
گزارش

مانا باش ای ایران عزیزتر از جانم
محمــد خزاعــی رئیس ســازمان ســینمایی در 
یادداشــتی به اتفاقات اخیر ایران اسالمی واکنش 

نشان داد.
ای ایران عزیز ای مرز پرگهر؛

همزمــان با پیــروزی انقالب شــکوهمند، زنان و 
مردان که به تو عشــق می ورزیدند با رأی بیش از 
۹۸ درصدی جمهوری اســالمی ایران را برگزیدند 
و حکومتی بر اســاس رأی و خواســت ملت برای 
تحقق شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
بنــا نهادند، از همــان روز اول توطئه و دشــمنی 
بدخواهان داخلی و خارجی شروع شد که شمارش 
آنها از حوصله این متن خارج اســت اما به اختصار 
به جنگ تحمیلــی - کودتای نوژه، تجزیه طلبی ها، 

فتنه های سال های اخیر و... می توان اشاره کرد.
ایران من!

نظام ســلطه و اذنابش برای تکه تکه کردنت، برای 
تغییر نامــت و برای تغییر هویتت، لحظه ای درنگ 
نکرده اند. اما ماندی استوار با پرچمی برافراشته به 

بلندای آسمان و شهره شدی به گستره جهان.
فرزندانت به تأســی و اطاعت از معمار کبیر انقالب 
اســالمی حضرت امام خمینــی)ره( و رهبر معظم 
انقــالب اجــازه ندادند حتی یک وجــب از خاک 
تو کاســته شود. امروزه توســط گرگ ها و کفتارها 
محاصره شدی، همه دنبال چنگ انداختن به چهره 
زیبای تو هستند و از هر فرصتی نهایت استفاده را 
می کنند تا دین، مذهب، انقالب اســالمی مردمت 
و خاک پاکت را نشــانه بروند و لطمه بزنند، اما از 
اوایل انقالب تاکنون فرزندان شــجاع و والیتمدار 
و مخلص تو ای مــرز پرگهر، اجازه چنین کاری را 
نداده انــد و نخواهند داد و با جــان و دل خود و با 
تمام وجود از خاکت، اعتبارت و هویتت دفاع کرده 

و می کنند.
چند روزی اســت بــا فوت مرحومه مهســا امینی 
اعتراضاتی را مشــاهده کرده اید، ولی عده ای از اول 
هم دنبال روشــن شــدن علل فوت مرحومه خانم 
امینــی نبودند و گوش به فرمــان اربابان داخلی و 
خارجی خود مشــکالتی را برای مــردم به وجود 
آوردنــد و خاطر مردم را مکــدر کردند. لذا در این 
رابطه الزم دانســتم چند نکته را یادآور شوم: اول 
از کســانی که اعتراض کردند ولی خط  شــان را از 
آشــوبگران جدا کرده و از مردم شــریف ایران که 
در سراسر کشور از اغتشاش و اغتشاشگران و هرج 
و مرج طلبــان ابراز انزجار کردنــد و از ایران متحد 
و ســتون خیمه ایــن انقالب، والیــت فقیه و ولی 
زمان خــود حمایت کردند، تشــکر می کنم. دوم، 
اغتشاشــگرانی که نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. 
»دریغ اســت ایران که ویران شود؛ کنام پلنگان و 
شیران شــود.« نمی دانند که امروز ایران در عرصه 
داخلی و منطقه ای و جهانی آنقدر مقتدر است که 
این رفتارها و تخریب ها و شــعار ها، گزندی به آن 
وارد نمی کند و در حوزه اندیشــه و مبانی اعتقادی 
به اسالم عزیز، انقالب اسالمی و والیت فقیه آنقدر 
عمیق ریشه دوانده که عالمگیر شده است و امروز 
مردم جهان با افتخــار آن را زمزمه و در وصف آن 

