
وادی معاشقه اينجاست

از تو ما را حديثي در ســينه است و غمي جانکاه بر دل؛ 
همان غمي که دل آدم را شکســت و ياد تواش گرياند. 
پيامبــر، آنگاه که تو پا به عرصه ظهور نهادي، گلويت را 
بوييد و اشــک دلش، بوسه را بر گلوي تو طراوتي ديگر 
بخشــيد. همــان حديث که توان از تن علــي ربود و بر 
بيابانش ايستاند و ناله اش را به آسمان رساند که: " ههنا 
مناخ رکابهم و موضع رحالهم و ههنا مهراق دمائهم فتية 

من آل محمد..."
اينجاست قتلگاه حسين، خون عزيزان محمد بر پيشاني 
اين خاک جاودانه مي شــود. همين جا کاروان عشــق 
درنگ مي کنــد و بار بر زمين مي نهد، وادي معاشــقه 
اينجاست. همينجاست که پيامبران و فرشتگان صف در 
صف، گوش به راز و نيازي عارفانه مي سپرند. اين جاست 
که فرياد خون آلوِد "الهي رضاً برضاک" سينه آسمان را 
مي شکافد و بر رضايت خداوند، چنگ مي زند و آسمان 
از اين درد مي شکند و زمين بر خود مي پيچد. آري، از 
تو ما را حديثي در ســينه هست و غمي جانکاه بر دل و 
رسالتي سنگين بر پشت. تو اگر چه قرآن مجسمي و هر 
بطن وجود و شــخصيت تو را بطني است و آن را بطني 
ديگــر تا اليتناهي و اگرچه اوج پرواز واالترين انســان، 

حضيض - پايين ترين- شناخت تو را در نمي يابد.
و هــر چند تــو برتــري از آنچه ما مي انديشــيم و آن 
صفات که تــو را متصف مي کنيم و اگــر چه تو زينت 
بخش صفاتي، و اگرچه يادمان نرفته اســت آن کالم را 
که در قيامــت واالترين مؤمنين در تــب و تاب ديدار 
خداوندي مي ســوزند و از او تقاضــاي ديدار مي کنند؛ 
برقي مي درخشد و نوري متجلي مي شود که همگان را 
ســاليان دراز بي خويش و بي هوش مي کند و وقتي خود 
را مي يابند و به هوش مي آيند، عاجزانه از خدا مي پرسند 
که اين تو بودي؟ و پاسخ مي شوند که اين يک تجلي از 
چهره حسين بود؛ جلوه اي از رخ اباعبداهلل، يک نيم نگاه 
ثاراهلل ... و قلم را هرگز توان شــرح اين ديدار نيســت... 
وليکــن ما را فقط ياراي ديدن ظواهر اســت و همين و 
تا همين حد، آتش به خرمن وجودمان افکنده اســت و 
دل هاي ناقابلمان را پروانه آن شمع جاودانه کرده است.
مــا که ظرفيت دريا نداريم، همان قطره مان که در گلو 

چکانده اي، حيات و زندگيمان بخشيده است. 
ما در اين کاروانســراي دنيا از آن جهت تنفس مي کنيم 
که تو در آن درنگ کرده اي. ما بر خاکي سجده مي کنيم 
که پاي تو بر آن نشســته و خون تو بر آن چکيده است. 
ما همچنان که ســاده ترين نيازمان؛ آب نوشيدن را، به 
ياد تو مرتفع مي کنيم، احساسمان، انديشه مان، مرگمان، 
حياتمان، ســلوکمان، قياممان، همــه و همه رنگ از تو 
مي گيرند و معنا از تو مي يابند. بر مظلوميت جوانانمان 
از آن خرســنديم که مظلوميت تــو را تداعي مي کنند. 
جوانانمان را به يادواره علي اکبر تو به ميدان فرستاديم.

يا اباعبداهلل! بابي انت و امي يا بن الزهراء!
جوانانمــان  و  کــودکان  دل  در  را  عشــق   آتــش 

جاودانگي بخش!

ترنم احساس گزارش

همزمان با شــروع ماه محرم تازه تريــن ديوارنگاره ميدان 
وليعصر )عج( تهران با طرحی از حسن روح االمين رونمايی 
شد. در اين اثر هنری امام حسين )ع( را درحالی می بينيم 
که حر مقابل شــان به زانو افتاده و دست های او در دستان 

امام است.
همزمان با شــروع ماه محرم تازه تريــن ديوارنگاره ميدان 
وليعصر )عج( تهران با طرحی از حسن روح االمين رونمايی 
شــده اســت. در اين اثر هنری امام حسين )ع( را درحالی 
می بينيم که حر مقابل شــان به زانو افتاده و دست های او 
در دســتان امام است. چند سالی است تصاوير عاشورايی و 
مذهبی حســن روح االمين در هيات مذهبی و سطح شهر 
ديده می شود. آنچه آثار او را ويژه می کند حس خوشايندی 
است که با ديدن نقاشی هايش در مخاطب به شکل يکسان 

