدوار باشیم که با
یک کارگردان قوی در حوزه سریالسازی طنز در آینده روبهرو
یزاده میگوید :سروش صحت در مسیر
خواهیم بود؟ خالق 
کارگردانی ،روندی رو به رشد داشته است .فراموش نکنیم او
«چهارخانه» را که ساخت با وجود متن خوب و حضور بازیگران
مطرح ،نتوانست به موفقیت چندانی دست پیدا کند و به نظر
من پروژه اول این کارگردان با شکست روبهرو شد .اما بعد از آن
روندی رو به پیشرفت را طی کرد .صحت در این سالها بسیار
پختهتر شده و باید انتظار داشته باشیم که از این پس با شکل
متفاوت و موفقی از طنز روبهرو شویم .طنز صحت ،شبیه به

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم لیلــی طاهــری تیــزرو بــا تســلیم چهــار بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه مهــر دفترخانــه  84همــدان
برابــر وارده شــماره  98/9/16-98/22141مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  29666فرعــی
مفــروز و مجــزی از  10اصلــی واقــع در حومــه  /بخــش یــک همــدان ذیــل ثبــت  32117صفحــه  214دفتــر
 160بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و نــزد کســی در بیــع شــرایط هســت ( برابــر اســناد رهنــی
شــماره  94/5/12-42715و  95/3/1-45615دفتــر  30همــدان در رهــن بانــک ملــت مــی باشــد ) لــذا بــه
اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر
کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی
طــی مــدت  10روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند
معاملــه  ،اعتــراض خــود را کتبــا تســلیم نمایــد درصــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا
در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی
صــادر و تســلیم خواهــد شــد  .م الــف 1483 :

آگهی حصروراثت

خانــم معصومــه رحمتــی زاده ســراوانی بــه شــماره شناســنامه  1894فرزنــد علــی از ایــن شــورا درخواســت گواهی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه عاشــوری ســراوانی فرزنــد آقــا جــان در تاریــخ
 1370/06/09در شهرســتان ســراوان فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد :
 -1معصومــه رحمتــی زاده ســراوانی ش ش  1894نــام پــدر علــی فرزنــد متوفــی
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  980246مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
دفتــر شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت
برابــر درخواســت خواهــد شــد .

قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودرو وانــت دو کابیــن مــزدا  2000آی مــدل  1386بــه شــماره انتظامــی
 182ن  35ایــران –  56و شــماره موتــور  FE 992923بــه شــماره شاســیNAGAPX2PC19E 03026
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متعلــق بــه آقــای بهنــام کاســی ســیقلی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318603004582مــورخ  1398/06/31هیــات موضــوع قانــون تعییــن و
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک
ناحیــه  2رشــت  ،تصرفــات مالکانــه بامعــارض آقــای اکبــر میرزائــی محرمانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره
شناســنامه  824صــادره از فومــن در قریــه ســیاه اســطلخ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت  76. 04مترمربــع پــاک فرعــی  7536از اصلــی  41مفــروز مجــزی از پــاک
 10از اصلــی  41واقــع در بخــش چهاررشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای کاســعلی ندائــی اســطلخی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 4135.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/10/03 :

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت – حسین اسالمی کجیدی
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آگهی مزایده اموال منقول

حســب پرونــده کاســه  930206اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب نیابــت قضایــی اعطایی از
شــعبه چهــارم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رشــت دعــوی بانــک ملــت گیــان علیــه شــرکت آرشــام پویش
پلیمــر محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  1/500/000یورو بابــت اصل خواســته و مبلــغ  599/064/000ریــال هزینه
دادرســی و حــق الوکالــه در حــق محکــوم لــه و مبلــغ  1/197/075/000ریــال نیــم عشــر اجرایــی در حــق صندوق
دولــت کــه امــوال منقولــی از محکــوم علیــه توســط محکــوم لــه تعرفــه و بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط
کارشناســان رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیده اســت .
دو خــط ماشــین آالت اکســترود مــدل  350r.p.m-d 36- V 92/MCMجهــت تولیــد کامپانــد پلیمــری بــرای
روکــش کابــل و لولــه بــه ظرفیــت  700الــی  1000کیلوگــرم در ســاعت ســال ســاخت  2008میــادی شــرکت
ســازنده  ICMA SAN GIORGIOکشــور ایتالیــا متعلــق بــه شــرکت آرشــام پویــش کــه بــا توجــه بــه جمیع
جهــات قیمــت آن  155/200/000/000ریــال بــرآورد گردیــده اســت .
بنابریــان مقــرر شــده اســت ملــک مذکــور از طریــق مزایــده حضــوری در روز ســه شــنبه مــورخ 1398/10/10
از ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد  .مزایــده از قیمــت
پایــه کارشناســی شــروع بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه مــی گــردد شــخص
خریــدار  10درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا یــک مــاه از تاریــخ مزایــده
پرداخــت نمایــد در غیــر اینصــورت  10درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع دولــت
ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از
برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد و همچنیــن کلیــه هزینــه هــای نقــل
و انتقــال نیــز برعهــده خریــدار میباشــد .

مهرجوی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال
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آگهی حصروراثت

خانــم معصومــه رحمتــی زاده ســراوانی بــه شــماره شناســنامه  1894فرزنــد علــی از ایــن شــورا درخواســت گواهی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی رحمتــی زاده ســراوانی فرزنــد نعمــت الــه در
تاریــخ  1351/12/9در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده
انــد  -1 :ســکینه رحمتــی زاده ســروانی ش ش  8نــام پــدر علــی فرزنــد متوفــی  -2خدیجــه عاشــوری ســراوانی
ش ش  1353نــام پــدر آقــا جــان همســر متوفــی  -3میــرزا حســین رحمتــی زاده ســراوانی ش ش  162نــام پــدر
علــی فرزنــد متوفــی  -4افشــان رحمتــی زاده ســراوانی ش ش  161نــام پــدر حاجــی همســر متوفــی  – 5رمضــان
رحمتــی زاده ســراوانی ش ش  196نــام پــدر علــی فرزنــد متوفــی  – 6بمانــی رحمتــی زاده ســراوانی ش ش
 6539841949نــام پــدر علــی فرزنــد متوفــی  – 7معصومــه رحمتــی زاده ســراوانی ش ش  1894نــام پــدر
علــی فرزنــد متوفــی
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونی
و ثبــت آن بــه شــماره  98/8/8-980697مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر
درخواســت خواهــد شــد .

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر
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مهران مدیری یا رضا عطاران نیست ،حد میانهای را طی میکند
یعنی هم شبیه آنان هست و هم نیست و شخصیتی متعلق به
خود صحت دارد .طنز صحت نه مثل مدیری بسیار فانتزی است
و نه مثل عطاران از سطح جامعه برگرفته شده ،بلکه چیزی میان
اینها است.
سرمایهسوزیصداوسیما
تلویزیون در سالهای نهچندان دور ،پر بود از سریالهای طنز؛
نقطهچین ،پاورچین ،شبهای برره ،زیر آسمان شهر ،متهم
گریخت و ...اما مدتها است باید چندماه منتظر بمانیم تا شاید
به مناسبتی چند قسمتی سریال طنز تازه از صداوسیما پخش
شود .اما چرا رد طنز در تلویزیون چنین کمرنگ شده است؟ این
منتقد میگوید :کار درام ،ملودرام و تراژیک انجام دادن به مراتب
راحتتر از طنز است .ما آنچنان افراد خبره در این بخش هم
سراغ نداریم چون خنداندن مردم ایران کار بسیار مشکلی است.
آن تعدادی هم که بودند بر اثر سرمایهسوزی از دست دادهایم
و دستمان بسیار خالی است .مگر بخواهیم به افرادی میدان
بدهیم که تازه آغاز به کار کردهاند و میخواهند آزمون و خطا
کنند .دست تلویزیون هم در حوزه نویسندگی و هم کارگردانی
بسیار خالی است .از طرف دیگر ،سطح سلیقه مخاطب هم باال
رفته است .اگر زمانی میشد با سوژههای پیشپاافتاده مردم را
خنداند دیگر امکانش وجود ندارد .پس از سریالهای قویای مثل
شبهای برره یا پاورچین ،کار در این حوزه بسیار سخت شده
حتی کسانی که خودشان هم این سریالها را ساختهاند دیگر
نمیتوانند آن را تکرار کنند .البته خوشبختانه پایتخت در پروسه
تولید قرار دارد و میتوانیم امیدوار باشیم مثل فصلهای قبل یک
سریال قوی باشد .طنز کار کردن ،ریسک بزرگی است.
او همچنین درباره همیت صداوسیما برای ساخت سریال طنز
میگوید :به هر حال تلویزیون مایل است میزان بیننده خود را
باال ببرد .البته سیستم تلویزیون ما کامال متفاوت است ،یک
رسانه دولتی با خط فکری و مسیری مشخص است که در برخی
سالیق مسیر خودش را از بعضی از اقشار جدا کرده است .به
طور مثال ما امروز شاهد ظهور ناگهانی مجریانی هستیم که حتی
در حوزههای تخصصی هم فکر میکنند کامال متخصص هستند و
با زبانی تند صحبت میکنند ،همه هم ادعای حرفهایگری دارند.
نمیدانیم دلیلش چیست ،اما این اتفاق نشان میدهد در برخی
موارد صداوسیما چندان عالقهای به مخاطب ندارد .از طرف
دیگر هم در مسابقهای با شبکههای ماهوارهای و شبکه خانگی
دارد .قاعدتا این سازمان باید عالقهمند باشد که افراد سریال طنز
بسازد ،اما اینکه چرا موفق نیست باید بررسی شود.
بنا بر شنیدهها قرار است فصل دوم فوقلیسانسهها پیش از
ماهرمضان پخش شود ،اما آیا وقفه ایجادشده به این سریال لطمه
نمیزند و این سریال میتواند موفقیت خود را دوباره تکرار کند؟
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مفقودی

