
حدود ۷۰ برنامه در هفته دفاع مقدس 
روی آنتن می رود

جلسه شــورای مدیران سیما با حضور رئیس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.

در جلســه شورای مدیران ســیما با حضور رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس، 
ســردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هــای دفــاع مقدس گفت: صدا و ســیما در 
پرداختن به موضوعاتی همچون دفاع مقدس بسیار 
خوب عمل کرده و همواره در این امر پیشتاز بوده 
است. وی تصریح کرد: اگر رقم رهروان راهیان نور 
به بیش از هفت میلیون در ســال رســیده مدیون 
همت صدا و ســیما و برنامه های مناسبی است که 
از قاب تلویزیون پخش شــده است. سردار کارگر با 
اشاره به عملکرد خوب صداوسیما در مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی گفت: رســانه ملی در چهل 
ســالگی دفاع مقدس کــه در دوران کرونا صورت 
گرفت بسیار خوش درخشید و توانست این رویداد 

مهم را به شایستگی پوشش دهد.
رئیــس بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس خاطرنشــان کرد: صدا و ســیما همچنان 
مرجع اصلی مردم و مورد اعتماد آنان اســت. وی 
تأکیــد کرد: رویکــرد مــا در دوران دفاع مقدس، 
تبلیغی و ترویج است و معتقدیم این هفته باید به 

شکل مطلوب گرامی داشته شود.
سردار کارگر با قدردانی از سلیم غفوری قائم  مقام 
معاون ســیما در تمشیت تهیه و تولید آثار مستند 
در حوزه دفاع مقدس گفت: مســتندهای بســیار 
خوبی در حوزه دفاع مقدس در حال ســاخت است 
و در مرکز پویانمایی صبا هم برنامه ای تحت عنوان 
»روایت معیار« در قالب انیمیشن و موشن گرافی و 
در حدود 100 قسمت در حال تولید است. یکی از 
این قسمت ها به عملیات طریق القدس اختصاص 
دارد و از کارهــای ماندگار و فاخری اســت که در 

حوزه دفاع مقدس تولید شده است.
همچنین معاون ســیما گفت: امســال حدود 70 
عنوان برنامه در ایــام هفته دفاع مقدس برای این 
ایام تدارک دیده شده و برنامه های معمول شبکه ها 

نیز به این مناسبت منعطف خواهد شد.
محسن برمهانی با اشــاره به تدوین سیاست های 
برنامه ســازی با موضوع دفاع مقــدس ادامه داد: 
تبیین تاریخ دفاع مقدس، پاسخ به شبهات، گفتگو 
با راویان شاخص دفاع مقدس و معرفی آثار مکتوب 
این حــوزه از جمله رویکردهای برنامه ســازی به 

مناسبت این هفته خواهد بود.

خبــر گزارش

مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 9 شهریورماه، با حضور جمعی از 
اهالی فرهنگ و ادب در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی 

بر این کتاب به شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ـ سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه ی این بانوی دالور، که با قلم رسا و شیوای حمید حسام نگارش یافته است، جّداً 
خواندنی و آموختنی اســت. من این بانوی گرامی و همســر بزرگوار او را سال ها پیش در خانه شان زیارت کردم. 
خاطره ی آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن روز جاللت قدر این زن و شوهر با ایمان و با صداقت و با گذشت 
را مثل امروز که این کتاب را خوانده ام، نمی شــناختم؛ تنها گوهر درخشــاِن شهید عزیزشان بود که مرا مجذوب 

می کرد. رحمت و برکت الهی شامل حال رفتگان و ماندگان این خانواده باد.
اردیبهشت 1401

ـ ســاخت فیلم بر اساس زندگی خانم بابائی حرکت مهم و مؤثری در جهت معرفی و آبروبخشیدِن به خانواده ی 
اسالمی و مرد مسلمان است، و نباید از آن غفلت شود.

کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« که به قلم حمید حســام و با همکاری مســعود امیرخانی نوشته شده، روایتگر 
داســتان زندگی تنها مادر شهید ژاپنی هشت سال دفاع مقدس است. خانم کونیکو یامامورا که پس از تشرف به 
اســالم و ازدواج، نام ســبا بابایی را برای خود انتخاب کرد، در این کتاب فراز و نشیب زندگی خود را از زمانی که 
در ژاپن و در هنگامه جنگ جهانی دوم بود، آغاز می کند و در ادامه به ازدواج خود می پردازد؛ اتفاقی که مســیر 

زندگی او را به طور کلی تغییر می دهد. 
خانم بابایی در بخش دیگری از کتاب خود راوی حوادث مختلف در ایران در خالل مبارزات انقالبی مردم و پس 
از آن وقوع جنگ تحمیلی است. پرداختن به آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی از زاویه دید یک راوی ژاپنی از جمله 

بخش های جذاب کتاب را تشکیل می دهد. 
خانــم بابایی چندی پیش پس از ســپری کردن یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت. کتاب او که توســط 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، با استقبال خوبی همراه بوده و اخیراً نیز چاپ بیست و ششم آن روانه بازار 

نشر شده است.
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با نگاهی به آثار نقاشــی احمدی به روشــنی قابل فهم است که احمدرضا خیلی 
در بند نقاشی بازنمایانه نیســت و بیشتر تالش می کند ردهایی حسی و زیبایی 
شناســانه را بر بوم هایش ثبت کند. گویی هر رد قلم احمدی زلزله سنجی است 
که کوچکترین ارتعاشــات روحی، حسی و عاطفی شــاعر را بر بوم هایش بازتاب 
می دهد. ردهایی از خطوط و ســطوح رنگی که در کنار هم فضایی غیربازنمایانه 

اما شاعرانه را بازتاب می دهند.
جمعه 11شهریور نمایشگاهی از نقاشی های احمدرضا احمدی در  گالری اُ برگزار 
می شــود. عنوان این نمایشــگاه »لکه ای از عمر بر دیوار بود« است، این دومین 
نمایشگاه نقاشــی از احمدرضا احمدی شاعر نامدار ایرانی است که تا ۲۲شهریور 
ادامه خواهد داشت. نخستین نمایشگاه نقاشی  احمدرضا احمدی با عنوان »هزار 
اقاقیا در چشــمان تو هیچ بود« اردیبهشت ماه چهار ســال پیش در گالری کاما 
برگزار شد و دربرگیرنده آثار با تکنیک آبرنگ و جوهر رنگی و عنوان آن برگرفته 
از شــعر معروف این شــاعر بود. احمدرضا احمدی شاعر اســت، بی شک یکی از 
مهم ترین شــاعران زنده زبان فارسی است. احمدی متولد 1۳19 است. این شاعر 

8۲ ساله توسط مرکز هنرمندان ایران، به عنوان موسس و پایه گذار موج شعر نو و 
همچنین پیشگام سورئالیسم در ادبیات کودکان شناخته شده است. او تحصیالت 
دبیرســتانی خود را در مدرســه دارالفنون به پایان رســاند. ورود او به بزرگسالی 
مصادف با ســال های انقالب بود. میتوان گفت که اشعار احمدی، علیرغم شرایط 
سیاســی دوران زندگی اش کمتر گرایش های سیاسی پیدا کرد و بیشتر معطوف 
به شــکل دادن به یک زبان شــخصی پیش رفت. البته این سیاسی نبودن در آن 
سال ها چندان هم به مذاق شاعران چپ و همکاران مارکسیست اش که دهه چهل 
و پنجاه را قرق کرده بودند خوش نمی آمد. به گونه ای که در همان سال ها روبروی 
تئاتر شــهر به واسطه همین چپ نبودن از یکی از شاعران چپ گرا سیلی سختی 

می خورد)نقل به مضمون از فیلم مستندی درباره احمدرضا احمدی(. 

احمــدی تجربه نــگارش داســتان و نمایشــنامه را هم دارد. طــی دهه اخیر 
نمایشنامه ها و داستان های متعددی را منتشر کرده است. رویا و تخیل، دو مؤلفه 
اصلی در داستان سرایی احمدی هســتند. احمدی، دنیاهایی را در برخورد باهم 
ایجاد می کند که در آن همبســتگی، عشق، نفرت، بیگانگی و تنهایی وجود دارد، 
و در نهایت راهی برای پیوند و یکپارچگی، آزادی و دوستی بین آنها قرار می دهد. 
اگر چه داستان هایش عمیقا در سنت های فرهنگی ایران ریشه دارد، اما تم هایی 
که برمی گزیند، جهانی هستند و برای سنین و فرهنگ های مختلف کاربرد دارند.

تجربه نقاشی احمدرضا احمدی اما تجربه ویژه ای است، احمدی چند سال پیش 
برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی اش را تجربه کرد. نقاشی هایی که بعد از یک دوره 
افسردگی به پیشنهاد دوستان نزدیک اش پی گرفته بود. بسیاری از دوست داران 

این شاعر از نمایشگاه نقاشی اش دیدن کردند.
البته آثار او را نباید با متر و معیارهایی میدان اصلی نقاشــی کشور سنجید، بلکه 
هر کدام از آنها تجربه حســی شاعر ســالخورده ای است که دهه هاست یک تنه 

زاللی و اصالت شعر معاصر فارسی را به دوش می کشد.

نمایشگاه تازه ای از نقاشی های شاعر نامدار ایرانی

 لکه ای از عمر بر دیوار بود

حدود یک ســال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد. طبیعتا این زمان 
برای بررســی کارنامه یک دولت، زمان زیادی نیست اما در همین مدت زمان 
هم بعضی از رویکردهای دولت را مایه تحلیل می توان قرار داد. بخش ســینما 
و تئاتر ایسنا همزمان با هفته دولت با چند نفر از فعاالن این دو حوزه هم کالم 
شد تا موجزترین پاسخ های خود را درباره مهم ترین نقاط قوت و ضعف دولت 

در یک سال گذشته مطرح کنند.
در این میان بعضی هنرمندان ترجیح دادند نظراتشــان رسانه ای نشود. برخی 
عنوان کردنــد که پیش  از این در گفت وگوهای شــفاهی با مدیران رده های 
گوناگون توصیه ها و هشــدارهای خود را تشــریح کرده اند ولی ظاهرا گوش 
شــنوایی نبوده اســت. بعضی دیگر هم با جمله لطفا ما را معاف کنید، عمال 
پاســخگو نبودند. آنچه پیش  رو دارید، نظرات چند تن از هنرمندان سینما و 

تئاتر است که طبیعتا دیدگاه قاطبه هنرمندان این دو حوزه نیست.
ســیدجمال ســاداتیان - تهیه کننده - در پاسخ  به این پرسش ایسنا که چه 
نکته مثبت و منفی در بخش فرهنگی دولت ســیزدهم دیده و چه پیشنهادی 
برای آینده دارد؟  با بیان اینکه مدیران فرهنگی و هنری باید حتی اگر شرایط 
خاصــی هم وجود دارد، با تذکر و طمأنینــه فضا را آرام کنند، گفت:  در حوزه 
فرهنگ شــیوه هایی همچون تهدید جواب نمی دهد. من فضای فعلی را مثل 
روزهــای اول انقالب می بینم که همانند آن زمان، بیشــتر افراد بی تجربه را 
ســرکار می آوریم و بعد هم اصرار داریم آنچه می گوییم درســت است و همه 
چیز را می توان دســتوری پیش برد. این رویه در حزب کمونیســت روسیه و 
چین هم نبوده و از وقتی آن ها در مدیریت خود بازنگری کردند تا کشــور را 
علمی اداره کنند، اتفاق های خوب در کشورشان رخ داد ولی آنجا که دستوری 
و سلبی عمل شد، نتیجه را هم شاهد بودیم، بنابراین بیش از  هرچیز معتقدم 

بهتر است از تاریخ عبرت بگیریم.
او همچنین افزود: از قدیم می گفتند پیشــگیری بهتر از درمان است و بنا بر 
همیــن توصیه امور متعددی را هم می توان پیگیــری کرد. مثال ما می بینیم 
در مناطق محرومی که ابزار ســرگرمی برای مردم وجود ندارد، غالبا بزه های 
اجتماعی هم بیشــتر است و این بزه ها هزینه های مادی و معنوی زیادی مثل 
درگیر کردن نیروی انتظامی و قوه قضاییه و تاثیر در محیط خانواده و اجتماع 
ایجاد می کنند. در صورتی که اگر مســئله ی تفریح کمی جامع تر تعریف شود 
اتفــاق بهتری می افتد. مــا باید معدلی از برنامه هــای اجتماعی را در جامعه 
تزریق کنیم تا هر کســی بنا بر ســلیقه خودش انتخاب کند و حاکمیت باید 
برای پر کردن اوقات فراغت مردم برنامه ریزی کند. االن ساده ترین برنامه هایی 
کــه می توانند در این راه به کار برده شــوند برنامه های هنری هســتند مثل 
ســینما و تئاتر و موسیقی. در بین این ها ســینما فراگیرتر است و خانواده ها 
و جوان هــا معموال اگر برای تفریح بخواهند جایی قرار بگذارند، ســینما جزو 
اولویت هایشان است. البته به طور کلی هنر خیلی فراگیر است و نباید اینقدر 
آن را ســرکوب کرد تا کارکرد عامه  آن ســلب شــود. در صورتی که به نظر 
می رسد تالش بر این است که ســینما به شکلی درآید که کارکرد خود را از 
دســت بدهد. نباید فراموش کنیم که با حوزه هنر این چنین سنگین برخورد 
کردن مخرب اســت و بایــد اجازه دهیم برای ســالیق مختلف آثار گوناگون 

تولید شود.
محمدحســین فرحبخش - تهیه کننده - در پاسخ گفت: ما را هیچ امیدی به 

خیر این دولت نیست.
او درباره اینکه آیا پیشــنهادی به مدیران در حوزه فرهنگ و هنر دارد، گفت:  
ما هر چه باید بگوییم را قبال گفته ایم چه به صورت صنفی و چه در قرارهای 
شــخصی، اما از آنجا که اصالح پذیر نیستند، دیگر حرفی باقی نمی ماند و باید 
صبــر کنیم ببینیم خدا چه مصلحتی را برای ما در نظر می گیرد. ما امیدمان 

فقط به خداست.
هوشــنگ توکلی - بازیگر پیشکســوت - معتقد است آقای رییسی میراث دار 
عقبه ای است که از دولت قبل به جای مانده. بنابراین مجموعه ای از موفقیت ها 
و ناموفقیت ها به ایشان رسیده و باید دست کم دو سال مدیریت کند تا بتواند 

بخشی از کمبودهای گذشته را جبران کند. ضمن اینکه برای آینده هم برنامه 
داشته باشــد. جبران عقب افتادگی های قبلی بسیار سخت است که امیدوارم 
آقای رییســی بتواند در این زمینه موفق شود و دعا می کنیم که ایشان بتواند 

بخشی از برنامه های خود را محقق کند.
محمود فرهنگ، دبیر رویداد بین المللی صاحبدالن که بیشــتر در حوزه تئاتر 
دینی و خیابانی فعال اســت، نیز می گوید: به نظر می رسد یکی از نقاط قوت 
دولــت فعلی در بخش تئاتر، توجه به نمایش هــای دینی، مذهبی، اخالقی و 
تربیتی است که در سال های گذشــته خالء جدی در این زمینه داشتیم. اما 
به دلیل مشــکالت قبلی و تنگناهای شدید اقتصادی، بزرگ ترین نقیصه این 
است که نمی توانیم به اندازه کافی به این نمایش ها بودجه اختصاص بدهیم.

سیروس همتی، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر اما نظر خود را این 
گونه بیان می کند: برای مشــخص شــدن بزرگترین نقطه قوت، به سه چهار 
ســال زمان نیاز است، چون دولت هنوز نتوانسته آنچه را مد نظر دارد، محقق 
کند اما بزرگ ترین نقطه ضعف در بخش تئاتر این است که کمک هزینه تولید 
آثار نمایشــی یا به طور کلی حذف شــده یا اگر پرداخت می شود، بعضا این 

پرداخت ها تبعیض آمیز است.
محمدرضا عطایی فــر، دیگر کارگردان تئاتر هم می گویــد: به عنوان عضوی 
از جامعه تئاتری معتقدم بزرگترین نقطه قوت در بخش تئاتر این اســت که 
مدیری پاکدست بر مسند مدیریت مرکز هنرهای نمایشی قرار گرفته است و 
درباره بزرگ ترین نقطه ضعف هم باید تاکید کنم که شک نکنیم که سانسور 

باعث پیشرفت نخواهد شد.
حسین شــهابی، کارگردان سینما با اشاره به اینکه خودش در این مدت یک 
سال دچار مشکل یا اتفاقی خاص نشده است، گفت: به عنوان یک فیلمساز و 
تهیه کننده به مدیران توصیه می کنم که اینقدر سخت نگیرند من می بینم که 
دوستان ما در سینما بسیار دچار مشکل هستند و مجوزها یا صادر نمی شوند 
یا بســیار کند صادر می شوند. برخی کارگردان ها هم تصور می کنند می توانم 
کمکی کنم و ســراغ مرا می گیرنــد تا به عنوان تهیه کننده برایشــان مجوز 
بگیرم یا اگر ارتباطی دارم واســطه شــوم، در صورتی کــه خود من هم قبال 
کارهایی بوده که نتوانســتم برایشــان مجوز بگیرم. با این حال در دولت های 
قبلی همکاران در این حد مشــکل نداشتند. برای خود مدیران سینمایی هم 
بهتر اســت که تعامل خوبی با ســینماگرها داشته باشند و در سایه گفت وگو 
هر دو به نتیجه دلخواه می رسند در حالی که زاویه گیری و حذف مخالف کار 
پسندیده ای نیســت، مخصوصا در برابر فیلمسازان باسابقه ای که سال ها عمر 

خود را در این حرفه گذاشته اند.
انســیه شاه حسینی، کارگردان ســینما نیز که از مدت ها قبل به دنبال جذب 
حمایت و دریافت مجوز برای ســاخت یک فیلم سینمایی است، درباره آنچه 
نقاط مثبت و منفی دولت ســیزدهم می بیند و پیشنهادهای احتمالی گفت: 
فعال برای قضــاوت عملکرد مدیران این دولت زود اســت چون خروجی کار 
آن ها را ندیده ام. اما درباره حواشــی ای که اخیرا به وجود آمده و اینکه فضای 
ســینما به چه شکل می گذرد باید ببینیم نتیجه چه خواهد بود. به طور کلی 
معتقدم اگر مدیریت فرهنگــی بخصوص در جایی مثل بنیاد فارابی که برای 
حمایت از ســاخت فیلم بودجه اختصاص می دهد، تفکر استراتژیک فرهنگی 
مناسبی داشته باشد، عملکردش خوب خواهد شد و جوابگوی مسائل خواهد 
بود. اما اگر چنین مدیری صاحب این استراتژی نباشد، فاجعه اتفاق می افتد. 
بخصــوص که تصمیــم گیری ها به چند نفر با ســالیق مختلف در شــوراها 
برمی گــردد. وقتی مدیر فرهنگی که برای تولید یک اثر هنری می تواند مجوز 
دهد یا مانع آن شــود،  بداند در جایی مســئولیت دارد که رییس جمهورش 
در مالقات با روســتاییان عبایش را پهن می کند و روی زمین می نشیند، باید 
صاحب تفکر اســتراتژیک باشد، اتفاق های مثبتی رخ می دهد. اگر توجه او در 
راســتای آن چیزی که در مملکت اتفاق می افتد و هم راستا با مسیر دولت و 
اهداف مقام معظم رهبری متمرکز باشد، آن وقت باید دارای یک جهان بینی 

وسیع باشد و تجربه فرهنگی داشته باشد.

اهالی سینما و تئاتر پاسخ دادند

سینما و تئاتر در یکسال دولت سیزدهم چگونه بود؟

انتشار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب تنها مادر شهید ژاپنی 

 سرگذشت پرجاذبه  این بانوی دالور جداً خواندنی است

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی ۷۸۰ فرعی از ســنگ ۹۳ اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند 

خانــم فاطمــه ســادات كریمــی نیــا وكالتــا از طرف مــوكل ســهیل حریــری مقدم و 
نامبرده از طرف خانم صدرالملوک خزایی وجعفر عباســی بموجب ســند وكالتنامه شــماره 
455۲4 مــورخ14۰1/۰6/۰6 دفتــر 16۲ محمودآبــاد و وكالتنامــه شــماره ۳۲۸64 
مورخ14۰1/۰5/1۹دفتــر اســناد رســمی شــماره 1۲۰۰ تهران با اعالم مفقود شــدن 
ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشــهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره یکتا 
مورخ14۰1/۰۳/1۲دفتــر   ۲۰۷۷۹ ترتیــب  وشــماره   14۰1۰۲154۰۲۳۰۰۰4۲۹
اسناد رسمی شماره 4 دماوند طی درخواست وارده 4۲۸۰ مورخ 14۰1/۰۳/۲۲تقاضای 
صــدور المثنی ســند مالکیت ملک مذكور را نموده كه مراتــب در اجرای ماده 1۲۰ آیین 
نامــه قانون ثبت بشــرح ذیل آگهی میگردد: ســند مالکیت ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی بپالک ۷۸۰ فرعی از ســنگ ۹۳ اصلی بمســاحت 1۷۷۷ مترمربع واقع در قریه 
ســربندان جز حوزه ثبتی شهرســتان دماوند ذیل ثبت 564۹۹ صفحه ۲۷1 دفتر ۲6۲ 
بنام علیرضا هوشنگ عباسی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 66۸۷65 مادر وتسلیم 
گردیــده اســت كه بموجــب اســناد رهنــی شــماره 41۷۰۰-۹۰/11/1۳ و 4۷۸۸۰- 
۹4/1۰/۲۷ دفتــر 1۲ دماوند در رهن قرار دارد كه نامبــرده فوت ووراث حین الفوت 
وی صدرالملوک خزایی و همســر وجعفر عباســی برادر نامبرده بوده كه موجب وكالتنامه 
های فوق وكیل وراث اعالم نموده سند مالکیت مفتود گردیده است. لذا باتوجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذكر و درخواست صدور سند مالکیت المثني آن مراتب 
اعالم تاهركس نسبت به ملک موردآگهی معامله كرده كه در قسمت چهارم این آگهی ذكر 
نشده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با ســند معامله تسلیم نمایدو اگر ظرف مهلت 
مقــرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشــود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد كرد.۷455
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

رونوشت گواهی حصروراثت
خانــم مریم رضــازاده فرزنــد محمدرضا به شــماره ملــی ۰6۳۰۰۰۹۰۳1 بشــرح 
دادخواســت بــه كالســه ۰1۰۰۲۰۲ ازاین شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده اســت كــه شــادروان علیرضاابراهیمی فرزنــد عیدمحمد به شــماره ملی 
۰4۳۹۹۳6۹۷۷ در تاریــخ 14۰1/۰1/1۸ در اقامتــگاه دائمی خود درگذشــته وورثه 
حیــن الفــوت وی منحصراســت به :1. مریــم رضازاده فرزنــد محمدرضا به شــماره ملی 
۰6۳۰۰۰۹۰۳1  صادره از اسفراین )همسر متوفی(۲. هستی ابراهیمی فرزند علیرضا 
به شــماره ملی ۰4۳۰۳۲4۹11  صادره از دماوند )دختر متوفی(۳. عیدمحمدابراهیمی 
فرزنــد برات محمد به شــماره ملــی ۰6۳۸۲۳۸۷5۷  صادره از اســفراین )پدر متوفی(
اینــک بــا انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبــور دریک نوبــت آگهی مــی نماید تا 
هركســیاعتراضی 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 صادرخواهدشد.۷456
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف ۷جابان

