
روایت هایی از دماوند در ادبیات ایران
»دماوند« کوهی که با چکاد سر به  فلک  کشیده اش 
دســت نیافتنی،  کوهــی  باســتان  روزگاران  از 
تســخیرناپذیر و جادویی برای آریاییان بوده و در 
شــعرهای کهن ایرانی معموالً در ارتباط با اسطوره 

به بند کشیده شدن ضحاک نوشته شده است.
به گزارش ایسنا، در توصیف دماوند، داودمحمدی فر، 
نویسنده کتاب دایره المعارف دماوندکوه، باور دارد 
که بنیان کوهنوردی و پیشــگامی کوهنوردی در 
دنیا برای ایرانیان اســت. چراکه بــه گفته او، آغاز 
قله نوردی در تمام دنیا با قله دماوند در سال ۸۳۵ 
میالدی در زمان حکومت مازیار بر طبرســتان آن 
زمان شروع شد. در سال ۱۴۹۲ اولین کوهنوردی 
در اروپا آغاز شــد. مازیار قهرمان ملی ایران دبیری 
با نام علی بن ربن داشــت که کتاب های بســیاری 
منتشر کرده است. تاریخ نویسان کوهنوردی اروپا یا 
نخواستند به این مساله توجه کنند یا نمی دانستند. 
قلــه دماوند در ۸۳۵ میالدی صعود شــد و کتاب 
البلدان دارای اولین گزارش کوهنوردی اســت که 
در ســال ۹۰۳ میالدی نوشته شده است. ابن فقیه 
همدانی این کتاب را نوشته است. در هر صورت قله 
دماوند، پدِر پدربزرگ تمام صعودهای کوهنوردی 
جهان است که احترامی دارد و قابل تقدیس است. 
کوهنوردهای دنیا اول باید به دماوند سالم کنند و 
بعد به جاهای دیگر بروند متاســفانه دماوند آنطور 
که باید شناخته شــده نیســت. دماوند باید جهانی 
شــود. تعجب می کنم که استان مازندران و تهران 
چنین می کنند و چرا دماوند بودجه ندارد؟ دماوند 
آنقدر به ما از داشــته هایش داده است که دارد از 
بین می رود. زمانی ببر مازندران در دماوند بود. آب 
رودخانه هراز ساالنه بیش از یک میلیارد مترمکعب 
آب دارد. آیــا تا به حال کســی فکرکرده که برای 
دماوند بودجه در نظر گرفته شــود؟ )شــب شهر 
دماوند برگزار شد، مجله بخارا، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷(

این در حالی اســت که »دماوند در اساطیر ایرانی 
مرکــز جهان و جایگاه میترا و گیومرد، نخســتین 
انســان، پنداشته شــده است. جمشــید سوار بر 
گردونه ای که دیوان آن را می کشــیدند، ســفری 
هوایی از دماوند به بابل داشــت. ضحاک در دماوند 
به جمشــید تاخت. فریدون در روســتایی نزدیک 
دماوند به دنیــا آمد؛ زیرا مادرش به آنجا پناه برده 
بود. ضحاک تا پایان جهان در دماوند زندانی است. 
منوچهر در دماوند زاده شد و آرش کمانگیر تیرش 
را از کوه دماوند پرتاب کرد. دیو ســپید در دماوند 
مسکن دارد و دخترش در صخره های آن می زید 
و ســرگرم نخ ریسی است. اژدها در نزدیکی همین 
کوه در خواب به رســتم بر می خورد. چکاد هرا یا 
قله البرز ۱۸۰ روزنه در خاور و ۱۸۰ روزنه در باختر 
دارد که خورشید هر روز از یکی از روزن های خاور 
به روزنه ای در باختر رهسپار می شود.« )ابوالقاسم 
اسماعیل پور مطلق، دماوند در اساطیر ایرانی، مجله 
فرهنگ و ادبیات عامه، ســال پنجم، خرداد و تیر 

۱۳۹۶، ش ۱۴، ص ۹۷(
در شــعرهای کهن ایرانی نیز معمــوالً نام دماوند 
در ارتباط با اســطوره به بند کشیده شدن ضحاک 
ظاهر می شــود. فردوسی در شاهنامه در بیت هایی 
که داســتان به بند کشیده شــدن ضحاک توسط 
فریدون را به تصویر می کشید، چنین سروده است: 
)شاهنامه، فصل ۵ ضحاک، بخش ۹ به بند کشیده 

شدن ضحاک به دست فریدون(
برآن گونه ضحاک را بسته سخت

سوی شیرخوان برد بیدار بخت
همی راند او را به کوه اندرونه

می خواست کارد سرش را نگون
بیامد هم آنگه خجسته سروش

به خوبی یکی راز گفتش به گوش
که این بسته را تا دماوند کوه

بَِبر همچنان تازیان بی گروه
اسدی طوســی نیز در گرشاسپ نامه که به پیروی 
از شــاهنامه سروده شده است به این اسطوره اشاره 
می کند. در شــعرها و منظومه های شــاعران دیگر 
از جمله قصیده ای از ناصرخســرو منظومه ویس و 
رامیــن از فخرالدین اســعد گرگانی و قصیده ای از 
خاقانی تلمیح این اســطوره دیده می شود. قصیده 
دماوندیۀ ملک الشــعرای بهار هم یکی از چندین 

شعری ست که در مورد دماوند سروده شده است.
اما دیدگاه های مختلفی درباره نام »دماوند« وجود 
دارد:  »در دهه ۱۹۵۰ ویلِهلْم آیْلِْرس، ایران شناس 
بزرگ آلمانی، آگاهی هــای مربوط به دماوند را در 
رســاله »نام های کوه دماوند« منتشر ساخت... در 
آن آمده که »دماوند« نخستین  بار در نقش رستم 
به کار رفته است... . اینکه »دما« را نفس، نسیم، باد، 
و جریان هوا معنــی کرده، و دماوند را »کوهی که 
بــاد در آن جریان دارد« یــا »کوهی که غرش باد 
در آن می پیچد« درســت و علمی به نظر نمی رسد 
و نوعی ریشه شناســی عامیانه اســت... . بنابر متن 
یونانِی کتیبه نقش رستم، این کوه با نام »ُدنباوند« 
آمده... . کارل گراتِْســل، نویسنده نخستین کتاب 
علمی درباره دماوند، آورده اســت: »دماوند کوهی 
اســت با »ُدم فراوان« یا »ُدم پُر«. در انتخاب این 
نام، شــاخه ها و دنباله های این کوه در نظر گرفته 
شده اســت. در فرهنگ ها می توان زیر واژه »ُدنب« 
یا »ُدم« معنی سرازیری یا شیب را دید. با تکیه بر 
این، دماوند کوهی است مملو از شیب و سرازیری...

 Dhumavant تعریف دیگر نیز وجــود دارد و آن
یعنــی »مملو از بخــار« اســت )dhuma: دود و 
بخار(.« )ابوالقاسم اســماعیل پور مطلق، دماوند در 
اساطیر ایرانی، در مجلهٔ فرهنگ و ادبیات عامه، سال 
پنجم، خرداد و تیر ۱۳۹۶، ش ۱۴، ص ۹۹ و ۱۰۰.«
ســیزدهمین روز از تیرماه هر ســال )هم زمان با 
تیــرگان در مازندران( به نــام »روز ملی دماوند« 

نام گذاری شده است.

دریچــــه گزارش

تورج منصوری مدیــر فیلمبرداری فیلم ســینمایی »من 
و دبــورا« به کارگردانی زنده یــاد ضیاءالدین دری به بهانه 
رونمایی از این فیلم پس از ۱۶ ســال، به ارائه توضیحاتی 

درباره این اثر پرداخت.
تورج منصوری فیلمبردار باسابقه سینمای ایران که تجربه 
همکاری با زنده یاد سیدضیاءالدین دری در فیلم سینمایی 
»مــن و دبورا« را در کارنامه خود دارد، به بهانه رونمایی از 
این فیلم پس از ۱۶ ســال در تلویزیــون در گفتگو با مهر 
گفت: متأســفانه این فیلم مدت خیلی طوالنی پخش نشد 
و در حقیقت زمان زیادی بر آن گذشت و از تمام معادالت 
و حس و حالی که آن ســال ها وجود داشت و براساس آن 

