
 وزیر ارشاد: 
 »سایه« به ایران 

صمیمانه عشق می ورزید
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پیامــی 
درگذشــت امیــر هوشــنگ ابتهــاج )ســایه( شــاعر 

ــت. ــلیت گف ــی را تس ــدار ایران نام
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی 
ــام  ــن پی ــامی، مت ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــماعیلی ب ــدی اس محمدمه
»خبــر درگذشــت اســتاد امیــر هوشــنگ ابتهــاج 
متخلــص بــه »ســایه« از شــاعران و ادیبــان 
ارجمنــد کشــورمان موجــب تاســف و تاثــر بســیار 
ــر و  ــعرهای فاخ ــه ش ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ش
ــاد ابتهــاج جایگاهــی بلنــد در  ــده ی شــورانگیز زن
ــت  ــت و صاب ــر دارد و از صول ــعر و ادب معاص ش

ــت. ــوردار اس ــترگی برخ س
اســتادانه  خــدادادی،  ذوق  مــدد  بــه  ایشــان 
مضامیــن اجتماعــی  را در شــعر فاخــر خویــش بــه 
کار گرفــت و بــا ســرودن تصنیف هــای مانــدگاری 
ــد( از  ــران ای ســرای امی همچــون »ســپیده« )ای
ــار  ــرزمین گهرب ــه س ــه ب ــود ک ــاعرانی ب ــره ش زم

ــد. ــق می ورزی ــه عش ــش صمیمان خوی
ایــن جانــب فقــدان ایــن شــاعر گرامــی و صاحــب 
ــواده  ــوادۀ داغــدار ایشــان و خان ــه خان ســبک را ب
ــامی و  ــران اس ــر و ادب ای ــگ، هن ــزرگ فرهن ب
ــای  ــای جغرافی ــای ج ــی زبانان در ج ــه پارس هم
ــال  ــد متع ــم و از خداون ــلیت می گوی ــان تس جه
علــّو درجــات را بــرای آن مرحــوم و صبــر و اجــر 
عاقه منــدان  و  بازمانــدگان  جهــت  را   جزیــل 

مسألت می نمایم.
امیرهوشــنگ ابتهــاج، متخلــص بــه »ســایه« متولد 
۶ اســفند ۱۳۰۶ در رشــت اســت. ایــن شــاعر 
نخســتین اثــرش بــه نــام »نخســتین نغمه هــا« را 
در ســال ۱۳۲۵ منتشــر کــرد. از دیگــر آثــار او بــه 
»ســراب«، »ســیاه مشــق«، »شــبگیر«، »زمیــن«، 
ــدا«،  ــح شــب یل ــا صب ــدا«، »ت ــرگ از یل ــد ب »چن
»یــادگار خــون ســرو« و... را می تــوان اشــاره کــرد. 
ــوان«  ــروده های او »ارغ ــن س ــی از معروف تری یک
اســت کــه در قالــب آثــار موســیقایی هــم عرضــه 

شــده اســت.

درنگ گزارش

ســپهر فرهنگ و هنر کشور روز گذشــته شخصیتی را از 
دست داد که حیف بود. 

او در دیار غربت جان به جان آفرین تسلیم کرد و ای کاش 
پیکــر او را به وطن بیاورند و در ایران به خاک بســپارند، 
حیف اســت او در خاک غربت بیارامد هــر چند دوری از 
ســرزمین مادری برای او در این ســال ها ســنگین بود و 
می توان گفت در این ســال های منتهی به وداع او؛ آرزوی 
دیدار دوباره از ایران و سر بر بالین وطن و آرامش در خاک 

ایران بزرگ را داشت.
هوشنگ ابتهاج شــاعر و نویسنده نام آشنایی است که هر 
که با فرهنگ و هنر ایران حتی قرابت کوچکی هم داشــته 
باشــد او را می شناسد، اما افســوس که چنین شخصیت  و 
شخصیت های فرهنگی از سوی جوانان امروز ناآشنا هستند، 
شخصیت هایی چون مرحوم ابتهاج ناآشنا نیستند بلکه این 
ما ناآشناییم، همچون غریبه هایی می مانیم که برای یافتن 

نشانی، سراغی نمی گیریم و جستجویی نمی کنیم.
»سایه« که تخلص ابتهاج است، اشعار زیبایی از نو تا غزل 
دارد او را زمانی شناختم که نوجوانی بیش نبودم آن هنگام 
که با تشکیل گروه چاووش یا سپیده سرودهای انقابی را 

اجرا کردند که برخی از اشعار آن از سایه بود.
ایران ای سرای امید

بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون

خورشیدی خجسته رسید

این ترانه با شــعر زیبای هوشــنگ ابتهاج و صدای استاد 
شــجریان ماندگار شــد و هنوز هم یادآور خاطرات دوران 
انقــاب اســت. اتفاقاتی افتاد و مســائلی پیش آمد که به 
ایدئولــوژی مرحوم ابتهاج باز می گشــت. اما او با معنویت 
نه تنها بیگانه نبود بلکه رابطه ای عاشقانه داشت و. این در 

اشعارش نمایان است.
او جای وطن کرد و راهی دیار غربت شد و تا پایان عمر در 
آلمان زندگی کرد. اما سایه شعر و غزل معاصر ایران اشعار 

عرفانی زیادی در نوشته های خود دارد.
از ســرودهای انقابی گرفته تا شعر در وصف اباعبداهلل که 
حتی به خاطر ناتمام ماندن آن غبطه خورده است که چرا 

ناتمام ماند.
»خون گرم تو هنوز
از زمین می جوشد

هرکجا باغ گل سرخی هست
آب از این چشمه خون می نوشد.

کربایی است دلم«
و چه زیباتر می گشت اگر این شعر کامل شده بود!

ارغوان او نیز که دستمایه خوانندگانی چون علیرضا قربانی 
و برخی دیگر گشته از اشعاری است که او آن سروده است.

ارغوان،
شاخه همخون جدا مانده من

آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟

یا گرفته است هنوز؟
من در این گوشه که از جهان بیرون است

آفتابی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست ...

مرحوم ابتهاج در یک فرایند معنوی قرار گرفت و در بیشتر 
اشــعار نو و عزلیاتش، معنویت، عرفان و امید وجود دارد.
ابتهاج قلب تپنده غزل معاصر بــود که اکنون در میان ما 
نیســت. لحنی لطیف، سیمایی دلنشین و اشعاری زیبا آن 
چیزی اســت که اکنون از او در خاطره هــا به یاد مانده و 

خواهد ماند.
اســتاد شــفیعی کدکنی در واکنش به راهی شدن سایه 
چنین نوشت؛ »تو می روی که بماند؟ که بر نهالک بی برگ 

ما ترانه بخواند؟«
نوشــت: ابتهــاج  ســوگ  در  نیــز  عــا   افشــین 

 آه از آن رفتگان بی برگشت...
...در ایــن مجــال اندک، فقدان پیر و پیش کســوت غزل 
معاصر ایران زنده یاد هوشنگ ابتهاج را به همه ی ایرانیان، 
فارسی زبانان و دوست داران زبان و ادب گرانسنگ فارسی 
تســلیت می گویم. امیدوارم غزلســرایان امــروز با همت 
و تاش و وســواس، بتوانند هرچه زودتــر جای خالی آن 
بزرگوار و ســایر پیش کسوتان صدرنشــین را در صحن و 
سرای باشکوه اما داغدار غزل، پر کنند. هرچند جای خالی 
رفتگان بی برگشــتی چون هوشــنگ ابتهاج به آسانی پر 

نخواهد شد.

محمد صالح عا نیز در ســوگ هوشــنگ ابتهاج اینگونه 
نوشــت: »ســاعتی پیش بمن خبــر دادند،آقــای ابتهاج 
نازنین مــان، عازم عالم ناز شــده اند، می دانیــد که من از 
نان آوران شــب ام، شاید بقول یاسپرس این تواتر است، که 
دیشب همین هنگام، نامه ای برای او نویساندم، آقای ابتهاج 
جان، لطفاً نمیرید، اگرهم اراده کرده اید عازم عالم نازشوید، 
خواهــش می کنم یواش بمیرید تا من هم فرصت داشــته 
باشــم بشمابرسم، شرم دارم پس از شما اینجا مانده باشم، 
زندگی تقصیر کسی نیست، اما دیگر برایم حوصله ی ماندن 
نمانده است، امشــب خبر دادند او هم عازم خواب خوش 
شده، چه خوب است که شب است، واقعیت تاریکی را من 
روی شب کشیده ام، تا ستاره هایی مانند او دیده شوند، االن 
هم گرفتارم می روم گریه کنم، بی  واژه شــعر واهه جان را 
زمزمه کنم، تا تو بودی دستهایت بوی گل سرخ می دادند، 
حاال که نیستی گلهای سرخ بوی دستهای تو را می دهند«.

