طبق گزارش رســیده ،دومین دوره جشنواره «زمین» که پذیرای
آثار تولیدشده در فاصله سالهای  ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۱خواهد بود در دو
بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود.
بخش رقابتی این رویداد شامل موارد ششگانه فیلم داستانی بلند
و کوتاه و فیلم مســتند بلند و کوتاه با مدت زمانهای ،به ترتیب،
بیــش از  ۴۰دقیقه و کمتر از  ۴۰دقیقه و فیلم و کلیپ آموزشــی
و همچنین فیلم پویانمایی با مدت زمانهای آزاد اســت و نسخه

جشنواره فیلم زمین فراخوان داد

نهایی فیلمهای انتخابشــده باید با فرمتهای AVI، ،MP۴
 MOVو با کیفیت  FHD، HDیا  ۴Kبه دبیرخانه جشــنواره
ارسال شوند.
بخش جنبــی و غیررقابتی دومین دوره جشــنواره «زمین» نیز
شامل جلسات تخصصی و کارگاههای علمی ،فرهنگی -اجتماعی
و آموزشــی مرتبــط با موضوع جشــنواره و فیلمهــا و همچنین
نمایــش کلیپها و فیلمهای مرتبط بــا موضوع اصلی و محوری

جشــنواره خواهد بود .آثار ارســالی به بخش رقابتی جشــنواره
میبایست حداکثر تا تاریخ سوم شــهریور  ۱۴۰۱به ستاد اجرایی
جشــنواره که آدرس آن در تارنمای رســمی این رویداد به نشانی
 www.zaminfestival.orgدرج شده است ارسال شوند.
دومین دوره جشــنواره «زمین» از  ۱۶تــا  ۲۲مهر  ۱۴۰۱برگزار
میشــود و طی آن بهترین فیلمها در بخشهای مختلف رقابتی
معرفی و از سازندگان آنها تجلیل خواهد شد.

فرهنگ و هنر 7

دوشنبه  10مرداد  1401شماره 3489
دولتیبودن اقتصاد و نوسانات؛

بررسیچالشهایاقتصادینشرالکترونیک

دولتی بودن اقتصاد یکی از چالشهای اساســی
صنعت نشــر و به تبع آن نشــر الکترونیک است.
دولتی بودن منجر به نگاه هزینهمحور به جای نگاه
درآمدمحور میشود.
قاســم صفایینژاد دانش آموخته دکتری مدیریت
رســانه دانشــگاه تهران یادداشــتی را با عنوان
«چالشهای اقتصادی توسعه نشر الکترونیک» این
یادداشت که ادامه یادداشت «چالش های قانونی در
توســعه نشر الکترونیک» است به «اقتصاد دولتی،
مسائل مرتبط با شــرایط تورمی ،شرایط تحریم و
نوســانات ارز و فقدان ســرمایهگذاری مناسب :به
دلیل ریسک زیاد و سود کم» پرداخته است.
صفایــی نــژاد در یادداشــت دوم قصــد دارد
چالشهای مهم توســعه نشــر الکترونیک را بیان
کند .در یادداشــت قبلی ،چالشهای سیاســتی و
قانونی بررسی شد و در این یادداشت ،چالشهای
اقتصادی به صورت خالصه و مفید مورد نظر است.
مواردی که بیان میشــود در مورد عموم ناشران
است و طبیعت ًا همیشه استثناهایی وجود دارد.
مشروح این یادداشت در ادامه میخوانید:
اقتصاد دولتی
دولتی بودن اقتصاد یکی از چالشهای اساســی
صنعت نشــر و به تبع آن نشــر الکترونیک است.
دولتــی بودن منجر به نــگاه هزینهمحور به جای
نگاه درآمدمحور میشــود .دولتی بودن اقتصاد در
کشور ما ،به معنی وابسته بودن به نفت هم تفسیر
میشود .وقتی وابستگی به نفت در صنایع به ویژه
صنایــع فرهنگی رقم بخورد ،به احتمال زیاد مردم
از محوریت خارج میشــوند و نیاز ،توان و تمایل
به خرید مصرف کننده اصلــی« ،نقطه اتکا» قرار
نمیگیرد.
در صنعت کتاب ،وابســته به نفــت بودن باعث
میشود که ناشران دولتی با اینکه امکانات زیادی
را مصــروف میدارند اما وضعیــت خوبی در بازار
نداشته باشند .البته این در مورد همه ناشران دولتی
صدق نمیکند و استثناهایی مشاهده میشود.

