
»جیران« متوقف شد
ســریال»جیران« بــه کارگردانی حســن فتحی و 
نویسندگی مشترک احسان جوانمرد و حسن فتحی 
و تهیه کنندگی اســماعیل عفیفه، بعد از حواشــی 
بسیار باالخره وارد پلتفرم شبکه نمایش خانگی شد. 
این دومین باری است که سریال »جیران« با چالش 
بزرگ در مســیر پخش مواجه می شود. پیش از این 
مهرداد غفارزاده کارگردان سریال »آهوی من مارال« 
مدعی شــده بود فیلمنامه او بــدون اجازه اش مورد 
استفاده در مسیر ساخت »جیران« قرار گرفته است.

به گزارش فارس، رسانه قوه قضاییه اعالم کرد که در 
پی شــکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت 
ادبی و هنری و براســاس حکم قضایی، ادامه پخش 

سریال نمایش  خانگی»جیران«  متوقف شد.
ســریال»جیران« بــه کارگردانی حســن فتحی و 
نویسندگی مشترک احسان جوانمرد و حسن فتحی 
و تهیه کنندگی اســماعیل عفیفه، بعد از حواشــی 
بسیار باالخره وارد پلتفرم شبکه نمایش خانگی شد.

این حکم پس از بررســی های الزم، در راستای ماده 
۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و 
در جهت حمایت از بزه دیده)شاکی خصوصی(، صادر 
شده است. براساس حکم صادره، ادامه پخش سریال 

با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد  بود.
این دومین باری است که سریال »جیران« با چالش 
بزرگ در مســیر پخش مواجه می شود. پیش از این 
مهرداد غفارزاده کارگردان سریال »آهوی من مارال« 
مدعی شــده بود فیلمنامه او بــدون اجازه اش مورد 
استفاده در مسیر ساخت »جیران« قرار گرفته است.

نگاه منتقدان به سریال»جیران«
»جیران« ســریالی پرزرق و برق با حضور بازیگران 
مشــهور و متعدد اســت که  روایت هــای تودرتو و 
متعدد آن نه  تنها گیج کننده به نظر می رســند بلکه 
روایت اصلی ســریال را هم تحت تاثیر قرار می دهند 
و اینگونه مخاطب نه شاهد یک سریال تاریخی قوی 

است و نه یک عاشقانه لذت بخش.
به زعم منتقدان »جیران« به لحاظ سیر اتفاقات و گره 
افکنی و گره گشایی در هر قسمت ضعف مفرط دارد 
و فیلمنامه مالت الزم برای باال بردن جذابیت را ندارد 
و از همین رو فیلمساز ســعی کرده  این کمبود را با 
نوشتن دیالوگ های زیبا پر کند، در حالیکه دیالوگ ها 
هم قدرت جذب زیــادی ندارند.جیران« بیش از هر 
چیزی از آن رنج می برد، نبود یک طرح داستانی قوی 
برای سریال است. »جیران« به لحاظ سیر اتفاقات و 
گره افکنی و گره گشایی در هر قسمت ضعف دارد و 
فیلمنامه مالت الزم برای باال بردن جذابیت را ندارد. 
از این رو فیلمســاز ســعی کرده  تا  این کمبود را با 
نوشــتن دیالوگ های زیبا پر کنــد اما دیالوگ ها هم 
الکن و فاقد جذابیت هســتند. بخصوص صحنه های 
دو نفره دیالوگ  گویی های ضعیف و خســته کننده 
دارند. چه دیالوگ های عاشــقانه  خدیجه و سیاوش و 

چه دیالوگ های شاه و مهدعلیا.

»جیران« و مسئله تاریخیت
نمایش روابــط عاطفــی، روابط عاشــقانه و روابط 
اروتیک در دربار ناصرالدین شاه تبدیل به اصلی ترین 
دغدغه فتحی در سریال»جیران« شده است. از این 
رو تقریبــا اکثر منتقدان و کارشناســان بر این باور 
هستند که سریال»جیران« نمی تواند بازتابی از یک 
دوره تاریخی مهم باشد و فیلمساز و نویسنده کار نیز 
چنین ادعایی ندارند و از انتقادات تاریخی سریال  با 
بیــان اینکه جیران تنها یک عاشــقانه در دل تاریخ 
است، فرار می کنند، اما حتی اگر جیران را تنها یک 
عاشقانه در زمان گذشــته بدانیم نه دیالوگ ها و نه 
گریم بازیگران زن ســریال شــبیه به دوران گذشته 
نیست،گویی»جیران« یک سریال روستایی است که 

