
گزارش

 فرهنگ مقاومت و یاد قدس 
باید زنده بماند

رئیس کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشــور 
گفت: هر انسانی اعم از مسلمان یا غیر مسلمان باید 
مقابل ظلم بایستد. اصل نامگذاری روز جهانی قدس 
از یک جهت ماهیتی بر پایه ایستادگی در برابر ستم 
دارد و بعد از گذشت چهل سال بازخورد این حرکت 

عظیم را در سطح جهان شاهد هستیم.
حجت االســام »حبیب رضا ارزانی« در گفت وگو با 
میزان درباره نامگــذاری آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضــان به نــام روز جهانی قدس گفــت: به نظر 
مــن این شــاهکار ویژه »امام خمینــی )ره(« بود 
که با تدبیر و اندیشــه خاص خــود یک روز را در 
ماه مبارک رمضان به نام قدس شــریف نامگذاری 
کردند و منجر به توجه ممالک اســامی به مسئله 

فلسطین شدند.
رئیــس کانون فرهنگی هنری مســاجد در همین 
راســتا ابراز کرد: بیت المقدس قبله اول مسلمانان 
اســت و همه مســلمین به آن تعلــق خاطر ویژه 
دارند، از ســوی دیگر مســجداالقصی نیز بالذات 
مســجد اول اســت و جایگاه خاصی دارد، بنابراین 
اطاع مردم دنیا از اینکه چه اتفاقی بر سر قبله اول 
مسلمانان آمده است از اهمیت برخوردار است و از 
ســوی دیگر بزرگداشــت روزی به نام قدس منجر 
به وحدت میان مســلمین می شــود. وی پیرامون 
تاثیر روز قدس در سطح جهان و نَه صرفا ملت های 
مسلمان اظهار کرد: من در کشور های مختلفی در 
ماه مبارک رمضان حضور داشــتم و شاهد بودم که 
جمعیت های مختلف از ادیان دیگر نظیر مسیحیان، 
یهودیان، بوداییان در کنار مسلمانان در راهپیمایی 
روز قدس شــرکت کرده و اعتراض خود را نسبت 
به اقدام غاصبانه رژیم صهیونیستی بیان می کردند 
و این همه مرهون اطاع رســانی خــاص دینی - 
مذهبی اســت که »امام خمینی )ره(« نســبت به 
نامگذاری آخرین جمعه مــاه مبارک رمضان ارائه 
کردند، چراکه رمضان، ایامی خاص برای مسلمین 
است و از سوی دیگر روز جمعه و اقامه نماز جمعه 
نیز فرصت مناســبی بــرای تحقق این مســئله و 

دادخواهی از سوی مسلمین جهان دارد.
رئیس ستاد فهما در بخش دیگری از مباحث خود 
با اشــاره به اهمیت اطاع رســانی در مورد قدس 
شــریف در شــرایط کنونی که کرونا شیوع یافته 
و امــکان برگزاری راهپیمایی وجــود ندارد، اظهار 
کرد: مهم یادآوری این مســئله اســت که فرهنگ 
 مقاومت و یاد قدس به ویژه در میان نســل جوان 

زنده بماند.

درنگ

 چرا »هندوانه« 
 نماد مقاومت 

در فلسطین است؟
از ســال ۱۹۸۰ تــا ۱۹۹۳، دولت اســرائیل 
هنرمنــدان فلســطینی را از ترســیم پرچم 
فلسطین در آثار خود منع کرد. به این ترتیب 

»هندوانه« نماد مقاومت در فلسطین شد.
بــه گزارش فــارس پس از جنگ شــش روزه 
۱۹۶۷، اســرائیل اســتفاده از پرچم فلسطین 
را در غــزه و کرانه باختــری ممنوع کرد. این 
ممنوعیت بــه آثار هنرمندان نقــاش هم راه 
یافت و از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳، دولت اسرائیل 
هنرمنــدان فلســطینی را از ترســیم پرچم 
فلسطین در آثار خود منع کرد. از این رو، طبق 
پیشکسوت،  نقاش  منصور«  گفته »ســلیمان 
هنرمندان نقاش فلسطینی به کشیدن هندوانه 
)دارای رنگ های اصلی پرچم فلســطین( روی 
آوردند تا اینکه صهیونیست ها آن را هم پس از 

انتفاضه اول در ۱۹۸۷ ممنوع کردند!

با  هندوانه بــه دلیــل شــباهت رنگ هایش 
فلســطین، دهه هاســت که  پرچم  رنگ های 
از نمادهای مبارزات فلســطینیان علیه  یکی 

اشغالگری به شمار می رود.
»عبدالوهاب المسیری« متفکر فقید مصری در 
کتاب »زبان و استعاره« )تألیف سال ۲۰۰۲( 
در این باره می نویسد: وقتی نیروهای اسرائیلی 
عبور می کنند، فلســطینی ها هندوانه ای را از 
وســط نصف می کنند. یکی از دو نیمه را که 
شبیه رنگ های پرچم است، باال می آورند تا هر 
عاقلی قضیه استعمار فلسطین را متوجه شود.
سال گذشــته هم برخی از فعاالن فلسطینی 
از ایموجــی هندوانــه به عنــوان جایگزینی 
بصری برای پرچم فلســطین استفاده کردند 
تا ترفندی برای فرار از الگوریتم های سانســور 
رژیم صهیونیســتی و ممنوعیت های مجازی 
فیســبوک باشــد.»خالد حورانــی«، هنرمند 
فلســطینی ساکن رام اهلل در کرانه باختری که 
آثــارش در میان تصاویر هندوانه هایی اســت 
که در اینترنت دســت به دست می شوند، به 
واشــنگتن پســت گفت: هنر گاهی می تواند 
بیشتر از سیاست، سیاســی باشد! شهروندان 

عرب اسرائیل مدت هاســت که نادیده گرفته 
شــده اند و آنها به طــور فزاینــده ای هویت 

فلسطینی خود را مطرح می کنند.«
در ســال ۱۹۴۷، »حزب عربی سوسیالیستی 
بعث« چهار رنگ ســیاه، سفید، سبز و قرمز را 
به عنوان نماد آزادی و وحدت اعراب تفســیر 
کرد. قبل از اینکه این پرچم در ســطح رسمی 
در کنفرانس فلســطین در غزه در سال ۱۹۴۸ 
به تصویب برســد، گروهی از احــزاب ملی و 
شــخصیت های فرهنگی پیشــنهاد کردند که 
پرچم فلســطین به شکل مستطیل و با خطی 
مورب منقطع شده و به دو رنگ سبز و نارنجی 
تبدیل شود. این دو رنگ اشاره به مشهورترین 
نمادهــای فلســطین یعنی پرتقــال و زیتون 
داشــت. این پیشــنهاد فراموش شد و پرچم 
فعلی توسط اتحادیه عرب به عنوان پرچم ملت 
فلسطین به رسمیت شــناخته شد. زمانی که 
تشکیات خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۴ 
تأسیس شد، این پرچم به عنوان پرچم سازمان 
آزادیبخش فلســطین و پرچم کشور فلسطین 
مورد اســتفاده قرار گرفت و رد تمام مقرهای 

دولتی و نهادهای ملی به اهتزاز درآمد.

موضوع فلسطین و اشــغال آن از سوی رژیم صهیونیستی 
از همان سال های ابتدایی جنگ و درگیری در این کشور، 
موضوع چندین سریال در سراسر جهان به ویژه کشورهای 

مسلمان شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این گزارش نگاهی داریم به چند 
سریال  که درباره اشغال فلسطین ساخته و پخش شده اند.

سریال »چشمان آبی زهرا«
ســریال »چشمان آبی زهرا« به کارگردانی علی درخشی و 
به قلم علی درخشــی و سعید ســلطانی، روایتی از زندگی 

یک دختربچه فلسطینی است.
داســتان این سریال درباره یکی از عوامل بلندپایه اسرائیل 
است که قصد حضور در انتخابات این کشور را دارد. او پسر 
نوجوان ناقص الخلقه ای دارد و همین موضوع باعث می شود 
تا یک گروه پزشــکی را برای جســت وجو در اردوگاه های 
مردم فلسطین، بسیج کند تا به دنبال تعویض اجزای بدن 
اشــخاصی که از نظر پزشــکی با فرزندش مشابهت دارند، 
بگردند که در این میان زهرا، دختر یکی از کشته شــدگان 
فلســطینی، برای جابه جایی چشــمش با فرزند او انتخاب 
می شــود. از ســوی دیگر برادر زهرا که از اعضای انتفاضه 
فلسطین است به دنبال یافتن خواهرش درگیر ماجراهای 

ناخواسته ای می شود.
قدس درباره این سریال نوشته است: »چشمان آبی زهرا« 
روایتی نمادین از به وجود آمدن کشــور جعلی اسرائیل را 
ارائه می  کند. به این معنی که تئودور)فرزند یکی از مقامات 
اســرائیلی(، به عنوان یک کودک ناقص الخلقه، استعاره  ای 
از رژیم صهیونیستی است که با دزدیدن اجزای سایرین در 

پی زنده نگه  داشتن خود است.
در این ســریال به تهیه کنندگی ســیدعلیرضا ســجادپور 
و ســیداحمد میرعایی، بازیگرانی همچــون: جهانبخش 
سلطانی، حســین معلومی، جمشــید جهانزاده و سومیتا 
حســام ایفای نقش کرده اند. »چشمان آبی زهرا« چندین 

بار از تلویزیون بازپخش شده است.

سریال »نگهبان قدس«
ســریال »نگهبان قدس«، به نویســندگی حسن یوسف و 
کارگردانی باســل الخطیب از تولیدات موسســه تولیدات 

تلویزیونی و رادیویی سوریه در سال ۲۰۲۰ است.
این سریال، زندگی اسقف سوری، هیاریون کاپوچی را که 
تا پایان عمر حامی فلســطین و با صهیونیسم مخالف بود 

روایت می کند. اسقف کاپوچی یک مسیحی سوری بود که 
زندگــی خود را وقف دفاع از قدس و حمایت از فلســطین 
کرد. فعالیت های آزادی خواهانه اســقف کاپوچی تا جایی 
پیش رفت که رژیم اشــغالگر قدس او را دستگیر و پس از 

آزادی، از ورود به فلسطین منع کرد.
این ســریال زندگی یک شــخصیت مذهبی مســیحی و 
دوره های زندگی او در لبنان، قدس، حلب و رم را به تصویر 

می کشد.
ایده ســاخت این ســریال بعد از فوت هیاریون کاپوچی 
توسط موسسه تولیدات تلویزیونی و رادیویی سوریه مطرح 
شد. این موسســه با حسن یوسف، نویسنده سوری تماس 
گرفت و درخواست نوشتن داستان زندگی اسقف کاپوچی 
را عنوان کرد. حســن یوسف هم به شرط اینکه این سریال 
را باســل خطیب کارگردانی کند، پذیرفت. در نهایت این 
همکاری شــکل گرفت و بازیگرانی همچون رشید عساف و 

صباح الجزایری در آن به ایفای نقش پرداختند.
حســن یوسف ـ نویسنده »نگهبان قدس« ـ در یک برنامه 
تلویزیونی درباره ســختی های نگارش فیلم نامه این سریال 
گفته است که وقتی برای تکمیل اطاعاتش درباره اسقف 
کاپوچی جســت وجو می کرده متوجه شــده است که دو 
روزنامه نگار مســیحی نیز پیش از او، داســتان زندگی این 
اســقف را نوشــته اند. آن ها پس از آزادی اسقف کاپوچی 
و تبعیدش به رم در ســال ۱۹۷۹، نزد او رفته و داســتان 

زندگی اش را در ۵۰۰ صفحه به رشته تحریر درآورده اند.
اســقف کاپوچــی از آن هــا خواســته تا پــس از مرگش 
زندگی نامه اش را منتشــر کنند. حســن یوســف نســخه 
الکترونیکی این کتاب را که تا آن زمان منتشر نشده بود از 
آن دو دریافت کرده و در نگارش فیلم نامه سریال »نگهبان 

قدس« از آن استفاده کرده است.
هیاریون کاپوچی در ســال ۱۹۲۲ در حلب سوریه متولد 
شــد. او برای ادامه تحصیل به لبنان و ســپس از آن جا به 
فلســطین رفت. کاپوچی در فلسطین شاهد ظلم هایی بود 
که به فلسطینیان می شد از جمله انفجار هتل ملک داوود 
در قدس که تاثیر زیادی در زندگی کاپوچی داشــت. او به 
دلیل حمایت از فلسطین و فعالیت های آزادی خواهانه اش 
در سال ۱۹۷۴ توسط رژیم اسراییل دستگیر و به ۱۲ سال 
زندان محکوم شد اما سه سال و سه ماه را در زندان گذراند 
و پس از آن به رم در ایتالیا تبعید شــد. اسقف کاپوچی در 

سال ۲۰۱۷ در سن ۹۴ سالگی از دنیا رفت.
در حالی که برخی از کشــورهای عربی این ســریال را در 
تلویزیون هــای ملی خــود پخش نکــرده و آن را بایکوت 
کرده اند، سال گذشــته، سریال  »نگهبان قدس«  از شبکه 

افق سیما به پخش رسیده است.

سریال »قبضة األحرار«
به نقل از سایت عربی ۲۱، شبکه األقصی که توسط حماس 

راه اندازی شــده و در غزه فعالیــت می کند، در ماه رمضان  
امسال ســریال »قبضة األحرار« را با موضوع محاصره نوار 
غزه پخش می کند. این ســریال داســتان یکی از نیروهای 
صهیونیســتی است که با لباس مبدل به میان فلسطینیان 

رفته و قصد جاسوسی دارد.
این ســریال بر اســاس  حادثه ای واقعی که سه سال قبل 
اتفاق افتاد، ســاخته شده و وضعیت مردم غزه در محاصره 

نیروهای اشغالگر را روایت می کند.

سریال »شارة النصر«
سریال »شارة النصر« نیز سریالی است که به تازگی توسط 
هنرمندان فلسطینی درباره فرار شش زندانی فلسطینی از 

زندان جلبوع رژیم صهیونیستی ساخته شده است.
حســام ابو دان، کارگردان این سریال فلسطینی است که 
گفته اســت، هدفش از ساخت این ســریال رد روایت های 
دروغین رژیم صهیونیســتی از واقعیت هایی اســت که در 
فلسطین اشغالی می گذرد. این سریال مدتی قبل از شبکه 
األقصی پخش شــده و همزمان با ماه رمضان نیز در چند 

شبکه فلسطینی و عربی پخش آن شروع شد.

سریال ترکی »فریاد سنگ«
سریال »فریاد ســنگ« توســط یک کمپانی ترکیه ای، با 
هنرمندی بازیگران ترکیه و به تهیه کنندگی جلیل اصغری 

ـ تهیه کننده ایرانی ـ ساخته شده است.
اسم ترکی این ســریال )آیریلق؛ Ayrılık( است و نسخه 
عربی آن با عنوان "صرخة حجر" فقط یک نوبت از شــبکه 
mbc پخش و با اســتقبال مردم فلسطین مواجه شد.این 
سریال نخستین بار در ســال ۱۳۹۲ از شبکه آی فیلم به 

روی آنتن رفت.
موضوع اصلی ســریال »فریادسنگ« مقاومت مردم مظلوم 
فلسطین است؛ این سریال خشم دولتمردان رژیم اشغالگر 
قــدس را برانگیخت تا جایی که مقامــات زندان نقیب در 
فلســطین اشــغالی از پخش ایــن ســریال در آن زندان 
جلوگیری کردنــد و خبرگزاری فرانســه در این خصوص 
نوشت: در این سریال تلویزیونی سربازان اسرائیلی همچون 
نیروهای نازی نشــان داده می شــوند. همچنین وزیر امور 
خارجه اســرائیل اظهار کرده اســت که این سریال نفرت 

علیه اسرائیل را برمی انگیزد.
توانا ترکای، امیر بندرلی اوغلو و اردال بیلینگن، از بازیگران 

این سریال ترکی هستند.
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مســعود اطیابی معتقد است فیلمسازان ایرانی با توجه به شرایط موجود 
نسبت به مساله فلسطین هوشمندانه عمل کرده و کم کاری نکرده اند.

مســعود اطیابی تهیه کننده و کارگردان ســینما در گفتگو با مهر درباره 
پرداخت ســینمای ایران به فلسطین طی سال های بعد از پیروزی انقاب 
اســامی گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که نمــاد مقاومت در جهان 
اســام لبنان و نماد مظلومیت و سرزمین اشغال شده فلسطین به شمار 
می رود، در واقع همه لبنان و به ویژه حزب اهلل که نفوذ معنوی خود را در 
لبنان داشته و محبوبیت قابل توجهی بین غیرشیعیان و حتی مسیحی ها 
دارند، نماد مقاومت هســتند. به یاد دارم ۲ فیلم »قناری« و »ریســمانی 
نزدیک تر از رگ« را که در لبنان کار کردم با توجه به اینکه موضوع این 
۲ فیلم درباره مقاومت بود، بیشــتر عوامل فلســطینی و لبنانی مسیحی 
بوده و با جــان و دل در این فیلم ها بازی کردند، به همین دلیل هرچند 
مظهر مقاومت در منطقه ایران اســت اما لبنان و شاید در چندسال اخیر 
یمن نیز نماد مقاومت به شــمار می روند. وی با اشــاره به اینکه فلسطین 
نماد مظلومیت یک ملت اســت که سیاستمداران ش در برهه ای از تاریخ 
اشــتباهاتی کرده اند، توضیح داد: به همین دلیل می توانیم از این مساله 
و اشــتباه تجربه های الزم را کســب کنیم و به ملت ایران نیز بگوییم که 
گاهی اشــتباه ها منجر به ایجاد یک تاریخ عجیب و در نهایت مظلومیت 
می شــود، در واقع می توان گفت فلسطین نماد اشغالگری صهیونیست و 

نماد ساخت یک رژیم جعلی است.
ایــن کارگردان ســینما بیان کرد: اما درباره پرداخت ســینمای ایران به 
مســاله فلسطین باید بگویم که هر کاری را باید به اندازه انجام داد و این 

کار زمانی انجام شود که بهترین تاثیر را داشته باشد.
وی توضیــح داد: فیلمســازان ما در ســینمای ایران نســبت به موضوع 

فلســطین کم کار نکرده اند. مســاله دیگر این است که در رابطه با برخی 
از موضوع ها از جمله افغانســتان، یمن، فلسطین، لبنان و … باید گزیده 
کاری کرد، چرا که شــاید بهتر است به جای تولید انبوه، آثاری اندک اما 
تاثیرگذار تولید کرد، اما انبوه ســازی آثار نسبت به یک موضوع می تواند 

مشکل ساز باشد.
این تهیه کننده سینما با بیان اینکه فکر می کنم در این زمینه فیلمسازان 
ما کامًا هوشمندانه عمل می کنند و دلیلی بر کم کاری آن ها وجود ندارد، 
بیان کرد: معتقدم هر کاری درســت و به موقع و البته به اندازه و کفایت 
الزم صورت گیرد کافی اســت. البته موضوع فلسطین برای ما خط مقدم 

است و مساله حمایت ما از فلسطین، بحث تاریخی و استراتژیک است.
وی تاکیــد کرد: مســاله مقاومت نیز بــرای ما در ایران بســیار مهم و 
استراتژیک اســت و سرنوشــت خود ما نیز به مقاومت بستگی دارد، اما 
نیازهای هنری در زمان و جای خود باید مورد توجه قرار گیرد، باید بگویم 
حوزه مستندسازی بازخوردهای متفاوتی نسبت به آثار سینمایی دارد، اما 
افکار عمومی با آثار ســینمایی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و راحت تر با 
مشکات موجود و فرهنگسازی در آن زمینه از طریق آثار سینمایی آشنا 
می شــوند، هر کدام از این دو گونه سینمایی کارایی خود را در به تصویر 
کشیدن سوژه هایی چون فلسطین دارند و در واقع می توان این دو سینما 

را مکمل هم دانست.
اطیابــی در پایان گفت: طی ســال ها فعالیت خود در ســینما، دو پروژه 
»قناری« و »ریسمانی نزدیک تر از رگ« بدون پیشنهاد نهادهای دولتی 
جلوی دوربین بردم، البته بعد از اینکه کار به پایان می رسید حمایت هایی 
از ســوی بخش دولتی داشــتیم، این را هم باید بگویم که ساخت چنین 

فیلم هایی چندان آورده مالی برای ما نداشته است. 

مسعود اطیابی:

»فلسطین« برای ما خط مقدم است

از »چشمان آبی زهرا« تا »فریاد سنگ« 

سریالهاییکهفلسطینراروایتمیکنند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 1- اصلی )قریه هارون محله( 
8162 فرعی  آقای ماشــاء اله فرخیان  در ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 208.07   متر مربع  خریداری شده بالواسطه از 

حیدر قلی کرمی و مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد علوی بابلسر.
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض بایــد ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد که در 
ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشار نوبت اول 1401/01/27 نوبت 

دوم 1401/02/10  
شناسه آگهی: 1298431 

 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع ماده یــک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 33- اصلی )قریه بازیارکال( 
10156 فرعــی  آقــای وحید عظیمی وزنا  در ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ســاختمان احداثی که چهل و ســه سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است 
به مســاحت 205.20   متر مربع  خریداری شــده بالواســطه از علی اکبر و علی 

اصغر کاوه.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشار نوبت اول 

1401/01/27 نوبت دوم 1401/02/10  
شناسه آگهی: 1299267 

 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع ماده یــک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 33- اصلی )قریه بازیارکال( 
10113 فرعی از 10 فرعی  آقای مهدی اسکندری  در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 206   متر مربع  خریداری شده بالواسطه 
از حسن محمودی و مع الواسطه از میرقاسم جاللی و مالک رسمی محمد خانزاد

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشار نوبت اول 
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آگهــی قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش یک شهر آمل

1720- اصلی  
64 فرعــی  آقــای محمد ســاداتی  در ششــدانگ اعیانی یک قطعــه زمین با 
ساختمان احداثی که کل عرصه آن موقوفه است به مساحت 145.30   متر مربع  
خریداری شــده بالواســطه از علی محمد ساداتی و مع الواســطه از مالک رسمی 

اداره اوقاف و امور خیریه آمل.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 
صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/01/27 
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