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گزارش

محسن یگانه یا گرشا رضایی؟

صنعت» موسیقی
دو نگاه متفاوت به مخاطب در «هنرـ
ِ
محســن یگانه دیشــب  ۲۲تیرماه  ۱۴۰۱حین برگزاری
کنسرت در بوشــهر صدایش گرفت و ادامه اجرا را متوقف
کرد .او اما عمیقا از حاضرین در ســالن عذرخواهی کرد و
این نگاه به مخاطب همان نگاهیست که در شان هنرمند و
مخاطب ایرانیاش باید باشد.
به گزارش فارس محســن یگانــه  ۲۲تیرماه  ۱۴۰۱حین
برگزاری کنسرت در بوشهر صدایش گرفت و ادامه اجرا را
متوقف کرد .او اما عمیقا از حاضرین در ســالن عذرخواهی
کرد و این نگاه به مخاطب همان نگاهیســت که در شــان
هنرمند و مخاطب ایرانیاش باید باشد.
محســن یگانه در این کنسرت هنگام اجرای آهنگ «بهت
قول میدم» صدایش میگیرد و ادامه کنســرت را متوقف
میکنــد .او لحظهای که صدایش گرفت و احســاس کرد
حنجــرهاش مشــکل دارد و نمیتواند خوانــدن را به نحو
شایســته ادامه دهد ،به تماشاچیان حاضر در سالن گفت:
نمیدانم چه کلمهای برای عذرخواهی که در دلم است پیدا
کنم که در خور و شأن (شما) باشد.
او افزود :خیلی وقت اســت کنسرتهایم را کنسل نکردهام
حتی تا  ۵دقیقه قبل اســتیج هم فکر نمیکردم این اتفاق
رخ دهد .نمیدانم چه بایــد بگویم ،هزینه همه بلیتها را

پس میدهم و یا همه این جمع در کنســرت بعدی بوشهر
بلیتشــان را جدا رزرو میکنیم ،هرچه ضــرر و زیان این
برنامه باشد با من اســت و به تهیهکننده پرداخت خواهم
کرد .امیدوارم من را ببخشــید ،هر چه همیشــه داشتم از
شما بوده است .کلمات نمیتوانند حال مرا توصیف کنند،
رویم نمیشــود در چشــمانتان نگاه کنم .شرمنده ،رویم
سیاه! ولی حال من را بفهمید صدایم گرفته و درخور شأن
گوشهای شــما نیســت .تا اینجا هم برای خاطره داشتن
شما از امشب ،اجرا کردیم...
اینها واژه به واژه حرفهای دیشب محسن یگانه خواننده
سرشناس موسیقی پاپ بود که عمدا اینجا بهطور دقیق و
کامل ارائه شــد تا به این مقوله بپردازیم که بیشک تراز و
شان هنرمندان معطوف به نوع نگاهشان به مخاطب خواهد
بود و این مســاله مهمترین و تعیینکنندهترین مساله برا
جایگاه یک هنرمند محسوب میشود.
هرچه هنرمند و ســلبریتی بیشتر به جایگاه مخاطب آگاه
باشــد و منزلــت او را حفظ کند ،چند مســاله را در ذهن
متبادر میســازد .اول اینکه هنرمند قدر و جایگاه مخاطب
را میداند و اینکه در یک زیست اجتماعی ،هنرمند در یک
تعریف اجتماعی بدون مخاطب نمیتواند هویتی مســتقل

آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره ملی و بینالمللی سرود فجر با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین با معرفی برگزیدگان
در تاالر وحدت برگزار شد.
آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی و بینالمللی سرود فجر شامگاه چهارشنبه
(۲۲تیرماه) با حضور محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
محمود ســاالری معاون امور هنری ،ســیدمحمد هاشــمی معاون حقوقی ،امور
مجلس و اســتانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ســردار غالمرضا سلیمانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،فاطمه سلیمانی فرزند شهید سردار حاج قاسم
ســلیمانی ،مصطفی زیبایینژاد رئیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج
و دبیر جشنواره و جمعی از مسئوالن در تاالر وحدت برگزار شد.
هادی آرزم ،محمد میرزمانی و بهــزاد عبدی داوران بخشهای آکاپال ،بازخوانی،
آهنگسازی و تنظیم ،میالد عرفانپور داور بخش شعر ،مجید انتظامی ،هادی آرزم،
بهزاد عبدی ،محمد میرزمانی و حسن خانچی داوران بخش بینالملل بودند.
دبیر نخســتین جشنواره ملی و بینالمللی سرود فجر در این آیین با ارائه گزارشی
درباره جشــنواره اظهارداشت :سرود دربرگیرنده ارزشها و پیشینهای است که در
دهــه اول انقالب تبدیل به جریان مهمی در عرصههای مختلف شــد اما در اوایل
دهه  ۹۰جهش بسیار زیادی در حوزه سرود به وجود آمد از جمله نماهنگ ارغوان
توسط بســیج تولید شــد و مورد تقدیر رهبر معظم انقالب قرار گرفت .مصطفی
زیبایینژاد گفت :تاکنون مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج در کنار نهادهای
دیگر در استانها و شهرستانها جشــنوارههای مختلفی را در حوزه سرود برگزار

معرفیبرگزیدگان
نخستین جشنواره سرود فجر
کرده اســت ،اما جای خالی یک جشنواره ملی و بینالمللی حس میشد ،تصمیم
داشتیم ویژه برنامهای را در حوزه استعدادیابی برگزار کنیم و این دو هدف بود که
ما را به جشنواره ملی سرود فجر رساند .دبیر نخستین جشنواره ملی و بینالمللی
ســرود فجر اظهارداشت :در بخش ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی نیز  ۴۱۸اثر به
دبیرخانه ارســال شده بود .در حوزه آموزش نیز کارگاههای مختلف آموزشی برای
 ۷۰گروه منتخب برگزار کردهایم .تصمیم داریم مسابقهای را در صدا و سیما تدارک
ببینیم و به زودی درباره آن اطالع رسانیهای الزم صورت خواهد پذیرفت.
معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی و بینالمللی سرود فجر
برگزیدگان بخش شعر (استاد حمید سبزواری)
جایزه اول :مهدی اســتخر برای ترانه گروه سرود نسیم رحمت از تهران با اثر به
وقت شهادت
جایزه دوم :محمدســعید میرزایی برای ترانه گروه سرود نسیم بهشت از اصفهان
با اثر آخرین رویای دنیا
برگزیدگان بخش تنظیم (استاد مجتبی میرزاده)
جایزه اول :فرهاد کیانی برای تنظیم قطعه گروه ســرود صدای انقالب از بوشهر
با اثر سرزمین ما

«لرستانی» دیگر بازیگری در اولویت کاریاش نیست؟

به تازگــی ویدیویی در
شــبکههای اجتماعی از
شهره لرستانی که به نام
مازیار لرستانی شرعی و
قانونی تغییر جنســیت
داده است ،درحال انتشار
که بحثهــای مختلفی
را بوجــود آورده .فارغ از
ماهیت ایــن خبر ،یکی
از ســواالتی کــه ذهن
مخاطبهــا را درگیــر
میکند ،این است که چه
سرنوشتی به لحاظ آینده
کاری منتظر این بازیگر است؟ آیا نقشی به او پیشنهاد خواهد شد؟!
به گزارش ایســنا ،شهره (مازیار) لرستانی (بازیگر) متولد سال  ۱۳۴۵در
تهران است .او که سابقه ایفای نقش ،با منش مردانه را نیز در کارنامه خود
داشــته ۲۳ ،تیر ماه  ۱۴۰۱در فضای مجازیاش از تطبیق جنســیتاش
خبر داد .لرســتانی کــه فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر اســت ،عالوه بر
سریالهای چون «آپارتمان»« ،آوای فاخته»« ،باخانمان»« ،حکایتهای
کمــال»« ،کاله پهلوی»« ،امــام علی»« ،مختارنامه»« ،خوشــنام»؛ در
فیلمهــای ســینمایی «نیاز»« ،آذرخــش»« ،ماموریت آقای شــادی»،
«پناهنده»« ،لیلی با من اســت»« ،هزارپــا»« ،اخراجیها»« ،زیردرخت
هلو» و ..ایفای نقش کرده است.
تئاتر تلویزیونی «در پوســت شــیر» « ،عمه ماه منیر» از جمله کارهای
تلویزیونیاش در مقام کارگردان است.
لرســتانی ،کارگردانــی تئاترهای چون «خســیس دهکــده روگافورد»،
«گالری»« ،پردهبرداری»« ،عقاب»« ،داش آکل»« ،آنتیگون»« ،متوری»،
«بنــگاه تئاترال»« ،تلخ بــازی قمر در عقــرب»« ،زندگــی دوگانه» و
«پیکنیک در میدان جنگ» را بر عهده داشتهاســت و نمایش «سلطان
مار» نوشته بهرام بیضایی را نیز روی صحنه برده است.
مجموعه تلویزیونی «هتل» به کارگردانی مرضیه برومند و فیلم سینمایی
«مأموریت آقای شادی» و چندین تلهفیلم دیگر از جمله آثاری است که
او به عنوان نویسنده در آنان حضور داشتهاست.
پس از انتشــار خبر تغییر جنســیت شــرعی و قانونی شــهره لرستانی
در فضــای مجــازی ،برخی ســینماگران بــه او تبریــک گفتند و حتی
برخــی از آنها اســتقبال کردنــد کــه از او در فیلمهای بعدیشــان با
جنســیت متفاوت اســتفاده کنند اما ســابقه نشــان داده است که این
روند اتفاق ســخت و غیرقابل پیشبینی در ســینما و خصوصا تلویزیون
ایران است.
اما لرستانی در یکی از برنامههای «دورهمی» در سال  ۹۶درباره عالقهاش
به کارگردانی و در پاســخ به این ســوال که چگونه کار بازیگری را شروع
کــرده؟ چنیــن گفته بود« :بازیگری اولین شــاخصهای بــود که در من
میشناختند ،ولی طبیعتا آن چیزی که خودم دوست دارم ،کارگردانی و
نویسندگی است و آن را بیشتر از بازیگری دوست دارم».
او با اشاره به این نکته که درس کارگردانی خوانده است ،گفته بود« :من
لیســانس کارگردانی تئاتر و فوق لیسانس ســینما گرفتهام ۷-۶ .تا کار

برای خود داشــته باشــد و دوم اینکه هر زمان که ارتباط
بین هنرمند و مخاطب گسســته شود و هنرمند درکی از
مخاطب نداشــته باشــد و نداند حیات هنری اجتماعی او
بســته به وجود همان مخاطبیست که به او معنی بخشیده
است ،آنجاست که مرگ تدریجی هنرمند کلید میخورد.
این روزها فصل داغ کنسرتهاست ،جدای از محبوبیتی که
با برگزاری کنســرت برای هنرمند افزون میگردد ،مساله
اصلی و بدون تعارف در اینجا کســب درآمد مالی است که
این بخش را میتوان مهمترین بخشــی دانست که حیات
هنرمند و سلبریتی را به خود نیازمند میسازد.
اما متاســفانه برخی از این هنرمندان که با پول و عشــق
و احتــرام همین مخاطبان بــه جایگاهی رســیدهاند ،به
ســرعت فراموش میکنند که در این تقابل دوســویه که
آنها با آهنگی حال مخاطبشــان را خــوب میکنند اما در
عوض دهها مزایای کمنظیر به دست میآورند و به راحتی
فراموش کرده و قدر مخاطب را آنچنان که باید نمیدانند.
مســاله گرفتگی صدای محســن یگانه در کنسرت دیشب
باعث شد تا در طول یک ماه دو نمونه و دو رویکرد برخورد
سلبریتی با مخاطبان را ببینیم .دو نوع نگاه کامال متفاوت
که در یکی که هنوز در میانه راه اســت ،و هنوز جا دارد تا

تله و یک ســریال برای
گروه کودک ساختهام و
در آستانه ساخت اولین
فیلــم ســینمایی بلندم
هستم .البته سالهاست
اگر باد و مه و خورشید و
فلک بگذارند ،میخواهم
شــروع کنــم و شــما
میدانید کــه چقدر کار
سختی اســت و همش
بخاطر یک مشــت دالر
ناقابــل و بــیارزش کار
هنــری روی زمیــن
میماند و نمیشــود .اگر بشــود ،امســال اولین فیلم بلند سینماییام با
عنوان «فال» را میخواهم بســازم ».که به نظر میرسد ساخت این فیلم
سینمایی به سرانجام نرسید.
اما متنی که لرستانی به تازگی در صفحه مجازیاش منتشر کرد به شرح
زیر است« :من آهنگهایی هستم که در تنهایی خود گوش میدهم ...من
تمام اشــکهایی هستم که در سراسر زندگی در خفا ریختهام ...دردهایی
که کشــیدهام ...مــن ،تمام تجربههای تلخ و شــیرین ،تمــام اتفاقهای
زندگی ...آنان که فقط بر من رفته است ،هستم...
من ،...تمام انتخابهایم ....،در تمام لحظات زیستهام در این کره خاکم....
این منم ،منی که عاقبت ،تکههای زخم خورده وجودش ،یکپارچه شد....
حاال ...تکهها وجود من ،تمام زندگیام شــدند ...کنارم بمانید تا با هم پیر
شویم ...همراه باشید با پاهای خسته و دل شکستهام...
و صدایی ،از اعماق کودکی مرا به نام خواند:
ما ،زیاریم و به یار برمیگردیم...
مازیار ....اسامی را ،خدا میفرستد».
او در پی نوشــت این متن نیز نوشــته اســت« :بعد از ســردرگمیهای
بســیار و تالطمی پس از تالطم و ....انســان در لحظــه مرگ هم امکان
دوباره زاده شــدن دارد ...زهی توفیق که زندهام و رســالتم مرا زنده نگه
داشــته است »...همچنین لرســتانی در یک فایل صوتی که چند ساعت
بعدتر منتشــر کرد ،میگوید« :من  ۵۶ســال به هر حال با اســم شهره
لرســتانی زندگی کردم .هنوز هم در شناســنامهام هست تا بروم و قانونا
منتقل کنم ،ولی از آنجایی که عرفا و شــرعا دیگر من زن نیستم و طبق
قانون صریح اســام و شرعی که جاری و ســاری هست در مملکتمان و
فقه همه مسائل قانونی دیگری که طی چند ماهه آینده طی خواهد شد.
امیدوارم باز هم بتوانم در زیر سایه بزرگان سینما به مردم کشورم خدمت
کنم و این دردی را که از بچگی داشتم ،به درمان برسانم و در واقع شادی
و نشاطم را این بار در قالب دیگری به مردم منتقل کنم».
اما ســابقه تغییر جنســیت شــرعی و قانونی در عالم هنر به سالها قبل
برمیگردد که فرزانه ارســطو از هنرمندان فعال عرصه تئاتر به نام سامان
ارســطو تغییر جنسیت داد و حتی فیلم ـ تئاتر مستندی به نام «همتون
منو میشناسین» براساس زندگی او ساخته شد.
در این سالها جسته و گریخته خبرهای از تغییر جنسیت برخی بازیگران
هم شنیده شد که برخی تایید نشده است.

به مراتب بهتری برســد ،نگاهی از باال به پایین به مخاطب
دیده میشــود .نگاهی که در خود چندین ضعف مستتر را
آشکار میکند.
آقای گرشــا رضایی در حاشــیهای که در کنســرت چند
هفته پیشــش به وجود آورد اول از فقــدان اطالعات رنج
میبــرد و فقــدان اطالعــات تاریخی و فقدان شــناخت
درســت از اقوامی که خود او نیز یکی از همین اقوام است.
چراکه یک ســلبریتی که لهجه یــا گویش و رفتار خاصی
از یــک قومیت خــاص را به مثابه پدیدهای ســطح پایین
قلمــداد کند حتما از فقدان اطالعــات رنج میبرد چراکه
با کمی مطالعه متوجه خواهد شــد که بــه چه دلیل و تا
چه اندازه در نوع برخورد خود با مخاطبین آن کنســرتش
اشتباه کرده است.
همین نوع برخورد گرشــا رضایی مصداقی از عدم مخاطب
شناســی و مخاطب محوری بود و دیشب برخورد محسن
یگانه خواننده معروف پاپ گونهای پســندیده از برخورد با
مخاطــب و احترام به جایگاه مخاطب را نشــان داد و آن
مثــل قدیمی در ذهن متبادر میشــود ،که «هر کســی
که بــه دیگران احترام بگــذارد در اصل به خــود احترام
گذاشته است».

جایزه دوم :مرتضی کیانی برای تنظیم قطعه گروه سرود آوای باران از چهارمحال
و بختیاری با اثر مهد سرداران جنگ
برگزیدگان بخش آهنگسازی (جایزه استاد احمدعلی راغب)
جایزه اول :هادی قاســمی برای آهنگســازی قطعه گمشــدگان سحر اجرا شده
توسط گروه سرود موعود از استان مرکزی
جایزه دوم :میالد هارونی برای آهنگســازی قطعه ســرزمین ما اجرا شده توسط
گروه سرود صدای انقالب از استان بوشهر
برگزیده بخش ایده
احسان تابنده برای اثر فصلها و نسلها با همراهی گروه سرود طاها از الرستان فارس
برگزیدگان بخش بازخوانی
مهران طهماسبی  -گروه سرود نینوا از استان چهارمحال و بختیاری با اثر ای شهید
ابوالفضل شــهنادی  -گروه سرود نغمه عشــق از استان سیستان و بلوچستان با
اثر سرافراز بادا
جواد البرزی  -گروه سرود ساقی کوثر از استان قم با اثر خاک مهرآیین
ســجاد نجار حسینی  -گروه ســرود میثاق با امام زمان از اصفهان با اثر آرامش
قبل از طوفان
بخش ویژه شهید قاسم سلیمانی
گروه سرود نسیم رحمت با اثر به وقت شهادت
اثر برگزیده بخش بینالملل
اثر وحدک یا جنوب اجرا شده توسط گروه شمسالحریه از کشور لبنان

خبــــر
روح هللا مفیدی
هنرمند سینما و تلویزیون درگذشت

روح اهلل مفیدی هنرمند ســینما و تلویزیون صبح
جمعه  ۲۴تیر بر اثر سرطان دار فانی را وداع گفت.
روحاهلل مفیدی نصرآبــادی هفتم مرداد  ۱۳۰۸در
یزد به دنیا آمد او کار تئاتر را در ســال  ۱۳۲۷آغاز
کرد .مفیدی در حوزه نقاشــی و مجســمه سازی
هم فعالیت داشــت .اما در شــروع کار به واســطه
هنر«گریم» نامش بر سر زبانها افتاد.
مفیدی آخرین بار بیش از یک دهه پیش در فیلم
ســینمایی «یه حبه قند» به کارگردانی ســیدرضا
میرکریمــی در زادگاهش یزد برابــر دوربین رفت
و ســال  ۹۲با بازی در ســریال «آب پریا» پرونده
بازیگریاش را برای همیشــه بست .او در سالهای
اخیر به دلیل دســت و پنجه نرم کردن با سرطان
در ســینما و تلویزیون کار نکرد و سرانجام روز ۲۴
تیرمــاه ،یک روز پس از بازپخــش «یه حبه قند»
از آیفیلم در ســن  ۹۳سالگی جان به جانآفرین
تسلیم کرد و چشم از جهان بست.
روحاهلل مفیدی نصرآبادی سال  ۱۳۳۰با «پریچهر»
حضــور جلوی دوربین ســینما را تجربه کرد و در
 ۲۵سال پیش از انقالب حدود  ۳۰فیلم به کارنامه
خود افــزود .از جمله در «تنگســیر» امیر نادری
که از فیلمهای تحسینشــده ســینمای ایران در
آن ســالها بود .نخســتین فیلم او پس از انقالب
«پاییزان» رسول صدرعاملی در سال  ۶۰و آخرین
آن «یــه حبد قنــد» (در مجمــوع  ۱۸فیلم) که
سال  ۹۰تولید شد.
مرحوم مفیدی که پیش از انقالب در دو ســریال
محبــوب و پربیننده «مراد برقــی» و «دایی جان
ناپلئون» بازی کرده بود ،پس از انقالب هم در گروه
بازیگران چند مجموعه تماشــایی حضور داشت؛ از
جمله «گل پامچال»« ،آینه عبرت»« ،همسران»،
«شــلیک نهایی»« ،هتل» و ...بینندگان تلویزیون
در هفتههــای اخیر در بازپخــش «آینه عبرت» از
شبکه آیفیلم هنرنمایی زندهیاد مفیدی را در چند
قسمت این سریال قدیمی تماشا کردند.
مفیدی همــواره از گویش یزدی خــود در ایفای
نقشهایــش بهره میگرفت و همین بر شــیرینی
و نمکین شــدن نقشها میافزود .او دســتی هم
در کار چهرهپردازی و نقاشــی داشــت و با اینکه
دانشآموخته ســازمان هواشناسی در مقطع فوق
دیپلــم بود امــا تا حدود یک دهــه پیش از مرگ
دست از بازی کردن در سینما و تلویزیون نکشید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع درقریه انارور پالک
 2اصلــی بخش  3قشــالقی  1205فرعــی آقا /خانم مصطفــی عالفی قره آغاج
فرزند بیوک نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 228.96مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از سیدهادی حسینی،
لــذا به موجب ماده  3قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رســمی و مــاده  13آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر
و در روســتاها  ،رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریــخ الصــاق در محل تا  2مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی است
برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی
منتشـر می نماید  .شناسه آگهی1338839 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گردد :امــالک متقاضیان واقــع درقریه بند پی
پالک  4اصلی بخش  2قشــالقی  1694فرعی آقــا /خانم راضیه گل علی زاده
فرزند نصرت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 677.54مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از طیبه گل علیزاده،
لــذا به موجب ماده  3قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رســمی و مــاده  13آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر
و در روســتاها  ،رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریــخ الصــاق در محل تا  2مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی است
برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم
زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می
نماید  .شناســه آگهی 1340232 :تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11
نوبت دوم 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع درقریه خشــکرود
شــرقی پالک  2اصلی بخش  2قشــالقی  45فرعی آقا /خانم کسری سبکتکین
فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 360مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از ســیمین دخت رفیعی،
لــذا به موجب ماده  3قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد ســند رســمی و مــاده  13آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر
و در روســتاها  ،رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریــخ الصــاق در محل تا  2مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی است
برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه
تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـــاصی
منتشـر می نماید  .شناسه آگهی1339810 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی موضوع ماده  3و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد :امالک متقاضیــان واقع در بخش نه ثبت
آمل -دهستان لیتکوه  -3اصلی (قریه کالک سفلی)
 7392فرعــی آقــای ابوالقاســم میرزائی آملی در ششــدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مســاحت  160مترمربع خریداری شــده بالواسطه از
حرمت اله حسن زاده
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی و مــاده  13آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر
و در روســتاها  ،رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریــخ الصــاق در محل تا  2مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی است
برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم
زمــان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه
تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می
نماید  .تاریخ انتشــار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
شناسه آگهی1342314 :
فیض اله ذبیحی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