در هر زمان و مکانی می تواند اتفاق بیفتد.
عالوه بر فقدان ســندیت رفتار زنان دربار در فضای 
دوران قاجــار، شــخصیت آزاد و مســتقل خدیجه 
هــم قابل بــاور نیســت، دختری که هــم در خانه 
پدری براحتی هرکاری انجــام می داد؛ یادمان بیاید 
دیدارهای عاشــقانه او با سیاوش و هم در دربار یکه 
تازی می کند، مثال برخالف رســوم آن زمان با شاه 
به شــکار رفته و با فرمانده قشــون شــاهی مسابقه 
اسب ســواری می گذارد! و اینگونه شخصیت  اصلی 
داستان یعنی خدیجه تجریشی ملقب به جیران هیچ 
شــباهتی به یک دختر روســتایی در زمام سلطنت 
قاجــار ندارد چه به لحاظ رفتار و چه به لحاظ ظاهر 

با آن میکاپ امروزی!

زنانگی و زن محوری در سریال»جیران«
آنچه در داســتان جیران جالب توجه اســت، نقش 
پررنگ زنان و ســلطه آنان بر مردان جامعه اســت 
که البته با توجه به تاریخ مردســاالری در ایران، باور 
آن کمی دشــوار است. زنان ســریال با اینکه ظاهرا 
در پســتوهای حرم محبوس اند، سیاس  و دسیسه

 گر هســتند و  زمام امور را پنهانی در دســت دارند؛ 
از مهدعلیا که ســرآمد آن هاست گرفته تا هووی او و 
زنان عقدی شاه و حتی ندیمه هایی چون نقره خاتون 
همگی در پی توطئه و دسیسه برای کسب قدرت در 
دربار هستند و این میان شاه مملکت بسیار مفلوک 
چون مومی در دســتان زنان دور و اطرافش اســت، 
گاه تحت تأثیر مادرش یعنی مهدعلیا کارهای زشتی 
چون قتل امیرکبیر را مرتکب می شــود و گاه تحت 
تأثیر عشــق جدیدش یعنی جیران به فکر کمک به 

مردم بدبخت و بیچاره مملکت می افتد.
از نظر منتقدان در کل ســریال»جیران«، مخاطب با 
شاه عیاِش بی مسئله ی بی وطِن هرزه  رو به رو است 
تا ببیند چشــمش کدام زن را می گیرد و به کامیابی 
می رســد. در واقع کل فیلم همان صف سالم است و 
بس و چنین تصویر مضحکی از ناصرالدین شاه قاجار 
زاییده فیلمنامه الکن اســت و هــر چقدر هم بهرام 
رادان تالش کند تا از نقش های کلیشــه ای دور شود 
و بدرخشــد بیهوده اســت؛ چراکه شخصیت پردازی 

ناصرالدین شاه از پای بست ویران است.

درنگ گزارش

اگر الیه هــای پنهان و محتوای ضمنی همین دوقســمت 
از ســریال را واکاوی کنیم، می توان ذهنیت فیلمســاز را 
درباره زمین)بخوانید ایران( به روشنی مشاهده کرد؛ تمام 
زمینیان به دلیل شرایط بد جامعه استعدادشان هدر رفته 
و در نتیجه مجبور می شــوند یا زمــان خود را به بطالت و 
عالفی بگذرانند، همانند دوستان ناصر و یا مثل خود ناصر 

به کارهای خالفی چون دزدی و شرط بندی روی آورند.
ســریال »روزی روزگاری مریخ« جدیدترین ساخته پیمان 
قاسم خانی اســت که پخش آن از روز دوشنبه ۲۰ تیرماه 
۱۴۰۱ آغــاز شــده اســت. »روزی روزگاری مریخ« از آن 
دسته آثاری است که شروع نشده به محل مناقشه و بحران 
تبدیل شــد. چرا که گرفتار رفتار خــالف قانون پلتفرم ها 
و عدم هماهنگی آن ها با ســاترا شــد، در همــان ابتدای 
پخش قسمت های آغازین نماوا در اقدامی این سریال را از 
دســترس خارج و اعالم کند علت حذف آن نداشتن مجوز 
رسمی از ساترا بوده است، علتی که ظاهرا بعد از چند روز 
حل شــده و در نهایت قسمت سوم سریال نیز منتشر شد. 
از این حواشــی که بگذریم در این گزارش نگاهی خواهیم 

