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خبر

با اقتباس از خاطرات جنگ ویتنام

هیاهوهای نسل مدیا

آسیب کرونا به گالریها و اقبال به
نمایشگاههای مجازی
ریحانه پارسا چند روزی است که به ترکیه
مهاجرت کرده و با خبر ساخت فیلمی درباره
زندگیاش خبرساز شده است اما این تنها دلیلی
نیست که پارسا این روزها در صدر اخبار زرد
قرار گرفته است .او در همین چند روز اخیر
جنجالهای زیادی به پا کرده است .چندی پیش
خبر ازدواج و پس از آن طالق او خبر اول صفحات
زرد بود اما آغاز هیاهوی اخیر خبر مهاجرت او به
خارج از کشور بود که سام درخشانی ،بازیگر ،آن
را مطرح کرد اما پس از آن دعوای اینستاگرامی او
با بهنوش بختیاری جنجال تازهای به پا کرد.
در مطلب پارسا آمده بود :خانم بختیاری عزیز
سالم ،امید که حالتون خوب باشه (هر چند من
بعید میدونم) .خانوم جان شما دو سال پیش
حسن نیت و قلب پاکتون رو به من ثابت کردین!
چرا یکبار هم که شده پرده از هزار و یک اتفاق
که باعث این شخصیت بیثبات حزب باد شده
برنمیدارید؟ چرا یک بار قید میلیون میلیون
پولی که بابت مزونها و سالن زیبایی که میروید
«نوش جانتان» را نمیزنید؟ چرا بیخیال این
موبایل کوفتی نمیشید و  ۴۰روز با خود و خدای
خودتان خلوت نمیکنید و به عمق زخمهای رو
روح و روانتان نمیروید؟ از خود فرار میکنید...
ناخودآگاهتان کامنت میگذارد… مردم فحش
میدهند ...و باز یک چسب زخم لجن روی این
جراحت دیرینه نمیزنید؟ شاید من آیینهای از
بیست سال پیش شما باشم ،اما تکرار نسل شما
نتوان بود! با افتخار جنون را سرلوحه خود میکنم
و به دیوانگی میبالم بگذار که هر که هر چه
میخواهد بگوید!
او در ادامه این پست نوشت :چرا یکبار
نمیگویید شبهای زیادی این  ۲۰سال اشک
ریختید ،بقا به هر نحو را به فنا ترجیح دادید که
فقط باشید؟ این بودن چه سود جز چند واریزی
برای شما؟ چون آیینه شما شد این ویدئو دردتان
گرفت و ابراز پشیمانی از نصحیت من کردید؟ من
نصیحت شما را پس میدهم مثل هر آنچه تا امروز
داشتم و به خواست خودم پس دادم و از دست
دادم تا باز خودم را ببینم! واقعیت این است که
من خودم را عاشقانه دوست دارم و هر آنچه دلم
بخواهد انجام میدهم .این دقیقا همان گمشدهای
است که شما چند سالی است در سالنهای

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  261فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  115تحــت شــماره  322485ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 116066صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد شــد  884 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7548

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی بــه وکالــت از اقــای محمــد قــوام صــدری بعنــوان متولــی
محمــد قــوام التجــار طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ  1399/04/24دفتــر  870تهــران
بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت
ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  220فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد کــه
متعلــق بــه موقوفــه مذکــور میباشــد بــه علــت ســهل انــکاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی
دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ ذیــل شــماره ثبــت  330703صفحــه  349دفتــر 1989
بنــام محمــد قــوام التجــار بتولیــت محمــد قــوام صــدری ثبــت و ســند چاپــی  154799صــادر
گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده – 120
اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت
بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه
پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان
بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  890 .م الــف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس
حمید رضا افشار

آگهی فقدان سند مالکیت
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چرا ریحانه پارسا جنجالساز شد؟

لیلی گلستان عنوان کرد

مدیر گالری گلستان با بیان اینکه تمام
نمایشگاههای این گالری تا پایان سال فقط
بهصورت آنالین برگزار میشوند ،در ادامه
اینگونه عنوان کرد که این تصمیم با توجه به
شرایط فعلی جامعه در روزهای کرونایی و با در
نظر گرفتن تجربه موفق برگزاری نمایشگاههای
آنالین ،اتخاذ شده است.
لیلی گلستان در گفتوگو با ایسنا درباره
وضعیت گالریها در ایام کرونا ،اظهار کرد :به
طور کلی گالریها محیطهای کوچک هستند
و گالری گلستان هم از کوچکترین گالری
های تهران محسوب میشود؛ به همین خاطر
اغلب از پیشنهاد بسته شدن گالریها استقبال
و نمایش مجازی برگزار کردند یا اینکه ترجیح
دادند نمایشگاه ها با رعایت کلیه پروتکلهای
بهداشتی برگزار شوند.
او با بیان اینکه «گالریها واقعا ً ضربه
وحشتناک از کرونا خوردند» ،خاطرنشان
کرد :برخی از گالریهایی که در این مدت
باز بودند ،تقریبا تعطیل هستند و فروش و
مخاطب چندانی نداشتند؛ البته در این میان
گالریهایی که نمایشگاه آنالین برگزار کردند و
موفق بودند را میتوان تا اندازهای مستثنی کرد
به شخصه زمانی که میخواستم نمایشگاه «۱۰۰
هنرمند ۱۰۰ ،اثر» را مجازی برگزار کنم ،اصال
فکر نمیکردم که با چنین استقبالی مواجه
شویم .ما از آغاز نمایشگاه تاکنون روزی حداقل
هفت اثر میفروشیم .به همین خاطر هم با
توجه به این تجربه موفق و همچنین شرایط
شیوع ویروس کرونا در جامعه ،تصمیم گرفتم
تا آخر سال نمایشگاه حضوری نداشته باشیم و
فقط نمایشگاه آنالین برگزار کنیم.
گلستان یادآور شد که بر همین اساس با
هنرمندانی که تمایل داشته باشند ،نمایشگاه
آنالین برگزار کنند ،همکاری میکنیم و هیچ
تضمینی هم برای فروش نداریم .اما به هر
حال از برگزاری نمایشگاه حضوری تا پایان
سال معذوریم .بهطور کلی گالریها در این
مدت آسیب بسیار زیادی دیدند و دیگر آن
شور و هیجان سابق وجود ندارد .از سوی
دیگر باید این نکته را هم در نظر داشت که
برگزاری یک نمایشگاه آنالین بسیار سختتر
و پر زحمتتر از برگزاری یک نمایشگاه
حضوری است.

فرهنگوهنر
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نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  241فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  238تحــت شــماره  332526ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167555صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد شــد  873 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7546

یک فیلم جنگی پرستاره در راه است

گروه فرهنگ و هنر – چند روز است که ریحانه پارسا به بمب خبری اینستاگرام تبدیل شده است .خروج ناگهانی او از کشور و بعد از آن حواشی و
دعوای او و بهنوش بختیاری در اینستاگرام و پس از آن کشف حجابش او را به صدر خبرهای زرد آورده است.

آنچه در
این گزارش
میخوانید
البتهروایتی
زرد از سوژهای
زرد است اما
در دل همین
روایت هم نکات
مهمی است
که شاید وقت
آن رسیده که
جامع هشناسان
به آنها توجه
کنند
زیبایی با حفظ سمت انجام میدهید .شما خود را
سالهاست به مردمی که برایشان سردرد خودشان
مهمتر از مرگ شماست فروختهاید! شما بمانید
و هزار کاشهای ناخودآگاهتان!!! ما همه یکی
هستیم ،تنها ابزارمان فرق میکند.
با این پاسخ پارسا بهنوش بختیاری در چند
استوری مکرر اقدام به پاسخ دادن کرد و در چند
استوری نوشت :دنبال پول بودن کار بدی نیست،
خیلیم خوبه ،از راه کثیف به پول رسیدن کار بدیه.
دنبال پول بودن کار بدی نیست ،دنبال هر دقیقه
یه پسر بودن برای پول بله واقعا کار بدیه .دنبال
پول بودن کار بدی نیست ،حرکات زننده دهاتی
کردنم جلوی دوربین برای رسیدن به پول کار واقعا
بد و بسیار چیپیه ،فقط یه بیخانواده میتواند
آنقد گل درشت جلف و هرز باشه .به همه
دوستانم توصیه میکنم تا میتونند دنبال رشد و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318014000743مــورخ  99/07/08هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حجــت الــه عاشــوری فرزنــد قنبــر بــه شــماره شناســنامه 3174
صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  149/3مترمربــع
پــاک  7246فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  11379تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش 29
گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  :روز چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه مــورخ 99/08/28

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی

7567

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318014000747مــورخ  99/07/09هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم خورشــید علیپــور فرزنــد کاظــم بــه شــماره شناســنامه  3صــادره از
لنگــرود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  315/57مترمربــع پــاک
 7263فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  1137تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز
چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه مــورخ 99/08/28

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی

7566

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318014000740مــورخ  99/07/08هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی راونــد فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه  5102صــادره از
املــش در ششــدانگ یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  90مترمربــع پــاک  7245فرعــی مفــروز و مجــزی شــده
از قطعــه  1026تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه مــورخ 99/08/28

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی

7565

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/07/06 – 139960318008002119هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض غامرضــا بابائــی فرزنــد تقــی بــه شــماره شناســنامه  1987صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  203/21مترمربــع بــه شــماره پــاک
 5901فرعــی قســمتی از پــاک  1فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی غامحســن قنبــر زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد 528 .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهار شنبه  99/08/14تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهار شنبه 99/08/29

