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خیلی کوتاه

شش فیلم نامه، مجوز ساخت گرفتند
مصطفی کیای��ی، س��یدجالل الدین دری، حمید نعمت اهلل، 
برزو نیک ن��ژاد، رامبد جوان و مهرداد فرید ش��ش فیلمس��ازی 

هستند که مجوز ساخت فیلم گرفتند.
ش��ورای صدور پروانه س��اخت آثار سینمایی برای تولید شش 
فیلمنامه، مجوز صادر کرد. بر این اساس، فیلمنامه های "صاف کننده" 
به نویس��ندگی مصطفی کیایی و مهیار شاهرخی و تهیه کنندگی 

و کارگردان��ی مصطفی کیایی، "نرگس مس��ت" به نویس��ندگی و 
کارگردانی سیدجالل الدین دری و تهیه کنندگی عبداهلل اسفندیاری، 
"مینا" به نویس��ندگی معصومه بیات و کارگردانی و تهیه کنندگی 
حمید نعمت اهلل، "زاپاس" به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک نژاد و 

تهیه کنندگی سیدامیر پروین حسینی، "نگار" به نویسندگی احسان 
گودرزی و کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد جوان و "دعوتنامه" به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی مهرداد فرید در جلسه روز 

چهارشنبه ششم آبان پروانه ساخت گرفتند.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

برابر رأى شــماره 139460310001013076 كالســه 4527 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان سارى تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى 
خانم فروزنده طبائيان شــهرضا ف سيدشــريف ش ش 340 صادره از شهرضا ش م 1199392596 يك قطعه زمين با بناى 
احداثى در آن به مساحت 351/60 مترمربع پالك 25 اصلى واقع در بخش 5 محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 94/7/25 

نوبت دوم شنبه 94/8/9 مى باشد.م/الف2989
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004559هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم 
زهرا روزمند كنارى ف على اكبر ش ش 223 صادره از بابل در يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت 80/46 مترمربع جزء 
پالك 1655 فرعى از 66 اصلى كالسه 1391/991 واقع در فريدونكنار جاده آمل نرسيده به پمپ بنزين- جلوبندى سازى 
عبداله خليلى، خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدعلى شــيرزاد محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشــار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 

94/8/9 مى باشد.م/الف447
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004557هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم 
زهرا روزمند كنارى ف على اكبر ش ش 223 صادره از بابل در يك قطعه زمين با ســاختمان به مســاحت 179/23 مترمربع 
جزء پالك 1655 فرعى از 66 اصلى كالســه 1391/992 واقع در فريدونكنار جاده آمل نرســيده به پمپ بنزين- جلوبندى 
ســازى عبداله خليلى، خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدعلى شيرزاد محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت 

دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف446
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004670هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
رضا عبدى حمزه كالئى ف على ش ش 365 صادره از بابل در يك قطعه زمين با ســاخمان به مســاحت 383/56 مترمربع جزء 
پالك 308 فرعى از 2 اصلى بخش 11 به صورت ســه دانگ مشــاع از ششدانگ كالسه 1394/158 واقع در فريدونكنار – 
اسالم آباد شهرك آذرنوش خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا بخشى درونكال محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 

نوبت دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف444
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004669هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم 
سيما جعفرى ف فريدون ش ش 12240 صادره از تهران در يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت 383/56 مترمربع جزء 
پالك 308 فرعى از 2 اصلى بخش 11 ، سه دانگ مشاع از ششدانگ كالسه 1394/158 واقع در فريدونكنار – اسالم آباد 
شــهرك آذرنوش خريدارى از مالك رســمى آقاى عليرضا بخشى درونكال محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت 

دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف443
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004608هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
يارعلــى باباپــور رودبارى ف محمد ش ش 24 صادره از بابل در يك قطعه زمين با ســاختمان به مســاحت 268/90 مترمربع 
جزء پالك 12901 فرعى از 66 اصلى بخش 2 كالســه 1394/201 واقع در فريدونكنار خيابان بهشــتى شــهرك رجايى امام 
رضا20 خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدرضا ســرخاب محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 

مى باشد.م/الف442
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر كالسه پرونده 1391114410018001127 و رأى شماره 139460310018003750 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك عباس آباد تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على حسين زاده ف حسن ش م 2217993682 صادره از تنكابن ششدانگ عرصه و اعيان 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 216 مترمربع پالك فرعى 290/571 از 144 اصلى واقع در قريه عباس آباد 
محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف8664
حميدرضا قنبرى-رييس ثبت اسناد وامالك عباس آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر كالسه پرونده 1393114410018001441 و رأى شماره 139460310018006617 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك عباس آباد تصرفات 
مالكانــه بال معارض متقاضى آقاى اميرمســعود زرگر ف محمدعلى ش م 0058803734 صادره از تهران مركزى نســبت به 
ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 332/97مترمربع قسمتى از پالك فرعى 555 از 
311 اصلى واقع در قريه خوشاميان محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود. در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دوماه 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف8762
حميدرضا قنبرى-رييس ثبت اسناد وامالك عباس آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سندرسمى مستقر در 
واحد ثبتى قائم شــهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاصى نســبت به صدور سند مالكيت متقاضيان ذيل اعتراضى 
داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. ((قريه تنبال 2 اصلى بخش 3)) 1097 
فرعى آقاى مرتضى اكبرى ف على اكبر ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 505/80 مترمربع 
خريدارى از مالك رســمى آقاى بهنام تيرگريان. (( قريه ســنگتى 16 اصلى بخش 3 )) 57 فرعى خانم ليال پورخانى ف يونس 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت849 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى حميدرضا 
معظمى.((قريه بارفيكال 17 اصلى بخش 3 )) 310 فرعى خانم ساره حسين زاده دريكنده ف حسن ششدانگ يك قطعه زمين 
كــه در آن احــداث بنا شــده به اســتثناء يك دانگ و 25 ســير 11 مثقال و يك نخود عرصه كه وقف مى باشــد به مســاحت 
151/30 مترمربــع خريــدارى از مالك رســمى آقاى مهدى قاســمى (( قريه نمــاور كال 7 اصلى بخــش 5)) 358 فرعى آقاى 
محمدرضا حســين نيا طارســى ف باب اهللا دودانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه باغ مشجر به مساحت 5991/16 مترمربع 
خريدارى از مالك رســمى آقاى باب اهللا حســين نيا طارسى.358 فرعى آقاى على رضا حسين نيا طارسى ف باب اهللا دودانگ 
مشــاع از ششدانگ يك قطعه باغ مشجر به مســاحت 5991/16 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى باب اهللا حسين نيا 
طارســى. 358 فرعى آقاى مهدى حسين نيا طارســى ف باب اهللا دودانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ مشجر به مساحت 
5991/16 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى باب اهللا حســين نيا طارسى.(( قريه جنيد 8 اصلى بخش 5)) 81 فرعى 
خانم الهه كيالنى ف على ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده كه ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف 
مى باشــد به مســاحت 200مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى نبى اله محمودى (( قريه چپى 10 اصلى بخش 8 )) 75 
فرعــى آقــاى ســيد مهــدى احمدى چپى ف ســيد جالل ششــدانگ يك قطعه زميــن كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 
632/30مترمربع خريدارى از مالك رســمى خانم ســيده مرضيه خالقى (( قريه كرچنگ 12 اصلى بخش 8 )) 56 فرعى آقاى 
حســين رضائى ف رمضان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى جهت ادغام با پالك 44 فرعى از 12 اصلى 
بخش 8 به مســاحت 9454 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد حســين ابوئى. 56 فرعى آقاى پيمان رضائى ف 
رمضان سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى جهت ادغام با پالك 44 فرعى از 12 اصلى بخش 8 به مساحت 
9454 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين ابوئى (( قريه افراكتى 10 اصلى بخش 16 )) 710 فرعى آقاى 
سيدعظيم جوادى ف ميرغالم ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 171/20 مترمربع خريدارى از 
مالــك رســمى آقاى نــوروز باقريــان (( قريه كوچكســرا 19 اصلى بخــش 16)) 12108 فرعــى آقاى محمد مهــدى عزيزى 
كوچكســرايى ف حســن تمامت دودانگ و 30 ســير از 240 سير ازششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به 
مساحت 284/50 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى نقى عزيزى (( قريه درزى كال 20 اصلى بخش 16 )) 1353 فرعى 
آقاى رامين ابراهيم مقام ف عزيزاله ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 285 مترمربع خريدارى 
از مالك رســمى خانم فاطمه راعى 1356 فرعى آقاى حســين خطير ملك خيلى ف عابد ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 258/60 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى حميد شور (( قريه سيدمحله 21 اصلى بخش 
16 )) 6155 فرعى خانم مريم خزانى ف عزيزاله ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده كه ســه دانگ عرصه 
موقوفه مى باشــد به مســاحت 254/47 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدتقى وهابى 6158 فرعى آقاى مهرداد 
مرتضى زاده ف مراد ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده كه سه دانگ عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 
277/39 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى نورزعلى رهايى 6160 فرعى خانم ســيده ســكينه حسينى سيدكالئى ف 
سيدحسين ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده كه سه دانگ عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 147/73 
مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى ســيد محمود يوسفى رســتمى (( قريه كروا 22 اصلى بخش 16 )) 646 فرعى آقاى 
محمد بهزادنيا ف اصغر ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 137/55 مترمربع خريدارى از مالك 
رسمى خانم محبوبه عابدى آقاى يوسف بهزادنيا 647 فرعى خانم فاطمه بريجانى كروائى ف موسى ششدانگ يك قطعه زمين 
كــه در آن احداث بنا شــده بــا محوطه آبى به مســاحت 8618/15 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى عليرضا بريجانى 
كروائى (( قريه خميركنده 24 اصلى بخش 16 ))44 فرعى آقاى محمود آقاجانى ف عباسعلى ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 201/30 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى عباسعلى آقاجانى (( قريه كفشگركال 25 
اصلى بخش 16 )) 13719 فرعى خانم زهرا حسين پور ميدانى ف محمدعلى ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شــده به مساحت 343/73 مترمربع خريدارى ازمالك رســمى ورثه مروم شعبان مراد پور اوريمى (( قريه جمنان 26 اصلى 
بخش 16 )) 5957 فرعى خانم زهرا زنجانى تبار ف ابراهيم ششدانك يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
62/30 مترمربــع خريــدارى از مالك رســمى آقــاى فرهاد خادمى 5958 فرعــى آقاى كوروش قاســمى اندارگلى ف يارعلى 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 146 مترمربع خريدارى از مالك رسمى خانم سلطنت يعقوب 
زاده 5959 فرعى آقاى يداله رمضان نژاد كوتنايى ف حسين ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
357/97 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى حسين رمضان نژاد كوتنايى 5960 فرعى خانم خديجه روزبه گل افشانى 
ف محمدرضاششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 155 مترمربع خريدارى از مالك رسمى خانم 
روح انگيز مشرفى 5961 فرعى خانم سيده حوا مختارى ريكنده ف ميرصاحب ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شــده به مســاحت 143/45مترمربع خريدارى ازمالك رســمى خانم ام كلثوم و زهرا و سكينه و آقاى محمد و مهدى شهرت 
همگى نوروزيان 5965 فرعى آقاى محمد رحيمى گل افشانى ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
185 مترمربع خريدارى از مالك رسمى خانم جميله مجيدى -  5967 فرعى آقاى بهزاد شعبانى ف بهرام ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت103/18 مترمربع خريدارى از مالك رســمى خانم مرضيه عزيزى 5968 فرعى 
آقاى عطاءاله مظفرى بايع كاليى ف منوچهر ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 135/65 مترمربع 
خريدارى از مالك رسمى خانم زينب اسدى 5969 فرعى آقاى على پيوسته  گر ف محمدباقر ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 353/60 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدباقر پيوسته گر 5974 فرعى آقاى 
قاســم اعظمى قاديكالئى ف محمدحسن دودانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين جهت ادغام با پالك 3999 فرعى از 26 
اصلى بخش 16 به مساحت 17/75 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم ملكى 5974 فرعى آقاى خدابنده اعظمى 
قاديكالئى ف نعمت اله يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين جهت ادغام با پالك 3999 فرعى از 26 اصلى بخش 16 
به مســاحت 17/75 مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى ابراهيم ملكى 5974 فرعى آقاى ســعيد اعظمى قاديكالئى ف 
محمدحسن يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين جهت ادغام با پالك 3999 فرعى از 26 اصلى بخش 16 به مساحت 
17/75 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم ملكى 5974 فرعى آقاى اسماعيل اعظمى قاديكالئى ف محمدحسن 
دودانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين جهت ادغام با پالك 3999 فرعى از 26 اصلى بخش 16 به مســاحت 17/75 
مترمربع خريدارى از مالك رســمى آقاى ابراهيم ملكى (( قريه تاالرپشــت ســفلى 43 اصلى بخش 16 )) 422 فرعى آقاى 
اســداله الياســى ف هوشنگ ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده كه بيست سير عرصه موقوفه مى باشد به 
مساحت 179/25مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى حمزه على قربانى 423 فرعى آقاى بيژن خشنو ف صمد ششدانگ 
يك باب مغازه كه بيست سير عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 44/50مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدحسن 
نشاط اصل (( قريه آبندانسر 48 اصلى بخش 16 ))3413 فرعى آقاى محمد حسنى دهقان مجاورى ف احمد ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده با  محوطه مشــجر با كاربرى مســكونى و آموزشــى به مســاحت 3556/12 مترمربع 
خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد دهقان مجاورى 3414 فرعى عباس بخشى ف خدابخش ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 200/57  مترمربع خريدارى از مالك رســمى مرتضى حق دوســت 3415 فرعى حميدرضا 
نودهى ف رمضانعلى ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 107/60 مترمربع خريدارى از مالك 
رسمى اصغر  دهقان نژاد 3416 فرعى سيده هاجر صمدى وسطى كالئى ف سيداسحق ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 210 مترمربع خريدارى از مالك رسمى قربانعلى شاكرى 3417 فرعى نصراله خادمى ف عليرضا 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 112/75 مترمربع خريدارى از مالك رسمى امير صادقى 
عالمى 3418 فرعى طاهره سياوشــى ف مهدى ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 156/43 
مترمربع خريدارى از مالك رســمى رضا محمدى 3426 فرعى عبدالرضا خونسارى ف حسين ششدانگ يك قطعه زمين جهت 
تجميع با پالك 731 فرعى از 48 اصلى بخش 16 به مساحت 49/41 مترمربع خريدارى از مالك رسمى حسين خونسارى (( 
قريه ملك كال سفلى 52 اصلى بخش 16 )) 1223 فرعى حميرا سيف زاده دنجى ف غالمعلى ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده كه ششــدانگ عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 304/35 مترمربع خريدارى از مالك رسمى غالمعلى 
سيف زاده دنجى (( قريه ملك كال عليا 53 اصلى بخش 16 ))1224 فرعى سيدداود هاشمى ف سيدعلى سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 176/85 مترمربع خريدارى ازمالك رســمى حميدرضا 
نجارزاده 1224 فرعى ســيدبهروز هاشــمى ف ســيدعلى سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده به مساحت 176/85 مترمربع خريدارى ازمالك رسمى حميدرضا نجارزاده 1226 فرعى محمد ابراهيمى اسكندركاليى 
ف صفر ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 142/25 مترمربع خريدارى از مالك رسمى كرمعلى 
عباس زاده قلى زاداه 1228 فرعى الهام قلى زاده زيواليى ف محمد ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به 
مساحت138/52 مترمربع خريدارى از مالك رسمى اميد بخش ((قريه اسكندركال 54 اصلى بخش 16 )) 842 فرعى زينب 
تقى زاده شيخ رجه ف باب اله ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 130/05 مترمربع خريدارى 
از مالك رســمى محســن بابايى 843 فرعى ســيد جليل جعفرى كالريجانى ف سيد على ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 223/16 مترمربع خريدارى از مالك رسمى سيد ابراهيم جعفرى كالريجانى (( قريه چمازكتى 59 
اصلى بخش 16 )) 9180فرعى محمد تقى نودهى ف مشــهدقلى ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده كه ده 
ســير عرصه موقوفه مى باشــد به مساحت 113/80 مترمربع خريدارى از مالك رســمى زهرا عبداله پور 9275 فرعى نظام 
نظام زاده ريكنده ئى ف ميرزا ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده كه ده ســير عرصه موقوفه مى باشد به 

مساحت 266/90مترمربع خريدارى از مالك رسمى عليرضا محمودى9279 فرعى مه نگار مهدوى ف عسگرى ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده كه ده ســير عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 185/98 مترمربع خريدارى ازمالك 
رســمى حســن فالحتى 9280 فرعى ابوالقاسم رنج دوست پرچيكالئى ف على ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده كه ده سير عرصه موقوفه مى باشد به مساحت 156/66 مترمربع خريدارى از مالك رسمى محمد يزدانى 9283 فرعى 
مهناز زردشتى كرمانى ف اردشر ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده كه ده سير عرصه موقوفه مى باشد به 
مســاحت 156/37 مترمربع خريدارى از مالك رســمى پريسا بهارى 9289 فرعى احمد يزدانى چمازكتى ف قاسم ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده كه ده ســير عرصه موقوفه مى باشــد به مساحت 288/95  مترمربع خريدارى از 
مالك رسمى قاسم يزدانى چمازكتى 9290 فرعى ايمان اسكندرى آهنگركاليى ف احمد ششدانگ يك باب مغازه كه ده سير 
عرصه موقوفه مى باشــد به مســاحت 10/20 مترمربع خريدارى از مالك رسمى رمضانعلى بشيرى كوتنائى (( قريه نوده 60 
اصلى بخش 16 )) 5 فرعى بنين حصيرى گليردى ف ابراهيم ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
223/60 مترمربع خريدارى از مالك رســمى رجبعلى حصيرى گليردى (( قريه پرچيكال 61 اصلى بخش 16 )) 1742 فرعى 
پرويز توكلى وليك چالى ف خداداد ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 103 مترمربع خريدارى 
از مالك رسمى مهدى چوبكار 1760 فرعى شركت گروه پزشكى نيما يوشيج مازندران ششدانگ يك قطعه زمين خشكه جهت 
تجميــع بــا پالك هــاى 61/1119 و 61/347 و 61/309 بخش 16 به مســاحت 1772 مترمربع خريدارى از مالك رســمى 
مصطفى دهقان 1767 فرعى حميرا مهربان آهنگرى ف تقى ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
180 مترمربع خريدارى از مالك رســمى يارعلى تقوى(( قريه كتى ســر 63 اصلى بخش 16 )) 4733 فرعى مهدى عابديان 
وســطى كالئى ف على  ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 151/20 مترمربع خريدارى از مالك 
رســمى هوشــنگ امينى 4734 فرعى فرشيد فالح پور برنجستانكى ف قاسم ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شــده به مســاحت 229/23 مترمربع خريدارى از مالك رسمى ورثه مرحوم قاسم فالح پور برنجستانكى 4735 فرعى احمد 
تقدســى ف محمد ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 205/83 مترمربع خريدراى از مالك 
رسمى محمد تقدسى (( قريه انبستير 65 اصلى بخش 16 )) 428 فرعى عباسعلى قادى پاشاكاليى ف شيرآقا ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 219/40 مترمربع خريدارى ازمالك رسمى كيومرث جعفرى (( قريه چوب 
بســت 67 اصلى بخش 16 )) 621 فرعى على بلبلى قراء ف جعفر ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به 
مســاحت 213/84 مترمربــع خريدارى از مالك رســمى ابراهيــم نامدار 622 فرعــى يزدان صدقــى قايدكاليى ف رمضان 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 99/70 مترمربع خريدارى از مالك رسمى محمدباقر وهابى 
(( قريه غريب كش 71 اصلى بخش 16 )) 155 فرعى جمال على پور خنكدارى ف حســين ششــدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شده به مساحت 226/60 مترمربع خريدار از مالك رسمى احمد على پور 156 فرعى كمال على پور خنكدارى 
ف حسين ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 412/40 مترمربع خريدارى از مالك رسمى جمال 
على پور((قريه فوريجا 72 اصلى بخش 16 )) 184 فرعى اميد على اميرى بورخيلى ف بخشعلى ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده كه ششــدانگ عرصه وقف مى باشد به مســاحت 192/27 مترمربع خريدارى از مالك رسمى اسحق 
داور،بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد و 
صدور ســند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .تاريخ انتشــار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم94/8/23 مى 

