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تلویزیون
احتمال پخش «بچهمهندس»۳
در ماه رمضان

پیش��نهاد تهیهکننده «بچهمهندس »۳پخش
در ای��ام ماه مبارک رمضان اس��ت.به گزارش
تس��نیم« ،بچهمهندس» گام اولیه خودش را
در ماه رمضان دو س��ال قبل برداشت .سریالی
که ماجرای آن به پرورش��گاهی به نام «خانه
خورش��ید» برمیگش��ت .علی غفاری و سعید
س��عدی کارگردان و تهیهکننده این س��ریال
تلویزیونی بودند .این سریال ،نوجوانی و جوانی
شخصیتی به نام «جوادی» را مطرح میکرد.
حاال «بچه مهندس» به فصل س��وم رسیده و
در روزهای فیلمبرداری قرار دارد.حسن وارسته
نویسنده فصل س��وم «بچه مهندس» است و
نقش ج��وادی را روزبه حصاری بازی میکند.
ای��ن روزها گروه «بچهمهن��دس» در فرمانیه
مشغول تصویربرداریاند .روزبه حصاری پیش
از این در س��ریالهای «یادآوری» و «تاریکی
شب روشنایی روز» هم به ایفای نقش پرداخته
است.البته به تعبیر سعید سعدی ،روزبه حصاری
از دانشآموختگان مدرسه تیزهوشان است و تا
حدودی ش��خصیت علمیاش با نقشی که در
حال ایفای آن است ،همخوانی دارد.تهیهکننده
سریال«بچهمهندس»3بااشارهبهتصویربرداری
در بهمنم��اه به خبرنگار خبرگزاری تس��نیم،
گفت :االن گروه «بچهمهندس» در ش��رکتی
حوالی شادآباد فیلمبرداری میکنند؛  75درصد
کار تصویربرداری ش��ده اس��ت و انشاءاهلل تا
اوایل بهمنماه کار تصویربرداری تمام میشود.
وی در خص��وص زمان پخش س��ریال ،تأکید
کرد :پیش��نهاد ما به پخش ش��بکه  2ایام ماه
مبارک رمضان  1399اس��ت اما بس��تگی به
تصمیم خودشان دارد.
فصلهای جدید سریال
«از سرنوشت» زمستانی شدند

تهیهکننده سریال تلویزیونی شبکه  ۲سیما از
پخش در فصل زمس��تان خبر داد.به گزارش
تس��نیم ،روزه��ای فیلمبرداری فصل س��وم
س��ریال «از سرنوشت» در بیمارستانی حوالی
ش��مال تهران میگذرد و گروه در تالش��ند تا
بهمنم��اه کار را به پایان برس��انند .علیاکبر
تحویلیان تهیهکننده این س��ریال تلویزیونی
در گفتوگویی با خبرنگار خبرگزاری تس��نیم
اعالم کرد که سه فصل این سریال در فصل
زمستان روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت.
وی با اش��اره به اینکه دو فصل سریال مراحل
فنی را میگذرانند ،گفت :محس��ن چاووش��ی
تیتراژ پایانی سریال را خوانده ،دو فصل سریال
مراحل فنی را میگذرانند و به زودی در اختیار
شبکه قرار میگیرند.

فرهنگ کتابخوانی را از کودکی به فرزندانمان یاد دهیم

نویس��نده کتاب «ب��رای زین اپ» گفت:
روزه��ای مختلف زیادی در طول س��ال
ب��ا نامهای متعددی در تاریخ ثبت ش��ده
اس��ت ،اما آنچه قابل توجه اس��ت اینکه
عدم وجود برنامه ریزی کالن و مناس��ب
ب��رای هریک از این روزه��ا و یا هفتهها
وجود نداش��ته و ندارد همین امر س��بب
ش��ده ت��ا این روزه��ا در حد ی��ک روز و
ی��ا در حد هم��ان یک هفت��ه باقی بماند

