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اخبار

«آنتونی هاپکینز» بازیگر نقش
«فروید» شد
«آنتونی هاپکینز » بازیگر کهنه کار و برنده
دو جایزه اسکار در نقش «زیگموند فروید»
عصبشناس برجسته و بنیانگذار دانش
روانکاوی بازی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین ،پروژه
سینمایی «آخرین جلسه فروید» به کارگردانی
«متئو براوان» در بازار جشنواره فیلم کن به
خریداران بینالمللی عرضه شد ،فیلمی که
قرار است با بازی «آنتونی هاپینز» در نقش
«زیگموند فروید» روانکاو نامدار اتریشی همراه
شود.
«هاپکینز» در این فیلم در نقش سالهای
پایانی زندگی فروید پس از آغاز جنگ جهانی
دوم بازی خواهد کرد ،زمانی که او با دعوت از
«سیاس لوئیس» بحثهایی اگزیستانزیالیستی
را با او مطرح کرد و به داستان چگونگی ارتباط
فروید با دخترش نیز پرداخته است.
«آنتونی هاپکینز» در سال  ۱۹۹۳در فیلم
«سرزمین سایهها» در نقش «سی.اس لوئیس»
بازی کرده بود .این بازیگر آمریکایی تاکنون
دو بار برای بازی در فیلمهای «سکوت برهها»
و «پدر» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین
بازیگر مرد شده است.
«مارک سنتجرمن» نگارش فیلمنامه «آخرین
جلسه فروید» را بر عهده دارد که اقتباسی از
نمایشنامه خودش با همین عنوان است« .آلن
گریژمن»« ،ریک نیکیتا» و «مگ تامسون»
تهیهکنندگان این پروژه سینمایی هستند.
فیلمبرداری این فیلم سینمایی قرار است در
سه ماهه پایانی سال  ۲۰۲۲در لندن آغاز شود.

اخبار

رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب عنوان کرد

رئیس جمهوری از نمایشگاه کتاب
بازدید کرد

آیتالله سید ابراهیم رئیسی از سی و سومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم
رئیسی در آخرین روز از برگزاری سی و سومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران وارد مصلی
امام خمینی(ره) شد و از بخش های مختلف آن
بازدید کرد.
در این بازدید ناشران و فعاالن حوزه نشر در
خصوص دغدغههای حوزه کتاب با رئیس جمهور
گفتوگو کردند.