باشد.م/الف94/10463
محمدعلى محمدى اطاقسرا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك قائم شهر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 12001298 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نكا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمدرضا بابائى ف عبدالرحيم ش 
ش 385 ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 125/22مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده 
از پــالك فرعى از57 اصلى كالســه 801/92 واقع در بخش 18 خريدارى از مالك رســمى آقــاى مختار مرادى محرز گرديده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 94/8/23 مى باشد./الف 941886
محمدمهدى قليان-رييس ثبت اسناد و امالك نكا

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004199هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى  
هادى بهزادى ف على محمد ش ش 4322 صادره از بابلسر در يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت100مترمربع جزء پالك 
1792 فرعى از66 اصلى بخش دو كالسه 1391/516 واقع در فرديونكنار خيابان بهشتى – بهشتى 7 مع الواسطه خريدارى 
از مالك رسمى آقاى غالمعلى عابديان محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود. در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دوماه 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 94/8/23 مى باشد.م/الف463
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004470هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى  
شــهرام يارى كريق ف ابوطالب ش ش 1782 صادره از اردبيل دريك قطعه زمين با ســاختمان به مساحت 200مترمربع جزء 
پالك 3594 فرعى از66 اصلى بخش 2 كالسه 1391/449 واقع در فريدونكنار – خط سوته-پشت آتش نشانى كوچه خيراله 
نانواكنارى خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد مهدوى حمزه كاليى  محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 

94/8/23 مى باشد.م/الف458
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139460310019004868هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونكنار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على ديانتى كنارى ف شــعبانعلى ش ش 695 صادره از فريدونكنار در يك قطعه زمين با ســاختمان به مســاحت 157/66 
مترمربع جزء پالك 1042 فرعى از 66 اصلى بخش 2 كالســه 1392/391 واقع در فريدونكنار شــهرك اســدى مع الواسطه 
خريــدراى از مالك رســمى آقاى علينقى عزيزى محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 94/8/23 

مى باشد.م/الف464
مرتضى خواجوى -رئيس ثبت اسناد وامالك فريدونكنار

 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 

اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر
برابر رأى شــماره 139460310007006068-94/6/31 تحت كالســه پرونــده 3620/92 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نوشهر تصرفات مالكانه و بال 
معارض متقاضى آقاى يحيى فرخى ش ش 5744 كدملى 2200056451 صادره از نوشــهر ف حيدرعلى در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 254/60 مترمربع پالك 20 اصلى واقع در قريه خيره سر بخش يك قشالقى حوزه ثبت 
ملك نوشهر محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 
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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 94/8/23 مى باشد.م/الف94/2770
رييس ثبت اسناد و امالك نوشهر-فرامرز كلبادى نژاد

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

برابر كالسه پرونده 1393114410018000648 و رأى شماره 139460310018005836 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك عباس آباد تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم زيبا سرائى ف  نعمت ش ش 2218874709 صادره از تنكابن نسبت به ششدانگ عرصه 
واعيان يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 300/50مترمربع از پالك 371 اصلى واقع در قريه گلور محرز گرديده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف8763
حميدرضا قنبرى-رييس ثبت اسناد وامالك عباس آباد

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقدسندرسمى

برابــر آراء صادره هيأت موضوع(كالســه1393114410008000641) قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است.لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاصى نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.خانم محترم پيراحمدى ش ش 1522 كدملى 2218463997 
صادره از تنكابن ف منصور- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 201/48 مترمربع قسمتى از پالك 
4 اصلى قريه حاجى محله بخش 3 ثبت تنكابن خريدارى از محمدرضا ناصر خلعتبرى .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 

94/8/9 مى باشد.م/الف8722
على اكبر گازر-معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقدسندرسمى

برابــر آراء صادره هيأت موضوع(كالســه1392114410008002817) قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است.لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاصى نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
اعتــراض دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.آقاى بهروز بهجتى اصــل ش ش 158 كدملى 2219051439 
صادره از  تنكابن ف حسين – ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 38/17 مترمربع قسمتى از پالك 416 فرعى از 
2 اصلى قريه كريم آباد بخش 4 ثبت تنكابن خريدارى از خانم فاطمه عابدينى.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 

مى باشد.م/الف8796
على اكبر گازر-معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقدسندرسمى

برابر آراء صادره هيأت موضوع(كالسه1391/3555) قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سندرسمى مستقر در واحد ثبتى تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است.لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاصى نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند.خانم سوسن نيك پور ش ش 397 كدملى 0041180925 صادره از تهران ف سيدحسن-1/5 
دانگ از ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 470/38 مترمربع قسمتى از پالك 21 اصلى واقع  در 
قريه لوله ده بخش 2 ثبت تنكابن .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 94/7/25 نوبت دوم 94/8/9 مى باشد.م/الف8720
على اكبر گازر-معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

برابر رأى شماره 139460310001012571 كالسه 593 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان سارى تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى آقاى 
جواد رمضانى رزمالئى ف على گدا ش ش 772 صادره از بابلســر ش م 4988754847 يك قطعه زمين با بناى احداثى در 
آن به مســاحت 1175/60 مترمربع پالك 2 اصلى واقع در بخش 21 محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 

94/8/23 مى باشد.م/الف3071
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظربه اين كه خانم ها نيلوفر پيمانى و نسترن پيمانى تقاضاى تحديد حدود اختصاصى رقبه درخواست سند مالكيت خود 
موضوع پرونده كالســه 13300و13298 را نموده لذا خواسته به شرح ذيل آگهى مى گردد:خانم نيلوفر پيمانى ف اسمعيل 
ش ش 2137 صادره از رشــت به مســاحت 286 مترمربع داراى پالك 116 فرعى از333 اصلى واقع در قريه صيقل محله 
بخش 5 ثبت رامسر2-خانم نسترن پيمانى ف اسمعيل ش ش 4437 صادره از رشت به مساحت 286 مترمربع داراى پالك 
118 فرعــى از333 اصلــى واقع در قريه صيقل محله بخش 5 ثبت رامســر . عمليات تحديد حدود آن در ســاعت 11 صبح 
روز 94/8/30 انجام خواهد شــد لذا به متقاضيان و كليه مالكين مجاور و حقوق ارتفاقى اخطار مى شــود در وقت مقرر در 
عمليات تحديدى شــركت نمايند، در صورت عدم حضور متقاضى يا نماينده قانونى وى ملك مورد تقاضا طبق ماده 15 قانون 
ثبــت با حدود اظهار شــده از طرف مجاورين تحديد مى گردد . ضمنا مهلت پذيــرش اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقى برابر 
مــاده 20 قانــون ثبت 30 روز از تاريخ تنظيم صورت جلســه تحديد حدود خواهد بــود. مضافا معترضين يا معترض موظفند 
ازتاريخ اعتراض نيز ظرف يك ماه دادخواستى به مرجع قضايى محل تسليم و گواهى آن را به اداره ثبت ارائه نمايند.تاريخ 

انتشار:94/8/9.م/الف373
 الياس صهبا- رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

برابر رأى شماره 14357-1394-94/7/26 كالسه 78 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان سارى تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى آقاى بهنام 
فرهنگ دوســت ف على بابا ش ش 307 صادره از ســوادكوه ش م 2259392040 يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن 
به مســاحت 158/20مترمربع پالك 463 فرعى از 31 اصلى واقع در بخش 2 محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/8/9 نوبت دوم 

94/8/23 مى باشد.م/الف3145
مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى

شنبه

در کش��ور م��ا معمول اس��ت 
منتق�د هنگام��ی که یک س��ریال یا مي�ز 

فیلم به یک زمینه می پردازد، 
وابس��تگی صنف��ِی ش��خصیت های منف��ی فیلم ها 
دس��تاویزی باش��د برای برپاس��اختن، ی��ک پویش 
اعتراض��ی، گردهمایی و هیاهو. صنف مربوطه بیانیه 
می دهد، نیروهایش را بس��یج می کند و فریاد س��ر 
می ده��د که این فیلم به همه ی ما توهین نموده؛ یا 
باور مردم را درباره ی ما از میان می برد. پزش��ک بد، 
خرده گی��ری پزش��کان را در پ��ی دارد و آموزگار بد، 

پرخاش فرهنگیان را و به همین شیوه.
اگرچه گاهی س��وژه های منفی علیه یک صنف 
آن قدر فراوان می ش��ود که دیگر آن ها س��روصدا راه 
نمی اندازند؛ مانند س��وژه ی وکیل بدجنس، معامالت 
ملک��ی کاله ب��ردار و سمس��ار آزمند! گاه��ی هم زور 
یک صنف آن قدر بس��یار است که به راحتی می تواند 
جلوی پخش یک سریال را بگیرد. مانند صنف گرامی 
پزش��کان )به خصوص باتجرب��ه ی تعطیل کردن یک 
س��ریال طنز(، صنف مدی��ران دولتی و صنف پلیس. 