و نتوان��د موج قابل توجهی را در س��طح
جامعه ایجاد کند.سمیه اسالمی در گفت
و گ��و با میزان اظهار داش��ت  :برگزاری
برنامههایی همچون هفته کتاب و یا روز
کت��اب و کتابخوانی قطع�� ًا تاثیر مطلوبی
بر اف��کار عمومی دارد و توج��ه مردم را
به موضوع کتاب جل��ب میکند اما تاثیر
بنیادین��ی در س��رانه مطالعه در کش��ور
ندارد.وی ض��رورت اج��رای برنامههای

ارزش��مند و تاثیرگذار برای نسل را مورد
بررسی قرار داد و ابراز کرد :در طی هفته
کت��اب برخی م��دارس دان��ش آموزان و
ک��ودکان را به بازدی��د از کتابخانهها و یا
برخی از انتش��اراتیها میبرند ،این عامل
باعث میش��ود تا کودکان با فضای نشر
و فضای کتابخانهها آش��نایی بیش��تری
پی��دا کنند و جذابیت آن س��بب ش��ود تا
به س��وی فرهن��گ کت��اب و کتابخوانی

گرای��ش بیش��تری پیدا کنن��د باید توجه
داش��ت که پایههای فرهن��گ مطالعه از
دوران کودک��ی و نهاده میش��ود ،چنین
هفتههایی که بتواند کودکان را با فضای
کتاب و کتابخوانی آشنا کند بسیار مهم و
ارزشمند است.اسالمی تاثیر برگزاری روز
کت��اب کتابخوانی همچنی��ن هفته کتاب
را رویکردی قابل توجه دانس��ت و تاکید
ک��رد :برنامههایی که در این هفته برگزار

فروش فوق العاده فیلم آسیایی
در گیشه سینمای جهان

میش��وند برنامههای ارزشمند است ،اما
ب��رای جامعه م��ا این رویک��رد نمیتواند
تاثیر قابل توجهی بر سرانه مطالعه داشته
باش��د و عالقه به کتاب خواندن را تا حد
قابل توجه و یا زیادی افزایش دهد.

مادر شهید امنیت :عاشق میدان سوریه بود اما در تهران شهید شد

اگر  ۱۰پسر دیگر هم داشتم در راه انقالب میدادم

فیل��م س��ینمایی «زمی��ن س��رگردان» به
کارگردان��ی «فرانت وو» کاری از س��ینمای
چین توانسته طی سال جاری با فروش فوق
الع��اده  ۷۰۰میلیون دالری رتبه دهم جدول
فروش س��ینمای جهان را از آن خود نماید.
به گ��زارش میزان ،فیلم س��ینمایی «زمین
سرگردان» به کارگردانی «فرانت وو» کاری
از س��ینمای چین توانسته طی سال جاری با
فروش فوق العاده  ۷۰۰میلیون دالری رتبه
دهم جدول فروش س��ینمای جهان را از آن
خود نماید.زمین سرگردان در حالی توانسته
ب��ه این فروش دس��ت پیدا کند ک��ه آثاری
همچون مالیفیس��نت ،چگونه اژدهای خود
را تربیت کنیم ،گودزیال ،روزی روزگاری در
هالیوود و شازم طی سال جاری کمتر از این
اثر فروش داشته اند .در خالصه داستان فیلم
زمین سرگردان آمده است :خورشید در حال
مرگ بود ،مردم سراسر جهان سیگنالهای
غ��ول پیکر را ب��رای حرکت زمی��ن از مدار
خود و زمین به یک سیستم ستارهای جدید
س��اختند.با این حال ،س��فر  ۲۵۰۰س��اله با
خطرات غیرمنتظ��ره همراه بود ،و به منظور
نجات بش��ریت ،گروهی از جوان��ان در این
عصر سرگردان به شدت به مبارزه پرداختند
و برای بقای همه تالش کردند.سال گذشته
نی��ز دو فیلم از ده فیلم پرفروش س��ینمای
جهان در اختیار س��ینمای چین بود و امسال
فیلم زمین س��رگردان با قدرت چند برابری
ظاهر شده است.
فیلم خانوادگی
بازیگر فیلمهای اکشن نفروخت

گ�روه فرهنگ�ی  :مادر ش��هید مدافع امنیت،
مرتض��ی ابراهیمی میگوید :مالرد ش��لوغ
شده بود .مرتضی هم سه روز شبانهروز برای
حفظ امینت ش��هر آنجا حضور داشت و خانه
نمیآمد.
به گزارش تس��نیم  ،ش��هید مداف��ع امنیت
پاس��دار مرتض��ی ابراهیمی متول��د  1363و
فرمانده گ��ردان امام حس��ین(ع) مالرد بود
که در ناآرامیهای منطقه مالرد برای ایجاد
امنیت در محل اغتش��اش حضور داش��ت و
توس��ط چاقوی اشرار به ش��هادت رسید .او
یکی از مدافعان حرم اهلبیت(ع) در س��وریه
نیز بود .شهید ابراهیمی فرمانده شهید مدافع
حرم ،عباس آبیاری و همرزم شهید مصطفی
صدرزاده و شهید محمد آژند بود .این شهید
35ساله ساکن شهریار بود که از او دو فرزند
40روزه و 7ساله بهیادگار مانده است.
اعراب��ی ،مادر ش��هید مرتض��ی ابراهیمی از
خصوصی��ات اخالقی فرزن��دش میگوید :از
بچگ��ی در هیأت امام حس��ین بزرگ ش��د،
شوخطبع بود و با همه شوخی میکرد ،بگو و
بخند زیادی داشت ،دل هیچ کس را نشکست.
هیچ ک��س از او بدی ندید و همه وقتی خبر
شهادتش را میشنوند ناراحت میشوند .خدا را

شکر که به باالترین درجهای که میتوانست
یعنی شهادت رسید .لیاقتش شهادت بود ،اگر
میمرد برای ما تأس��ف داشت ،نوکر و مداح
امام حس��ین(ع) بود ،همیشه در هیأت برای
امام حس��ین(ع) میخواند ،نمیدانم امس��ال
چهچیزی و چگونه خواند که عین علی اکبر
امام حسین(ع) به شهادت رسید و او را ا ِربا ا ِربا
کردند.او ادامه میدهد :عازم س��وریه بود که
گفته بودند "جا پر ش��ده ،برگردید و بار دیگر
اعزام شوید ،".عاشق حضور در میدان سوریه
بود ،اما در تهران ش��هید شد فرمانده گردان
بود ،با سربازانش که داشتند در منطقه گشت
میزدند ،س��ربازان گفتند "شما جلو نروید و
در منطق��ه بمانید" ،ام��ا او گفته "من جلوتر
میروم تا اگر خطری باش��د من با آن مواجه
شوم ،".جانش را در دستش گرفت و رفت تا
سربازانش به خطر نیفتند ،شجاع بود و راضی
نبود به پای کسی سنگ بخورد.
مادر ش��هید مداف��ع امنیت با اش��اره به روز
ش��هادت فرزن��دش میگوید :مالرد ش��لوغ
شده بود .مرتضی هم سه روز شبانهروز برای
حفظ امینت ش��هر آنجا حضور داشت و خانه
نمیآمد .من تلفنی ب��ا او صحبت میکردم،
میگفت "مادر ،نترس هیچ خبری نیست،".