اینجانــب حســن تنهــا مقــدم ضیابــری مالــک خــودرو پــژو  405بــه شــماره شاســی
 NAAM01SA79 E 391321و شــماره موتــور  12487220347بعلــت فقــدان اســناد فــروش
تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد
خــودروی مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران خــودرو واقــع در
کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه
نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 8864 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  405مــدل  1387بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره انتظامــی  847ق
 29ایــران  56بــه شــماره موتــور  12487220347بــه شــماره شاســی  NAAM01SA79E391321متعلــق بــه
8863
آقــای حســن تنهــا مقــدم ضیابــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه  :نــام و نــام خانوادگــی  :علــی اکبــر درویشــی علــی آبــاد نشــانی محــل اقامــت  :پرنــد – پلیــس
آگاهــی محکــوم بــه  :بــه موجــب دادنامــه شــماره  538-98مــورخ  98/6/11دادگاه ربــاط کریــم شــعبه  7پرنــد کــه
وفــق دادنامــه شــماره شــعبه – دادگاه تجدیــد نظــر اســتان قطعیــت حاصــل کــرده اســت .بــه موجــب دادنامــه فــوق
محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  36/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  1/482/500ریــال بابــت
هزینــه دادرســی بانضمــام هزینــه خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ثبــت دادخواســت  98/4/17قطعیــت یــوم الوصــول
در حــق محکــوم لــه صــادر و اعــام مــی نمایــد هزینــه نیــم عشــر دولتــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد .
مشخصات محکوم علیه  :نام و نام خانوادگی  :سید ساجده رحیمی نشانی مجهول المکان م الف 218 :

همتیان – دادگاه رباط کریم شعبه  7پرند
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/08/25 - 139860318019005260هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای منصــور یوســفی دیگــه ســرائی فرزند محمــد رحیم به شــماره شناســنامه  1381صــادره از
تالــش در ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطه بــه مســاحت  394/90مترمربع پــاک فرعــی  10104از 8
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  666واقــع در قریــه طــوال رود بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی
آقــای نصــرت الــه فرهــادی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را به مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/09/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/10/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .خانــم فرنــاز عزیزنیــا فرزنــد حســنعلی بــه شــماره شناســنامه  25صــادره از لوندویــل بــه
شــماره ملــی  2619402301در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و مغــازه بــا کاربــری مســکونی
بــه مســاحت  551/25مترمربــع پــاک  3264فرعــی از  2اصلــی واقــع در لوندویــل بخــش  32گیــان خریــداری
از نســق حســینعلی عزیزنیــا بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/9/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی
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مفقودی

شناســنامه و ســند کارخانــه ســواری ســمند  EF7بــه شــماره انتظامــی 133د 47ایــران 95بــه شــماره موتــور
 147H0140942و شــماره شاســی  ss607904مــدل  1394برنــگ ســفید  -روغنــی بنــام امیــر رضــا لطفــی
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

زاهدان

8896

