
گزارش

 همه این مملکت از ایران برود
 من نمی روم

مجید انتظامی گفت: من عاشق وطنم هستم، همه 
این مملکت از ایران برود، من نمی روم، من می مانم.
مجید انتظامی آهنگســاز و رهبر ارکستر با اشاره 
به چگونگی ساخت موســیقی فیلم ها و محبوبیت 
آن ها گفت: برای ســاخت موسیقی فیلم ها ریاضت 
کشیدم، با شــخصیت های آن ها زندگی کردم، اگر 
به شــخصیتی در فیلم تیر اصابت کرده، به من هم 
تیر اصابت کرده است، به همین دلیل موسیقی این 
فیلم ها از قلب من جوشــیده است. وی گفت: من 
عاشق وطنم هستم، همه این مملکت از ایران برود، 

من نمی روم، من می مانم.
این روزها ارکســتر ملی ایران »همراه با خاطره ها« 
برگزیده آثار مجید انتظامی را به مناســبت هفته 
دفاع مقدس، در تاالر وحدت اجرا می کند، برگزیده 
آثار این آهنگســاز به رهبری وی پس از یک دهه 
دوری از صحنه با همکاری مشترک بنیاد رودکی، 
انجمن موســیقی ایران و دفتر موســیقی معاونت 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اجرا 
می شود؛ این رویداد موســیقایی پیش از این قرار 
بود از ششم تا هشــتم مهرماه ساعت ۲۱ در تاالر 
وحدت اجرا شود که به دلیل استقبال مخاطبان و 
اتمــام بلیت های اجرا، »همراه با خاطره ها« تا دهم 
مهرماه تمدید شــد، تمامی بلیت های این اجرا به 
پایان رســیده است. »سمفونی حماسه خرمشهر«، 
»از کرخه تــا راین«، »آژانس شیشــه ای«، »بوی 
از قفــس پرید«،  پیراهن یوســف«، »دیوانــه ای 
»آرزوی بــزرگ«، »جایی برای زندگی«، »شــیخ 
بهایــی« و »دوئل« قطعات این اجرا هســتند؛ این 
درحالی اســت که اجرای قطعه سمفونی خرمشهر 
به صورت کامل، برای نخستین  بار صورت می گیرد.

تازه های کتاب برای بچه ها
»زندگی را آفتابی می کنم«، »بچه های طرســناک 
و چرخ و فلک بدشانســی« و »کارآگاه خانم جان« 

برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
به گزارش ایســنا، رمان کودک »زندگی را آفتابی 
می کنم« نوشــته رنی واتســن بــا ترجمه عاطفه 
حاجی آقایی  در ۱۶۸ صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰ 
نســخه و با قیمــت ۶۰ هزار تومان در انتشــارات 

پیدایش راهی بازار کتاب شده است.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است: رایان هارت 
عاشــق وقت گذرونی با دوست هاشه. عاشق اینه که 
غذاهای جدید ابداع کنه و ذهنش خیلی مشغوله... 
به مدرسه، خودشناسی، و خانواده ش. باباش باالخره 
شغل جدیدی پیدا می کنه، اما پولش کمه؛ و همین 
باعث شده تغییراتی توی زندگی شون می شه، مثل 
فروختن ماشــین دوم شــون و اسباب کشــی به یه 
خونه ی جدید قدیمی. اما رایان دختریه که می دونه 
چطوری در تاریکی، آفتاب درســت کنه. چون بلده 
که چیزهای خوب را ببینه. حتی وقتی شرایط اصا 
باب میلش نیســت، برادرش روی اعصابه، مامان و 
باباش درکش نمی کن و دســتور غذاهاش خوب از 
آب درنمی یــان؛ و وقتی اتفاق هــای غیرمنتظره ای 
می افتن و پاک غافلگیر میشــه، بازم می تونه با فکر 
و هــوش خودش و به کمک آفتــاِب تابان، راهی به 

جلو پیدا کنه.
 همچنین رمان نوجوان »بچه های طرسناک و چرخ 
و فلک بدشانســی« نوشــته کیتی تاول با ترجمه 
امین بهره مند در ۲۸۸ صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰ 
نســخه و با قیمت ۹۸ هزارتومان در نشر یادشده 
عرضه شــده اســت. در نوشته پشــت جلد کتاب 
می خوانیم: دوازده  سال پیش، در دوازده روز پیاپی، 
شــهر کوچک بیوه آباد قربانی طوفان وحشــتناکی 
شد. طوفانی که باعث گشایش دروازه ای شد و انواع 
مختلفی از چیزهــای پلید و ناپاک از آن به بیرون 
گریختنــد. از آن زمان به بعد، دیگــر در بیوه آباد 
از چیزهای عجیــب و آدم های عجیب اســتقبال 
نمی شــود؛ چون هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد 

که پشت نقاب ها چه رازهایی پنهان است...
 دیگر کتاب منتشر شده در نشر پیدایش، »کارآگاه 
خانم جان«  نوشته سپیده  نیک رو  است که در ۸۰ 
صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و با قیمت ۳۵ 

هزارتومان در دسترس نوجوانان قرار گرفته است.
در پشــت جلد کتاب نوشته شده است: پدر و مادر 
تصمیم می گیرند امیرعلی و خواهرش را برای مدتی 
پیش خانم جــان بگذارند. خانم جــان، مادربزرگ 
عجیبی ست، آن قدر که بچه های کوچه مسخره اش 
می کننــد. اما چنــد روز بعد از آمــدن امیرعلی و 
خواهرش به خانه، مادربزرگ گم می شــود. بچه ها 
نامه ای در آشپزخانه پیدا می کنند: مادربزرگ را به 

گروگان گرفته ایم، گوی را پس بیاورید.

 اربعین برای بانوان 
درس حجاب زینبی دارد

یک دانشــجوی پاکستانی می گوید اربعین برای ما 
بانوان این درس را دارد که زینب سام اهلل علیها ما 

را عمًا دعوت به حجاب کرد.
یک دانشــجوی پاکســتانی در گفت وگو با تسنیم 
می گوید: تجربه جدیدی را از اربعین کسب کردم. 
اربعیــن برایم خیلــی جالب بود. دیــدم هزاران و 
میلیون هــا افراد از کشــورهای گوناگــون حضور 
داشتند. تجربه اربعین برایم بیان کردنی نیست. این 
تجربــه خیلی جالب بود. اربعین برای ما بانوان این 
درس را دارد که زینب ســام اهلل علیها ما را عمًا 
دعوت به حجاب کرد. وی افزود: ما در طی مســیر 
اربعین هیچ مشــکل )امنیتی و سیاســی( را حس 
نمی کردیــم. البته به طور طبیعــی به دلیل تراکم 
جمعیت، مشــکاتی متوجه زائران شد، اما به طور 

کلی مسئله ی مشکل زایی برایمان ایجاد نشد.

اخبــــار

قاســم صادقی گفت: هر کــدام از این ســوژه ها می تواند 
جذابیتی برای مخاطب داشته باشد و حتی اگر پنجاه سال 
هم برای این دوران کار ساخته شود، انگار اثری تولید نشده 
است. در حقیقت هر گوشه جنگ زوایای پنهانی دارد که تا 

جایی که ممکن است باید بیان شود.
به گــزارش خبرنگار رادیو و تلویزیــون خبرگزاری فارس، 
آخرین قســمت برنامــه ترکیبی »جان وتَــن«، محصول 
مشــترک مرکز مســتند ســوره و مرکز هنری- رسانه ای 
نهضت، بــه کارگردانی علی فراهانی صــدر، تهیه کنندگی 
مهدی مستوفی و با اجرای محمدجعفر خسروی روی آنتن 

شبکه سه سیما رفت.
»به مــا می گفتن آدم خوارهــا« عنوان این قســمت بود 
کــه ســوژه آن یعنی »قاســم صادقــی« قصــه زندگی 
خــود را روایت کــرد. در خاصه قصه این قســمت آمده 
اســت: »قاســم صادقی در ابتدای جنگ ایران و عراق به 

عضویت گروه فدائیان اســام درمی آید، گروهی متشــکل 
از لوطی هــا کــه توبه کرده انــد و می خواهنــد در جنگ 
شــرکت کنند. آن ها ابتکارات زیادی برای مقابله با ارتش 
عراق در نظــر دارند. از اختراع وســایل ابتکاری گرفته تا 
ایجاد جنگ رســانه ای علیه دشمن...«. پخش این قسمت 
 بهانه ای شــد تا با »قاســم صادقی« به گفتگو بپردازیم که 

در ادامه می خوانید.
وی در ابتدا با اشــاره به اینکه پیــش از این در برنامه های 
مختلــف خاطرات خود از دوران دفاع مقدس را بیان کرده 
است، گفت: در برنامه ترکیبی »جان وتَن« قصه  خود را به 
صورت کامل تعریف کردم و به نظرم توانستم روایت بهتری 
به مخاطبان ارایه دهــم. جذابیت این برنامه بدین بود که 
افراد قصه های مختلفی را تعریف کردند که هرکدام حاوی 

پیام های مهمی ست.
ایــن رزمنده درباره روایت خاطرات هشــت ســال جنگ 

تحمیلی توســط بازماندگان گمنام بیان کرد: مقام معظم 
رهبری می گوینــد خاطرات دوران دفــاع مقدس باید به 
گونه ای بیان شــود که انگار افراد خود در آن زمان بوده اند. 
در حقیقــت بیــان تلخی ها و شــیرینی های دوران جنگ 
بــه مردم می فهماند که آن زمان چه کســانی بودند و چه 

کارهایی انجام دادند.
صادقی ادامه داد: همچنین رهبــر معظم انقاب در دیگر 
ســخنان خود به این نکته اشــاره کرده اند که هشت سال 
جنگ تحمیلی، گنجی است که باید استخراج شود. یعنی 
ســازنده یک اثر دفاع مقدســی به دنبال هر سوژه ای برود 
با یک گنج روبه رو می شــود. من به برنامه سازان پیشنهاد 
می کنم دنبال افراد مختلف برای آثارشــان بروند به عنوان 
مثالی کســانی که در مناطق جنگی سرویس بهداشتی و 

حمام می ساختند.
وی افزود: هر کدام از این ســوژه ها می تواند جذابیتی برای 

مخاطب داشــته باشد و حتی اگر پنجاه سال هم برای این 
دوران کار ساخته شــود، انگار اثری تولید نشده است. در 
حقیقت هر گوشــه جنگ زوایای پنهانی دارد که تا جایی 

که ممکن است باید بیان شود.
این رزمنده با اشاره به اینکه قرار است از خاطراتش کتابی 
نوشته شود، درباره ساخت فیلم و سریال با موضوع اسارت 
مطرح کرد: بســیاری از واقعیت زندگی اُســرا قابل مطرح 
کردن نیســت، ریزه کاری های بسیار دارد و احتماال هنگام 

به تصویر کشیدن گرفتار حذف و سانسور شود.
صادقــی در پایان گفت: هر آزاده  در زمان جنگ برای خود 
دغدغه فکری به وجود آورده بود یعنی کسی که در سیزده 
ســالگی اسیر شــده با فردی که در زمان تاهل این اتفاق 
برایش رخ داده اســت، تفاوت دارد. حتی اسارت سپاهی با 
بسیجی و یا یک ارتشی و حتی کسی که به اجبار سربازی 

آمده است، تفاوت دارد.
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جنگ تحمیلی گنجی است که باید استخراج شود 

لوطی هایی که در دفاع مقدس توبه کردند

نویسنده و تهیه کننده نمایش »خورشید کاروان« معتقد است راز ماندگاری این 
اثر این است که همیشه در اوج اجرا شده است.

مهدی متوسلی نویســنده نمایش »خورشید کاروان« و سرپرست گروه فرهنگی 
و هنــری »فدک« که به تازگی برای ســی و یکمین ســال متوالی روی صحنه 
رفت، درباره شــرایط اجرای این نمایش در ســال جاری بــه مهر گفت: واقعیت 
این اســت که در ۳۱ ســالی که نمایش »خورشــید کاروان« روی صحنه رفته 
 اســت شــرایط بدون اضطراب و استرس نداشــتیم و این روند اتفاق همیشگی 

بوده است.
وی یادآور شــد: معتقــدم که مفهوم تئاتر با موضوع اضطراب و اســترس همراه 
اســت زیرا پارامترهای زیــادی باید برای اجرای یک تئاتر مهیا باشــند. در این 
کلیت، شرایط تئاتر در کشور ما به دلیل کمبود سالن های نمایش، مشغله متعدد 
هنرمندان و عوامل و کمبود امکانات وضعیت اضطراب و اســترس را برای گروه و 

عوامل آن دوچندان می کند.
متوسلی با بیان اینکه این استرس با ما همزاد بوده است، افزود: سال های زیادی 

پس از پایان »خورشید کاروان« کارمان به بیمارستان کشیده است.
تهیه کننده »خورشــید کاروان« اظهار کرد: حقیقت امر این اســت که امســال 
از اجرای »خورشــید کاروان« برای ســی و یکمین ســال ناامید شــده بودیم و 
ذهنیت مــان این بود که امکان اجرای این نمایش فراهم نمی شــود. جلســه ای 
خدمت معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت ارشــاد داشتیم و طی 
صحبت هایی که شد دیدم آن ها جلوتر از من فکر می کنند که »خورشید کاروان« 
اجرا خواهد شد. ولی من زیاد این موضوع را جدی نگرفتم. دوستان تاش کردند 
و وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی هم تأکید مضاعفی داشتند که بعد از ۳۰ سال، 
وقفه ای در اجرای »خورشــید کاروان« ایجاد نشود و نمایش برای سی و یکمین 

سال روی صحنه برود.
وی درباره انتخاب ســالن میاد نمایشــگاه بین المللی برای اجرای »خورشــید 
کاروان« توضیح داد: کارهای اداری ســریع انجام شد و صورت جلسه برای اجرای 
نمایش در تاالر وحدت تنظیم شــد ولی مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی به 
ما اعام کردند که تاالر وحدت امکان پشــتیابی از اجرای »خورشید کاروان« را 

ندارد که دالیل شــان برای من مقبول نبود ولی مجبور بودیم تســلیم این ماجرا 
باشیم. موضوع به معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی منتقل شد و معاونت 
هنری نظرش بر این شــد که پشتیبانی معاونت و اداره کل برای هر سالن دیگری 
که بخواهیم وجود خواهد داشت. با توجه به سابقه همکاری ما با آقای بی آزاد که 
پیش از این در برج میاد تجربه اجرای »خورشید کاروان« را داشتیم و در حال 
حاضر در نمایشــگاه بین المللی حضور دارند، موضوع مطرح و مورد قبول ایشان 

قرار گرفت و همکاهنگی های الزم برای اجرای »خورشید کاروان« انجام شد.
متوســلی تأکید کرد: اجــرای اخیر »خورشــید کاروان« در حــوزه اجرا یکی 
از موفق تریــن اجراهای ما طی ۳۱ ســال گذشــته بود ولی در حوزه تماشــاگر 
توقع ما برآورده نشــد که البته با توجه به شــرایطی که در ســطح شهر تهران 
 وجود داشــت، حضــور مخاطبانی کــه برای دیــدن نمایش به ســالن آمدند، 

قابل تقدیر بود.
نویسنده نمایش »خورشید کاروان« درباره اجرای این نمایش برای سی و یکمین 
ســال پی در پــی، تصریح کرد: بارها و بارها دیده ام کــه جوانان عنوان می کنند 
قصد تولی تئاتری را دارند که ســال ها اجرا شود، شاید مسئوالن جوانان را گمراه 
می کنند که تئاتری بســازند که ســال های متمادی بتوان آن را اجرا کرد. ما در 
اولین اجرای »خورشید کاروان« برنامه ای برای سال دوم نداشتیم و هر سال که 
نمایش را اجرا کردیم، با توجه به شــرایط مختلفی که فراهم می شد، تاش مان 
بر این بود که به بهترین شــکل ممکن چه در ایران و چه در خارج از ایران اثر را 

روی صحنه ببریم.
وی در پایان ســخنان خــود تأکید کرد: راز ماندگاری »خورشــید کاروان« این 
 اســت که در اوج اجرا شــده اســت، نه اینکــه در اوج بــرای آن برنامه ریزی و 

تصمیم گیری شود.

۳۱ سال اجرا در اوج

راز ماندگاری »خورشید کاروان« چه بود؟

در پی تعطیات تئاتر در روز های اخیر، مدیر مجموعه تئاتر شهر می گوید این تعطیلی 
صرفا برای تامین آرامش تماشــاگران و گروه های اجرایی بوده و دلیل دیگری ندارد و 

احتماال از این هفته مجموعه تئاتر شهر دوباره فعال می شود.
به  گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شــهر، درپی اعام تعطیلی تمامی برنامه های 
تئاتر شــهر تا اطاع ثانونی ســیدمحمدجواد طاهری درباره دالیل این تعطیلی اظهار 
داشــت: با در نظر گرفتن فضای تئاتر که نیازمند آرامش است تا هم فعاالن عرصه و 
هم عاقه مندان بتوانند اســتفاده حداکثری داشــته باشند تصمیم براین شد تا بهبود 
شــرایط برنامه ای در این مجموعه اجرا نشــود.  طاهری همچنین گفت: تمام تاش 
مسئوالن این مجموعه فرهنگی هنری بر این است که تماشاگران و مخاطبان بتوانند 
در محیطی آرام به تماشــای تئاتر بنشــینند اما شرایطی که چند روز اخیر ایجاد شد 
این آرامش را ایجاد نمی کرد و اگر برنامه های روتین مجموعه ادامه پیدا می کرد شاید 
آنطور که شایســته هنر بود نمی توانســتیم در خدمت عاقه مندان و البته گروه های 
هنری باشیم. وی در ادامه افزود: از طرف دیگر گروه های نمایشی هم به دلیل شرایط 
خاص اینترنت، امکان اطاع رســانی و تبلیغ آثار خود را نداشتند، بنابراین بهترین کار 
این بود که برای حفظ آرامش تماشاگران و ایجاد شرایط مناسب برای اطاع رسانی و 
تبلیغ گروه های نمایشــی، چند روزی اجرا ها را تعطیل کنیم تا وضعیت بهتری ایجاد 

شود. تعطیلی تئاتر شهر تنها به این دلیل بوده و معنای دیگری ندارد.
مدیرمجموعه تئاتر شهر درباره تغییر جدول برنامه های این مجموعه نیز توضیح می دهد: 
متاســفانه برای تغییر جدول اجرا ها قدرت مانور زیادی نداریم زیرا در صورت تغییرات 
زیاد، گروه هایی که اجراهایشــان در ماه پایانی ســال روی صحنه می رود، دچار مشکل 
خواهند شــد. از سوی دیگر مجموعه تئاتر شهر میزبان جشنواره های نمایش عروسکی، 
صاحبدالن و فجر هم خواهد بــود که همین موضوع هم اجازه نمی دهد جدول اجرا ها 
را دســتخوش تغییراتی جــدی کنیم. طاهری  درباره از ســرگیری اجرا های مجموعه 
تئاتر شــهر که همچنان تعطیل هستند، تاکید کرد: فعًا رسماً چیزی اعام نشده، ولی 
حدس مان این است که از اوایل هفته اجرا ها آغاز شود اما از عاقه مندان به تئاتر تقاضا 
داریم اخبار مربوط به آغاز مجدد اجراها را از درگاه های رسمی دنبال کنند و بدون تردید 

هرگونه تغییر در شرایط فعلی رسما به اطاع عاقه مندان خواهد رسید.

تعطیلی تئاتر شهر برای تامین آرامش 
تماشاگران و گروه های اجرایی بود

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001735 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 
آقائی فرزند محمد قلی در ششدانگ یک باب خانه به  
مساحت 125 متر مربع قسمتی از پالک 783 فرعی 
از 70 اصلی  بخش 9 واقع در بلوار طبرسی شمالی 
4 پــالک 95 خریــداری از مالک رســمی آقای محمد 
جواد کدیور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
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بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001845 هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباسعلی عباس پورسرباالئی فرزند حسین 
در ششــدانگ اعیان یک باب منزل به  مساحت 123/74 
متــر مربع قســمتی از پــالک 7042  فرعــی از 11 اصلی  
بخــش 9 واقع در طالب خیابان وحیــد 12 بعد از چهارراه 
اول ســر نبش پــالک 72 اعیــان متعلق به خــود متقاضی 
عرصه موقوفه آســتان قدس رضوی محرز گردیده است.

لــذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهــی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 396
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بشیر پاشائی- رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001267 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای محمد 
ارجمنــد پلگــرد فرزند حیــدر علی در ششــدانگ 
اعیان یک باب خانه به  مســاحت 73/56 متر مربع 
قســمتی از پالک 71 اصلــی  بخش 9 واقع در بلوار 
رســالت 49 چهارراه اول سمت چپ پالک 98 اعیان 
متعلــق به خود متقاضی و عرصــه موقوفه قهار قلی 
میــرزا محــرز گردیــده اســت.لذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
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بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری 

مــورخ   140160310456006200 شــماره  رأی  برابــر 
1401/06/16 که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه دو  
ســاری تصرفات مالکانه آقای رضا اســدپور فرزند زیداله به شــماره ملی 
2093570467 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت  159.60 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2 اصلی واقع در قریه 
نومل بخش 4 ثبت ساری ،  لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود؛ در صورتی که اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجــع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1401/07/09 نوبت دوم 1401/07/24 
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