
 شرکت ماهواره ای فرانسوی یوتل ست 
پخش پرس تی وی را قطع کرد

اپراتور ماهواره ای یوتل ســت، چنــد هفته پس از 
اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه پرس تی وی، 
این شبکه خبری انگلیسی زبان ایران را قطع کرد.

پرس تی وی در خبری اعالم کرده است: »اتحادیه 
اروپــا در تاریخ ۱۴ نوامبر تعدادی از نهادها و افراد 
ایرانی از جمله شبکه پرس تی وی را به دلیل ادعای 
نقض حقوق در پی ناآرامی ها در ایران تحریم کرد و 
بر این اساس شرکت ماهواره ای فرانسوی یوتل ست 
)Uutelsat( هم پخش شبکه انگلیسی زبان پرس 

تی وی را قطع کرده است.«
در ادامه این مطلب آمده اســت: »کارشناســان بر 
این باورند که تحریم های اعمال شــده علیه پرس 
تی وی توســط اتحادیه اروپا و پیش از آن توســط 
دولــت کانادا، با هدف از بین بــردن آزادی بیان و 
دیدگاه های جایگزین است. آنها همچنین بر نقش 
پرس تــی وی در جریــان ناآرامی هــا اخیر تاکید 
کرده انــد، زیرا این شــبکه خبری تــالش زیادی 
برای مقابله با روایت های جعلی ایجادشــده توسط 

رسانه های غربی انجام داده است.«
یوتل ســت یک اپراتور ماهواره ای فرانســوی است 
که تمــام قاره اروپــا، خاورمیانه، آفریقا، آســیا و 
قاره آمریکا را پوشــش می دهد و ســومین اپراتور 

ماهواره ای در جهان از نظر درآمد است.
در ســوم آوریل ۲۰۱۲، کمپانــی تنظیم مقررات 
رســانه ای »BLM« در مونیخ آلمان اعالم کرد که 
پرس تی وی را از ماهــواره »SES Astra« حذف 

می کند، زیرا ظاهراً مجوز پخش در اروپا را ندارد.
 »AsiaSat« در نوامبر ۲۰۱۲ شرکت هنگ کنگی
هم پخش چندین شبکه ایرانی را در شرق آسیا قطع 
کرد و در اکتبر ۲۰۱۲ یوتل ست و اینتل ست پخش 
چندین شــبکه ماهواره ای ایرانی را متوقف کردند، 
اگرچه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پس 
از انعقاد قراردادهایی با شرکت های کوچکتر موفق 
به از سرگیری پخش شد. شبکه انگلیسی زبان پرس 
تی وی در بریتانیا و پس از لغو مجوز رســمی رسانه 
آفــکام به دلیل آنچه نقض قوانین رســانه ای اعالم 
شــده، از ژوئن ۲۰۱۳ قطع شــده است و در همان 
ســال، پس از اعالم تحریم های وزارت خزانه داری 
آمریکا علیه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
پخــش آن در آمریکای شــمالی نیز متوقف شــد. 
همچنین بدون اعالم قبلی، پرس تی وی از پلت فرم 
ماهواره ای گلکســی ۱۹ حذف شد که به آن اجازه 

پخش در ایاالت متحده و کانادا را می داد.

خبــر گزارش

ســازمان رســانه ای »اوج« در تازه ترین محصول خود در عرصه مستندسازی تاریخی، 
ســراغ بازخوانی پرونده اولین فیلم توقیفی ســینمای ایران در سال های پس از انقالب 

رفته است؛ »برزخی ها«.
یکی هنوز هم پای حرف خود ایســتاده اســت و می گوید باید همان کاری را می کردم 
که کردم، یکی به یاد ندارد چه کرده اســت و آن دیگری افسوس می خورد از کرده اش 
و می گوید باید عذرخواهی کنیم بابت آنچه کردیم! این حکایت مشــترک مواجهه همه 
ما آدم ها با »گذشته« اســت. وقتی به بازخوانی کارنامه خود در مقاطع زمانی مختلف 
می نشــینیم، گویی بهتر از قبل می توانیم عملکرد خــود را قضاوت کنیم و در فضایی 
خارج از هیجانات و التهابات گذشته، درست و غلط کارنامه خود را تشخیص دهیم. این 
مهمترین ویژگی گذشت زمان است. در سینمای مستند هم یکی از کارکردهای جذاب 
در فرآیند تولید آثاری که به بازخوانی گذشته می پردازد، همین عنصر است؛ بازخوانی 
فرازهــای مختلف تاریخ معاصر در تمامی حوزه ها اعم از سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و حتی هنری، آن هم از زبان راویانی که ســهم و نقشــی در شکل گیری آن تحوالت 