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7564

مفقودی

کارت خــودروی وانــت ســایپا تیــپ  151مــدل  1393بــه رنگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی  793ب  36ایران
 20و شــماره موتــور  5078045و شــماره شاســی  NAS451100E4907863متعلــق بــه اقــای غامرضــا شــکور
7576
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  141مــدل  1383بشــماره انتظامــی  175س  86ایران  56و شــماره
موتــور  00903343شــماره شاســی  S1482283108591متعلــق بــه اقــای داریــوش حســینی مفقــود و ازدرجــه
7575
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

پول و شخصیت باشن و از هر چی زن و مرد هرزه
دوری کنن .این رمز موفقیت شخصیه و بس ،راه
دیگر جز درستکاری وجود ندارد .آدم بیخانوده
و بیاصالت و بیجنبه و زباله اجتماع رو بزرگ
نکنین ،ته همه این کثافت کاریایی که اینا میکنن
سرابه و در آخر توف تو ذات هر کی که جنبه پول
و معروفیت نداره .ای کاش واسه رد گم کنی آدم
خودشو به شکر خوردن نندازه.
او همچنین خطاب به پارسا نوشت :از سایتهای
شرطبندی خط نگیر ،از اراذل و اوباش خط نگیر،
لنگ اعوامو نکش وسط واسه البی کردنت با
سایتای شرط بندی .لنگ همه چیو نکش واسط
واسه کثافت کاریایی که راه انداختی ،هیچ چیزی
نمیتونه شخصیت کثیف تو رو از مردم پنهان کنه
خورده بچه .که حتی حرفاتم داری خط میگیری.
مردم زنان فاحشه را فراموش نخواهند کرد.

بهنوش بختیاری به صورت خستگیناپذیری به
انتشار استوریهایش ادامه داد .در ادامه پارسا نیز
در پاسخ او چندین استوری منتشر کرد و بختیاری
را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و از جایی ادبیات
به نوعی تغییر کرد که از بیان متن استوریها
معذوریم .این دعوا البته همچنان ادامه دارد.
اما پس از این جنجال بود که پارسا در یک
الیو اینستاگرامی کشف حجاب کرد و حاال تقریبا
تمامی صفحات زرد اینستاگرامی دراینباره
مینویسند.
آنچه در این گزارش خواندید البته روایتی زرد
از سوژهای زرد است اما در دل همین روایت هم
نکات مهمی است که شاید وقت آن رسیده که
جامعهشناسان به ماجرا ورود کنند و علت چنین
رفتارهای هیجانی و بعضا شدید را ریشهیابی کنند
تا بیش از این شکاف بین نسلها را شاهد نباشیم.

آگهــی تغییرات شــرکت ســاباط ســازان معقــول هیرکان ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1506و شناســه ملــی 14007502632
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399،07،01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :یوســف معقولــی
بــه شــماره ملــی  2249758662بــه ســمت عضــو و رئیــس
هیــات مدیــره و مدیــر عامــل  ,مجتبــی غیــاث بــه شــماره ملــی
 2249980241بــه ســمت عضــو و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ,
معصومــه نظــر نوکنــده بــه شــماره ملــی  2249563357بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت دوســال انتخــاب شــدند .کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور موسســه از قبیــل چــک  ,ســفته ,
بــروات  ,قراردادهــا و همچنیــن اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا
امضــا آقــای یوســف معقولــی (مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره
) بــه همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (7578 )1037117

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع شــادی پالســتیک بابــک
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1493و شناســه ملــی
 10240045159بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،06،20تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد
 .1 :الــف )-آقــای محمدافتخــاری ســوال کدملــی–1464557616
آقــای حســن افتخــاری ســوال کدملــی -1464556229آقــای فرهاد
تکلــوی نــژاد کدملی6038992871بســمت اعضــای اصلــی هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند .آقــای مصطفــی دانش
بــه کدملــی 6039708581بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای
هوشــنگ نــوری ایمانــی بــه کدملــی  1465420479بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال انتخــاب شــدند .روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای بعــدی شــرکت
انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (7579 )1035647

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــالک  259فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر امالک
شــماره  2003صفحــه  112تحــت شــماره  322484ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 116065صــادر گردیــده اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد شــد  883 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7549

یک فیلم جنگی با بازی تام هاردی ،تای
شرایدن ،استیون جیمز و بیل اسکارزگارد در
دستور ساخت قرار گرفت.
به گزارش مهر به نقل از ددالین ،فیلم جنگی
«چیزهایی که با خود بردند» با بازی شماری
از بازیگران مشهور از جمله تام هاردی نامزد
اسکار بازیگر «مد مکس» ،تای شرایدن بازیگر
«ماد» ،استیون جیمز نامزد گلدن گلوب بازیگر
«اگر خیابان بیل میتوانست حرف بزند»،
بیل اسکارزگرد بازیگر «آن» ،پیت دیوید
سن ،اشتون سندرز بازیگر «مهتاب» ،مارتین
سنسمایر ،مویسس آریاس و انگس کلود
ساخته میشود.
در حالی که انتخاب گروه بازیگرانی جوان در
این حد از شهرت کمتر میتواند ممکن شود،
همه این گروه ،بازیگران فیلمی خواهند بود که
درباره جنگ ویتنام ساخته میشود .گفته شده
انتخاب بازیگران هنوز به پایان نرسیده است.
روپرت سندرز این فیلم را با اقتباس از
مجموعه داستانهایی از تیم اوبراین درباره
سربازان جوان و تجربیاتشان در جنگ ویتنام
میسازد .سندرز پیشتر فیلم «سفید برفی و
شکارچی» را کارگردانی کرده بود.
نوشتن فیلمنامه اقتباسی این فیلم بر عهده
اسکات بی .اسمیت نامزد اسکار است.
فیلمبرداری این فیلم قرار است اوایل سال
 ۲۰۲۱در تایلند انجام شود .تام هاردی با کمپانی
«هاردی سان اند بی کر» از تهیهکنندگان فیلم
خواهد بود .داستان فیلم درباره مردان جوان
گروه «آلفا کمپانی» است؛ گروهی از سربازانی
که در طول جنگ در میدان نبرد زمینی
جنگیدند .آنها از یک دهکده به دهکده دیگر و
در میان هرج و مرج و سردرگمی جلو میرفتند
و تالش داشتند تا در هزارتویی روحی ،جسمی
و عاطفی از پا نیفتند و برای بقای عقالنیت،
بیگناهی و بقای یکدیگر مبارزه کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی بعنــوان متولــی محمــد قــوام التجــار طبــق
وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ  1399/04/24دفتــر  870تهــران بــه اســتناد دو
بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافت ســند
مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــالک  629فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه
مشــهد کــه متعلــق بــه موقوفــه مذکــور مــی باشــد بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده
اســت بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد ششــدانگ ذیــل شــماره ثبــت 333351
صفحــه  319دفتــر  2009بنــام محمــد قــوام التجــار بتولیــت محمــد قــوام صــدری
ثبــت و ســند چاپــی بشــماره  0537279صــادر گردیــده اســت دفتــر امــالک بیــش از
ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده  – 120اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک
نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه
ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف
مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند
مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صورت
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیت
یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه
متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  872 .م الــف
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هیــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میانــدواب بشــرح زیــر تصرفــات مفــروزی
و مالکانــه اشــخاص را تاییــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــده اســت پــس از نشــر اگهــی
ســند مالکیــت رســمی صــادر و تســلیم گــردد و علیهــذا در اجــرای مــاده  3قانــون مذکــور و اییــن نامــه اجرایــی
ان مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق اگهــی مــی
شــود و چنانچــه اشــخاص اعتــراض داشــته باشــند حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از انتشــار اولیــن اگهــی اعتــراض
کتبــی خــودر ا مســتقیما بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میانــدواب تســلیم نمــوده و بایــد یکمــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نماینــد
در غیــر اینصــورت ســند مالیکــت مــورد تقاضــای متصــرف بــر اســاس مدلــول رای صــادره در حــدود و مقــررات
صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد بــود  – 1رای شــماره
 139960313006003983و مورخــه  1399/08/07تقاضــای اقــای ایــرج جلیــل زاده فرزنــد غالمحســین مبنــی
بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب خانــه قســمتی از پــالک  2896فرعــی از یــک اصلــی بخــش 14
مراغــه حــوزه ثبتــی میانــدواب واقــع در میانــدواب خریــداری شــده از خانــم هــا فریــده و عظیمــه همگــی عبــداهلل
زاده پرونــده هیــات  98-572بــه مســاحت  102متــر مربــع کــه بــرای آن پــالک  29339فرعــی تعییــن شــده
اســت  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/29 :
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برابــر رای شــماره  139960318014000770مــورخ  99/07/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد تقــی خســروی صدفــی فرزنــد محمــد هاشــم بــه شــماره شناســنامه
 71صــادره از املــش در ششــدانگ یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  87/59مترمربــع پــالک  1258فرعــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک  325فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بانــو
ایراندخــت امینــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :روز چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه مــورخ 99/08/28
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318014000762مــورخ  99/07/14هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای خانعلــی جهانــی پــور فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 447
صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  175/20مترمربع
پــالک  7244فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  121تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش 29
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  542 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  :روز چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه مــورخ 99/08/28
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