
گزارش

 »هناس« در عراق
نمایش داده می شود

معاون توزیع ســازمان سینمایی ســوره می گوید 
همانگونه که در جشــنواره های غربی، سوره تبدیل 
به یک برند معتبر تولید و توزیع فیلم از ایران شده 
است، باید آن را به عنوان یک برند به کمپانی های 
تولیدکننــده و توزیع کننــده محتــوای هنرهای 

تصویری در کشورهای منطقه معرفی کنیم.
هادی اســماعیلی معاون توزیع سازمان سینمایی 
سوره در گفتگو با فارس، با اشاره به حضور همزمان 
سازمان سینمایی سوره در هفته نمایش فیلم های 
ایرانی در عراق که از شــنبه یکــم مردادماه آغاز 
می شود و ســیزدهمین دوره جشنواره بین المللی- 
رســانه ای غدیر که از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ تیر در شهر 
بغــداد برگزار شــد، مطرح کرد: مرکــز بین الملل 
ســوره در توزیع آثار هنرهای تصویری تولید شده 
در سازمان سینمایی ســوره پیشتر در کشورهای 
غربــی فعالیت کرده اســت امــا در دوره مدیریت 
جدیــد رویکرد تازه ای را اتخــاذ کرده و قصد دارد 
تمرکز خود را روی کشــورهای همسایه و منطقه 

جغرافیایی هم که در آن قرار دارد، بگذارد. 
اســماعیلی افزود: سازمان ســینمایی حوزه هنری 
در کنــار مشــارکت در برگــزاری هفتــه نمایش 
فیلــم با نمایش ۲ اثر، در بخش رقابتی جشــنواره 
بین المللی- رسانه ای غدیر نیز با ۹ اثر حاضر است 
و در بازار فیلم ایــن رویداد نیز حضور جدی دارد. 
این جشــنواره فرصتــی را برای مــا فراهم کرد تا 

بتوانیم برند سوره را بیشتر و بهتر معرفی کنیم. 
اسماعیلی یکی از اساســی ترین راهبردهای مرکز 
بین الملل ســوره را ایجاد همکاری با کشــورهای 
همســایه و دوســت به ویژه کشــورهای مسلمان 
دانســت و تصریح کرد: طبیعتا بهترین اتفاق برای 
برند شدن سازمان سینمایی سوره در منطقه معرفی 
محتواهای تولید و توزیع شــده در این ســازمان 
است. بر این اســاس هفته نمایش فیلم های ایرانی 
در عراق که از شــنبه یکم مردادماه آغاز می شــود 
به مــا در معرفی آثارمان و در ادامه شــکل گیری 
همکاری های منطقه ای کمک می کند. وی با بیان 
اینکه »هناس« در اولین حضور بین المللی خود در 
هفته نمایش فیلم های ایرانی در عراق نمایش داده 
می شود، اظهار کرد: این فیلم سینمایی که روایتی 
از زندگی شــهید داریوش رضایی نژاد، دانشــمند 
هســته ای، اســت، برای کشــور عراق موضوعیت 
دارد چراکه ترور دانشمندان جهان اسالم از جمله 
دانشمندان در خود عراق توسط نیروهای موساد و 
سیا اتفاق  افتاده و برای مخاطب عراقی آشنا است. 

دریچـــه

در جریان نشســت مشترک مدیران نماوا و شاتل با رییس 
و قائم مقام ســاترا، ضمن تأکید بر لزوم همدلی و همراهی 
رسانه های صوت  و تصویر فراگیر با صدا و سیما و ساترا در 
رعایت قوانین کشــور، لغو مجوز یکی از پلتفرم ها تکذیب 

شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، شــجاع الدین میرطاووسی 
عضو هیات مدیره شــاتل و محمدحســن شانه ســاز زاده 
مدیرعامل نماوا با حضور در سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر)ساترا( ضمن برگزاری نشست با رییس و قائم 
مقام این ســازمان، نظرات خود را درباره ی مســایل حوزه 

صوت  و تصویر فراگیر بیان کردند.
مدیر عامل نماوا در این نشســت ضمــن تاکید بر همدلی 
و همراهی نماوا با صدا و ســیما و ساترا در رعایت قوانین 

کشــور خاطرنشــان کرد: لزوم وجود نهاد تنظیم گر برای 
ساماندهی صنعت و نقش سازنده در تنظیم بازار محتوا در 

فضای مجازی یک امر ضروری است.
میرطاووســی و شانه ســاززاده در ادامه بر لزوم تسریع در 
پاسخ گویی ساترا به درخواست های پلتفرم ها تاکید کردند 
و گفتند: از طرف شاتل به پلتفرم های دانلودی متخلف که 
محتوای مجرمانه بارگذاری می کنند هیچ سرویســی ارائه 

نخواهد شد.
سعید مقیســه و محسن قائمی نســب، رییس و قائم مقام 
ســاترا نیز از ارائه محتوای حمایتی صداوســیما به نماوا و 
دیگر پلتفرم های مجوزدار خبر دادند و برای نحوه پوشــش 
مســابقات جام جهانی ۲0۲۲ از طریق رســانه های صوت 
و تصویــر فراگیر با این دو مدیر عالی رتبه شــاتل و نماوا 

گفت و گو کردند. در این نشست مقرر شد در خصوص موانع 
تسریع در فرآیندهای صدور مجوز تولید و انتشار، مطالعات 
الزم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود و این موانع با در 
نظر گرفتن اسناد باالدستی و قوانین کشور و در چهارچوب 

این اسناد و قوانین برطرف شوند.
همچنین شانه ســاززاده پس از پایان نشســت در خصوص 
اخبار برخی رســانه ها در خصوص لغو مجوز نماوا به روابط 
عمومی ســاترا اعالم کرد: لغو مجوز نماوا موضوعی کذب 
است. هرچند در گذشــته چالش هایی وجود داشته است 
اما اکنون در نشســت های مشترک و با توجه به تاکید هر 
دو طرف بر اجرای قوانین و توجه به اســناد باالدستی، این 

چالش ها درحال برطرف شدن اند.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: جایگاه قانونی ســاترا در 

حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر مورد احترام اســت 
و نماوا خود را متعهد به قوانین کشــور و حاکمیت می داند 
و به عنوان عضوی از خانواده شاتل ضمن آشنایی با ادبیات 
حوزه تنظیم گری، حداکثر تعامل را با ساترا به عنوان نهاد 
تنظیم گر خواهد داشــت. تنظیم گری در بازار نقشی بسیار 
سازنده دارد و حل مشکالت، به توسعه بازار کمک خواهد 
کرد و توســعه بازار منجر به بهبود اشتغال آفرینی در حوزه 

صوت و تصویر فراگیر خواهد شد.
چند روز گذشته رئیس ساترا در خصوص نامه نگاری انجام 
شده با رئیس سازمان صداوسیما برای برخورد بازدارنده در 
مقابل تخلفات رسانه های صوت و تصویر فراگیر اعالم کرده 
بود که هیچ یک از رســانه های صوت و تصویر فراگیر لغو یا 

تعلیق نشده اند.
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تهیه کننده سریال جیران نکاتی را درباره لغو مجوز انتشار این سریال در 
شبکه نمایش خانگی مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی ســریال، تهیه کننده »ســریال جیران« اعالم 
کرد: ســاترا پس از یک ماه تعلیق در در نامه ای به شماره۲۴۶/۱۲۲۲در 
تاریخ ۱/۱۱/۱۴00 به بنده اعالم کرد که در راســتای شــکایت واصله از 
ســوی نویسنده و کارگردان »آهوی من مارال«، با موضوع ضرورت حذف 
شباهت ها، جلســاتی را با هیئت کارشناسی تخصصی و با حضور طرفین 
برگــزار کرده که همه اعضا بر فقدان شــباهت دو ســریال رای داده اند. 
اعضای هیئت کارشناســی همچنین رعایت بند دوم رای شورای داوری 
را نیز رعایت شــده دانسته و اعالم کردند؛ منعی برای صدور مجوز انتشار 