فیلم ساخته شد، دور شده ایم.
وی ادامه داد: زمانی که قرار بود ضیاءالدین دری ســریال 
»کاله پهلــوی« را کار کند، برای دیــدن و آزمودن برخی 
لوکیشــن ها و انتخاب بازیگران، قرار شــد پروژه دیگری را 
کار کنیم. آقای دری بسیار فرد مستعدی بود، می توانست 
به ســرعت قلم بزند و قلم خوبی هم داشت و نوشتن را به 
معنای واقعی بلد بود. چارچوب اصلی »من و دبورا« پیش  
از این وجود داشــت و براســاس آن آقای دری فیلمنامه 
را نوشــت. آن زمان در دنیا خیلی دربــاره وضعیت ایران 
بحث وجود داشــت و مجموعه ای از ســوءتفاهم ها بود که 
آقای دری درصدد رفع این ابهامات برآمده بود. به گونه ای 
می خواست شــرایط فرهنگی و سیاسی موجود در دنیا را 
در این فیلم بــه تصویر درآورد و اینکه در خارج چگونه به 
ایرانی ها نگاه می کنند. منصوری با اشاره به تصویب سریال 
»کاله پهلوی« در تلویزیون ادامه داد: قرار شــد با بودجه 
مشــخصی، یک تیر و دو نشان صورت بگیرد و ما هم یک 
فیلم بســازیم، هم در کنار آن فضاها و لوکیشــن هایی که 
برای سریال »کاله پهلوی« نیاز بود شناسایی کنیم. همان 
جمعی که قرار بود بعدهــا »کاله پهلوی« را کار کنند در 
این فیلم حضور داشتند اما من، بعدها سعادت همکاری با 
دوستان در سریال را پیدا نکردم. قرار بر این بود که از »من 
و دبورا« دو بهره برداشــته شود؛ یکی ساخت یک فیلم بود 
و دیگری تعیین شرایط تولید برای سریال »کاله پهلوی«.

برای اولین بار با »من و دبورا« به لبنان سفر کردم
وی تأکید کرد: برای اولین بار با همین فیلم به لبنان سفر 
کردم و آنجا با تعدادی بازیگر و عوامل فنی آشــنا شــدیم 
که برخی از آن ها در فیلم هم حضور داشتند. این ها بعدها 
تبدیل به دوســتان خوبی برای ما شــدند که همچنان با 
برخی از آن ها در ارتباط هســتم. این فیلم ســبب شد که 
با لبنان بیشــتر آشنا شوم و طی پنج سال بعد از آن زمان 
بیشتری را در لبنان سپری کنم. آنجا کارهای مختلفی هم 
انجام دادم. »من و دبورا« برای من برکات زیادی داشــت 

که یکی ازآن ها همین آشــنایی من با یک کشور و فرهنگ 
جدیــد بود. برای من تجربه همکاری با این پروژه به نوعی 

گسترش فرهنگی در ذهنم بود.
منصوری با ابراز تأســف نســبت به نمایش ندادن »من و 
دبورا« در زمان حیات زنده یاد دری تأکید کرد: اگر فیلم در 
همان دوران نمایش داده می شد، چه بسا خود ضیاءالدین 
دری فرصت این را می یافت تا با تحلیل آن، استفاده بهتری 
از تجربه ســاخت این فیلم در اثر بعدی خود یعنی »کاله 
پهلوی« داشته باشــد. زمانی که یک کار ساخته می شود، 
حتمــاً باید تماشــاگر آن را ببیند تا ما متوجه شــویم که 
چه کرده ایم. گاهی شاید اشتباهی کرده باشیم که در این 
مرحله متوجه می شــویم و درصدد اصالح آن برمی آییم. از 
ســوی دیگر هم کاری که تصور نمی کنیم چقدر محبوبیت 
پیدا می کند، ناگهان متوجه نقاط مثبتش می شــویم. »من 
و دبورا« متأسفانه این شانس را نداشت که در زمان حیات 

خالقش پخش شود.
این فیلمبردار ســینما درباره دلیل طوالنی شــدن پروسه 
نمایــش این فیلم هم گفــت: من اطــالع چندانی از این 
موضوع ندارم و در جریان مســائل اداری مرتبط با ممیزی 
و پخش فیلم نیســتم. زمانی که کار فیلمبرداری و تدوین 
فیلم تمام شــد، همان زمان برای تصحیح رنگ اولیه اقدام 
کردیــم و حتی یک اصالح رنگ مجــدد هم، همان زمان 
روی نگاتیوهای فیلم صــورت گرفت، اما بعد از آن پخش 
نشد! نکته جالب اینکه فیلم را تلویزیون تهیه کرده بود اما 
در قالب یک فیلم ســینمایی به تولید رسید. همین مسئله 
هــم گویا نتیجه کار را نامعلوم کرد و مشــخص نبود فیلم 
قرار اســت به اکران عمومی در ســینماها برسد و یا صرفاً 
یک پخش تلویزیونی داشته باشد. در تمام این مدت مدام 
فکــر می کردیم فیلم در نوبت اکران قرار دارد و به هیچ وجه 
فکر نمی کردیم فیلمی که صداوسیما آن را به یک فیلمساز 
ســفارش داده اســت، با این مشکل مواجه شــود. طبیعتاً 

سفارش اولیه، سفارشی ســنجیده بوده است و آنقدر این 
مســئله برایم غریب بود که حتی در این سال ها این سوال 
هم برایم به وجود نیامد که چرا این فیلم نباید اکران شود!

وی افــزود: وقتی کل گروه درگیر ســریال »کاله پهلوی« 
شدند من دیگر با آن ها همراه نبودم و به نظر می رسد این 
فیلم هم به فراموشــی سپرده شــد. این در سینمای ایران 
تبدیل به یک عادت شده است که گاهی فیلم هایی ساخته 
می شــود که خیلی دیر به اکران می رســند. نمونه بارزش 
فیلم »بانو« بود که ۵ یا ۶ ســال بعد از آنکه ساخته شد به 
نمایش عمومی درآمد. چندین تجربه دیگر هم ما داشتیم 
و اندکی به آن عادت کرده ایم. گاهی مسئولی تصمیمی را 
می گیرد و گروهی بــه دنبال اجرای آن می روند، اما وقتی 
آن مســئول عوض می شود، مســئول بعدی تصور می کند 
که آن کار درســت نبوده و تصمیم می گیرد اصالحاتی به 
آن اعمال کند و همین مســئله باعث می شــود اثر اصلی، 

یکدستی خود را از دست بدهد.
منصوری با تأکید براینکه هنوز نسخه دیجیتال شده »من 
و دبورا« را ندیده اســت گفت: من تنها یک بار فیلم را به 
 صورت کامل همان زمان دیــدم و امروز باید مجدد آن را 
ببینم تا قضاوت درستی نسبت به آن داشته باشم. نمی دانم 
فیلم چقدر توانســته موفق باشــد. بخش هایی از آن شاید 
دچار جرح و تعدیل هم شده باشد اما از آن بی خبرم. مانند 
یک تماشاگر معمولی باید به تماشای کاری بنشینم که ۱۶ 

سال پیش آن را ساخته ایم.

لوکیشن هایی که خاکستر شده اند!
وی دربــاره تازگی »من و دبورا« پس از این مدت طوالنی 
از ســاخت برای مخاطب امروز هــم گفت: وقتی یک فیلم 
تم اجتماعی و سیاســی دارد، در زمان ســاختش مسائلی 
در جامعــه و جهان وجود دارد کــه فیلم هم جهت با آن ها 
ساخته می شود. به همین دلیل فیلم اگر همان زمان دیده 

شود، بســیار تازه به نظر می رسد. فیلمســاز دنبال محتوا 
و مفهومی رفته که همان زمان احســاس کرده است باید 
در فیلمش به آن ها بپردازد. ممکن اســت برخی از مسائل 
زمــان طوالنی تری داشــته باشــد و در طوالنی مدت هم 
درست و تأثیرگذار باشــند اما وقتی فیلمی به عنوان زمان 
حال ســاخته می شود اما ۲۰ ســال بعد دیده می شود که 
حتی مدل ماشــین ها، قیافه آدم هــا و فضاها در آن تغییر 
کرده اســت، این در برقرار ارتباط مخاطب تأثیر می گذارد. 
به خصوص که قصه فیلم ما در لبنانی روایت می شــود که 
امروز دیگر اثری از آن لبنان باقی نمانده اســت! بســیاری 
از لوکیشــن هایی که در این فیلم می بینید امروز به دلیل 
همان انفجار اسکله در لبنان، تبدیل به خاکستر شده است.
منصوری ادامه داد: همان بچه های لبنانی که آن زمان فیلم 
را با همکاری آن هــا کار کردیم، اگر امروز فیلم را ببینند، 
قطعــاً بیش از محتوای فیلم به دلیل شــرایط تصویری ای 
که در آن زمان در لبنان وجود داشته است، گریه خواهند 
کرد. تماشــاچی عادی هم از این ماجرا مســتثنی نیست. 
باالخره تماشــاگر ایرانی هم بــا فضاها و روزگاری در فیلم 
ســروکار دارد که از آن ۱۶ سال گذشته است. طبیعتاً اگر 
قصه فیلم همچنان تأثیرگذار باشد، بازهم گویی داریم یک 
فیلم تاریخ گذشــته را که می خواهیــم امروز به مضمونش 
تکیه کنیم، نمایش می دهیم؛ این استفاده ای غیرسینمایی 
از یک فیلم اســت. مدیر فیلمبرداری »من و دبورا« تأکید 
کرد: اگر این فیلم در زمان خودش پخش می شــد، حتماً 
تأثیر بیشــتری داشت چرا که حتی ســاختار و متن آن با 
دیالوگ های اجتماعی همان زمان تنظیم شــده بود. امروز 
اگر فیلم »هامون« را ببینیم، آیا همان تأثیر زمان ساختش 
را روی مــا می گذارد؟ طبیعتاً دیگر آن تأثیر را نمی گذارد، 
در عین اینکه فیلم همچنــان موضوعیت دارد. هر فیلم با 
ارزشی که در ایران ساخته می شود را اگر در زمان خودش 
نمایش ندهیم و با فاصله پخش شود، گویی یک فیلم کهنه 

را داریم نگاه می کنیم.
وی درباره مسائل مطرح شده در داستان »من و دبورا« هم 
توضیــح داد: در این فیلم هم قصه جاسوســی داریم و هم 
به مســائل تروریسم پرداخته می شود. قصه ای عاشقانه هم 
دارد و خیلی مضامین دیگر هــم در این فیلم وجود دارد. 
این فیلم در زمان خودش می توانســت یک فیلم تبلیغاتی 
برای کشــور باشــد و ایران و ایرانی را به گونه ای دیگر به 
دنیا نشان دهد. امروز اما ممکن است قدرت و قوت قبل را 
نداشته باشد. امروز ممکن است حواشی، به متن فیلم سوار 

شود. در آن روزگار اما حتماً متن روی حواشی سوار بود.
فیلم سینمایی »من و دبورا« به کارگردانی سیدضیاءالدین 
دری امروز دوشــنبه ۱۳ تیرماه ســاعت ۱۵ از شبکه سه 

سیما روی آنتن می رود.
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بی شک »شهرک کلیله و دمنه« نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز به جز 
قبح شکنی از رذایل اخالقی و عادی سازی روابط محرم و نامحرم، ترویج سبک زندگی 

غربی و ترویج موسیقی های مبتذل دستاوردی به دنبال ندارد. 
به گزارش فارس، در شــهرک قصه کلیله و دمنه، زنی روستایی به اصرار شوهرش که 
ســودای پیشرفت را در ســردارد، خانه و زندگی خود در روستا را رها کرده و به شهر 
مهاجرت کرده و در یک مجتمع مســکونی ساکن می شوند. شهری شلوغ و پر از دود 
که داعیه برابری شــهروندانش را دارد، شهروندانی از نژادها و قومیت های مختلف که 
باید با فراموش کردن خوی و طبیعت اصلی و ذاتی خود که خدا در سرشت آنها نهاده 

در کنار هم زندگی کنند تا یک آرمانشهر فرضی را بسازند.
همســایه های این زوج در مجتمع هر کدام نماینده یک قشر از جامعه هستند؛ مالک 
مجتمع برای فروش واحدهای خود به هر دوز و کلکی متوســل می شود، خانم دکتری 
که برخالف عالقه و استعدادش بخاطر دخالت های مادرشوهرش خانه نشین شده است، 
زنی که برای فرار از تنهایی به آشپزی روی آورده و همواره به دنبال گوشی شنوا برای 
درد دل کردن است، پدری که زیر بار مسئولیت های خانواده شلوغش شانه خم کرده و 
جلوی پنجره و خیره در افق سیگار می کشد، مادری که در تجمل گرایی فضای مجازی 
غرق شده و بچه خود را فقط برای فیگورها و استوری های اینستاگرام الزم دارد، دختر 
جوان و مجردی که نقاش و خواننده خیابانی است و دل به پسر همسایه سپرده اما پسر 
به همین رابطه دوســتی راضی است و حاضر نیست زیربار مسئولیت ازدواج برود، مرد 