بیایید نگاهی به سریال ها و فیلم هایمان بیندازیم.
کم وبی��ش نمی توانی��م در خاط��ره ی تاریخ��ی 
خودم��ان فیلم��ی را پیدا کنیم ک��ه در آن پلیس بد 
حضورداش��ته باشد. شاید اش��اره های کوتاهی بودند، 
مانند فیلم »قالده های طال« که هم پلیس بد داشتیم 
و هم اطالعاتی خائن. ولی همیش��ه یک نکته در یاد 
فیلم س��ازان ما بوده است و آن اینکه در فیلم ها هرگز 
نباید هیچ پلیس بدی حضورداشته باشد، چرایی آن هم 
یک چیز اس��ت: مردم نباید در برابر پلیس بی اعتماد 
شوند. سریال آمین هم مانند سریال های پیش ازاین، 
آکنده از س��وژه ی پلیس خوب است. پلیس بدی که 
داستان را پیچیده تر کند و پیوند او با قاچاقچی ها گره 
آفرین و فاجعه ساز باشد حضور ندارد. شاید بهتر باشد 
یک روز فیلم س��ازهای ما بفهمند که بودن داس��تاِن 
پلیس بد در س��ریال ها و فیلم ها، ب��ه همان اندازه ی 
پلی��س خوب ناگزیر اس��ت. این هرگز دس��ت آویزی 
نمی ش��ود که باور مردم از پلیس س��لب گردد، باالتر 
از آن می تواند بسیار خوب نشان دهد که پلیس یک 
پرده ی سفید و زالل است و یک لکه ی سیاه و چرک 

آلود روی آن زود خودنمایی می کند.

کفه متوازن بازیگران خوب
شاید بهتر باشد از گزینش بازیگران سریال آغاز 
کنیم. باید بگوییم که گزینش بازیگر س��ریال آمین 
به گون��ه ی خوبی ص��ورت گرفته اس��ت. یک گروه 
پلیس��ی گیرا دربرگیرنده ی تجربه های پیش��ین، در 
کنار بازیگران جذابی که نخس��تین تجربه های نقش 
پلیس��ی را داش��تند و به عالوه ی یک بازیگر تازه که 
بیننده بسیار دوست داشت شیوه ی بازی او را ببیند. 
ای��ن ترفند بس��یار خوب بود ک��ه »منوچهر هادی« 
کارگردان سریال به کار بسته بود. داریوش فرهنگ در 
نقش »سرهنگ سعید سلیم«، آشا محرابی در نقش 
»سروان سارا سلیم«، امین حیایی در نقش »حامد« 
که در ابتدای س��ریال پنداش��ته می شود یک تبهکار 
است و س��رانجام آشکار می گردد از نیروهای نفوذی 

نیروی انتظامی اس��ت و صدالبته حضور هیجان انگیز 
هادی س��اعی در نقش »سرگرد آریا« توانستند یک 
گروه خوب در س��مت آدم خوب های داستان باشند. 
وانگهی گروه تبهکار داس��تان ه��م آمیختگی بجایی 
داش��ت. کاظم بلوچی که خیلی وقت بود او را ندیده 
بودی��م، با بازی خوبش در نق��ش »همایون تمدن«، 
ش��اهرخ استخری در نقش »یاش��ار تمدن«، سودابه 
بیضایی در نقش »نیروانا«، مجید واش��قانی در نقش 
»دیه گ��و« و نیم��ا رئیس��ی در نق��ش »الکس« یک 
گزین��ش خوب، با بازی های جالب بودند. به راس��تی 
یک جورهایی می توان گفت کفه ی دوروی معادله از 

نظر بازیگران و نوع بازی پایاپای و برابر بود.

داستانی که شتاب می کرد
یکی از نکته های درخور نگرش در سریال آمین 
شتاب شگفت انگیز رخدادها و داستان ها بود. درواقع 
گذش��ته از نخ بنیادین داستان، رویدادهای پیرامونی 
بس��یار تن��د می آمدن��د و می رفتند؛ همی��ن زمینه 
یک جورهایی ریتم داستان را تند کرده بود و بیننده، 
در جمع بن��دی پایان��ی رخدادها دچار س��ردرگمی 
می ش��د. برای نمونه ف��راری دادن همایون تمدن از 
زندان، به گروگان گرفته ش��دن سارا سلیم، کوشش 
حامد برای رخنه ک��ردن از راه فراری دادن همایون، 
ل��و رفتن حامد، پیدا ش��دن جای��گاه گروگان ها، کار 
قهرمانانه ی حامد، کشته شدن آدمکش و تک تیرانداز 
هالیوودی داس��تان یعنی دیه گو و گام نهادن سریال 
به بخش فرجامین خودش تنها در درازای دو یا س��ه 