داشت به محتوا و قصه ای که این سریال دنبال می کند.
پیمان قاســمخانی با ســابقه طوالنی در نوشتن فیلمنامه 
ســریال های پربیننده ای همچون شب های برره، پاورچین و 
نقطه چین در چند سال اخیر سراغ کارگردانی هم رفته و پس 
از فیلم های پرفروش در گیشه سینما )خوب، بد، جلف یک و 
۲( ساخت نخستین سریال در شبکه نمایش خانگی را همراه 

به رفیق دیرینه خود_محسن چگینی_تجربه کرده است.
به گزارش فارس در خالصه سریال»روزی روزگاری مریخ« 
آمده اســت که ناصر یک خالفکار خرده پا و ناموفق اســت 
کــه بدهی های زیــادی دارد و زندگی مشــترکش نیز به 
مشــکل خورده است. او که به خاطر شــرط بندی  و قمار 
دچار ورشکستگی شده است، تنها راه نجاتش را در سفر به 
فضا می بیند. از طرفی دیگر لونا یک مشاور امالک و وکیل 
اقامت در مریخ است که باید کارهای مربوط به اقامت ناصر 

را انجام دهد. 
»در روزگاری هستیم که همه موجودات از سیارات مختلف 

به مریخ سفر می کنند… شما چطور؟« 
موضوع سریال همانطور که از اسمش پیداست یک کمدی 
فانتزی اســت که در فضایی خیالــی و در فضا می گذرد و 
شخصیت اصلی داستان در یک ماجرای پیچیده، پایش به 

سیاره مریخ باز می شود.
اگر بــا دقت به اکثر آثار کمدی بنگریم نیروی پیش برنده 

آن را در عنصــر تضاد می بینیم؛ تضاد بیــن عاقل و نادان، 
بین آگاهی و نادانی، زشــتی و زیبایــی، چاقی و الغری و 
صفت های متضاد دیگر. از بین این تضادهاست که کمدی 
متولد می شــود. در این میان یکی از موقعیت های متضاد 
که از آن بیشتر استفاده شده، تضاد یک یا چند نفر با یک 

جامعه جدید است.
حال یک یا چند نفر از زمانی به زمان دیگر و یا از جامعه ای 
به جامعه دیگر پرتاب می شوند و اساسا قرار گرفتن آنها در 
محیط جدید باعث به وجود آمدن موقعیت های خنده آور و 
تامل برانگیز می شــود. در حقیقت موفق ترین کمدی ها نیز 
از دل همیــن تضادها بیرون آمده اســت اما نکته مهم در 
این الگو رعایت جانب عدالت و انصاف، به دور از گرایشات 
خاص سیاسی برای انتقاد از جامعه هدف است. معموال در 
این نوع کمدی ها به راحتی و با زبان طنز می توان خلقیات 
یک دسته، یک گروه و یا یک جامعه را مد نظر قرار داد، با 

آن ها شوخی کرد و یا آن ها را به باد انتقاد گرفت.
معموال حضور ناگهانی یک فرد یا یک گروه در ســرزمین 
دیگر می تواند فرصت مناســبی برای بیان ایده هایی باشد 
که نوک پیکان آن به ســمت ایجاد نگرش های انتقادی از 
جامعه هدف است. شاید اگر بخواهیم از تولیدات تلویزیونی 
مثالی بزنیم بهترین مثال مجموعه »شــب های برره« باشد 
که نویسنده اش همین پیمان قاسمخانی است. حضور یک 
روزنامه نگار )کیانــوش( در ناکجا آبادی به نام برره، باعث 
آشــنایی مخاطب تلویزیون با سرزمینی به نام برره شد که 

در آن ضد ارزش ها تبدیل به ارزش شده است.
دروغ گفتن و کاله برداری کردن زرنگی تلقی شده و حرف 

اول و آخر را نه قانون که زور بازو و یا تزویر می زند.  
گرچه در این سریال ایده ورود فضایی ها به زمین است اما 
نگاه نویســنده به زمینی ها که به نظر می رسد در معنایی 
نمایدن اســتعاره ای از ایران و ایرانی ها اســت همان نگاه 
صفر و صدی ســریال »شــب های برره« غالب است؛ نگاه 
کامال منفی به شــخصیت و فرهنگ ایرانی. باید گفت این 
نگاه انتقادی اگر چه می توانســت با هدف آسیب شناســی 
اجتماعی و نقــد رفتارهای بد و مذمــوم اخالقی و عرفی 
جامعه باشــد اما نگاه تندو تیز نویســنده باعث شد که با 
ســیاه نمایی افراطی و پرداخت مغرضانه اکثر اوقات شکل 

توهین به خود بگیرد.
به نظر می رســد قاسمخانی در نوشتن سومین اثر خود نیز 
به سراغ همین نگاه انتقادی رفته است. اینبار اما در شبکه 
نمایش خانگی که فضا از تلویزیون آزادتر و نظارت ها کمتر 
است و در نتیجه دست نویسنده که در اینجا کارگردان هم 
هســت برای القای این نگاه تلخ، منفی و ســیاه به جامعه 
ایرانی بازتر اســت، بخصوص آنکه برخالف »مسافران« در 
اینجا یک نفر اهل زمین)به اصطالح زمینی( به سیاره دیگر 
یعنی مریخ می رود و اینگونه داستان پتاسیل الزم را برای 
به تصویر کشــیدن آرمانشــهر ذهنی مورد نظر نویسنده/

کارگردان پیدا می کند.
 اگر الیه های پنهان و محتوای ضمنی همین دوقســمت از 

سریال را واکاوی کنیم، می توان ذهنیت فیلمساز را درباره 
زمین) شــما بخوانید ایران( به روشنی مشاهده کرد؛ تمام 
زمینیان به دلیل شرایط بد جامعه استعدادشان هدر رفته 
و در نتیجه مجبور می شــوند یا زمــان خود را به بطالت و 
عالفی بگذرانند، همانند دوستان ناصر و یا مثل خود ناصر 

به کارهای خالفی چون دزدی و شرط بندی روی آورند.
گرچه تاکنون فقط ۲قســمت از ســریال »روزی روزگاری 
مریــخ« پخش شــده، اما با بررســی همین دو قســمت 
می توان تصویری موجز از آرمانشــهر فیلمساز در قیاس با 
ایران کنونی را اســتخراج کــرد؛ در مریخ بر خالف زمین، 
زن ســاالری رایج اســت. در خانواده لونا)ویشکا آسایش( 
مدیریت داخــل و خارج از خانه با زن اســت و همه چیز 
تحت کنترل و اجازه اوســت، در مریخ این مردان هستند 
که آرزوی ادامه تحصیل و رفتن سرکار را دارند اما زنانشان 
اجازه نمی دهند، در این سیاره همه چیز در تملک زن خانه 
است؛ یادمان بیاید سکانسی را که اسکندر_شوهر لونا_ با 
کلی خفت و التماس به دنبال گرفتن سوییچ بشقاب پرنده 

از زنش بود.
در این سیاره »زن خانه« یک ربات هوشمند در اختیار دارد 
تــا تمام کارهای روزمره را انجــام دهد. در خانواده مریخی 
لونا، گاندی_ پســر خانواده_ اما خیلی شــبیه به پســران 
زمینی اســت. گاندی فقط از مادرش حســاب می برد و از 
اینکه مثل بچه ها با او برخورد می کند ناراضی است. گاندی 
به دنبال آن اســت تا پنهان از چشمان لونا به پارتی رفته و 
با بشــقاب پرنده او دور دور کند. در ادامه باید دید گاندی 

بعنوان نماد جوانان مریخی چگونه عمل خواهد کرد.
در این دوقســمت ســریال که بیشــتر زمان آن در زمین 
ســپری شــد حتی یک زمینی موجه و خوب نمایش داده 
نمی شــود، تصویر فیلمســاز از زنان ایرانــی که »مهگل« 
نماینده آن هاســت نیز فاجعه است؛ زنی زورگو و خشن و 
بدور از لطافت های زنانه که با وجود ظاهر هیکلی خود البد 
تحت تأثیر جامعه مردساالر، نمی تواند حق خود را از ناصر 

بگیرد و مدام او را با برادرانش تهدید می کند.
در پایــان بایــد گفت فضای فانتزی داســتان و پخش آن 
از شبکه نمایش خانگی بســتر الزم را در اختیار فیلمساز 
برای بیان افکار و اعتقاداتش فراهم کرده اســت، باید دید 
قاسمخانی از این بســتر چگونه استفاده خواهد کرد و آیا 
جانــب عدالت و انصــاف را در نقد جامعــه   ایرانی رعایت 
می کند؟! همچنین باید منتظر ماند تا دید که مریخ بعنوان 

جامعه آرمانی فیلم ساز چگونه جامعه  ای است؟
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بازســازی تئاتر شهر اتفاقی است که از هر گاهی خبری درباره آن اعالم می شود ولی 
این موضوع برای جامعه تئاتری همان اندازه که مهم است، نگران کننده نیز هست.

به گزارش ایســنا، نخستین بار که مساله مجموعه تئاتر شهر مطرح شد، سال ۸۶ بود 
و اتفاقی که در این زمینه افتاد، همچنان به عنوان یکی از فجایع تئاتری یاد می شود.
در آن مقطع نه تنها بخش مهمی از مشــکالت فنی مجموعه تئاتر شــهر حل نشد، 
بلکه مســائل دیگری هم بر مشکالت قبلی اضافه شــد که ساده ترینش تغییراتی در 
شــکل ظاهری مجموعه بود تا جایی که فریاد اعتراض هنرمندی مانند بهرام بیضایی 
که معموال در این گونه موارد، ســکوت می کرد هم بلند شــد که تئاتر شــهر شبیه 
چلوکبابی ها شــده اســت! بدین ترتیب خانواده تئاتر، خاطره ناخوشایندی از عنوان 

بازسازی پیدا کرد. 
در این ســال ها هم در مقاطع گوناگون صحبت بازسازی به میان آمده و در چند ماه 
اخیر نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی تاکید داشته که فضای بیرونی این مجموعه 
باید ســر و ســامانی پیدا کند. حل کردن مشــکالت فضای بیرونــی مجموعه البته 
مساله ای است که تنها به وزارت ارشاد مربوط نمی شود و الزم است نهادهای دیگری 
مانند شــهرداری، ســازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی و ... هم در این زمینه 
همراهی الزم را داشته باشند. ضمن اینکه چگونگی این اتفاق هم یکی از دغدغه های 

مهم هنرمندان درباره تئاتر شهر است.
در تمام این ســال ها بارها جامعه تئاتری گله کرده  که وضعیت محیط پیرامون تئاتر 
شــهر به هیچ عنوان در شــان این مجموعه نیســت. فضای نازیبا و ناامن و البته غیر 
فرهنگی که هیچ تناسبی با هویت تئاتر شهر ندارد، سبب شده آنان بارها در این باره 
هشدار بدهند و البته مسئوالن هنری هم هرچند با جامعه هنری موافق هستند، هنوز 

اقدام عملیاتی برای بهبود این وضعیت انجام نداده اند.
از دیگرســو فقط فضای بیرونی مجموعه مطرح نیست که فضای درونی این مجموعه 
نیز نیازمند اصالحاتی جدی اســت. شکافته شدن بخشی از سقف راهروها، مشکالت 
سیستم لوله کشی ها که عموما در فصل بارش سبب آب گرفتگی در راهروها می شود، 
وضعیت ناخوشایند سرویس های بهداشتی، برطرف نشدن نقاط کور سالن هایی مانند 

تاالر اصلی، وضعیت نامطلوب آکوستیک و ... تنها بخشی از این مشکالت است.
به تازگی هم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در بازدید از مجموعه تئاتر شهر تاکید 
داشــته که هم باید حریم بیرونی مجموعه تئاتر شــهر مشخص شود و هم تعمیرات 

داخلی آن در دستور کار قرار بگیرد.
او عنوان کرده که می کوشــد بــرای تعمیرات داخلی تئاتر شــهر، اعتباری خارج از 
اعتبارات وزارتخانه جذب کند و این نکته مهمی است که تاکنون اجرایی نشده است.
از آنجاکه مجموعه تئاتر شــهر جزو فهرست میراث ملی است، بخشی از تعمیرات آن 

نیازمند بودجه ای فراتر از بودجه های روتین تعمیراتی است.
بخشــی از تعمیرات تئاتر شهر نیازمند بودجه  مرمت اســت، بودجه ای که عموما در 
وزارت میراث فرهنگی تعریف می شــود ولی از آنجاکه مجموعه تئاتر شهر زیر پوشش 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، میراث فرهنگی به لحاظ قانونی نمی تواند بودجه 
مرمت را خارج از مجموعه خود تعریف کند و این همان گره کوری است که گفته می 

شود ،مرمت تئاتر شهر را با مانعی جدی مواجه کرده است.
وزیر ارشــاد همچنین در تازه ترین توئییت خود تاکید داشته که ان شاءاهلل به زودی با 
تعیین تکلیف حریم این مجموعه فرهنگی هنری یکی از خواســته های هنرمندان و 

پیشکسوتان هنری در این زمینه محقق شود.
با این همه و برغم مشکالت و موانع غیرقابل انکاری که در بازسازی تئاتر شهر وجود 
دارد، نمی توان از نظر دور داشــت که انجام این امور قطعا و قطعا و قطعا نیازمند کار 
کارشناسی و مشورت با متخصصان و اهل فنی است که دلسوز مجموعه باشند و مانند 
گذشتگان، منافع شخصی خود را در اولویت قرار ندهند. بنابراین صرفا با عملی کردن 
پروژه بازسازی نمی توان رضایت جامعه هنری را جلب کرد. این همان اشتباهی است 
که هر بار در بازســازی تئاتر شــهر اتفاق افتاده و عجیب است که همچنان هم مورد 
کم توجهی و همین بی اعتنایی ســبب شــده هر بار که عبارت بازسازی تئاتر شهر در 

خبری مطرح شود، خانواده تاتر نگران شوند.

اما و اگرهای بازسازی تئاتر شهر

سریال روزی روزگاری مریخ 

ادامه تقابل زمینی های بد و فضایی های خوب

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مربوطه به خودرو سواری سمند تیپ SEXU7 مدل 1391 به رنگ 
آبی متالیک به شماره انتظامی  667ص26 ایران 98 به شماره موتور 12491051463 
و شــماره شاســی NAACN1CMXCF207445 بنــام روح الــه طمــری بــه کــد ملــی 

4519909880 مفقود گردیده، از درجه اعتبار ساقط است.ایالم
***********************************************************

اصل مجوز ســالح ســاچمه زنی مدل تک لــول چخماقی کالیبر 12 ســاخت ترکیه به 
شــماره اسلحه 88721391 و شــماره جواز حمل 1235782 بنام سعید سرمال فرزند 

پیرولی به کدملی  5349969919 مفقود گردیده، از درجه اعتبار ساقط است. ایالم
***********************************************************

مــدرک فــارع التحصیلــی اینجانبه ملیحــه کمالی گیگلــو فرزند غالمعلی بــه کد ملی 
5049489881 صادره از مغان دارای مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت اجرایی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

گرمی به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی گرمی ارسال نماید. پارس آباد مغان
***********************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی پرژو 405 به شــماره انتظامــی 44291 ع 78 و به 
شــماره  شاشی 40385121 شــماره موتور 12486132705 به نام خیراهلل جوان پناه  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
***********************************************************

آقای محمد رضا سلمانی فرزند عیسی به شماره ملی 4860659953 مالک خودروی 
سواری سیستم پژو تیپ PARS TU5 مدل 1400 رنگ سفید- روغنی به شماره موتور 
164B0284416 و شماره شاسی  NAAN11FE4MH657072 به شماره پالک 682-69 
ن 86 بعلت فقدان ســند کمپانی و مالکیت برگ ســبز تقاضای رونوشــت المثنی اســناد 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
***********************************************************

مفقودی شناســنامه)برگ سبز(، ســند کمپانی، کارت خودرو سواری پژو تیپ پارس 
برنگ نقره ای-متالیک مدل 1389 بشــماره موتور 12488244104 و شــماره شاســی 
NAAN01CAXAE672943 و شــماره پالک 55-571 ج62 به نام شــهاب پور دریائی 

نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس
***********************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی رنگ نوک مدادی متالیک 
مدل 1384 شــماره موتور 01141605 شماره شاسی S1412284525771 شماره پالک 
ایــران82-635ط31 به نام مریم بصلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

پــالک  شــماره   1389 مــدل  پیشــتاز125  ســیکلت  موتــور  مالکیــت  ســند 
 NEG125A890495 شماره شاسی NEG0971245 ایران586-22338 شــماره موتور