سرود عزت می سرایند.
اربابان و اغتشاشگران بشنوند و بدانند، مردم ایران 
عزیز این شــعر را در دل جــان خود حک کرده اند 
»چو ایران نباشد تن من مباد. در این بوم زنده یک 
تــن مباد. نمی خواهند بدانند که مردم ایران؛ زن و 
مــرد، پیر و جوان اقوام ایرانی و همه و همه یکصدا 
فریاد می زنند: ایران من ای عشــق جاویدان من« 
و عبرت نگرفتند از گذشــته تاریخ نه چندان دور 
این ســرزمین که رزمندگان اسالم و امت حزب اهلل 
از اوایل انقــالب تاکنون با تمام وجــود از انقالب 
اســالمی و آرمان های آن و از تمامیت ارضی ایران 
اسالمی دفاع می کنند و همواره به این عهد پایبند 

هستند.
روی دیگــر ســخنم بــا گروه هــای سیاســی و 
فرصت طلبان سیاســی اســت کــه بدانند در یک 
کشــتی نشســته اید. نگذارید و رضایت ندهید که 
کشتی سوراخ شود که اگر خدای ناکرده این اتفاق 

بیفتد همه با هم غرق می شوید.
داعشیان، تجزیه طلبان و دشمنان ایران نیز به شما 
فرصت نفس کشیدن را نمی دهند »فاعتبروا یا اولی 

االبصار، فاعتبروا یا اولی االلباب.«
ســخن آخر با نیروهای اصیل انقالب اســت. نیک 
می دانیــد که انقالب اســالمی ایــران ثمره خون 
هزاران ســرو قامت تاریخ )شهدای عزیز ما( است. 
چه انسان های عزیزی که برای این انقالب و اسالم 
جان خــود را فدا کردند مانند شــهید فهمیده ها، 

سلیمانی ها، احمدی روشن ها، دستغیب ها.
ماندن و اســتقامت دراین راه خــون دل خوردن 
می خواهــد، صبر و بردباری می طلبــد. این آیه از 
قرآن کریم )فاســتقم کما امــرت( راهبرد نیروی 
انقالبی اســت. در این ایام ســکوت جایز نیســت. 
هم، بایــد از آرمان های امام راحل مان حضرت امام 
خمینی)ره( و انقالب اســالمی دفاع کنیم و هم از 
خط مشــی مبرهن والیت، جهــاد تبیین را جدی 
بگیریم. بر اســاس تجربه تاریــخ معاصر، غبار این 
گونه فتنه ها بزودی فرو خواهد نشســت و یادمان 
باشــد به قول سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی 
آوینی: »حزب اهلل اهل والیت اســت و اهل والیت 
بودن دشوار است. پایمردی می خواهد و وفاداری.«

و »باید بدانیم و دشمن باید بداند که هر توطئه ای را 
علیه انقالب طرح ریزی کند این مردم آگاه با پیروی 
از رهبــری آن را خنثی خواهند کرد.« دشــمنان 
داخلــی و خارجی بداننــد صبر و مــدارای مردم 
والیتمدار ایران اســالمی حــدی دارد و حکایت از 
نجابت و درایت آنهاست و اگر روزی این صبر به سر 

آید، هیچ کس وهیچ چیز جلودار آن نخواهد بود.
مانا باش ای ایران عزیزتر از جانم

یادداشت

روشــن اســت، زمانی که خطر بزرگی ایران را تهدید می کند همه مردم باید در 
کنار هم آن خطر را از بین ببرند.

اکنون با توجه به اغتشاشــات و آشوب هایی که در کشور دیده می شود، هر ایرانی 
وظیفه دارد تا از تشــدید شــرایط بحرانی بکاهد. در این میان هســتند افراد و 

اشخاصی که با توجه به مشهور بودن بر افکار عمومی تأثیرگذا هستند. 
اکنون قشر هنرمند و ورزشکار به دو دسته تقسیم شده اند،  آنهایی که با اغتشاش 
همراهی کرده اند و آنهایی که با اعتراض قانونی و منطقی مشــکلی ندارند، برخی 
هم ســکوت کرده اند، اما به خاطر شــرایطی که پیش آمده است احساس خطر 

کرده و شرایط را به خوبی درک کرده اند.
در همین زمینه هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون 
گفت: به طور کلی اگر اظهار نظری از ســوی هنرمندان وجود دارد باید معقوالنه 
و به دور از شتاب زدگی یا برانگیختن احساسات باشد، زیرا تبعات هر نوع نظری 

بدون داشتن سواد رسانه ای می تواند در جامعه تاثیر منفی داشته باشد.
هوشنگ توکلی پیرامون برخی از اظهار نظرها توسط هنرمندان در فضای مجازی 
طــی روزهای اخیر گفت: از نظر من هنرمند باید حرفش را در هنرش بزند و اگر 
مخالفتــی با موضوعی دارد و یا حتی با موضوعی موافق اســت چه به حق و چه 
بــه نا حق باید آن را به زبان یک هنرمند و بــا آگاهی به مخاطب عرضه کند تا 

مخاطب را گمراه نکند.
وی در همین رابطه ادامه داد: به طور کلی شخصا ارتباطی با فضای مجازی ندارم 
و عالقه ای هم ندارم که در این فضا اظهار نظر داشته باشم، به طور کلی اگر هم 
اظهار نظری هست باید معقوالنه و به دور از شتاب زدگی یا برانگیختن احساسات 
باشــد، زیرا تبعات هر نوع نظری بدون داشتن سواد رسانه ای می تواند در جامعه 

تاثیر منفی داشته باشد.
توکلی در همین راســتا تاکید کرد: هنرمند باید با آرامش و آگاهی به مســائل 
نــگاه کند، باید به اتفاقات زمان بدهد و در مورد آنها فکر کند تا بتواند دریافت و 
برداشت درستی از آن داشته باشد، در این صورت است که در مقام یک هنرمند 

عمل کرده است.
این بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تئاتر درباره فعالیت های خود در عرصه 
هنر اظهار کرد: فعال به دلیل مشــکالتی که بعد از اغتشاشات پیش آمده اکثریت 
فعالیت ها به مشــکل برخورد کرده است، پیشنهاداتی برای بازی بوده اما در حال 
حاضر نمی توان به کاری پیوست. توکلی خاطرنشان کرد: به امید خدا با آرام شدن 
فضا در روزهای آینده تمرینات نمایش جدیدم را آغاز خواهم کرد، این نمایش را 
برای اجرا در ســالن اصلی تئاتر شهر آماده می کنم و امیدوارم بتوانیم در این اثر 

به هنر واقعی بپردازیم.
 هنرمند بدون توجه به صف آرایی دشمن 

نمی تواند نقش آفرین باشد
علیرضا اســترابی هنرمنــد عکاس گفــت: هنرمند اگــر در بزنگاه های مختلف 
بــدون توجه به اقتضائات جامعه و صف آرایی دشــمنان برای ضربه زدن به ایران 
 اسالمی، نقش آفرین باشــند، نمی توانند رسالت واقعی هنر و هنرمند را به خوبی 

به انجام برساند.
علیرضا اســترابی هنرمند عکاس در واکنش به اتفاقات اخیر و اغتشاشات صورت 
گرفته به فارس گفت: اعتراضات در هر جامعه ای بر بســتر یک معضل فرهنگی، 
اجتماعی یا اقتصادی و سیاســی شکل می گیرد و با عدم بصیرت معترضین و یا 

سوء تدبیر در مقابله با آن به سمت اغتشاش حرکت می کند.

ایــن هنرمند در ادامه اظهار کرد: اعتراضات و به دنبال آن اغتشاشــات اخیر در 
کشور عزیزمان هم بر بستر یک اتفاق استثنایی شروع شد و با بی بصیرتی برخی 
از معترضین و با آتش بیاری دشــمنان قســم خورده این ســرزمین و برخی از 

هنرمندان و ورزشکاران به سویی رفت که دودش بر چشم همه رفت.
وی ادامه داد: در این میان هم باید ســهمی برای ســوء تدبیر برخی از مسئوالن 
مربوطه قائل شــد ولی نباید این غائله را بدون نظر گرفتن ســهم زیاد، دشمنان 
خارجــی و داخلی انقالب اســالمی تحلیل کرد. از طرفی مشــکالت اقتصادی و 
معیشــتی مردم هم در این چند ســال اخیر، جامعه را آبستن این گونه اتفاقات 

ناگوار قرار داده است.
اســترابی همچنین در خصوص نقش هنرمندان پیرامون اتفاقات چند وقت اخیر 
نیز گفت: در این وضعیت، هنرمندان عرصه های مختلف هنری نقشی انکارناپذیر 
دارنــد، هنرمندان به عنوان قشــر مؤثر جامعه می توانند در هر دو ســوی میدان 
نقش آفرینی کنند. در دنیای کنونی هنرمندان در عرصه های مختلف با هنر خود 
در حال گفتگو با جامعه هستند و به تبع هنرمندی خود در جامعه، سهمی را در 

مهندسی افکار جامعه داشته باشد.
این هنرمند حوزه عکاســی همچنین با توجه به  صف آرایی دشــمن و عدم توجه 
هنرمندان به آن نیز عنوان کرد: هنرمندان، ورزشــکاران، اســاتید اگر بصیرت را 
مبنــای اظهارنظر خود در مواجهه با معضالت جامعه قرار دهند، اعتراضات آحاد 
جامعه به ســوی اغتشــاش حرکت نمی کند ولی اگر در بزنگاه های مختلف بدون 
توجه به اقتضائات جامعه و صف آرایی دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسالمی، 
نقش آفرین باشــند، نمی توانند رســالت واقعی هنر و هنرمند را به خوبی به انجام 

برسانند و خدای ناکرده آب در آسیاب دشمن خواهند ریخت.
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در جلسـه شـورای صنفـی نمایـش مقرر شـد فیلم سـینمایی »جنگ جهانی سـوم« 
از ۱۴ مهرمـاه بـه صورت ویـژه به نمایـش دربیاید.

بـه گـزارش مهـر، چهاردهمیـن جلسـه شـورای صنفـی نمایـش روز یکشـنبه ۱۰ 
مهرماه در خانه سـینما برگزار شـد.در این جلسـه مقرر شـد فیلم سـینمایی »جنگ 
جهانـی سـوم« بـه کارگردانـی هومن سـیدی برای کسـب شـرایط حضور در اسـکار 
بـا پخـش شایسـته فیلـم از پنجشـنبه ۱۴ مهـر تـا چهارشـنبه ۲۰ مهـر در پردیس 

مگامـال به صـورت ویـژه اکران شـود.
همچنیـن مقـرر شـد فیلـم سـینمایی »بـام بـاال« بـه کارگردانی سـید جمال سـید 
حاتمـی بـه سـرگروهی سـینما ماندانا از پنجشـنبه ۱۴ مهـر اکران سراسـری خود را 
آغـاز کنـد. از دیگـر مصوبـات جلسـه امـروز این بـود که با توجـه به تعطیـالت هفته 

گذشـته قـرار شـد اکـران فیلم هـای دیگر سـرگروه ها یـک هفتـه ادامه پیـدا کند.

برای کسب شرایط حضور در اسکار؛

»جنگ جهانی سوم« از ۱۴ مهر اکران می شود

درک شرایط برای دفع خطر

اگرچه مســتندهای خوبی با موضوع سالمندی تولید شده 
و ابعادی از این پدیده را بررســی کرده اســت، اما به نظر 
می رســد برای آگاه کردن جامعه نیازمند فعالیت بیشتری 

هستیم.
به گزارش تسنیم، در همین روزهای اخیر بود که بار دیگر 
زنگ خطر آغاز روند ســالمندی در ایران به صدا درآمد و 
اســاتید دانشگاه هشــدار جدی خود نسبت به روند پیری 
جمعیت در ایران را بیان کردند. برای مثال، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران گفته بود کــه اگر وضعیت به همین 
صورت پیش رود، در حدود سال ۱۴۱۰ در کشورمان انفجار 
سالمندی رخ خواهد داد. همچنین به گفته او برآورد شده 
اســت که در ایران در سال ۱۴3۰ جمعیت باالی 7۰ سال 
به 3۰ درصد خواهد رســید که در این صورت جزء یکی از 

پیرترین کشورهای جهان محسوب خواهیم شد.
بنابراین می توان گفت که اتفاقی عجیب و بسیار خطرناک 
در کمین کشورمان است و آن هم تبدیل شدن به پیرترین 
کشور خاورمیانه است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در 
میانه دهه ۱36۰ شمسی میانگین سنی جمعیت ایران ۲۲ 
سال بود و یکی از جوان ترین کشورهای خاورمیانه به شمار 
می رفتیم، اما در یک دوره زمانی تقریباً 3۰ ساله اکنون با ده 

سال افزایش به رقمی معادل 3۲ سال رسیده ایم.
فارغ از تمام مشکالتی که پیرشدن جامعه ایرانی به همراه 
دارد، باید این سؤال را مطرح کرد که تریبون اطالع رسانی 
برای این اتفاق مهم و قریب الوقوع چه کســی اســت؟ آیا 
صرفاً صحبت کردن در رسانه ها و مطبوعات و هشدار دادن 
برای این موضوع کفایت می کند یا باید رسانه ای عمیق تر را 
برای بیان این موضوع انتخاب کنیم؟ طبیعی است که باید 

دنبال رسانه ای جدی تر، تأثیرگذارتر و پژوهشی تر باشیم.
ســینمای مستند همواره به عنوان چشم بیدار جامعه بوده 
و مستندســازان جلوتــر از جامعه خود حرکــت کرده اند. 
فراموش نمی کنیم در روزهایی که بســیاری از رسانه ها در 
بازتاب اخبار پدیده های محیط زیســتی یا تهیدات حیات 
وحش به لکنت افتاده بودند، دوربین مستندســازان فعال 
بود و بسیاری از اتفاقات در این حوزه را موشکفانه پوشش 
می داد. همچنیــن در ماجرای جنگ ســوریه و عراق نیز 
مستندســازان بحران به شدت فعال بودند و آثار ماندگاری 
را تولید کردند که توانســت پشت پرده ایدئولوژی و عمل 

داعش را به تصویر بکشد.
در ســال های اخیر مســتندهایی درباره بحران جمعیت و 
پدیده سالمندی ساخته شده و به نمایش درآمده است که 

مروری بر آنها داریم:
یکی از مهم ترین مســتندهایی که درباره پدیده سالمندی 
و بحران جمعیت ســاخته شــده، مســتند »ضد ـ بحران 
جمعیت« اســت که بــه کارگردانی مهــدی افضل زاده و 
محســن کریمیان ساخته شد و از شبکه مستند روی آنتن 
رفت.این فیلم مستند تالش کرد با ذکر مثال هایی از شیوه  
مواجهه جوامع و دولت ها با مقولــه فرزند  آوری، تأثیر این 

سیاست ها و نگرش ها را بر آینده جهان روشن سازد.
روح اهلل رفیعی مستندســاز شــناخته شــده نیز با ساخت 
سه گانه مستند»TF DOWN« سراغ بحران جمعیت رفته 
اســت. رفیعی در قســمت اول درباره چیستی و چرایی و 
دالیل کنترل جمعیت صحبت و در قسمت دوم بر موضوع 
پنجره جمعیتی و سالمندی متمرکز شده است. در بخش 
سوم نیز به فردگرایی و مسائل فرهنگی این بحران پرداخته 
اســت. این مستندساز معتقد اســت که در ۲ دهه اخیر با 
بحران مدرســه، دانشــگاه و ازدواج رو بــه رو بودیم، اما ۲ 
دهه دیگر این مشــکالت را نداریم و به جای آن با بحران 
ســالمندی رو به رو خواهیم بود کــه در آینده نزدیک ما را 

دچار بحران های عمیق خواهد کرد.
یکی از موضوعات اساسی که در این مجموعه بدان پرداخته 
شــده، مقوله فردگرایی است که منجر به تک فرزندی شده 
اســت. رفیعی معتقد است که برای بخش بزرگی از جامعه 

در این بحران، هیچ برنامه ای نداریم و عمده آنان تک فرزند 
و فردگرا هستند.

فیلــم دیگری که بحران کاهش جمعیــت را روایت کرده، 
»نسل کشی« است که چندی پیش از شبکه 5 سیما پخش 
شــد. کارگردان این فیلم سراغ دو استان پر جمعیت و کم 
جمعیت ایران رفته و با مردمان آنها گفت وگو کرده اســت. 
این افراد نظرات خود درباره جمعیت و فرزندآوری را بیان 
کرده اند. نکته ای که در این مســتند به چشــم می خورد، 
کودکانی است که آرزوی آنان داشتن خواهر و برادر است.

مســتند »راه بازگشــت« بــه کارگردانــی محمدهــادی 
سلیمی زاده، ماجرای بحران جمعیت در ایران را از زاویه ای 
دیگر روایت کرده است. این فیلم ساز سراغ کشور ژاپن رفته 
و بحران مذکور را در این کشور به تصویر کشیده است. ژاپن 
در سال های گذشته درگیر جمعیت سالمندی شده بود، اما 

با اتخاذ سیاست هایی توانست از این پدیده عبور کند.
تأثیر وحشتناک کاهش جمعیت بر اقتصاد ژاپن این کشور 
را بدهکارترین کشــور دنیا کرده بود، به طوری که هزینه 
نگهداری از نســل پیر به دوش نسل کارآمد آن افتاده بود. 
این فیلم مســتند با الهام گیری از اتفاقات گذشته بر ژاپن، 
رابطه ســقوط اقتصاد ایران با کاهش جمعیت را به تصویر 
کشیده اســت. اتفاق وحشــتناکی که در سی سال آینده 

اتفاق خواهد افتاد.

مجموعه مســتند 7 قسمتی »پیری«، مستند »چالش ها و 
بحران جمعیت سالمندی در ایران« و... از دیگر آثاری است 

که در این موضوع ساخته شده است.
مرور بر آثار ســاخته شده در این زمینه چند نکته را پیش 

روی ما قرار می دهد:
اوالً پرداختــن به ایــن پدیده نیازمنــد تحقیق و پژوهش 
عمیق میدانی و کتابخانه ای اســت که براســاس تجربیات 
قبلی این کار از عهده مستندســازان برمی آید و از ســویی 
دیگر، تجربه نشــان داده اســت کــه پرداخت های هنری 
به موضوعــات مختلف، اثرگذاری بیشــتری دارد. به ویژه 
آنکه سینمای مســتند همواره به عنوان سندی جدی در 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده و پیشــروتر از 

جامعه عمل کرده است.
ثانیــاً پرداخت به این ســوژه نیازمنــد درنظرگیری ابعاد 
بیشــتری اســت و از این رو به نظر می رسد که فیلم های 
مستند تولیدی باید ضمن ریشه شناسی دقیق این بحران، 
تک تــک عوامل را مورد بررســی قرار دهند. بســیاری از 
خانواده هــا دلیل عدم فرزنــدآوری را موضوعات اقتصادی 
می دانند، اما در مســتندهای مذکور به این ســؤال بزرگ 

جامعه پاسخ درستی داده نشده است.
ثالثاً به نظر می رســد که نیازمند کارهای ویژه تری از نظر 
کّمی و کیفی درباره این بحران هســتیم. از یکســو تعداد 
مســتندهای تولیدی چندان زیاد نبوده و از سویی دیگر، 
ســطح کیفی آثار نیز به اندازه ای نیست که بتواند جامعه 

را اقناع کند.
بدون شک مستندهای تولیدی در وهله اول باید در جهت  
آگاهی بخشــی به جامعه باشد و در گام بعدی جامعه را به 
اقناع در این موضوع برســاند. همچنین با تحقیقات دقیق 
کتابخانــه ای، مصاحبه با کارشناســان، مرور بر تجربه های 
موفق و ناموفق دیگر کشورها نسبت به ارائه راهکار در این 

موضوع اقدام کنند.
رابعاً اکنون که قانونگذار در زمینه مشکالت جمعیتی موارد 
قانونی وضع کرده و مواردی هم برای اجرایی شدن مطرح 
شده است رســانه ها باید مدنظر داشته باشند که چطور از 
این ظرفیت قانونی اســتفاده کنند تا بتوان با اســتفاده از 
ظرفیت های هنری در بخش های مختلف به خصوص تولید 
مســتندهای تلویزیونی، زمینه بهبود اوضاع را مهیا کنند. 
تولید فیلم مســتند نیاز اصلی در این موضوع است و جای 
خالی این تولیدات، هم در تلویزیون و هم در جشــنواره ها 

احساس می شود.

»انفجار سالمندی« و سینمایی که باید دوربینش را روشن کند!

موضوع  با  کرمانشاه  صنعتی  شهرکهای  شرکت  آگهی  در 
امضای  ذکر شده منتشره در روزنامه سیاست روز مورخ 1401/7/7 
آگهی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه صحیح می باشد که 

بدینوسیله اصالح می گردد. 