یکــی دیگر از معایب اقتصاد دولتی و اداره دولتی
نشــرها ،عمر کوتاه مدیریت در نشــرهای دولتی
اســت .عرصه محتوای عمیق ،عرصهای است که
برای اثربخشــی نیازمند مدت زمان تقریب ًا طوالنی
هستیم و در همه جای دنیا دیده میشود که عموم ًا
نشــرهای موفق ،دوره مدیریتی طوالنیمدتی را
تجربه میکنند.
مسائل مرتبط با شرایط تورمی
در یک دهه گذشــته نرخ تورم باال در سالهای
متمادی و البته رکود تورمــی در میانه دهه نود را
شــاهد بودیم .این شــرایط باعث شده که صنایع
فرهنگی ،روزهای خوبی را تجربه نکنند .از طرفی
ناشران دولتی به دلیل کاهش بودجه و سیاستهای

انقباضی ،اوضاع خوبی را تجربه نکردهاند و از سوی
دیگر ناشران خصوصی به دلیل پایین آمدن قدرت
خرید مردم نتوانستند رشد قابل توجهی پیدا کنند؛
زیرا در شرایط بد اقتصادی کشور ،کتاب از اولویت
سبد مصرفی عموم مردم خیلی زود حذف میشود
و نیازهای دیگر مورد توجه مردم قرار میگیرد.
در این شرایط شاید بتوان گفت کتاب الکترونیک
به دلیل قیمت ارزانتــر میتواند مورد اقبال مردم
واقع شــود و سرعت رشد بیشــتری را تجربه کند
اما به شرط آنکه زیرساختهای الزم وجود داشته
باشــد و ترویج کافی انجام شود .یکی از مشکالت
در ایــن راه ،آشــنا نبــودن خود ناشــران – چه
خصوصی و چه دولتی – با کتاب الکترونیک است.

مرشدخوانی ،اجرای تعزیه و سنج و دمامزنی
در میدان امام حسین(ع)

پروانه دوســتی رییــس فرهنگســرای امید گفت:
مرشــدخوانی در مدح شــهدای کربال ،اجرای تعزیه در
سوگ شــهادت امام حسین(ع) و ســنج و دمامزنی در
نمایشگاه «عطر سیب» برگزار میشود.
به گزارش امتیاز؛ همزمان با برگزاری بیستمین
نمایشگاه «عطر سیب» ،برنامههای فرهنگی هنری
متعددی نیــز به همــت ســازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران برگزار میشود.
مدیریــت فرهنگــی هنــری منطقــه  ۱۳و
فرهنگســرای امیــد برگزارکننــده یکــی از این
ویژهبرنامههاســت که هر شــب در میــدان آیینی
امام حســین اجرا میشــود .پروانه دوستی رییس
فرهنگســرای امید درباره این ویژه برنامه گفت:
اجــرای نمایــش و تعزیه و مرشــدخوانی یکی از
برنامههــای فرهنگــی هنری اســت که در خالل
بیستمین نمایشــگاه «عطر سیب» برگزار میشود.
ایــن ویژه برنامه تــا روز یکشــنبه  ۹مردادماه در
میدان آیینی امام حســین(ع) برگزار میشود .وی
با اشــاره به جزئیات این برنامه گفت :یکی از این

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان مركزي
(سهامي خاص)

برنامهها مرشــدخوانی در مدح شــهدای کربال به
ویــژه حضرت اباالفضل العباس و امام حســین(ع)

اســت .برنامه دیگر ،سنج و دمامزنی است و برنامه
سوم ،تعزیهخوانی در سوگ شهادت امام حسین(ع)
و یارانش است.
رییــس فرهنگســرای امید از حضــور «نوگالن
حســینی» در میدان امام حسین خبر داد و گفت :روز
شنبه  ۸مرداد درخدمت نوگالن حسینی خواهیم بود
و مداحان نوجوان برگزیده در این رویداد که به همت
فرهنگســرای اندیشه برگزار میشود ،به روضهخوانی
و مداحی میپردازند .دوســتی در پایان با اشــاره به
ســاعت برگزاری این برنامهها گفت :براساس برنامه
قبلی ،قرار بود که اجرای تعزیه ،مرشــدخوانی و سنج
و دمامزنی از ساعت  ۱۹آغاز شود اما به دلیل شرایط
جوی و احتمال بارندگی ،ساعت برنامهها را تغییر داده
و از ســاعت  ۱۷آغاز میکنیم و تا حوالی اذان مغرب
ادامه خواهد داشت .بیستمین رویداد «عطر سیب» با
هدف تامین محصوالت و خدمات محافل حســینی
شهر تهران از دوم تا نهم مردادماه از ساعت  ۱۶تا ۲۳
به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در
میدان امام حسین(ع) در حال برگزاری است.

آگهی مناقصه 1401/50

شماره مناقصه

مناقصه جاری
شماره 05

شهر

مبلغ برآورد
(ریال)

سرویس دهی رفت و آمد پرسنل ستاد
شرکت و امور آب وفاضالب اراک ،

تصفیه خانه و انبار جهاد جهت ماموریت
های درون شهری و برون شهری

وزیر ارشاد خبر داد:

تغییر ریل گذاری تئاتر کشور

مردم برای کم کردن خریدها اســت که منجر به
کاهش شمارگان کتابها توسط ناشران شده است.
این مهم میتواند برای صنعت نشــر الکترونیک،
فرصتی برای رشــد تلقی شود اما سایر مؤلفههای
برای توســعه این صنعت هم باید همزمان رشــد
کنند.
از ســوی دیگر شــرایط تحریم باعث میشــود،
همــان تالشهای محدود برای فروش حق امتیاز
کتب فارســی به ناشــران خارجی و درآمد ارزی
هم ابتر شود و بســیاری از ناشران خارجی حاضر
به همکاری نباشــند .در این شــرایط باید دولت و
ســازمانهایی که مأموریت بیــن المللی در داخل
کشــور دارند از آثار ممتاز فارسی برای ارائه در دنیا
و دور زدن تحریمهــا حمایت کنند که کمتر چنین
اتفاقی را شــاهد بودهایم .ایــن مهم به ویژه برای
کتب الکترونیک میتواند انجام شــود که قابلیت
انتشار و توزیع آسانتری دارند.
فقدان سرمایهگذاری مناسب :به دلیل
ریسک زیاد و سود کم
به همه دالیل پیش گفته ،ســود در صنعت نشر
کشــور کم و ریســک در آن زیاد است .به همین
دلیل ســرمایه گذاری مناســبی هم در این بخش
انجام نمیشود .دولت باید بتواند با ارائه تسهیالت
الزم ،ســرمایه گــذاری در این بخــش را ترویج
نماید .در نشــر الکترونیک به دلیــل متأخر بودن
آن ،نیاز به این ســرمایهگذاری به صورت جدیتر
احساس میشود اما مدیران بخش دولتی به دلیل
اینکه صنایع ســخت را نسبت به صنایع نرم ارجح
میدانند ،کمتر در این عرصه ورود میکنند .طبیعت ًا
مدیران و ســرمایهگذاران بخش خصوصی هم به
دلیل سود کم و ریسک زیاد کمتر حاضر میشوند
ســرمایه قابل توجهی وارد این عرصــه کنند .به
جرأت میتوان گفت یک ســرمایهگذاری چند ده
میلیاردی در صنعت نشــر الکترونیک میتواند از
آســیبهای چند صد میلیاردی در آینده میانمدت
از نظر اجتماعی و فرهنگی پیشگیری کند.

خالصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن قصد دارد یک باب
مغازه را به مساحت  29متر مربع از رقبات موقوفه
مسجد شهدا « پاسبان محل» را از طریق مزایده به
اجاره واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند پس
از بازدید موقوفه واقع در تنکابن -خیابان فردوسی
شرقی بعد از پل جانبازان جنب بازار جانبازان
پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ  1401/05/24به دبیرخانه اداره تحویل نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر
011-54225006
اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج،
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات
امالک در دونوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد  .در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت
طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست
صادره سنندج
-1مقدار چهل و شش شعیر و شش صدم شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام
آقای اسعد قادری فرزند محمد صادره دیواندره پالک  189فرعی از  47اصلی بخش
ده منطقه  2سنندج به مساحت ششدانگ  7591/84مترمربع نسق زارعانه به شماره
 35463دفتر ده سنندج بنام عباس گویلی به آدرس سنندج روستای ملکشان
نوبت اول  1401/4/26 :نوبت دوم 1401/5/10 :
م الف 1789 :هیوا احمدیان (رئیس اداره ثبت منطقه  2سنندج)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مناقصه گزار  :شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
مشخصات خدمت

ناشــران قدیمیتر عموم ًا به دلیل اینکه شــناخت
کافی از کتاب الکترونیک ندارند ،تغییر را به راحتی
نمیپذیرند و ناشــران جدید هم به دلیل شرایط بد
اقتصادی و عدم آشنایی مردم با این حوزه ،ریسک
کار کردن در این عرصه را نمیپذیرند.
شرایط تحریم و نوسانات ارز
شرایط تحریم ،یکی از دالیل نوسانات ارز هستند.
در طی یک دهه گذشته با همه تالشی که دولتها
بــرای کنترل قیمت کاغــذ و پخش کتاب کردند،
قیمت کتاب رشــد ده برابری را تجربه کرده است.
شــاید اگر در دهههای قبل تولیــد کاغذ در داخل
کشــور جدیتر گرفته میشد ،شــاهد این شرایط
اســفبار نبودیم .گرانی کتاب یکی از دالیل جدی

اخبار کوتاه

اراک

006.5565556555

فهرست بها

فاقد فهرست
بهاء

رشته مورد نظر
مجوز ا ز اداره
کار و امور
اجتماعی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند
ارجاع کار در مناقصه (ریال)

060.565556555

محل تامين اعتبار  :جاری
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ  1401/05/12لغایت 1401/05/15
مهلت تحویل پيشنهادات  :ازتاریخ  1401/05/18لغایت 1401/05/29
تاریخ بازگشایی پاکات 1401/05/31 :
نوع برگزاری مناقصه یک مرحله ای
کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت هاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت
گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
محل دریافت اسناد :ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir :
محل تحویل اسناد :ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir :
توضیح اینکه  :مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/29
به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج،
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات
امالک در دونوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد .
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ
و تحویل اداره ثبت نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نیست.
بخش :3
ششدانگ یک قطعه باغ به نام آقای گل محمد فرزند فرج اله شماره شناسنامه 3233
صادره سنندج کدملی  3731646315به نسبت  1/5دانگ مشاع تحت پالک  356فرعی
از  2742اصلی بخش  3سنندج به مساحت  2877/68مترمربع که از نسق آقای فرج اله
و لطف اله و غیره به آدرس سنندج روستای صلوات آباد
نوبت اول  1401/5/10 :نوبت دوم 1401/5/25 :
م الف 1869 :بهنام قباد (رئیس اداره ثبت منطقه یک سنندج)
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مفقودی

سند وسند کمپانی وبرگ سبز  ،متعلق به خودرو 1600آردی به رنگ
طوسی – روغنی مدل  1382به شماره انتظامی  671 58ب  85به شماره موتور
11782008918به شماره شاسی  0082135913بنام آقای احمد باقری قرقشه مفقود
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می گردد 3075.
فردیس

مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ در نخستین
جلسه شورای سیاســتگذاری چهل و یکمین دوره جشنواره
تئاتر فجر بــه اهتمام جدی وزارت فرهنگ در دولت مردمی
مبنی بر اعتالی حوزه تئاتر اشــاره کرد و افزود :بنای وزارت
فرهنگ ایجاد تحولی جدی در حوزه تئاتر کشــور است که
در راســتای دستیابی به این تحول باید عالوه بر توجه جدی
به مقوله زیرســاختها می بایســت اقدامات و فعالیت های
مناسبی نیز تدارک دیده شود.
وی با اشــاره به بازدیدهای اخیر خود از مجموعه تئاترشهر
و تاالر ســنگلج در راستای اهمیت به مقوله زیرساخت های
حوزه تئاتر گفت :بازسازی و نگهداری مجموعههای باسابقه
و احداث تاالرهای فرهنگی و هنری پیشــرفته در شهرهای
مختلف کشور از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ به شمار
میرود.
ریس شــورای هنر کشــور با تاکید بر تقویت بخش «تولید
محتوا» در حوزه تئاتر خاطرنشــان کرد :تحول اساسی که در
این حوزه به دنبال آن هســتیم مستلزم توجه ویژه بر تقویت
بخش «تولید محتوا» اســت که با حمایت از اســتعدادهای
جوان و اســتفاده از ظرفیت عظیــم آنان برای تقویت بخش
تولید محتوا ،تغییر ریلگذاری تئاتر کشور تسهیل می شود.
اســماعیلی با بیان اینکه حضور دو تن از نمایندگان مجلس
در شــورای سیاســتگذاری جشــنواره تئاتر فجر می تواند
منشــا اتفاقات مثمرثمر برای تقویت حوزه تئاتر کشور باشد
گفت :جلســات شورای سیاستگذاری تئاتر فجر نه تنها جنبه
فرمایشی ندارد بلکه با برپایی جلسات منظم به دنبال تقویت
نقش نظارتی و تحولی این شورا هستیم.
گفتنی است در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری چهل
و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر که با حضور محمدمهدی
اســماعیلی وزیر فرهنگ و محمود ســاالری معاون هنری
برگزار شــد ،احکام اعضای این شورا از سوی وزیر فرهنگ
اهدا شد.
بر همین اساس غالمرضا منتظری و بیژن نوباوه از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،ایرج راد ،مینا باقری ،کاظم نظری،
حسین مسافر آســتانه ،تاجبخش فناییان ،کوروش زارعی و
علی منتظری از اعضای شورای سیاستگذاری چهل و یکمین
دوره جشنواره تئاتر فجر به شمار می روند.

قوه قضاییه شورای حل اختالف استان کهگیلویه و بویراحمد
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای هوشنگ پردل دارای شناسنامه شماره  544به شرح دادخواست به کالسه
 148/401از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان خیراهلل پردل به شماره شناسنامه  299در تاریخ  1395/4/11اقامتگاه
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت انمرحوم منحصراست به _1متقاضی
گواهی حصر وراثت فرزند خیراهلل ش ش  544ت ت  1356صادره از بویر احمد فرزند
متوفی _2کاظم پردل فرزند خیراهلل ش ش  1190093261ت ت  1370صادره از بویر
احمد فرزند متوفی _3روح انگیز پردل فرزند خیر اهلل ش ش  610ت ت  1361صادره
از بویر احمد فرزند متوفی _4فرنگیس پردل فرزند خیراهلل ش ش  595صادره از بویر
احمد فرزند متوفی _5مهین پردل فرزند خیراهلل ش ش  31ت ت  1365صادره از بویر
احمد فرزند متوفی _6صغرا بیگم میرشادی فرزند سید داود ش ش  8050ت ت 1334
صادره از سمیرم همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
عوض آله آذر فرد -رئیس شورای حل اختالف شهر پاتاوه
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آگهی موضوع ماده  ۳قانون و  1۳آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی و تأیید و انشاء گردید .مراتب در اجرای ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به
فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار و
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و
یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر
خواهد شد در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه  1401114425005000077و رای شماره 140160325005000656
مورخه  1401/04/29به تقاضای آقای علیرضا خوش رو فرزند پیرزاد نسبت به ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  124/11متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  93اصلی
واقع در بخش  4شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت :حسین چراغی فرزند حسن آقا
انتشار نوبت اول 1401/05/10 :انتشار نوبت دوم1401/05/26 :
مصطفی امان اله بهاروندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود م الف
22۳
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متن آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کالسه  14000927یک دستگاه خودرو وانت نیسان  -به
شماره انتظامی ایران  235 -62ج  97متعلق به آقای باقر محمدپور می باشد طبق
نظر کارشناس رسمی به مبلغ  1/030/000/000ریال ( یک میلیارد و سی میلیون
ریال ) ارزیابی شده مشخصات اتومبیل  :وانت نیسان مدل 1389 :پارکینگ  :والیت
شماره موتور  ... 0007811 :شماره شاسی  .... 4154 :وضعیت آج الستیک ها  :سالم
دارای آج حدود 55درصد رنگ :آبی وضعیت موتور و ظاهری خودرو  :رنگ رفتگی
و آثار تصادف دو طرف گلگیر مشهود و قسمتی از بدنه زنگ زدگی می باشد ضمن
اینکه محل حک شاسی از وسط دو طرف جوش خورده که غیر قابل نقل و انتقال
می باشد بدوا جهت نقل و انتقال نیاز به تعویض شاسی می باشد بیمه ای ارائه
نگردیده .مزایده از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  ( 1401/5/24بیست و چهار
مرداد هزار و چهارصد و یک ) در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش
می رسد .مزایده از مبلغ پایه  1/030/000/000ریال ( یک میلیارد و سی میلیون
ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد .ضمنا یادآور می
شود شرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره حساب  ir 480100004053013207550386به شناسه سپرده
 944108553117000000000000000000متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور می باشد .شایان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شخص شرکت کننده در
مزایده ،استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر
خواهد بود و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از
تاریخ مزایده واریز نماید .کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر
و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد
 ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ
انتشار :دوشنبه 1401 /5/10
علی اکبری -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بابل

