
گزارش
 نقشم در »ِهناس« سعادتی بود 

که نصیبم شد
مریال زارعی می گوید حقیقتا نقش اش در »ِهناس« 
را نپذیرفته اســت بلکه به او لطف شد و سعادتش 

بود که این نقش سهم او شود.
اکــران مردمــی فیلــم ســینمایی »ِهنــاس« با 
حضــور مریال زارعی بازیگر فیلم، شــهره پیرانی و 
آرمیتا رضایی نژاد همســر و فرزند شهید داریوش 
رضایی نژاد، حســین دارابی کارگردان و محمدرضا 
شــفاه تهیه کننده در ســینما هویزه شــهر مشهد 

برگزار شد.
پیش از نمایــش فیلم مریال زارعی در ســخنانی 
عنوان کرد: از اینکه امروز اینجا هستم، خوشحالم. 
البتــه دو هفته پیش نیــز در خدمت مردم خوب 
مشــهد بودم و دل و اســتخوانی در جوار امام رضا 
)ع( ســبک کردم اما این ســفر به واســطه شهید 
رضایی نژاد، دکتر پیرانی و آرمیتای عزیز برای من 
رنگ دیگری دارد. وی ادامــه داد: امیدوارم بعد از 
تماشــای این فیلم حالتان خوب باشد و حتی شده 
لحظاتی تأمل کنید چراکه به هر حال این اثر برگی 

از تاریخ معاصر این سرزمین است.
بازیگر »ِهناس« با اشــاره به اینکه شــهره پیرانی، 
محمدرضا شفاه و حسین دارابی به ترتیب به عنوان 
همســر شهید، تهیه کننده و کارگردان اثر بسیار به 
او لطف داشتند و دارند، اظهار کرد: حقیقتاً من این 
نقش را نپذیرفتم بلکه به من لطف شــد و سعادت 

من بود که این نقش سهم من شود.
زارعــی افزود: خانم پیرانی هم در صحبت هایش به 
این نکته اشاره کرده است که من روز اول به ایشان 
گفتم که یک بازیگر هستم و در همین زمان نقشی 
را بازی می کنم که قطعاً با نقشــی که در »ِهناس« 
به من پیشنهاد شده اســت، فاصله دارد. از ایشان 
اجازه گرفتــم و گفتم که من ایــن نقش را مانند 
همه نقش هایی تاکنون بازی کردم، زندگی می کنم 
و به شــما قول می دهم با اعتقــادم بازی کنم؛ اما 
بدانید که من بازیگــرم. وی با بیان اینکه از منظر 
همه نقش هایی که می پذیرد به جهان اطراف نگاه 
می کند، یادآور شد: حتی به واسطه نقش هایم خود 
را روتوش می کنــم و نگاهم را به اطراف، جامعه و 

مردمم تغییر می دهم.
بازیگــر »ِهنــاس« تاکید کرد: امیــدوارم در فیلم 
به گونه ای حضور یافته باشم که دوباره این سعادت 
شامل حال من شود چراکه برخی از نقش هایی که 
اتفاقاً از خود شــخصی من دور است، بسیار برایم 
سازنده اســت، احوالم را دگرگون می کند و نگاهم 
را تغییر می دهد. زارعی با بیان اینکه در مدتی که 
مشــغول بازی در »ِهناس« بوده، بســیار به شهره 
پیرانی، آرمیتا و شــهید داریــوش رضایی نژاد فکر 
کرده اســت، گفت: حقیقت این است که من هرگز 
در نقش هایی بدین شــکل مانند »الفت« در فیلم 
»شیار ۱۴۳« و بســیاری دیگر از کاراکترهایی که 
بابتش رنج کشــیدم، حتی نتوانستم بیش از اندازه 
بازیگری ام خود را در جایگاه آن نقش ها قرار بدهم 
و برایم بســیار سخت و دشوار بوده است اما خدا را 
شــاکرم که به من این فرصت ها توسط همکاران و 

دوستانم داده شده است و بسیار لذت بردم.

دریچـــه

هر کســی که به تماشــای این سریال نشســته باشد این 
موضوع را به درســتی دریافته که »مســتوران« ســریال 
جذابی اســت، سریالی پر کشــش که مخاطب را به خود 
جــذب می کند و با کمک» قصه«های کهن به دل تاریخ و 

ادبیات و اسطوره می برد.
پخش سریال »مستوران« از شبکه یک حاال دیگر به نیمه 
راه رسیده است. سریال ۲۶قسمتی ای که ۱۳ قسمت از آن 
پخش شــده است. درباره این سریال طی دو هفته گذشته 
نوشــته ها و بحث و جدل های مختلفی شکل گرفته است. 
برخی دیالوگ نویســی آن را نقد کرده  و نوشته اند که زبان 
یک دست و نظام مندی ندارد و برخی دیگر قصه را کشدار 
و غیر جــذاب خوانده اند. برخی نیز نقدهای فرامتنی چون 
هزینه گزاف و دکور ســنگین و جلوه هــای ویژه را پیش 
کشــیده اند. اما هر کسی که به تماشای این سریال نشسته 
باشــد این موضوع را به درســتی دریافته که »مستوران« 
سریال جذابی است، ســریالی پر کشش که مخاطب را به 
خــود جذب می کند و  با کمک قصه به دل تاریخ و ادبیات 

و اسطوره می برد.

»مستوران« به شیوه قصه پریان
به گزارش فارس،در این گزارش تالش خواهیم کرد نگاهی 
داشــته باشــیم به برخی از ابعاد آشــکار و پنهان سریال 
»مســتوران«، ســریالی که تا این جای کار نه در نگاه اول، 
بلکه کم کم و به آرامی بر جان مخاطب نشسته است. انگار 
باید به شــیوه قصه گویان قدیمی کــه مخاطبان دور راوی 
گرد می آمدند و در ســکوت می نشستند تا با قصه ارتباط 
بگیرند، باید ســاعاتی را پای خرده روایت های این سریال 
نشست تا کم کم داستان به داستان وارد قصه شوی و دیگر 

نتوانی به راحتی رهایش کنی.
سریال »مســتوران« به کارگردانی مسعود آب پرور و سید 
جمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی عطا پناهی برای شبکه 
یک سیما ساخته شد. »مســتوران« به عنوان جدیدترین 
سریال شــبکه اول هرشــب ســاعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه به 
روی آنتــن مــی رود. حمیدرضا آذرنگ، نارنیــن فراهانی، 
رویا میرعلمی، بیژن بنفشــه خواه، الهــام جعفرنژاد، رابعه 
اســکویی، صفا آقاجانی، مزدک رســتمی، یداهلل شادمانی، 
علی دهکردی، جواد انصافی و ... از بازیگران فصل نخست 
»مستوران« هستند. سریال »مســتوران« قصه های کهن 
ایرانی را در بســتر تاریخ روایت می کنــد. محمد حنیف، 
فائزه یارمحمــدی و یزدان کاظمی گروه از نویســندگان 

»مستوران« هستند.

شیوه روایت و موضوع
شــیوه روایت در سریال»مســتوران« به روش داستان در 
داســتان پیش مــی رود و متن این ســریال مملو ازخرده 
روایت ها، شخصیت ها، ضرب المثل ها،  کنایات و اصطالحات 

شیرین، بدیع، زیبا و خاص است. 
سریال»مســتوران« با ماجرای دزدیده شــدن کودکی به 
اســم لطفعلی آغاز می شــود. این دزدی مرموز در یکی از 
روزهایی که کاروان شــادی به شهر رسیده توسط یکی از 

افراد قبیله ای به نام قبیله وحشیان انجام می شود. لطفعلی 
پســر لیث عطار و لطیفه خاتون اســت. پدر و مادر برای 
پیدا کردن فرزند با اتفاق های عجیبی روبرو می شوند. آنها 
به دنبال راهی هســتند تا به هر قیمت کودکشــان را پس 

بگیرند اّما موانع زیادی بر سراهشان خواهد بود.
اما این ها الیه آشــکار ماجرا است، الیه های پنهان سریال 
»مستوران« مبتنی بر ریخت شناسی قصه پریان که عموما 
از یک طرح داستانی مشترک پیروی می کنند شکل گرفته 
اســت و از ایــن رو کامال وام دار ادبیات شــفاهی عامیانه 
اســت و با بهره بردن از یک روش شناسی پژوهشی درست 
ســنتی دور و دراز را حاضر و امــروزی می کند. در ادامه 
تالش خواهیم کرد با برجسته کردن وجه اشتراک و طرح 
داســتانی یکسان در مســتوران و قصه های پریان پرده از 
داللت ها و ساختار داستانی این سریال برداریم و نوری تازه 
بر زوایای پنهان آن بتابانیم، شــاید این تبیین بتواند آن را 

برای مخاطبان فهم پذیر تر کند.
اهمیت »قصه« و داستان در زمانه ناممکن بودن »تجربه«

در دورانی زندگی می کنیم که روایت کردن و »قصه گویی« 
جای خود را به کتاب های»رمان« داده اند. دیگر هر کســی 
در تنهایی کتابی در دســت گرفته و بــدون حضور مولف 
متنــی را می خواند و عصر آن جمع شــدن ها و گوش فرا 
دادن بــه صدای قصه گو  و راوی به پایان رســیده اســت. 
»انزوا« جای جمع را گرفته اســت و انــگار نه تنها انتقال 
تجربه ها ممکن نیست بلکه خود»تجربه« به امری ناممکن 
تبدیل شده اســت. »رمان نه  از  سنت  شــفاهی برمی آید 
و نــه  به آن می پیوندد« اما آنچــه قصه گو پیش می گذارد 
برگرفتــه  از تجربه اســت- خــواه تجربه خــود وی خواه 
منقــول از دیگران- و او با عمل گفتن، آن را بدل به تجربه 
دیگــران می کند. در مقابل »رمان نویــس، خود را  منزوی 
کرده اســت«، در واقع رمان نویس کسی است که قادر به 
بازگویی نیست و در انزوای خویش فرو رفته است. »زادگاه 
رمان همان فرد  منزوی اســت  که  دیگر  قادر نیست حرف  
خویشتن  را با ارایه مثال هایی از مهم ترین دلبستگی هایش 
بیان کند؛ او خود بی بهره از مشــورت است و دیگران  نیز  از 
مشورت او بی بهره اند«به قول والتر بنیامین »نوشتن رمان 
به آن معناســت  که  در  بازنمایی زندگی بشــری در آنچه 
خاص و قیاس ناپذیر اســت به افــراط مبالغه کنیم« با این 
ویژگی رمان گواه و سندی از پریشانی و سردرگمی عمیق 

زندگان ارایه می کند.
اما سریال مستوران که با کمک فرهنگ شفاهی، روایت های 
عامیانــه و قصه های پریان ریخت و شــکل گرفته اســت 
یادآوری خوبی اســت بر این موضوع که همچنان جذابیت 
قصه گویی به قوت خود باقی است و برای ساعتی هم شده، 
می تواند هر مخاطبی را سر ذوق بیاورد و مشغول خود کند.

قصه ، ژانری مهم در ادبیات شفاهی
قصه ها به عنوان ژانری مهم در ادبیات شفاهی، آینه باورها، 
آرزوها، روحیات، دانش و جهان بینی گذشــتگان و بیانگر 
بســیاری از ناگفته های زندگی آنان است. قصه ها برخالف 
متون مکتوب که معموال به زندگی قشــر فرادست جامعه 

می پردازند، منابعی مطمعن برای شناخت تاریخ واقعی بشر 
و زندگی فرودستان جامعه هستند. 

این نوع از ادبیات شــفاهی انواع گوناگــون دارد؛ از جمله 
آن ها قصه پریان اســت که بازتاباننده رویاها و آرزوی های 
بشــر و میدان تالش او برای دســتیابی به آن ها است. در 
نهایــت قصه های پریــان را نه توصیف خــود پریان بلکه 
توصیف ســرزمین پریان و ماجراجویی های انسان در این 

قلمرو زیبا و مهلک می داند.

ریخت شناسی قصه »مستوران«
قصه های ســریال مستوران دارای دو شکل منظوم و منثور 
است. شــکل منظوم را بیت و شکل منثور را حکایت، راز، 
افسانه، نقل، داســتان و...پیش می برد. عبارات آغازین هر 
قسمت مستوران یعنی»یکی بود و یکی نبود...« با صدهای 
ماندگاری محمدرضا سرشــار اجرا می شود. این صدا برای 
ایرانی هــای امروز بیش از هر چیــز یادآور»قصه های ظهر 
جمعه« هســتند. به طور کلی می توان گفت این ســریال 
ستایشی از جایگاه و اهمیت قصه در فرهنگ ایرانی است.

در ســریال مستوران به شیوه قّصه های عامه ایرانی زمان و 
مکان فرضی اَند. مشــّخص نیست که قّصه ها مربوط به چه 
زمانی اســت. این زمان و مکان فرضی، بُعد کلّی و جهانی 
به قّصه می دهد«. حوادث و اعمال شــخصّیت ها در بســتر 
زمان و مکان صورت می گیرد. مراد از عنصر زمان، زمان و 
تاریخ دقیق تقویمی نیست، بلکه ظرفی است که بتوان سیر 

حوادث را در آن نشان داد.
در سریال مســتوران یکی از بنمایه هایی که سبب تقویت 
تخّیــل در قّصه و اعجــاب در بیننده آن می شــود، طرح 
امور شــگفت انگیز و خارق العاده و فراطبیعی  است که گاه 
برخی از آن ها در دایره فهم معمول بشری توجیه ناپذیرند. 
شــکافتن ســنگ از غم قصه پر غصه دختری جوان، یا پر 
ســمیرغ و ... بنا به ضرورت موضوع، در مســتوران از این 
امور فراوان یافت می شود؛ از موارد دیگر می توان به  حضور 
دوال پا، پیرمرد غیب دان، لوح زرین)که پیشــگوی آینده 

است(، سیمرغ و...اشاره کرد.
از منظری ریخت شناســانه سریال»مســتوران«رویکردی 
ساختارگرایانه دارد و می توان عناصر و موتیف های روایات 
آن را طبقه بنــدی کرد و شــناخت. نمادهایی که عناصر 
اصلی ســاختمان روایت مســتوران را تشــکیل می دهند 
عمومــا مبتنی بر جفت های متقابل یــا تقابل های دوتایی 
شــکل گرفته اند. نیک و بد، فرشته و شیطان، مستوران و 
وحشــیان، بیماری و ســالمت، وصال و هجر، عهد شکنی 
و وفــای به عهد، عطار و زرگر، عقل و خرافات، گذشــت و 

انتقام، ویرانه و آبادانی، بلندقدان و کوتاه قدان و... .

عزیمت »قهرمان«
خویشکاری عزیمت کردن روایت مستوران را پیش می برد، 
قهرمان برای رسیدن به خواســته اش )پیدا کردن فرزند( 
تصمیــم به ترک مــکان اولیه می گیرد و تــا زمانی که به 
مقصد برسد با حوادث و مشکالتی مواجه می شود که برای 
رفــع آن، گاه به کارهای خارق العاده ای دســت می زند که 

خالف عادت اســت و از عهده هر کســی بر نمی آید. اما از 
آن جایی که قهرمانان قصه ســاختاری جدا از جامعه دارند 
و دارای قدرتی بیش از دیگران هســتند قادرند به کارهای 

خارق العاده دست بزنند.
اگرچه بنیاد سریال»مســتوران«همچون قصه های پریان بر 
خیال پردازی اســتوار اســت اما ما را با واقعیت های پنهان 

زندگی نیاکان و حتی امروزمان آشنا می کند.
در میان افسانه های ملل، افسانه های ایرانی جایگاه برجسته 
و ویژه ای دارد. در همه جای دنیا، از روسیه گرفته تا ایران 
و در همه ایران از کردســتان تا آذربایجان عموم قصه های 

پریان موتیف های مشترک دارند.
بــه طور کلی نمــود قصه ها و روایت ها به شــرح زیر قابل 
صــورت بندی اســت: راهی شــدن قهرمــان- برخورد با 
بخشنده- کشمکش با شــریر- پیروزی بر شریر- مجازات 

او و پایان.

آغاز، میانه و پایان»مستوران«
وضعیت آغازین »مســتوران«: در ابتدای سریال روال  
زندگی هر روزه عادی است. در عبارت آغازین آمده است: 
قدیــم در زمان های دور و... در همان ابتدا با حالت وصف و 
وضعیت شــخصیت ها آغاز می شود. در این بخش جهان بر 

وفق مراد قهرمان است.
وضعیت میانه »مســتوران«: بخش میانه این افسانه به 
صورت داستان در داستان است و در  هر قصه گره و مشکلی 
وجود دارد؛ اما اولین گره ای که نظم و اعتدال قصه را بر هم 
می زند ربوده شدن)این موضوع نیز در بسیاری از قصه های 
اساطیری تکرار شده اســت( فرزند عطار است. همین امر 
باعث می شود»قهرمان« تصمیم به ترک سرزمین اولیه اش 
بگیرد)در تمام قصه های ملل گوناگون قهرمان برای هدفی 
مجبور به عزیمت و ســفر می شــود در این بخش اسطوه 
جست و جو هم معنادار می شود(. در این مرحله گره گشایی 
اول منوط به گره گشــایی های مشکالت بعدی است؛ یعنی 
قهرمان پس از ترک مکان اولیه بالفاصله وارد مکان مقصد 
می شــود؛ ولی گشــایش کار خود را نمی یابد و باید مکان 
مقصد را هم به مکان دیگر ترک کند و از این رو اســت که 

فرم روایت داستان در داستان شکل می گیرد.
وضعیت پایانی»مستوران«: بر اساس چارچوب و ساختار 
مورد مطالعه به نظر می رسد قهرمان سریال مستوران یعنی 
»عطار«همچــون دیگر قهرمان های قصه هــای عامیانه در  
وضعیت پایانی بر مشکالت چیره و ویرانی ها آباد شود. و در 
نهایت گره گشــایی صورت گیرد و همه رضایت پیدا کنند 

و عدالت برقرار گردد. 
در نهایت اینکه آنچه »مســتوران« را »مستوران« می کند 
اهمیــت دادن به »داســتان« و »قصه« اســت، ســریال 
مســتوران به مخاطب یادآوری می کند که اســطوره های 
مستتر در قصه های عامیانه ابطال ناپذیر هستند، و می توان 
آن ها را در حکــم راهنمای جهان بدانیــم. آن ها در مقام 
حقیقت های زنده بخشــی انکارناپذیــر از دین و آئین های 
ما را تشــکیل می دهند که به واسطه زبان فارسی در جای 

جای زندگی امروزمان نیز جاری و زنده هستند.
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نگاهی به سریال تلویزیونی »مستوران«

من روایت می کنم، پس هستم

آگهی مزایده شماره 5001005632000005

سازمان مدیریت حمل¬ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج

نوبت دوم

و  وصول  کنترل،  پیگیری،  دارد  نظر  در  سنندج  مسافر شهرداری  و  بار  ونقل  مدیریت حمل  سازمان 
ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های مرکزی و شمال غرب سنندج را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و 

با شماره مزایده 5001005632000005 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
- زمان انتشار در سایت: 1401/04/18 ساعت 08:00

- مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/04/28 ساعت 12:00
- تاریخ بازدید: 1401/04/18 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/08 ساعت 12:00                        
- مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/04/18 ساعت 08:00 لغایت 1401/05/08 ساعت 12:00

- زمان بازگشایی: 1401/05/10 ساعت 09:00
- زمان اعالم به برنده: حداکثر 7 روز پس از بازگشایی پاکات مزایده

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده
رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل: خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه (، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده ) ودیعه (، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم، از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات مورد مزایده شامل: مشخصات، شرایط و نحوه مزایده، در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل 

مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- الزم است عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
4- عالقه مندان ) مناقصه گران / مزایده گران ( به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی ) توکن (، با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir (، بخش » ثبت نام / پروفایل 
مزایده گر » موجود است.

آگهی مفقودی 
بدینوســیله  اعــام میدارد  برگ ســبز  کوییــک آر دو رنگ ســواری   مدل 1401 
  napx212aan1099293  رنگ سفید-مشکی  شماره موتور:59551846  شماره شاسی
پــاك 40 ایران  222ن 71   بنام اینجانب  فریده ترابی بشــماره ملی 4592142071 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.شاهرود
*****************************************************

بدینوســیله  اعــام میــدارد نامــه فــک رهــن خــودرو لیفــان ایکــس 60   مــدل 
1394- رنــگ ســفید روغنی شــماره موتور:  LFB479Q141100368 شــماره شاســی  
NAKSG4314FB131442   پاك ایران 36 551 ط  87   بنام اینجانب عباس قدمگاهی 

بشماره ملی5748914530  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد-شاهرود  
*****************************************************

سند کمپانی کامیون فوتون با شماره پاك 65ایران179ع37 و شماره شاسی کامل 
NADV4PBB5HJ097802 و شماره موتور ISF38S414189895606 به نام آقای علی 
عرب سرخی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0491157371 مفقود شده است و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کرمان(
*****************************************************

ســند مالکیت ســواری هاچ بک پژو 206 مدل 1398 به شــماره پاك ایران 44- 
  NAAP13FE8KJ353379 167 و شماره شاسیB0071254 696 م 74 و شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*****************************************************

کلیــه اســناد و مــدارك خــودرو ســواری هــاچ بــک ســایپا تیــپ 111SE مــدل 
1395 بشــماره شــهربانی72-243و83 شــماره موتورM135614066 شــماره شاســی

NAS431100G5867074 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشد.مالک متعهد 
میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت. 

ساری
*****************************************************

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001414 مورخــه 1401/03/09 موضوع 
کاســه 1400114412004000207 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بامعارض متقاضی آقای عبدالعظیم بابایانی فرزند 
قربانقلی بشــماره شناسنامه 142 و شماره ملی 2031424548 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 436.59 مترمربع جدا شده از پاك شماره 1/3986 
- اصلی واقع در گنبدکاووس آق قایه خیابان ابوحنیفه کوچه ابوحنیفه 7 پاك 20 بخش 
10 حــوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک باواســطه از آقای محمــد بابایانی بوده. لذا به 
منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8919
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماك گنبدکاووس

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای امیر اعا فیروزی نیاکی فرزند عبدالــه بموجب وکالتنامه 29732 و  29752 
مورخ1401/03/31 و  1401/04/06  تنظیمی دفترخانه 145- آمل  از وراث مرحوم 
عفت امیری الریجانی فرزند غامحسین ) مالک شش دانگ پاك ذیل ( با ارائه استشهاد 
محلــی مصــدق، طــی درخواســت شــماره  4040857- 1352مــورخ 1401/04/16 

تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  بمساحت 
1652.20مترمربع  تحت پاك 19 فرعی از 63- اصلی بشــماره سریال 870685 واقع 
در قریــه گرنا بخش7حوزه ثبتی شهرســتان الریجان کــه در دفتر 16 صفحه 4 ذیل ثبت 
2142 ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده اســت . در اجرای ماده 120 
اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معاملــه یــا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافــت نماینــد. چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگــردد و یا درصورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار :  دوشنبه 1401/04/20

اسماعیل اکبری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماك الریجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای امیر اعــا فیروزی نیاکــی فرزند عبداله بموجــب وکالتنامه  هــای 29732 و  
29752 مــورخ1401/03/31 و  1401/04/06  تنظیمــی دفترخانــه 145- آمل  از 
وراث مرحــوم یحیــی فیروزی نیاکی فرزنــد میرزا عبداله ) مالک شــش دانگ پاك ذیل 
( بــا ارائه استشــهاد محلــی مصدق، طی درخواســت شــماره  4040864- 1354مورخ 
1401/04/16 تقاضــای صــدور ســند مالکیت المثنی ششــدانگ یک قطعــه زمین که 
بصورت باغ می باشــد  بمســاحت 962.30مترمربع  تحت پــاك 21 فرعی از 63- اصلی 
بشماره سریال 870687 واقع در قریه گرنا بخش7حوزه ثبتی شهرستان الریجان که در 
دفتر 16 صفحه 1 ذیل ثبت 2141 ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده 
اســت . در اجرای ماده 120 اصاحی آئین نامه قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار :  دوشنبه 1401/04/20

اسماعیل اکبری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماك الریجان

آگهی دعوت ساکنان شهرك یاس قو خزر جهت تشکیل مجمع عمومی 
بدین وســیله از کلیه مالکین شــهرك مذکور دعوت می شــود مجمع عمومی مورخه 
1401/5/6 روز پنج شــنبه راس ساعت 17 الی 19  در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی 

سلمانشهر تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه :

1-اصاح اساسنامه 
2-جمع آوری اطاعات تمامی مالکین جهت ثبت اساسنامه 

3-تصویب آیین نامه داخلی 
4-گزارش حسابرسی و در صورت لزوم حسابرسی مجدد

5-دریافــت اقرارنامه محضری از مالکین  قبل از ســاخت و ســاز ورعایت  ضوابط و 
مقررات 

6-مشخص نمودن قدرالسهم شارژ زمین ،یک طبقه ، دوبلکس ،طبقات مستقل  
7-رای گیری مجازی و حضوری در انتخابات و مجامع

8-ارتفاع سازه : الف( دوطبقه روی پیلوت ارتفاع حداکثر 12 متر         
ب(سه طبقه روی پیلوت ارتفاع حداکثر 15متر  

9-نظر خواهی از مالکین در مورد عملکرد هییت مدیره و بازرس فعلی 
 با احترام مهدی زرین بازرس شهرك یاس قوخزر

فرادید

جنــگ اوکرایــن در حالی وارد 
دهمین روز شده است که غرب 
کــه پیش از این از طوالنی بودن 
جنــگ گفتــه بــوده، همچنان 
علیه  تهدیــدات  بزرگنمایی   بــا 
و  اوکراین  هســته ای  تاسیسات 
نیز اعزام 16 هزار مزدور به بهانه 
با  مقابله  برای  داوطلب  نیروهای 

روسیه، به آتش جنگ می دمد. 
این روزهــا اوکراین بــه میدان 
آشکارتر شــدن ماهیت چندگانه 
و غیــر منطقــی غــرب مبدل 
شده اســت اروپا و آمریکا که با 

تهدیدات نظامی و اقتصادی روســیه را به مرحلــه جنگ با اوکراین وارد 
ســاختند اکنون برآنند تا بــرای اهداف خویش به طوالنی ســازی این 
جنــگ بپردازند و در ایــن میان برای آنها جان مــردم و ویرانی اوکراین 
هیچ اهمیتی ندارد و با فضای ســازی رســانه ای و ارســال تســلیحات 
 و مانع تراشــی بر ســر مذاکره میان کی یف و مســکو به تشدید بحران 

دامن می زنند. 
بخشــی از این رویکرد در قالب اعزام مــزدور به اوکراین صورت می گیرد 
چنانکه پیش از این نیز با اعزام تروریســت ها به سوریه و عراق این طرح 
را اجــرا کرده بودند. در این چارچوب  زلنســکی رئیس جمهور اوکراین 
گفت:اوکراین به داوطلبان خارجی خوش آمد می گوید. اولین گروه از 16 

هزار نفری که اعالم آمادگی کرده اند، به اوکراین آمدند.
بعددیگر بازی تبلیغاتی غرب را ادعاهای هســته ای تشــکیل می دهد. در 
این راســتا نیز وزیر امور خارجه اوکراین بامداد جمعه مدعی شد نیروگاه 
هســته ای شهر زاپروژیا در جریان حمله روسیه مورد اصابت قرار گرفته و 
دچار آتش سوزی شــده است. ساعتی بعد مقام های اوکراین اعالم کردند 
که ایمنی در این نیروگاه برقرار شــده اســت. پس از این ادعا غربی ها با 
عنوان مقابله با تهدیدات هســته ای روسیه بر تشدید فشارها بر این کشور 
تاکید کردند. در همین حال کشــته ســازی از نیروهای روسی بعد دیگر 
این جنگ رسانه ای اســت چنانکه زلنسکی ادعای کشته شدن 10 هزار 

نیروی روس را مطرح کرد. 
جالب توجه آنکه در ادامه افشای جنگ رسانه ای غرب، خبرگزاری فرانسه 
گــزارش داد، تصویری که از ســقوط یک جنگنده روس در رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی منتشر شده مربوط به اوکراین نیست و قدیمی است.
به گفته این عکاس، عکس مربوط به سقوط یک جنگنده روسی در طول 
یــک نمایش هوایی در انگلیس در ســال 1993 اســت. خبر دیگر آنکه 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد احتمال قطع واردات گاز 
اتحادیه اروپا از روســیه، مدعی شد: »ما همه چیز را در نظر می گیریم.« 
خبر دیگر آنکه در ادامه جذب مزدور ســفیر اوکراین در فلسطین اشغالی 
می گوید که شــماری از عناصر اســرائیلی برای جنگ علیه روســیه به 
اوکرایــن رفته اند.در این میان پوتین رئیس جمهور روســیه ضمن انتقاد 

»قوم گرایان«  مانع تراشی های  از 
اوکراینی گفت، روسیه و اوکراین 
یک ملت هســتند.از سوی دیگر 
به دنبــال اظهارات »لیندســی 
آمریکایــی  ســناتور  گراهــام« 
پوتین  والدیمیــر  تــرور  درباره 
روسیه، سفارت  رئیس جمهوری 
مسکو در واشنگتن شدیدا به آن 
واکنش نشان داد و این اظهارات 
را محکــوم کرد. وزیــر خارجه 
روســیه نیز می گوید کشــورش 
لیســتی از ســالح هایی را کــه 
باشد  نباید داشته  اوکراین هرگز 

و هیچوقت در این کشور نباید تولید شود، می خواهد.
وزارت امور خارجه چین نیز اعالم کرد واشــنگتن در حالی به پکن اتهام 
می زنــد که خود از مســئولیتی که در بحران اوکراین دارد شــانه خالی 
می کنــد.در این میــان در ادامه جنگ رســانه ای، روزنامــه تایمز لندن 
مدعی شــد که رئیس جمهور اوکراین تا کنون از ســه طرح ترور توسط 
عوامل روسی و چچنی جان ســالم به در برده است. مقامات و مسئوالن 
جمهوری چک نیز اعالم کردند کســانی که می خواهند از این کشور به 
 اوکراین بروند و با نیروهای روســی بجنگند با هیچ مانع و مجازاتی مواجه 

نخواهند شد. 
در این میان در اقدامی تبلیغاتی دبیر کل ناتو تاکید کرد که این سازمان 
طــرف درگیری در اوکراین نیســت و قصد رویارویی با روســیه را ندارد.

ســازمان ملل اعالم کرد که دست کم یک میلیون نفر در مدت یک هفته 
پس از حمله روسیه به اوکراین فرار کرده اند و یک مقام رسمی هشدار داد 
که "با چنین ســرعتی" این روند مهاجرت می تواند به "بزرگترین بحران 

پناهجویان در قرن حاضر" تبدیل شود. 
از ســوی دیگر نماینده ســوریه در ژنو تاکید کرد، هدف غرب از ارســال 
ســالح کشــنده و موشــک به اوکراین و اقدامات یکجانبه علیه روسیه 
تشــدید بحران و اعمال فشــار بر مسکو اســت.رئیس جمهور آمریکا نیز 
پنجشنبه نشستی را با سران کشورهای عضو "گفت وگوهای چهارجانبه 
امنیتی" موســوم به "کوآد" که شــامل ایاالت متحده، ژاپن، استرالیا و 
هند است، درباره تحوالت اوکراین برگزار کرد. جالب توجه آنکه تعدادی 
از لبنانی ها به همراه اتباع روســی در این کشــور بــه منظور حمایت از 
عملیات نظامی روســیه علیه " نازی ها و ناسیونالیســت ها "در اوکراین، 
در مقابل ســفارت مسکو در بیروت تحصن کردند. همچنین وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن وابســته به جنبش انصــاراهلل اعالم کرد، اوکراین 
در حال حاضر از ســوی ناتو برای خدمت به آمریکایی ها و انگلیســی ها 
اســتفاده می شــود.در این میان در یک سوء استفاده آشــکار از بحران 
اوکرایــن دادگاه مرکــزی قدس اشــغالی در حکمی مشــروط مالکیت 
 دولت روســیه بر زمین کلیســای »الکساندر نوســکی« در محله قدیمی 

قدس را لغو کرد.
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 امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی

با همتای ایرلندی مطرح کرد

راهکار حل ریشه ای 
بحران اوکراین

امیرعبداللهیــان در گفتگــوی تلفنی همتای 
ایرلنــدی گفت کــه جنگ راه حــل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت و یادآور 
شــد: البته نباید از ریشــه بحــران و اقدامات 
 ناتو برای گســترش نظامی گــری در منطقه 

غافل بود.

»سایمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند در 
گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجت جمهوری اســالمی ایران درباره 
مناسبات دوجانبه، مســائل منطقه ای و بین 
المللی از جمله بحران اوکراین و مذاکرات وین 

بحث و تبادل نظر کرد.
امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری از این 
گفت وگو خاطرنشان کرد: جنگ راه حل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت. البته از 
ریشــه بحران و اقدامات ناتو برای گســترش 
نظامی گری در منطقه به هیچ وجه نباید غافل 
بود. الزم به ذکر اســت در ادامه حمایت های 
کنسولی از ایرانیان مقیم اوکراین که در جنگ 

آواره شده اند.
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کی یف 
دیروز از نقطه مرزی »ماگیلوف پادولسکی« در 
جنوب غربی اوکراین در نزدیکی مرز مولداوی 
بازدیــد و در گفتگــو با جمعــی از هموطنان 
ایرانی، وضعیت خروج آنها را بررســی کرد.وی 
همچنین در مالقات با برخی مسؤوالن محلی، 
ضمن قدردانــی از نظم و روانی ترافیک حاکم 
بر مســیر، خواستار مساعدت و تسهیل هر چه 
بیشتر تردد اتباع ایرانی از این نقطه مرزی شد. 
نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از برنامه ریزی 
برای برقراری پرواز به منظور بازگشت ایرانیان 

مقیم اوکراین خبر داد.

غرب همچنان در برابر پایان جنگ در اوکراین مانع تراشی می کند 

از هوچی گری هسته ای تا اعزام 16هزار مزدور

آگهــی موضوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند 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 نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه

70-اصلی) قریه اسکومحله و کاسمده(
1922 فرعــی آقــای ابوالفضل شــیرامه در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
ســاختمان احداثی به مســاحت 394.43  مترمربع ، خریداری شده بالواسطه از 
مازیــار خاکپور ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 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 منتشر می نماید .
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 نوبت دوم 1400.12.14  شناســه 

آگهی: 1279225
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های 
فاقد سندرسمی 

برابرمــاده 3وماده 13 ایین نامه قانون تعییــن تکلیف برابراراء صادره هیئت 
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای/خانم شرکت تولیدی 
اردطلوع فجرهاشــمی بشماره شناســنامه 4بشــماره 10700046987  متقاضی 
کالســه پرونده 1400114412480000136 در9ســهم از60 سهم  ششدانگ  
عرصــه که بابت ششــدانگ اعیانــی یکباب ســاختمان به انضمام 42 ســهم از60 
سهمششــدانگ عرصه به پالک 17 فرعی از83 اصلی بخش 3 بنام متقاضی ســند 
صادر شــده اســت بمســاحت 12668.69 مترمربع ازپالک 17 فرعی از83 اصلی 
واقع دراراضی امیر اباد بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2گرگان طبق رای صادره حکایت 
از تصرفــات متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 
پانزده روزاگهی میشــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود را با ذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم وگواهی تقدیم  دادخواست را به این اداره ارایه نماید 
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/27

تاریخ انتشار نوبت   1400/12/14
حجت اهلل تجری

رییس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دوگرگان

اجراییه
شــماره پرونــده:1/97/358 محکــوم لــه : نورمحمــد محمودجانلــو  فرزنــد 
کاظمعلــی -گلوگاه شــرکت تعاونی آجر ماشــینی محکوم علیه:فریــاد صیدی فرزند 
فرامــرز -مجهــول المــکان بــه موجــب رأی شــماره 585-97/9/26 شــعبه اول 
شــورای حل اختالف گلــوگاه که قطعیت یافتــه ، محکوم علیه محکوم اســت به :1-
مبلغ 25.000.000 ریال )بیســت و پنج میلیون ریال(بابت اصل خواســته2-مبلغ 
395.000 ریــال بابــت هزینه دادرســی 3-خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت مورخ 97/7/15 لغایت اجرای حکم هم چنین نیم عشر دولتی 
که در اجرای احکام مدنی محاســبه می گردد.به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی 
مــاده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگــی  محکوم علیه 
مکلف اســت : پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یــا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی مفقودی
برگ ســبز و کارت ماشــین کامیونت ون زامیاد تیــپ 2800cc-Z28ND مدل 
1399 رنــگ آبــی شــماره موتــور A4D28CRZ×80147927× شــماره شاســی 
NAZDL104TL0552694 بــه نام نعمــت احمدزاده صفاری مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

برگ ســبز خــودرو پــادرا پالس انژکتــوری PE6V شــماربه پــالک ایران40-
 NAZPF104PM0651008 شماره شاسی M24872819M 259م34 شماره موتور
مدل 1400 رنگ ســفید به نام ایمان نعمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

اینجانــب حســین جنــت برجــی مالــک ســواری پــژو405 بــه شــماره موتــور 
12490224027 شــماره شاســی NAAM01CA7CE217739 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام 
چنانچــه هرکس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان 
شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت نیسان مدل 1369 شــماره شاسی 904761 
شــماره موتور 003987 شــماره انتظامی ایران63-647ق78 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی، ماشــین وانت _وانت سیســتم پیکان  تیپ 1600 
OHVمدل 1390 به رنگ سفید شیری روغنی به شماره موتور 11490100197و 
شــماره شاسی NAAA46AA8CG326089 و شماره پالک 56د436ایران 28  به 

نام محمد رحمتی فر مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین وانت سیســتم پیکان تیپ  OHV _1600  به شماره موتور 
11487061580و شــماره شاســی NAAA46AA19G052436  وشــماره پالک 
43د887ایران 28  به رنگ ســفید روغنــی مدل 1387 به نام علی احمدوند مفود 

شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین ســواری هاچ بک تیپ 111se  به رنگ سفید سیستم  سایپا 
مدل 1397 به شــماره موتورM13 / 6073052 و شــماره بدنه 1323 و  شــماره 
شاســی  nas431100j1015232و شــماره پــالک 71د 122ایران 28 بــه نام الهه 

عبدالملکی مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز کامیونت باری فلزی آمیکو M5.2 مدل 1388شماره 
شاســی  شــماره   01621015 موتــور  شــماره  32-142ع31  ایــران  پــالک 
NA2D2JKD48A000442 عبــاس حســین پــور مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)نوبت اول(

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

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 مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه پول  پالک 
30 اصلــی بخش 2  ییالقــی 368 فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیالکجانی فرزند 
اســماعیل نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
206.93  مترمربــع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  اســماعیل بابائی 
گیالکجانــی، لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی 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 اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار 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 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279407
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