فرهنگوهنر
حضور فعال سینمای ایران در بازار
جشنواره فیلم کن

نمایشگاه مجازی کتاب پاسخی به ستاد کرونا بود
به گزارش ایسنا ،حسین صفری در نشستی با
خبرنگاران با بیان اینکه امسال همکاری ناشران و
تشکلها با نمایشگاه کتاب خیلی ویژه بود ،درباره
برگزاری همزمان نمایشگاه مجازی و حضوری در
اردیبهشت و امکان عقب انداختن زمان برگزاری
نمایشگاه و کم شدن بازه زمانی آن اظهار کرد:
همیشه و به شکل سنتی در تقویم برگزاری
نمایشگاه دو پنجشنبه و جمعه را لحاظ میکردیم،
امسال هم همین را برنامهریزی کردیم.
رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه سپس گفت :ما
امسال اصل موضوع را بر روی «نمایش» گذاشتیم.
اینکه فقط نمایش باشد و فروش در کار نباشد اما بعد
از کش و قوسهای زیاد در شورای سیاستگذاری
در نهایت تصمیم بر این شد که نمایشگاه به شکل
قبل برگردد .خیلی برنامهریزی خوب و مفصلی برای
موضوع نمایش داشتیم ،شرایط را هم دیده بودیم و
وقت خوبی هم بر روی این طرح گذاشتیم .اما مساله
فروش که مطرح شد ،باید اقتضائات را هم رعایت
کنید .وجود روزهایی در تقویم برگزاری نمایشگاه که
ما سابقهاش را هم داریم؛ نمایشگاه با یک چهارشنبه
و پنجشنبه و جمع ه شروع میشود ،دوباره به شنبه
و یکشنبه و دوشنبه آرامی میرسد و سهشنبه و
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعهای که اوج میگیرد و
مردم حضور پیدا میکنند.
او درباره نمایشگاه مجازی هم گفت :غیر از اینکه
در نمایشگاه مجازی استانها به کتاب دسترسی
پیدا میکنند ،نمایشگاه تمهیدی بود برای پاسخ به
دوستانمان در ستاد کرونا .آنها به ما گفته بودند
شما باید جمعیت نمایشگاه را بشکنید و کم کنید،
حداقل تالش شما این باشد که از شهرستانها کمتر
بیایند .این را به ما گفته و از ما خواسته بودند این
اتفاق بیفتد .به همین دلیل موضوع نمایشگاه مجازی
بیشتر مطرح شد و یارانهها به سمت مجازی رفت تا
تقاضای مردم را در مجازی داشته باشیم .برگزاری
این دو نمایشگاه با یکدیگر کار سنگینی است.
حسین صفری در ادامه بیان کرد :افرادی که
االن در صحن فضای مجازی و افرادی که در کف
مصلی هستند ،جمعیت واقعی نمایشگاه را تشکیل
میدهند ،جمعیت واقعی نمایشگاه این نیست
که اینجا در مصلی میبینید .بعد از کرونا اگر
نمایشگاه مجازی نبود به شما قول میدهم تمام
روزها به شدت شلوغ میبود .مجازی پاسخی به
دوستان ستاد کرونا بود .حتی برای میهمانان خارجی
هم تأکید کرده بودند میهمانان خارجی را به حداقل
برسانید به همین دلیل در بخش خارجیمان هم با
دستفرمان کندی جلو میرفتیم و در نهایت این دو
موضوع نهایی شد و توانستیم این کار را انجام دهیم.
او در ادامه گفت :عرض راهروها ،تردد مردم،
دسترسیها ،توزیع مردم و رعایت فاصله اجتماعی از
دیگر خواستههای ستاد کرونا بود و آنچه را مقدور و
شدنی بود ،در نمایشگاه پیاده کردیم.

رئیس کمیته اجرایی سی و سومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران میگوید :ستاد کرونا از ما خواست تا جمعیت نمایشگاه را بشکنیم و نمایشگاه
مجازی پاسخی به این خواسته بود.

ما امسال اصل
موضوع را بر
روی «نمایش»
گذاشتیم.اما
بعد از کش و
سهای زیاد
قو 
در شورای
سیاستگذاری
در نهایت تصمیم
بر این شد که
نمایشگاه به
شکل قبل
برگردد
رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب بیان کرد:
دسترسیها ،عرض راهروها و ترددها از موضوعاتی
بود که به آن توجه داشتیم و در وهله اول در
بخش ناشران کودک این دسترسی را ایجاد کردیم
و مجبور شدیم سالن دومی ایجاد کنیم .فضایی که
برای کودکان در نظر گرفته بودیم کافی نبود ،فضایی
حدود چهارهزار مترمربع ایجاد کردیم .مجموعا
بیشتر از  ۹۰هزار مترمربع در سه رواق شرقی ،رواق
غربی و شبستان اصلی برای نمایشگاه استفاده شد
و ناشران همه زیر سقف هستند .این موضوع یکی از
اتفاقات مهم بود که باید جوانب آن را دید.
به گفته صفری ،ناشران دانشگاهی رغبت بیشتری
به حضور در فضای مجازی داشتند اما ناشران کودک
بر اساس نوع خدماتی که ارائه میکردند ،تمایلشان
به نمایشگاه حضوری بود.
او همچنین گفت :رواق غربی را برای جانمایی
ناشران دانشگاهی در نظر گرفتیم که قبول نکردند و
گفتند ما همینجا کار را جمع و جور میکنیم.
او خاطرنشان کرد :وقتی ناشر طعم نمایشگاه
مجازی را چشید و دید که در آنجا میتواند به
راحتی کتاب خود را ارسال کند ،یارانهاش را بگیرد
و یارانه پست را هم داشته باشد و از طرفی هم یک
ک اطالعاتیاش اضافه شوند که تا
سری افراد در بان 
کنون خرید نداشتهاند ،باعث شد ناشران از فضای