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

بــرگ ســبز موتور ســیکلت سیســتم توریســت تیــپ 125cc-C1 رنــگ آبی مدل 
1393 شــماره شــهربانی 587-63435 شــماره موتور 0125N2D929868  شماره تنه 

N2D *** 125T9304255 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب عباس ابوطالبی احد از وراث مرحوم جوادابوطالبی مالک 
قســمتی از ششــدانگ پالک ثبتی 35 فرعی از 80 اصلی واقع در کالدشت باال به نشانی 
دماوند کالدشت باال متقاضی تعیین بستر و حرایم احتمالی رودخانه/مسیل/ نهر درداخل 
و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط 
ومقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و 
تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دست داشتن 
مــدارک مالکیت خــود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به امــور آب دماوند به 
نشانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی 
است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه 
ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه 

می باشد. 7419
اداره امور آب دماوند

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب مریم بانوی حکمی مالک قسمتی از ششدانگ پالک های 
ثبتــی 227 و 228 فرعی از 77 اصلی واقع در قریه ســاران به نشــانی دماوند ســاران 
روبروی مدرســه اســتعالم شــماره 4869 مورخ 1401/4/28 شــماره ثبتی 13608 و 
13607 مورخ 1338/2/12 متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/مســیل/ 
نهر درداخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر 
اســاس ضوابط ومقررات جاری، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی 
به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در 
دســت داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب 
دماونــد به نشــانی گیالوند. بلوار آیت الــه خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه 
نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات 
شــرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریــم اعالمی برای کلیه مالکین 

مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7421
اداره امور آب دماوند

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

برابــر رای شــماره 140060301024004371 -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 نور محمد محمدلو فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 131 صادره از خدابنده در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مســاحت104/67 مترمربع پالک 41 فرعی از 4 اصلی واقــع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک 
شــهرری - خریداری از مالک رسمی آقای ناصر فخارنیا دوالبی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/30- م الف/214
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

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

برابر رای شــماره 140160312004001822 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1401114412004000100 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمــد رضا راز فرزند علی 
بشــماره شناسنامه 208 و شــماره ملی 2030342637 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 105 مترمربع جدا شده از پالک شــماره 27496 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس شــهرک مقدادی خیابان 16 متری اردیبهشــت بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالیکت مشاعی به متقاضی بوده و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8816 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/30
 رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 
آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160312004001599 مورخــه 1401/03/19 موضوع 
کالســه 1400114412004000683 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم قربــان گزل روزبهی فرزند 
آنا بردی بشــماره شناسنامه 860 و شماره ملی 5919377755 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 94.19 مترمربع جدا شده از پالک شماره 4482 فرعی 
از 1-اصلــی واقع درگنبــدکاووس ارمی آباد خیابان کمینه )10 متــری( بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقــای آق اویلی میهن. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8959 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت 
به نام فرزاد براتی و مهسا درویش 

به آدرس شهرری خ غیبی خ حسن پور ک یاس پالک یک واحد 7 
با تســلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره 20110 و 20109 -1401/4/14 
دفتــر 71 شــهرری به شــرح وارده بــه شــماره 4012572 مــورخ 1401/4/14 اعالم 
نمــوده ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعــه آپارتمان به پــالک ثبتــی 15826 فرعی از 
116 اصلــی مفروز و مجزا شــده از 13588 فرعی از اصلی مذکــور، قطعه 56 در طبقه 
04 و واقــع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهرری اســتان تهران به مســاحت 
73/48 متــر مربــع که مقــدار 2/20 متر ان بالکن اســت که بنام فــرزاد / براتی مالک 
چهــار دانگ مشــاع از ششــدانگ بشــماره چاپی 231903 با شــماره دفتــر الکترونیکی 
139720301024022706 ثبت گردیده است و مهسا / درویش مالک دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ چاپی 231902 با شماره دفتر الکترونیکی 139720301024022704 
ثبت گردیده اســت. و برابر اسناد رهنی شماره 112298 مورخ 1400/4/12 و شماره 
112297 مورخ 1400/4/12 دفترخانه 422 تهران که بنفع بانک ملت - شعبه شهرآرا 
ثبت میباشــد که به علــت جابجایی مفقود گردیــده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت 

نموده است.
لذا طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشــد باید تا 10 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف/ 249
 سید مهدی المعی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
از طرف علیرضا فردوسی زاده نائینی 