و همایون شــجریان نیز خود را اینگونه در ســوگ ســایه 
سهیم کرد؛

»از آن شبی که نامم را برگزیدی، همان شبی که این شعر 
به آواِز پدر خوانده می شــد، دانه مهرت در دلم گذاشتی و 

امروز می روی پیش آن یار دیرین و یاران همنشین. 
بدرود عزیزترین

برسان سام عاشق
و اینگونه داستان 9۵ ســال عمر هوشنگ ابتهاج به پایان 

رسید اما یاد و نام او پایانی ندارد.
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دبیر اسبق جشنواره شعر فجر از وصیت هوشنگ ابتهاج 
درباره محل دفنش خبر داد.

رضا حمیــدی در گفت وگو با گفت: مرحوم هوشــنگ 
ابتهاج )ســایه( این اواخر می گفت: دلم می خواهد کنار 
درخت  ارغوانم دفن شــوم. او اواخر عمر به نزدیکانش و 
دخترش یلدا بارها گفته بود مایل اســت در ایران و در 

کنار درخت ارغوان به خاک سپرده شود. 
دبیر اســبق جشنواره شعر فجر اعام کرد: دخترش یلدا 
در حال پیگیــری انتقال پیکر ابتهاج به ایران اســت و 
در این زمینه با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی رایزنی 
می کند. به گفته وی، ترجیح خانواده ســایه این اســت 
که اگر در کنار درخت ارغوان دفن نشــود، در آلمان به 
خاک ســپرده شود. حمیدی با بیان این که بامداد دیروز 
بــا دختر ابتهاج در این باره صحبت کرده اســت، گفت: 
ابتهاج متعلق به مردم ایران اســت و خانواده او دوست 

دارند پدرشان در وطنش به خاک سپرده شود.
دبیر اسبق جشنواره بین المللی شعر فجر ادامه داد: یک 
بار در دیداری که داشتم صحبت از امام حسین )ع( شد. 
ابتهاج گفت: من غزلی برای امام حسین گفته ام و وصیت 
کرده ام بعد از مرگم انتشــار یابد. پرســیدم چرا؟ گفت: 

نمی خواهم متهم به ریا و نفاق شوم.
حمیدی با بیان این که او آخرین نســل شاعران سترگ 
قرن قبل و از بهترین دوســتان استاد شهریار بود، اظهار 
داشت: حدود ســه ماه پیش همسر مسیحی اش آلما در 
9۱ سالگی در آلمان درگذشــت و امروز هم خودش در 
همــان جا و گویا تاب دوری اش چنــدان تاب آور نبود و 
بی تابانه و به شــتاب به شــریک زندگیش پیوست. وی 
خاطرنشــان کرد: ابتهــاج، همواره از گــردآوران آثارش 
رنجور بود و در ســه ماه گذشــته بارها و بارها در تماس 

تلفنی که با هم داشتیم، چه گله ها و شکوه ها که نکرد.

پیکر»سایه«زیردرختارغوانآراممیگیرد
بهاءالدین خرمشــاهی می گوید: تصحیح سایه از دیوان 
حافظ هم چنــان حســن ختامی بر تصحیــح  از دیوان 
حافظ اســت. او شاعری پاکیزه سرا بود که هنرمندانه به 

تصحیحی دلپذیر از حافط پرداخت.
بهاءالدیــن خرمشــاهی، نویســنده و حافظ  پــژوه در 
گفت وگو با تســنیم درباره تصحیح سایه از دیوان حافظ 
گفت:  دیوان حافظ به تصحیِح نودرگذشته، استاد بزرگ 
شــادروان امیرهوشنگ ابتهاج، در سال۱۳7۳ بعد از ۵۰ 
سال تاش منتشر شد،  من از ایشان پرسیدم شما چند 
ســال روی این تصحیح کار کردید؟ ایشــان گفتند 4۰ 
سال و اخیرا هم ۱۰ ســال. وی ادامه داد:  منظور او این 
بود که 4۰ ســال حافظ شناسی ، حافظ پژوهی و حافظ 
خوانی و حافظ دانی کرده اســت و بعد ۱۰ ســال هم با 
کمک برخی دوســتان که برجســته ترین آن ها  شفیعی 
کدکنی بود،  این اثر را منتشر کردند. این اثر در دو شکل 

قطع وزیری و قطع رحلی کوچک منتشــر شــد و منبع 
تصحیحش ۳۱ نسخه بود. ۱۶ نسخه آن متعلق به نیمه 
اول قرن نهم اســت و مبنای اصلی تصحیح و مقابله بوده 
اســت و ۱۵ نسخه دیگر بیشتر مشــورتی بوده است، تا 

مبنای مقابله و مقایسه. 
خرمشاهی تصریح کرد:  تقریباً همه کارهای حافظ عاوه 
بر غزل ها یعنی مثنوی هــا و قصیده ها نیز در »حافظ به 
سعی سایه« آورده شده است ، ارزیابی بنده از این کوشش 
این اســت که این تصحیح حســن ختام است ، من خود 
چندین بار حافظ را تصحیح کرده ام ، حرف ذوقی یا شوقی 
نمی زنم ، حرفم کارشناســی است. خرمشــاهی سایه را 
شاعری پاکیزه سرا دانست و افزود:  سایه در مجموع شاعر 
پاکیزه ســرایی بود،  شعرهایش مردم پسند بود و به دلیل 
برنامه های فوق العاده موســیقی در رادیو و تصحیحش بر 

دیوان حافظ محبوبیت بیشری هم پیدا کرد.

خرمشاهی:ابتهاجشاعریپاکیزهسرابود

ارغوان در نبود تو چه کند؟
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نام پدر آرتق به شــماره ملی 5319674872 مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط می 

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

خانم بی بی ســلیمه آقچه لــی نام پدر عبدالرحمن به شــماره ملی 2031678698 
مالک خودروی سواری سیستم پژو تیپ PARS TU5 مدل 1398 رنگ سفید به شماره 
موتــور 139B0153141 و شــماره شاســی NAAN11FE9KH546823 به شــماره پالک 
69-135 ب 68  بعلت فقدان اسناد فروش ) سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت 
المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احــدی ادعایی درخصوص خود 
روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع درکیلومتر5 جاده ساری 
بــه نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلــت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
**************************************************************

ســند مالکیت "برگ ســبز" خودروی ســواری سیســتم پراید تیــپ جی.تی.ایکس. 
آی  مــدل 1386 رنگ ســفید- روغنی به شــماره موتور 1988939 و شــماره شاســی 
S1412286104421 بــه شــماره پالک ایــران 69-665 ن 21 متعلق بــه صوفی اوزونی 
دوجــی فرزنــد محمد نیــاز به شــماره ملــی 5319832151 مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد.گنبد
**************************************************************

اصل سند برگ سبز خودروی نیسان زامیاد به شماره  انتظامی  11391 س 98 و به 
شماره  شاسی  NAZPL140BJ0501931 و شماره موتور 224767543Z  به نام محبوب 

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

گواهینامه پایان تحصیالت اینجانب عبدالرضا داوری فرزند علی به شماره شناسنامه 
591صادره از حوزه 2شیراز در دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد 
دانشگاهی قشم با شماره  217/528/611وتاریخ1383/02/10 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  

واحد قشم به نشانی جزیره قشم دانشگاه آزاد اسالمی قشم ارسال نماید.
تاریخ چــاپ نوبت اول 1401/05/08- تاریخ چاپ نوبــت دوم 1401/05/20 - 

تاریخ چاپ نوبت سوم 1401/06/05
**************************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد کهن سال فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 
2317 صادره از ساری در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد 
دانشــگاهی ساری  با شماره دانشگاه ازاد اســالمی40497مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشــد.از یابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اسالمی واحد ساری به 
نشــانی ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشــگاهی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری 
ســاختمان اداری طبقــه دوم اداره دانــش اموختگان و یا صندوق پســتی194_48164  

ارسال نمایند .نوبت سوم ساری
**************************************************************

برگ سبز- کارت موتور و کارت سوخت موتور سیکلت نامی 125cc مدل 1391 رنگ 
سفید شــماره موتور DE12503904 شــماره تنه NBE *** 125E9102196 شماره پالک 

587-52553 به نام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز کامیون کشنده بنز اکتروس 1843 مدل 1383 رنگ سفید ظرفیت 40 
تن شماره موتور 5419600281978 شماره شاسی W0B9540325K855045 شماره 

انتظامی ایران46-379ع43 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی وانت آریسان مدل 1396 رنگ سفید روغنی شماره موتور 
118J5006173 شــماره شاســی NAAB66PE0HC401708 شــماره پــالک ایران72-
235ب65 به نام امیرحســین یزدانی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو پــژو 206 مدل 1394 به رنگ ســفید روغنی به 
شــماره موتــور 163B0217668  و شــماره شاســی NAAP13FEXFJ328943 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری
**************************************************************

مزایده
آگهی مزایده به شــماره 1401/416654 مــورخ 1401/05/10 
مربــوط بــه موقوفــه مســجد النبــی واقــع در خیابــان شــهید مفتــح 
شــاهرودبرگزار میگردد از متقاضیان خواهشــمند اســت جهت کســب 
اطالعات بیشتر به اداره اوقاف وامور خیریه شاهرود مراجعه یل با تلفن 

32234020 داخلی 15 تماس حاصل نمایند  
انتشار 1401/05/20  

رضا حاجی حســینی رئیــس اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 
شاهرود

رونوشت گواهی حصروراثت
آقــای رضا اســمعیلی بهابــادی فرزند هبــت اله به شــماره ملــی 0045745668 
بشــرح دادخواست به کالســه 100201 ازاین شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده اســت که شادروان هبت اله اســمعیلی بهابادی فرزند مهدی به شماره ملی 
5619784509 در تاریــخ 1401/03/15 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته وورثه 
حیــن الفوت وی منحصراســت به :1. رضا اســمعیلی بهابادی فرزند هبت اله به شــماره 
ملی 0045745668 صادره از تهران )پســر متوفی(2. شــهزاد اسمعیلی بهابادی فرزند 
هبــت اله به شــماره ملــی 0060268662 صــادره از تهران )دختر متوفی(3. مهشــید 
اسمعیلی بهابادی فرزند هبت اله به شماره ملی 0037237683 صادره از تهران )دختر 
متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســیاعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهدشد.7438
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

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

برابر رای شــماره 140160312004001970 مورخــه 1401/04/06 موضوع 
کالســه 1400114412004000285 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آی جمال چرکزی فرزند صفر 
بشــماره شناسنامه 251 و شــماره ملی 2032235684 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 146.10 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 61029 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس -بالل حبشــی پارک داریوش بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد خریداری ملک بالواسطه از آقای اسماعیل مدرسی قوجق، 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 داشــته باشــند 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: 9008 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20
 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 140160312004001947 مورخــه 1401/04/05 موضوع 
کالســه 1401114412004000101 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لطیفه آخوند زاده فرزند انه 
محمد بشــماره شناسنامه 2486 و شــماره ملی 4979064981 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 124 مترمربع جدا شده از پالک شماره 40544 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس کمربندی خیابان بهارستان 12 متری پشت ایستگاه گاز 
بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از دانیال صحنه، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 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: 9012 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20
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 140160312004000236 مورخــه 1401/01/20 موضوع 
کالســه 1399114412004000796 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای بایرام محمد آغشــته 
فرزند عزیز بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2020451115 در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 40000 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 16-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روســتای کورکلــی و آقچلی بخش 11 حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال ملک 
بالواســطه از مالک رسمی )آقای عزیز آغشته موضوع اسناد رسمی شماره 23733 مورخ 
1378/05/11 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شماره 87-شــهر گنبدکاووس و سند 
رســمی شــماره 123124 مورخ 1397/11/15 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
18- شــهر گنبدکاووس( به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا 
احــراز گردیده، لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9017 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20
 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 140160312004001758 مورخــه 1401/03/26 موضوع 
کالســه 1400114412004000100 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای ارازمحمد ســاالری فرزند 
نوبت بشــماره شناسنامه 1564 و شــماره ملی 6249573313 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 87.43 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 32544 
فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان مالنفس خیابان ســعدی کوچه ســعدی 13 
بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از ارکین بابایانی، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  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 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: 9014 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 48-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱5 مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسین 
پســرکلو فرزند عروج در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمســاحت 2۳0 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 48/۳29- 

اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از حاجیه نساء قره چماقلو  میباشد.
2- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱4 مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسین 
کرمــی فرزند عباس در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱25/09 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/5۳5- اصلی   بخش 

9 می باشد.خریداری مع الواسطه از عبداله بشارتلو میباشد.
۳- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱۳ مورخــه۱40۱/05/02 آقــای علی 
فرامرزی پلنگر فرزند ســلمان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 27 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک48/۳49-اصلی می باشد 

.خریداری از آقای عباس قره چماقلو میباشد.
4- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱2 مورخــه ۱40۱/05/02 خانم زهرا 
فرامرزی فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱67/87 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳22- اصلی می 

باشد. انتقالی مع الواسطه از فضل اهلل قره سفلو میباشد.
5- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱۱ مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسن 
شــیخ فرزند علی اکبر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 207/60 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳08-اصلی می باشد 

.خریداری مع الواسطه از حسینعلی سنجونلی میباشد.
آقــای    ۱40۱/05/02 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000709 رای  شــماره   -6
اســمعیل قزل ســفلو فرزند عبداله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت ۱07/40مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی 

از پالک 48/۳58- اصلی می باشد.خریداری مع الواسطه از عبداله کرامتلو میباشد.
7- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000708 مورخه ۱40۱/05/02 آقای اصغر 
شاملو فرزند حجت در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 274 مترمربع 
را تشــکیل کــه آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳80- اصلی می باشــد.

خریداری مع الواسطه از عباسقلی بشارتلو میباشد.
آقــای   ۱40۱/05/02 مورخــه    ۱40۱60۳۱2006000707 رای  شــماره   -8
اســماعیل قاضی محســنی فرزند رســول در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمســاحت 95 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/427-

اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از حسین قره چماقلو میباشد.
9- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱6 مورخه ۱40۱/05/02 خانم مائده 
محبوبی نیا فرزند علی درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 2۳0 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳29-

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از حاجیه نساء قره چماقلو  میباشد
خانــم  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱20060007۱7  شــماره   -۱0
خدیجه قره ســو فلو فرزند ولی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمســاحت ۱07/40 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

پالک 48/۳58-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از عبداله بشارتلو میباشد.
۱۱- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱8 مورخه ۱40۱/05/02 خانم فاطمه 
رنجبر نیک قلعه فرزند خدا بخش درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت 26۱ مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

پالک 48/۳۱۳-اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از  قربانعلی حسن پور میباشد.
۱2- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱9 مورخه ۱40۱/05/02 آقای عظیم 
حسینی فرزند میرقاسم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 229/08 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/425-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از ابراهیم لگ زائی می باشد.
۱۳- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000720 مورخــه ۱40۱/05/02  آقــای 
ابوالفضــل قــره ســفلو فرزند غالم علی در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی 
بمســاحت 90/60 مترمربــع را تشــکیل کــه اگهی نوبتــی و تحدیدی  قســمتی از پالک 

48/۳4۱/2242 اصلی میباشد.خریداری مع الواسطه از اسماعیل فرامرزی میباشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱200600072۱  ۱۳- شــماره 
جــواد ابراهیم پور فرزند محمد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین  با 
بنای احداثی بمســاحت 26۱ مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

48/۳۱۳-اصلی می باشد. خریداری  مع الواسطه از قربانعلی حسن پور  میباشد.
خانــم  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱2006000722  شــماره   -۱4
فاطمه قزلسفلی فرزند محمد علی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
۱۱6/05 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 297 فرعی از 

48-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از خانقلی قره چماقلو میباشد.
۱5- شماره رای ۱40۱60۳۱200600072۳ مورخه ۱40۱/05/02 آقای ایوب 
قزلسفلی فرزند محمد کاظم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۱7 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳58-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عبداله کرامتلو میباشد..
آگهــی نوبتــی و تحدید حدود قســمتی از پــالک۳5 اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱6- شماره رای ۱40۱60۳۱2006000706 مورخه ۱40۱/05/02 آقای محمد 
تقی مشــیدی فرزند محمد طاهر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 
۱49/80 مترمربع را تشــکیل که آگهی  نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/۱۱5۱ 

اصلی میباشد خریداری مع الواسطه از داود چناشکی میباشد.
۱7- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000724 مورخه ۱40۱/05/02 آقای علی 
تیمــوری فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت 99/58 

مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک ۳5/8 اصلی بخش نه 
میباشد خریداری مع الواسطه از هاجر شیخی احدی از ورثه حسین شیخی میباشد.

آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱2006000705  ۱8- شــماره 
رضا قزل ســفلی فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
95/50 متر مربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/۱2 اصلی 

بخش نه میباشد. خریداری مع الواسطه از حسن قره جانلو میباشد.
آگهــی نوبتــی  و تحدید حدود قســمتی از پالک 26 اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱9- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱0 مورخه ۱40۱/05/02 خانم فائزه 
ممشــلی فرزند علی اصغر به مقدار28 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشــاع و تنظیم اظهار 
نامه ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت 99/70 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از 
پالک 26 اصلی بخش نه حوزه ثبت مینودشت میباشد خریداری مع الواسطه از ذبیح اله 

قزلسفلو میباشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱200600070۳  20- شــماره 
حســین ســنچولی فرزند غالم در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱0000 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 59  اصلی بخش نه حوزه 

ثبت مینودشت میباشد خریداری مع الواسطه از اتوزقلی اسکندرلی میباشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پــالک ۱9  اصلی بخش 9 محدوده شــهری 

مینودشت
.2۱- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000۳2۱ مورخــه ۱40۱/02/۱8 آقــای 
محمود ســعادت نیا فرزند بدیل در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 970۳ 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۱9 اصلی بخش نه حوزه 
ثبت مینودشــت میباشــد خریداری  انتقالی مع الواســطه برابر ســند انتقال مالک اولیه 

بشماره سند 40946 مورخه ۱۳56/07/20  از آقای بهرام پسرکلو میباشد
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/06   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/05/20  

م - الف : 9024
پورمند - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
داده نگار آمل در نظر دارد نسبت به فروش اموال شرکت ورشکسته مذکور را از طریق 
مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ ۱40۱/06/07 روز دوشنبه ساعت ۱0 صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، 

ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

۱( یــک عدد میــز کنفرانس 6 نفره از جنس MDF به رنــگ چوب 2( تعداد 5 عدد 
صندلی اداری - کنفرانســی ۳( تعداد یک عدد میز اداری مدیریتی ســت میز کنفرانس 
4( تعداد دو عدد میز اداری کارشناسی 5( تعداد 2 عدد قفسه کمدزونکن کالسور مجاور 
میز اداری کارشناســی 6( تعداد ســه عدد صندلی اداری گردان 7( تعداد یک دســتگاه 
رایانه شــخصی به همراه مانیتور فلت ۱8 اینچ و پرینتر HP و اســکنر A4 8( تعداد یک 
دســتگاه فکس دست دوم 9( تعداد یک دســتگاه لپ تاپ دست دو لنوو ۱0( یک دستگاه 

LG یخچال 6 فوت
ب: شرایط شرکت در مزایده:

۱( فروش نقدی است و قیمت پایه مزایده اموال و تجهیزات مبلغ ۳۳۱،500،000 
ریــال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابه جایی لــوازم مذکور به عهده خریدار 
اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً ۱0% قیمت پایه مزایده را نقداً به حساب جاری 
شــماره 0۱۱2245۳58007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳( پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده 
و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت ورشکســته داده نگار آمل مشخصات کامل 
و محــل اقامــت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت ۱0 صبح روز دو شــنبه مورخه 
۱40۱/06/07 بــه اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، 
نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره دو دادگســتری ، طبقه اول ، واحد یک تسلیم 
نمایند. 4( پیشنهادات در ساعت ۱0 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان 
جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به 
پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱00% قیمت پیشنهادی 
خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گردد. 6( 
جهت بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 0۱۱۳۳۳2۳459 

تماس حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : پنج شنبه  ۱40۱/05/20 روزنامه سیاست روز

شماره نامه : 90۱8/4۱06/7 - ۱40۱/05/۱۳
امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی موضوع ماده ۳قانون ۱۳آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صــادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مســتقر در اداره ثبت اســناد وامالک 
شهرســتان خرم آباد بشــرح ذیل: پرونده کالســه ۱400۱۱442500۱000۱09 ورای 
محمــد  تقاضــای  بــه  مورخــه04/06/ ۱40۱  شــماره ۱40۱60۳2500۱00۱920. 
تیموریان ایرانشــاهی فرزند مهراب نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
69/60مترمربع مجزی شــده از پالک شــماره 209۱ اصلی  واقع در بخش ۱ شهرستان 
خــرم آبادخروجــی ازمالکیت مالک اولیــه علیمردان والیــزاده معجزی به واســطه محمد 
حســین والیزاده معجزی رســیدگی وتائید وانشــاء گردید.مراتب دراجرای ماده ۳قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی در دونوبت  به فاصله ۱5روز جهت 
اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت 

انقصای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/20- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/06/05
صیدآقانجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد


