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فرهنگ

وزیر کشور تغییر معاونت سیاسی خود را تکذیب کرد

احمد وحیدی وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که زمزمه هایی برای تغییر معاونت سیاسی شما مطرح

میشود آیا بنایی بر تغییر ایشان دارید؟ گفت :بحث جابه جایی مطرح نیست ،معاونت سیاسی وزارت کشور مدتی است کسالت دارند ولی به خاطر
کسالت هایش تصور شده که فعالیت ندارند ولی ایشان به کار خود مشغولند ولی حضور شان به علت کسالت ها کم رنگ است.

خبر

بازیگ ِر ژاپنی که فکر میکند
اجدادش ایرانی بودهاند!

رضا کیانیان با اشاره به ساخت «فرش باد» در  ۲۰سال
پیش ،از بازیگ ِر ژاپنی آن فیلم یاد کرد که آنقدر عاشق
فرهنگ و رسوم کشورمان قرار گرفته و خود را راحت حس
میکرده است که باور داشته حتما یکی از اجدادش ،ایرانی
بوده است.
رضا کیانیان ،روز ( ۲۹خرداد) ۷۱ ،ساله شد .به همین
مناسبت ،موزه سینما ،بخشهایی از گفتوگویش با این
بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر را منتشر کرده است.
کیانیان در بخشی از این گفتوگو ،با اشاره به فیلم «فرش
باد» ساخته کمال تبریزی در سال  ،۱۳۸۱خاطرهای را یادآور
شد و گفت« :هر سال در ژاپن در فصل بهار یک کارناوال
راه میافتد که ریشههایی به شدت سنتی دارد و در آن
یک فرشی از ایران وجود دارد و من هنوز نمیدانم فرش
ایران چه زمانی وارد فرهنگ ژاپن شده است .البته شنیدم
زمانی یک بازرگانی از ایران هدیهای به یک ژاپنی میدهد و
وقتی دنبال مشترکات میگردند آن را پیدا میکنند».او ادامه
داد« :در فیلم صحنهای است که دیگر فرش بافته نمیشود،
همه ناامید میشوند و بازیگر ژاپنی (تاکاآکی انوکی) ،این
سکانس را خیلی جدی بازی میکرد .به او گفتم در ایران
این عصبانیت را نمیفهمند ،زیرا در این لحظه تو باید ناامید
باشی نه عصبانی و همچنین باید بیخیال دنیا باشی و او
در نهایت به همین شکل بازی کرد و خودش را در نقش
رها کرد.
بعدها وقتی برای جشنواره توکیو به ژاپن رفتیم ،همسر
او من را دید و گفت تاکاآکی وقتی از ایران برگشت،
عوض شد و خودش را رها کرد و زندگیمان خیلی بهتر
شده است».کیانیان با بیان اینکه تاکاآکی انوکی عاشق
ایران و مخصوصا اصفهان شده بود ،ادامه داد« :زمانی که
میخواست از ایران برود میگفت مطمئن هستم یکی از
اجداد من ایرانی بوده است زیرا زمانیکه وارد ایران شدم
آنقدر حالم خوب شده که تصور میکنم در خانه خودم
هستم».

آ گهی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1500/710واقع در اهرم-
روستای باغک قطعه  2بخش  4بوشهر -اهرم
علی رست فرزند غالمرضا با تسلیم استشهاد محلی مدعی
است که یک جلد سند مالکیت تحت پالک  1500/710واقع
در قطعه  2بخش  4بوشهر -اهرم واقع در روستای باغک به
شماره دفتر  42صفحه  136ذیل ثبت  5889به شماره سریال
 515077بنام نامبرده و تسلیم گردیده و نامبرده درخواست
صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق اصالح
تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون ثبت اعالم میشود
که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس
از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
تنگستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و
یا سند معامله تسلیم نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/04/01 :
1401040370
شماره 18 :م الف
عیسی رضایی_ رئیس ثبت اسناد و امالک
شهرستانتنگستان
((آگهی تحدید حدود اختصاصی))
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه واقع در
بخش دو بوشهر کوی تنگک اول ملکی خانم مهین فریدون
نسب پالک  3382/111به مساحت  100متر مربع به عمل
نیامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهی
اختصاصی وقت تحدید حدود مورخه  1401/04/25تعیین
و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه
مجاورین بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت میشود که در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30
روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا به اداره ثبت بوشهر
تسلیم نماید معترض مکلف است طبق ماده  74و  86آیین
نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نماید
واال حق او ساقط خواهد شد%.
تاریخ انتشار1401/04/01 :
1401040369
شماره 150 :م الف
شکراله سعادتی_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان بوشهر

خبر

«یاغی»؛ هضم خشونت با چاشنی عشق

تهران -ایرنا -نقطه قوت سریال «یاغی» ساخته محمد کارت
پیشبینیناپذیر بودن آن است .فیلمنامه پیچیده سریال مدام
به مخاطبش رودست میزند و او را به مسیری میبرد که
فکرش را نمیکرده است.
غافلگیرکنندهترین سکانس یاغی جایی است که دوستان
جاوید میخواهند با اجرای یک نمایش مثال پلیسی
شناسنامهاش را تحویل دهند .آنها عملیات سورپرایز کردن
دوستشان را این قدر دقیق اجرا میکنند که مخاطبان همراه
با جاوید جا میخورند .این حس غافلگیرکنندگی در تار و پود
روایت تنیده شده است .پیشبینی کردن مسیر بعدی اتفاقات
برای مخاطبی که داستان را نخوانده ،امری دشوار است .جاوید
آنجا که فکر میکنیم قرار است انتقام بگیرد ،از انتقام پشیمان
میشود .جایی که قرار است گیر بیفتد فرار میکند و زمانی که
در مکانی مطمئن پنهان شده لو میرود.
کارگردان سریال یاغی اگر چه همچون فیلم نخستش ،شنای
پروانه به سراغ قشر جاهلها و التمیرود ولی در مقام
مقایسه فضای متنوعتری دارد .دوربین محمد کارت این بار از
جنوب شهر آغاز میکند و در ادامه به سمت طبقه مرفه بدون
درد میرود.
در شنای پروانه اجتماع الیههای مختلف جاهلها همچون

احسان رحیمزاده | روزنامهنگار

قماربازها ،قمهکشها ،عرق خورها و عرق فروشها را میدیدیم
و و قهرمان و ضد قهرمان از میان این طبقه ظاهر میشد .اما
در سریال یاغی نمایش جنوب شهر و زندگی جاهلی صرفا در
خدمت معرفی شخصیت «جاوید» به عنوان قهرمان داستان
و توصیف مکانی است که او از آنجا برخاسته است .کارگردان
ثابت میکند که هم نسبت به زیر و بم زندگی در پایین شهر
آگاهی دارد و هم مناسبات زندگی مرفهان شمال شهر را به
خوبی میشناسد.
بازی بازیگران و طراحی صحنه تصویری واقعی و ملموس از
جغرافیای اثر ارائه میدهد؛ ولی دوربین روی دست ،کمکی به
واقعگرایی سریال نمیکند و زاید و نمایشی به نظر میرسد.
تفاوت دیگر یاغی و شنای پروانه لحن عاشقانه سریال است که
منجر به تلطیف صحنههای خشن فیلم شده است .رابطه میان
جاوید و ابرا با فراز و نشیبی که دارد از تلخی واقعیت خشن
جاری در زیر پوست شهر کاسته است .در این رابطه عاشقانه
دیالوگ خاصی رد و بدل نمیشود و بار عاطفی بیشتر بر دوش
تصاویر و موسیقی است.
یاغی درباره گروه لمپنهاست و شخصیتی نادر به نام جاوید
است که از دل آن جامعه برخاست ه است .چرا مخاطبی که
هیچ گونه عالقهای به سبک زندگی لمپنها ندارد ،با اشتیاق
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پنجمین اهدای قلب در استان بوشهر
قلب نوجوانی  ۱۷ساله اهل روستای درودگاه دشتستان که  ۲۶خرداد دچار مرگ مغزی شده
بود ،برداشت و برای پیوند به به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد.
قلب نوجوانی که در بوشهر دچار مرگ مغزی شده در تهران زندگی بخش جوانی  ۲۲ساله
میشود.
صبح روز گذشته پنجمین اهداء قلب و نود و نهمین اهدای عضو در استان بوشهر انجام
شد.
در این ایثار ماندگار قلب نوجوانی  ۱۷ساله اهل روستای درودگاه دشتستان که  ۲۶خرداد
دچار مرگ مغزی شده بود ،برداشت و برای پیوند به جوانی  ۲۲ساله به بیمارستان مسیح
دانشوری تهران منتقل شد .کبد و کلیه ها نیز به بیمارستان ابن سینا شیراز منتقل شد.
امروز عمل پیوند در تهران و شیراز برای گیرندگان انجام می شود.
زمان طالیی اهداء قلب  ۴ساعت است که با بالگرد به فرودگاه بوشهر منتقل و با جت
اختصاصی به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شد.
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سریال را دنبال میکند؟ شاید به این خاطر که قواعد زندگی
جاهلی در بخشهایی از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ ما در حال
تکرار است .فقط لمپنها نیستند که چشم دیدن پیشرفتهای
جاوید را ندارند و میخواهند با حاشیهسازی چوب الی چرخ
کار او بگذارند .در طبقات دیگر جامعه نیز افرادی هستند که
اگرچه ظاهرشان بسیار شیک و آراسته است؛ ولی منش و
روششان فرقی با آنچه در سریال میبینیم ندارد .به عبارت
دیگر یک مخاطب عادی که در مسیر ترقیاش با موانع عجیب
و غریب روبرو میشود ،میتواند با جاوید همذاتپنداری کند.
گروه الت و جاهلی که در سریال میبینیم ویژگیهای مشترکی
دارند ،ولی با رنگ آمیزی هوشمندانه کارگردان و فیلمنامهنویس
هر کدام صاحب شخصیت مستقلی شدهاند .آدمهای جنوب
شهری را میتوان به چند دسته تقسیم کرد .اسی (با بازی
امیرجعفری) که گندهالت است و علنا آدمها را لو میدهد و
رشوهمیگیرد .علی گرگین (در نقش عباس جمشیدیفر) ذاتا
تفاوتی با اسی ندارد؛ ولی با رفتاری ریاکاران ه خودش را جلوی
پلیس و غریبهها فردی فرهیخته و مودب جلوه میدهد.
جاوید (با بازی علی شادمان) همچون دو نفر قبلی سردسته
یک گروه است .اما حرف شنوی که نوچهها از او دارند از روی
ترس نیست و نشات گرفته از احترام و رفاقتی دوجانبه است.
جاوید بر خالف بقیه که دنبال خالفکاری هستند ،میخواهد با
تالش و پشتکار پلههای ترقی را طی کند و نان بازوی خودش
را بخورد .همکاری او با سارقان یک همکاری موقت است که
باعث میشود جاوید سریعتر به معشوقهاش (ابرا) برسد.
سماجتی که جاوید از خودش نشان میدهد ،یاغی را بدل
به یک اثر انگیزشی کرده است .او با زندگی در شرایط دشوار،
جنگیدن را خوب یاد گرفته است .جاوید برای گرفتن شناسنامه،
فراری دادن ابرا و موفقیت در کُ شتی تالش میکند و خودش را
به آب و آتش میزند .تماشای سریال برای افرادی قابل توصیه
است که میخواهند یاد بگیرند چگونه بر روی یک هدف تمرکز
کنند و برای رسیدن به رویاهایشان تا آخرین نفس بجنگند.
پس از سریال زخم کاری (ساخته شده بر اساس کتاب بیست
زخم کاری نوشته محمود حسینیزاد) برای دومین بار شاهد
یک اقتباس از کتابی داستانی هستیم .سریال یاغی اقتباسی از
رمان سالتو نوشته مهدی افروزمنش است .تجربه موفقیت این
دو سریال نشان میدهد که فیلمنامههای اقتباسی پشتوانه
تحقیقی عمیقتری دارند و میتوانند حرفهای کمتر گفته شده
را بیان کنند | .ایرنا
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محمدعلی کریمخانی خواننده «آمدم ای شاه پناهم بده»
درگذشت
محمدعلی کریمخانی خواننده قطعه مشهور «آمدم ای شاه
پناهم بده» روز گذشته در  ۷۱سالگی درگذشت.به گزارش
فارس ،محمدعلی کریمخانی خواننده قطعه مشهور «آمدم
ای شاه پناهم بده» ساعتی پیش در  ۷۱سالگی درگذشت.
او متولد سال  ۱۳۲۹در نرجه استان قزوین بود.او از کودکی
به مداحی عالقهمند بود و در محافل و هیأتها در ایام محرم و رمضان مناجاتخوانی و مداحی
میکرد .اولین مداحی خود را در سن  ۱۶سالگی در حرم و والدت امام رضا(ع) با نوای خاص و
رسای خود خواند .او از محضر استاد مرحوم حسین صبحدل بهره برده و توسط ایشان وارد رادیو
شد .پیکر این مرحوم بناست امروز سهشنبه  ۳۱خردادماه از ساعت  ۱۶در استان قزوین ،تاکستان،
روستای نرجه ،میدان ولیعصر(عج) تشییع شود.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1052/436واقع در دلوار قطعه  1بخش  4بوشهر -اهرم
محمود مرادی فرزند مراد با تسلیم استشهاد محلی مدعی است که یک جلد سند مالکیت تحت
پالک  1052/436واقع در قطعه  1بخش  4بوشهر -اهرم واقع در شهر اهرم به شماره دفتر  169صفحه
 100ذیل ثبت  23492به شماره سریال  137258د 98/بنام محمود مرادی فرزند مراد محمد صادر و
تسلیم گردیده سپس به موجب سند رهنی  16653مورخ  1398/05/02تنظیمی دفتر  50بوشهر به مبلغ
 2/848/910/000ریال در رهن شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا در رهن قرار گرفته است که تاکنون
در فک رهن به عمل نیامده است و نامبرده درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب
طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس از انتشار
این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/04/01 :
1401040367
شماره 16 :م الف
عیسی رضایی_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1046/7واقع در اهرم قطعه  1بخش  4بوشهر -اهرم
غالم مرادی فرزند مراد با تسلیم استشهاد محلی مدعی است که یک جلد سند مالکیت تحت
پالک  1046/7واقع در قطعه  1بخش  4بوشهر -اهرم واقع در شهر اهرم به شماره دفتر 153
صفحه  140ذیل ثبت  21403به شماره سریال  034035بنام غالم مرادی فرزند مراد صادر و تسلیم
گردیده و نامبرده درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره
یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس از انتشار این
آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/04/01 :
1401040364
شماره 17 :م الف
عیسی رضایی_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160324001000545مورخ  1401/02/22هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید سلیمان موسوی فرزند سید محمد باقر به شماره شناسنامه 309
کد ملی  3539482644صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشهور به رود
راز به مساحت  53218/76متر مربع در قسمتی از پالک  912اصلی واقع در قریه پوزگاه گناوه خریداری
مع الواسطه از آقای سید محمد باقر موسوی و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
1401040368
شماره/ 147 :م .الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160324001000546مورخ  1401/02/22هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید سلیمان موسوی فرزند سید محمد باقر به شماره شناسنامه 309
کد ملی  3539482644صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشهور به عدن
به مساحت  52255/20متر مربع در قسمتی از پالک  912اصلی واقع در قریه پوزگاه گناوه خریداری مع
الواسطه از آقای سید محمد باقر موسوی و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
1401040365
شماره/ 146 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

ادبیات
یوسفعلیمیرشکاک:

رباعیاندکاندکپرطرفدارترین
قالب شعری میشود
یوسفعلی میرشکاک در آیین
نقد کتاب «شمعدانیها»
شامل گزیده رباعیات
سالهای  1383تا  1399میالد
عرفانپور که  30خرداد از
سوی مرکز آفرینشهای ادبی
حوزه هنری در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری و با اجرای
محمود حبیبیکسبی برگزار شد ،در سخنانی تاکید کرد :رباعی
گاه از شکل اصلی خود خارج و تبدیل به هایکو میشود .به
عنوان نمونه میتوان به برخی رباعیات ابوسعید ابوالخیر اشاره
کرد «چون دایره ما ز پوستپوشان توایم /در دایره حلقه به
گوشان توایم /گر بنوازی زجان خروشان توایم /ور ننوازی هم
از خموشان توایم» که سرشار از ایماژ و معانی ایهامی است یا
میتوان به این رباعی عمر خیام اشاره کرد که «یک چند به
کودکی به استاد شدیم /یک چند به استادی خود شاد شدیم/
پایان سخن شنو که ما را چه رسید /از خاک درآمدیم و بر باد
شدیم» که کلمه یک چند در این رباعی دارای لطف و معنی
خاصی است و گذرا بودن را نشان میدهد.
میرشکاک با اشاره به نمونههای مختلف رباعیهای زیبا
در امثال طالب و بیدل دهنوی تصریح کرد :در سیر رباعی
از رودکی تا مشروطه و دوران معاصر متوجه میشویم که
رباعی محور عمودی داشته و گاه نیز در مصراع آخر گسسته
میشود .این گسستگی در مصراع آخر نوعی دگرگونی است
که دلیل آن ممتاز بودن مصراع آخر است که سایر مصراعها
نیز آن را قدرت میبخشند و در رباعیهای عرفانپور نمونههای
زیادی از آن دیده میشود.وی با بیان اینکه در رباعیهای
عرفانپور با ایماژهای اغلب معطوف به معنا روبهرو هستیم،
افزود :رباعیهای تصویری مانایی و جذابیت خاصی دارند.
میرشکاک تصریح کرد :عرفانپور توانسته انقالبی را در رباعی
ایجاد کند .اوایل انقالب که رباعیسراییهایی را شاهد شدیم
برخی از جمله علی معلم ایرادهایی میگرفتند و این قالب
مانا نشد ولی امروز شاهد رشد رباعیسرایی شدهایم .وی در
ادامه به برخی ویژگیهای رباعیات عرفانپور از جمله استفاده
از واژههای تداعیکننده سابقه ذهنی ،دگرگونی در توالی
مصراعها از نظر معنا و نیز واژههای خالفآمد عادت اشاره
کرد و افزود :اگر تمدن تکنیکی به نابودی زمین ختم نشود،
در عرصه شعر قالب رباعی مجال بیشتری در آینده خواهد
داشت .خاستگاه و مخاطب شعر بهویژه رباعی ،مسایل ازلی
و ابدی از جمله عشق ،مرگ ،دوستی ،هستی ،نیستی ،انتظار،
خداوند و روح است و بیرون از این دایره شعری وجود ندارد.

آ گهی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره  140160324001000531مورخ 1401/02/21
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم فاطمه نجدی فرزند احمد به شماره
شناسنامه  3530005101کد ملی  3530005101صادره از گناوه
را نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  146/91متر
مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در امامزاده گناوه
خریداری مع الواسطه از آقای احمد شفیعی و شرکاء محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
1401040363
شماره 142 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001000455مورخ 1401/02/18
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای محمود برزگر فرزند علی به
شماره شناسنامه  3530101826کد ملی 3530101826
صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
کشاورزی به مساحت  52002/24متر مربع در قسمتی
از پالک  903اصلی واقع در قریه چهار روستایی گناوه
خریداری مع الواسطه از آقای بانو شاهزاده خانم محمدی
و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
1401040366
شماره/ 136 :م الف
محمدچهابدار_
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