قس��مت رخ داد؛ و آن قدر پیش��امدها در کنار هم رخ 
دادند که دس��ت اندرکاران س��ریال برآن شدند تا به 
بهانه ی پخش نش��دن فیلم در تعطیالت ایام محرم، 
چکیده ی پنج قسمت سریال را پخش کنند تا تالشی 
کرده باشند که هم بیننده با بازدید دوباره، داستان را 
دریافت کند و هم کمی ریتم تند سریال گرفته شود. 
گرچه دیگر برای این کارها دیر شده بود. در پایان هم 
در چند قسمت طومار سریال درهم پیچیده می شود. 
همای��ون تمدن خیلی کش��ک! و بی م��زه از روند 
داس��تان حذف می شود. درواقع آشکار شدن راز نهان او 
نزد یاشار و کشته شدنش بدون درگیری، در نیمه ی یک 
قسمت سریال رخ داد. قسمت پسین سریال در سررسید 
مقرر پخش نش��د و س��رانجام بدون آگاهی پیش��ین 
س��ریال در یک شب آدینه ی آرام که انتظار پخش فیلم 
سینمایی بجای سریال از آنتن شبکه ی یک )بر پایه ی 
روش همیش��گی این شبکه( می رفت به پایان رسید. یا 
در قس��مت پایانی داس��تان بمب گذاری در سه نقطه ی 
ش��هر، بخشی از داستان را اش��غال می کند، ولی بسیار 
زود در دقایق پایانی و در درازای یکی دو دقیقه برنامه ی 
بمب گذاری هک می شود و هر سه بمب خنثی می گردد! 

شتاب داستانی که بیننده را به شک می اندازد.

ریزه کاری هایی که به آن ها توجهی نمی شود
ریزه کاری هایی هست که در فیلم و سریال های 
ایران��ی خیلی ب��ه آن توجهی نمی ش��ود. و فکر هم 
می کنم که این از برای آن اس��ت که فیلم س��ازهای 
ایران��ی کوش��ش می کنن��د در چهره و س��اختار از 

هالیوود نس��خه برداری کنند و در داستان از بالیوود. 
این ماجرا موش��کافی در نکته های ریز ولی شکننده 
را کم می کند. ش��ما نگاه کنید در ش��بکه ی خطوط 
تلفن همراه هرگز با قطع کردن گوش��ی به وسیله ی 
طرف مکالمه، بوق اش��غال پخش نمی شود، به جای 
آن تلف��ن هم��راه به صورت خودکار تم��اس را قطع 
می کن��د. ولی همواره هم در س��ریال آمین و هم در 
بسیاری فیلم و سریال های دیگر صداگذاران بزرگوار 
دلبس��تگی فراوانی به پخش بوق اشغال دارند. یاشار 
به حامد مش��کوک می ش��ود و در بازرس��ی بدنی او 
کی��ف جیبی او را دور می اندازد، به همین س��ادگی 
ردیاب پلیس از دور خارج می شود؛ جاسازی ردیاب 
در کیف جیب��ی و اکتفا به آن، س��اده انگارانه ترین 
روش پلیسی برای ردیابی یک سوژه است. بخصوص 
که یک سئوال اساسی هم وجود دارد، چرا در سریال 
برای ردیابی و حتی تعقیب سوژه ها پلیس از پهپادها 
اس��تفاده نمی کند؟ هنگامی که میان حامد و دیه گو 
درگیری رخ می دهد حامد زخمی می ش��ود، ولی در 
عین زخمی بودن بسیار خوب مانور می دهد و خود 

را به اسلحه می رساند.
حاال تا اینجای داستان را می توان پذیرفت، ولی 
در نهایت ناباوری می بینم که او دیه گو را در حالی که 
تالش داش��ت خود را به اسلحه برساند از پشت هدف 
قرار می دهد، دیه گو هم با اینکه از پش��ت تیرخورده 
خونسرد س��ر جایش می ماند و بس��یار آسوده بدون 
کمترین دش��واری خاطرات کودکی اش را برای حامد 
بازگو می کند. نه حامد از زخمی که برداشته دردسری 

می بیند و نه زخم دیه گو دست وپاگیر خاطره گویی او 
و س��رپا ایستادنش می گردد. پس از آن، گوشی دیه گو 
جایی پیدا می ش��ود و زنگ می خ��ورد و حامد فریاد 
می زن��د ک��ه رد این خط را بگیرید. پیدا هم نیس��ت 
میان یک باشگاه متروکه، با یک تلفن همراه ناشناس 
چگونه قرار است ردگیری صورت بگیرد؟ ازاین دست 
سستی ها در توجه به جزئیات بی گمان پیوند بیننده با 

داستان سریال را کمی سرد و دور می کند.

بازهم پایان یکهویی
دیگر برای همه پیدا بود تولید و تدوین س��ریال 
این اواخر دچار دش��واری هایی ش��ده اس��ت. پخش 
چکیده ی پنج قس��مت س��ریال پ��س از تعطیالت، 
یک جورهای��ی درخ��ور توجیه بود. ولی س��ریال در 
قس��مت های پایانی خودش بود که ناگهان در زمان 
پخش آن در تاریخ چهارش��نبه ششم آبان، شبکه ی 
یک زیرنوی��س کرد که به دلیل آم��اده نبودن، این 
س��ریال امش��ب پخ��ش نمی ش��ود. روز پس ازاین 
گزارش هایی ب��ر پایه ی پخش قس��مت های پایانی، 
طی پنجشنبه و جمعه منتشر شد. به ویژه صبح روز 
پنجشنبه »رحمان س��یفی آزاد« مدیر گروه فیلم و 
سریال ش��بکه ی یک سیما در گفتگو با فارس گفته 
بود که قس��مت های پایانی این سریال امشب و فردا 

شب پخش خواهد شد. 
ول��ی آنچه به ص��ورت ناگهان��ی رخ داد، پخش 
قس��مت پایانی سریال با فش��ردگی هرچه تمام تر در 
جمع کردن داس��تان در شب پنجش��نبه هفتم آبان 
م��اه بود. یک پایان باعجله همانند آنچه در س��ریال 
»تعبی��ر وارونه ی ی��ک رؤیا« رخ داده ب��ود. و گویی 
این دس��ت پایان یافتن های ش��گرف و ناآشنا دارد 
در صداوسیمای روزگار سرافراز به یک سنت مبدل 
می ش��ود. س��نتی که با این اوصاف بعید نیست در 
ارتباط با س��ریال های پرمخاطب��ی همانند کیمیا و 

سپس سریال معمای شاه هم رخ بدهد.

آمین بسان همه
س��ریال آمین درواقع تجربه ی نو ی��ا دگرگونی 
نبود. به غیر ازآنچه درباره ی جذابیت در نوع گزینش 
بازیگران سریال به آن اشاره کردیم، آمین تفاوت ویژه 
دیگری با س��ریال های همانند پلیس��ی و تجربه های 
پیش��ین نداشت. نه داستان آن گیراتر و دلرباتر بود و 
نه جلوه های ویژه ی آن چیز بیشتری داشت. تا جایی 
که باید گفت در سریال هایی مانند میکائیل نقش های 
سریال به دنیای واقعی نزدیک تر و همسان تر هستند. 
ش��خصیت میکائیل )با بازی کامبیز دیرباز( به عنوان 
یک پلیس، باورپذیرتر از ش��خصیت سرهنگ سعید 

سلیم )با بازی داریوش فرهنگ( است.
آمین نمونه خوبی است که نشان می دهد امروز 
زمان آن رسیده که در ساخت مجموعه های پلیسی 
کمی ساختارشکنی صورت بگیرد. به موضوع لکه ی 
س��یاه در یک پرده ی سفید توجه شود. داستان های 
گیراتری نوش��ته شوند و از س��وژه های روز هم الگو 
گی��ری ش��ود. هرچه ب��ود آمین هم به عن��وان یک 

تجربه ی دیگر سریال پلیسی به تاریخ پیوست.

»آمين« هم نمونه تکراری سریال های پليسی تلویزیون بود

شلیک به مغز مخاطب!

محمد رسول اهلل )ص( ۱۱ میلیاردی شد
فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« ساخته مجید مجیدی 
که از چهارم ش��هریور ماه اکران شد، توانست در مدت 2 

ماه به فروش 11 میلیارد و 700 میلیون تومان برسد.
»محم��د رس��ول اهلل )ص(« در حال حاض��ر در 103 
سینمای کشور اکران می شود که در این میان بیشترین 

سینماهایی اکران کننده این فیلم در تهران قرار دارد.
الزم به ذکر است، این فیلم از محاصره مسلمانان در 
شعب ابی طالب آغاز و داستان فیلم به پیش از تولد پیامبر 
اس��الم باز می گردد. در این فیلم مخاطب ش��اهد وقایعی 
است که پیش از تولد پیامبر اسالم تا 12 سالگی ایشان را 
در بر می گیرد. گفتنی است، علیرضا شجاعی نوری در این 
فیلم نق��ش »عبدالمطلب« پدر بزرگ پیامبر )ص(، مهدی 
پاک��دل »ابوطالب« عموی پیامبر )ص(، محس��ن تنابنده 
»س��اموئل« تاجر یهودی، مینا ساداتی مادر پیامبر )ص(، 
س��اره بیات، حلیمه و پانته آ مهدی نیا نقش »فاطمه بنت 

اسد« همسر ابوطالب را ایفا کرده اند.

 »ندای نگار« با فرشچیان و امیرخانی 
منتشر می شود

کتاب »ندای نگار« شامل متن و ترجمه خطابه غدیر 
ب��ا آثاری از هنرمندان بنام همچون محمود فرش��چیان و 

غالمحسین امیرخانی به زودی منتشر می شود.
امیر داوودی پور مدیر انتشارات یاس نگار درباره آثار 
جدی��د این انتش��ارات گفت: »ندای ن��گار« عنوان کتاب 
جدیدی است که قصد انتشار آن را داریم و مقدمه، متن و 
ترجمه خطابه غدیر را شامل می شود. این کتاب با مقدمه 
آیت اهلل س��ید علی میالنی، ترجمه محمدتقی اختیاری و 

ترجمه به انگلیسی تورج شجاعی چاپ خواهد شد.
کتاب »ندای نگار« برای اولین بار با خوشنویسی ریحان 
عرضه می ش��ود و در آن از آثار هنری ۵0 تن از هنرمندان 
معاصر کشور برای آرایش کتاب استفاده شده است. محمود 
فرشچیان، آیدین آغداش��لو، محمد احصایی، غالمحسین 
امیرخانی، جلیل رسولی و ... از جمله هنرمندانی هستند که 
در این کتاب آثارشان قرار دارد. کتاب مذکور با ۸0 صفحه 
در قطع رحلی آماده چاپ است و قرار است با چاپ نفیس 

۵ رنگ و شمارگان ۵00 نسخه منتشر شود.

»آسمان من« از امشب در شبکه سه
س��ریال » آس��مان من « که برای اولین بار از شبکه 
افق پخش شده بود، از امشب ساعت 20:4۵ از شبکه سه 

سیما پخش می شود.
»آس��مان من« در 30 قس��مت ۵0 دقیق��ه ای آماده 
پخش ش��ده و زندگی نیروهای امنیتی را روایت می کند 

که مراقبت از پروازها را برعهده دارند.
س��ریال با تاریخ ن��گاری س��ال 1363 آغاز می ش��ود و 
پنج تا ش��ش قسمت اول آن وقایع آن س��ال ها را که کشور 
 درگیر جنگ تحمیل��ی بود به نمایش در م��ی آورد. بیش از

۵0 درصد داستان واقعی است و۵0 درصد دیگر مجموعه دارای 
فضای نمایشی است؛ در این مجموعه ماجراهای خانوادگی و 

کاری سه شخصیت اصلی داستان را پیش می برد.


