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هنرمن��د متعه��د، ت��اش دارد، ط��ی 
مجاهدتی مقدس، مفاهیم انقاب اسامی و 
آرمان های واالی آن را در قاب هنر، متجلی 

و به مخاطبان کنونی و آینده منتقل کند.
برای درک بهت��ر مفهوم هنر متعهد و 
هنرمند انقابی، ب��ا چند هنرمند گفت وگو 

کرده ایم:
شهید آوینی، الگوی یک

»هنرمند انقالب اسالمی« است 
محمدگلریز خواننده س��رودهای انقابی، 
درب��اره ش��اخصه های »هنرانقاب اس��امی« 
می گوید: »هنرانقاب اس��امی، همان طور که 
ازنامش پیداست، باید در راستای انقاب اسامی 
باشد و هنرهای انقاب را درعرصه های مختلف 
معرفی کند و هنرمندان این عرصه را تقویت کند 
که آن  ها  بتوانند هنر خود را در این راس��تا به 
مردم به خصوص جوانان  ارائه بدهند. خصوصاً 
در حال حاضر که ما در معرض هجمه فرهنگی 
ازغ��رب و آمریکا  قرارگرفته ایم، این مس��ئله 
می تواند موثر باشد و وظیفه همه کسانی است 
که در عرصه فرهنگ فعالیت دارند که با تمام قوا 
حمایت کنند تا هنرمندان بتوانند استعدادهای 
خودش��ان را بروز دهند. دراین رابطه، همه باید 
دست در دست هم دهیم و زمینه را برای فعالیت 

هنرمندان آماده کنیم.«
گلریز، درباره رابطه بین اندیشه های »شهید 
س��یدمرتضی آوینی« و »هنرانقاب اسامی«، 
معتقد اس��ت: »ارتباط خیلی مستقیمی وجود 
دارد. چ��ون خود ش��هید آوین��ی، الگوی یک 
»هنرمند انقاب اسامی« است. شهید آوینی، 
کس��ی بود که از جان خودش مایه گذاشت تا 

هنرانقاب اسامی را میان مردم جا بیندازد.«
گلریز، درباره »هنر و هنرمند بس��یجی« 
می گوید: »بسیج یعنی عشق؛ یعنی فداکاری، از 
خود گذشتگی و دریک کام، یعنی عشق به خدا. 
بسیج، یعنی اینکه ما بتوانیم درهمه عرصه ها، 
بسیجی وار خدمت کنیم و خدمت ما، اول برای 
خدا باشد وبعد برای مردم. من فکرمی کنم، همه 
ملت ایران بس��یجی هستند. ما اگر در رابطه با 
بسیج، حمایت های مختلفی را داشته باشیم، بین 
جوان های ما جا می افتد. ما اگربس��یج خودمان 
را درعرصه هنرتقویت کنیم، می تواند بسیجی 
وار هنرانقاب اسامی، هنراسامی وایرانی را به 

خوبی جا بیندازد.«
هنرانقالب اسالمی، یک هنر

متعهد است 
منی��ژه آرمین هنرمند مجس��مه س��از و 

ب��دون هی��چ گون��ه تردیدی نمایش��گاه 
بین المللی کتاب تهران را یکی از بزرگ ترین 
رویدادهای فرهنگی س��ال باید نامید که دایره 
تاثیرگ��ذاری آن در حوزه فرهن��گ، دایره ای 

گسترده و قابل تامل است .
از آنجا که نمایشگاه امسال اولین نمایشگاه 
کتاب در دولت جدید بود، توسط اصحاب فکر 
و فرهنگ بیشتر مورد توجه و نقد قرار گرفت 
.ای��ن توجه و حساس��یت ام��ری طبیعی بود.  نویسنده، در باره »هنرانقاب اسامی« می گوید: 

»اگربخواهی��م س��اده تری��ن تعری��ف را برای 
هنرانقاب اس��امی بیاوریم، می توانم این گونه 
بگویم که هنرانقاب اس��امی، یک هنرمتعهد 
اس��ت. حتی قبل ازانقاب اسامی هم، چنین 
هنری وجود داشته است. یعنی کسانی بوده اند 

که درکارهایشان تعهداتی داشتند.
آرمی��ن، درمورد »ش��هید س��یدمرتضی 
آوینی«، می گوید: »ش��هید آوین��ی، درواقع با  
ش��هادت خود نقطه عطف��ی را درهنردینی به 
وج��ود آورد؛ یعنی خود این اتف��اق یک اتفاق 
سمبلیک بود. کسی که روایت فتح را پانویسی 
کرده بود و انجام می داد، خودش کسی شد که 
از آن روایت کردند. می توانم بگویم که شهادت 
ایشان، جزو تقدیرهای زیبا بوده است.« منیژه 
آرمی��ن، در مورد رابطه بین »هنر«، »هنرمند« 
و »بس��یج« می گوید: »بسیج یعنی آماده باش. 
هنرمندان هم  پیوسته با اندیشه های خودشان 
اماده باش هس��تند. ارتب��اط آن  ها یک ارتباط 
دائمی است و با فکر و با هنر خود است که این 

راه را به وجود می آورند.«
آوینی، طالیه دار هنر

 انقالب اسالمی 
زنوزی جالی نویسنده، در ارزیابی اش از 
میزان تحقق ش��اخصه های هنرانقاب اسامی 
درعرصه ه��ای مختلف هن��ری، می گوید: »به 
نظرم من به آن حد نصاب و معقولی که ازادبیات 
داس��تانی خودمان انتظارداریم، نرسیده ایم.« 
زنوزی جالی، درمورد ش��هید آوینی می گوید: 
»به هر حال ایشان یک طایه دار بودند. درعرصه 
ادبیات داستانی و به طورکلی ادبیات، نگاه بسیار 
متفاوت وآینده نگری داشتند.« زنوزی جالی، 

درم��ورد »هنر و هنرمند بس��یجی« می گوید: 
»هنرمند بسیجی، کسی است که نبض جامعه 
دردست اوست؛ معضات جامعه را می شناسد؛ 
به نوعی سعی می کند  مسائل جامعه را درآثار 

خودش نشان دهد.«
هنرانقالبی، باید جامعه را

 به تحرک وادارد 
هوش��نگ جاوی��د موس��یقیدان، درمورد 
شاخصه هایی »هنرانقاب اسامی« معتقد است: 
»تا به حال به صورت کلی ازاین موضوع، تعریفی 
ارائه نش��ده و به تعریف دقیقی نرس��یده ایم؛ با 
توجه به تعاریفی که ازگذشته بوده، ما متأسفانه 
پس رفت داش��ته ایم. »هن��ر« و »هنر انقاب 
اسامی«، دو موضوع متفاوت هستند. رسیدن به 
»هنرانقاب اسامی« سخت است؛ چون اندیشه 
یک هنرمند مهم است که درخدمت مردم باشد. 
بحث انقاب، بحث اندیشه و نبرد اندیشه است 
که »هنرانقاب« دربحث نبرد اندیشه، پس رفت 
داشته است. مثًا دربخش موسیقی، مسئولین 
به موسیقی بی هویت یعنی موسیقی پاپ روی 
خوش نش��ان داده اند؛ درصورت��ی که دراوایل 
انقاب، این نوع موس��یقی رد شد یا در سینما 
بحث هایی که در آن زمان رد شدند، اآلن دوباره 

دارد مطرح می شود.« 
این هنرمن��د عرصه موس��یقی می گوید: 
»»هنرانقاب« باید مبتنی بر: اوالً، نزدیک شدن 
اندیشه هنرمند به حقیقت جامعه و ثانیاً نزدیک 
ش��دن هنرمند به باورهای مذهبی که همراه با 
ایمان ویقین است، باشد و مفهوم دقیق بدهد. 
اآلن دس��تگاه فرهنگی، به سمت هنر برای هنر 
رفته اس��ت؛ درصورتی که هنر بایس��تی برای 
جامع��ه  و هم��راه با ش��ناخت و معرفت دینی 

می توان از نقاط قوت نمایش��گاه کتاب امسال 
به شمار آورد :

1 - امسال نشس��ت های سرای اهل قلم 
نمایش��گاه کتاب ته��ران در راس��تای تحقق 
رهنموده��ای رهب��ر معظم انق��اب در حوزه 
فرهنگ، نش��ر و کت��اب برنامه ریزی و تنظیم 
شده بود ؛ نشست هایی با موضوعات  »اقتصاد 
و فرهنگ«، »الگوی اسامی � ایرانی پیشرفت«، 
»س��بک زندگی ایرانی � اس��امی«، »اقتصاد 

باش��د؛ چرا ک��ه هنر، بنیان سازاس��ت و باید با 
معرفت وارد آن شد. پس باید بنیان های انقاب 
اسامی را در نظربگیریم و با یقین و ایمان اصلی 
و معرفت دینی کامل و متناسب با نیازهای واقعی 
و حقیقی جامعه وارد آن ش��ویم. اما اآلن شاهد 
فراموش ش��دن جامعه، مردم و روحیه انقاب 

اسامی هستیم.« 
جاوید معتق��د اس��ت: »هنرانقابی، باید 
جامعه را به تحرک وادارد و متناسب با نیازهای 
واقعی جامعه باشد؛ جامعه، خط فکری اش را از 
هنر می گیرد. درحال حاضر هنرمند ما، نیازهای 
واقعی جامعه را درک نکرده و بی ربط با اتفاقات 
ملی و واقعی جامعه کارمی کند و دوراز نیازهای 
جامعه حرف می زند. هنرانقابی، باید به حقیقت 
و واقعیت  و مس��ائل کش��ور جدی ترنگاه کند. 
وظیفه امروز هنرمندان بس��یجی، این است که 

باید یک انقاب هنری ایجاد کنند.« 
جاوی��د، درمورد رابطه بین اندیش��ه های 
شهید آوینی و هنرانقاب اسامی معتقد است: 
»آوینی، خیلی خوب در مورد هنرسینما حرف 
زد و آن را بازک��رد. برای هرهنری، یک بنیان و 
جنبشی باید باش��د؛ آوینی، به دنبال سینما و 
حقیقت بود و این را با س��اخت مس��تند »خان 
گزیده ها« درمورد بشاگرد نیز، ثابت کرد.« این 
پژوهشگرعرصه موسیقی، می گوید: »بعد از آن، 
آوینی دردوره هش��ت سال دفاع مقدس از نگاه 

فلسفی، به حقیقت دفاع مقدس پرداخت.«
جاوید، درمورد »هنر و هنرمند بسیجی« 
می گوید: »هنرمندان بسیجی، شناخت بنیادینی 
از زوایای دینی پیدا می کنند؛ بنابراین وقتی به 
عنوان هنرمند، فعالیت می کنند، باید هم، سطح 
توقع پایین تری داشته باشند، هم سطح علمی 
باالتر؛ چون در جایگاه ناقد هم وارد می شوند که 
بتوانند، هم آثار درخور توجه جامعه داخل و هم 
مورد توج��ه جامعه خارج و درعرصه بین الملل 
ب��رای ارائه و دفاع از بنیان های نظام اس��امی 

داشته باشند.
 بنابرای��ن هنرمن��د بس��یجی، باید ازنظر 
معرف��ت علمی و دینی باال باش��د؛ عرصه هنر 
را درداخل دردس��ت بگیرد و ازبنیان های نظام 
وانقاب اسامی درعرصه بین الملل دفاع کند.« 
این هنرمند معتقد اس��ت: »هنرمند بسیجی، 
باید این فضا را عوض کند و با ش��ناخت کامل، 
چیزهای مورد نیاز جامعه را ایجاد کند. و البته 
درعی��ن علمی حرکت ک��ردن، از حرکت های 
ش��تابزده و ش��عاری بپرهیزد و با دانش و علم 

پیش رود.«

در تاالر یاس یکی دیگر از نقاط قوت نمایشگاه 
کتاب امسال بود .برگزاری مراسم  رونمایی  از 
کتاب ه��ای جدید، برگزاری حدود 9  جلس��ه 
تخصص��ی در خصوص ادبیات انقاب و ش��عر 
پایداری، رمان انقاب اسامی، بیداری اسامی، 
انتقال مفاهیم دف��اع مقدس به کودکان و... و 
همچنین برگزاری نشست های تخصصی حوزه 
نش��ر مانند بحث درباره مساله کاغذ از جمله 
نشس��ت های مجمع ناش��ران انقاب اسامی 
در س��الن یاس در نمایش��گاه کت��اب بود که  
با اس��تقبال خوبی از س��وی بازدید کنندگان 
مواج��ه گردید. این تجرب��ه موفق می تواند  با 
قدرت و کیفیت بیش��تری در سال های آینده 

هم دنبال شود.
اما چند نکته!

1 – ع��دم حضور رهبر معظم انقاب در 
نمایشگاه امسال -  به دلیل کثرت مشغله های 
کاری - خسران بزرگی برای متولیان نمایشگاه 
بود که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. 
چرا که رهبر فرزانه انقاب به خاطر اهتمامی 
که به فرهنگ و اهالی فرهنگ دارند هر س��اله 
از نمایشگاه کتاب با اشتیاق بازدید کرده اند که 
این نشانه توجه ویژه  ایشان به موضوع علم و 
فرهنگ و کتاب است. امید آن که مسئولین با 
اتخاذ تمهیدات الزم در سال های آینده، زمینه 
این حضور پر برکت و تاثیر گذار را فراهم کنند. 
2 -  یکی از مش��کات نمایشگاه کتاب 
تهران این است که متاسفانه در نمایشگاه کتاب 
تهران مکان مناسبی برای استراحت اهالی قلم 
و بازدیدکنندگان وجود ندارد. این مشکل در 
تمام دوره  ها با ش��دت و ضعف وجود داش��ته 
است و مسئوالن برگزاری نمایشگاه برای حل 
آن باید در دوره های بعدی نمایشگاه چاره ای 
بیندیشند. ظاهرا یکی از راهکارهای حل این 
مش��کل، برگزاری نمایش��گاه در »باغ کتاب« 
اس��ت که به گفته کارشناسان این مکان نیز 
پاسخگوی استقبال گسترده و میلیونی مردم 
از نمایش��گاه کتاب نیس��ت. چرا که امکانات، 

گنجایش و زیرساخت های الزم را ندارد. 
3- وج��ود دستفروش��ان از دیگر معایب 

یادداشتی به انگیزه برپایی بیست وهفتمین نمایشگاه بین  المللی کتاب تهران 

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب
 رضا اسماعیلی                و چند نکته 

هنرمندان و »هنرانقالب اسالمی«
 مهدا شادمان

چرا که اهالی فرهنگ با برپایی این نمایش��گاه 
می توانستند س��لوک فرهنگی دولت جدید را 
مورد ارزیابی قرار دهند. از این منظر، دولت نیز 
با توجه به حساسیت های موجود، تمام تاش 
خود را به کار برد که از این آزمون با کارنامه ای 
قابل قبول و سربلند بیرون بیاید. به خصوص در 
سالی که از سوی رهبر معظم انقاب به عنوان 

سال »فرهنگ« نام گذاری شده است .
البته نمایش��گاه کتاب در تمام دوره  ها از 
نقاط قوت و ضعفی برخوردار بوده است که این 
مس��ئله نیز امری طبیعی ست، چرا که دیکته 
ننوش��ته غلط ندارد و وقتی وارد میدان کار و 
عمل می شویم، خود به خود در عرصه عمل با 

مشکاتی مواجه خواهیم بود .
اگر بخواهیم نمایش��گاه کتاب امس��ال را 
م��ورد نقد و ارزیابی قرار دهیم، برای آن که از 
دایره انصاف خارج نش��ویم باید به نقاط قوت 
آن نیز اش��اره کنیم. به زع��م من موارد زیر را 

مقاومتی«، »دیدگاه ه��ای راهبردی در حوزه 
کتاب و نش��ر«، »ارتقای کیفی نشر دینی در 
ای��ران«، »وضعیت شناس��ی نق��د در ایران« و 
»رونمای��ی از مجموعه آثار فاخر «و ... که این 
رویکرد هوشمندانه قابل  تقدیر و ستایش است .
2 - در این دوره ؛ دولت تاش خود را بر 
آن نهاده بود که بیشترین ناشران - چه خارجی 
و چه داخلی - در این نمایشگاه شرکت کنند.   
در مجم��وع حضور ناش��ران داخلی و خارجی 
در نمایشگاه امس��ال قابل توجه بود. البته در 
دوره های قبلی نیز حضور ناش��ران قابل توجه 
بود، ولی بدیهی ست که هر دولتی با توجه به 
مطالبات مردمی حساس��یت های ویژه خود را 
دارد و در برگزاری نمایشگاه سیاست های خود 
را در اولوی��ت کاری قرار می دهد که صد البته 
این سیاست  ها باید در چهارچوب سیاست های 

نظام تعریف شده باشد .
3 – برگزاری نشست های فرهنگی - ادبی 

نمایشگاه کتاب تهران است که دیدن مناظری 
از این دست در محوطه خیابان های نمایشگاه 
شایس��ته این رویداد بزرگ فرهنگی نیس��ت.  
ایجاد امکانات رفاه��ی، فرهنگی و اختصاص 
فضایی مدیریت شده به دستفروشان می تواند 

در سامان بخشیدن به این امر موثر باشد. 
4- نا آش��نایی مردم با  کتاب های خوب 
و ارزنده، یکی دیگر از کاس��تی های نمایشگاه 
کتاب اس��ت که البته این نقیصه، یک نقیصه 
عموم��ی اس��ت و در تمام دوره  ه��ا به نوعی 
ش��اهد آن بوده ایم. اگ��ر در خصوص معرفی 
کتاب اطاع رسانی مناسب تری صورت گیرد، 
مطمئنا مردم در زمان بازدید از نمایش��گاه با 
سهولت بیشتری کتاب های مورد نظر خویش 
را انتخاب می کنند و از سرگردانی و باتکلیفی 

نجات پیدا می کنند. 
این نوش��تار کوتاه را با دو پیش��نهاد در 
خصوص ش��یوه برگزاری نمایش��گاه کتاب به 
منظور گس��ترش  و تقوی��ت فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی به پایان می برم: 
پیش��نهاد اول، برگزاری نمایش��گاه های 
استانی کتاب در طول سال در تمام استان های 
کش��ور اس��ت. این امر عاوه بر تمرکز زدایی، 
راه را ب��رای فرهنگ س��ازی در حوزه کتاب و 
کتابخوانی هموار می کند و باعث رونق کتاب 
و کتابخوانی در تمام طول س��ال می شود که 

دستاورد خجسته ای است. 
پیش��نهاد دوم، برگزاری نمایش��گاه های 
فصل��ی کت��اب در تهران – البت��ه در ابعادی 
کوچک تر –است. تحقق این پیشنهاد عطش 
س��یری ناپذیر مردم فهی��م و فرهیخته ایران 
را ب��ه کت��ا ب و کتابخوانی بیش��تر می کند . 

اینچنین باد .

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
آرامش گستران آتیه سهامی خاص 

به شماره ثبت390290 و شناسه ملی 10320410230

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 به 

تصویب رس��ید. مؤسسه خدمات حسابداری و مش��اوره مدیریت امین 

محاس��ب قرن به شناسه ملی10320384696 به سمت بازرس اصلی و 

محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی2668952883 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخ��اب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

برابر حکم ش��ماره ������������������� صادره 
از ش��عبه 15 دادگاه خان��واده کرج زوجه فضه 
پی��ری به دفترخانه مراجع��ه نموده و تقاضای 
ثبت طاق را دارد ل��ذا به آقای مهدی مهری 
اخطار می ش��ود تا ی��ک هفته پس از رویت در 
دفترخانه حضور یابد. در غیر این صورت برابر 

قانون اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج 20 و طالق 16 کرج
سیدعلی میرسعیدی

920997261150295
92/7/6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

 برابر رای شماره 139360309007000028 مورخ1393/2/9هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین اینانلویغمورلو فرزند 
قاسم بش��ماره شناسنامه 63 صادره از بوئین زهرا در یک قطعه زمین 
جه��ت احداث جای��گاه س��وختگیری به مس��احت 10000 مترمربع 
پاک- فرعی از 77 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی واقع در بخش 
نه قزوین موس��وم ب��ه قریه فتح آباد، خریداری از مالک رس��می آقای 
حبیب ال��ه اینانلو یغمورلو محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/2/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/3/13
مسیب محمدی
 رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

به اس��تناد ماده 97 قانون تجارت و تبصره های 1و2و3 ماده 120 اساس��نامه 
ش��رکت برگزاری جلس��ات مجامع عمومی و فوق العاده راس س��اعت 9 و 11 
صبح روز جمعه مورخ 93/3/30 که در محل مس��جد جامع رانندگان برگزار 
می شود، ضمن دعوت به حضور و به اطاع کلیه سهامداران می رساند کسانی 
که نمی توانند در جلس��ات ش��رکت کنن��د به اماک آقای س��عیدی خیابان 
رزمن��دگان و یا آقای محمدعلی محمدی حداکث��ر تا مورخ 93/3/27 جهت 

دریافت برگ وکالت مراجعه نمایند. 
دس�تور کار جلس�ه: 1-اس��تماع گزارش هیات مدیره 2-اس��تماع گزارش 
بازرس��ی 3-اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و تکلیف سهام عضوهای متوفی 
ش��رکت تعاونی 4-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 5-انتخاب 
ب��ازرس اصل��ی وعلی البدل 6-طرح و تصویب اساس��نامه جدید تعاونی 7-در 
ضمن داوطلبان عضویت در س��مت هیات مدیره و ب��ازرس موظفند حداکثر 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی دعوت نامه کتبی خود را به دفتر 

تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند. 8-تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و مجمع فوق العاده 
سالیانه شرکت تعاونی مینی بوس داران شاهرود و حومه 

بشماره ثبت 311

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان ناحیه یک اهواز

بدینوس��یله اعام می گردد: اسامی اش��خاصی که پرونده کاسه آنها 
در اج��رای قانون فوق در هیئت های حل اخت��اف موضوع ماده یک 
آیین نام��ه اجرایی منجر به ص��دور رأی گردیده برابر م��اده 3 قانون 
مزب��ور مرات��ب در دو نوبت ب��ه فاصله پانزده روز جه��ت اطاع عموم 
آگهی می ش��ود تا هر کس نس��بت به تصرفات مفروزه و مالکیت آنان 
اعتراض داش��ته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و اماک اهواز تسلیم 
و رس��ید دریافت نماید و معترض مکلف اس��ت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواس��ت به مقامات قضائی تقدیم و گواهی 

تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نماید.
بخش سه

1- آق��ای حس��ین حیدری ب��ه ش��ماره شناس��نامه 1355 کد ملی 
1988151198 صادره بس��تان فرزند س��لطان نسبت به یکباب خانه 
در قس��متی از ششدانگ پاک 1559 به مساحت 104/60 متر مربع 
واقع در بخش سه اهواز خریداری شده از ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ره( بموجب مبایعه نامه 1216- 91/8/30
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/2/28

اسفندیاری نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی دعوت 
)انتخاب نمایندگان مرحله اول(

تاریخ انتشار: یکشنبه 93/2/28
بدینوس��یله به اطاع کلیه س��هامداران و اعضاء تعاونی س��هام عدالت 
شهرس��تان بروجرد می رساند جلسه انتخابات جهت انتخاب نمایندگان 
مرحله اول اعضاء ش��رکت تعاونی س��هام عدالت شهرستان بروجرد به 
شماره ثبت 1993 به منظور انتخاب نمایندگان مجمع جهت برگزاری 
جلس��ات مجامع عمومی ع��ادی و فوق العاده در مرحل��ه دوم از طریق 
صندوق اخذ رأی در روز پنج شنبه مورخ 93/3/8 از ساعت 8 صبح الی 
2 بعدازظهر در محل ش��رکت به آدرس بروجرد- خیابان بهار- خیابان 
ش��هید دادخواه )داور( پاک 79 تش��کیل می ش��ود. لذاکلیه داوطلبان 
نمایندگی مرحله اول می توانند تا تاریخ 93/3/7 جهت ثبت نام به دفتر 

تعاونی به آدرس فوق مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بروجرد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول »نوبت دوم«
بموج��ب دادنامه ش��ماره 92/300533 صادره در پرونده کاس��ه 3/920118 ش��عبه 
س��وم دادگاه عمومی شهرس��تان مایر موضوع پرونده اجرایی کاس��ه 920311 این 
اجرا محکوم علیه آقای مهدی فتح الهی محکوم اس��ت به پرداخت 700 عدد سکه طا 
تمام به��ار آزادی از فروش س��هم االرث متعلقه )برابر گواهی حص��ر وراثت 4/751/84( 
از مات��رک مرح��وم محمود فتح الهی )پ��در محکوم علیه( از پاک ثبت��ی 26 فرعی از 
2113 اصل��ی بخ��ش یک مایر در حق محکوم له صبا ش��املو از طریق مزایده، لذا بنا 
به درخواس��ت محکوم له به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک موصوف در 
این اجرا توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
اس��ت از س��اعت 10 الی 11 صبح مورخ 1393/3/20 در محل شعبه سوم دادگستری 
مایر از طریق مزایده به فروش برس��د مزایده از قیمت پایه کارشناس��ی شروع و به هر 
ش��خص حقیقی و یا حقوقی که باالترین قیمت را پیش��نهاد دهد فروخته خواهد ش��د 
10 درص��د وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخذ و مابقی ظرف مدت یکماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
دستور تملیک از سوی دادگاه مربوطه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در 
صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید س��پرده 
وی پ��س از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضب��ط و مزایده تجدید می گردد در 
صورت اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه 
انجام مزایده تا رس��یدگی به اعتراض از س��وی دادگاه مورد مزای��ده به خریدار تحویل 
نخواهد شد. ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده 
ب��ا هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن 

طبق نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد:
ملک موصوف تقریبا 1/5 دانگ از ششدانگ )22 شعیر از 96 شعیر( از منزل  مسکونی 
یک طبقه با قدمت 30 س��اله، با مصالح آهن و آجر )نیمه اس��کلت( واقع در خ سعدی، 
خ پروین، بعد از تقاطع فلسطین که با توجه به جمیع جهات ارزش کل ملک بر اساس 

قیمت کارشناسی 4/000/000/000 ریال )چهارصد میلیون تومان( برآورد می گردد.
مدیر اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی مالیر
 مهران نوبخت

ش�هرداری ش�اهرود در نظرد دارد مطالعات و طراح��ی پارکینگ طبقاتی 
خیابان امام)ره( را با ش��رح خدمات مش��روحه ذیل به طراحان و ش��رکتهای 
مش��اور )مهندس��ین مش��اور( واجد صاحیت واگذار نماید، لذا بدینوسیله از 
کلیه اش��خاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا ضمن 
مراجعه به ش��هرداری به آدرس ش��اهرود خیابان فردوس��ی امور قراردادها و 
دریافت اس��ناد مناقصه، نس��بت به ارس��ال مدارک خواسته ش��ده در پاکت 
دربس��ته تحویل دبیرخانه شهرداری ش��اهرود اقدام نمایند، ضمنا به منظور 
 www.shahrood.ir کسب اطاعات بیشتر به سایت شهرداری به نشانی

مراجعه و یا با تلفن 02332221208  تماس حاصل نمایند.
* ضمنا مهلت ارس��ال پیش��نهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 

93/3/12 خواهد بود.

»آگهی مناقصه«

سیدحسن میرفانی- شهردار شاهرود
تاریخ چاپ نوبت اول: 1393/2/28                   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1393/3/3

اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان سمنان در نظر دارد 
اجرای عملیات مربوط به سیس�تم اع�الم و اطفاء حریق 
واحدهای بایگانی و دفتر امالک ادارات ثبتی تابعه استان 
س�منان را از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی ب��ه پیمانکاران 

واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا از ش��رکت های صاحیت دار در ای��ن زمینه کاری دعوت به 
عمل می آید از تاریخ 93/3/1 لغایت 1393/3/4 جهت دریافت 
اسناد مناقصه به دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
س��منان واقع در خیابان طالقانی مقابل اداره کل امور اقتصاد و 

دارائی استان سمنان مراجعه نمایند.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 55/000/000 ریال 
می باش��د که متقاضیان بایستی مبلغ مذکور را به حساب بانکی 
ش��ماره 2171322801002 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده 
ثبت اس��ناد و اماک استان سمنان واریز و فیش بانکی مربوطه 
را ضمیمه اسناد شرکت در مناقصه )پاکت الف( تسلیم نمایند و 
یا نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه تضمین شرکت 

در مناقصه اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت اس��ناد مناقصه پایان وقت اداری مورخه 
1393/3/4 و آخرین مهلت تس��لیم پیش��نهادات لغایت پایان 
وقت اداری 1393/3/17 و گشایش پیشنهادات ساعت 10صبح 
مورخ��ه 1393/3/18 در محل اداره کل ثبت اس��ناد و اماک 

استان سمنان می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

)نوبت اول(
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان سمنان

اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان س�منان در نظر دارد 
اجرای عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم 
بایگانی ریلی مکانیکی در ادارات ثبتی تابعه استان سمنان 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالش��رایط 

واگذار نماید.
ل��ذا از ش��رکت های صاحی��ت دار در این زمین��ه کاری دعوت به 
عمل می آید از تاریخ 93/3/1 لغایت 93/3/4 جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دبیرخانه اداره کل ثبت اس��ناد و اماک استان سمنان 
واق��ع در خیابان طالقانی مقاب��ل اداره کل امور اقتصادی و دارائی 

استان سمنان مراجعه نمایند.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 175/000/000 ریال 
می باش��د که متقاضیان بایس��تی مبلغ مذکور را به حساب بانکی 
شماره 2171322801002 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان نزد بانک ملی شعبه مرکزی 
س��منان واریز و فیش بانکی مربوطه را تس��لیم نمایند و یا نسبت 
به ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه س��پرده تضمین شرکت در 

مناقصه اقدام و نسخه مربوطه را در پاکت )الف( تسلیم نمایند.
آخری��ن مهلت دریافت اس��ناد مناقصه پایان وق��ت اداری مورخه 
1393/3/4 و آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادات لغایت پایان وقت 
اداری 1393/3/17 و گشایش پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخه 
1393/3/18 در محل اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

)نوبت اول(

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان سمنان

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

نام سازمان مناقصه گزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
موض�وع مناقصه یک مرحله ای: عبارت است از نگهداری 62 هکتار فضای 
س��بز و انجام 23 هکتار خدمات محوطه برای مدت یکس��ال به ش��رح اسناد 

مناقصه.
مهلت دریافت اس�ناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا س��اعت 12 روز 

پنجشنبه مورخ 93/3/1 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: ته��ران - خیابان ولی عصر - جنب مس��جد بال - 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم - ام��ور خرید و قراردادها - دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری 
65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج( - پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکت ارزیابی کیفی به صورت جداگانه و 
پاکات )الف، ب و ج( بایستی به صورت درب بسته درون 1 پاکت الک و مهر 
شده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 93/3/17 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات 

اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
محل وتاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکت های ارزیابی کیفی راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 93/3/18 در دفتر 
مدیر امور خرید و قراردادها بازگشایی می گردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکت هایی ک��ه در مرحله ارزیابی کیفی پس از نظ��ر کمیته فنی بازرگانی 
حائز ش��رایط شده باشند پاکت الف آنها راس س��اعت 15 روز دوشنبه مورخ 
93/3/19 در دفت��ر معاون محترم اداری و مالی س��ازمان بازگش��ایی خواهد 
ش��د. در صورتیکه مناقصه گران تضمین کافی در پاکت الف ارائه نموده باشند 

پاکات ب و ج آنها نیز در همان محل و همان روز بازگشایی خواهد شد.
ش��رکت کننده می بایستی دارای مجوز صاحیت انجام امور از مراجع ذیصاح 

باشد.
برای کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل 

فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/17

)اداره کل امور کاال(

نوبت دوم
نام سازمان مناقصه گزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.

موضوع مناقصه یک مرحله ای: عبارت اس��ت از انجام خدمات تنظیفی به 
متراژ 242000 متر مربع فضای اداری فعال و اداره 450 باب آبدارخانه برای 

مدت یکسال به شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اس�ناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا س��اعت 12 روز 

پنجشنبه مورخ 93/3/1 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: ته��ران - خیابان ولی عصر - جنب مس��جد بال - 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم - ام��ور خرید و قراردادها - دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری 
65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج( - پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 4/000/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکت ارزیابی کیفی به صورت جداگانه و 
پاکات )الف، ب و ج( بایستی به صورت درب بسته درون 1 پاکت الک و مهر 
شده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 93/3/17 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات 

اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
محل وتاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکت های ارزیابی کیفی راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 93/3/18 در دفتر 
مدیر امور خرید و قراردادها بازگشایی می گردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکت هایی ک��ه در مرحله ارزیابی کیفی پس از نظ��ر کمیته فنی بازرگانی 
حائز ش��رایط شده باشند پاکت الف آنها راس س��اعت 15 روز دوشنبه مورخ 
93/3/19 در دفت��ر معاون محترم اداری و مالی س��ازمان بازگش��ایی خواهد 
ش��د. در صورتیکه مناقصه گران تضمین کافی در پاکت الف ارائه نموده باشند 

پاکات ب و ج آنها نیز در همان محل و همان روز بازگشایی خواهد شد.
ش��رکت کننده می بایستی دارای مجوز صاحیت انجام امور از مراجع ذیصاح 

باشد.
برای کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل 

فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/16

)اداره کل امور کاال(

نوبت دوم
نام سازمان مناقصه گزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.

موض�وع مناقص�ه یک مرحله ای: عبارت اس��ت از انج��ام خدمات اداری، 
ماشین نویس��ی و نامه رس��انی به می��زان 3830400 س��اعت کار برای مدت 

یکسال به شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اس�ناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا س��اعت 12 روز 

پنجشنبه مورخ 93/3/1 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: ته��ران - خیابان ولی عصر - جنب مس��جد بال - 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم - ام��ور خرید و قراردادها - دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری 
65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج( - پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 5/000/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکت ارزیابی کیفی به صورت جداگانه و 
پاکات )الف، ب و ج( بایستی به صورت درب بسته درون 1 پاکت الک و مهر 
شده تا ساعت 16روز شنبه مورخ 93/3/17 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات 

اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
محل وتاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکت های ارزیابی کیفی راس ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 93/3/18 در دفتر 
مدیر امور خرید و قراردادها بازگشایی می گردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکت هایی ک��ه در مرحله ارزیابی کیفی پس از نظ��ر کمیته فنی بازرگانی 
حائز ش��رایط شده باشند پاکت الف آنها راس س��اعت 15 روز دوشنبه مورخ 
93/3/19 در دفت��ر معاون محترم اداری و مالی س��ازمان بازگش��ایی خواهد 
ش��د. در صورتیکه مناقصه گران تضمین کافی در پاکت الف ارائه نموده باشند 

پاکات ب و ج آنها نیز در همان محل و همان روز بازگشایی خواهد شد.
ش��رکت کننده می بایستی دارای مجوز صاحیت انجام امور از مراجع ذیصاح 

باشد.
برای کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل 

فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/15

)اداره کل امور کاال(

نوبت دوم