رشد  4برابری اعتبارات اشتغال زایی جامعه هدف سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد
فهیمه صفدری،خبرنگار یاسوج -سرپرست سازمان بهزیستی استان کهگیلویه
وبویراحمد در نشست خبری با اصحابه رسانه گفت  :اعتبارات اشتغال زایی
جامعه هدف استان در بند د تبصره  ۱۶از  ۲٠میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۰به ۸۴
میلیارد تومان در سال جاری رسیده که این میزان رشدی چهار برابری داشته
است.
محمد کریم آریا با اشاره به در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای صاحبان
مشاغل آزاد گفت :به ازاء هرنفر اشتغال مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت با
نرخ  ۴درصد به کارفرمایانی که اقدام به جذب هر عضو از جامعه هدف ما کنند
پرداخت خواهد شد،و این رقم تا  ۲میلیارد تومان قابل دستیابی است.
در ادامه اریا تصریح کرد :حق بیمه ای که کارفرما برای معلول میپردازد
نیز به او عودت میشود ،حتی اگر معلولی نتواند رضایت  ۱۰۰درصدی کارفرما
را تأمین کند ما میتوانیم برای جبران کمبودها تا  ۵۰درصد حقوق معلول را
پرداخت کنیم.
وی افزود:انتظار میرود صاحبان مشاغل آزاد برای راه اندازی کسب و کار نگاه
ویژه ای به جامعه هدف سازمان بهزیستی داشته باشند .
این مسئول با اشاره به اینکه هیچ سبدی به اندازه سبد معیشتی جامعه هدف
سازمان بهزیستی برای من مهم نیست  ،گفت :تمام تالش خود و مجموعه
همکارانم در جهت گسترده شدن سفره جامعه هدف سازمان خواهد بود .
سرپرست سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت :سازمان
بهزیستی با داشتن بیش از  175فعالیت و ریز فعالیت یکی از سازمانهایی است
که بیشترین خدمات را ارائه میدهد ،واین خدمات از پیش از تولد افراد تا زمان
فوت افراد را شامل میشود 19هزار خانوار با جمعیت  35هزار نفر زیر پوشش
خدمات بهزیستی قرار دارند.
آریا عنوان کرد:اولویت کاری ما توانمند سازی کارکنان بهزیستی است  ،چرا
که معتقدم سازمان وقتی میتواند خدمات ارزشمند به جامعه هدفش عرضه
کند که خودش توانمند باشد .وی تاکید کرد :ارتقاء وضعیت جامعه هدف با
کمک سایر سازمانها را در دستور کار قرار دادیم ،ما متولی هستیم اما تکمیل
کننده نیستیم  ،و در این راستا انتظار داریم با هدف ارتقاء وضعیت جامعه
هدف همه سازمانها در راستای وظایفی که برایشان تعریف شده به جامعه
هدف خدمات خود را ارائه دهند.
اریا با اشاره به اینکه توزیع عادالنه اعتبارات و مبارزه با فساد یکی از خواست
های جدی ما است تصریح کرد:در شورای برنامه ریزی نیز به این مهم پرداخته
ایم و با توجه به نیاز هر منطقه تقسیم بودجه خواهیم داشت.
سرپرست سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد افزود :با توجه به
اینکه یکی از اولویت دولت آقای رئیسی ارائه خدمت به قشر کم درآمد هست
 ،یکی از اهداف مهم سازمان ما هم در این راستا استفاده از نیروهای انقالبی
پاکدست ،فسادستیز هست که بتوانند در راستای جامعه هدف قدم بردارند.
محمد کریم آریا در بحث تمرکززدایی در حوزه خدمات رسانی به جامعه
هدف گفت :باتوجه به بعد مسافت و اینکه قشر آسیب دیده از مناطق کم
برخوردار هستند برای یک خدمت ساده مددجو نباید با پرداخت هزینه گزاف
به مرکز استان مراجعه کند ،تالش ما توسعه خدمات دهی حتی در روستاهای
دور دست و کم برخوردار است .
وی افزود:با توجه به شرایط خاص جامعه هدف سازمان تحت مدیریتم
،سیاست زدگی را برای خود و همکارانم خط قرمز میدانم چرا که جامعه هدف به
ما اعتماد و به کار ما اعتقاد دارند  ،وباید فارغ از هرگونه مباحث حزبی و جناحی
به کار این عزیزان بدون نیاز به داشتن معرف رسیدگی شود.
این مسئول ابراز داشت :بخشی از خدمات سازمان بهزیستی به بخش

خصوصی واگذار شده و تیم های نظارتی را به صورت کمی و کیفی گسترش
داده ایم تا خدماتی که به بخش های خصوصی واگذار شده به درستی انجام
شود.
اریا خودکشی  ،همسر آزاری و خشونت خانگی و روابط بین زوجین را از
مهمترین معضالت اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد برشمرد.
آریا با اشاره به پرسش گری هایی که در سطح استان توسط همکاران ما انجام
شد افزود :برای مدیریت این آسیب ها عالوه بر پیش بینی کارگاه های آموزشی،
مبالغ قابل توجهی برای کمک به اشتغال به ویژه در مناطق محرومتر اختصاص
داده شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص منطقه دیشموک عنوان کرد :در این راستا عالوه
بر در نظر گرفتن اورژانس اجتماعی  ۶۰ ،میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی
در این منطقه بودجه اضافه کرده ایم تا بتوانیم پیشگیری های الزم را از اسیب
های اجتماعی که به واسطه شرایط بیکاری و فقر ممکن است رخ دهد را به
حداقل برسانیم .
سرپرست سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد از همکاری و کمک
های بیش از  ۲۳۰میلیارد ریالی سازمان های سپاه  ،بنیاد برکت و ستاد اجرایی
فرمان امام و سازمان مدیریت به جامعه هدف بهزیستی تشکر کرد و افزود:
ما همواره به دنبال مشارکت های مردمی بوده ایم ،مشارکت را فقط مالی نمی
دانیم  ،مشارکت نقدی ،غیر نقدی و خدماتی در همین مدت کوتاه سال جاری
به نسبت سال قبل رشدی بیش از  ۲برابری داشته  ،امسال تا بازه کنونی
قریب به یک میلیارد تومان مشارکت مردمی جلب شده که  ۲برابر کل سال
گذشته است .آریا عنوان کرد:در بخش تسهیالت مسکن مدد جویان برای
خاواده های دارای دو معلول عالوه بر وامهای ساخت مسکن در حوزه شهری
 200میلیون تومان و در حوزه روستایی  150میلیون تومان بصورت بالعوض
پرداخت میشود .
وی در خصوص پیشگیری از معلولیت ابراز داشت :ما در بحث معلولیت
دفتر خاص پیشگیری از معلولیت را داریم ،غربالگری قبل از ازدواج  ،غربالگری
بینایی و شنوایی برای سنین زیر  ۶سال را عرضه میکنیم و همچنین خدمات
در حوزه بهداشتی و پیشگیری البته محدود به جامعه تحت پوشش نمی شود
و عموم مردم میتوانند بهره مند شوند.
وی در اخر تصریح کرد:در کاشت حلزون  ،گفتار درمانی ،سمعک ،ژنتیک
و موارد اینچنینی کمک های خوبی داریم ،وبرای نیازمندانی که خدمات مشاوره
ای میخواهند حتی اگر تحت پوشش ما نباشند یارانه ارائه میدهیم  ،در این
راستا سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۰۷میلیارد تومان یارانه در این خصوص ارایه دادیم.

اصالحیه آگهی مجمع فوق العاده و عادی انجمن صنفی کارفرمایی
شرکتهای خدماتی و پشتیبانی ( امور بوفه و رستوران ) شهر تهران
که در روزنامه ابتکار مورخ  1401/2/25چاپ گردیده بود بدینوسیله
اعالم میگردد در دستور جلسه مجمع عمومی و فوق العاده انجام
انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان و هیات داوری جزء
دستورات اضافه میگردد .
با تشکر هیات مدیره انجمن صنفی

مجازی بیشتر استقبال کنند .اگرچه بخش فیزیکی
هم ویژگیهای خود را دارد.
او درباره نارضایتیها و انتقادهایی که برای جانمایی
ناشران کودک وجود دارد ،اظهار کرد :در فضای مصلی
سالن یکتکه که بتواند متراژ مفیدی به ما بدهد ،فقط
و فقط منفی یک رواق شرقی است که نزدیک چهار تا
پنجهزارمتر مربع متراژ مفید میدهد اما بخشهای
دیگر  ۲۵۰۰مترمربع و  ۳۵۰۰مترمربع میدهند .هرجور
که بخواهید از پازل شبستان دوری کنید ،تنها جایی
که میشود ناشران را مستقر کرد و سقف باال سرش
باشد ،آنجاست .این را شفاف میگویم.
او همچنین در توضیح تحویل دیرهنگام بنرهای
ی به وجود آمد که درست
غرفهها گفت :ناهماهنگ 
هم هست .در این حوزه مقداری غفلت کردیم؛
غفلت از این جهتکه بخشی که این کار را انجام
میداد هماهنگیهایی شده بود اما این شرکت نهایتا
تغییر وضعیت داد و تصمیمات این بخش با خلل
روبهرو شد اما بالفاصله اقدامات الزم را انجام داده،
تیم تشکیل دادیم .با توجه به اینکه در سالهای
قبل هم ناهماهنگی پیش آمد کار را به تشکلهای
مجموعه واگذار کردیم.
صفری درباره کمبود مبلمان شهری در مصلی که
مردم مجبور میشوند روی زمین بنشینند ،نیز اظهار
کرد ۱۸۰۰ :مبلمان شهری آوردهایم اما جمعیت زیاد

است که شما اگر همهجا را نیمکت بگذارید ،کافی
نیست .ما نتوانستیم به اندازه کافی نیمکت تهیه
کنیم .چیزی که شهرداری قبول کرد و وارد صحن
کرد و چیدمانی که کردیم ،همین بود و در محیطهای
باالدستی و راههای منتهی به شبستان هم نیمکت
گذاشته شده است.
حسین صفری درباره تمدید زمان برگزاری نمایشگاه
نیز بیان کرد :نمایشگاه مجازی ظرفیت واقعی خریدار
و ناشر را برای ما مشخص کرد و چیزهایی را برای
مشخص کرد که قبال ًشفاف نبود ،اینکه اعتبار روی
کار ملی افراد شارژ میشود و امسال هنوز امکان
ثبتنام وجود دارد؛ اما زمان نمایشگاه فیزیکی در
طی هفت روز ثبتنام تمام میشد .االن اعتبار به
شکل واقعی خرج میشود .نمایشگاه مجازی کتاب
استقبال و قدرت خرید مردم و عالقهمندیهای مردم
را در نقاط مختلف مشخص کرد.
او در ادامه به آمار فروش در نمایشگاه مجازی
کتاب اشاره کرد و گفت :مجموعه سفارشات
نمایشگاه مجازی کتاب تا ساعت  ۱۰صبح روز سیام
 ۳۵۲هزار و  ۸۲۷سفارش بوده که از این میان ۲۷۳
هزار و  ۲۹۰سفارش به پست تحویل داده شده
است .همچنین  ۱۳۱هزار و  ۶۲۲سفارش نیز توزیع
شده است .تهران مشهد و قم بیشترین خریداران
نمایشگاه مجازی کتاب تهران بودهاند.

بازار فیلم هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن،
با حضور دوازده هزار و  ۵۰۰شرکت کننده از
متخصصان حرفهای پخش فیلم از سراسر دنیا
برپا شده است.
ط عمومی بنیاد سینمایی
به گزارش ایرنا از رواب 
فارابی ،حضور  ۴۰۰۰فیلم و پروژه سینمایی و بالغ
بر  ۱۰۰کنفرانس و نشست ویژه و مشارکت بیش
از  ۳۵۰شرکت و موسسه فروش فیلم از سراسر
دنیا در این بازار اتفاق میافتد ضمن آن که
کشور هندوستان به عنوان مهمان ویژه امسال
جشنواره کن در این بازار مورد توجه قرار گرفته
است.
دهکده بینالملل از بخشهای این دوره بازار
کن است که پس از عبور از دوران کرونایی،
با حضور بیش از  ۸۰کشور جهان در  ۶۰چادر
جهت انجام دیدار و گفتگو و معرفی محصوالت
و تعامالت سینمایی برپا شده است.
در سه روز گذشته ،حدود  ۸فیلم از بخش
مسابقه اصلی کن اکران شد که در این میان
فیلم « »Eoبه کارگردانی یرژی اسکولیموفسکی
از لهستان با بیشترین استقبال مواجه شد.
حدود پنج نشست در بازار با موضوعات
فیلمنامه نویسی دیجیتال ،تولید مشترک ،تولید
فیلم خالق ،پخش دیجیتال و محتواسازی برگزار
شد.
مهمترین اتفاق در روزهای آغازین نشست
های روزانه تحت عنوان باشگاه تهیه کنندگان
است که با حضور بسیاری از جوانان در حوزه
تهیه کنندگی برگزار می شود.
بخش دیگر ،تعامل خالق رسانهها با یکدیگر
در محتواسازی از اولین جشنواره کن در دوران
بعد از کروناست .این بخش با نشستهای
برنامهریزی شده توسط مدیران بخش پرس در
حال برگزاری است.
در چتر سینمای ایران بازار کن  ۲۰۲۲طی
سه روز گذشته بیش از  ۶۰جلسه و دیدار
در خصوص همکاریهای مشترک سینمایی
با نمایندگان جشنوارههای بینالمللی فیلم،
شرکتهای پخش و مراکز فرهنگی و مؤسسات
تخصصی سینمایی ،نمایندگان مراکز ملی فیلم
و نمایندگان رسمی فرهنگی کشورها و ...برگزار
شده است که مذاکره با بیش از  ۲۰جشنواره
جهانی و بینالمللی فیلم از  ۱۵کشور ،بیش از
۱۴مذاکره تولید مشترک با  ۸کشور و مذاکره
فروش با بیش از  ۱۰شرکت از  ۱۲کشور از جمله
این موارد است.
این تعامالت و همکاریها با کشورهایی از
جمله ایتالیا (رم ،ونیز و جیفونی) ،بنگالدش،
استرالیا ،آلمان ،آمریکا ،کانادا ،امارات متحده
عربی (شارجه و العین) ،ترکیه ،هند ،برزیل،
بوسنی ،ژاپن ،کره جنوبی ،قبرس ،هنگ کنگ،
صربستان ،ارمنستان ،استونی و ...صورت گرفته
است.

اگهی موضوع ماده  13قانون وماده  13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه برابــر اراء هیاتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ماهــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه وادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده
اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از یــک اصلــی وبخــش محــل وقــوع ملــک ومشــخصات مالــک یــا مالکیــن متقاضیــان ثبــت واقــع در بخشــهای
5و 6حــوزه ثبتــی ماهــان بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــادر صورتــی کــه شــخص یــا اشــخا صــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته
باشــند بتوانــد از تارریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــه قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت براســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــر ر بــه دادگاه نخواهــد بــود
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در ماهان بخش  5کرمان
پــاک  541فرعــی :خانــم زینــب ادیبــان بــه ش ش  1269وکــد ملــی  3031379624فرزنــد حســین در ششــدانگ بــاغ بــه مســاحت  536متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان
امــام کوچــه  27بعــد از چهــار کوچــه خریــداری از مــع الواســطه از اقــای علــی شــفیعی زاده ماهانــی ردیــف پرونــده 99-19
پــاک 6086فرعــی مجــزی شــده از پــاک  325فرعــی  :خانــم فرشــته بلــوچ میــرزا بیگــی بــه ش ش  63وکــد ملــی 6079719924فزنــد حســن در ششــدانگ مغازه به مســاحت
 20.6متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه پاســاژ خریــداری مع الواســطه از اقــای ماشــااله دوده ردیــف پرونــده 1400-62
پــاک 10641فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1355فرعــی خانــم معصومــه معیــن الدینــی بــه ش ش 80وکــد ملــی  0062443186فرزنــد عبــاس صــادره از تهــران در ششــدانگ
ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت  198متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان والیــت شــهرک همایــون خریــداری از شــرکت تعاونــی مســکن فرهنگیــان ماهــان ردیــف پرونــده
1400-249
پــاک  10645فرعــی مجــزی شــده از پــاک  325فرعــی اقــای حســن بلــوچ میــرزا بیگــی بــه ش ش  176وکــد ملــی 6079639777فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ مغــازه بــه
مســاحت  21.2متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه پاســاژ خریــداری مــع الواســطه از اقــای ماشــا الــه دوده ردیــف پرونــده 1400-60
پــاک  10646فرعــی مجــزی شــده از پــاک  2072فرعــی  -خانــم مهدیــه تــرک زاده ماهانــی بــه ش ش  114وکــد ملــی  6079751801فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت  132متــر مربــع واقــع در ماهــان بلــوار مشــکینی کوچــه  22خریــداری مــع الواســطه از بــی بــی فاطمــه وبــی بــی صدیقــه رضــوی طهماســبی ردیــف
پرونــده 99-143
پاک10648فرعــی مجــزی شــده از پــاک  715فرعــی از یــک اصلــی  .خانــم صدیقــه ابوالحســن زاده ماهانــی بــه ش ش  323وکــد ملــی  6079694964فرزند اکبر در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان نیمــه ســاز مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 1052متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان رجائــی غربــی طبــق تقســیم نامــه ورثــه علــی کاراموزیــان
.ردیــف پرونــده 1400-273
پــاک 10650فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1613فرعــی  .خانــم صدیقــه مهــدی ابــاد مــه چــاری بــه ش ش  173وکدملــی فرزنــد صفــر  6079697165در ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان گنبــدی بــه مســاحت  115مترمربــع واقــع در ماهــان خیابــان صاحــب الزمــان حاضــر خریــداری از ورثه مرحــوم اکبــر خالقی ردیــف پرونــده 1400-70
پاک10651فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2652فرعــی  .خانــم مریــم مــددی ماهانــی بــه ش ش  6070009207فرزنــد ایــرج در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
بــه مســاحت  337متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام محلــه ابــوذر روبــروی تکیــه ســید الشــهدا خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم حاجــی برزگــر
نرمگانــی ردیــف پرونــده 99-30
پــاک  10652فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1968فرعــی  .اقــای مهــدی قاســم شــیرازی بــه ش ش  316وکــد ملــی  6079762943فرزنــد ابوالقاســم در ششــدانگ خانــه بــه
مســاحت  264متــر مربــع واقــع در ماهــان بلــوار مشــکینی کوچــه  4کــه طبــق تقســیم نامــه از ورثــه اقــای ابوالقاســم شــیرازی ردیــف پرونــده 99-220
پــاک  10655فرعــی مجــزی شــده از 2398فرعــی خانــم هاجــر درویــش ماهانــی بــه ش ش  6070024230فرزنــد غامحســین در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت  282متر
مربــع واقــع در ماهــان علــی ابــاد کــه جــز مالکیــن رســمی مشــاعی مــی باشــد ردیــف پرونــده 1400.291
پــاک 10656فرعــی مجــزی شــده از پــاک 2633مکــرر فرعــی از یــک اصلــی  .اقــای حســین مــرادی ســیرچی بــه ش ش 74وکــد ملــی  3199936180فرزنــد ذبیــح اهلل در
ششــدانگ خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت  592متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه  60شــمالی 3شــرقی  2مالــک مشــاعی ردیــف پرونــده 98-297
پــاک  10657فرعــی مجــزی شــده از پــاک  891فرعــی  .اقــای روح الــه حمــزه پــور ماهانــی بــه ش ش  492وکــد ملــی  6079956659فرزنــد صفــر در ششــدانگ ســاختمان
بــه مســاحت 718متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه  42خریــداری از طاهــره فــوالدی ردیــف پرونــده 99-310
پــاک  10658فرعــی مجــزی شــده از پــاک 193فرعــی  .خانــم مهنــاز معیــن الدینــی بــه ش ش  910وکــد ملــی  6079960834فرزنــد محمــود در ششــدانگ خانه به مســاحت
 204متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه  8خریــداری از صفر معیــن الدینــی ردیف ثبتــی 1400-83
10661فرعــی مجــزی شــده از پــاک  9فرعــی اقــای حســین ســخنور ماهانــی بــه ش ش 20وکــد ملــی 6079671549فرزنــد اصغــر در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت  27.5متــر
مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام مالــک رســمی  .ردیــف پرونــده 1400-296
پــاک  10662فرعــی مجــزی شــده از پــاک  521فرعــی  .خانــم حمیــده یوســف زاده ماهانــی بــه ش ش  323وکــد ملــی  6079772930در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 22
متــر مربــع واقــع در ماهــان خیابــان امــام نبــش کوچــه  25خریــداری از مــع الواســطه از خانــم ملــوک شــفیعی زاده ماهانــی ردیــف 99-334
فرعیات ذیل از پاک یک اصلی واقع در جوپار بخش 6کرمان:
پــاک  73فرعــی  .اقــای رســول زنــدی گوهرریــزی بــه ش ش  65وکــد ملــی  6079880105فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  241متــر مربــع
واقــع در جوپــار کوچــه مطهــری کــه ســه دانــگ مشــاع متقاضــی ثبــت مالــک رســمی بــوده وســه دانــگ دیگــر از اقــای حســین پــور جوپــاری خریــداری نمــوده اســت ردیــف
پرونــده 1400-88
پــاک  3207فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1846فرعــی  .خانــم نســرین شــهیدی زنــدی بــه ش ش  1500وکــد ملــی 2992615471فرزنــد محمــد در ششــدانگ ســاختمان
گنبــدی بــه مســاحت  427متــر مربــع واقــع در جوپــار خیابــان شــریعتی خریــداری از اکبــر کریمــی منــش ردیــف پرونــده 1400-185
پــاک  3209فرعــی مجــزی شــده از پــاک 357مکــرر فرعــی کــه تبدیــل بــه پــاک  3114فرعــی شــده اســت  .اقــای محمــد علــی هــوش اوری بــه ش ش 590وکــد ملــی
2992895755فرزنــد اصغــر در ششــدانگ ســاختمان مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  752متــر مربــع واقــع در جوپــار خیایــان توحیــد کوچــه مالــک رســمی ردیــف
پرونــده 1400-24
فرعیات ذیل از پاک  6اصلی بخش  6کرمان واقع در محی اباد
پــاک  1278فرعــی مجــزی شــده از پــاک  96فرعــی  .اقــای حســین معینــی مجــد بــه ش ش  32وکــد ملــی  6079932245فرزنــد محمــد در ششــداگ یــک بــاب ســاختمان
بــه مســاحت  220متــر مربــع واقــع در محــی ابــاد خیابــان ولــی عصــر کوچــه  18خریــداری از حبیبــه کــد خدائــی محــی ابــادی خریــداری نمــوده اســت ردیــف پرونــده 99-118
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/1 :
تاریخ انشار نوبت دوم 1401/3/16
شناسه 1321122
سید رضا انصاري
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ماهان 6164

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــگ جــی تــی ایکــس ای بــه رنــگ ســورمه ای متالیک
مــدل  1385بشــماره انتظامــی  791ص 16ایــران  56و شــماره موتــور  01367112و شــماره شاســی
 S1412284714334متعلــق بــه اقــای محمــود خداشــناس رودســری مفقــود و ازدرجه اعتبار ســاقط
6174
می باشد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پرنــد  CDI125مــدل  1386بــه
رنــگ نقــره ای شــماره انتظامــی  22885تهــران  37و شــماره موتــور  13100781و شــماره شاســی
 8642197متعلــق بــه اقــای محســن روشــنگر مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 6173