جیران از این حیث وجود ندارد.
تهیه کننده جیران تاکید کرد: طرح مفصل »جیران« در سال ۹۱ نوشته 
شــده و در سال ۹۳ به آقای مجید موالیی برای تولید سریال ایمیل شده 
و همزمان برای گروه فیلم و ســریال ارائه شــده است که ضمن موجود 
بودن مســتندات موثــق از جمله مکاتبات ایمیلی، شــخص آقای مجید 
 موالیی و افرادی دیگر نیز به عنوان شــاهد این واقعیت روشــن را تایید 

کرده و می کنند.
عفیفه در ادامه تصریح کرد: ما نســبت به این عدم تشابه مطمئن بودیم 
کــه اقدام به تولید جیران کردیم؛ اما زمانی که یک تیم تخصصی در یک 
نهاد حاکمیتی حکم به عدم تشــابه دادند، مسیر تولید ادامه پیدا کرد و 

۲۳ قسمت آن نیز پخش شد.

وی افزود: پخش جیران یک بار به دلیل بررســی ساترا متوقف شد. همان 
زمان هم به دوســتان اعالم کردیم که دلیلی بر توقف نیست اجازه انتشار 
را علیرغــم حجم زیــاد تبلیغات یک ماه به تعویــق انداختند و به کار ما 
ضربه خورد. بعد از بررســی اعالم کردند که حق با ما بوده و اعالم فقدان 

شباهت دادند.
عفیفه با بیان اینکه ســریال جیران از این احکام آســیب می بیند گفت: 
اگر مجدد مشــخص شد که این شــکایت نادرست  بوده است چه کسی 
پاسخگوی حقوق مخاطب است. چه کسی مسئول خسارت مادی وارده به 
کاربران و پلتفرم پخش و میلیون ها مخاطبی که ۲۳ هفته همراه ســریال 

بوده و حاال در بالتکلیفی به سر می برند خواهد بود.
عفیفــه در پایان بیان کرد: فرایند درســت آن بود که در درجه اول خود 
ساترا، به عنوان داور نهایی که حکم  به عدم تشابه داده بود از حکم داوری 
خود دفاع می نمود و به قرار صادر شــده بازپرس اعتراض می کرد؛ چرا که 
طرفین این اختالف در ابتدا ســاترا را به عنوان داور پذیرفته بودند و این 
خیلی عجیب است که ساترا بجای دفاع از حکم و نظر خود کامال تجاهل 

کرده است.
شــاید به دلیل مناقشات اخیر خشنود شــده و صرفاً نقش فرستادن نظر 
بازپرس را به عهده گرفته اســت. ۱0 قسمت ابتدایی جیران، پس از طی 
مراحل مختلف موصوف الذکر از ساترا پروانه انتشار را دریافت کرده بود.

ای کاش ساترا حداقل برای پروانه خود توسط خودش ارزش حقوقی قائل 
می شد و مسائل فراقانونی را به بهره برداری های رسانه ای ترجیح نمی داد.

تهیه کننده »جیران«:

توقیفهایپیاپیبهسریالآسیبمیزند

وزارت  اسـتان های  و  مجلـس  امـور  حقوقـی،  معـاون 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در واکنـش بـه حواشـی لغو 

یـک کنسـرت در اهـواز توضیحاتـی را ارائـه داد.
رسـانی  اطـالع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز  گـزارش  بـه 
وزارت ارشـاد، سـید محمـد هاشـمی معـاون حقوقـی، 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  اسـتان های  و  امـور مجلـس 
اسـالمی در واکنـش بـه حواشـی لغـو یـک کنسـرت 
در اهـواز گفـت: در مسـئله لغـو کنسـرت ها از سـوی 
برخـی دسـتگاه ها، صـدور مجـوز کنسـرت مبتنـی بـر 
قانـون و بـا در نظـر گرفتـن مالحظـات و موافقـت کلیه 
کل  ادارات  و  می گیـرد  صـورت  ذیربـط  دسـتگاه های 
ارشـاد اسـالمی اسـتان ها مجـوز را پس از اخـذ موافقت 

می کننـد. صـادر  مربوطـه  دسـتگاه های  سـایر 
وزارت  اسـتان های  و  مجلـس  امـور  حقوقـی  معـاون 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در ادامـه افـزود: در برگزاری 
کنسـرت ها رعایـت کلیـه شـئونات اسـالمی و قانونی از 
ملزومـات صـدور مجـوز بـوده و حتی مالحظـات محلی 
ازجملـه در نظـر گرفتـن مـکان برگـزاری کنسـرت از 
نظر ترافیک و سـایر مسـایل مشـابه که از سـوی سـایر 
دسـتگاه های مرتبـط بررسـی و قبـل از صـدور مجـوز 
اعـالم نظـر می گـردد در صـدور مجـوز لحاظ می شـود. 
لـذا انتظـار مـی رود دسـتگاه های مربوطه قبـل از صدور 
مجـوز مالحظـات خـود را مد نظر گرفته و سـپس اعالم 

نمایند. موافقـت 
رونـد  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  سـید محمـد هاشـمی 
برگـزاری کنسـرت اخیـر در شـهر اهـواز تاکیـد کـرد: 
در مـورد برگـزاری کنسـرت در شـهر اهـواز نیـز رونـد 
مذکـور قانونـی طـی شـده و در صـورت بـروز مسـائل 
ضمـن  دسـتگاه ها  کلیـه  مـی رود  انتظـار  جدیـد 
مـردم  بـا  را  موضـوع  شـفاف  بـه صـورت   هماهنگـی، 

در میان بگذارند.
معـاون حقوقـی و امـور اسـتان های وزیـر ارشـاد ادامـه 
داد: بـا توجـه بـه مالحظه شـورای تامین اسـتان مبنی 
بـر تغییـر محل برگـزاری کنسـرت، در صـورت آمادگی 
و  جدیـد  محـل  در  کنسـرت  برگزارکننـده  امـکان  و 
همچنیـن تغییر نظـر و اعالم موافقت نهادهـای ذیربط، 
آمادگـی  اسـتان  ارشـاد اسـالمی  و  اداره کل فرهنـگ 

کامـل را بـرای همـکاری و مشـارکت دارد.
همانطـور  افـزود:  پایـان  در  هاشـمی  محمـد  سـید 
اعـالم کرده ایـم، رعایـت شـئونات اسـالمی  قبـاًل  کـه 
مجموعـه  در  گیـران  تصمیـم  قرمـز  خـط  قانونـی  و 
انتظـار  لـذا  اسـت  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
مـی رود زمانـی کـه مجـوزی مبتنـی بـر قانـون صـادر 
بـه  و  کننـد  حمایـت  آن  از  نهادهـا  همـه  می شـود، 
 نشـاط اجتماعـی و عـدم تضییـع حقوق عمومـی توجه 

داشته باشند.

واکنش معاون حقوقی ارشاد به لغو کنسرت در اهواز

از قانون حمایت کنیم
حاشیه های پیش آمده برای لغو کنسرت های اهواز به رغم 
داشتن مجوز از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
طی روزهای اخیر برخی مسووالن این وزارت خانه را به 

واکنش واداشته است.
 معاونان ارشــاد بر لزوم حمایت از مجوزهای مبتنی بر 
قانون توســط تمام نهادها تاکید می کنند و تحقق آن را 
رفتاری در جهت حفظ نشاط اجتماعی و تضییع نشدن 
حقوق عمومی می دانند و این در حالی اســت که برخی 
دیگــر از متولیان امر در برگزاری کنســرت ها از جمله 
سرپرســت فرمانداری اهواز، همچنان به شرایطی اشاره 
دارند که در نهایت به تصمیم لغو کنسرت های این شهر 
منجر شــد و تجدید نظر را به رای شورای تامین استان 
منوط می دانند. سی ام تیرماه سیروان خسروی، خواننده 
موسیقی پاپ با انتشار پُستی در حساب رسمی خود در 
اینســتاگرام، از لغو دو اجرای شب های ۳0 و ۳۱ تیر ماه 
در سالن ســینما »هالل« خبر داد و در ادامه هم گروه 
برگزارکننده اجرای سهراب پاکزاد، از لغو کنسرت ها در 

همان سالن خبر دادند.
در پی لغو این دو کنسرت در اهواز، واکنش های متعددی 
نسبت به این اقدام از سوی مدیران ارشاد صورت گرفت؛ 
در ابتدا مدیرکل ارشــاد اهواز، در مصاحبه ای با ایســنا 
از لغو برگزاری این کنســرت ها که مجوز رســمی آنها 
صادر شــده بود، ابراز ناراحتی کرد و پس از آن معاونان 

هنری و حقوقی ارشــاد هم در اظهارنظرهایی جداگانه 
در جهــت همراهی، تاکید کردند که مجوز کنســرت ها 
از سوی ادارات کل ارشاد اســالمی استان ها، مبتنی بر 
قانــون و با در نظر گرفتن تمامــی مالحظات و موافقت 
کلیه دســتگاه های ذیربط صادر می شود و بر این اساس 

مالحظه ای برای لغو کنسرت باقی نمی ماند.
ایســنا در راســتای واکنش اخیر دولت بــه لغو مجوز 
کنسرت های اهواز، بار دیگر با مسعود فالحی، سرپرست 
فرمانــداری اهواز تماس گرفت و این ســوال را با او در 
میان گذاشــت که نظر به واکنش دولت نســبت به لغو 
این کنسرت ها، آیا گمان نمی کنند که صحبت های آنها 
درباره ی دالیل لغو مجوز کنسرت ها، با دولت همخوانی 
ندارد و بیشــتر راهکاری برای از سر باز کردن محسوب 
می شــود؟ او در ابتدا این سوال ایسنا را با پرسشی دیگر 
پاســخ می دهد که »آیا قبول دارید که تعداد مبتالیان 
کرونا هر روز باال می رود و رعایت پروتکل های بهداشتی 

الزم است؟«
فالحی ســپس صحبت هایش را اینگونه ادامه می دهد: در 
شرایطی که آمار کرونا هر روز افزایش پیدا می کند، مرکز 
بهداشت اهواز به دلیل رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی 
بــه ما نامه زد و در ادامه پلیس راهور؛ بنابراین بر اســاس 
نامه هایی که ارسال شد شورای تأمین جلسه ای برگزار کرد 

و تصمیم گرفته شد که این دو کنسرت فعال لغو شود.

سرپرست فرمانداری اهواز خبر داد:

تجدید کنسرت های اهواز منوط به تصمیم شورای تامین

جامعــه صنفــی تهیه کنندگان ســینمای ایران نســبت به معرفی 
نمایندگان برای حضور در انتخابات خانه سینما اعتراض کردند.

به گــزارش مهر،  جامعــه صنفی تهیه کنندگان بــه تازگی نامه ای 
اعتراضی را نســبت به فرآیند معرفی نماینــدگان تهیه کنندگان در 
شــانزدهمین دوره از انتخابات خانه ســینما منتشر کرده است. در 
متــن این نامه که خطاب به محمدعلــی نجفی رئیس هیات مدیره 

خانه سینما نوشته شده آمده است:
»به اســتحضار می رســاند، با توجه بــه اینکه نماینــدگان اتحادیه 
تهیه کنندگان ســینما برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما بر 
اساس مصوبه مجمع عمومی اتحادیه تهیه کنندگان مورخ ۲۵ تیرماه 
انتخاب گردیده اند و مجمع مذکــور نیز در غیاب نمایندگان جامعه 
صنفــی تهیه کنندگان )به عنوان یکی از ارکان اصلی اتحادیه( برگزار 
گردیده؛ لذا تخلف هیأت مدیره و هیأت رئیسه مجمع مذکور از حیث 
قانونی و رعایت تشریفات معونه در اجرای مصوبه هیأت مدیره مورخ 
۲۴/۳/۱۴0۱ محرز بوده و اساساً مجمع مذکور و به تبع آن مصوبات 
آن فاقد هرگونه وجاهت قانونی و استنادی می باشند.الزم به تصریح 
است در صورت عدم توجه به موارد فوق االشاره که صالحیت حقوقی 
اشخاص معرفی شــده را مخدوش و فاقد جایگاه نمایندگی می داند، 
برگزاری مجمع عمومی خانه ســینما با حضــور آن ها نیز به لحاظ 
قانونی و حقوقی مخدوش بوده و حق اســتیفا حقوق تضییع شده را 
به طرق مختلف ایجاد می نماید. پیشاپیش از حسن توجه و همکاری 

جنابعالی را داریم. سیدضیاء هاشمی. رئیس هیات مدیره«

تخلفدرمعرفینمایندهتهیهکنندگان
درانتخاباتخانهسینما

با حمایت پردیس  تئاترشــهرزاد نمایش »شام عروسی« با هنرمندی 
بچه هایی با نیازهای ویژه در سالن شماره ۲ این مجموعه روی صحنه 

می رود.
پردیس تئاتر شــهرزاد قصد دارد در پروژه ای با عنوان »طرح حمایت 
از اجــرای تئاتر « )کودکان و نوجوانان با نیاز های ویژه( از هنرمندان 
تئاتر با نیاز های ویژه حمایت کند و ضمن مشــارکت در زمینه تولید 
آثار، ســالن های خود را در اختیار این گروه ها قرار داد تا این نوع از 

تئاتر نیز در جامعه جایگاه خود را پیدا کند.
این نمایش به مدت هفت شــب به نویســندگی و کارگردانی جواد 
فراهانی و تهیه کنندگی پردیس  تئاترشهرزاد و با هنرمندی کودکان 
اُتیســم و پروانه ای از دوم تا هفتم مرداد ماه ســال جاری ســاعت 
۱۸:۳0 به روی صحنــه می رود.  یگانه فرجام، محمدرضا دانشــی، 
مانلی حســینی، حســین بلوری، علیرضا زنده نام، مریم فیض الهی، 
امیرمحمد کیانی، شــهاب زنگنه، محمدجهانگیــری، محمدمهدی 
مصیبی، مریم موسوی، فاطمه خان احمدی، سجاد احدزاده، محسن 
غفاری، ابوالفضل محمودی، انســیه میرامینــی، آزاده  جاوید، مریم 
محســنی، پگاه قدس، زینب جوکار، سحر ترازی، نگار زرگر طالبی، 
مهرشاد آقا میری، شــایان احمدپور، نیما طالبی نسب، امیرحسین 

رحمانی، عسل سندانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
عالقه مندان برای دیدن نمایش »شــام عروســی« و خرید بلیت می 
توانند به سایت تیوال مراجعه کنند و یا به صورت حضوری، به گیشه 

 تئاترشهرزاد مراجعه کنند.

تئاتر»شامعروسی«
باهنرمندیکودکاناُتیسموپروانهای

نشست نمایندگان 2 پلتفرم با مدیران ساترا 

لغوِ مجوزی که تکذیب شد

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه دو

تاریــخ   140160310456001717 شــماره  رأی  برابــر 
1401/03/23 که در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
دو  ساری تصرفات مالکانه آقای رجب علی کاویانی چراتی فرزند عزیزاله 
به شماره ملی 5829401363 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 663/37 مترمربع از 14 اصلی واقع در قریه 
عباسعلی کش ) سنگ سر لنگه( بخش 2 ثبت ساری؛ لذا به منظور  اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/18 

نوبت دوم 1401/05/02 می باشد .شناسه آگهی: 1346764
بهنام سراج پور - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 1 / 140004017091000828
بدینوســیله بــه امیــد بیدکانی فرزند علــی تاریخ تولــد 1360/08/01و شــماره 
ملــی 1971612383 بــه آدرس نفتک جنب میــدان تره بار بدهکار پرونده کالســه1/ 
140004017091000828 که برابر گزارش مامور اداره پست مورخ 1401/02/08 
آدرس شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد به شماره 787417825 مورخ 
1385/04/07  بین شــما و بانک کشــاورزی مبلــغ 205/000/000 ریال بدهکار می 
باشــد که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور اجرائیــه نموده پس از 
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار اگهی 
که در این ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . 
 مدیر اجرا واحد اجرا اسناد رسمی مسجدسلیمان - حسین بی نیاز

آگهی فقدان ســند مالکیت پالک 980 فرعی از ســنگ 120 اصلی مربوط به آبســرد جز 
حوزه ثبتی دماوند 

آقای حسین اصغری اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره یکتا 14010215569000008و000009 
طی درخواســت شــماره 5464 مورخ1401/04/11تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ملــک مذکور را نمــوده که مراتب در اجرای ماده 120 این نامه قانون ثبت به شــرح زیر 
آگهی می گردد :1- نام و نام خانوادگی : آقای حسین اصغری 2- شماره پالک 980 فرعی 
از ســنگ 120 اصلی واقع در آبســرد جز حوزه ثبتی دماوند 3- علت گم شدن : اسباب 
کشــی 4- خالصه وضعیت سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور با با ذیل ثبت 
صفحــه 70 دفتر 665 برابر ســند انتقــال 51454 مورخ1392/12/05دفترخانه 11 
دماوند به شــماره چاپی ســند مالکیت 246797 به نام آقای حسین اصغری انتقال یافته 
کــه ذیــل ثبت صفحه و دفتر مذکور به نام وی ثبت گردیده اســت. لــذا باتوجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند مالکیت المثني آن مراتب 
اعالم تاهرکس نســبت بــه ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی 
ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود اداره ثبت اســناد وامالک المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.7422
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد 
سند رسمی برابرماده 3وماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف

برابررای شــماره 140160312001001655 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی  تصرفات 
مالکانــه بــال معــارض کالســه 1400114412001000772 تقاضــای اقــای عربعلــی 
محمدشفیع به شماره شناسنامه 6 وکدملی 2122384956 صادره ازگرگان فرزند علی 
اکبر درششــدانگ اعیانی یک باب ساختمان با نضمام چهارونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه که جهت یک ونیم دانگ ان قرارداداوقاف تنظیم شــده اســت بمســاحت 28/65 
مترمربع ازپالک شماره 12 اصلی واقع دراراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت ازانتقال ازمالک رسمی به متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشــودازاین رو اشخاصی که نسبت به رای 
صادره فوق الذکر  اعتراض داشــته باشــند میتوانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرا با ذکر شــماره پرونده به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف 
مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم نمایند 
تاریخ انتشارنویت اول 5/2//1401 

تاریخ انتشارنوبت دوم :18 /5 /1401  
علی برقی 
 رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه یک گرگان

فقدان سند مالکیت
آقای مســعود شــیری فرزند شــاه محمد  با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شده 
ادعا نموده اند که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 561.46 مترمربع 
به شــماره پــالک 213/6543-اصلی واقع دربخش 9 ثبت کالله ذیــل ثبت دفتر امالک 
الکترونیک 139920312012000961 ثبت و صادر گردیده درحین جا به جایی مفقود 
گردیده است تقاضای صدورسند المثنی سند مالکیت را ازاین اداره نموده است از این 
رو به استناد ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت آگهی می گردد 
تــا هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند 
مالکیــت نزد خود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهــی، اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مدارک و مســتندات به این اداره تســلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد شــد. 

تاریخ انتشار: یک شنبه 1401/05/02 م-الف 8970 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه  
شهرستان ساری منطقه دو

برابر رأی شماره 140160310456001717 تاریخ 1401/03/23 که در هیأت 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی منطقه دو  ســاری تصرفات مالکانه آقای رجب علی کاویانی چراتی 
فرزند عزیزاله به شــماره ملی 5829401363 نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین 
بــا بنــای احداثی به مســاحت 663/37 مترمربــع از 14 اصلی واقع در قریه عباســعلی 
کش ) ســنگ ســر لنگه( بخش 2 ثبت ســاری؛ لذا بــه منظور  اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/18 نوبت دوم 1401/05/02 می باشد 

1346764/.
بهنام سراج پور - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی مفقودی
سند کمپانی و سند مالکیت"برگ سبز" خودروی سواری سیستم پراید تیپ جی.تی.

ایکس. آی  مدل 1385 رنگ بژ- متالیک به شــماره موتور 1427811 و شــماره شاسی 
S1412285791125 بــه شــماره پالک ایــران 69-677 ط 13 متعلق به ایوب قزلســفلو 
فرزند موال به شــماره ملــی 4889386467 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط می 

باشد. گنبد
**********************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( موتور ســیکلت سیســتم ســحر تیــپ 125CC-CDI مدل 
 125S8920274   156 شماره شاسیFM110109939 1389برنگ مشکی بشماره موتور
*** N2G و شماره پالک ایران 835-    85244 به نام سام زمانی بیکاه  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

 PARS-TU5 برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری سیســتم پژو مدل1400 تیپ
برنگ ســفید بشماره موتور 139B0238835 شــماره شاسی  MH674667 و شماره پالک 
ایران 18-   622ل29 به نام فاطمه عاشوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد . بندرعباس
**********************************************************

مفقــودی بــرگ سبز)شناســنامه( خــودرو ســواری پــژو تیــپ PARS XU7 مدل 
شاســی   شــماره  و   124K1656284 موتــور  بشــماره  ســفید-روغنی  برنــگ   1400
NAAN01CEXMH739430 و شــماره پــالک 63-257 ب 59 به نــام مصطفی کاظمی 

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

اصل ســند برگ ســبز خودروی پرژو 405 کرابه به شماره  انتظامی  56591 ع 75 
و به شــماره  شاســی NAAM01CA9BE228885   شماره موتور  12490101034 به 

نام محمد یاری عیسی لو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  پارس آباد مغان
**********************************************************

اصل ســند برگ سبز خودروی سمند به شــماره انتظامی 98491 ع 78 و به شماره  
شاســی 83246885 شماره موتور 12483155585 به نام سمیه بگلری مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
**********************************************************

گواهی می شــود فاکتور شــماره 971554561 مربوط به بلوک ســیلندر با شــماره 
موتــور 12484092735 مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت./نوبت دوم- 

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

ســند مالکیت و ســند کمپانی وانــت پیکان مدل 1385 شــماره پــالک ایران62-
246ب92 شــماره موتور 11285047809 شماره شاسی 22113421 مفقود گردیده 

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

اصــل کارت+ ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پژو 206 آریــان مدل 1388 
شــماره پــالک ایــران62-688ط34 شــماره موتور 13387006327 شــماره شاســی 

NAAP41FD49J255643 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**********************************************************

کارت موتور ســیکلت هانی مدل 1401 شــماره پالک ایران146-54977 شــماره 
موتور 0149N4Z103748 شماره شاســی N4ZERHGHKNGF05175 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری