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی بابل
نظ��ر به دس��تور م��واد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب ، ۲۰/۹/۱۳۹۰امالک متقاضیانی
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی بابل
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در چماز کال پالک اصلی  ۲۸۰۲بخش ۱
 ۸۰فرعی سید محمود عمادی چاشمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیدر آن که ۸۸
س��یر و ۱۳مثقال و ۸نخود و ۲گندم عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۳۲۱.۸۶متر مربع خریداری
بدون واسطه از سید طاهر عمادی چاشمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در هتکه پشت پالک اصلی  ۲۸۰۶بخش ۱
 ۴۰۴فرعی نجیبه بابا پور درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۷.۷۸
متر مربع خریداری بدون واسطه از علی بیگلری مالک .
امالک متقاضیان واقع در تراجی کال-دیو دشت پالک اصلی  ۲۸۱۰بخش ۱
 ۴۸فرعی علی کاویانی فر وعباس رستمی راد هر یک نسبت به سه دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  ۲۷۲۳متر مربع خریداری بدون واسطه از حجت اله عنایتی مالک .
امالک متقاضیان واقع در درزیکال نصیرایی پالک اصلی  ۲۸۱۹بخش ۱
 ۶۵۹فرعی مفروز از  ۲۳۹منیر السادات حسین زاده درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۲۱۰.۹۰متر مربع خریداری بدون واسطه از سید ربیع حسین زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  ۲۳۲۶بخش ۲
 ۱۱۵۶۴فرعی مفروزی  ۳۵۴حسنجان جلیل زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۲۱۰.۲۰متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد گل براری مالک .
 ۱۱۵۶۵فرعی سهیال سیالخوری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۴۹.۲۶
متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم رحمت نژاد مالک .
 ۱۱۵۶۸فرعی مفروزی  ۴۲۰زهره حسینعلی زاده امیر کالیی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۱۷۲.۹۰متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن کریمی حمزه کالیی مالک .
امالک متقاضیان واقع در بازگیر کال پالک اصلی  ۲۵۰۸بخش ۲
 ۵۳۷فرعی مفروزی  ۲۹ابراهیم رضایی بازگیری نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 ۲۳.۹۰متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان رضایی مالک .
 ۵۳۸فرعی مفروزی  ۲۹ابراهیم رضایی بازگیری نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 ۲۴.۲۰متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان رضایی مالک .
۵۳۹فرعی مفروزی  ۲۹ابراهیم رضایی بازگیری نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 ۲۸.۳۸متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان رضایی مالک .
 ۵۴۰فرعی مفروزی  ۲۹ابراهیم رضایی بازگیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۶۵۰.۹۱متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان رضایی مالک .
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۳۵۹۰بخش ۲
 ۸۲فرعی ابوذر خلیل پور درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۷۰.۸۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از مختار خلیل پور درزی مالک .
امالک متقاضیان واقع در مرز گردن پالک اصلی  ۳۶۲۰بخش ۲
 ۸۷فرعی سید حمیده نوشیروانکالیی وسیده خدیجه نوشیروانکالیی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع

میگفتم "بی��رون نرو ،".میگف��ت "کار ما
همی��ن اس��ت که حضور داش��ته باش��یم تا
اش��رار نتوانند به اهدافشان برسند" .درگیری
پیش آمد و به ش��هادت رس��ید .هیچ چیز به
م��ن نگفتند .من دلنگرانش ب��ودم و بعد از
غروب که آخرین تماس تلفنی را با مرتضی
داش��تم به او گفتم "زیاد تماس بگیر تا من
بتوان��م تلفنی صدایت را بش��نوم و نگرانیام
برط��رف ش��ود" .از آن ب��ه بعد خیل��ی با او
تماس میگرفتم اما جوابگو نبود و گوشیاش
خاموش بود .آخر سر به پایگاهش زنگ زدم
و گفتم "از مرتضی چهخبر؟ هرچه به او زنگ
میزنم پیدای��ش نمیکنم ،".گفتند "یکی از
بچهها زخمی ش��ده و پی��ش او رفته تا او را
به بیمارستان برساند" .مرتب به بیمارستانها
زنگ میزدم تا از او خبر بگیرم اما هیچ کس
جواب درس��تی نمیداد .ساعت  12شب بود
که خبر شهادتش را شنیدم.
مادر ش��هید ابراهیمی با بی��ان اینکه انتظار
شهادت فرزندش را داشت ،میگوید :همیشه
فکر میکردم ش��هید شود ،همیشه میآمد و
میگفت "مادر ،دعا کن ش��هید شوم ،".من
هم میگفتم "حاال زود است بگذار 120ساله
شوی بچههایت را بزرگ کنی و سروسامان

بده��ی آن موق��ع در پی ش��هادت باش،".
میگف��ت "ن��ه ،آن موقع خیلی دیر اس��ت.
شهادت باید در جوانی نصیب شود".
او به نگاه فرزندش به نحوه آش��وب اش��رار
خیابان��ی پرداخت��ه و میگوی��د :مرتض��ی
میگفت "اینها منافق هستند ،مردم عادی
کاری ندارند" .ما هم میدانیم شهدا زندهاند
و دشمنانی که بهدنبال آشوب بودند کمرشان
شکست و نابود شدند .خودشان هم بهخوبی
میدانند که آمریکا در این بازی بازنده است.
درخ��ت انقالب ما با خون همین ش��هیدان
آبیاری میش��ود .هرچه بیشتر شهید بدهیم
درخت انقالب شکوفاتر میشود .خون امام
حسین باعث شده بعد از  1400سال اسالم
و انقالب ما تا کنون پابرجا بماند .ضدانقالب
با این کارها فقط ریش��ه خودشان را میزنند
اما ریش��ه درخت انقالب هرچ��ه میگذرد
محکمتر میش��ود.مادر ش��هید ابراهیمی از
توقعش نس��بت به پیگیری مطالبات مردم
چنی��ن میگوی��د :از دول��ت میخواه��م به
مشکالت ملت برسند ،جلوی سوءاستفادهها
را بگیرند ،چرا برخی مسئولین برای خودشان
تنها میتازند .ما خ��ون دادیم که انقالب را
نگه داریم .من یک پس��رم را در راه انقالب

از ش��ش دانگ یک باب ساختمان قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۰۰.۸۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از ارثیه از سید ابو القاسم نوشیروانکالیی مالک .
امالک متقاضیان واقع در دیو کال پالک اصلی  ۴۸۶۲بخش ۲
 ۱۴۴۱فرعی مفروزی  ۲۱۰فرج اله آقاجان پور نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۳۳۶.۶۷متر مربع خریداری بدون واسطه از ساره علی اکبر پور مالک .
امالک متقاضیان واقع در ولیگ دان پالک اصلی  ۴۸۶۴بخش ۲
 ۴۲۹فرعی از  ۱۷۹س��یدمحمد تقی قریشی امیری ورقیه رحمانی شاه کیله هر یک نسبت به سه دانگ
مش��اع از اعیانی ششدانگ یک باب خانه به انضمام  ۲۳س��یر و ۱۳مثقال و ۱۴نخود وده سی وسوم
نخود شش دانگ عرصه آن که باقیمانده عرصه آن وقف اوقاف وهالل احمر میباشد به مساحت ۱۴۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اصغر امید بخش مالک .
امالک متقاضیان واقع در بندار کال پالک اصلی  ۴۸۶۵بخش ۲
 ۳۷۵۲فرعی محس��ن امیر سلیمانی نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳سیر و۱۱
مثقال و ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ ویک س��یر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل
احمر و۲۳س��یر و ۸مثقال و۱۱نخود وقف عامویک س��یر و ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی اس��ت  ۲۳به
مساحت  ۲۴۴.۳۵متر مربع خریداری بدون واسطه از علی تیموری مالک .
 ۳۷۵۳فرعی س��ید کمال الدین حس��ینی نسبت به شش��دانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳سیر
و ۱۱مثق��ال و ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ ویک س��یر و ۸مثقال و ۶نخود وقف
هالل احمر و ۲۳سیر و ۸مثقال و ۱۱نخود وقف عام ویک سیرو ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی است به
مساحت  ۲۳۳.۲۹متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین زاده نوری مالک.
 ۳۷۵۴فرعی محمد بابایی جلودار وحس��ن صادقی نیا هر یک نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳س��یر و ۱۱مثقال و ۹نخ��ود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵
دانگ ویک س��یر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل احمر و ۲۳س��یر و ۸مثقال و ۱۱نخود وقف عام ویک
سیرو ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی است ه به مساحت  ۱۸۱متر مربع خریداری بدون واسطه از صادق
زارع پور مالک.
 ۳۷۵۵فرعی احمد خیر اله پور س��رایی نسبت به شش��دانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام  ۱۳سیر
و ۱۱مثق��ال و ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ ویک س��یر و ۸مثقال و ۶نخود وقف
هالل احمر و ۲۳سیر و ۸مثقال و ۱۱نخود وقف عام ویک سیرو ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی است به
مساحت  ۱۶۰.۴۰متر مربع خریداری بدون واسطه از محسن کاشانی مالک .
 ۳۷۵۶فرعی رضا خدا بخشی نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه بهانضمام  ۱۳سیر و ۱۱مثقال
و ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل  ۵دانگ ویک سیر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل احمر و۲۳
سیر و ۸مثقال و ۱۱نخود وقف عام ویک سیرو ۳مثقال و ۲۲نخود ثلث باقی است به مساحت ۵۱۱.۰۹
متر مربع خریداری بدون واسطه از میر محمد حسن پور مالک .
امالک متقاضیان واقع در صادق کال پالک اصلی  ۴۸۶۸بخش ۲
 ۱۴۹۱۴۹فرعی مفروزی  ۲کبری شریفی جلودار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۷۵.۳۶متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین کاظمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در حیدر کال پالک اصلی  ۴۸۶۹بخش ۲
 ۲۹۴۱فرعی علی اصغر رستمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۸۶.۰۰
متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین رستمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک اصلی  ۱بخش ۶
 ۱۵۲فرعی هاجر طالبی طلوتی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که در آن  ۹۲سیر
مشاع از  ۲۴۰سیر شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۳۷۰.۹۰متر مربع خریداری بدون

دادم ،دو پس��ر دیگر دارم ،اگر الزم باشد دو
پسر دیگرم را هم در این راه میدهم .اگر 10
پسر دیگر هم داشتم ،میدادم .این شهید دو
فرزند 40روزه و پسر 7ساله دارد که مادرش
میخواهد این دو فرزند را هم مثل پدرشان
شجاع و انقالبی بزرگ کند ،پا جای پای پدر
خواهند گذاش��ت .ما پشت رهبر و انقالبمان
ایستادهایم.او ادامه میدهد :قاتل پسرم یک
نف��ر نبود ،یک لش��کر او را دوره کردند و به
شهادت رساندند .مرتضی برای خودش یلی
بود و بهتنهایی کسی نمیتوانست حریفش
باش��د .قد و قامت بلندی داش��ت و تابوتی
اندازهاش نمیش��د .برای او جداگانه تابوت
س��اختند ،مثل صاحب اسمش رشید و قوی
بود ،همیش��ه به من میگفت "مادر ،نترس
من حریف همه هس��تم" .رابط��ه مرتضی
با ش��هدای مدافع حرم خیلی خ��وب بود با
ش��هید صدرزاده و آژن��د و ابیاری اهل یک
هیأت بودند و در هیأت با هم دوس��ت شده
بودند ،همیش��ه میگفت "مام��ان ،دعا کن
برایم .م��ن از رفقایم عقب مان��دهام .آنها
همه شهید ش��دند .مصطفی و محمد رفتند
اما من ماندهام" .در نهایت هم به دوس��تان
شهیدش پیوست.

"دواین جانس��ون" بازیگر پ��رکار و ثروتمند
س��ینمای جهان همواره ب��ا آثار پرفروش به
س��ینمای هالیوود راه یافته ،اما سال ۲۰۱۹
با فیلم "مبارزه با خانواده من" س��ال خوبی
برای وی نبوده و پس از یک ماه تنها موفق
به فروش  ۳۹میلیون دالر در هالیوود ش��ده
اس��ت.به گزارش میزان" ،دواین جانسون"
بازیگ��ر پ��رکار و ثروتمند س��ینمای جهان
همواره با آثار پرفروش به س��ینمای هالیوود
راه یافته ،اما س��ال  ۲۰۱۹با فیلم "مبارزه با
خانواده من" س��ال خوبی برای وی نبوده و
پ��س از یک ماه تنها موف��ق به فروش ۳۹
میلیون دالر در هالیوود شده است.این فروش
برای فیلم س��ینمایی مبارزه ب��ا خانواده من
باعث شده تا جدیدترین فیلم دواین جانسون
در رتب��ه  ۸۹جدول فروش جهانی قرار گیرد
و به نوعی اتفاق��ی ناراحت کننده برای این
بازیگر رقم بزند ،البته جانس��ون امسال فیلم
پرفروش هابز و ش��او را نیز در گیشه داشته
است.یک کشتی کج کار سابق ،تصمیم می
گیرد تا به همراه خانواده اش سفری را برای
اجرا به سراس��ر کش��ور آغاز کنند اما این در
حالی اس��ت که فرزندانش رویای حضور در
مسابقات کشتی کج را دارند.

واسطه از قربانعلی کرمی مالک .
امالک متقاضیان واقع در درون کال پالک اصلی  ۲۷بخش ۶
 ۸۱۵فرعی مهدی اشرفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۸۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از مجید تقی زاده مالک .
امالک متقاضیان واقع در باال گنج افروز پالک اصلی  ۲۹بخش ۶
 ۲۶۲فرعی حس��ن آقا گل زاده افروزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۹۵۵.۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از یوسفعلی آقا گل زاده مالک .
 ۲۶۳فرعی علی کاردگر پیتکا نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۷۴.۲۲
متر مربع خریداری بدون واسطه از ولیزاده خطیر مالک .
امالک متقاضیان واقع در رییس کال پالک اصلی  ۱بخش ۸
 ۶۸۹فرعی مهدی اصغری رمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۸۰۷.۶۵
متر مربع خریداری بدون واسطه از سونا اسفندیاری مالک.
امالک متقاضیان واقع در گاوان کال پالک اصلی  ۱۸بخش ۸
 ۹۳۶فرعی زیور عباس��ی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۶۶.۶۵متر
مربع خریداری بدون واسطه از محمد اسماعیلی مالک.
 ۹۳۷فرعی زیور عباس��ی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۳۹.۷۰متر
مربع خریداری بدون واسطه از محمد اسماعیلی مالک .
امالک متقاضیان واقع در کاردیکال پالک اصلی  ۵۷بخش ۸
 ۵۵فرعی آیت اله حس��ین پور کاردر نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۲۰۴۹متر مربع خریداری بدون واسطه از ارثیه ازعزیز اله حسین پور مالک .
امالک متقاضیان واقع در للوک پالک اصلی  ۱۵بخش ۱۰
 ۶فرعی پرویز قهرمانی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیکه در آن ۱۰سیر مشاع از
 ۲۴۰س��یر شش دانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۵۷۸.۰۵متر مربع خریداری بدون واسطه
از زینب قاسمی مالک .
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و
م��اده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت ب��ه فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی
 /کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتش��ار آگهی ،رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روس��تاها از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه
نکن��د اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی اس��ت برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند
و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به
صورت اختصاصی منتش��ر می نماید .تاریخ انتش��ار نوبت اول 1398/9/2:تاریخ انتش��ار نوبت
دوم1398/09/17:
م.الف 98/100/10574.شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بابل

