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تعطيلي يك غرفه و جلوگيري از عرضه دو كتاب

ايسنا -غرفه يك انتشارات در نمايشگاه كتاب تهران تعطيل و از عرضه
دو كتاب جلوگيري شد.
غرفه انتشارات صبح فردا ،عرضهكننده آثار آيتاهلل محمدرضا نكونام
در نمايشگاه كتاب تهران تعطيل شد.
بيستم ارديبهشتماه همزمان با پنجمين روز برپايي نمايشگاه ،غرفه اين
انتشارات بسته و كتابهايي كه در آن عرضه ميشد ،جمعآوري شد.
گويا پرونده مدير اين انتشارات در دادگاه ويژه روحانيت در اين اتفاق
دخيل بوده است.در پيگيري علت تعطيلي اين غرفه ،يكي از مسووالن
برپايي نمايشگاه كتاب ضمن تاييد اين موضوع توضيح بيشتري درباره
علت آن ارايه نداد.همچنين از غرفهداران انتشارات فصل پنجم خواسته
شده است دو مجموعه شعر از جمله «به احترام  35سال گريه نكردن»
سروده حامد ابراهيمپور را در نمايشگاه عرضه نكنند .مرجعي كه از ناشر
اين آثار خواسته است تا اين كتابها را عرضه نكند ارگان يا سازماني خارج
از حوزه مسووليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.
موضوع جلوگيري از عرضه برخي كتابها توس��ط نهادهايي غير از
برگزاركنندگان نمايشگاه تاكنون حداقل دوبار در نمايشگاه كتاب رخ داده
و رسانهاي شده است اما مسووالن نمايشگاه ضمن تاييد موضوع در اينباره
به صراحت پاسخگو نيستند.اين در حالي است كه اين كتابها از سوي
وزارت فرهنگ و ارشاد و اسالمي مجوز انتشار و عرضه دارند.

علي عابدي مدير تماشاخانه سنگلج شد

ايلنا -علي عابدي به عنوان «مدير تماشاخانه سنگلج» منصوب شد.
در متن حكم مديركل هنرهاي نمايش��ي ايران آمده است« :نظر به
تخصص و تجربه جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان «مدير تماشاخانه
سنگلج» منصوب ميشويد.
توجه ويژه به اعتبار اين تماشاخانه و تالش براي اعتالي جايگاه آن،
پويا كردن تماشاخانه با برنامهريزي متناسب ،زمينهسازي حضور گروههاي
موفق نمايشهاي ايراني در راستاي اعتالي تئاتر ملي ،توجه به جنبههاي
پژوهشي نمايش ايراني و زمينهسازي حضور استعدادهاي جوان و خالق
در اين حوزه ،تكريم هنرمندان ،پيشكسوتان و به ويژه تماشاگران ارزشمند
تئاتر و ترميم و روزآمد كردن سطح كيفي امور اداري ،بيشك ميتواند
چراغ اين تماشاخانه متين تئاتر ايران را پرفروغ كند.
سربلندي شما را در خدمت به فرهنگ و هنر ايران اسالمي از خداوند
منان خواس��تارم»علي عابدي فارغالتحصيل تئاتر -بازيگري از دانشكده
هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و كارشناس تئاتر اداره كل هنرهاي نمايشي
ايران است.رياست انجمن سينماي جوان استان خراسانشمالي ،كارشناس
دفتر امور استانهاي اداره كل هنرهاي نمايشي و همچنين عضويت در
شوراي انتخاب آثار تماشاخانه سنگلج ،عضو هيات انتخاب جشنواره تئاتر
فجر دوره بيستوسوم و داوري جشنوارهاي استاني بين سال هاي  85تا
 93از مسووليتهاي پيشين عابدي محسوب ميشود.
وي همچني��ن در كارنام��ه هن��ري خود؛ نويس��ندگي و كارگرداني
نمايشهايي همچون «خرمگس»« ،ش��يون»« ،حي��در»« ،تارا»« ،مرد
حلبي»« ،همسرايي فرزندان آسمان» و  ...و كارگرداني فيلمهاي مستند
«آق قويون»« ،از ياد رفتهها»« ،آلبوم موسيقي لو»« ،آويزبند مترسك» و ...
را دارد كه توانسته جوايزي را هم از جشنوارههاي مختلف دريافت كند.

نگاهی به نقد نمايش «آدم آدم است»

فكر كردن ،يا فكر نكردن؛ مساله اين است...

عرفان پهلواني« -برتولت برشت»
تنهايكنمايشنامهنويسنيست؛اوداراي
تئوري و نظري��ه در حوزه اجراي تئاتر
هم هست .برشت هم خودش پيرامون
انديشههايش نوشتههاي گوناگوني را به
يادگار گذاشته است و هم پژوهشگران،
منتقدان و صاحبان انديشه در جايجاي
جه��ان پيرامون اين هنرمن��د گرامي
س��خنها رانده و نوش��تهاند .پس اين
من كمترين اجازه ميخواهم تا در اين
نوشته به برشت و انديشههاي او در حوزه
اجراي تئاتر نپردازم و شماري از اركان
اج��راي نمايش «آدم آدم اس��ت» را به
دراماتورژي و كارگرداني «ندا شاهرخي»
بررسي كنم.
اين اجرا از نمايش «آدمآدم اس��ت»
اگرچه از ديد داستان پايبند به نمايشنامه
برشت است اما از ديد چگونگي و روند
اجراي��ي راه و روش ديگري را پيموده و
آزموده است .نمايش آدم آدم است كه
ارديبهشتماه  1394در تماشاخانه تازه
راهافتاده فانوس اجرا ميش��ود از حياط
ساختمان قديمي ،نوستالژيك و زيباي
اين تماش��اخانه آغاز ميشود .اين آغاز
اگر چه آغازي دعوتكننده و جالب به
شمار ميآيد و تماشاگران منتظر آغاز
نمايش را غافلگير ميسازد اما به خوبي
بابخشپسينآنپيوندنميخوردچراكه
طراحي خوبي براي انتقال تماشاگران از
حياط به سالن اجرا انجام نشده است و
تماشاگري كه از اين آغاز غافلگيركننده
لذت برده اس��ت ،س��ردرگم ميماند و

كارگردان مجبور ميشود تا پيوند برقرار
شده ميان نمايش و تماشاگران را قطع و
با گفتن واژه «بفرماييد» تماشاگران را از
حياط به سالن هدايت كند .اكنون دوباره
نيازمندرويداديهستيمتاتماشاگرجاي
گرفته بر جايگاه تماشاگران در سالن را
با نمايش پيوند زند ،اين مهم با طراحي
يك ميزانس��ن ديداري و بدون ديالوگ
انجام شده است.
در ميانه س��الن تماشاخانه فانوس
يك س��تون وجود دارد كه اين ستون
يادآور س��تون خانه نمايش اداره تئاتر
در س��اختمان پيشين (خيابان پارس)
هست .آن س��تون گاهي حتي خاري
در چش��م كارگردانها و گروههايي بود
كه در آنجا اجرا داش��تند و ايشان را به
زحمت ميانداخت و رنجور ميساخت.
اما كارگردانان ،طراحان و گروههايي هم
پيدا ميشدند كه از آن ستون هوشمندانه
و هنرمندانه بهره ميگرفتند و ستون را
در تار و پ��ود نمايش خود ميتنيدند.
گروه نمايش آدم آدم است اين شانس
و فرصت را داشته است كه تمرينهاي
خ��ود را در همين س��الن انجام دهد و
ميزانسنها ،صحنه و دكور خود را برپايه
اين ستون طراحي كند و آن را به خوبي
و زيبايي به خدمت گيرد.
بازيگ��ران م��رد نماي��ش آدم آدم
اس��ت ،جملگي درخش��ان و پرانرژي
نق��ش ميآفرينند اما دو بازيگر زن اين
نمايش نتوانستهاند همپاي بازيگران مرد
هنرنمايي كنند .محمدامين اصالني كه

سینما

در مراسم اهداي جوايزي كه همزمان با افتتاح دوساالنه
ونيز برگزار شد ،داوران از ارمنستان در بخش همكاري ملي
تجلي��ل و آن را از مي��ان  ۸۹ورودي ديگر ب��ه عنوان برنده
انتخاب كردند.
هيات داوران بينالمللي در اش��اره به نمايشي كه بر پايه
پراكندگي و تبعيد ساخته شده بود ،اعالم كرد« :در سالي كه
نمايانگر پيشرفت بزرگي براي مردم ارمني بود اين غرفه نشانگر
گسترش پيوند مشترك و ارتباطات ميانفرهنگي است».

در اي��ن نمايش دو نقش خونآش��ام و
كاه��ن را بازي ميكند ،در نقش كاهن
بسيار زيباتر و به يادماندنيتر ظاهر شده
اس��ت .حركتهاي ريز و هوش��مندانه
چشم و دس��ت و چگونگي راه رفتن و
سخنگفتنمحمداميناصالنيدرنقش
كاهن بسيار درخور درنگ و انديشه است.
«عنايتاهلل خادم بشيري» در نقش گالي
گ��ي و به ديگر بيان كاراكتر اصلي اين
نمايش هنرنمايي ميكند .وي توانسته
است به خوبي از اندام و قد و قواره خود
كمك بگي��رد و با يك ب��ازي باورپذير
و برخاس��ته از انرژي و عواطف دروني،
تماش��اگر را همدل و هم��راه و نگران
سرنوشت خويش سازد .البته عنايتاهلل
خادم بش��يري در س��ه مونولوگي كه

رودرروي تماشاگر بيان و بازي ميكند،
چندان هماهن��گ با ديگر صحنههاي
نمايش ظاهر نميشود« .شكيب شجره»
بازيگري پرتوان است كه نقش يكي از
سه سرباز اين نمايش را با ريزهكاريها و
كمدي به اندازه و دوستداشتني بازي
ميكند .توان و انعطاف بدن و چهره او
ابزار مهمي در بازيگري است كه شكيب
شجره به شايستگي توانسته است اين
ابزار را به خدمت بگيرد.
مجتب��ي فالحي يكي ديگر از س��ه
س��رباز نمايش آدمآدم اس��ت ،هست
كه درخش��انترين و بهتري��ن بازي را
در مي��ان ديگر بازيگران اين نمايش به
تماشا ميگذارد .مجتبي فالحي رندانه
و خردورزان��ه از قد و قواره و همچنين

از ص��دا و بيان خ��ود كمك ميگيرد و
در لحظهلحظه حضورش روي صحنه
ميدرخشد .وي حضوري بسيار پرانرژي
و متمركز روي صحن��ه دارد و بندبند
وج��ودش را در خدمت نقش و نمايش
به كار ميگيرد .مجتبي فالحي توانسته
است از مش��مئزكنندگي شوخيهاي
واژگاني جنسي نمايش با واكنشهايي
س��اده و مظلومانه جلوگيري كند و به
دور از خودنمايي و آس��يب زدن به كار
ديگر بازيگران ،نگاهها را به خود معطوف
سازد .مجتبي فالحي در چند صحنه ،به
يك آن و ناگهان از عاطفهاي به عاطفه
ديگر ميرود كه نشان از تسلط و كنترل
او بر عواطفش دارد .درخشش مجتبي
فالح��ي در صحنه حراج فيل بس��يار

شير طاليي دوساالنه ونيز به ارمنستان رسيد
اين جايزه تنها چند روز بعد از سالگرد يكصد سالگي كشتار
جمعي ارمنيها توسط نيروهاي ترك امپراتوري عثماني اهدا
شده است؛ كشتاري كه تركيه امروزي از نسلكشي خواندن آن
سرباز ميزند.شير طاليي بهترين هنرمند در نمايش بينالمللي
به آدريان پايپر هنرمند متولد آمريكا رسيد .اين هنرمند كه در
برلين زندگي و كار ميكند ،اثري را خلق كرد كه در آن ميزهاي
پذيرايي چيده شدهاند و از شركتكنندگان خود ميخواهند

به يكي از سه قانون موجود متعهد شوند .يكي از قانونها اين
است« :هميشه بيش از حد گران خواهم بود كه بتوانيد مرا
بخريد».هي��ات داوران درباره او گفتند« :نمايشهاي او ما را
دعوت به شركت در يك اجراي طوالنيمدت از مسووليتهاي
شخصي كردند».شير نقرهاي براي تقدير از يكي از هنرمندان
جوان به ايمهيونگ -سون از كره جنوبي رسيد .او اين جايزه را
براي خلق ويديويي درباره شرايط كار زنان در سراسر قاره آسيا

درخور درنگ و انديشه و كمهمتاست.
وي كه در اين صحنه بدنش پوش��يده
در پارچهاي سپيد ميشود و چهرهاش
زير يك ماسك قرار ميگيرد ،آنچنان
حركتهاي ريز و هوشمندانهاي با سر و
گردن و شانههايش انجام ميدهد كه تا
مدتها عالقهمن��دان به هنر بازيگري،
بازياي چنان هوشمندانه و زبردستانه
را ب��ه ياد خواهند آورد و از يادآوري آن
لذت خواهند برد.
مرتضي يونسزاده نيز يكي ديگر از
سه سرباز اين نمايش است كه يك بازي
منطقي ،پذيرفتني و شسته رفته را به
تماشا ميگذارد .موزيك نمايش آدمآدم
است به خوبي در راستاي زيباييشناسي
نمايش قرار گرفته اس��ت و در تار و پود
اين نمايش تنيده ش��ده اس��ت .گاهي
گروههاي موزيك شماري از نمايشها،
اجراي موزيك براي نمايش را با فرصتي
براي برگزاري كنسرت اشتباه ميگيرند!
اما گروه موزيك اين نمايش كه «ارشان
حقي»« ،دژار حقي» و «سينا صيرفي»
آن را ريخت ميدهند به خوبي توانستهاند
در بسياري از صحنهها و لحظهها نواهايي
افكتگونه را توليد كنند كه به شايستگي
به فضاسازي و پيوند عاطفي ميان نمايش
و تماشاگر كمك ميكند .گروه موزيك
اي��ن نمايش در لحظهها و صحنههايي
ديگر نيز با نواختن ملوديهايي درخور
و هماهن��گ با آن لحظهها و صحنهها،
بر جذابيتهاي نمايش آدمآدم اس��ت،
افزودهاند.

دريافت كرد.هيات جوايز دوساالنه ونيز جايزه خرس طاليي
يك عمر تالش حرفهاي خود را هم به ال آناتسوي از غنا اهدا و
عالوه بر اين ،يك جايزه خرس طالي ويژه را هم براي خدمت به
هنرها به سوزان گز از اياالت متحده تقديم كرد.پنجاهوششمين
مراسم نمايش هنر معاصر تحت مديريت اوكوويي انوزور قرار
دارد .تم موضوعي اصلي آن «تمام آيندههاي دنيا» است .مراسم
دوساالنه هنري ونيز قرار است تا اواخر ماه نوامبر ادامه داشته
باشد كه به اين ترتيب فستيوال فيلم بينالمللي ونيز را كه ماه
سپتامبر برگزار ميشود نيز دربر ميگيرد.

پيشنهاد كتاب

شعر روسیه در نمایشگاه کتاب

ايستگاهزيگما

م�ژده نوكنده -ايس��تگاه زيما
منظومه بلندي است از يكي از شاعران
نس��ل جديد دوره بعد از س��الهاي
سركوب و كيش شخصيت استالين در
نظام كمونيستي شوراها .اين منظومه
يكي از چند شعر بلند يوتوشنكو است
كه هم تواناييهاي او را پش��ت ديوار
آهنين بهعنوان يك ش��اعر پيشتاز،
ي
نش��ان ميدهد و هم صداي تازها 
است در شعر جهان كه برگردان آن به
زبان فارسي سپرده شده .استقبالي كه
شعر جهان ،در زمان خود از آن نشان
داد نام شاعر را در كنار شاعران بزرگ
سرزمين پهناور روسيه مانند پوشكين،
بلوك ،ماياكوفس��كي ،پاسترناك و...
نشاند.

  ايس��تگاه زيم��ا :يوگن��ي
يوتوش��نكو ،برگ��ردان پ��وران
صل��حكل ،در  104صفحه ،قطع
رقعي ،چ��اپ اول س��ال 1394
توس��ط انتش��ارات آوانوش��ت
منتشر شده است.

شعر روسيه را ميتوان به دو دوره مهم تقسيم كرد؛ دورهاي كه با
نامهاي پوشكين و لُرمانتوف مشخص است ،در نوزدهمين قرن ميالدي،
و دورهاي كه سه دهه نخستين قرن ديگر را دربردارد .شاعران بزرگ
اين دوره پرورده س��الهاي پيش از  1917اند :بلوك ،برياوس��وف،
پاس��ترناك ،ماياكوفس��كي ،آخمات��ووا ،ماندلش��تايم ،باگرنتس��كي،
خلبينيكوف و يسهنين اگرچه هر يك از اينان به شيوهاي خاص خود
به وصف زمانه پرداختهاند.
پس از س��ال  1934از اين گروه بزرگ تنها آخماتووا ،ماندلش��تام و
پاسترناك زنده ماندند و به روايتي «سالمت سكوت» را پذيرفتند.
جنگ كه پيش آمد شعر هم جاني گرفت و با پايانش شعرهاي «ميهني»
از رونق افتاد .رهبري هنر و ادب را «ژدانف» برعهده گرفت .از سالهاي پس
از  1946ديگر به پسند او بايد شعري گفته ميشد« .شاعران ،كارخانهها
و ماشينها را ميديدند و براي ماشينها شعر ميگفتند نه براي آدمهايي
كه اين ماشينها را ساخته بودند .اگر ماشينها خواندن ميتوانستند اين
شعرها را خوش ميديدند؛ آدمها نه».
در سالهاي آخر دوران حكومت وحشت استالين بود كه شاعري
جوان به حرف آمد .يوگني الكس��اندروويچ يوتوشنكو .شاعري پرورده
اين زمان و با چش��مهايي تيز .سرپوش را كه از روي ديگ برداشتند
بخار بيرون زد و يوتوشنكو شد سخنگوي نسلي كه حرفهاي تازهاي
ميزد و در جستوجوي چيزي بود كه ديگر داشت فراموش ميشد:
آزادي.
با او دوره تازهاي در ش��عر ش��وروي آغاز ش��ده استِ ُ « .و ْزن ِس ْنسكي»
هم به دنبال او آمده است .نخستين بار شعرهاي يوتوشنكو را مجلهاي
ورزش��ي در سال  1949چاپ كرد .كتاب اولش را  1952چاپ كرد و از
آن پس مجلههاي ادبي به سراغش آمدند و هر از يكي ،دو سالي كتابي
از او منتشر شد و ميشود .در سال  1960سفري به پاريس ،آفريقا ،كوبا،
آمريكا و انگليس كرد و غرب ،چنان دستپاچه ،حرفهايي به او بست كه
مجبور شد «زندگينامه پيشرس» را بنويسد و بار خيلي از تهمتها را از
پشت خويش بردارد.
«ايستگاه زيما» بلندترين و به روايتي بهترين شعر اوست .مي توان آن
را خواند و ديد -هرچند با واسطه يك زبان ديگر ،انگليسي ،برگردانده شده
است -كه چگونه و كجاها شاعر خوبي است؛ همتراز ماياكوفسكي و گاهي
چه پرچانه و ماللآور -مثل هر شاعر بد در هر سرزمين ديگر.

آگهي مزايده
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائي كالس��ه  8800029مقدار ششدانگ پالك 23/144
(يكصد و چهل و چهار فرعي از بيس��ت و س��ه اصلي) .به مس��احت  862مترمربع واقع در شهرس��تان
كوهدشت محدود به حدود :شماال ً به جاده زانوگه شرقا ً به كوچه علم جنوبا ً به باقيمانده پالك  23اصلي
غربا ً ديوار به ديوار پالك  23/143فرعي كه ذيل ثبت  107951صفحه  37دفتر امالك جلد  138بنام
آقاياسمعيل عبدليفرزند حسينعلي ثبتوصادر و تسليمگرديدهاستو بهموجب سندرهني-16829
 1387/6/13دفتر يك كوهدشت در رهن بانك ملت شعبه كوهدشت قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي
تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  8800029شده است و برابر نظريه مورخ ،1393/4/12
كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در روستاي
اشتره شهرستان كوهدشت به مبلغ  1380700000ريال ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك
و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  1394/3/10از ساعت  9الي  12ظهر در اداره
ثبت اسناد و امالك كوهدشت از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ كارشناسي شده
ملك شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي
عموم آزاد است و فروش كال ً نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت
شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت
نمايند ضمنا ً بدهيهاي مربوط به آب ،برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي
و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و
تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود.
تاريخ انتشار94/2/22
حسن نصرتي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كوهدشت
اداره ثبت اسناد و امالك اهواز
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1393---17125مورخ 93/12/20
 -1آقاي /خانم عبدالرضا حزباوي فرزند عاصي به ش��ماره شناس��نامه  5915صادره شادگان كدملي
 1898911592نسبت به يك باب ساختمان بمساحت 157/21متر در قسمتي از پالك 2692الي2694
باقيمانده واقع در بخش دو اهواز خروجي از دفتر 98صفحه 131الي 137بنام سيدكمال احمدزاده منجر
به صدور راي گرديده لذا برابر ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم
آگهي ميگردد تا هر كس نسبت به تصرفات مفروزه و مالكيت ايشان اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار
نوبت اول اين آگهي بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقيما به اداره ثبت اسناد و امالك اهواز تسليم و رسيد
دريافتنمايندومعترضمكلفاستظرفمدتيكماهازتاريختسليماعتراضدادخواستبهمقاماتقضائي
تقديم و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 1394/02/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم1394/03/06 :
5/629م /الف -قادريان -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز
ك بندر گناوه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت مل 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139360324001000247مورخ 94/1/17هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكبندرگناوهتصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي كريمي فرزند احمد به شماره شناسنامه 11857صادره از گناوه در
 38سهم از 100سهم كل سهام ششدانگ يك باب خانه به مساحت  3592/58مترمربع قسمتي از پالك
 915/191اصلي واقع در عبد امام گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 94/2/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم94/3/6 :
/280م /الف -مجيد اميري -رئيس اداره ثبت اسناد امالك گناوه
ك بندر گناوه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت مل 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460324001000249مورخ 94/1/17هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملكبندرگناوهتصرفات
مالكانه بالمعارض آقاي محمود كريمي فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 10صادره از گناوه در 36سهم
از 100سهم سهام يك باب خانه به مساحت 3592/58مترمربع قسمتي از پالك 915/191واقع در عبد
امام گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در
صورتيكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاييتقديمنمايندبديهياستدرصورتانقضايمدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 94/2/22 :تاريخ انتشار نوبت دوم94/3/6 :
/282م /الف -مجيد اميري -رئيس اداره ثبت اسناد امالك گناوه
ابالغيه
شماره ابالغيه ،9410102615500579:شماره پرونده ،9309982655700318:شماره بايگاني
شعبه ،940139:تاريخ تنظيم1394/02/13:
آگهي ابالغ وقت دادرسي
شكات  -1سعيد عرب  -2خديجه بزرگمهر شكايتي عليه اردشير نقدي فرزند عزيز داير بر فروش
مال غير تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 115دادگاه
عمومي جزايي شهرستان كرج واقع در كرج -باالتر از ميدان طالقاني -ساختمان مركزي دادگستري ارجاع و
به كالسه  9309982655700318ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن  1394/03/30و ساعت 12:00
تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن متهم و در خواست شاكي و به تجويز ماده 115قانون آيين
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يك از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميشود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
م الف  -20311/منشي دادگاه كيفري شعبه 115دادگاه عمومي (جزايي) دادگستري شهرستان
كرج– عليطاهرآبادي

آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول)
تاريخ ،94/2/20شماره 930116/16ج
بموجب پرونده كالسه 930116/6اجراييه صادره از شعبه 16دادگاه عمومي حقوقي كرج -محكومله:
عليرضايوسفيعليه:مصطفيمحمدكريمي،محكومعليهمحكوماستبهپرداختمبلغ5/417/550/000
ريال و مبلغ 270/880/000ريال نيم عشر دولتي .با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابالغ گرديده
و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكومله و به منظور استيفاي
محكومبهوهزينههاياجرايينيمدانگمشاعاز 6دانگملكثبتي 170/4824ملكيمحكومعليهميباشد.
از سوي اين اجرا توسط كارشناس رسمي دادگستري كرج به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مقرر گرديد
در روز چهارشنبه مورخ 94/3/20ساعت 10الي 11در محل اجراي احكام مدني شعبه 16دادگستري كرج
از طريق مزايده به فروش برسد .مزايده از قيمت 6/500/000/000ريال طبق نظريه كارشناسي شروع
ميشود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد 10.درصد
وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي از تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه
از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد
شد .در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينههاي
مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد .كليه هزينههاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است
و از محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام
مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار
منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده ميتوانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطالع از مال
مورد مزايده بازديد نمايند .نشاني محل انجام مزايده كرج بلوار مالصدرا روبروي پارك نبوت ساختمان شماره
 2دادگستري ط اول .ملك مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:
نشانيملك:مهرشهربلوارچهارباندي-مابينخيابانهاي 201و 203ساختماناسكلتبتوني
ششدانگ عرصه به مساحت 1148مترمربع (پس از اصالحي 1033/40مترمربع ،قطعه 14تفكيكي
به پالك ثبتي  170/4824به ش��ماره ثب  138278و ش��ماره دفتر  692و ش��ماره صفحه  469به ناني
موصوفميباشد)
بهاستنادتصويرنامهشماره 32842مورخ 92/9/16صادرهازشهرداريمنطقه 4كرج،آخرينتغييرات
پروانه ساختماني و مستحدثات اعطايي به ملك مذكور به شرح زير ميباشد.
طبقهزيرزميناولودومهركدامبهبهمساحت 1033/40مترمربعبهجهتتامين 27واحدپاركينگراهپله آسانسور استخر و سونا و انباري و تاسيسات
 طبقه همكف به مساحت  460/10مترمربع شامل دو واحد تجاري به مساحت  50مترمربع و مابقيجهت البي ،سالن اجتماعات و سرايداري
 نيم طبقه به مساحت 30مترمربع جهت تامين بالكن تجاري داخل واحد تجاريطبقهاولبهمساحت 362/10مترمربعجهتچهارواحدمسكوني(الزمتوضيحاستدرگزارشقبليبهعلت اشتباه تايپي مستحدثات طبقه اول 326/10مترمربع درج گرديده كه بدين وسيله اصالح ميگردد).
 طبقه دوم به مساحت 333/65مترمربع جهت 4واحد مسكوني طبقه سوم به مساحت 309/15مترمربع جهت 4واحد مسكوني طبقه چهارم به مساحت 28/70مترمربع جهت خرپشته و اتاقك آسانسورشايان ذكر است ساختمان موصوف به صورت اسكلت بتني و وضع موجود براساس گزارش مهندس
ناظر كه تحت شماره  16225مورخ  1393/5/21در دبيرخانه شهرداري منطقه  4كرج به ثبت رسيده به
شرح ذيل ميباشد:
طبقه زيرزمين و اول و دوم هركدام به مساحت 1033/42مترمربع جهت تامين پاركينگ و انباري.
طبقههمكفبهمساحت 976مترمربعشاملتجاريومشاعات
طبقهاولبهمساحت 754/62مترمربع،طبقهدومبهمساحت 755/16مترمربعوطبقهسومبهمساحت
 730/37مترمربع كه هركدام از طبقات به صورت 8واحدي بوده و جمعا شامل 24واحد ميباشد.
در روز بازديد مشاهده گرديد كه نماي شمالي و غربي ساختمان در مرحله تكميل شدن بوده و نماي
شرقي و جنوبي در حد طبقه همكف اجرا شده است .تاسيسات مكانيكي اعم از لوله كشي آب سرد و گرم
فاضالب اعالم و اطفاي حريق و گاز كشي به اتمام رسيده ليكن انشعبات نصب نيست .طبقات زيرزمين
اول و دوم و طبقه همكف فاقد نازككاري و كفسازي بوده و طبقات اول و دوم و سوم به صورت  8واحد
مسكوني كه كاشيكاري سرويسها و آبدار خانه ( به خاطر موقعيت اداري) به اتمام رسيده و اندود ديوارها
به صورت گچ و خاك به اتمام رس��يده و چهارچوب دربهاي ورودي نصب و س��نگگاري ،ديوار البي نيز