داشته اند، از این منظر می تواند جذاب و پرنکته باشد.
ســازمان رسانه ای »اوج« که در سال های اخیر تمرکز ویژه ای بر تولید مستندهای بلند 
داشته، این بار و در آستانه برگزاری شانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت«، مستندی 
را آماده رونمایی کرده اســت که الاقل برای اهالی سینمای ایران و فیلم بازها، می تواند 
از کنجکاوی  برانگیزترین آثار باشــد. مســتند »برزخی ها« به کارگردانی عارف افشار، 
مستندی اســت که با هدف بازخوانی پرونده یکی از جنجالی ترین فیلم های سینمای 
ایران در سال های ابتدایی دهه ۶۰ که عنوان »اولین فیلم توقیفی بعد از انقالب« را هم 

از آن خود کرده، مقابل دوربین رفته است. 
عارف افشــار با سابقه خبرنگاری، سراغ افرادی رفته است که هر یک سهم و نقشی در 
فرآیند تولید، اکران و ســرانجام توقیف فیلم ســینمایی »برزخی ها« داشته اند و از این 

منظر روایتی جذاب از این فراز مهم از تاریخ سینمای ایران ارائه کرده است.
به گزارش مهر،آنچه در این گزارش مختصر و به بهانه تولید مستند »برزخی ها« به آن 

پرداخته ایم، مروری کوتاه بر چهار روایت ارائه شده در این مستند است.

روایتاول؛خالقان»برزخیها«
یکــی از برگ  برنده های مســتند »برزخی ها« احتماالً حضور ســعید مطلبی اســت. 
فیلم نامه نویس و کارگردان باسابقه سینمای ایران که احتماالً در سال های اخیر بسیاری 
او را به واسطه نگارش فیلم نامه مجموعه تلویزیونی »ستایش« می شناسند اما سابقه ای 
طوالنی در سینمای ایران به  ویژه در سال های قبل از انقالب دارد. او در حوزه کارگردانی 
از چهره های فعال سینمای ایران در دهه ۵۰ بود و همزمان دستی هم برآتش فیلمنامه 
 نویســی داشــت. جایگاه و اعتبار او به اندازه ای بود که وقتی برخی مدیران سینمایی 
برآمده از انقالب اسالمی، با پیشنهاد ساخت فیلم »برزخی ها« با فیلمنامه ای از او مواجه 
شــدند، از آن استقبال کردند تا بلکه بتوانند زمینه آشتی طیفی از چهره های شاخص 

سینمای قبل از انقالب با سینمای برآمده از انقالب را فراهم بیاورند.
سعید مطلبی با محوریت خبرهایی که درباره آزادی زندانیان در پی حوادث پس از انقالب 
به گوشش رسیده بود، ایده اولیه »برزخی ها« را روی کاغذ می آورد و ایرج قادری به عنوان 
یکی دیگر از چهره های مطرح فیلمسازی در سینمای قبل از انقالب، به عنوان کارگردان با 
او همراه می شود تا این پروژه را به سرانجام برسانند. ایده اجرایی آن ها برای تحقق هدفی 
کــه به دنبالش بودند هم این بود که نقش های اصلی این فیلم را به بازیگران مطرح و به 
نوعی »برند« در سینمای قبل از انقالب بسپارند تا اینگونه به واسطه حضور آن ها در یک 
فیلم »انقالبی«، برادری خود را ثابت کرده و همراهی شان نسبت به تحول بزرگی که در 
کشــور رقم خورده بود، نشان دهند. داستان فیلم هم از این قرار بود: »در روز ۲۲ بهمن 
۱۳۵۷ گروهی مجرم عادی از زندان می گریزند. آن ها که قصد دارند از کشور خارج شوند، 

در دهکده ای مرزی با مردی به نام ســید یعقوب آشنا می شوند که می کوشد با اعمال و 
گفتارش زندانیان را از فرار بازدارد. آن ها ابتدا موعظه های ســید یعقوب را به ریشــخند 
می گیرند، اما به مرور پس از تجاوز ارتش بیگانه به خاک میهن، تحت تأثیر فداکاری سید 
یعقوب و اهالی دهکده قرار می گیرند و از روســتا دفاع می کنند و جان خود را از دســت 
می دهند.« محمدعلی فردین، ناصر ملک  مطیعی، سعید راد، محمدعلی کشاورز و خسرو 
شجاع زاده با همین رویکرد به فیلم دعوت می شوند و در کنار ایرج قادری، ایفای نقش های 
اصلی را برعهده می گیرند. سعید مطلبی به نوعی این گروه را در روایت مستند »برزخی ها« 
نمایندگی می کند. او از زبان همین هنرمندان، توضیح می دهد که ماجرای تولد این فیلم 

چه بود و آن ها چه نگاهی به تحوالت جاری در جامعه داشتند.

روایتدوم؛حامیان»برزخیها«
تولید فیلم »برزخی ها« با همان هدفی که به آن اشــاره شــد، حامیان سفت و سختی 
در بدنه مدیریتی ســینمای ایران در همان سال ها داشت. مهدی کلهر به عنوان معاون 
سینمایی وقت را می توان شاخص ترین چهره در این ترکیب دانست که حضور و روایت 
دســت اولش از مواجهه با عوامل فیلم »برزخی ها« و حواشــی تولید و اکران این فیلم، 

یکی از بخش های جذاب مستند »برزخی ها« است.

اکران»برزخیها«بااستقبالغیرمنتظرهمردممواجهشد
حجت االســالم عبدالمجید معادی خواه که آن سال ها بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد 
تکیه زده بود هم از دیگر مدیران تأثیرگذاری اســت که عالوه  بر روایت نقش خود در 
ماجــرا تولید، اکران و توقیف »برزخی ها«، از فشــارهایی می گوید که در دنباله همین 

جریان به استعفای او از این سمت منجر شد.
واقعیت این اســت که باید پذیرفت، فیلم »برزخی ها« در دوران پر از ســوءتفاهم پس 
از وقوع انقالب اســالمی، در صورت نبود حمایت هایــی از این جنس در بدنه مدیریت 
فرهنگی کشــور، هیچ گاه به سرانجام نمی رسید و بخشی از روایت مستند »بزرخی ها« 
هم ناظر به این واقعیت است که با چرخش مدیران و ورود چهره هایی چون میرحسین 
موســوی در مقام نخست وزیر، سیدمحمد خاتمی در مقام وزیر ارشاد و فخرالدین انوار 
در مقام معاون سینمایی، چالش ها برای این طیف از هنرمندان پررنگ تر و ادامه فعالیت 

آن ها در سینما با حکم »ممنوع الکاری« به طور کامل منتفی شد!
عارف افشــار در مقام کارگردان و راوی مســتند »برزخی ها« روایت نســبتاً کاملی از 
چالش های مدیران وقت ســینمای ایران برای تولید این فیلم و البته دردسرهای آن ها 

برای تن دادن به اولین حکم توقیف در سینمای پس از انقالب، ارائه کرده است.
عبدالمجید معادی خواه  خودش در گفتگویی تجربه آن ســال ها را اینگونه روایت کرده 
اســت: »آن زمان دعــوای مفصلی به وجود آمد که از آقای مخملباف تا آقای مســیح 
مهاجری در آن شرکت داشــتند و علیه من موضع می گرفتند. دعوا بر سر اکران فیلم 
»برزخی ها« بود. این مسئله خودش یک پرونده است که جنجال زیادی درست کرد و 
به همه جا از جمله مجلس هم کشیده شد. بسیجی هم علیه بنده راه افتاد که بخشی 
از آن در مطبوعات آن دوران هست؛ هم مطبوعاتی که آقای خاتمی اداره می کرد، مثل 
کیهان به ما می تاختند و هم امثال آقای مخملباف فریاد »وا اســالما« سر می دادند. در 

آن هیاهو هیچکس نیامد ببیند که اصاًل داستان فیلم »برزخی ها« چیست!«

روایتسوم؛معترضان»برزخیها«
»فیلمبرداری برزخی ها تمام شــد و فیلم را اکران گذاشــتیم. آن وقت آقای محســن 
مخملباف یک روز جمعه با عده ای راه افتادند و طوماری درســت کردند مبنی بر اینکه 
انقالب شــده و ما انقالب کردیم، اما اینها هنرپیشــه های طاغوتی هستند. این آدم ها 
می گفتند بروید دم در ســینماها ببینید چقدر غلغله است، آن وقت مراسم نماز جمعه 

خلوت اســت. این شــد که فیلم من را از اکران کشــیدند پایین! امثال آقای محسن 
مخملباف چنین بساط هایی را زیاد سر من آورده اند.« این روایت ایرج قادری از تجربه 

توقیف فیلمش، به خوبی نشان از ضلع سوم ماجرای »برزخی ها« دارد.
زمانــی که فیلم »برزخی ها« به  رغم تمام چالش ها و دســت اندازها، با زحمت عوامل و 
حمایت مدیران وقت ســینمایی به سرانجام می رســد، پس از استقبال غیرمنتظره در 
همان روزهای نخســت اکران، با واکنش اعتراضی گروهی مواجه می شود که می توان 
آن ها را معترضان »برزخی ها« نام گذاشت. گروهی که براساس روایت راویان در مستند 
»برزخی ها« بدنه اصلی شان در میان طیفی از هنرمندان فعال در حوزه هنری وقت، با 
هدایت و راهبری محســن مخملباف ریشه داشته و بخش عمده ای از مطالبات خود را 

هم در قالب تحرکات خیابانی و فشارهای میدانی مطرح می کردند.

مقالهتندیکهامروزکسیمسئولیتانتشارآنراگردننمیگیرد!
یکی از چهره هایی که در مستند »برزخی ها« گروه منتقدان تولید و اکران این فیلم در 
ســال های ابتدایی بعد از انقالب را نمایندگی می کند و اتفاقاً هنوز هم موضعی مشابه 
همان ســال ها دارد، محمدمهدی عبدخدایی از چهره هــای نزدیک به جریان فداییان 
اسالم است. او به صراحت در مقابل دوربین عارف افشار، از مواضع انتقادی آن سال های 

خود علیه فیلم »برزخی ها« و عواملش دفاع می کند.
در کنار عبدخدایی البته چهره های دیگری همچون ســید ضیا هاشمی به عنوان تهیه 
 کننده ســینما و از چهره های نزدیک به حوزه هنری، فیض اهلل عرب ســرخی به عنوان 
مسئول وقت حراست وزارت ارشاد و یا غالمرضا موسوی به عنوان دبیر سیاسی روزنامه 
کیهان در دوران ســردبیری ســیدمحمد خاتمی هم در فیلم حضور دارند که موضعی 
متفاوت نسبت به عملکرد سابق خود دارند، هرچند بخشی از آن رفتارها و تصمیم ها را، 

تصمیماتی گریزناپذیر در شرایط انقالبی توصیف می کنند.

روایتچهارم؛حسرتهای»برزخیها«
مهمترین نکته درباره مستند »برزخی ها«، موضع مشترک طیفی از دل سوزان سینمای 
ایران اســت که متفق القول تالش دارند تا روایت گر یک »حســرت« باشند. وقتی فیلم 
سینمایی »برزخی ها« از پرده سینماها پایین کشیده شد و به محاق توقیف رفت، همه 
چیز در همین مرحله متوقف نماند و درج مهر »ممنوع الکاری« بر پای پرونده بازیگران 

و عوامل این فیلم، شرایط تلخی را برای آن ها در ادامه فعالیت حرفه ای شان رقم زد.
شــاید تلخ ترین این تجربه ها هم به نام »محمدعلی فردین« ثبت شد که از اوج شهرت 
و فعالیت حرفه ای در ســال های قبل از انقالب، به نــاگاه به  طور کامل فرصت حضور 
در مقابل دوربین ســینما را از دســت داد و این مســئله تبدیل به بزرگ ترین حسرت 
او تا ســال های پایانی زندگی اش شــد. هنرمندی که حاضر به ترک ایران هم نشــد و 
تا اواخر دهــه ۷۰ که در قید حیات بود، تالش های پراکنده برخی ســینماگران برای 
کسب مجوز بازگشتش در مقابل دوربین ناکام ماند. عارف افشار در مستند »برزخی ها« 
بخشــی از روایت خود را به روزهای درگذشت و بدرقه پر افسوس این هنرمند به خانه 
ابدی اختصاص داده و در همین بخش اســت که برخــی راویان در مقابل دوربین این 
مستندساز، صحبت از لزوم طلب بخشش از هنرمندانی را پیش می کشند که به واسطه 
تندروی ها و تصمیمات عاری از مصلحت، هزینه های ســنگینی را در زندگی شخصی و 
حرفه ای متحمل شدند. سازمان رسانه ای »اوج« حاال با سرمایه گذاری در فرآیند تولید 
مســتند »برزخی ها« اثری را به سرانجام رسانده که می توان پیش بینی کرد رونمایی از 
آن در جشــنواره »سینماحقیقت« پیش رو، بسترساز شکل گیری گفتگوهایی جدی تر 
درباره این برش از تاریخ تحوالت سینمای ایران خواهد بود. اما جدی ترین نکته همان 
مسئله ای است که سعید مطلبی به صورت تلویحی در یکی از فرازهای پایانی این مستند 

بر آن تأکید می کند؛ آیا دیگر کسی می تواند از »فردین« حاللیت بگیرد؟
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ذبح مصلحت به پای تندروی ها! 

کسی می تواند از »فردین« حاللیت بگیرد؟

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

برابر رای شــماره 140160312004005325 مورخــه 1401/08/30 موضوع 
کالســه 1401114412004000344 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر صنعتگر فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 130 و شماره ملی 2031525603 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 160 مترمربع جدا شده از پالک 67100 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس شهرک جهاد کوچه 3 پالک 16 بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک بالواســطه از خانم حوا قجقی به متقاضی داشــته، لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 10039 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
 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 140160312004005088 مورخــه 1401/08/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000839 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای جالل الدیــن نظری قوجق 
فرزند دردی بشــماره شناســنامه 2 و شــماره ملــی 2031974637 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 200 مترمربع جدا شده از پالک 5006 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبدکاووس کوی مالنفــس 21 کوچه محبت بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواســطه از عید محمد و خســرو  نفســی، 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: 10037 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
 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 140160312004004074 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1399114412004000452 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی بهار نازی فرزند امان 
بردی بشــماره شناســنامه 312 و شــماره ملی 2031370677 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 134.10 مترمربع جدا شــده از پالک 819 فرعی از 
1-اصلــی واقع درگنبــدکاووس کوی مالنفس کوچه 12 بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از نفس آقا  نفســی، لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 10043 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
 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 140160312004005076 مورخــه 1401/08/22 موضوع 
کالســه 1401114412004000408 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قادر حســینی فرزند شــریف 
بشــماره شناسنامه 2669 و شــماره ملی 2032083329 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 94 مترمربع جدا شــده از پالک 21602 فرعی از 1-اصلی 
واقــع در گنبــدکاووس خیابان دکتــر مفتح) وشــمگیر( بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد 
خریداری ملک ازمحل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 10045 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
 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 140160312004004353 مورخــه 1401/07/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000267 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای عبدالقیــوم دولدی فرزند 
نازمحمد بشــماره شناسنامه 695 و شماره ملی 2031746685 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 120 مترمربع جدا شــده از پــالک 15084 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبــدکاووس امامزاده غربی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک ازمحل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، 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 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 10048 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
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 140160312004005108 مورخــه 1401/08/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000728 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید مهدی هاشــمی فرزند 
ســید محمد بشماره شناسنامه 2695 و شــماره ملی 2031687662 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 130.43 مترمربع جدا شــده از پالک 11232 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان خیام شــمالی کوچه مهدی صاحب الزمان 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از آی جمــال مارامائی، لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، 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: 10053 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان ســند مالکیت المثنی پالک ثبتی 1231 فرعی از ســنگ 89 اصلی مربوط به حوزه ثبتی 
دماوند

آقای حســنعلی حســینی مهر اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشــهادیه گواهی امضا شــده ذیل شــماره یکتــا 140102152568001641 و شــماره ترتیب 
276829 مورخ 1401/09/09 دفتر اســناد رســمی شماره 7 دماوندطی درخواست وارده 13327 
مورخ 1401/09/09 تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت ملک مذکور را نموده که مراتب در اجرای 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بشــرح ذیل آگهی میگردد: ســند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 999/37 متر مربع ذیل ثبت صفحه 223 دفتر 512 امالک بنام حســنعلی 
حسینی مهر ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 113792 صادر و تسلیم گردیده که مالک بشرح فوق 
اعالم نموده اصل ســند خود را بعلت جابجایی مفقود کرده لذا با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت بـــه ملـــک مـــورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این 
آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگرظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت اسناد امالک، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7525
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای احمد پورسعیدباســتناد دوبرگ استشــهادیه گواهی شــده منظم به تقاضای 
کتبــی جهــت دریافت ســندمالکیت المثنــی نوبت اول بــه ایــن اداره مراجعه کرده ومدعی اســت 
ســندمالکیت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک88فرعی جداشده از پنج-اصلی 
واقع دربخش ســه ســبزوارکه متعلق به وی میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده است با بررسی 
دفترامالک معلوم شدمالکیت فوق الذکرذیل شماره دفتر الکترونیک 139520306011005143 
وسندبشــماره چاپی 177089ج94 به نام نامبرده ثبت و ســندصادر وتســلیم شــده است ودفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باســتنادماده120آئینامه قانــون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت 
نزدخود باشدبایســتی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست 
اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی اســت در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی 
نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/525( 

تاریخ انتشار:1401/09/17
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

مزایــده اجاره واحدهای مســکونی موقوفه محمدحســن خلف کربالیی 
محمد-نوبت اول 

اداره اوقــاف وامــور خیریه شــاهرود در نظــر دارد 5 باب واحد 
مســکونی متعلق به موقوفه  محمد حسن خلف کربالیی محمد واقع در 

میدان حجاب  را به اجاره واگذار نماید
متقاضیان می تواندد جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم آگهی مزایده 
به اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان شاهرود واقع در میدان آزادی نرسیده 
به هفت خوان مراجعه و یا با تلفن  32234020 داخلی 15 تماس حاص فرمایند

رضا حاجی حســینی رییــس اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان شــاهرود 
استان سمنان

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

برابر رای شماره 140160312004003220 مورخه 1401/6/8 موضوع کالسه 
1400114412004000210 هیــات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو کاوســی فرزند حســین به 
شــماره شناسنامه 1731 شماره ملی 2031678027 ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده  به مســاحت 104/40 مترمربع جدا شــده از پالک 161 اصلــی واقع در گنبد 
کاووس شــهرک فرمانــداری بخش 09 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از 
حسین محمودیان ،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 10198 
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آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004005073 مورخــه 1401/8/22 موضــوع 
کالســه 1401114412004000422 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 بالمعــارض متقاضی آقای احمد ناطقی پور فرزند ولی 
به شماره شناسنامه 959 شماره ملی 5209597751 ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده  به مســاحت 200 مترمربع جدا شــده از پالک 16525 فرعی از 1 اصلی واقع 
در گنبــد کاووس خیابان فجر کوچــه 13 بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد خریداری ملک 
از محــل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده  ،  لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 10202 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم  حســن تات دارای شماره شناسنامه 0421800275 به شرح دادخواست 
به کالســه 0101045 این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  صدیقه جوشــقانی به شــماره شناســنامه0421622237 درتاریخ  
1401/7/30 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- عبــاس تــات ش ش 0420630740 پســر متوفی2-حســن تات ش ش 
0421800275 پســر متوفی3-محمدتــات ش ش 0421819987 پســر متوفــی4-

اکرم تــات ش ش 0420633571دختر متوفی5-اعظم تــات ش ش 0421815000 
دختــر متوفی6-راحله تات ش ش 0420639519 دختر متوفی7-منصوره تات ش ش 
0420626697 دختــر متوفی8-مریم تات ش ش 0421083603 دختر متوفی.  پس 
از انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