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده 1۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 14۰16۰۳1۲۰۰4۰۰1446 مورخــه 14۰1/۰۳/1۰ موضوع 
كالســه 14۰۰11441۲۰۰4۰۰۰6۰۲ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدكاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صابر نفســی فرزند خســرو 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی ۲۰۲۰66۹4۰4 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 11۹.4۳ مترمربع جدا شده از پالک شماره 56۰۷ فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبــدكاووس بلوار امامزاده كوچه فرخ نیا كوچه ســخاوی بخــش 1۰ حوزه ثبت 
ملک گنبد انتقال ملک بالواســطه از مالک رســمی آقای خسرو نفســی 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 كه 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: ۹۲56 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰5/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/1۰
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدكاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده 1۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 14۰16۰۳1۲۰۰4۰۰۲۷6۲ مورخــه 14۰1/۰5/۲۲ موضوع 
كالســه 1۳۹۹11441۲۰۰4۰۰۰445 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدكاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم قوللی قوی دل فرزند 
بایرام محمد بشــماره شناسنامه 5۲6 و شــماره ملی 5۲4۹۹61۲۹۰ در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 1۲۳.۸6 مترمربع جدا شده از پالک 5۲6 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدكاووس روســتای حاجیلر قلعه بخــش 1۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از آنا خانــم آتابایه، لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: ۹۳45 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰6/1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/۲4
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدكاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده 1۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 14۰16۰۳1۲۰۰4۰۰۲۷56 مورخــه 14۰1/۰5/۲۲ موضوع 
كالســه 1۳۹۹11441۲۰۰4۰۰۰46۰ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدكاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین قویدل فرزند بایرام 
محمد بشــماره شناسنامه 6 و شماره ملی 5۲4۹۸6۲۷۲1 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 11۳.6۲ مترمربع جدا شده از پالک 5۲6 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدكاووس روســتای حاجیلر قلعه بخــش 1۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مــع الواســطه از آنه خانم آتابای، لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: ۹۳4۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰6/1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/۲4
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدكاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقــای نادعلــی طالشــی دولت یــار با ارائــه استشــهادیه شــماره 1۳451-
14۰1/5/۲5 تنظیمی دفترخانه ۲5۸ آمل طی درخواست شماره 14۰1/۲۲4۹-

14۰1/5/۲5 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی ۰5۸1۸۳ شــش دانگ پالک 
شــماره 1۷۹ فرعــی از 1۲ اصلــی واقع در بخــش ۳ ثبت آمل ثبــت گردیده و در 
اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت كه طی ســند رهنی شــماره ۲۲65۰-

۹۸/5/۲۷ و ۲۹۷54-14۰۰/۸/۲۹ دفترخانــه ۲64 آمــل در  رهن بانک ســپه 
قــرار دارد لذا دراجرای ماده 1۲۰اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه كثیراالنتشار می نماید، چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبــت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی مفقودی
ســند كمپانی خودرو ســواری دنا دنده ای به رنگ مشکی مدل 14۰۰ به شماره 
موتــور 147H0553255  و شــماره شاســی NAAW21HU2ME340156  مفقــود 

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

برگ ســبز ســواری هاچ بک پــژو  206TU5 مــدل 1۳۹۸ رنگ مشــکی متالیک 
شماره موتور 167B0065239 شماره شاسی NAAP13FE6KJ348634 شماره پالک 
ایران۲۰-۹۸4ق1۲ به نام گالیل گل پور مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

گردد. ساری
****************************************************************

سند كمپانی و سند مالکیت سواری پژو۲۰6 مدل 1۳۸۷ شماره پالک ایران66-
 NAAP03ED28J005602 ۸۸1هـ۸4 شماره موتور 141۸۷۰۰5۲۹۹ شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز و سند كمپانی سواری پراید صبا مدل 1۳۷۷ شماره پالک ایران۸۲-
4۷۸ط۹۹ شــماره شاسی S1412277548208 شماره موتور ۰۰61۸۷1 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

كلیه مدارک ســواری هاچ بک سیستم پژو ۲۰6 مدل 1۳۹5 رنگ سفید روغنی 
شــماره پالک ایــران۹۲-15۸د۳۹ شــماره موتور 163B0256938 شــماره شاســی 

NAAP13FEXGJ864003 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

پــالک  شــماره  بــه   1۳۸4 مــدل  پولســار  مالکیــت  ســند  و  كمپانــی  ســند 
ایران5۸۸-45۷۹4 شماره موتور 61۸۸۷ شماره شاسی ۸4۰۲۲4۰ مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

 131SE ســند فاكتــور فروش)كارخانه( خودرو ســواری سیســتم ســایپا تیــپ
مــدل1۳۹۹ برنگ ســفید روغنــی بشــماره موتور M136486231 شــماره شاســی  
NAS411100L1199186 و  شماره پالک ایران ۸4-   6۸۹ق۷۸ به نام الناز محمدی 

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

بــرگ سبز)ســند مالکیــت( خودرو ســواری هــاچ بک سیســتم پــژو۲۰6 تیپ 
TU3 مــدل 14۰1  برنــگ ســفید بشــماره موتور 165A0202409 شــماره شاســی  
NAAP03EE6NJ294552 و شــماره پــالک ایران ۸4-   65۷ل1۷ به نام ساســان 

مرادی قلعه قاضی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************


