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تئاتر شــهر این روزها حال و روز خوبی ندارد و اطراف 
ایــن مجموعه ی فرهنگی به تســخیِر دستفروشــان و 
رماالن درآمده اســت؛ آنگونه که دیگــر امنیتی برای 

حضور خانواده ها در اطراف این مجموعه وجود ندارد.
تئاتر شــهر یکی از اماکن فرهنگی شهر تهران است که 
به ثبت میراث فرهنگی رســیده. در تئاتر شهر ساالنه 
رویدادهای تئاتری و هنری بســیاری برگزار می شــود 
که به مهمترین چهــارراِه پایتخــت، هویتی فرهنگی 
داده اســت. اما این مجموعه مدت هاســت که درگیر 
معضالتی شــده اســت. معضالتی که رفته رفته هویت 
فرهنگــی و هنری ایــن مجموعه را زیرســوال برده و 
آســیب های فراوانی به آن زده اســت. از این رو سراغ 
ابراهیم گله دارزاده مدیر مجموعه تئاتر شــهر رفتیم تا 
از دیدگاه او با معضالت و آنچه تئاتر شــهر را به عنوان 

مکانی فرهنگی و هنری تهدید می کند، آشنا شویم.
ابراهیم گله دارزاده در ابتدای صحبت هایش به ماجراِی 
ترمینال جنوب در دو دهه گذشــته اشاره کرد و گفت: 
یادم هســت که یکی از اعضای شــورای شهر می گفت 
کــه فضای فرهنگــی پیرامون تئاتر شــهِر امروز مانند 
ترمینال جنوب دو دهه پیش اســت. متاســفانه فضای 
اطراف ترمینال جنوب از دو دهه پیش رها شد و اکنون 
آن اطراف معضالت بســیاری دارد. شاید اگر آن فضا از 
دو دهه پیش با مدیریت درســتی مواجه میشد، اکنون 
شــاهد آن معضالت نبودیم. متاســفانه این اتفاق برای 

تئاتر شهر هم در حال رخ دادن است.
رئیس تئاتر شــهر گفت:  چند شب پیش و در مجموعه 
تئاتر شــهر در سالن ســایه مشــغول دیدن نمایشی 
بــا موضوع مقاومت بــودم. اجرای ایــن نمایش تا 30 
دقیقه ابتدایی دچار مشــکل شــد؛ چرا که افرادی در 
فضای بیرونِ  تئاتر شــهر که سقِف ســالِن سایه است، 
با چرخی های دســتی مشغول جابه جایِی وسایل بودند. 
نیروی انتظامی به این افراد تذکر داد. آنها هم با عزیزان 
نیروی انتظامی بحث کردند. چرا چنین مسئله ساده ای 

اینقدر پیچیده شده است. چرا این افراد باید بتوانند در 
حریم تئاتر شهر دستفروشی کنند. نیروی انتظامی هم 
نمی داند چه برخوردی باید با این افراد داشــته باشــد. 

برای حل این مسئله باید تدبیری اندیشید.
گله دارزاده تاکید کرد: خانواده ها در اطراف تئاتر شــهر 
احساس امنیت نمی کنند. خدمات الزم در اطراف تئاتر 
شــهر برای اینکه خانواده بیاید و ســاعتی اینجا باشد و 
نمایشــی ببیند، وجود ندارد. اما تسهیالت زیادی برای 
دستفروشــی در اینجا صورت گرفته اســت. درآمدهای 
زیــادی هم در اینجا دارند. برخــی از مجموعه ها هم از 
حضور این دستفروشــان کســب درآمــد می کنند.وی 
تاکید کــرد: چندی پیش و در ایــام فاطمیه نمایش تا 
اشکستان در ســالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت. 
روزانه 600 نفــر از این نمایش دیدن می کرد که تقریبا 
همه تماشاگران این نمایش خانواده ها بودند. من و همه 
کارکنان مجموعه دلنگران ایــن بودیم که خانواده ها با 
آرامش و امنیت بیایند و نمایش را ببینند و بروند. رئیس 
مجموعه تئاتر شهر گفت:  سقف سالن چارسو، قشقایی، 
ســایه و کارگاه نمایش در اختیار ما نیست. روی سقف 
دستفروشی انجام می شود و وسایلی جابه جا می شود که 

گاهی حتی اجرای نمایش ها را دچار اختالل می کند. این 
اتفاق می تواند سرمایه ای فرهنگی را به طول کامل از بین 
ببرد. امروز با همت و همدلی به سمت و سوی حفظ این 
سرمایه برویم. درهای تئاتر شهر چوبی هستند. شب های 
زمستان در اطراف تئاتر شهر آتش افروزی انجام می شود 
اگــر روزی این درها آتش بگیرند! امــکان رخ دادِن یک 
فاجعه وجود دارد. وی ادامه داد:  شب خواب ها در اطراف 
ساختمان تئاتر شــهر می خوابند؛ رو انداز و زیرانداِز یک 
شکل دارند. مشخص است که برای این افراِد کارتن خواب 
برنامه ای ســازمان یافته دارند. ما مخالفتی با حمایت از 
این کارتن خواب ها نداریم؛ امــا بروند جای دیگری این 

عزیزان را اسکان دهند.
گله دارزاده تاکید کرد: بهره برداری از مبلمان پارک دانشجو 
برای خانواده ها بســیار دشوار است. چون این پارک جای 
رد و بدل کردن مواد مخدر اســت. اگر کسی آنجا بخواهد 
ساعتی بنشیند کاری می کنند که فوری برود. او در پایان 
گفــت: ما در دو دهه گذشــته با ســوءمدیریت به اینجا 
رســیده ایم؛ اگر امروز مدیریت درستی نداشته باشیم در 
آینده چیزی از تئاتر شهر به عنوان مجموعه ای فرهنگی 

هنری باقی نخواهد ماند. فارس

گــزارش
خانواده ها در اطراف تئاتر شهر احساس امنیت نمی کنند 

تئاتر شهر در تسخیر مواد فروشان و رماالن 
 بلیت   جشنواره فیلم فجر را 

کی و از کجا بخریم؟
میالد ُشــکرخواه مدیر فنــاوری اطالعات چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر، گفت: فــروش بلیت فیلم های 
جشــنواره به صــورت آنالین از طریق ســامانه های 
بلیت فروشی »ایران تیک«، »سینماتیکت« و »گیشه 

هفت« برای مردم در سراسر کشور امکان پذیر است.
 او با بیان این که فروش بلیت فیلم های جشــنواره 
در 6۱ ســالن ســینمای تهران از ساعت ۱0 صبح 
روز چهارشــنبه 6 بهمن آغاز می شــود، ادامه داد: 
فروش بلیت فیلم های جشــنواره امسال، بدون هیچ 
محدودیتی و تنها به شرط وجود ظرفیت باقیمانده 
در ســینما ها و ســانس های نمایش دهنده فیلم ها، 
تــا ۲۲ بهمن ماه برای عموم مردم در ســامانه های 

آنالین فروش بلیت فعال خواهد بود.

 قاب ماندگار در چهلمین جشنواره
۱0 فیلــم از گنجینــه تاریــخ ســینمای ایران در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود.
۱0 فیلــم از گنجینه های تاریخ ســینمای ایران در 
بخش »قاب های ماندگار« چهلمین جشــنواره فیلم 

فجر به نمایش درخواهد آمد.
در بخش »قاب های ماندگار« عالوه بر نمایش آثار، 
نشســت های مفهومی پیرامون این فیلم ها با اجرای  
»اکبر نبوی« نویسنده و کارشــناس سینما برگزار 
خواهد شــد. فیلم های »دیده بان« )ابراهیم حاتمی 
کیا(، »خانه دوست کجاست؟« )عباس کیارستمی(، 
»گاو« )داریــوش مهرجویی(، »ناخدا خورشــید« 
)ناصر تقوایی(، »عقاب ها« )ســاموئل خاچیکیان(، 
»دست نوشــته ها« )مهرزاد مینویــی(، »جاده های 
ســرد« )مســعود جعفری جوزانی(، »پــرده آخر« 
)واروژ کریم مســیحی(، »نیاز« )علیرضا داوودنژاد(، 
»بچه هــای آســمان« )مجید مجیــدی( در خانه 
جشنواره چهلم )ســالن همایش های برج میالد( بر 
اســاس جدول زمان بندی شــده که متعاقباً اعالم 

می شود، روی پرده خواهد رفت.

اخبــــار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20 امالک متقاضیانی که 
درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امــالک متقاضیان واقــع در قریه بنجکول علیا پــالک 8 اصلی بخش 5 

قشالقی
184 فرعی آقا / خانم محبوبه عسگری طورانی فرزند نصرت اله نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )با کاربری زراعی( به مساحت 
674 مترمربــع خریــداری بدون واســطه / با واســطه از ابوالفضل کربالئی 

کریمی
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی ومــاده 13 آئین نامه مربوطــه این آگهی 
در دونوبــت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم داد 
خواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبــت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه 
نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 
13 آئیــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبــال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفتــه نشــده ،واحد ثبتی بــا رای هیات پس از تنظیم اظهــار نامه حاوی 
تحدیــد حدود ،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدیــد حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد 
ســابقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/2
شناسه آگهی 1253285

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20 امالک متقاضیانی که 
درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امالک متقاضیان واقع در قریه اندرور پالک 2 اصلی بخش 3 قشالقی

1073 فرعــی آقــا / خانــم علــی طلوعی فرزنــد خدابخش نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 256/38 مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از ملیحه قمی

 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی ومــاده 13 آئین نامه مربوطــه این آگهی 
در دونوبــت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم داد 
خواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبــت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه 
نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 
13 آئیــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبــال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفتــه نشــده ،واحد ثبتی بــا رای هیات پس از تنظیم اظهــار نامه حاوی 
تحدیــد حدود ،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدیــد حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد 
ســابقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/2
شناسه آگهی 1253296

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظربــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی 
وســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20 امالک متقاضیانی که 
درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 امــالک متقاضیان واقع در قریه حمزده ســفلی پــالک 8 اصلی بخش 3 

قشالقی
437 فرعــی آقــا / خانم جواد نوح نــژاد فرزند محمد صادق و ســیامک 
عبداله پور ســاالری فرزند غالمحســین حصه هر کدام مشــاعا و بالسویه به 
میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )با کاربری 
زراعی / باغی( به مســاحت 306/39 مترمربع خریداری بدون واســطه / با 

واسطه از جواد نوح نژاد
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دونوبــت به فاصلــه 15 روز از طریــق این روزنامــه محلی / کثیراالنتشــار 
درشــهرها منتشــرو در روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به تقدیم داد 
خواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 

معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکــور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده 
،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب 
را در اولیــن آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود ،واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/2
شناسه آگهی 1253351

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 برابر رای 
شماره 140060310013017267 مورخ 1400/9/9 .هیات 
قانــون تعیین تکلیف  موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی چمســتان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای/ 
خانم غالمرضا منصوریان فرزند رجب نســبت به ششــدانگ یک 
قطعــه زمین با بنــای احداثی / به مســاحت 144/5 مترمربع به 
شــماره پالک 285 فرعــی از 54 اصلی واقع در قریه لســفیجان 
بخــش 11 خریداری شــده از آقای / خانم آرمــان توکلی و غیره 
مالک رســمی محرز گردیده اســت لــذا به موجب مــاده 3 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی و ماده 13 آئیــن نامه مربوطه این اگهــی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/سراسری در شهرها 
منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی و درروســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نماید و 
گواهــی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/2
شناسه آگهی 1255433

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری


