
گزارش

آماده سازی جوار حرم امام حسین »ع« 
برای اربعین

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کربال 
اعالم کــرد: موکب های صحن حضرت زینب )س( 
در شهر کربال از چهارشنبه ۱۶ شهریورماه، اسکان 
زائــران اربعین را آغاز می کند. این صحن برای ۳۵ 

هزار زائر آماده می شود.
به گزارش روابط عمومی ســتاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیــات، محمدرضا بنی اســدی راد گفت: 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، عملیات عمرانی 
و فعالیــت کارگاه صحن حضرت زینب )س( تا ۴۸ 
ساعت دیگر متوقف شــده و پذیرش زائران از روز 
چهارشنبه ۱۶ شهریور)دهم ماه صفر( آغاز می شود.

او با بیان این که هم اکنون خادمان موکب ها در حال 
اســتقرار تجهیزات در محل کارگاه صحن حضرت 
زینب )س( هســتند، افزود: پیش بینی می شود در 
موکب های مستقر در محل کارگاه بیش از ۳۵ هزار 

زائر اسکان داشته باشند.
بنی اســدی راد همچنین گفت: آماده ســازی پله ها 
برای تــردد ایمن زائــران بین طبقــات، برقراری 
دسترســی به شبســتان های زیرزمینی، تســهیل 
دسترسی ها از خیابان های اطراف به صحن حضرت 
زینــب )س(، راه اندازی سیســتم تهویه مطبوع و 
هواساز موقت و ساخت چندین سرویس بهداشتی، 
ازجمله مهترین فعالیت ها برای آماده ســازی محل 

طرح توسعه حرم برای اربعین است.
رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربال افزود: 
بــرای مجموعه صحن حضرت زینب )س(، بیش از 
۸۰۰ چشــمه سرویس بهداشــتی پیش بینی شده 
اســت که از این تعداد، حدود ۲۵۰ چشــمه برای 

استفاده زائران در اربعین آماده شده است.
او اظهــار کرد: مباحث مربوط بــه ایمنی زائران و 
ایجاد امکانات رفاهی و بهداشتی مهمترین سرفصل 
کاری این روزهای عوامــل اجرایی صحن حضرت 
زینب )س( اســت که مراحــل پایانی فعالیت های 
مربوط به ایمن ســازی محیط در چند جبهه کاری 

زیر نظر متخصصان »HSE« در حال اجرا است.
بنی اســدی راد ادامــه داد:  طبق برنامــه، عملیات 
عمرانی این کارگاه چند روز پس از پایان اربعین و 
برچیده شدن موکب ها، دوباره از سر گرفته خواهد 

شد.
او یادآور شــد: فاز نخســت طرح توسعه حرم امام 
حسین )ع( مزین به نام صحن حضرت زینب )س( 
در محدوده ای بین خیابان باب قبله، خیابان شهدا 
و خیابان جمهوری واقع شــده که براساس شواهد 

تاریخی، همان مکان واقعه عاشورا است.
رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربال افزود: 
فضاهای زیارتی صحن حضرت زینب )س( شــامل 
شبســتان های روسطحی و زیرســطحی به همراه 
مجموعه های خدماتی اســت که حــدود ۴۵ هزار 
متر مربع را شامل می شــود. فضاهای غیر زیارتی 
نیز با مســاحتی حدود ۱۱۸ هزار مترمربع شامل 
ســاختمان اداری، ســاختمان مضیــف، مــوزه و 

کتابخانه، موتورخانه مرکزی و تونل است.

دریچـــه

 آموزش رایگان هنر 
از اول مهر کلید می خورد

جلسه مشترک دفتربرنامه ریزی و آموزش های 
هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 
در راستای تفاهم نامه سه جانبه طرح آموزش 

رایگان هنر در مناطق محروم برگزار شد.
در راســتای اجــرای تفاهم نامه ســه جانبه 
همکاری معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی 

در طــرح آمــوزش رایگان هنر، جلســه ای با 
حضور محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر 
برنامه ریــزی و آموزش های هنــری ، حجت 
االســالم علی جعفری معاون فرهنگی کمیته 
امــداد امام خمینی و محمــد نصیری معاون 
اجتماعی و امور فرهنگی ســازمان بهزیستی 
در این دفتر برگزار شــد. در ابتدای این دیدار 
اســماعیلی  ضمن خیرمقدم و ارائه گزارشی 
از رونــد برگزاری طرح آمــوزش رایگان هنر 
در مناطق محروم  از ابتــدا تا اکنون و تاکید 
بر اجرایی شــدن این طرح بــا جامعه هدف 
مشــخص گفت: فرآیند اجرای این طرح برای 

جامعه هدف مشــخص مد نظر ما اســت و از 
اول مهرمــاه کلیــد خواهد خــورد که ضمن 
کشــف اســتعدادهای هنری و آموزش رشته 
هایی که قابلیت اشتغال برای این افراد داشته 
باشــند بتوانیم با همکاری مشترک سه جانبه 
به نتایــج مطلوبی برســیم. وی تاکید کرد : 
جامعه مخاطبین کمیته امــداد امام خمینی  
و ســازمان بهزیســتی می توانند با فراگیری 
آموزش های هنــری هدفمند به مهارت های 
اشــتغال زا مجهز شــده و درجهت کســب 
 و کارهــای فرهنگــی وهنــری حرکتی موثر 

داشته باشند.

علی کالنتری  صف اکران شــلوغ و ســینماها خالی از 
تماشاگر، معضلی که این روزها سینمای ایران با آن دست 
و پنجه نرم می کند. دو سال اخیر و همزمان با شیوع کرونا 
و تعطیلی سینماها، اکثر سینماگران با اینکه آثارشان مجوز 
اکــران دریافت کرده بود ترجیح دادند که اکران عمومی را 
بــه تعویق بیندازند. نتیجه این محافظه کاری که البته برای 
تهیه  کننده توجیه مناســبی هم دارد، شلوغی صف اکران و 
بعضاً اکران همزمان چند فیلِم نسبتا خوب و در نتیجه ریزش 

مخاطب سینماها است. 
»ابلق« ســاخته نرگس آبیار ، »دوزیست« آخرین اثر برزو 
نیک نژاد ، »تی تی« ساخته آیدا پناهنده و »علف  زار« اولین 
ساخته کاظم دانشی، آثاری است که این روزها بر روی پرده 
سینما در حال اکران است. با این وجود که این فیلم ها جزو 
فیلم های پرفروش این روزهای سینما محسوب می شود با 
نگاهی به آمار بازدید مخاطبین می توان به این مهم دست 
یافت که تعداد مخاطبین ســینما نسبت به روزهای قبل از 

کرونا ریزش محسوسی داشته است .
بی توجهی مســئوالن سازمان ســینمایی به این رخداد، 
بســیار قابل توجه است تا جایی که با نگاهی گذرا به زمان 
اکران فیلم های اخیر می تــوان به راحتی فهمید که هیچ 
برنامــه و کنداکتور خاصی برای نوبــت دهی اکران وجود 
ندارد و این شــائبه به وجود می آید که سازمان سینمایی 
تنها با اکتفا به درخواست اکران و بدون توجه به فیلم هایی 
که بر روی پره در حال اکران اســت، مجوز نمایش را صادر 
و به نوعی تعداد مخاطبین را در ســانس های سینما پخش 
و به همین خاطر میانگین تعداد تماشــاگران در هر سانس 

فیلم ها به شدت کاهش پیدا کرده است .
مسئوالن سازمان ســینمایی برای خروج از این بحران که 
می تواند در صورت ادامه دار شــدن، ســینمای ایران را به 

حاشیه ای طوالنی مدت ببرد چه تدابیری اندیشیده اند؟؟
شــاید در نگاه اول اکران فیلم خارجی در سینماهای کشور 
راه خــروج از این بحران تلقی شــود. بــه تازگی فیلمی از 
ســینمای هند »بالیوود« ، بر روی پرده ســینماهای کشور 
برای مخاطبین به نمایش درآمده اســت. »خیزش ، غرش 
، شورش « فیلمی اســت که از مدت ها پیش نامش بر سر 
زبان ها بود و از قضا برای اکران آن رپورتاژ عجیب و غریبی 
هــم به راه انداخته بودند تا جایی که در ابتدای هر فیلم در 
حال اکران ، تیزر این فیلم هندی برای مخاطبین به نمایش 

گذاشته می شد.
با اندکی تأمل باید گفت که از دیدگاه بســیاری از سینما 
دوســتان ســطح فیلم های هندی و اصطالحــاً بالیوودی 
از ســخیف ترین کمدی در حال اکران ســاخت ایران هم 

پایین تر است و اگر بخواهیم منطقی باشیم باید اقرار کنیم 
که سینمای هند شعور مخاطب را دست کم می گیرد حال 
چه اتفاقی افتاده است که مســئولین به صرافت افتاده اند 
و بــرای نجات گیشــه از اکران یک فیلــم هندی کمک 
می گیرند؟ این روزها که ســینمای ایران و ذائقه مخاطب 
ُکمدی پسند شــده و از ۱۰ فیلم پرفروش سینمای ایران 
9 فیلم آن آثار ُکمدی اســت وقتش نرســیده که با بیشتر 
بها دادن بــه فیلم ها و آثار اجتماعی و در اختصاص دادن 
ســانس ها و سالن های بیشتر به این فیلم ها و حتی پایین 
آوردن نرخ بلیط ، مخاطب بیشتری را به سینما بکشانید؟

در روزهایی که جای خالی فیلم های فاخر و در خور شأن 
ســینمای ایران بیش از پیش احســاس می شود ، سردر 
ســینماهای کشور پر شــده از بنر فیلم هایی که در مدت 

اکرانشــان حتی موفق نمی شــوند به اندازه خرج خورد و 
خوراک عوامل از گیشه درآمدزایی کنند.

نســخه های بی ســر و تهی که مســئوالن برای سینمای 
ایــران می پیچند بــه جای اینکه درمان باشــد زخمی بر 
زخم های قدیمی آن می افزاید. ســینمای ایران به بیماری 
تبدیل شده که درمانش مشخص و در دسترس است ولی 
دلســوزی نیســت که به خود زحمتی بدهد و آن دارو را 
تهیه کند . درمانگر فقط به داروهایی بســنده می کند که 
گوشه یخچال خانه تلنبار شده است و یا شاید حتی تاریخ 
انقضای آن به ســر رسیده باشد. این سینمای پسا کرونا به 
تحول نیــاز دارد. اکران فیلم های خارجــی ، آن هم فیلم 

هندی نمی تواند ناجی این سینمای بدون مخاطب باشد.
 با نگاهی گذرا به فیلم های در حال اکران و یک جستجوی 
ســاده می توان فهمید که اکثر این آثار برای  قبل از کرونا 
است که در جشنواره های سی و هفت و سی و هشت فجر 
هم حضور داشــته اند . این حقیقت که چند صد فیلم دیگر 
در صف اکران است و قرار است سازمان سینمایی اصطالحاً 
به صورت فله ای این فیلــم ها را باهم به نمایش بگذارد به 

شدت آزار دهنده است.
در اکثر کشورهای صاحب سبک و سینمادار مرسوم است 
کــه از چند ماه قبل و یا حتی ســال قبــل ، تاریخ دقیق 
اکران مشخص و مردم برای تماشای فیلم یا سریال لحظه 
شماری می کنند ولی متأسفانه در ایران نه خبری از تاریخ 
اکران هســت نه صف منظمی برای پخش آثار در سینما و 

نه حتی مساوات تعداد سالن و سانس برای همه فیلم ها،
این ره که در پیش گرفته اند به ترکســتان اســت ، دوای 
آن نه اکران فیلم هندی اســت نه اکــران کیلویی فیلم ها 
، ســاماندهی این وضع و اوضاع ســینمای ایران دلسوزی 

می خواهد که درد سینما و سینماگران را چشیده باشد!

فرهنگ و هنرwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|       سه شنبه|15 شهریور 1401|شماره 5950|

تجویز »دوا گُلی« برای زخم چند ساله!

از شــهریور ۱۳9۱ که کانادا در تصمیمی یک طرفه اقدام به قطع رابطه با 
ایران کرد، حدود ده ســال می گذرد. بــا وجود برگزاری چند دور مذاکره، 
کالف مناســبات دیپلماتیک همچنان سردرگم اســت. این کشور از هر 
راهی برای نشــان دادن چالش با ایران استفاده می کند. و حاال به رویکرد 
دیپلماسی ضد فرهنگی روی آورده از مورد علیرضا قربانی در فروردین ماه 
گرفته تا مشــکل صدور ویزای همایون شــجریان. کانادا ســابقه اقدامات 
متعددی در دشمنی با ملت ایران دارد. سابق بر این، برای انجام تحریم های 
غیر قانونی و یکجانبه علیه بانک مرکزی و بانک های ایران پیشــقدم بوده 
است. در ایجاد اختالل در انجام خدمات کنسولی به اتباع کشورمان اقدام 
کرده و نســبت به بستن حساب های اتباع ایرانی تالشی را به عمل آورده 
بود. این اقدامات دولت کانادا نشــانگر آن اســت که سیاستمداران دولت 
فعلی کانادا با تبعیت از برخی کشورهای غربی و همین طور سیاست های 

رژیم صهیونیستی دست به چنین اقداماتی می زنند.
همانطور که اشــاره شــد، دولت کانادا بخصوص در ده ســال اخیر از هر 
فرصتی برای نشــان دادن عداوت خود با جمهوری اسالمی ایران استفاده 
کرده و به صورت علنی و غیر علنی و شــفاف و غیر شــفاف به کارشکنی 
مبادرت ورزیده اســت. این ســنگ اندازی ها اخیرا بیشتر رنگ فرهنگی 
به خود گرفته و ظاهرا بنا را بر دیپلماســی ضد فرهنگی گذاشــته است. 
همچنانی که در فروردین ماه ســال جاری، خبــر ممنوع الورودی علیرضا 
قربانی خواننده سرشناس ایرانی از مبدا تورنتوی کانادا به خاک آمریکا نه 
تنها در رسانه های داخلی که در رسانه های جهانی بازتابی گسترده یافت. 
لس آنجلس تایمز نیز یک گزارش کامل پیرامون همین مســاله منتشــر 
کرد. این مساله بالفاصله با واکنش از سوی این خواننده ایرانی، هواداران 
و رســانه های داخلی کــه برای خود، فرهنگ و کشورشــان حرمت قائل 
بودند مواجه شــد تا جاییکه روزنامه معــروف آمریکایی مجبور به اصالح 
گزارش خود شــد. گوشزد این مساله که ما ایرانی ها باید بیش از پیش از 
شــان و منزلت خود مراقبت کنیم، اینکه سلبریتی ها و هنرمندان ما نیز 
باید از حرمت و منزلت خود و هموطنان شان پاسداری کنند و از این پس 
برای اجرا و برنامه در اینچنین کشــورهایی اولویت را بر حفظ شان ایران 
و ایرانی قرار دهند، جدی تر می شــود. البته که خواننده ای چون علیرضا 
قربانی همــواره در فعالیت هنری خود به بهترین وجه ممکن عمل کرده 
و همیشــه در هرکجای دنیا که به روی صحنه رفته نام ایران و ایرانی را 
با افتخار باال نگه داشــته و از آنچنان روحیه ای برخوردار است که شرایط 
را بــرای خود و همراهانش به گونــه ای برنامه ریزی و پیش بینی کند که 
اینچنین مواردی به وقوع نپیوندد. و اما متاســفانه در جدیدترین مورد از 
اقدامات ضد ایرانی کانادا، عدم صدور ویزا برای همایون شجریان خواننده 
سرشــناس و پرآوازه موسیقی ایران بود که در سطحی وسیع تر نسبت به 

مورد علیرضا قربانی در رسانه ها خبرساز شد. 
طی روزهای گذشــته همایون شــجریان که از قبل در مورد کنسرت در 
شــهرهای مختلف کانادا اطالع رســانی کرده بود، در صفحه اینستاگرام 
خــود اعالم کرد با وجــود اینکه تعدادی از گروه »ســیاوش« برای اجرا 
به کانادا اعزام شــده اند لیکن او و چند نفــر از اعضای اصلی گروه هنوز 
ویزایشان صادر نشده و کنسرت های کانادا لغو و به ژانویه موکول خواهد 
شــد. که بعد از یک روز مجددا این خواننده اطــالع داد که باالخره و با 
تاخیر ویزای کانادای وی و چند نفر باقیمانده صادر شــده اما به اجراهای 
دو شهر مونترال و تورنتو نخواهند رسید و تنها اجراهای کلگری و ونکوور 

را می توانند به صحنه ببرند.

در متن همایون شجریان آمده است: 
»در حال حاضر ۱۲ نفر از اعضای ایرانی و غیر ایرانی گروه ســیاوش که 
نیازمند دریافت ویزا نبوده اند، برای تمرین های نهایی از محل اقامتشان به 
تورنتو رسیده اند. اما برای حضور دیگر اعضا، متاسفانه امروز پس از آخرین 
پیگیری های وکیل متوجه آن شــدیم که ویزای چنــد تن از هنرمندان 
اصلی گروه ســیاوش همچنان در پروسه اداری اســت و هنوز به مرحله 
صدور نرسیده است. از آنجایی که اجرا بدون حضور این هنرمندان امکان 
پذیر نیست و کیفیت و اجرای بی کم و کاست بر همه چیز اولویت دارد، 
مجبور هســتیم برای تحقق این امر و اطمینــان از دریافت ویزای کامل 
اعضــای گروه، تاریخ برنامه های تور کانــادا را به ماه ژانویه موکول کنیم. 
تاریخ دقیق این اجرا ها تا هفته آینده به اطالع عموم خواهد رسید و برای 

کسانی که بلیت تهیه کرده اند ایمیل خواهد شد.«
پــس از آنکه همایون شــجریان گفت که ویزای برخــی از اعضای گروه 
ســیاوش برای کانادا صادر نشــده و بنابراین برگزاری کنســرت در این 
کشــور به تعویق می افتد، در اطالع رسانی تازه اعالم کرد که ویزای همه 
اعضای گروه صادر شــد. وی با این حال گفت که اجرای کنسرت تورنتو 
و مونترال »از دست رفت« اما کنسرت های ونکوور در تاریخ های 9 و ۱۰ 
ســپتامبر و کلگری در ۱۱ ســپتامبر برگزار می شود. وی تصریح کرد که 
طبق اطالع رسانی قبلی کنســرت تورنتو و مونترال به ماه ژانویه ۲۰۲۳ 

موکول می شوند.
این هنرمند موســیقی ایرانی در نهایت نوشت: با پوزش بسیار از یک یک 
شــما عزیزان به دلیل اتفاقات غیرمنتظره ای که باعث این تغییرات شده 
است، به اطالع می رساند عالقمندانی که مایل به کنسل کردن بلیط خود 
هســتند، می توانند با ارجاع بلیط به ســایت خریداری شده وجه خود را 

دریافت نمایند.«
در تحلیل نهایی به نظر می رســد، این اقدامات دولت کانادا تعمدی و به 
صــورت هدفمند صورت گرفته و در این میان موضوع شــجریان آخرین 
مورد هم نخواهد بود و در آینده نزدیک نیز شــاهد وقایعی ازین دســت 
خواهیم بود. متاســفانه این کشــور آمریکای شمالی که رفتاری همسو با 
سیاســت های به رژیم صهیونیستی دارد، تا کنون دلیلی منطقی و واضح 
برای اینچنین اقداماتی ارائه نکرده اســت. این کشور نشان داده که از هر 
اقدامــی که از نام ایران و ایرانی حمایت کنــد در حد توان خود برخورد 
می کند. بعید نیست که اجرای آهنگ »ایران« توسط همایون شجریان در 
کنســرت اردیبهشت ماه این خواننده در مرکز تجارت جهانی دبی یکی از 
دالیل تاخیر در صدور ویزای وی باشــد چراکه در آن زمان این اقدام وی 
با تشویق ایرانی ها و حمایت همه جانبه از نام و اعتبار خلیج فارس توامان 
شــد. کانادا هم بارها به صورت مداخله جویانه نســبت به موضع ایران از 

کشورهای عربی و رژیم اشغالگر جانبداری کرده است.
ازاینــرو مهمتریــن مســاله در ایــن میان نــوع مواجهــه هنرمندان و 
ســلبریتی های ایرانی با این کشور است. شایســته است که هنرمندانی 
چون همایون شــجریان که از منزلــت و جایگاهی درخور نزد هواداران و 
مردم ایران زمین برخوردار هســتند، از این پس برای هر رویدادی که با 
ایران و عموم مردم و احساســات و عواطــف جمعی هموطنانمان مرتبط 
است همچون همیشه با دوراندیشی و نهایت حرمت و کرامتی که همواره 
از آن به خوبی مراقبت کرده اند، اقدام کنند. این نوع مواجهه باعث خواهد 
شــد کوچک ترین امکانی برای بروز مشکالت و سنگ اندازی هایی از این 

دست از سوی بیگانگان فراهم نشود.

اجــرای نمایش »درهم تنیدگی« به کارگردانی احســان گودرزی در شــیراز منتفی 
شــد. این در حالی اســت که در تهران نیز نمایش »بازی بزرگ« به کارگردانی زهره 

بهروزی نیا امشب دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه روی صحنه نمی رود.
قرار بود نمایش »درهم تنیدگی« از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ شهریور ماه در شیراز روی صحنه 

برود ولی این اجرا لغو شده است.
کارگردان این نمایش در صفحه شــخصی خود اعالم کرده که با وجود داشتن مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهر شیراز و با اینکه سایت فروش بلیت این نمایش 
باز شــده بود، تنها چند ساعت بعد از گشایش سایت، بلیت فروشی متوقف شده است، 
بدون اینکه دلیلی عنوان شــود. این نمایش خرداد و تیر امســال به مدت ۴۲ شــب 
در تهران روی صحنه رفته بود. احســان گودرزی این نمایش را به همراه همســرش 
خاطــره حکیمی روی صحنه بــرده بود. آنها در این نمایش در نقش های خودشــان 
ظاهر  شــدند و ماجرای آشنایی شان در ۱۸ ســال پیش و رازهایشان را بازگو  کردند. 
در توضیح این نمایش آمده بود: »همه چیز از ۱۸ ســال پیش شروع می شود. زمانی 
که خاطره حکیمی  و احســان گودرزی در قبرستان شیراز از کنار هم عبور می کنند 
بدون اینکه همدیگر را بشناســند. آنها سال ها بعد با هم ازدواج کردند. آنها در نمایش 

»َدرَهم تَنیدگی« درباره  رازهای وحشتناک زندگی خودشان حرف می زنند. 

حواشی اجرای دو نمایش در شیراز و تهران

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001771- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم اکرم اســامی فرزند 
رحیم بشــماره شناسنامه 1060 صادره از ری در 29/507 سهم مشاع از 324/587 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/380
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001769- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم مریم اســامی فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 209 صادره از تهران در 29/507 سهم مشاع از 324/587 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/381
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001767- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم منصوره اسامی فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 309 صادره از ری در 29/507 سهم مشاع از 324/587 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/382
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001766- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم علی رضا سقائی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1468 صادره از ری در 56/205 سهم مشاع از 463/695 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/383
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001764- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی ســقائی فرزند حســین 
بشــماره شناسنامه 3551 صادره از ری در 56/205 سهم مشاع از 324/587 سهم یک قطعه 
زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 تهران 
بموجب ســند مالکیت مشــاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/384
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001770- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای احمد اســامی فرزند رحیم 
بشــماره شناسنامه 236 صادره از ری در 59/014 سهم مشــاع از 324/587 سهم یک قطعه 
زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 تهران 
بموجب ســند مالکیت مشــاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/385
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001772- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم محمد اســامی فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 119 صادره از ری در 59/014 سهم مشاع از 324/587 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/386
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001756- 1401/5/29   هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / خانم 
حمید ســقائی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 710 صادره از ری در 56/205 سهم 
مشــاع از 324/587 ســهم یک قطعه زمین کشاورزی به مســاحت 13884/05 از پاک 
ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/6/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/30 - م الف/387
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای همت اله اکبــری فرزند تقیبا ارائه استشــهاد محلی مصدق، طی درخواســت 
شــماره 4074702- 2092مورخ 1401/06/08تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
ششــدانگ یک بــاب باغ بمســاحت 427.80متــر مربع  تحــت پاک 209فرعــی از189 
فرعی از  89- اصلی بشــماره سریال 882505واقع در قریهبوالقلم  بخش5حوزه ثبتی 
شهرســتان الریجان ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شده را نموده است . در اجرای 
مــاده 120 اصاحــی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی 
مدعــی انجــام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظــرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود ایــن اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.ضمنا پاک مذکور 
درقبــال مبلغ یــک میلیارد ریال بموجــب نامه شــماره 1398047002093806 مورخ 
1398/10/21 دادگاه عمومی بخش الریجان مورد بازداشــت قرار گرفت که مراتب طی 
نامه شماره 14018561002100451 مورخ 1401/06/09 با دادگاه الریجان مکاتبه 

نیز گردید .تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/06/15 ./
اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک الریجان

آگهی مفقودی 
برگ ســبز ســواری ســایپا تیبــا  مــدل 1394 رنــگ ســفید روغنی شــماره موتور 
8266909 شماره شاســی NAS811100F5882903 شماره پاک ایران82-853ق51 

به نام محمد طاهری ایرائی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.ساری
***********************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت سواری تویوتا کروال مدل 2006 شماره پاک ایران77-
229ی89 شــماره موتور 1ZZ2627515 شماره شاسی JTDBR23E863180742 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.ساری

ترکش کانادا به همایون شجریان رسید