در طبقات در مرحله تكميل بوده و ديوارهي راهپله سنگ شده است و همچنين آسانسور ساختمان در
مرحله شاسيكشي بوده و تجهيزات آن در حال نصب ميباشد .شايان ذكر است كه مالك اقدام به احداث
مازاد بنا نسبت به مجوز صادره در طبقات نموده كه پرونده ساختماني پالك ثبتي در كميسيون ماده 100
شهرداري كرج در حال رسيدگي ميباشد و تاكنون مالك نسبت به بناي مازاد احداثي اسناد مثبته اعم از
پايانكار و يا عدم خالف ارائه نداده است .الزم به ذكر است محكوم عليه مالك نيم دانگ ،آقاي سيفاله
صادقي مالك يك دانگ ،خانم سكينه محمدكريمي مالك يك و نيم دانگ و آقاي محمد كمالپور مالك سه
دانگ از پالك ثبتي  170/4824دارا ميباشند.
نظريهتكميلي:
باتوجهبهمراتبفوقوبازديدازمحلومشاهدهشواهدوقرائنوبادرنظرگرفتنابعاد،مساحتعرصه
واعيانوموقعيتووضعيتراههايدسترسيولحاظنمودنجميعجهاتموثردرارزيابيارزش 6دانگعرصه
واعيانپالكثبتيفوقالذكربهنرخپايهمزايدهمبلغ 78ميلياردريالمعادلهفتميلياردوهشتصدميليون
تومان و ارزش نيم دانگ مشاع از  6دانگ عرصه و اعيان پالك ثبتي فوق الذكر به نرخ پايه مزايده به مبلغ
 6/500/000/000ريال معادل ششصد و پنجاه ميليون تومان تعين و تقويم ميگردد .الزم به ذكر است در
صورت ارائه پايانكار و عدم خالف از سوي محكوم عليه ارزيابي صورت گرفته قابل تجديد نظر ميباشد.
م الف -20258/دادورز شعبه 16دادگاه حقوقي كرج
دادنامه
ش��ماره دادنام��ه ،9409972615500198 :تاري��خ تنظي��م ،1394/02/13 :ش��ماره پرونده:
 ،9309982655700417شماره بايگاني شعبه930950 :
پرونده كالسه  9309982655700417شعبه  115دادگاه عمومي جزايي شهرستان كرج دادنامه
شماره 9409972615500198
شاكي:
آقاي محمدرضا نهاوندي فرزند ولي به نشاني تهران ميدان شوش خ شهيد صابونيان شركت حمل
و نقل كوروش نهاوندي
متهم:
آق��اي علياكب��ر ابوت��راب فرزن��د رج��ب دائ��ر ب��ر جعل س��ند ع��ادي و نق��ل و انتقال م��ال غير
( سيم كارت ) شماره  09125666634موضوع شكايت آقاي محمدرضا نهاوندي فرزند ولي دادگاه نظر
به كيفر خواست دادستان و گزارش نيروي انتظامي و تحقيقات معموله در دادسرا و نظريه كارشناس
بدين شرح كه متهم با معرفي خود بعنوان مالك سيمكارت و استفاده از رونوشت مدارك و جعل سند
عادي و انتقال سيم كارت مذكور به ديگري و عدم حضور متهم در دادگاه و عدم دفاع از خود و مصون
ماندن كيفرخواست از تعرض و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزه به استناد ماده 536
قانون تعزيرات اسالمي و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداري وي
را به دوس��ال حبس از حيث جعل س��ند عادي و معدوم نمودن س��ند مجعول مذكور (سند موبايل) و 5
سال حبس از حيث كالهبرداري و رد سيم كارت مذكور و جزاي نقدي معادل يك ميليون تومان محكوم
مينمايد و محكوميت وي به استناد ماده  19قانون اخير الذكر درجه  4است .اين صادره غيابي و ظرف
م��دت ده روز پ��س از اب�لاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و س��پس قابل تجديد نظر خواهي در محاكم
تجديد نظر استان ابراز است.
م الف -20325/آريامنش  -رئيس شعبه  115دادگاه جزائي كرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
تاريخ ،1394/2/20:شماره پرونده940122 :
آقاي آرش نادرپور داراي شناسنامه  1657به شرح دادخواست به كالسه  94012213/94از
اين شورا در خواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالعلي نادرپور
بشناسنامه شماره  17095در تاريخ  93/10/22اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته ،ورثه
حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1بت��ول قربان��ي فرزند رمضان ،ش ش  ،4تولد  ،1331/1/1صادره از فارس��ان ،نس��بت
(همس��ر متوفي)  -2آرش نادرپور فرزند عبدالعلي ،ش ش  ،1657تولد  ،1348/11/6صادره
از مسجدس��ليمان ،نس��بت (پس��ر متوفي)  -3آرمان نادرپور ،فرزند عبدالعي ،ش ش  ،47تولد
 ،1354/2/8صادره از بهبهان ،نسبت (پسر متوفي)  -4آزيتا نادرپور ،فرزند عبدالعلي ،ش ش
 ،94تولد  ،1350/3/18صادره از مسجدسليمان ،نسبت (دختر متوفي)  -5عاطفه نادرپور ،فرزند
عبدالعلي ،ش ش  ،973تولد  ،1364/5/20صادره از اميديه ،نسبت (دختر متوفي ) اينك با انجام
تشريفت مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف -20318 /رئيس شعبه  3شوراي حل اختالف
دادنامه

تاريخ رسيدگي93/11/13 :
شماره پرونده 8/93 :ش580/
حوزه  8شوراي حل اختالف شهرستان ورامين
شماره و تاريخ دادنامه19-94/2/1 :
خواهان :علي تات فرزند عيسي
خوانده :اكرم -اعظم -اش��رف و محمود همگي جماليبختياري فرزندان مرحوم محمدحسن و
گوهر قاسمي فرزند علي
خواسته :الزام به تنظيم سند رسمي مقوم بر  11/000/000ريال
در تاريخ  93/11/13جلسه رسيدگي شوراي حل اختالف به تصدي امضاكننده ذيل تشكيل
است .پس از مالحظه اوراق و محتويات پرونده و نظر مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي اعالم و به
شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد.
رأي قاضي شورا
نظ��ر به اينكه طبق مبايعهنامه عادي م��ورخ  1389/9/7رابطه قراردادي فيمابين خواهان و
خواندگان دعوي كه همگي وارثين مرحوم محمدحسن جمالي هستند محرز و مسلم است به نحوي
ك��ه به حكايت و داللت محتواي اوراق پرونده در تاريخ  ،1389/9/7محمدحس��ن جماليبختياري
(مورث خواندگان دعوي) صاحب نس��ق زمين كش��اورزي روس��تاي محمديه بوده است و وراث وي
طبق مبايعهنامه عادي مندرج در پرونده آن را به خواهان واگذار نمودهاند .لذا با توجه به استعالم
ثبتي به شماره  94/1/11-22730كه مورث خواندگان مالك رسمي پالك ثبتي  72/3ميباشد و
از آنجايي كه از توابع عقد بيع ،انتقال و تنظيم سند رسمي مورد معامله به نام خريدار است ،حوزه
دعوي خواهان را وارد تشخيص و حكم به محكوميت خواندگان به انتقال و تنظيم سند رسمي يك
هكتار و سه چهارم هكتار از كل  140هكتار شش دانگ محمديه و يك ساعت و نيم مشاع از كل
 288ساعت شش دانگ يك ششم قنات كه در سهم و حق آب جاجرود به پالك ثبتي  72/3به نام
خواهان صادر اعالم مينمايد راي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين
حوزه از شوراي حل اختالف ميباشد.
-129ج/م الف -قاضي حوزه  8شوراي حل اختالف ورامين
آگهي
نظر به اينكه خواهان بنام آقاي عبدالرضا محمودي فرزند محمود دادخواس��تي بطرفيت آقاي
امراله بهمني فرزند ------به خواسته مطالبه به اين شعبه تقديم داشته كه به كالسه 93-3
 677در اين شعبه ثبت و جهت تاريخ روز چهارشنبه مورخ  94/3/27ساعت  8:30صبح تعيين
وقت گرديده عليهذا به استناد ماده  73قانون آ .د .م از خوانده دعوا (آقاي امراله بهمني) دعوت
ميگردد جهت رس��يدگي به پرونده در تاريخ مذكور در ش��عبه اول حقوقي ش��وراي حل اختالف
دادگس��تري بهبهان حضور و دفاعيات و ادله خود را ارائه نمايد ،بديهي اس��ت در غير اين صورت
راي غيابي صادر خواهد شد.
 8/39م /الف -فتحي قاضي شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان
بهبهان
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران
ك مالرد
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت مل 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئيننامه قانون تعيين تكليف ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسمي
برابر راي شماره  139360301055005872هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهرستان مالرد
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عطاءاله شمسي فرزند جعفر بشماره شناسنامه  227صادره
از س��ربند در شش��دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت  153/15مترمربع پالك 936
فرعي از  43اصلي واقع در مالرد -خ مصيبزاده-كوچه شقايق يا بنبست چهارم -پالك  486مدعي
ي خريداري نموده است لذا به منظور
است ملك را بصورت معالواسطه از مالك رسمي بانو آمنه موسو 
اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميش��ود در صورتي كه اش��خاص نس��بت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 93/11/8:تاريخ انتشار نوبت دوم93/11/23:
منوچهر كاظماصالنی -رئيس ثبت اسناد و امالك