آگهی مفقودی 
ســند و بــرگ ســبز کامیون بــاری فلــزی الونــد -آئومــارک مــدل 1390 به 
رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــالک 861ع54 ایــران 65 بــه شــماره موتور 
ISF38S314189010984 و شــماره شاســی NADV4JBB8AJ052067 بــه نــام 
عیســی آزاد داور با کــد ملــی 3030062945 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.) کرمان(
**************************************************

برگ سبز)شناسنامه(،ســند کمپانی)کارخانه( کارت ،بیمه نامه،پالک، - خودرو 
ســواری هاچ بک   سیســتم پژو تیپ 206TU3 مدل 1397برنگ سفید- بشماره 
شاســی  NAAP03EE1GG559632 شــماره موتور  182A0036507 شماره پالک 
ایــران 84-234ق78-به نــام فریده محمودی  مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
**************************************************

اصل ســند  برگ ســبز خودروی ســمند به شماره شــماره پالک 91 931و29 
وشــماره شاســی 14519970وشــماره موتور 12484072003به نــام علیرضا 

نیرومندمفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است  پارس آباد مغان
**************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز موتور ســیکلت کویر 125CDI مدل 1395رنگ آبی 
شــماره موتور 0125N3C253137 شــماره تنه N3C *** 125K9506072 شماره 
پالک587-53669 به نام ســید صمد شــعبان پور کچبی مفقود شــده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد. ساری
**************************************************

برگ سبز پژو ROA نقره ای-آبی متالیک مدل 1385 شماره پالک ایران44-
692ب28 شــماره موتور 11685025952 شــماره شاســی 15423745 به نام 

سید جمال مومنی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می گردد. ساری
**************************************************

برگ ســبز ســواری کار نیســان پاترول2 درب مدل 1374 رنــگ بنفش نقره 
ای - متالیک شماره موتور Z24021963Z شماره شاسی PNK15Z311538 شماره 
پالک ایران72-957ب77 به نام شــهربانو طاهری شاهاندشــتی مفقود شده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد. ساری
**************************************************

 GTXI ســند مالکیت )برگ ســبز( خــودروی ســواری سیســتم پراید تیــپ
مــدل 1388 رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 2886164 و شــماره شاســی 
s1412288244196 و به شــماره پــالک 34 ه 286 ایران 69 متعلق به یلدا قوجق 
نــژاد فرزند نور محمد  به شــماره ملــی 2021194698 مفقود گردیده واز درجه 

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

ســند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سیستم پراید تیپ 
GTXI مــدل 1388 رنــگ ســفید روغنی به شــماره موتور 2926664 و شــماره 
شاسی s1412288254849 و به شماره پالک 55 ن 957 ایران 69 متعلق به فاطمه 
هاشــمی کریم کشته فرزند  محمد  به شماره ملی 4869643219 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد . گنبد 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یگانه همراه خاورمیانه درتاریخ 1401/09/14 به 
شماره ثبت 605696 به شناسه ملی 14011722998 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
ارائه کلیه خدمات بازرگانی از قبیل تهیه، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش، صادارت 
و واردات و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و لوازم الکترونیکی و مخابراتی مجاز 
و انواع تلفن همراه، رایانه، تبلت، لب تاپ و کلیه لوازم جانبی و تجهیزات سخت 
افزاری و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات کشور، تصدی به 
عملیات حق العمل کاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، جذب سرمایه گذاری 
مجاز داخلی و خارجی . خرید سهام سایر شرکت ها. ایجاد شعب و نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطاء نمایندگی معتبر شرکت های داخلی و خارجی. 
ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی. تولید و انتقال 
دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی. مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از وبه اشخاص حقیقی و حقوقی 
در داخل و خارج از کشور . دولتی و خصوصی، تصدی به عملیات تجارت الکترونیک 
مجاز )به استثنای دارائی دیجیتال( - اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، چهارراه حافظ، کوچه الله، 
خیابان جمهوری اسالمی، پالک 666، پاساژ عالءالدین، طبقه 6، واحد 615.1 کدپستی 
ریال   100,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1139817302
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا کانطوری به شماره ملی 
0055872344 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم ثریا سلیمی به شماره ملی 
0073411736 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
کانطوری به شماره ملی 0055872344 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ثریا سلیمی به شماره ملی 
0073411736 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره هرکدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: 
طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1423507(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود


