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بهاءالدین خرمشاهی:

 »حافظ به سعی سایه« 
همچنان ُحسن ختام تصحیح است

بهاءالدین خرمشــاهی می گوید: تصحیح ســایه از 
دیوان حافظ هم چنان حســن ختامی بر تصحیح  از 
دیوان حافظ است. او شــاعری پاکیزه سرا بود که 

هنرمندانه به تصحیحی دلپذیر از حافط پرداخت.
بهاءالدین خرمشــاهی، نویســنده و حافظ پژوه در 
گفت وگو با تســنیم درباره تصحیح سایه از دیوان 
حافظ گفت:  دیوان حافظ به تصحیِح نودرگذشته، 
اســتاد بزرگ شــادروان امیرهوشــنگ ابتهاج، در 
ســال1373 بعد از 50 سال تالش منتشر شد،  من 
از ایشان پرسیدم شما چند سال روی این تصحیح 
کار کردید؟ ایشان گفتند 40 سال و اخیرا هم 10 
ســال. وی ادامه داد:  منظور او این بود که 40 سال 
حافظ شناســی ، حافظ پژوهــی و حافظ خوانی و 
حافظ دانی کرده است و بعد 10 سال هم با کمک 
برخی دوســتان که برجســته ترین آن ها  شفیعی 
کدکنی بود،  این اثر را منتشر کردند. این اثر در دو 
شکل قطع وزیری و قطع رحلی کوچک منتشر شد 
و منبع تصحیحش 31 نســخه بود. 16 نسخه آن 
متعلق به نیمه اول قرن نهم اســت و مبنای اصلی 
تصحیح و مقابله بوده است و 15 نسخه دیگر بیشتر 

مشورتی بوده است، تا مبنای مقابله و مقایسه. 
خرمشــاهی تصریح کرد:  تقریباً همه کارهای حافظ 
عالوه بر غزل ها یعنــی مثنوی ها و قصیده ها نیز در 
»حافظ به ســعی سایه« آورده شــده است ، ارزیابی 
بنده از این کوشش این است که این تصحیح حسن 
ختام اســت ، من خود چندین بار حافظ را تصحیح 
کــرده ام ، حرف ذوقی یا شــوقی نمی زنــم ، حرفم 
کارشناسی است. این حافظ پژوه در پاسخ به این که 
شــما چند سال پیش این موضوع را درباره تصحیح 
ســایه از حافظ مطــرح کرده  بودید ، در ســال های 
بعد تصحیح های دیگری نیز از حافظ منتشــر شد،  
آیا همچنان به این موضوع پایبند هســتید ، گفت:  
بله ، فقط به شرطی تصحیح جدید جایز است که یا 
نسخه های نو یافته، قدیمی تر باشد یا روش تصحیح 
از آنچه ابتهاج در مقدمــه ذکر کرده آکادمیک تر و 
علمی تر باشد. چون زنده یاد ابتهاج شاعر، شعرشناس 
و موسیقی دان بود ، مزایا و هنرهایی داشت که او  را 
شایســته ترین کرده بود، برای این تصحیح دلپذیر. 
وی درباره شخصیت شــاعری سایه نیز گفت: آقای 
سایه شاعرخوبی بود، یکی از کهن ترین دفترهایش 
دفتــری به نام زمین بود ، اندیشــه های اجتماعی و 
سیاســی داشت،  شــعرهای خوبی داشت،  از سوی 
دیگر شــعرهای عاشقانه بســیار زیبایی نیز داشت،  

مانند مرحوم مشیری ، نادرپور و .....

دریچــــه

 دیدار سایه و ارغوان 
در روز وداع

یلــدا ابتهاج از برنامه ریزی برای خاکســپاری 
پدرش، هوشنگ ابتهاج در ایران خبر داد.

او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن 
اعالم این خبر نوشت: با هماهنگی هایی که با 
ایران انجام شده، مراسم تشییع  پدرم از کنار 
درخت ارغوان انجام خواهد شد و از آنجا برای 
خاکســپاری به شهر رشت خواهیم رفت. یلدا 
ابتهاج همچنین اضافه کرد که زمان و ساعت 

دقیق مراسم به زودی اعالم خواهد شد. 
هوشنگ ابتهاج )ســایه( بامداد 19 مردادماه 

پــس از تحمل یــک دوره بیماری چشــم از 
جهان فروبست. شفیعی کدکنی در یادداشتی 
تاکید کرده است که هیچ کس به اندازه سایه 
نتوانســته در آســمان هنر حافظ پرواز کند. 
ســروده ها و تصنیف هایی چــون »ایران ای 
سرای امید«، »ارغوان«، »تو ای پری کجایی« 
و ... از او در حافظــه فارســی زبانان به یادگار 

مانده است.
امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی اسفند سال 
1306 در رشت متولد شد. او کودکی اش را در 
رشت گذراند و دوران دبیرستانش را به تهران 
آمد. ابتهاج از همان جوانی ســرودن شــعر را 

آغاز کرد و با موسیقی آشنا شد.
او ســرودن غزل را پیش گرفــت و مدتی را 

به عنوان سرپرســت برنامــه گل ها در رادیوی 
ایران مشــغول به کار شد. ابتهاج در آن زمان 
به فعالیــت خود در رادیو ادامه داد و برنامه ی 
گلچین هفته که مربوط به موسیقی بود، را بنا 
نهاد. او ســال 1346 بر سر مزار حافظ مراسم 
شــعرخوانی اجرا کرد که با اســتقبال مردم 
روبه رو شــد که وصف این مراســم در بخشی 
از ســفرنامه معروف »از پاریــز تا پاریس« اثر 

»دکتر باستانی پاریزی« آمده است. 
امیر هوشــنگ ابتهاج همــواره دانش آموزی 
خودآموخته بوده و سراسر زندگی اش را وقف 
خواندن و ســرودن کرده است. او در سالهای 
اخیر به همراه خانواده اش در شهر کلن آلمان 

زندگی می کرد.

ایــن روزها در نزدیکی موزه ملی فرش، نمایشــگاهی برپا 
شده که دســت مایه انتقادهایی اســت؛ فضایی که وزارت 
میراث فرهنگی بــه برخی فرش فروش ها اختصاص داده تا 
رونق بخش کار هنرمندان شــود، اما بــه زعم برخی دیگر 
این حرکت بیشتر خاری در چشم فرش ایرانی شده است.

این نمایشگاه که در نزدیکی موزه ملی فرش ایران به صورت 
دائمی در حال برگزاری اســت، با حدود ۲0 غرفه ای که به 
خرید و فروش فرش، تابلو فرش و صنایع دستی اختصاص 
دارد، با نگاه دوگانه ای که نســبت بــه آن وجود دارد، برپا 
اســت؛ برخی افراد، خصوصا غرفه داران از شــکل گرفتن 
چنین نمایشــگاهی در نزدیکی مــوزه ملی فرش ایران که 
محل رفت و آمد گردشــگران خارجی نیز هست، استقبال 
کرده انــد و برپایــی آن را نور باریکی بــرای رونق گرفتن 
دوباره ی خرید و فروش فرش دانسته اند. برخی دیگر اما با 
انتقاد از چنین نمایشگاهی، آن را کم هزینه ترین راه برای 

نابودی فرش دستبافت ایرانی می دانند.
علیرضا قادری، موســس اتاق فکر فرش دســتبافت یکی 
از مخالفان اســت. او در گفت وگو با ایســنا اظهار می کند: 
»نامناســب تریــن اتفاقی کــه می تواند در حــوزه فرش 
دســتبافت بیفتد، برگزاری چنین نمایشگاهی است و بدتر 
از آن، این است که جایی مثل موزه فرش این کار را انجام 
دهد. این کم هزینه ترین راهی اســت که می شــود فرش 
دســتبافت ایرانی را به عنوان یکــی از مولفه های فرهنگ 

ایرانی نابود کرد.«

این کار به نفع فرش نیست!
علیرضا قادری که راه اندازی ســایت اطالع رســانی فرش 
ایران و همچنین تأســیس اتاق فکر فرش دستبافت ایران 
را برعهده داشــته، به گذشــته رجوع می کند و می گوید: 
»تجربه نشــان داده که مــا اگر بخواهیــم حرکتی انجام 
دهیم و این حرکت باعث ماندگاری شــود، بهتر است آن 
را با فرهنــگ بومی خودمان ترکیب کنیم. اینکه ما بیاییم 
مثال مدل لباس ملکه الیزابت را تقلید کنیم، شاید قشنگ 
باشــد، ولی درخور ما نیســت. بنابراین در دوره ای آمدند 
ســوزن دوزی بلوچ را جدی گرفتند و لباس هایی را بر این 
اســاس طراحی کردند. یعنی به این نتیجه  رسیدند که اگر 
فرهنگی که ریشــه چند هزار ساله دارد را در برخی کارها 

دخالت دهند، باعث بقای بیشتر می شود.«

به اسم نمایشگاه، فروشگاه راه انداخته اند!
او با انتقاد از وضعیت حال حاضر در حوزه صنایع دســتی 
و فرش ایرانی، تصریح کرد: »سرنوشــت ما به دست افرادی 
افتاده است که واقعا نمی دانند که چه کاری انجام می دهند. 

حتی مدیرهای باالدستی که این افراد را منصوب می کنند 
اگر می فهمیدند موضوع چیســت، این اتفاق رخ نمی داد. 
متأسفانه نظر کارشناسان را نمی خواهند. کارشناس در حوزه 
فرش، از نگاه متولی کســی است که خرید و فروش انجام 
می دهد، نه کسی که این فرهنگ را حفظ می کند. بنابراین 
شما می بینید که دســت و پای کارشناسی که می تواند به 
درد این حوزه بخورد، بســته شــده و با رفتارهایشان او را 
منزوی کرده و یک گوشه نشانده اند و در نهایت موزه فرش 
ایــران به عنوان یکی از مهم تریــن موزه های فرش دنیا، به 

وضعیتی دچار شده که مشاهده می کنید.«

خریدار امنیت ندارد
قادری در ادامه به این ســوال که چنین نمایشگاهی باید 
چگونه برگزار می شــد؟ پاســخ می دهد: »اساسا برگزاری 
نمایشــگاه در آنجا از چند منظر قابل بحث و بررسی است؛ 
یکــی این که از دیــد اقتصادی به آن نــگاه کنیم. در نگاه 
اقتصادی تحت هیچ عنوان شــما نمی توانید از مشــتری و 
مصرف کننــده حمایت کنید. چرا؟ چــون یک عده پولی 
پرداخت کرده و فضایی را اشــغال کرده  و با ســخیف ترین 
وضع ممکن که همین داربســت های فلزی با پالســتیک 
روی آن است، فضای نامناسبی را ایجاد کرده اند. این افراد 
کــه پول غرفه پرداخت کرده اند، بــرای این که آدم ها را به 
این غرفه ها بکشــانند که شــاید خرید کنند و آنجا شلوغ 
شــود، هر کاری انجام می دهند. بنابراین از زاویه اقتصادی 
خریدار، آنجا امنیت ندارد.« او ادامه می دهد: »اوال استنباط 
غلطی از فرش و تابلو فرش بــه افراد ارائه می کنند، چون 
این کارها بســیار ضعیف و بعضا تقلبی هستند. دوم این که 
کســی که در آنجا غرفه برگزار می کنــد، می خواهد پول 
دریافــت کند و بنابراین یک عده آدم را می آورد و آنها نیز 

هر چه دم دستشان برســد، به مردم اجحاف می کنند. ما 
در طول این ســال ها شاهد نمایشگاه های موقت به شکلی 
که فروشگاه نیستند، بودیم. این افراد مدتی کار می کنند، 
جنس می فروشــند و بعد می روند. خریــدار بعد از مدتی 
متوجه می شــود چیزی که تحت عنوان فرش دســتبافت 
به او فروخته شــده، نقش به ظاهر تبریز اســت، اما بافت 
خراسان محسوب می شــود. پس به لحاظ اقتصادی تحت 
عنوان یک وظیفه شما نمی توانید از مصرف کننده حمایت 

کنید؛ وظیفه ای که در بازار برعهده همه ما است.«
موسس اتاق فکر فرش دستبافت ایرانی اضافه می کند: »نکته 
دوم این اســت که برخی تولیدکنندگان و فروشندگان فرش 
آمده و در شــهر یک مغازه اجاره کرده و اکثرا اجاره پرداخت 
می کنند. یک ســرمایه هنگفتی را با خــود آورده و به دنبال 
مشتری می گردند، اما این افراد می آیند موقتا در این غرفه ها 
فرش هایی را با قیمت باالتری عرضه می کنند و به هر نحوی 
مردم را به آنجا می کشــند و تمام زحمت آدمی که به مدت 
یک ســال اجاره، مالیات، عوارض و پــول آب، برق و گاز در 
یک فروشــگاه پرداخت کرده را زیر ســوال می برند. در این 
غرفه ها هزینه ای نمی شود. چهار تا داربست و برزنت کشیدن 
که هزینه ای ندارد. نکته دیگری که وجود دارد این اســت که 
نمایشگاه های دائمی در واقع فروشگاه های فرشی هستند که 
در این مملکت وجود دارد. این ها به صورت مویرگی در سطح 
شهر پخش شده اند. آیا می دانید درحال حاضر چند فروشگاه 
در سطح شهر فرش عرضه می کنند؟ ویترین های فروشگاه های 
فرش خودش نمایشگاه فرش محسوب می شود و دولت ها باید 
از این افراد حمایت کنند، اما فقط مالیات می گیرند. بعد هم 
اجازه می دهند یکســری آدم در فرهنگی ترین و هنری ترین 
محلی که به فرش این کشور تعلق دارد، نمایشگاه برگزار کند. 

آن هم در این سطح کیفیت!«

 وزارت میراث فرهنگی محتاج درآمد 
چنین نمایشگاهی شده است؟

قادری در ادامه با اشــاره به ویژگی ها و اهمیت موزه ملی 
فــرش ایران اظهار می کند: »ما برای ســود شــخصی در 
ســاختمانی که جزو آبروی این مملکت اســت، به راحتی 
اجازه می دهیم چنین نمایشــگاهی برگــزار کنند. وزارت 
میراث فرهنگــی واقعا محتاج درآمد چنین نمایشــگاهی 
اســت؟ قبال هم چنیــن کارهایی انجــام می دادند که ما 

اعتراض کرده بودیم و پیشنهادی نیز ارائه کردیم.«
او درباره پیشنهاد ارائه شده می گوید: »ما پیشنهاد کردیم 
حــاال که می خواهند برای جذب پــول با بخش خصوصی 
همــکاری کنند، بیایند این کار را به صــورت غیرانتفاعی 
انجام دهند. یعنی کســانی هستند که می توانند به صورت 
غیرانتفاعی کمک کنند. بیشــتر موزه هــای دنیا امروزه با 
حمایت های مردمی می چرخنــد و بخش بزرگی از هزینه 
ها به این طریق تامین می شــود. اصوال برگزاری نمایشگاه 
به لحــاظ اقتصادی کمکی به فرش دســتبافت، دســت 
اندرکارانش و خریداران نمی کند. اگر زیانی نداشــته باشد، 

سودی ندارد.«
موســس اتاق فکر فرش دســتبافت ایرانی ادامه می دهد: 
»کســی فرش دســتبافت اصیل را از چنیــن مکان هایی 
خریداری نمی کند؛ چراکه هیچ چیزش قابل اعتماد نیست 
و کارهــا خیلی هم کیفیت ندارند. االن یک فروشــگاه در 
بهترین نقطه شــهر تهران با فرش های باکیفیت همچنان 

زیر نظر اتحادیه لوازم الکترونیکی است!«
قادری اضافه می کند: »اگر چنین نمایشــگاهی در حیاط 
وزارت خانه برگزار می شــد، شــاید قابــل تحمل تر بود! 
فاکتورهای کیفیت در فرش دستبافت بسیار پنهان هستند 
و آدمــی که متخصص نیســت به راحتــی می تواند فریب 
بخورد. در این روزها که فرش ماشــینی نیز پیشرفت های 
خودش را کــرده، برخی افراد اصال نمی توانند تشــخیص 
دهند که این فرش ماشینی اســت. پس چطور می توانند 

کیفیت یک کار دستبافت را تشخیص دهند؟«
او در آخر خاطرنشان می کند: »شما وقتی از یک فروشگاه 
فرش خرید انجام می دهید، امضایی که فروشنده می کند، 
یعنی پای تمام ایــرادات احتمالی می ایســتد. ولی وقتی 
شــما کاری را در نمایشــگاه خریــداری کرده اید، پس از 
این نمایشگاه مشــتری باید به چه کســی مراجعه کند؟ 
اسمش نمایشگاه است و در آن فروشگاه به راه انداخته اند! 

نمایشگاه جای نمایش دادن است.«
نمایشگاه دائمی فرش، تابلو فرش و صنایع دستی در نزدیکی 
مــوزه ملی فرش ایران و با همکاری وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی درحال برگزاری است.
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نگاهی به یک نمایشگاه در مجاورت موزه ملی فرش 

بنویسید نمایشگاه بخوانید فروشگاه!

نمایشــگاه گروهی منتخب آثار نمایشگاه پوستر های تایپوگرافی است که 
از ورک شــاپ طراحی پوستر ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
و ســوگواره عاشورایی انتخاب شــده و این نمایشگاه تا ۲4 مرداد ماه در 

نگارخانه الله برپاست.
بـه زعم بسـیاری از پژوهشـگران قـوام گرفتن سـنت طراحی پوسـتر در 
ایـران ریشـه در انقـالب اسـالمی دارد، شـرایط سـال های انقـالب باعث 
شـد تا پوسـتر بـه عنـوان یکـی از موفق ترین وسـایل انتقـال آرمان های 
انقـالب مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. گروه هـای انقالبـی بـا بهره گیـری 
ازفناوری هـای چـاپ، هنـر را به عنوان سـالحی علیه رژیـم  پهلوی مورد 
اسـتفاده قـرار دادنـد و باعث شـدند توده های مـردم باشـعارهای انقالبی 
و نقـوش گرافیکی آشـنا شـوند. پوسـترهای ایرانـی نه تنها برای ترسـیم 
نمادهـای مقاومـت و ایثـار از جنبش هـای آزادیخـواه و انقالب های دیگر 
نقـاط جهـان بهـره بردند، در کنـار آن از فرهنگ  عمیق هنرهای سـنتی 
نیـز اسـتفاده کردنـد؛ ماننـد پوسـترهایی کـه بـر اسـاس الگوی نقاشـی 
قهـوه خانـه ای ترسـیم می شـدند. احتمـاال بشـود گفـت کـه نخسـتین 
ایـام  دیوارنـگاری  در  را  ایـران  انقـالب  تصویـری  ارتباطـات  ترنم هـای 
اعتراضـات و راهپیمایـی بـه وضوح مشـاهده کرد. تصاویر شـابلون شـده 
بـر روی معابـر و اسـپری نوشـته ها که خبـر از تمایالت مبـارزان انقالبی 

را جسـورانه در معـرض دیـد عمـوم قـرار می داد.
از این رو به طور کلی طراحی پوستر و تایپوگرافی طی چهار دهه گذشته 
همواره جزو رســانه های رو به رشــد بوده است و دهه به دهه معطوف به 
گفتمان های غالب فرهنگی اجتماعی کشــور بازنمایی های خاص خودش 
را ارائه کرده اســت.در این بین»مقاومت« و موضوعات عاشورایی همواره 

چون نخ تسبیحی دهه های مختلف را به هم وصل کرده است.
بی شــک تایپوگرافــی و پوســتر حاال دیگــر جزو هنرهای بســیار مهم 
کشــور اســت و تاثیرگذاری آن را نمی توان کتمان کرد. شاهد این مدعا 
نمایشگاه های متعددی اســت که هر هفته در گالری های مختلف کشور 

برگزار می شود.
هر سال در ایام محرم نمایشگاه های مختلفی از آثار هنرمندان گرافیست 
و طراح برگزار می شــود، این روزها نگارخانه الله میزبان یک نمایشــگاه 
گروهی با عنوان»عاشورا«است. نمایشگاهی که نشان از ایده پردازی های 
 مختلــف در موضوع عاشــورا دارد. آثاری با مضامین مقاومت، شــهادت، 

امام حسین)ع( و... .
می توان گفت مفاهیم و موضوعات مرتبط با عاشورا و امام حسین )ع( به 

عنوان ســمبل اصلی مبارزه و مقاومت در طی چهار دهه گذشته همواره 
جزو پر تکرارترین موضوعات میدان طراحی پوســتر و تایپوگرافی کشور 
بوده اســت و آثار فراوانی هم طی چهار دهه گذشته اجرا و نمایش داده 

شده است.
در بیانیه این نمایشــگاه گروهی آمده اســت:» نوشتار جدا از رسالتی که 
بر عهده دارد )خبررســانی( با تبدیل شــدن به یک فرم در ترکیب بندی 
)کمپوزیســیون( با کل پوســتر یگانه شــده و به عنوان یک اثر تجسمی 
مستقل، نقوش ماندگاری را در ذهن مخاطب بر جای می گذارد. به عبارت 
دیگر پوستر با جدا شدن از موضوع خود همچون هر اثر هنری دیگر فارغ 

از زمان و مکان باقی می ماند.
این نمایشگاه گروهی منتخب آثار نمایشگاه پوسترهای تایپوگرافی است 
که از ورک شاپ طراحی پوستر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
و سوگواره عاشــورایی انتخاب شده است، که با اســتفاده از خط  سعی 
در خلق اثر کرده اســت؛ دراین نمایشــگاه سعی در نمایش  تکنیک های 
مختلف تایپوگرافی بوده که کنکاشــی در رسیدن به ساختار تصویری و 

بیان دغدغه های درونی هنرمندان متعهد است.
مناســبت های مذهبی امروزه نقش پر رنگ تــری در جامعه ایفا می کند، 
ایرانیان از دیر باز دلباخته ابا عبداهلل الحسین و یاران با وفایش بودند حال 
در این فرصت با اســتفاده از هنر گرافیک سعی در اثبات این مهم داشته 
اند؛ سودای رسیدن به جامعه ای حسینی با گره زدن احساسات پاک روح 

هنرمند می تواند چنین آثار مفهومی و زیبا را خلق کند.«
اسامی هنرمندان حاضر در نمایشگاه

مطهره آگاهیان، محمد اردالنی، بیتا افخمی، محمد افشار، حمید اقدسی 
یزدلی، محمد ایمانی راد، نصیر بشــیری، محمــد بلوریان، علیرضا بیت 
الهی علیرضا پوراکبری، محمد رضا حافظی، ایمان خاکســار بنی اسدی، 
احمد خان بابایی، احمد دیندار، صالح زنگانه، محمد جواد زهادت، حامد 
سهرابی، ســهیل صمدی بهرامی، احمد عزیز پور، پدرام فرخ نیا، حسین 
کامیابــی، عرفان کمالی، علی کیان مهر، احســان مرادی، هادی معزی، 

محمد مکاریچیان، مهرداد موسوی، مسعود نجابتی.
این نمایشــگاه تا۲4 مرداد ماه 1401از ســاعت 9 تا 18 و پنج شنبه ها 

ساعت 9 تا 13به جز روزهای تعطیل دایر خواهد بود.
عالقه منــدان می توانند برای بازدید آثار به نگارخانه الله، واقع در خیابان 
دکتر فاطمی، ضلع شــمالی بوستان الله، روبه روی پارکینگ طبقاتی الله 

مراجعه کنند.

پوسترهای عاشورایی در نگارخانه الله
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فریبا شجاع حیدری با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه ۱۱ همدان برابر وارده شــماره ۰۰۶۸۳۲ -  مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ 
مدعــی اســت که ســند مالکیت پــاک ۶۳۳ فرعــی از ۱۳۷ اصلــی واقع در 
حومــه /بخش دو همدان به شــماره مسلســل ۲۷۲۰۵۹ و دفتر الکترونیکی 
شــماره ۱۳۹۹۲۰۳۲۶۰۳۴۰۱۱۷۳۵ به علت ســرقت مفقود گردیده و نزد 
کســی در بیع شرط نیســت و برابر نامه ۱۴۰۰۲۸۹۹۰۰۰۳۷۹۶۶۰۴ مورخ 
۱۴۰۰/۲/۸ شــعبه ســیزدهم دادیاری همدان در قبال مبلغ هفت میلیارد 
ریال بازداشــت می باشــد. لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین 
نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهی می شــود تا هر کسی مدعی انجام معامله 
و بــا وجود ســند مالکیت نــزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی طی 
مدت ۱۰روز به اداره ثبت اســناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و باسند معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مــدت واخواهی و نرســیدن اعتــراض و یا در صورت اعتــراض چنانچه اصل 
سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم 
خواهد شــد. مراتب بر اســاس آخرین اطاعات سیستم جامع تهیه و گزارش 

شده است .
م الف:۸۱۴

شناسه آگهی ۱۳۶۳۱۶۲
حمید سلگی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ شهرستان همدان

هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۰۴۸۸ مــورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ هیات 
اول/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک همدان - ناحیــه یک تصرفات 
مالکانــه بامعــارض متقاضی آقای علی رادخو فرزند علی جان بشــماره شناســنامه ۳ 
صادره از جوکار)مایر( در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت ۱۲۰/۶۲ متر مربع 
قســمتی از پاک ۱۰/۳۶۵ اصلــی واقع در حومه بخش یک همدان به نشــانی بلوار 
خرمرودی،خیابــان نظام شــمالی،کوچه عدل ۳، خریداری از مالک رســمی آقای ســید 
کمال نیک نژاد محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.

بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۵/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۶/۷

م الف:۷۹۵
شناسه آگهی ۱۳۶۲۸۶۷

رضا شیرخانی خرم - رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه
 اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهــی موضوع ماده ۳ قانون مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۶۰۰۰۰۰۹۵۸
مــورخ ۱۴۰۱/۴/۴ هیــات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ساســان الماســی فرزند خدامراد به 
شماره شناســنامه ۲۷۳ کد ملی ۴۹۴۹۹۰۶۳۳۱صادره از داالهو در ششدانگ یک باب 
ساختمان )مسقف نیمه ساز با محوطه متصل( به مساحت ۱۱۵۷۶۷ متر مربع در محدوده 
اراضــی بــاک ۶ فرعــی از ۱۴۵ اصلی واقع در بخــش یک حومه کرمانشــاه آدرس جاده 
سنندج سمت چپ میدان آناهیتا کوچه بهاران انتهای کوچه خریداری از مالک رسمی آقای 
رضا فدائی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدهی است در صورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. ۱۰۳۱ م 

الف ۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۵/۲۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۶/۰۷
 مهدی زارعی وش 
رئیس ثبت اسناد و اماک

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

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ اماک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بامعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع درقریه امیر 
رود  پاک ۲۶  اصلی بخش ۲ قشــاقی ۸۵۵ فرعی آقا/ خانم افســانه مرادی 
نیک فرزند رضا   نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۰۲.۳۱    
مترمربع قســمتی از پاک ۴۵۱ فرعی  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
مینــا اصفیا، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعام شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از اماکی که 
قبــا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطاع می رســاند و نســبت به امــاک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: ۱۳۵۶۷۴۰  تاریخ انتشار 
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آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ اماک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع درقریه حمزده علیا  
پــاک ۷  اصلی بخش ۳ قشــاقی ۳۵۰ فرعی آقا/ خانم علی اصغر مشــهدی 
شــریف فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت ۲۱۴.۱۲   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  نصراله 
ســلیمانی چورن، لذا بــه موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا ۲ ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
اماکــی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و نســبت به اماک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: ۱۳۵۲۲۶۲  تاریخ 
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