ايجاد می شود.
روح االميــن در تازه ترين اثرش به »کمک و دســتگيری« 
امام حســين )ع( اشــاره دارد و برای بيــان اين مطلب به 
موضوع توبه حر اشــاره کرده تا بگويد اين دســت ها حتی 
برای حر هم گشــوده است. همچنين در گوشه کناری اين 
طرح شــعار»ای آفتاب دين، مرا درياب ارباب« که بيتی از 

يک قطعه مداحی است نقش بسته و مضمون آن هم طلب 
دســتگيری از جانب امام )ع( اســت. انتخاب حر به عنوان 
يکی از شــخصيت های مهم حاضر در واقعه کربال تصويری 
از چراغ هدايت و کشــتی نجات بودن امام حســين )ع( را 
نشان می دهد. حر مقابل امام ايستاد و آب را بر روی سپاه 
ايشــان بســت اما در آخرين لحظات به رستگاری رسيد و 
با پشــيمانی و برگشت به ســمت امام، آغوش باز اباعبدهلل 
)ع( نصيبش شد. درواقع نقاشی تازه روح االمين يک حرف 
اصلی دارد و آن هم وجود امام حســين )ع( به عنوان منشا 

گشايش و رستگاری برای همه انسان هاست. 
نکتــه ديگر در ديوارنــگاره محرمی ميــدان وليعصر)عج( 
می تواند همکالمی شــخص امام با حر باشــد که با وجود 
حضور سپاهيان بدون واسطه اتفاق می افتد و امام خودشان 

مقابل حر حاضر می شوند و دست او را می گيرند.
روح االمين در آثارش با اســتفاده از ترکيب بندی تصاوير و 
رنگ آميزی مناسب، احساســات درونی خود را به تصوير 
می کشــد و به شــکل واضح و هنرمندانه ذهن مخاطبش 
را درگير می کند. اين نزديکی به اثر و رســاندن مفهوم به 
شکلی واضح، از احساسات درونی نشأت می گيرد؛ بنابراين 

در موضوعاتی که احســاس همذات پنداری و يا ناتوانی در 
بيان احســاس برای مخاطب ايجاد می شود طرح های او به 

کمک می آيد.
اين نقاش در يادداشــتی که زمان شهادت شهيد حججی 
نوشــته بود می گويد: »هميشــه درباره کارهايــم اين را 
می گويم؛ تصويری که در ذهن من اســت تصاويری است 
که در ذهن خيلی از آدم ها وجود دارد، يعنی اتفاق تازه ای 
نيست که بگويم فقط من می بينم و بقيه نمی توانند ببينند. 
من يک تکنيک بلدم که می توانم اينها را تصوير کنم، وگرنه 
ممکن است همين تصوير با همين جزئياتی که من دارم در 
ذهن خيلی از آدم ها باشد. همين تصويری که طراحی شد 
باور خيلی از آدم ها اســت. خيلی از مردم به اين قضيه باور 
دارند که محســن حججی وقتی به شهادت می رسد کجا 
مــی رود؟ جای ديگری نبايد برود. آنهم کســی که به اين 
شکل به شهادت رسيده است. کار عجيبی اتفاق نيفتاده که 
بگويم فقط من تصوير کردم. شــايد بخاطر همين نزديکی 
ذهنی باشد که خيلی از مردم با اين تصويرها ارتباط برقرار 
می کنند و آنچه در ذهن خودشــان هست می بينند. وقتی 
بعضی ها می گويند هربار چنين داســتانی می شنيديم اين 

تصوير در ذهن مان می آمد، من بيشتر احساس می کنم کار 
خاصی نکردم. مثل اين می ماند که يکی می خواهد حرفی 

بزند ولی زبان ندارد و بجايش ديگری می گويد.« 
روح االمين درباره اثر تازه اش هم اين طور گفته اســت:» 
ديوار نگاره برای ما يک هيئت است؛ يعنی نه چشمداشت 
مالی داريم؛ نه سفارشــی اســت و نه چيز ديگری. ما هيچ 
وقت نمی توانيم مسلم بن عوسجه ،حبيب بن مظاهر ، بَُرير 
بن ُخَضير و ... باشيم؛ ولی از پنجره يک گنهکار که جناب 

حر باشد، می توانيم به سيد الشهدا)ع( برسيم.« 
ديوارنگاره ميــدان وليعصر )عج( که همزمــان با آغاز ماه 
محرم، با نقاشی حســن روح االمين و با شعار »ای آفتاب 
دين، مرا درياب ارباب« رونمايی شده است ، محصول خانه 
طراحان انقالب اسالمی است. سال گذشته طرحی ديگر از 
اين نقاش با عنوان »امان نامه« و با شــعار »اِنّی اُحامی اَبَداً 
َعْن دينی« )هرگز از ياری دينم دســت بر نخواهم داشت( 
رونمايی شــده بود. نقاشی های ديجيتال حسن روح االمين 
تاکنون جوايز متعددی را از جشنواره های تجسمی دريافت 
کرده اســت. اين هنرمند ســال 98 به عنــوان چهره هنر 

انقالب معرفی  شد.

سید مهدی شجاعی
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روح االمین: دیوارنگاره برای ما یک هیأت است 

امام حسین »ع« دست همه را می گیرد 

آگهی مفقودی 
بــرگ کمپانی خودروی مزدا وانــت دو کابین تیپ بی 2000 آی ســفیدروغنی مدل 
1390 شــماره شاســی NAGEPX2PE12E43070 شــماره موتور FE144397 شــماره 
انتظامی 337 ص 23 ایران 78 به نام احمد آرین مفقودگردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. )دماوند(
**************************************************

مفقودی برگ ســبز یک دســتگاه وانت - مســقف سیســتم  ســایپا تیپ 151 مدل 
1398 بــه رنگ ســفید -روغنی  به شــماره  پالک ایران 24 -523 ه 52 شــماره موتور 
M13 / 6240927  شــماره شاســی NAS451100K4989659  بــه نــام حدیث خنافره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. آبادان 
**************************************************

برگ سبز )شناسنامه( ، خودرو سواری سیستم پژو تیپ  PARS-TU5  مدل 1401 
به رنگ ســفید  بشــماره موتور  139B0283712 شــماره شاســی  NH876984  و شماره 
پالک ایران 83- 877 ج 18 به نام شمس خاتون بامری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است . بندرعباس
**************************************************

اصل سند برگ سبز یکدستگاه تراکتور کشاورزی به شماره انتظامی 23491ک 12 
و به شــماره شاسی L18124 و شــماره موتور YAW0154Y به نام بابا محمد پور مفقود 

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

اصل ســند یکدستگاه موتور سیکلت آپاچی 150 و به شماره موتور 92194207 و 
شــماره تنه 8803475 به نام فرهاد پور امان بیله ســوار مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است . پارس آباد مغان
**************************************************

ســند فروش و برگ ســبز  پژو 405 به رنگ نقره ای مدل 1388 به شــماره موتور 
12488152226 و شــماره شاســی NAAM01CAXAR300328  بــه شــماره پــالک 
411ب34 ایران94 به نام مصطفی عباس زاده فرزند موسی با کد ملی 3420130351 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کرمان(
**************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای داودعرب ضمن تســلیم دوبرگ استشــهادیه تصدیق شــده 
اعالم نموده اســت که ســندمالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین بشماره 
133 فرعــی از پالک 6 اصلــی ر واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرســتان 
ذیــل صفحــه 553 دفتر 4 وثبت 442 بنام متقاضی ثبت بشــماره چاپی 
635735 صادروتسلیم شد سپس تمامی مورد ثبت برابربا سند رهنی 
شماره 44646 مورخ 1347/8/11دررهن بانک کشاورزی قرارگرفته 
که ســند مالکیت بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت لذا تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت . لذا مراتب به استناد تبصره 
یــک اصالحی بــه ماده 120 آئیــن نامه قانــون ثبت دریــک نوبت آگهی 
می شــود تاچنانچه کســی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود ویا انجام 
معامله نســبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود راضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا 
وفق مقررات عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهدشد .
مسلم مرزآرا
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج 
ازطرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 5300 فرعی از ســنگ 2 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقــای قربان محمد محمدی وکالتا از طرف مــوکل خانم نرگس اکبری جرنوش و اقای 
علی اکبر یگانه ســراجاری بموجب سند وکالتنامه شــماره 24037 مورخ1401/01/18 
دفتر اســناد رسمی شــماره 2 دماوند با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی 
با تســلیم استشهادیه گواهي امضا شده ذیل شماره یکتا 14000215397700507 و 
شــماره ترتیب 22182 مورخ 1400/09/13 دفتر اسناد رســمی شماره 2 دماوند طی 
درخواســت وارده 19911 مــورخ 1400/11/04 تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت 
ملــک مذکور را نموده کــه مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه فتون ثبت بشــرح ذیل 
آگهی میگردد:1- نام و نام خانوادگی نرگس اکبری جرنوش 2- شماره پالک 5300 فرعی 
از ســنگ 2 اصلی واقع در دماوند3- علت گم شــدن ســهل انــگاری 4. خالصه وضعیت 
مالکیت عرصه و اعیان یک قطعه باغ به شــماره 5300 فرعی از 2 اصلی قطعه 4 تفکیکی 
بخش دماوند اســتان تهران به مســاحت 724/2 مترمربع به شماره چاپی 78664545 
صادروتســلیم گردیده اســت که بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت سپس وکیل 
ملک بشــرح فوق الذکر اعالم نموده سند صدراالشــاره مفقود شده است. لذا باتوجه به 
اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت المثني آن 
مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این 
آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشــد 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 سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7433
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان ســند مالکیت پالک 75 فرعی از ســنگ 89 اصلی واقع در همند ابسرد جز 
حوزه ثبتی دماوند 

نظر بر اقای عباس آقارضایی طبق تفویض وکالتنامه 53792 مورخ1401/02/01با 
ارایه استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شــماره یکتا 140102158722000255 و 
256 000 مورخ1401/04/13 وطی در خواســت شماره 5727 مورخ1401/04/14 
خواهان صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای تبصره یک 
ماده 120 آئین نامه قانون نســبت به شــرح زیر آگهی می گردد و1- نام و نام خانوادگی 
: علی اکبر امیری آبچویه 2- شــماره پالک 75 فرعی از سنگ 89 اصلی 3- سند مالکیت 
برابر ســند انتقــال 42533 مورخ1389/05/14مقدار 100000 ســهم از 387358 
ســهم ششــدانگ پالک مذکور به علی اکبر امیری آبچویه انتقال که سند مالکیت آن ذیل 
ثبت صفحه 182 دفتر 609 به شــماره چاپی 943048 صادر شــده اســت و برابر سند 
انتقــال 20943 مورخ1399/12/05 دفتــر خانه 5 دماوند مقدار 500000 ســهم از 
پالک مذکور به غیر انتقال قطعی داده است که برابر مراتب فوق درخواست صدور سند 
المثنی پالک مذکور رانموده لذا باتوجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود 
می باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل 
ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک 

المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7434
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان ســند مالکیت پالک 179 فرعی از سنگ 92 اصلی مربوط به جابان جز حوزه 
ثبتی دماوند 

اقــای عبداله عارفی اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملــک مورد آگهی با 
تســلیم استشهادیه گواهی امضاء شــده ذیل شــماره یکتا 14010215402300626 
و 627 ورمــز تصدیــق 440329 و 910511 طــی درخواســت شــماره 5532 مــورخ 
1401/04/12تقاضــای صــدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکور را نمــوده که مراتب 
در اجــرای مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی می گــردد :1- نام و نام 
خانوادگی : عبداله عارفی 2- شــماره پالک 179 فرعی از سنگ 92 اصلی واقع در جابان 
جــز حــوزه ثبتی دماوند 2- علت گم شــدن : جابــه جایی 4- خالصه وضعیت برابر ســند 
انتقــال شــماره 46937 مورخ1391/03/17دفتــر خانه 11 دماوند مقدار یک ســهم 
از 14 ســهم دو ســهم از 14 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین فاقد مســاحت به عبداله 
عارفی انتقال که ذیل ثبت صفحه 442 دفتر 510 به نام وی ثبت شــده اســت و شماره 
چاپی ســند 510755 اســت. لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود 
می باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل 
ســندمالکیت با ســند معامله تســلیم نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک 

المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7435
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه آقــای رمضــان بــا توتــه برابــر درخواســت وارده بــه شــماره 
140162651540000029 -1401/3/19 اعــالم داشــته که ســند مالکیت مقدار 
شــش دانگ یک باب ســاختمان به پالک 6159 فرعی مجزا شــده از 399 فرعی از 112 
اصلــی واقع در بخش 21 اردبیل که در دفتــر جلد 17 صفحه 567 ذیل ثبت 3465 به 
نام متقاضی ثبت صادر و تســلیم گردیده اســت به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و 
پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند المثنی نموده است لذا مراتب به کلیه 
دفاتر بخشنامه می گردد که هر کس با ارائه سند مالکیت بخواهد سندی اعم از قطعی و 
رهنی و غیره تنظیم نماید از تنظیم ســند خودداری و ســند مالکیت مزبور را جهت اقدام 
بعدی اخذ و به این اداره ارســال دارند بدیهی اســت پس از صدور سند مالکیت المثنی 
نیز دفاتر اســناد موظف هســتند قبل از تنظیم هرگونه سند جریان ثبتی را از این اداره 
اســتعالم نمایند لذا مراتب طبق بخشنامه به شناسه یکتا 140080003146000017 
-1401/4/29به دفاتر اســناد رسمی سراســر کشور ابالغ سپس در اجرای تبصره یک 
مــاده 120 اصالحــی قانــون ثبت موضوع یک بــار در روزنامه آگهی گردیــده که هر کس 
ادعایی به وجود ســند مالکیت یا ســند معامله به نام خود داشــته باشند ظرف مدت 10 
روز پس از تاریخ انتشــار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید 
تســلیم این اداره نمایند بدیهی اســت پس از انقضای مدت مقرر طی تشــریفات قانونی 
ســند مالکیت المثنی صادر و تســلیم خواهد شــد و اســناد اولیه از درجه اعتبار ســاقط 

خواهد شد.
 م الف 9810 

حسین امامی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پارس آباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه ششدانگ یکباب خانه شماره 2413 فرعی مفروز و مجزی از 66 فرعی 
از 87 اصلی واقع در بخش سه اردبیل برابر رای شماره 140160303010000684-  
1401/2/26 هیات حل اختالف مســتقر در ثبت منطقه دو اردبیل موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بنام حامد رزم دوست مغانلو 
و هاشــم رنجبر فرزندان عزیزاله و مرتضی تایید مالکیت گردیده است و تاکنون تحدید 
حــدود آن بعمل نیامده اســت فلذا طبــق ماده 13 آیین نامه قانــون مزبور تحدید حدود 
پالک مرقوم روز دوشــنبه مورخه 1401/6/7 راس ســاعت 10 صبح در محل شــروع و 
بعمل خواهد آمد. بدین وســیله بــه مالکین و مجاورین اخطار میشــود در موعد مقرر در 
محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند و اعتراض 
بــه حقــوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 

30 روز خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/5/15 

رحمان حسنی قابل 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل

 آگهی تحدیدحدود اختصاصی
     تحدیدحدود پالکهای ذیل از امالک شهرستان سقز که در تصرف 
مفــروزی متقاضی قرار دارد بــه موجب آرای صادره هیــات حل اختالف 
مســتقر در ثبت اســناد ســقز مســتندا به تبصره ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی و مواد 14 و 15 قانون 
ثبت اســناد ، در اوقات معینه ذیل بعمل خواهد آمد . لذا بدینوسیله از 
مجاوریــن و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشــود که در روز و ســاعت 
تعیین شده در محل حاضر و در صورتی که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی امالک مجاور 
اعتراضی داشــته باشــند از تاریخ انجام تحدیدحدود لغایت 30 روز اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اســناد ســقز اعالم دارند . ضمنا برابر مفاد ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
، اعتراض باید کتبی و مســتقیما به اداره ثبت اســناد سقز تســلیم شود و معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی مرجع مذکور را مبنی بر تقدیم دادخواســت به ثبت اســناد محل 
ارائــه نمایــد ، در غیر این صورت ، متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی او میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت اسناد سقز 
تســلیم نمایــد و  اداره ثبت بدون توجه به اعتراض ، عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه میدهد.
کدملــي   166 شــماره  شناســنامه  بــه  بوخلــو  قــادري  توفیــق  آقــاي   -1
3760832288 صادره ســقز فرزند عبداله نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 238/71 مترمربع پالک 343  فرعی جزء پالک 119 فرعي از2- اصلي 

واقع در  کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک 
آقاي علي چوپاني به شناســنامه شــماره 586 کدملــي 3761301741   -2
صادره ســقز فرزند عبداله نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
126/50 مترمربــع پالک 11677  فرعی جز پالک ثبتــی 6502 فرعي از 7-اصلي واقع 

در کردستان بخش 2 حوزه ثبت ملک 
آقــاي عبدالرحمــن کوچــه طالئــي بــه شناســنامه شــماره 348 کدملــي   -3
3761344325 صــادره ســقز فرزند محمدصالح نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب ســاختمان به مساحت 140/85 مترمربع پالک 11678 جزء پالک 6624 فرعي از 

7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک 
کدملــي   377 شــماره  شناســنامه  بــه  قلــدره  ارحامــي  خلیــل  آقــاي   -4
3858898082 صــادره دیوانــدره فرزند توفیق نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکبــاب ســاختمان به مســاحت 147/31 مترمربع پــالک 11679 فرعی جــزء پالک ثبتی 

6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي بختیار رحماني به شناســنامه شماره 243 کدملي 3761544723   -5
صادره سقز فرزند سعید نسبت به ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
136/35 مترمربــع پــالک 11680 فرعی جــزء پالک 6624 فرعــي از 7-اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي سیدلقمان حسیني به شناسنامه شماره 28 کدملي 3762420432   -6
صادره سقز فرزند سیدعثمان نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
146/26 مترمربــع پــالک 11681 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي بهاءالدین صالحي به شناسنامه شماره 150 کدملي 3761631405   -7
صادره ســقز فرزند ابوبکر  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
136/46 مترمربــع پــالک 11682 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   140 شــماره  شناســنامه  بــه  زینتــي  محمدرســول  آقــاي   -8
3760282555 صادره ســقز فرزند عبداله نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 106/16 مترمربع پالک 11683 فرعــی جزء پالک 6624 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي نامق صالحي به شناســنامه شــماره 149 کدملــي 3761631391   -9
صادره ســقز فرزند ابوبکر نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
148/75 مترمربــع پــالک 11684 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
آقــاي محمدصالــح ســلیمان زاده بــه شناســنامه شــماره 1081 کدملي   -10
3760594948 صــادره ســقز فرزند عبدالرحمن نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب ساختمان به مساحت 156 مترمربع پالک 11685 فرعی جزء پالک 6624 فرعي از 

7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز  
آقاي  صدیق رشیدي به شناسنامه شماره 341 کدملي 3760653952   -11
صادره سقز فرزند عبدالرحیم نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
140/70 مترمربــع پــالک 11686 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي ســعدي گوهــري بــه شناســنامه شــماره 3750231761 کدملي   -12
3750231761 صادره سقز فرزند فیض اله نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 104/08 مترمربع پالک 11687 فرعــی جزء پالک 6624 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقای سید اکبر حســینی به شناسنامه شماره 1 کدملي 3762154171    -13
صادره ســقز  فرزند ســید محمد نســبت  به ششــدانگ عرصه و اعیان یکبــاب خانه به 
مســاحت 135/67 مترمربع پــالک 11688 فرعی جزء پــالک 6624 فرعی از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي نامیق حســیني به شناسنامه شــماره 478 کدملي 3760784542   -14
صادره ســقز فرزند سیدکریم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به 
مساحت 274 مترمربع پالک 11689 فرعی جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
  تاریخ تحدید حدود روز یکشــنبه 1401/06/06 - ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی 
آقای جمشید ویســي به شناسنامه شماره 376 کدملي 3858816868   -15
صادره دیواندره فرزند محمدکریم نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب خانه به 
مســاحت 238/24 مترمربع پــالک 11690 فرعی جزء پــالک 6624 فرعي از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي محمدصالح غفاري به شناسنامه شماره 672 کدملي 3760723152   -16
صادره ســقز فرزند احمد نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
137/63 مترمربــع پــالک 11691 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي ســالم احمدیان به شناسنامه شماره 493 کدملي 3761847191   -17
صادره ســقز فرزند طه نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 100 
مترمربــع پــالک 11692 فرعی جزء پــالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان 

بخش دو حوزه ثبت ملک سقز  
آقای هیوا طاوسي به شناسنامه شماره 11174 کدملي 3762334706   -18
صادره ســقز فرزند رسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 

ســاختمان به مســاحت 59/60 مترمربع پالک 11693 فرعی  جزء پالک 6624 فرعي از 
7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 

کدملــي   8062 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  علــي  اســرین  خانــم   -19
3762303584 صادره سقز فرزند خالد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیــان یکباب ســاختمان به مســاحت 59/60 مترمربع پــالک 11693 فرعی جزء پالک 

6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم نــگار محمــدي بــه شناســنامه شــماره 3750623465 کدملــي   -20
3750623465 صادره فرزند کشــف الدین  نســبت به دو دانگ مشــاع از  ششــدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 144/60 مترمربع پالک 11694 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم نیــال محمــدي بــه شناســنامه شــماره 3750936323 کدملــي   -21
3750936323 صادره سقز فرزند کشف الدین  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 144/60 مترمربع پالک 11694 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم نهــال محمــدي بــه شناســنامه شــماره 3751217614 کدملــي   -22
3751217614 صادره فرزند کشــف الدین   نســبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 144/60 مترمربع پالک 11694 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقــای بهاءالدیــن امیــن زاده بــه شناســنامه شــماره 10012 کدملــي   -23
3762323089 صادره ســقز فرزند حبیب نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 150 مترمربع پالک 11695 فرعی جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي  جلیل حسني به شناسنامه شماره 15749 کدملي 3760157981   -24
صادره ســقز فرزند امیر  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
148/20مترمربــع پــالک 11696 فرعی جــزء پالک 6625 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
بــه شناســنامه شــماره 14999 کدملــي  پــور  امیــن  آقــاي ارســالن   -25
3762372977 صادره فرزند محمدســلیم نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 141/97 مترمربع پالک 11697 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي عزیز ســرکار به شناســنامه شــماره 107 کدملي 3760279562   -26
صادره ســقز فرزند عبداله نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
116 مترمربــع پــالک 11698 جزء پــالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان 

بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي  ناصر محمدیان به شناســنامه شماره 152 کدملي 3858976989   -27
صادره دیواندره فرزند عبدالرحیم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 54/55 مترمربع پالک 11699 فرعی جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع 

در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم طوبي کریمي به شناســنامه شــماره 452 کدملي 3760474586   -28
صادره ســقز فرزند احمد  نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
80 مترمربع پالک 11700 فرعی جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان 

بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   3861 شــماره  شناســنامه  بــه  پــور  امیــن  فــرزاد  آقــاي    -29
3762261571 صادره سقز فرزند محمدسلیم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 141/97 مترمربع پالک 11697 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 2حوزه ثبت ملک سقز
آقاي زاهد عبدخدا به شناســنامه شــماره 909 کدملي 3762232059   -30
صادره سقز فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/50 مترمربع 
پــالک 11702 فرعی جزء پــالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 

حوزه ثبت ملک سقز 
  تاریخ تحدید حدود روز دوشــنبه 1401/06/07 - ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی 
آقاي احمد ایماني به شناســنامه شــماره 886 کدملــي 3761627300   -31
صادره سقز فرزند محمد  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
107/99 مترمربع پالک 5271  جزء پالک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان 

بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي  فریدون میراني به شناسنامه شماره 874 کدملي 3762044491   -32
صادره ســقز فرزند عثمان نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
159/65 مترمربــع پــالک 5272 فرعی جزء پــالک 159 فرعــي از 23 - اصلي واقع در 

کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم کویســتان فالحي هفتاش به شناســنامه شــماره 3750018898   -33
کدملــي 3750018898 صادره ســقز فرزند ابراهیم  نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 121/95 مترمربع پالک 5273 فرعی 

جزء پالک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک 
عابد صبرآور به شناسنامه شماره 1371 کدملي 3761413416 صادره   -34
ســقز فرزند صالح نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 121/95 مترمربع پالک 5273 فرعی جزء پالک 159 فرعي از 23 - اصلي واقع 

در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
آقــاي کامیل رشــیدي بــه شناســنامه شــماره 3850001792 کدملي   -35
3850001792 صــادره دیوانــدره فرزند محمدصدیق نســبت به ششــدانگ عرصه و 
اعیان یکباب خانه به مســاحت 237 مترمربع پالک 5274 فرعی جزء پالک 159 فرعي از 

23 -اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز
خانم ســعدي کرمي به شناسنامه شماره 1307 کدملي 3762098069   -36
صادره ســقز فرزند محمدامین نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکبــاب خانه به مســاحت 81/58 مترمربــع پالک 5275 فرعی جزء پــالک 159 فرعي از 

23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   1195 شــماره  شناســنامه  بــه  خاکســارجاني  علــي  آقــای   -37
3761287062 صادره سقز فرزند احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه به مساحت 81/58 مترمربع پالک 5276 فرعی جزء پالک 159 فرعي 

از 23 - اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
خانــم زهــرا علــي محمدي مزره بــه شناســنامه شــماره 14890 کدملي   -38
3762371881 صادره سقز فرزند عمر نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
بــه مســاحت 167/72مترمربع پالک 5276 فرعی جزء پــالک 159 فرعي از 23 - اصلي 

واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
   تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه 1401/06/08 - ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی 
تاریخ انتشار: پنج شنبه    13/ 1401/05        م الف 37

کامران تاب- رییس اداره ثبت سقز

سخنگوی کميســيون فرهنگی مجلس با اشــاره به جزئياتی از جلسه با حضور 
رئيس صدا و سيما در موضوِع ساترا و نظارت بر نمايش خانگی تأکيد کرد که قرار 

است يک هم افزايی مياِن رسانه  ملّی و وزارت ارشاد اتفاق بيفتد.
به گزارش تسنيم ، پيمان جبلی رئيس صدا و سيما به همراه سعيد مقيسه رئيس 
سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( روز سه شنبه به کميسيون 
فرهنگی مجلس رفتند. اين جلســه برای بررسی عملکرد و وظايف رسانه ملّی در 
حوزه تنظيم گری و نظارت بر پخش و انتشــار محتوای فراگير صوت و تصوير در 

بستر فضای مجازی برگزار شد.
تنهــا نکته ای که از اين جلســه بيــرون آمد صحبت های پيمــان جبلی رئيس 
صداوســيما درباره حمايت از توليدکنندگان محتــوا در فضای مجازی و تقويت 
تعامــالت و ارتباطات در اين حوزه بــود. او گفت: تالش می کنيم تا حمايت مان 
از توليدکننــدگان محتوا در فضای مجازی در بخــش خصوصی را تقويت کنيم 
و همچنيــن فعاليت هــا در بخش خصوصی را به يک مکمــل مديريت فرهنگی 
جامعه تبديل کنيم. ســازمان صدا و سيما خود را پشــتيبان و حامی پلتفرم ها 
 و البتــه ناظر بــر توليد و پخــش محتوای صــوت و تصوير فراگيــر در فضای 

مجازی می داند.
به سراِغ احمد راستينه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس رفتيم و او جزئياتی 
را درباره اين جلسه شرح داد. او گفت: در اين جلسه اعضای کميسيون خواستار 
افزايش توان سازمان صدا و سيما برای اعمال نظارت خود بر توليد و پخش صوت 
و تصوير فراگير شــدند. رئيس رسانه ملی در اين جلسه متعهد شد که از طريق 

افزايش توان صدا و ســيما در حوزه ســاترا نظارت اين سازمان بر توليد و پخش 
صوت و تصوير فراگير را اعمال کند.

او به اين نکته اشاره کرد که صوت و تصوير فراگير بر اساس قانون، در انحصار و 
اختيار سازمان صداوسيما اســت و مديريت واحد برای صوت و تصوير فراگير از 

الزامات مهم مديريت فضای رسانه ای کشور است. 
در روزهای گذشــته شاهِد تنش ها و اختالفاتی مياِن ساترا و ارشاد بوديم که در 
فضای ِ مجازی و رســانه ای اتفاق افتاد؛ روزی مديری در ارشاد گفت وگو می کرد 
که جايگاه حقوقی برای نظارت بر نمايش خانگی دارند و روزی مديری در ســاترا 
به جايگاه حقوقی نظارتی صدا و سيما بر نمايش خانگی اشاره می کرد. درباره اين 
مقوله در جلسه بحث شد؛ راستينه به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: اين 
قانون موجود اســت؛ در نظر داشته باشيم فضای رســانه ای کشور با يک پديده 
نوظهور در عرصه جهانی روبرو اســت که انبوهــی از مخاطبان را در بر می گيرد 
هر اتفاقی به ســرعت در فضای مجازی منتشر و بازتاب دارد. روزی فراگير شدِن 
پخِش يک فيلم ســينمايی و يا يک برنامه و ســريال به زمان زيادی نياز داشت 

و امروز با توجه به حضور گســترده پلتفرم ها و توســعه فضای مجازی اين اتفاق 
در کمترين زمان می افتد. هر محتوايی که ســرعِت انتشارش با توجه به شرايط 
خاصی که در فضای ارتباطی و رســانه ای دنيا شکل گرفته فراگير باشد براساس 
تأکيدی که در قانون اساسی شده، صوت و تصوير فراگير است و در انحصار صدا 
و ســيما قرار می گيرد و امروز نيازمند اصالح برخی از مواِد تصويری و تمسک به 

مديريت واحد در توليد و انتشار صوت و تصوير فراگيريم.
ســخنگوی کميســيون فرهنگی مجلس در پاســخ به ســؤال ديگــری درباره 
شــنيده هايی از حضور نماينده ای از وزارت ارشــاد در کارگروه های ســاترا برای 
بررسی توليد و ســاخت و همچنين انتشار محصولی در صوت و تصوير فراگير و 
فضای شبکه نمايش  خانگی، خاطرنشــان کرد: اين موضوع هم افزايی صداوسيما 
با وزارت فرهنگ و ارشــاد هم مورد بحث و بررســی قرار گرفت. مقرر شــد که 
ان شــاءاهلل با حضور مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد ســازوکارهای هم افزايی و 
ارتقاء توان در اين حوزه بررســی شــود. اين مباحثی که در تفسير اين قانون به 

وجود آمده، رفع شود و ما به هم افزايی در اقدام برسيم.
يک تفســيری از اين قانون، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی دارد که اتفاقاً با 
حضور رئيس ســازمان برنامه و بودجه هم روی آن تأکيد شد؛ قانون تصريح دارد 
با توجه به اينکه نيازمند مديريت واحد و متمرکز برای انتشــار و پخش هستيم 
اينجا بايد به يک کارگروهی بين دســتگاهی برسيم و مديريت واحد را بپذيرند؛ 
همچنين کارگروهی از دســتگاه های متعدد برای ارائه ديدگاه و نقطه نظرات هم 

اتفاق بيفتد.

جزئیاتی از حضور رئیس صدا و سیما در مجلس

 جایگاه قانونی ساترا
هم افزایی با ارشاد و حمایت از پلتفرم ها


