«مرغ بیست میلیونی» روی دست میرطاهر مظلومی

فیلم ســینمایی «مرغ بیســت میلیونی» به تهیهکنندگی قدرتاهلل صلحمیرزایی و کارگردانی حامد صلحمیرزایی در حال حاضر در مرحله پیش
تولیــد قــرار دارد و با انتخاب کامل عوامل و بازیگــران بهزودی مقابل دوربین خواهد رفت .این فیلم ماجرای دو جوان جویای کار را روایت میکند
که در این مســیر موقعیتهای طنز و کمیکی گریبانشــان را میگیرد.تاکنون حضور میرطاهر مظلومی و مهدی نامداری در این پروژه قطعی شــده
اســت .دیگر عوامل «مرغ بیســت میلیونی» عبارتند از :مدیر فیلمبرداری :فرهاد محمودی ،مدیر صدابرداری :علیرضا پاکنهاد ،طراح گریم:
فرزانه جدید ،طراح صحنه و لباس :مایا امیدی ،دســتیار کارگردان :علیرضا غفران ،منشــی صحنه :شقایق صادق ،مدیر تولید :سینا حسنیکیا و
مدیر روابط عمومی :فرشته ملکمحمود.

سبک زندگی اسالمی ایرانی

حريم خانه و زندگى

منظــور ،حريــم زمينــى و جغرافيايــى نيســت ،بلكــه
حريــم حقوقــى و آســايش و آزادى افــراد ،منظــور
اســت .زندگــى شــخصى افــراد و اوضــاع خصوصــى
داخــل خانــه و روابــط درونــى ،حــد و حريمــى دارد
كــه بايــد گرامــی داشــته شــود ،تــا روابــط دوســتى
وصمیمیــت نيــز محفــوظ بمانــد ،چــرا كــه تجــاوز
بــه ايــن حريــم و مراعــات نكــردن ايــن حــق،
دشــمنيهايى را در پــى دارد.
بگذاريــد ســخن را ايــن گونــه آغــاز كنيــم ،بــا طــرح
يــك ســؤال:
آيــا شــما دوســت داريــد كســى ســرزده و بــى خبــر،
وارد خانــه شمابشــود؟
آيــا ناراحــت نمــى شــويد اگــر ديگــران ،بــدون
رضايــت شــما در كيــف وكمــد يــا اتــاق و محــل كار
شــما را بــاز كننــد؟
آيــا از ديــد زدن ديگــران بــه دســت خــط و نوشــته
هــاى محرمانــه ياخصوصــى تــان ،بدتــان نمــى آيــد؟
آيــا اگــر كســى از اســرار شــما آگاه شــود ،يــا
آنكــه خودتــان رازى را باكســى در ميــان بگذاريــد،
بخصــوص اگــر راز خانوادگــى و مربــوط بــه زندگــى
خصوصــى شــما باشــد ،او هــم بــه ديگــران برســاند،
خــوب اســت؟
آيــا خوشــتان مــى آيــد كــه بــدون رضايــت شــما،
كســى در امــوال و وســايل شــما تصــرف کنــد؟
ديــد زدن به درون خانــه ديگران چطور؟
اينهــا و مســايلى از ايــن قبيــل ،نشــان مــى دهــد كــه
شــما بــراى زندگــى وخانــه خويــش ،حريمــى قائــل
هســتيد و دوســت نداريــد كــه آنهــا ناديــده گرفتــه
شــود .مراعــات يــا عــدم مراعــات ايــن نــكات نيــز ،از
جملــه موضوعــات «اخــاق معاشــرتى » اســت كــه در
اســام بــراى آن قانــون و حكــم خــاص وجــوددارد.
ايــن مســاله را كمــى بازتــر مطــرح مــى كنيــم:
خانــه ،يا محل آرامــش و ايمنى
بــه محــل مســكونى هــر فــرد يــا خانــواده اى،
«مســكن » هــم گفتــه مــى شــود.يعنى اينكــه خانــه،
محــل قــرار و اســتقرار و آرامــش و ســكون خــود
واطمينــان خاطــر اســت .از ايــن رو ،انســان بايــد
در محــل ســكونت خويش،احســاس امنيــت و آرامــش
داشــته باشــد .بــراى تاميــن ايــن «احســاس آرامــش
»نيــز ،اقدامهــاى گوناگونــى الزم اســت .از طــرز
معمــارى خانــه و نداشــتن توجــه بــر آن و مناســب
بــودن همســايه هــا گرفتــه ،تــا نحــوه ارتبــاط
ديگــران وهمســايگان و ترددكننــدگان بــه خانــه.
در اتــاق خصوصــى ،نبايــد كســى تــرس ورود
ناگهانــى ديگــران راداشــته باشــد .در خانــه شــخصى
هــم ،نبايــد ديگــران بــى اجــازه يــا بــى رضايــت
ياســرزده وارد شــوند .اگــر خانــه اى ایمــن از
ديــد زدن ديگــران وچشــم چرانــى نگاههــاى آلــوده
نباشــد« ،مســكن » نيســت ،بلكــه عامــل تشــنج
واضطــراب اســت.
اينكــه بايــد بــر در خانــه يــا اتــاق« ،پــرده » باشــد،
بــراى جلوگيــرى از افتــادن نــگاه نــاروا بــه درون
خانــه اســت .اينكــه قبــل از ورود بــه خانــه اى بايــد
در زد،اجــازه گرفــت و خبــر داد ،بــراى هميــن نكتــه
اســت .البتــه ،هــم صاحــب خانــه بايــد در تجهيــز
خانــه اش و تاميــن وســايلى كــه بــه ايــن «ايمنــى »
و «آرامــش » و«آســايش » كمــك مــى كنــد بكوشــد،
هــم رهگــذران ،همســايگان ،طبقــات بــاال وخانــه
هــاى کنــاری بايــد نــگاه خــود را كنتــرل كننــد.
اگــر بــر در خانــه اى پــرده نباشــد ،بايــد كنــار
راســت يــا چــپ ايســتاد و درزد و يــا صاحبخانــه
را صــدا كــرد ،تــا چشــم بــه درون خانــه نيفتــد.
پيامبــر اكــرم(ص) كــه رفتــارش مايــه درس و الگــو
بــراى همــه اســت،وقتى بــه در خانــه كســى مــى
آمــد ،رو بــه روى در نمــى ايســتاد بلكــه ســمت
راســت يــا چــپ قــرار مــى گرفــت و مــى فرمــود:
«الســام عليكــم » .بــا ايــن ســام دادن بلنــد ،اجــازه
ورود مــى گرفــت .زيــرا آن روزهــا هنــوز معمــول
نشــده بودكــه همــه در برابــر خانــه شــان پــرده
بياويزند(.تفســیرفخررازی،ج ،۲۳ص  )۱۹۸يــك بــار
هــم «ابوســعيد خــدرى » روبــه روى خانــه حضــرت
ايســتاد و اجــازه ورود خواســتند .حضــرت فرمــود:
روبــه روى در ،اجــازه ورود نگیریــد! (تفســیرفخررازی
،ج ،۲۳ص . )۱۹۸
وقتــى اشــخاص بــه خانــه شــخصى خــود وارد مــى
شــوند ،نوعــى «پناهــگاه » امــن و آســوده را انتخــاب
کــرده اندتــا اســتراحت كننــد و آزاد باشــند .ايــن
نكتــه واجــب مــى كنــد كــه حريــم و حرمــت داخــل
منزلهــا حفــظ شــود وبــى اجــازه ،كســى وارد خانــه
هــا نشــود.
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أَ ْق َصا َهــا ب ِ ِقلَّ ـ ِة الشُّ ـ ْك ِر .و فرمــود (ع) :چــون ســرآغاز نعمــت بــه شــما
رســد بــا كــم سپاســى دنبالــه آن را نبريــد .امام(علیــه الســام) در ایــن
ســخن حکمــت آمیــز بــه نکتــه دیگــرى دربــاره آثــار شــکر نعمــت و
آثــار کفــران بیــان مــى کنــد و مــى فرمایــد« :هنگامــى کــه مقدمــات
نعمــت هــا بــه شــما روى مــى آورد دنبالــه آن را بــه واســطه کمــى
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شــکرگزارى از خــود دور نســازید» (إ ِ َذا َو َصلَـ ْ
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انســان وارد مــى شــود و وظیفــه انســان هوشــیار ایــن اســت کــه بــه
اســتقبال نعمــت بــرود و اســتقبال از آن راهــى جــز شــکرگزارى نــدارد.
هــرگاه بــا آغــاز روى آوردن نعمــت بــه شــکر قلبــى و زبانــى و عملــى
بپــردازد ادامــه خواهــد یافــت و تــا پایــان آن نصیــب انســان مــى شــود
و بــه تعبیــر دیگــر بــه گفتــه بعضــى از شــارحان نهــج البالغــه ،نعمــت
هــا ماننــد گــروه هــاى پرنــدگان اســت کــه وقتــى تعــدادى از آنهــا بــر
شــاخه درختــى نشســتند بقیــه تدریجــا بــه دنبــال آنهــا مــى آینــد و
شــاخه هــا را پــر مــى کننــد ولــى اگــر گــروه اول صــداى ناهنجــار و
حرکــت ناموزونــى بشــنوند یــا ببیننــد فــرار مــى کننــد و بقیــه هــم
بــه دنبــال آنهــا مــى رونــد و صحنــه از وجودشــان خالــى مــى شــود.
همچنیــن بســیارى از نعمــت ها بــه صورت تدریجــى زوال مــى پذیرند
هــرگاه انســان در آغــاز زوالــش هوشــیار باشــد و بــه شــکر قلبــى و

گــو یــی اظهــار کــرد :خوشــبختانه مــردم از ایــن ســریال

خوششــان آمــده اســت .ایــن نکتــه را در عکــس العمــل هایــی

کــه مــردم بــه مــن نشــان میدهنــد دریافتــم .البتــه در
ایــن میــان نقدهایــی نیــز وجــود دارد .بــرای مثــال عــد های

میگوینــد کــه برخــی بخشهــای فیلمــش شــعاری اســت،

امــا وقتــی بــا آنهــا صحبــت میکنــم آنهــا نیــز میپذیرنــد
در ایــن ســریال شــعار داده نشــده اســت.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال چــرا بایــد چنیــن ســریال

هایــی ســاخت؟ گفــت :اگــر مــا نتوانیــم خــود مشــکالت و
معضــات مــان را بیــان کنیــم بــه شــبکههای معانــد اجــازه

داد هایــم تــا بــا اهــداف مغرضانــه بــه موضوعــات اینچنینــی

بپردازنــد و ذهنیــت مــردم را مســموم کننــد .در حقیقــت

بایــد بگویــم «دادســتان» کاریســت کــه بــر پایــه نقــد ســازنده
تولیــد شــده اســت.این بازیگــر ادامــه داد :هــرگاه مــا بتوانیــم

در آثــار نمایشــی ،مشــکالت خــود را بازگــو کنیــم ،مطمئنــاً

بــرای آن راه حــل هایــی نیــز پیــدا خواهیــم کــرد .در همیــن
راســتاامیدوارم تولیداتــی نظیــر دادســتان بیشــتر شــود تــا

5

www.serajonline.com - @serajname

فرهنگ و هنر و اجتماعی

حکمت  13نهج البالغه :شکر ،راه تداوم نعمتها

زبانــى و عملــى بپــردازد مانــع بازگشــت و زوال تدریجــى آن مــى
شــود.این ســخن در اصــل برگرفتــه از قــرآن مجیــد اســت کــه مــى
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ـم
ـن شَ ـ َک ْرت ُْم الَ َ
ـم َول َ ِئـ ْ
ـم ل َ ِئـ ْ
ـن َکف َْرتُـ ْ
زیدن َُّکـ ْ
ـأ َّذ َن َرب ُّ ُکـ ْ
ـدید) بــه خاطــر بیاوریــد زمانــى کــه پروردگارتــان
إ ِ َّن َعذابــی لَشَ ـ ٌ
اعــام داشــت اگــر شــکرگزارى کنیــد (نعمــت خویــش را) بــر
شــما خواهــم افــزود و اگــر ناسپاســى مجازاتــم شــدید اســت».قرآن
مجیــد سرگذشــت بســیار عبــرت آمــوزى از قــوم ســبأ نقــل مــى
کنــد کــه خداونــد نعمــت بســیار وافــرى بــه آنهــا داد و فرمــود:
ـور)ازروزى
ـم َواشْ ـ ُک ُروا ل َ ُه بَلْـ َ
«( ُک ُلــوا ِمـ ْ
ـن ِر ْز ِق َرب ِّ ُکـ ْ
ـد ٌة َط ِّی َبـ ٌة َو َر ٌّب َغ ُفـ ٌ
پروردگارتــان بخوریــد و شــکر او را بــه جــا آوریــد شــهرى پــاک و
پاکیــزه در اختیــار شماســت و پــروردگارى آمرزنده».ولــى آنهــا بــه
کفــران پرداختنــد و ســد عظیمــى کــه ســبب آبــادى کشــور آنهــا
شــده بــود بــر اثــر ســیالب و عوامــل دیگــر در هــم شکســت و تمام
آبــادى و بــاغ هــا و مــزارع ویــران شــد بــه گونــه اى کــه نتوانســتند
در آنجــا بماننــد و ناچــار در اطــراف متفــرق شــدند.قرآن در اینجــا
ـروا َو َهـ ْ
مــى افزایــد(« :ذلِـ َ
ُور)
ـک َج َزیْنا ُهـ ْ
ـل ن ُجــازی إِالَّ ال ْ َکف َ
ـم ب ِمــا َک َفـ ُ
ایــن کیفــر را بــر اثــر کفرانشــان بــه آنهــا دادیــم و آیــا جــز کفــران
کننــده را کیفــر مــى دهیم».روایــات فراوانــى دربــاره اهمیــت شــکر
از پیغمبــر اکرم(صلــى اهلل علیــه وآلــه) و امامــان معصوم(علیهــم

علی سلیمانی  « :دادستان » شعار نمیدهد

علــی ســلیمانی بازیگــر ســریال «دادســتان» در گفــت و
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مســائل و مشــکالت مــردم بــه صــورت تصویــری در جلــوی

دیــد مســئوالن قــرار گیــرد .در ضمــن ایــن چنیــن کارهایــی

کمــک میکنــد فضــای امیــد در جامعــه زنــده شــود چــون
مــردم متوجــه خواهنــد شــد کــه حر فهــا و نقدهــا آنهــا

شــنیده مــی شــود.

وی دربــاره اولیــن تجربــه همــکاری اش بــا مســعود

د هنمکــی چنیــن توضیــح داد :وقتــی بــرای اولیــن بــار
بــا ایــن ســینماگر مواجــه مــی شــوید ،بــه نوعــی شــگفت
خواهیــد شــد ،چــون وی بــه شــدت بــه روی اخالقیــات و
مســائل اســامی تاکیــد دارد .مــن در طــول همــکاری بــا او

هیچــگاه ســخن و کالم بــه غیــر محترمانــه از وی نشــنیدم.

ســلیمانی متذکــر شــد :دربــاره تیــم بازیگــری بایــد بگویــم

کــه انتخا بهــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت چــون

حضــور بازیگــران بــا تجربــه در کنــار بازیگــران جــوان
اتفــاق خوبــی را رقــم زده اســت.

وی در خاتمــه تاکیــد کــرد :ایــن تولیــدات میتواننــد

جریا نســاز باشــد چــون مــردم متوجــه خواهنــد شــد کــه
مطالباتشــان مغفــول نمیمانــد.

آگهی مزایده نوبت اول

واحد اجرای شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره له امیر حسین پناهیده با وکالت آقای
طاوسی علیه حسن فالحت مهابادی مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته مبلغ طبق تعرفه ریال ریال بابت
هزینه دادرسی مبلغ طبق تعرفه ریال بابت حق الوکاله وکیل مبلغ طبق تعرفه بابت هزینه کارشناسی ومبلغ طبق
شاخص بانک مرکزی ریال بابت خسارت تاخیر تادیه اززمان صدورچک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای
کاالوخدمات اعالمی از بانک مرکزی و مبلغ %۵کل مبلغ محکوم به ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال
محکوم علیه شامل :یک دستگاه برش سنگ واقع در کاشان جاده مشهد اردهال بعد از ایران گالب راهب به مالکیت
آقای حسن فالحت مهابادی این دستگاه ساخت ایران شرکت نوین صنعت بوده و دارای تابلو توزیع و فرمان به ابعاد ۷۰
در  ۴۰بوده که کلید اتوماتیک اصلی  ۴کنتاکتور ،فیوز مینیاتوری تک فاز و سه فاز است .و اینورتردلتاوplc_ls_ic5
کامل است ،یک میز کارگیری به ابعاد  ۳۰۰در  ۷۰سانتی متری است که دارای سه حرکت در جهات  x, y, zتوسط
الکتروموتور گیربکس بوده و یک موتور چینی و دو الکتروموتور گیربکس و با توجه به وضعیت دستگاه قیمت ارزش
پایه مزایده به مبلغ ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نودو شش میلیون تومان برآورد و ارزیابی گردیده است .توقیف و پس از جری
تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی /منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است.
در تاری۹۹/۱۲/۲۷ساعت۱۱صبح واحد اجرای شعبه اول حقوقی به مزایده می گذارد به هر کس یا کسانی که از مبلغ
کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به وی فروخته میشود خریدار میبایست ۱۰
درصد از ارزش کل اموال را فی مجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای
احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین
شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننمایند سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
خواهد گردید کسانی که مایلند اموال را مالحظه و بازدید نمایند می توانند  ۵روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای
شعبه اول
حقوقی دادگستری کاشان مراجعه نمایند.
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان

الســام)به دســت مــا رســیده کــه اهمیــت ایــن فضیلــت انســانى را
آشــکار مــى ســازد.امام صادق(علیــه الســام) مــى فرمایــد« :إ ِ َّن َّ
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متعــال بــه گروهــى از مــردم نعمــت داد ،امــا آنهــا شــکرش را بــه جا
نیاوردنــد در نتیجــه آن متــاع مایــه وبالشــان شــد و گروهــى از مردم
را بــه مصائبــى گرفتــار کــرد لکــن آنهــا صبــر کردنــد و (شــکرگزار
بودنــد) در نتیجــه مصیبــت هــا بــه نعمــت هــا تبدیــل شــد».در
اینجــا دو ســؤال باقــى مــى مانــد :نخســت ایــن کــه حقیقــت شــکر
چیست؟شــکر ســه مرحلــه دارد :مرحلــه قلبــى کــه انســان از نعمت
هــاى خــدا خشــنود و راضــى و سپاســگزار باشــد و مرحلــه زبانــى
کــه آنچــه را درون قلــب اوســت بــر زبــان جــارى ســازد ولــى از
همــه مهــم تــر مرحلــه عملــى شــکر اســت و آن بــه طــور شــفاف
ایــن اســت کــه از نعمــت هــاى الهــى درســت بهــره بــردارى کنــد
و اهــداف ایــن مواهــب را در نظــر گیــرد و بــه ســوى آن اهــداف
حرکــت کنداگــر خــدا عقلــى بــراى درک نیــک و بــد بــه او داده از
ایــن عقــل در مســیر شــیطنت اســتفاده نکنــد و اگــر او را مشــمول
موهبــت آزادى کــرده از ایــن آزادى بــراى پیشــرفت و تکامــل بهــره
گیــرد نــه در مســیر بــى بنــد و بــارى و گنــاه و فســاد همچنیــن

در مــورد اعضــاى بــدن کــه هــر کــدام موهبتــى عظیــم اســت و
در مــورد مــال و ثــروت و فرزنــد و همســر .بســیارند کســانى کــه
شــکر قلبــى و زبانــى دارنــد ولــى در مرحلــه شــکر عملــى مقصرنــد.
اگــر در مفهــوم شــکر بــه آن گونــه کــه در بــاال گفتــه شــد دقــت
کنیــم فلســفه آن نیــز روشــن مــى شــود ،زیــرا ایــن مواهــب مــال
مــا نیســت ،از ســوى دیگــرى اســت و آن را بــراى اهــداف خاصــى
آفریــده و اگــر در غیــر آن اهــداف بــه کار گرفتــه شــود خیانــت در
آن نعمــت اســت.از اینجــا پاســخ ســؤال دیگــرى نیــز روشــن مــى
شــود کــه خــدا چــه نیــازى بــه تشــکر و سپاســگزارى مــا دارد.
ممکــن اســت انســان هــا بــا سپاســگزارى تشــویق شــوند و آرامــش
روحــى پیــدا کننــد .خــدا کــه نیــازى بــه اینهــا ندارد.ولــى از آنچــه
در بــاال گفتــه شــد فهمیدیــم کــه ســخن از نیــاز خــدا در میــان
نیســت ســخن از نیــاز مــن اســت کــه اگــر نعمــت هــا و مواهــب
الهــى را کــه بــراى اهــداف خاصــى اســت در غیــر آن بــه کار گیــرم
طبیعــى اســت کــه از آن محــروم خواهــم شــد ،زیــرا خداونــد حکیم
اســت و حکیــم ایــن مواهــب را بــه افــراد الیــق و وظیفــه شــناس
مــى دهــد .اضافــه بــر ایــن کســانى کــه نعمــت هــاى الهــى را ضایع
مــى کننــد و در غیــر اهــداف آن مصــرف مــى نماینــد در واقــع
اهانتــى بــه ســاحت قــدس پــروردگار کــرده انــد و از ایــن جهــت
درخــور عقوبتــى هســتند

آگهی مزایده نوبت اول

به اطالع عموم میرساند دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آران و بیدگل در نظر دارد جهت محکومیت آقای احسان
مهرانیان فرزند تقی به پرداخت ۱/۰۷۱/۲۰۶/۹۸۱ریال در حق آقای محمد فروغی زاده و ۲۴/۰۷۰/۰۰۰ریال نیم عشر
در حق دولت بخشی از ملک توقیفی از محکوم علیه به شرح ذیل و آدرس آران و بیدگل خیابان امامزاده قاسم نرسیده
به کوچه میثاق  ،۱۷نبش خیابان را از طریق مزایده به فروش برساند مزایده روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ساعت
 ۹:۳۰صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آران و بیدگل برگزار می گردد و مال موضوع
مزایده به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار میشود الزم است خریدار  ۱۰درصد ارزش مال را طی فیش
و با شناسه به حساب سپرده واریز نماید کسانی که مایل به بازدید از اموال هستند میتوانند  ۵روز قبل از مزایده به
دفتر اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنها داده شود الزم به توضیح است صرفاً معادل محکوم به از ملک به فروش
خواهد رسید و مقرر شده این مقدار از محل فروش معادل ارزش طبقه همکف و اتاق طبقه اول حاضر میشود نظر
کارشناسی :به نام خدا ریاست محترم شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان راور سالم احتراماً عطف به ابالغیه
شماره۹۹۱۰۱۰۳۶۲۰۳۰۱۴۷۶تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵به شماره بایگانی پرونده  ۹۹۰۰۴۱۸در رابطه با ارزیابی طبقه همکف و
اتاق طبقه اول ملک به شماره ثبتی ۱۳۷۰فرعی مفروز و مجزا شده از  ۷۰۶فرعی از  ۲۲۶فرعی از  ۲۸۴۰اصلی واقع در
بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که سه دانگ آن به نام آقای احسان مهرانیان می باشد .از ملک مورد نظر واقع در آران
بیدگل خیابان امامزاده قاسم بازدید به عمل آمد گزارش کارشناسی به شرح ذیل بعرض می رسد ساختمان در دو طبقه
زیرزمین و همکف و یک باب اطاق و سرویس بهداشتی و خرپشته در طبقه اول می باشد اسکلت ساختمان مصالح بنایی
دیوار باربر و ستون با شناژ کف و بدون شناژ قائم بوده و سقفها آهن پوش می باشند عرصه ملک مورد نظر طبق سند
برابر  ۳۰۰متر مربع بوده و جمع کل اعیانی ساختمان با احتساب خرپشت برابر ۳۶۵/۷متر مربع است .نمای ساختمان
رومی و بخشی سنگی و کف حیاط نزاع قدمت ساختمان حدود  ۱۰سال می باشد ضمن به استحضار می رساند در زمان
بازدید آقای احسان مهرانیان در زیر زمین ساختمان سکونت داشتند و بنا به اظهارات جدید نامبرده فرزندانشان از اتاق
های طبقه همکف جهت مطالعه و خواب استفاده می نماید با توجه به موارد فوق ارزیابی به شرح ذیل اعالم می گردد
الف :آقای مهرانیان توجه به اینکه طبق انتظارات نامبرده امتیازات به نام ایشان می باشد هزینه ان را پرداخت باشد_۱
ارزش طبقه همکف با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و عمق عرصه و شرایط عرضه و تقاضا و معابر دسترسی و کیفیت
ساختمان و قدمت بنا با قدرالسهم از عرصه حیاط سازی و راه پله طبقه اول بدون در نظر گرفتن قدرالسهم امتیازات
برابر ۱/۱۶۰/۶۱۴/۰۰۰تومان( یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون وششصدوچهارده هزار تومان) ارزیابی و اعالم می
گردد _۲ .ارزش اطاق طبقه اول و سرویس بهداشتی آن با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و عمق عرصه و شرائط عرضه
و تقاضا و معابر دسترسی و کیفیت ساختمان و قدمت بنا باقدرالسهم از عرصه و حیاط سازی و راه پله طبقه اول بدون
در نظر گرفتن قدرالسهم امتیازات برابر۱۷۵/۸۴۷/۰۰۰ .تومان یکصد و هفتادو پنج میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار
تومان ارزیابی و اعالم می گردد .ب_ در صورتی که هزینه انشعابات به نسبت سهم هر یک از مالکین از ملک پرداخت شده
باشد _۱ارزش طبقه همکف با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و عمق عرصه و شرایط عرضه و تقاضا و معابر دسترسی
و کیفیت ساختمان و قدمت بنا با قدر السهم از عرصه و حیاط سازی و راه پله طبقه اول با در نظر گرفتن قدرالسهم
امتیازات برابر۱/۱۶۳/۱۷۴/۰۰۰تومان (یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان)
ارزیابی و اعالم می گردد _۲ارزش اطاق طبقه اول و سرویسبهداشتی آن با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و عمر
عرصه و شرایط عرضه و تقاضا و معابر دسترسی و کیفیت ساختمان و قدمت بنا با قدر السهم از عرصه و حیاط سازی و راه
پله طبقه اول با در نظر گرفتن قدرالسهم امتیازات برابر ۱۷۶/۲۳۵/۰۰۰تومان( یکصدوهفتادوشش میلیون و دویست و
سی پنج هزار تومان) ارزیابی و اعالم می گردد.
نظرتکمیلی کارشناسی
 _۱ارزش طبقه همکف که سه دانگ آن به نام آقای احسان مهرانیان می باشد با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و
عمق و عرصه و شرایط عرضه و تقاضا و معابر دسترسی و کیفیت ساختمان و قدمت بنا با قدرالسهم از عرصه و راه پله
طبقه اول بدون در نظر گرفتن قدرالسهم امتیازات برابر۱/۱۶۰/۶۱۴/۰۰۰تومان (یک میلیارد ویکصد و شصت میلیون و
ششصدوچهارده هزار تومان) ارزیابی و اعالم می گردد _۲ .ارزش اطاق طبقه اول آن که سه دانگ آن به نام آقای احسان
مهرانیان می باشد با لحاظ نمودن موقعیت مکانی و بر و عمق عرصه و شرایط عرضه و تقاضا و معابر دسترسی و کیفیت
ساختمان و قدمت بنا با قدر السهم ازعرصه و حیاط سازی و راه پله طبقه اول بدون درنظرگرفتن قدر السهم امتیازات
برابر ۱۷۵/۸۴۷/۰۰۰تومان (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار تومان) ارزیابی و اعالم می
گردد _۳.امتیازات آب و برق و گاز کل ساختمان به نام آقای مهرانیان می باشد که برابر (۵/۵۰۰/۰۰۰پنج میلیون وپانصد
هزار تومان) ارزیابی و اعالم می گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهــی تغییــرات شــرکت چینــه گســتر اســپادانا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  957و شناســه ملــی
 10861786673بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1395/01/09تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از محــل مطالبــات حــال شــده و صــدور ســهام جدیــد از مبلــغ  1000000ریــال
بــه مبلــغ  800000000ریــال افزایــش یافــت و مــاده  5اساســنامه بشــرح زیراصــاح شــد :ســرمایه شــرکت
مبلــغ  800000000ریــال نقــدی اســت کــه بــه 80000ســهم بــا نــام عــادی 10000ریالــی منقســم گردیــده
و تمامــا پرداخــت شــده اســت .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری خمینــی شــهر ()1104419

آگهــی تغییــرات شــرکت الکترونیــک و منبــع تغذیــه نــگار بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  1642و
شناســه ملــی  10260193281بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/04/13رســول کاظمــی نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی  1090285930و محمدعلــی کاظمــی نجــف
آبــادی بــه شــماره ملــی  1090860137بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد  .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد ()1104420

آگهی تغییرات

آگهــی تغییــرات شــرکت فراهــم گســتر همــراه راتیــن بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  54812و
شناســه ملــی  14005248197بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/02/21
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :فرشــاد شمســی خانــی فرزنــد علــی کدملــی 3256564658باپرداخــت
 500000ریــال بــه صنــدوق شــرکت وارد شــرکت شــد در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1000000
ریــال بــه  1500000ریــال افزایــش یافــت ومــاده 4اساســنامه بــه شــرح زیــر اصــاح شــد .مــاده 4اصالحــی:
ســرمایه شــرکت 1500000ریــال نقــدی اســت کــه تمامــا بــه صــورت نقــد پرداخــت ودر اختیــار مدیــران
شــرکت قــرار گرفــت .اســامی شــرکا بعــد از افزایــش ســرمایه :حمیدرضــا حســن نــژاد دارنــده 500000ریــال
ســهم الشــرکه و روح انگیزبابائــی حندقــی دارنــده 500000ریــال ســهم الشــرکه و فرشــاد شمســی خانــی
دارنــده 500000ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری اصفهــان ()1104336

آگهی تغییرات

آگهــی تغییــرات شــرکت چینــه گســتر اســپادانا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 957و شناســه ملــی  10861786673بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
مــورخ  1395/01/07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای فرهــاد مداحــی بــه شــماره ملــی
 0492208832بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای عبــاس کریمــی بابــا احمــدی بــه شــماره ملــی
 1130026272بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند .اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
خمینــی شــهر ()1104418

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی زنــان همیــاران ســبز کویــر شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  3997و
شناســه ملــی  10860114792بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1396/11/08
و بــه اســتناد نامــه شــماره 205/3/342/740/81مــورخ  1397/1/21اداره تعــاون روســتایی شهرســتان کاشــان
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :عملیــات ترازنامــه  ،گــزارش حسابرســی و حســاب ســود و زیــان ســال 95
تصویــب گردید.ســرمایه شــرکت از مبلــغ  67081000ریــال بــه مبلــغ  117581000ریــال و تعــداد اعضــاء
از  36نفــر بــه  93نفــر افزایــش یافــت .مهدیــه رضــی 0559000588و ســمانه ترابــی 1263548652و طیبــه
باقــری 1263557422و آســیه درویشــی 1263352014و راحلــه ســیفی 2031737953بــه ســمت اعضــای
اصلــی هیئــت مدیــره و ســپیده رضــی 0559843976و آســیه بزرگــی 1262117321بــه ســمت اعضــای علــی
البــدل هیــأت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال مالــی انتخــاب شــدند .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاشــان ()1104337

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا تجــارت ســده ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1197و شناســه
ملــی  14003897099بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1397/03/22
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :آقــای مجیــد لطفــی بــه کدملــی  ،1130372901خانــم صدیقــه
صرامــی فروشــانی بــه کدملــی  1141126060و آقــای حســین لطفــی بــه کدملــی 1140501161
بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند - .آقــای روح الــه
رحیمــی فروشــانی بــه کدملــی  1141185180بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای بهمــن جعفــری
ورنوســفادرانی بــه کدملــی  1141006308بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب شــدند .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری خمینــی شــهر ()1104417