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 مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه کدیر   پالک 
15  اصلــی بخــش 5   ییالقی 158 فرعی آقا/ خانم حســن گروســیان فرزند 
ســیف اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
336.45   مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  سیف اله گروسیان 
، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
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 منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محــل تا 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279320
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

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 نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیــان واقع درقریه 
چلندر   پالک 9   اصلی بخش 3   قشالقی 261 فرعی آقا/ خانم سهراب پاشا 
چلندری فرزند عباس  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 585    مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  عبدالعلی 
قلــی تبار ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 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 اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار 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 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1277609
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

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 مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه حمزده علیا   
پالک 7  اصلی بخش 3 قشــالقی 340 فرعی آقا/ خانم فرح ســیاهکار فرزند 
میزبان نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 200   
مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  احسان نوری کجوریان ، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 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 روستاها 
،  رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار 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 اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت 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 سند مالکیت می 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 هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود،مراتــب 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 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .   شناســه آگهی: 1278569  تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 

نوبت دوم 1400.12.14  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

 جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان 
با شماره 02123540 تماس بگیرید 

گزارش

مدیــر کل آژانس امروز در حالی وارد تهران می شــود که همزمان غرب 
تالش دارد تا چنان وانمود ســازد که مذاکرات وین در مرحله نهایی قرار 
دارد حال آنکه وزیر خارجه در گفت و گو با مســئول سیاســت خارجی 
تاکید کرده است که رعایت خطوط قرمز ایران تنها راه به نتیجه رسیدن 

مذاگرات است.
مذاکــرات میان ایران و گروه 1+4 در وین در حالی در جریان اســت که 
همزمان مذاکراتی میان تهران و آژانس بر سر مسائل ادعایی آژانس نیز در 
جریان اســت و تهران در راستای نشان دادن حسن نیت خویش پذیرنده 
ســفر مدیر کل آژانس به تهران شده است. یک منبع مطلع ضمن اعالم 
سفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در 
روز شــنبه گفت که گروسی در این سفر ضمن مالقات با مقامات ذیربط 
درباره تداوم همکاری های فنی بیــن ایران و آژانس گفت وگو می کند.در 
همین زمینه نیز ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر روز شنبه 
مدیرکل این نهــاد بین المللی به تهران را تایید کرد. ســفر مدیر کل به 
تهران در حالــی صورت می گیرد که همزمان مذاکــرات وین در جریان 
اســت و البته غربی ها همچنان برخی رویکردهای غیر سازنده گذشته را 
ادامه می دهند چنانکه بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به روســای 
دو مجلس قانونگذار این کشــور، وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری 
اسالمی ایران را تمدید کرد.بایدن در بیانیه ای اعالم کرد وضعیت اضطرار 
ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در 1۵ مارس 199۵ )۲4 اسفند 

13۷3( اعالم شد بعد از 1۵ مارس ۲0۲۲ نیز الزم االجرا است.
از ســوی دیگــر در ادامه هوچی گری های رســانه ای، وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیستی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقویت ایران در حوزه هسته ای، 
مدعی شــد چه توافقی در وین حاصل شود چه نه، تل آویو به اقدام علیه 
تهران ادامه می دهد.در این میان شــاه سعودی و شاه بحرین در بیانیه ای 
مشــترک بر اهمیت همکاری و تعامل جدی و مؤثر با پرونده هســته ای 
و موشــکی ایران تأکید کردنــد.در این میان اما ســخنگوی وزارت امور 

خارجه جمهوری اســالمی ایران با بیان این کــه مذاکرات وین همچنان 
ادامه دارد، اعالم کرد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده، تا 
زمانی که همه مســائل مهم باقی مانده حل و فصل شــود.وی با ذکر این 
نکته که »اخبار خوب زودرس جایگزین توافق خوب نمی شــود«، یادآور 
شــد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده است، تا زمانی که 
همه مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شود. تالش مضاعفی الزم است. 
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین گفت، پس از 
گذشــت یازده ماه، مذاکرات وین اکنون رو به اتمام اســت. در این میان 
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید پیش از سفر مدیر کل آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی به ایران با او گفت وگو کرده اســت. مذاکره کننده 
انگلیس در توییتی به زبان فارسی نوشت: »ما خیلی نزدیک به یک توافق 
هســتیم. همه طرف ها به طور ســازنده تحت رهبــری هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپــا مذاکره کرده اند _Enriquemora@ . اکنون باید چند 

قدم نهایی را برداریم.«
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ ســفید نوشــته همه طرف های 
حاضر در مذاکرات وین در تالش برای شفاف کردن مواضعشان در خصوص 
دشوارترین مسائل هســتند.انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات 
ویــن با تأیید کردن اینکه هنوز برخی مســائل باقی مانده اند که باید حل 
شوند گفت که موافقیت در این مذاکرات تضمین شده نیست. در این میان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شکست فشار حداکثری در توئیتی 
نوشــت: اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشــود، به طور قطع در 
آینده نه چندان دور، دولت فعلی آمریکا نیز به دلیل عدم استفاده به موقع 

از فرصت دیپلماسی، احساس شکست خواهد کرد.
در این میان امــا امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی بورل 
با بیان این که شــتاب و عجله طرف غربــی نمی تواند مانع رعایت خطوط 
قرمز ایران شــود، تصریح کرد: هر زمانی که طرف های غربی خطوط قرمز 

باقیمانده و اعالم شده ما را بپذیرند آماده حضور در وین هستم.

رایزنی  مدیر کل آژانس همزمان با ادعای نزدیک بودن توافق در وین 

بر سر عقل آمدن غرب یا تکرار جنجال رسانه ای؟