هیزی که کارش فریب دادن زنان ساده لوح و سوء استفاده از آنان است ...
خالصه! هیچ کدام از خانواده های ساکن در این مجتمع مسکونی خوشبخت نیستند، 
همه مشــکالت و اشتباهات خود را دارند و برای برون رفت از این وضعیت تالشی هم 
نمی کنند، زن و شــوهرها رابطه پرمهر و با احترامی با یکدیگر ندارند، تنها مادربزرگ 
داســتان به عنوان بزرگتر خانواده فردی غر غرو است که مدام درحال تحقیر و توهین 
به عروس خود است، جوانان داستان عمدتا بیکار و االف و مسخ شده در فضای مجازی 
هســتند، مردان داســتان هیز و بدنبال سوءاســتفاده از  زنان، در این  مجتمع حریم 

شخصی معنایی ندارد و درهای خانه ها با کوچکترین اشاره باز می شود.
ســطرهای باال خالصه داســتان های مربوط به مجموعه ای عروســکی است که تمام 
شخصیت های آن حیوانات عروسکی هستند تا فیلمساز بتواند به راحتی خطوط قرمز 
را دور زده و روابط خصوصی زن و شــوهر و دوســت دختر و دوســت پسر داستان را 

آزادانه نشان بدهد. 
اما غیر از داســتان آشفته و شخصیت های الکن و بی هویت این مجموعه که نام وزین 
»کلیله و دمنه« را یدک می کشــد و اشــاراتی به ماهیت همــان قصه هم دارد، آنچه 
بیشتر باعث تأسف می شود آن است که سازنده این مجموعه »مرضیه برومند« است. 
شخصیت های عروسکی او، بخشی از خاطرات و فصل مشترک چند نسل با هم است. 
برومند چه در تجربه ای چون مدرســه موش ها که هنوز هم از ماندگارهای ســینمای 
عروســکی است،چه در مجموعه بی نظیر و دوســت داشتنی خانه مادربزرگه و چه در 
قصه های تا به تا که عروســک زی زی گولو را محبوب نســلی کــرد، درایت خود در 
بهره گیری از عروســک به عنوان کاراکتر محوری در اثر را نشــان داده است و همواره 
سعی داشــته تا از طریق این عروســک ها با بچه ها ارتباط بگیرد و مفاهیم ارزشمند 
اخالقــی را بطور غیرمســتقیم به آنها آموزش دهد اما اینکه چه شــده برومند با این  
ســابقه چنین مجموعه مملو از مشکالت اخالقی را ساخته است هم جای تعجب دارد 
و هم مایه تأســف اســت.  در این اثر کارگردان عامدانه از تمهیدی قدیمی که ریشه 
در ادبیات کالسیک فارســی دارد بهره می برد، یعنی شخصیت های اصلی قصه اش را 
از میــان حیوانات انتخاب می کند تا آن را در خدمت »ایده« ساختارشــکنانه خود در 
آورد. »ســاختار شکن« از این جهت که این اثر، تمام  الگوهای اخالقی فرهنگ ایرانی 
اســالمی را کنار زده و هر آنچه ناهنجاری اســت را به خــورد مخاطب می دهد. انگار 
کارگــردان عامدانه در کار اوراق کردن تمامی اخالقیات و حتی گذشــته کاری خود 
است. بی شک »شهرک کلیله و دمنه« نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز 
بجز قبح شــکنی از رذایل اخالقی و عادی سازی روابط محرم و نامحرم، ترویج سبک 

زندگی غربی و ترویج موسیقی های مبتذل دستاوردی بدنبال ندارد. 

شهرک کلیله و دمنه؛ قبح شکنی از رذایل اخالقی

فیلم ضیاءالدین دری چرا ۱۶ سال دیده نشد؟

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024004375 - 1400/11/30 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم اکبر قســمتی اندرابی 
فرزند یداله بشــماره شناســنامه 23 صادره از ســراب در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
عرصــه و اعیــان یک قطعــه زمین با بنــای احداثی در ان بــه مســاحت 105/04 مترمربع پالک 
173 فرعــی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک شــهرری انتقال قهری از مالک 
رســمی مرحوم یداهلل قسمتی اندرابی برابر گواهی حصر وراثت 140091390002674781 
-1400/3/12 محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14- م الف/188
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024004381 - 1400/11/30 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم عیسی قسمتی اندرابی 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 11 صادره از شمیرانات در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مســاحت 105/04 مترمربع پالک 173 
فرعی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی 
مرحــوم یداهلل قســمتی اندرابــی برابر گواهــی حصــر وراثــت 140091390002674781 
-1400/3/12 محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14- م الف/189
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024004381 - 1400/11/30 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم خلیل قســمتی 
فرزند یداله بشــماره شناســنامه 22 صادره از شــمیران در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مســاحت 105/04 مترمربع پالک 173 
فرعی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی 
مرحــوم یداهلل قســمتی اندرابــی برابر گواهــی حصــر وراثــت 140091390002674781 
-1400/3/12 محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/30- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14- م الف/190
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024004379 - 1400/11/30 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای / خانــم گالبتین  
قســمتی اندرابی فرزند یداله بشــماره شناســنامه 34 صادره از ســراب در هفتاد و پنج صدم 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیــان یک قطعه زمین بــا بنای احداثی در ان به مســاحت 
105/04 مترمربــع پــالک 173 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در تهران - بخش حــوزه ثبت ملک 
شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی برابر گواهی حصر وراثت 
140091390002674781 -1400/3/12 محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/3/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14- م الف/191
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024004380 - 1400/11/30 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم خدیجه قســمتی 
اندرابــی فرزنــد یداله بشــماره شناســنامه 186 صادره از شــمیرانات در هفتــاد و پنج صدم 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیــان یک قطعه زمین بــا بنای احداثی در ان به مســاحت 
105/04 مترمربــع پــالک 173 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در تهران - بخش حــوزه ثبت ملک 
شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی برابر گواهی حصر وراثت 
140091390002674781 -1400/3/12 محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/3/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/14- م الف/187
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

ابالغ مجهول المکان
احترامــا آقــای محمددشــتی اجقــان فرزنــد حاجــی مجهــول المــکان بموجب حکــم قطعی 
شعبه4دادگســتری پاکدشــت به شــماره 140191390000407874مورخه 1401/1/23 
کالســه0001522 محکوم به طالق همســرتان بنام اکرم ســلیمانی فرزند ســلیمان گردیده اید 
بدینوسیله 1401/4/25در دفترخانه طالق به شماره یک جغتای به سردفتری حجت اله بهرامی 
جهت انجام مراحل قانونی و ثبت طالق حاضر شوید در غیراینصورت مراحل قانونی وفق مقررات 

انجام خواهد شد.)401/53( تاریخ انتشار: 1401/4/14
حجت اله بهرامی-سردفتر ازدواج و طالق شماره یک جغتای

آگهی تحدید و حدود اختصاصی
 نظــر بــه اینکه تحدید و حدود شــش دانگ یکبــاب خانه به شــماره 6692 فرعی مفروز و 
مجزا شــده از 29 اصلی به مســاحت 322/06 مترمربع به آدرس شــهر عسلویه واقع در بخش 
عســلویه  تحت مالکیت زهرا زحمتکش فرزند غالمحسین تاکنون به عمل نیامده است فلذا طبق 
ماده 14 قانون ثبت تحت حدود پالک مرقوم روز چهارشــنبه مورخه 1401/5/12راس ســاعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بدین وســیله به مالکین و مجاورین دعوت می شود 
در مورد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند 
و اعتــراض و حقــوق ارتفاقی و حدود آن مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تحدید حدود به 
مدت 30 روز خواهد شــد که بایستی کتبا اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید عرضحال دریافت 
نمایــد ضمنا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 

ارائه نماید .تاریخ انتشار :1401/4/14 
یعقوب محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

 
 آگهی فقدان سند 

ســند مالکیت شــش دانگ یک بــاب ســاختمان دارای پالک شــماره 1676 فرعــی مفروز 
ومجزی از 267 فرعی از 1-اصلی واقع در روســتای نردین بخش 9 ثبتی میامی به شــماره دفتر 
الکترونیکــی 140120329013000185 بــه نــام آقای اکبر مقدم فرزنــد محمدرضا صادر و 
تســلیم گردیده اســت و مالک مذکور برابر دو برگ استشــهاد ادعا نموده که ســند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت، لذا مراتب 
برابرتبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا هر کس نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله 
با سند مذکور می باشد و یا سند مالکیت اولیه دردست وی است مراتب را کتبا ظرف مدت 10 
روز پس از انتشــار آگهی با ارائه اصل ســند معامله یا سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک 
میامی اعالم و رســید دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی سند مالکیت 

المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد.تاریخ انتشار :1401/04/14
محمد علی نیک راد
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میامی

آگهی مفقودی 
ســند مالکیت )برگ ســبز(خودروی وانت سیســتم ســایپا تیــپ 151 مــدل 1401 رنگ 
ســفید به شــماره موتورM13 / 6543823 و شــماره شناســایی NAS451100N4961755 به 
شــماره پالک ایران 59-961 ص 76 متعلق به یوسف جهانیـــان نام پدر غالمرضا به شماره ملی 

2269840801 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
*************************************************************

ســند و بــرگ ســبز ســواری کیا ســراتو به رنــگ قرمــز متالیک مــدل 2010 به شــماره 
موتــور G4KD9H555401 و شــماره شاســی KNAFW4120A5157710  و شــماره انتظامــی 
45ایران276ط73 به نام پژمان ســاردوئی به کد ملی 3031788435 مفقود گردیده اســت و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد. کرمان
*************************************************************

ایــن جانــب زهرا کریم پور مالک وانت پیکان به شــماره موتور 11488042291 شــماره 
شاســی NAAA46AA69G078837 بــه علــت فقدان اســناد فــروش خودرو تقاضــای صدور 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
*************************************************************

برگ ســبز کامیون ولوو مدل 1389 تیپ FH رنگ ســفید شماره شاسی 892685 شماره 
موتور 222137 شــماره انتظامی ایــران11-177ع96 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
*************************************************************

برگ ســبز کامیون کشــنده رنو مدل 2012 رنگ سفید شــماره موتور 1254068 شماره 
شاســی A000057553 شــماره انتظامی ایران84-325ع47 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*************************************************************

کارت موتور و برگ ســبز موتور ســیکلت زیگما 125cc مدل 1390 رنگ آلبالویی شــماره 
موتور*N1D *2985487 شــماره تنه***N1D  ***125A9004834  شماره پالک 54676-119 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

مجوز اسلحه شکاری دولول روی هم ساچمه زنی ساخت آمریکا به شماره سالح 328196 - 
K مدل کوسه با سریال حمل 2628713 به نام محمد طالش دیلمانی با کدملی 2279396440 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری هاچ بک ســایپا 111EX شــماره پــالک ایران72-
766هـ66 شــماره موتور 4947315 شماره شاســی NAS431100D5751930 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

ســند کمپانی ســواری دنا مدل 1400 شــماره پــالک ایران82-832هـ35 شــماره موتور 
147H0565607 شــماره شاسی NAAW21HUXME346058 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*************************************************************

اصــل ســند کمپانی-اصــل ســندمالکیت ))بــرگ ســبز ((و اصل کارت ماشــین ســواری 
پژو405 به شــماره پالک ایران95-944ط24 شــماره موتور 124K0910897 شــماره شاســی 

NAAM01CE4GK427509 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

پروانه اشــتغال به کار مهندس جمال الدین پاریخی به شــماره 02382-300-12 متولد 
1358 شــماره شناســنامه 33  صادره تنکابن با شــماره عضویت 005695-0-3-12 رشــته 
مهندســی عمران-عمران محل صدور پروانه: مازندران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است./نوبت دوم ساری
*************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری هاچ بک تیپ MT کوئیک به شــماره پــالک ایران82-
298ل85 شــماره موتــور M15 /9112225 شــماره شاســی NAS841100M1090846 مدل 

1400 رنگ سفید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو کار سیستم تویوتا  تیپ پرادو جی ایکس مدل2007 برنگ 
نقــره ای -متالیک بشــماره موتور 2TR0438497 شــماره شاســی  JTEBL29JX75070203 و 
شــماره پــالک ایران 84-   198د76به نــام حمید نوروز زاده مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس