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
ترمیم نوار حفاری و راهسازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی هرسین

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه 

آگهی مفقودی
سند مالکیت برگ سبز خودرو تراکتور- کشاورزی سیستم  ام - اف تیپ 285 رنگ 
قرمز- روغنی مدل 1387 شــماره موتور LFW04191U  و شماره شاسی G01323 پالک 
ایران 79-259 ک 11 متعلق به  نام پدر محمد علی ذوالفعلی به شناسنامه 17  و شماره 

ملی 5099509681 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
************************************************** 

ســند مالکیت " برگ ســبز" وســیله نقلیه موتورســیکلت سیســتم  ولگا تیپ 150 
CC  بــه رنگ ســفید مــدل 1392 به شــماره موتــور 0150N1Z100797 و شــماره تنه 
N1Z *** 150L9200550 به شــماره پالک ایــران 596-41117 متعلق به بیرام محمد 
گرگانلی دوجی نام پدر ایل محمد شــماره ملی 4869586649 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************

آقــای آق اولی شــیخی دوجی نام پــدر صوفی شــماره ملــی 4869403498 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ 405SLX-TU5 مدل 1399 رنگ سفید- روغنی به 
شــماره موتور 164B0261338 و شــماره شاســی NAAM31FE4LK612429 به شماره 
پــالک 69-467 ن 77  بعلت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی و ســند مالکیت برگ 
ســبز( تقاضای رونوشــت المثنی سند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی 
ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
**************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی ســواری ســاینا به شــماره انتظامی 48740 ص 53 
شاسی NAS831100M5716005 و شماره  موتور M15 /9123862 به نام  رویا حبیبی 

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

برگ سبز و کارت شناسایی سواری دنا مدل 1401 رنگ مشکی متالیک شماره موتور 
153H0051998 شــماره شاســی NAAW61HU6NE483004 شــماره پالک ایران62-

217ط65 به نام علی اصغر نصیری زاری محله مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 
گردد.ساری

**************************************************
کلیه مدارک خودرو ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی8/1 مدل 1384 رنگ نقره 
ای متالیک شــماره موتور 12484189590 شــماره شاســی 14269716 شــماره پالک 
ایران92-695ج55 به نام فاطمه خاکی داودی مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

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

بــرگ ســبز خــودرو وانــت زامیــاد مــدل 1390 رنگ آبــی روغنــی شــماره موتور 
80027775 شــماره شاســی NAZDL104TKA034919 شــماره پــالک ایــران92-

573ب73 به نا ممحمد توکل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی خیراله زاده با ارائه استشــهادیه شــماره 34271 تنظیمی دفترخانه 186 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/25884-1401/7/7 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی 285436 شــش دانگ پالک شــماره 2286 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 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 
اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبــت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 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 فقدان سند مالکیت
آقای علی خیراله زاده با ارائه استشــهادیه شــماره 34272 تنظیمی دفترخانه 186 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/25885-1401/7/7 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی 393131 ســه دانگ که 7 ســیر و 8 مثقال عرصه موقوفه است و 393132 سه 
دانگ که 7 سیر و 8 مثقال عرصه موقوفه است، پالک شماره 25 فرعی از 56 اصلی واقع 
در بخش دو ثبت آمل  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 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 ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند 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 صورت تقسیم وجوه حاصله
صــورت تقســیم وجوه حاصله شــرکت مقــوا و خمیر کاســپین رول به شــماره ثبت 
6465 و شناســه ملــی 10760340167 تهیه و تنظیم گردیــده و در اداره تصفیه امور 
ورشکستگی دادگستری اســتان مازندران به نشانی ساری- خیابان مازیار- نبش خیابان 
امیرکبیر- ســاختمان شماره دو دادگستری کل اســتان مازندران- طبقه اول- واحد یک 
موجود است. اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت 
مذکور داشــته باشــند ، ظــرف مدت 10 روز  از تاریخ انتشــار آگهی اعتــراض خود را به 
دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی فوق تســلیم نمایند. بدیهی اســت پس از انقضا مدت 

مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد..تاریخ انتشار:1401/07/12((/
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران-دکتر امین فالح


