
گزارش

انتخاباِت هیات نظارت بر مطبوعات 
فردا برگزار می شود

بر اساس آخرین اطالعات موجود در سامانه جامع 
رســانه ها، 2923 نفر از مدیران مســئول رسانه ها 
واجد شــرایط می توانند در نوزدهمیــن انتخابات 
نماینــده مدیــران مســئول در هیــات نظارت بر 
مطبوعــات که از ســاعت 10 تا 16 روز یکشــنبه 
 29 آبان به صــورت الکترونیکی برگزار می شــود، 

شرکت کنند.
به گزارش فارس بر اساس آخرین اطالعات موجود 
در ســامانه جامع رســانه ها، 2923 نفر از مدیران 
مسئول رســانه ها واجد شــرایط در این انتخابات 
هستند. همچنین تعداد نامزدهای تایید صالحیت 
شــده210 نفراســت که تاکنون، 61 نفر از آن ها 

انصراف داده اند.
پــی گیری ها نشــان می دهــد برخی از شــرکت 
کننده هــا در انتخابــات با اینکه انصــراف خود را 
اعــالم کرده اند امــا همچنان انصــراف خود را در 
ســامانه ثبت نکرده اند. در نهایــت اینکه تا پایان 
ساعت وقت اداری امروز، امکان انصراف از انتخابات 
وجود دارد و بعد از آن ســامانه بســته خواهد شد. 
بنابراین تعداد انصرافی ها و کاندیدهای نهایی فردا 
عصر مشــخص خواهد شــد که در گزارشی کوتاه 
بدان خواهیم پرداخت.در ادامه این گزارش نگاهی 
خواهیم داشت به اطالعیه ها و مسیری که انتخابات 
نوزدهم نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر 

مطبوعات، تا به امروز طی کرده است.
اطالعیه اول هیات نظارت بر مطبوعات

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات روز شــنبه 2 
مهرمــاه 1401 با صدور اطالعیــه ای ضمن اعالم 
برگــزاری نوزدهمیــن انتخابات نماینــده مدیران 
مســئول در هیات نظارت بر مطبوعات، از مدیران 
مســئول متقاضی نمایندگی دعوت کرد، تا پایان 
روز پنج شنبه 14 مهر درخواست خود را در سامانه 

جامع رسانه ها ثبت کنند.
در این اطالعیه آمده بــود: »در اجرای تبصره )4( 
مــاده )10( قانون مطبوعات، از مدیران مســئول 
محترم مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
کشور دعوت می شود در صورتی که نامزد نمایندگی 
بــرای این دوره از انتخابات هســتند، تا پایان روز 
پنج شــنبه 14 مهرماه با نام کاربــری و رمز عبور 
خود به سامانه جامع رســانه های کشور به نشانی 
الکترونیکی »e-rasaneh.ir« مراجعه و نسبت به 
ثبت درخواست نامزدی و درج خالصه ای از سوابق 
مطبوعاتی و اجرایی خــود اقدام کنند.« در همان 
ایام پس از مهلت مذکور و بنابه درخواست شماری 
از مدیران مسئول رسانه ها، مهلت ثبت نام تا پایان 

روز شنبه 16 مهرماه تمدید شد.
بنابرایــن گزارش، هیات نظارت بــر مطبوعات در 
روز سه شنبه 19 مهر، با صدور اطالعیه ای، شرایط 
قانونی نامزدها و رای دهندگاِن انتخابات نمایندگی 
مدیران مســئول در نوزدهمین دوره هیأت نظارت 

بر مطبوعات را اعالم کرد.
در ایــن اطالعیــه آمده بود: طبــق تبصره 4 ماده 
33 آیین نامه اجرایی قانــون مطبوعات، »مدیران 
مســئولی که پروانه انتشــار رســانه آنها به دلیل 
حکم قطعــی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات 
توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد و 
همچنین رســانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج 
در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات 
به طور منظم منتشــر شــده باشــد، می توانند در 

انتخابات شرکت کنند.
همچنین تاکید شــده بود: شاخص نظم انتشار در 
مورد نشــریات مکتــوب و الکترونیکی غیربرخط، 
گــزارش اعالم وصــول تایید شــده و درصد نظم 
انتشار مندرج در ســامانه جامع رسانه  های کشور 
اســت و در مــورد رســانه  های الکترونیکی برخط 
)پایگاه  هــای خبــری( فعالیت منظم و مســتمر 
 بــا درج کد اعــالم وصول الکترونیکی در رســانه، 

احراز می شود.

فهرست نهایی نامزدهای انتخابات
هیات نظارت بر مطبوعات در روز شنبه 21 آبان ماه 
اعــالم کرد: پس از بررســی و انجــام فرایندهای 
قانونی، فهرست نهایی نامزدهای انتخابات نماینده 
مدیران مســئول در هیات نظارت بر مطبوعات که 
به تایید هیات ســه نفره موضــوع  تبصره 4 ماده 
10 قانون مطبوعات رسیده است، در سامانه جامع 

رسانه  های کشور منتشر شده است.
ســیدعالءالدین ظهوریان دبیر هیــات نظارت بر 
مطبوعات روز دوشــنبه 23 آبان از آخرین فرصت 
اصالح وضعیــت اعالم وصول رســانه ها به منظور 
فراهم شــدن امکان شــرکت در انتخابات تا پایان 
وقت اداری روز سه شنبه 24 آبان ماه 1401 خبر 
داد.دبیــر هیات نظارت بر مطبوعــات گفت: برای 
فراهم شــدن امکان شــرکت در انتخابات نماینده 
مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، الزم 
اســت اصحاب رســانه اعم مکتوب یا الکترونیکی، 
به منظور احراز فعالیت مســتمر و منظم، تا پایان 
وقت اداری روز سه شــنبه 24 آبان ماه، نســبت به 
اصــالح وضعیت اعالم وصول رســانه خــود اقدام 
کننــد. وی تاکید کــرد: پایگاه هــای خبری الزم 
اســت حتما کد اعالم وصول الکترونیکی خود را از 
صفحه مجوز رســانه در ســامانه جامع رسانه های 
 کشــور دریافت و بر روی سایت پایگاه خبری خود 

قرار دهند.
ظهوریان همچنین در روز سه شــنبه 24 آبان ماه، 
ضمن اعــالم تمدید مهلت اصــالح وضعیت اعالم 
وصول رســانه  ها تا ســاعت 14 روز چهارشــنبه 
25 آبــان 1401، جزئیات و شــرایط شــرکت در 
انتخابات نماینده مدیران مسئول  نوزدهمین دوره 

در هیات نظارت بر مطبوعات را اعالم کرد.

دریچــــه

فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک فهم اجتماعی است
یک مردم شناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک فهم 
اجتماعی است که نهادهای خاص از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

باید آن را در جامعه پیش ببرند.
به گزارش مهر، جهانگیر نصری اشرفی، مردم شناس و پژوهشگر عرصه موسیقی درباره 
چگونگی مســاله مند کردن کتاب میان عامه مردم و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
گفت: به گمان من همه چیز از دبســتان آغاز می شود؛ برای فراگیر شدن هر امری در 
جامعه از جمله فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از دبستان ها شروع به برنامه ریزی کرد. 
متأســفانه در ایران، بچه ها هیچ برنامه ای جز خوب مشق نوشتن دریافت نمی کنند و 
اساسی ترین جا برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی همان مدرسه است. وی افزود: 
عده ای اعتقاد دارند که از اینترنت و موبایل هم می شــود کسب دانش کرد، اما سرانه 
مطالعه کشــور ما با کشورهای پیشــرفته که در واقع مبدع این وسایل هستند قابل 
مقایســه است؟ کتاب و مطبوعات یکی از راه های ارتقا اندیشه عمومی است. نویسنده 
کتاب »خنیا: بررســی موضوعات آئینی نمایشــی و موسیقایی ایران« اضافه کرد: یک 
اتفاق مهم در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما تزریق پول غیرمتعارف است؛ 
وقتی این پول غیر متعارف وارد اقتصاد شــود، زد و بندها و فساد را به همراه دارد؛ در 
نتیجه افراد برای ارتقای خود دســت به تقلب می زنند. اگر تقلب و سانسور وارد حوزه 
نشر، خصوصاً انتشارات دانشگاهی شود باید فاتحه آن کشور را خواند. ما در حوزه نشر 
نیازمند یک انقالب هستیم تا صنعت نشر ما سالمت شود.وی مسئله آموزش خانواده ها 
در زمینه کتاب و کتابخوانی را نیز امری مهم خواند و گفت: خانواده های ایرانی هم به 
دلیل آموزش ندیدن والدین و هم به دلیل مشغله های اقتصادی، آرامش خاطر الزم را 

برای تربیت فرزندان خود در جهت فرهنگ کتابخوانی ندارند.

آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شامگاه پنجشنبه 26 آبان ماه برگزار شد.

بــه گزارش فارس، این مراســم با حضور محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، علی محمد زنگانه استاندار گلســتان، محمود ساالری معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، سیدمحمود اسالمی معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، غالمرضــا منتظری نماینده 
مجلس شورای اسالمی، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، 
محمد اله یاری مدیرکل دفتر موســیقی، محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان گلستان و جمعی از مسئوالن فرهنگی هنری استان، هنرمندان، 
اصحاب رسانه و مخاطبان شامگاه پنجشنبه 26 آبان ماه در تاالر فخرالدین اسعد 

گرگانی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم گروه قزلباش از رامیان به سرپرستی محمد نعیمی اجرایی 
را روی صحنه بردند و سپس محمد رعیت)مدیر کل ارشاد استان گلستان( پشت 
تریبون قرار گرفت و در ســخنانی گفت: این افتخار داشــتیم که در پانزدهمین 
جشنواره  موسیقی نواحی، میزبان هنرمندان اقوام باشیم. اقوامی از ایران امروز و 
اقوامی از پهنه ایران تاریخی. گوش جان مردم استان گلستان، با نغمه های موزون 
اقوام ایرانی، بیگانه نیســت. از جای جای استان گلستان، موسیقی دلنواز وحدت 
و همدلی اقوام شــنیده می شود و ما شکرگذار این نعمتیم. او  ادامه داد: موسیقی 
اقــوام و نواحی ایران بزرگ، یک ظرفیت عظیم فرهنگی اســت که هنوز هزاران 
حــرف نگفته و رمــز و راز در دل مانده دارد و این رســالتی ایجاد می کند برای 
اهل تحقیق و   پژوهش ... موســیقی اقــوام و نواحی ایران، هنوز می تواند نغمه ی 
زندگی مردم باشد. در شادی ها ، شادی بیافریند و در غم ها غمگینمان کند. این 
رسالتی ایجاد می کند برای مدیران دستگاه های فرهنگی و هنری و رسانه ای که 
بیشتر به این موسیقی توجه کنند و نگذارند که این موسیقی در صندوق سینه ی 

خنیاگران و پیران چنگی دیارمان به فراموشی سپرده شود.
رعیــت در پایان ســخنانش نیز گفت: امید اســت در آینده بر تعــداد گروه ها و 
کیفیت آثار افزوده شود و بازهم شــاهد نغمه پردازی هنرمندان موسیقی نواحی 
و اقوام ایران زمین باشــیم. حضور مهمانان عزیز ، خاصه وزیر محترم فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی و هیئت همراه و مدیران و هنرمندان حاضر در این جلسه را ارج 
نهاده و صفای قدمتان را گلباران می کنیم. موسیقی اقوام ایران اسالمی ، گوارای 

وجودتان باد.
ســپس محمدعلی مرآتی )دبیر جشنواره( در گزارشی از روند برگزاری جشنواره 
توضیح داد: مفتخرم به عنوان عضو کوچک خاندان بزرگ موسیقایی کشور ایران، 
اختتامیه پانزدهمین جشنواره موســیقی نواحی ایران را در گرگان اعالم نمایم. 
موسیقی در خالص ترین وجوه خود، یکی از شئون رفتاری انسان بشمار می رود و 
شکل گیری این پدیده فرهنگی بدون مقوله انسان شناسانه میسر نیست. موسیقی 
اقوام رنگانگ ایران نیز از این قاعده مســتثنی نبــوده و چیزی جز رفتار خالص 
انســانی نیست. هنرمندان موســیقی نواحی ایران از شریف ترین، مهربان ترین و 

محبوب ترین اعضای یک پیکِر قامت استوار ایران کهن و عزیز همه ما هستند. 
دبیر جشــنواره همچنین گفت: جشنواره پانزدهم با حضور بیست استان در یک 
فراخوان عمومی و دعوت از حدود 100 موســیقیدان حرفه ای و پیشکسوت، کار 
خود را، 23 آبان در تاالر زیبای فخرالدین اسعدگرگانی آغاز کرد. این هنرمندان 
به همت شــورای محترم سیاســتگذاری و هیات محترم انتخاب آثار و گروه های 

جشنواره پانزدهم، انتخاب شده اند. اکثر موسیقیدانان این جشنواره، نوادر روزگار 
ما هستند و به نوعی تجلی هویت فرهنگ بزرگ ایران که مقدمشان را مبارک و 

قدمشان را بر چشم می گذاریم. 
وی افزود: شاید بتوانم این ادعا را داشته باشم حضور حداکثری پیشکسوتان اقوام 
ایرانی یکی از خصوصیت های بارز جشــنواره پانزدهم است. در بخش بین الملل 
شاهد حضور چهار کشور ترکیه، تاجیکســتان، ازبکستان و افغانستان بودیم که 
دســت تک تک این همسایگان را به مهر و دوســتی می فشاریم. بخش پژوهش 
جشــنواره نیز با دعوت از 10 پژوهشگر برجســته متخصص موسیقایی اقوام با 
موضوع اصلی جشــنواره در ابعاد مختلف در کارگاه های تخصصی مورد بررســی 
قرار گرفت که نتیجه و تحلیل این رویداد پژوهشــی در ماه های آینده در کتاب 

جشنواره منعکس خواهد شد. 
در ادامه مراسم طالب جان تیموراف هنرمند مطرح ازبکستان روی صحنه حاضر 

شد و قطعاتی را اجرا کرد.
علی محمد زنگانه )اســتاندار گلستان( نیز دربخش دیگری از این مراسم، ضمن 
قدردانی از انتخاب اســتان گلســتان برای میزبانی جشــنواره پانزدهم موسیقی 
نواحی ایران در سخنانی کوتاه اعالم کرد: بنده از طرف مردم شریف و هنرمندان 
عزیز استان گلستان آمادگی این استان را برای تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره 

موسیقی نواحی در استان گلستان را اعالم می کنم.
اجرای موسیقی بلوچســتان با هنرنمایی استاد خداداد شکل زهی و گروه همراه 

بخش دیگری از برنامه  بود.
محمدمهدی اســماعیلی )وزیر فرهنگ و  ارشاد اسالمی( با تاکید بر سیاست های 
دولت مردمی مبنــی بر تحقق عدالت فرهنگی گفت: فرهنگ و هنر کشــور در 
شــاخه های مختلف در همه پهنای ســرزمینی اســتعدادهای بزرگ و شگرفی 
دارد، بطوری که هر منطقه و بخشــی از ایران سرافزار، پیشینه گرانبها در حوزه 
موســیقی دارد و همه نقاط ایران آکنده از اســتعدادهای بزرگی هنری است که 

در جشنواره هایی چون جشنواره موسیقی نواحی امکان ظهور پیدا می کنند.
وی بــا بیان اینکه جشــنواره موســیقی نواحی یکی از مهمتریــن عوامل پیوند 
فرهنگی ایران عزیز به شــمار می رود، گفت: شــعر و موسیقی از جمله یادگاران 

ارزشمند سرزمین کهن ایران است که هم اینکه مناطق مختلف ایران عزیز را به 
هم متصل می کند بلکه در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورمان از عوامل اصلی 

همگرایی منطقه محسوب می شود.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه موسیقی یکی از مهمترین 
نمادهای پیوستگی فرهنگی در داخل و خارج از کشور است، تصریح کرد: وزارت 
فرهنگ در دوره جدید بر ترویج و گســترش موسیقی نواحی و اقوام ایرانی تاکید 
ویــژه دارد و در قالب ســفرهای اســتانی نهایت تالش خود را مــی کنیم که با 
پیشکســوتان این حوزه از نزدیک دیدار و گفتگو داشــته باشــیم تا با شــنیدن 
نقطه نظرات و دغدغه های اهالی موســیقی نواحی، فضای رشد و بالندگی برای 

گسترش این حوزه را بیش از گذشته فراهم کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ادامه به برپایی باشکوه برنامه های هفته کتاب 
در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: بیش از 20 هزار برنامه متنوع همزمان 
با هفته کتاب در سراســر کشور اجرا شــد و مردم در اقصی نقاط کشور همانند 
همیشــه با شور و نشــاط در همه فعالیت های فرهنگی هنری حاضر شدند زیرا 

ذات مردم یک ذات فرهنگی به پشتوانه پیشینه درخشان فرهنگی است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی، انقالبی فرهنگی است، خاطر نشان کرد: بیش از 
43 سال در عرصه های مختلف فرهنگی یک دوره جدید از شکوفایی را در میهن 
عزیزمان تجربه کرده ایم و فرهنگ و هنر متعالی برخاسته از روحیه انقالبی دینی 

کشور ما را به کشوری برجسته و نمونه در منطقه تبدیل کرده است.
وی افزود: دشــمنان و بدخواهان نمی توانند این شــکوفایی و رونق را در کشور 
ببینند و با پاشــیدن بذر ناامیدی در میان مردم به دنبال شــکاف و واگرایی در 
جامعه ایرانی هستند. دشــمن، خواب های شومی برای ملت ایران دیده است و 
نهایت تالش خود را انجام می دهد تا صفوف منســجم ملت را دچار اخالل کند 
زیرا تحمل تماشــای شــادی های مردم ایران را ندارند بر همین اساس با همه 
مزدورانشــان تالش می کنند خواب های پریشــان خود را در مورد مردم ایران 
تحقق بخشــند. اما به یاری خداوند در هر فتنه با شکست مفتضحانه ای مواجه 
می شــوند. اســماعیلی در ادامه تاکید کرد: مردم ایران  اتحاد و انســجام  ملی 
را به آســانی به دســت نیاورده اند که این وحدت در مقابل تروریسم رسانه ای 

شبکه های صهیونیستی و غربی از هم گسیخته شود.
وی گفت: در این روزها که مدافعان امنیت در راه پاســداری از کشــور به مقام 
رفیع شــهادت نائل می شــوند اطمینان داریم که مسیر متعالی و رشد سرزمین 
مان بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد و به قله تمدن نوین اسالمی خواهد رسید.
تقدیر از پیشکســوتان و فعاالن موسیقی استان گلستان بخش پایانی این برنامه 
بود که بر اساس آن هوشــنگ جاوید)پژوهشگر موسیقی نواحی و آئینی(، سید 
احمد حســینی)بانی ثبت موســیقی کتول(، سید نظام موســوی )پیشکسوت 
موسیقی(، حاجی محمد ایری )احیاگر سازهای ترکمن(، محمد نعیمی )نوازنده 
و خواننده موسیقی قزلباش( و محمدرضا برزگر )پژوهشگر( مورد تقدیر گرفتند.
همچنین محمد رعیــت با اعالم خبر خوش برای مردم گرگان گفت: اولین خبر 
خوش بنده این اســت که جناب وزیر هدیه هنرمندان تقدیر شده را دوبرابر کرد 
و موضوع مهم دیگر اینکه قرار اســت، نشــان اســتاد محمدرضا لطفی در حوزه 

موسیقی ایجاد و اهدا شود و جناب وزیر با این طرح موافقت کردند.
پانزدهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران تا روز جمعه 2۷ آبان در دو بخش 

»اجرای صحنه ای« و »نشست های پژوهشی« ادامه داشت.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین پایانی جشنواره نواحی:  

موسیقی نواحی عامل پیوند ایرانیان است

در حالی که در پنج روز گذشــته کمتر از 100 هزار نفر به ســینما رفته اند، صاحبان 
ســالن ها و نیز فیلم هــای در نوبت نمایش منتظرند تا ببینند فیلم »بخارســت« که 

اکرانش از امروز به طور رسمی آغاز شده، چه سرنوشتی پیدا می کند.
به گزارش ایســنا، فیلم کمدی »بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی پس از چند 
هفته که فیلم جدیدی ریسک اکران را قبول نمی کرد، سرانجام از روز سه شنبه، 24 
آبان ماه به چرخه اکران اضافه شد اما دقیقاً در سه روز ابتدایی اکران این فیلم شرایط 
جامعه به گونه ای پیش رفت که طبق اعالم کارگردان باید امروز، جمعه را آغاز اکران 
رســمی این فیلم دانست.اطیابی چند روز قبل به ایسنا گفت: با توجه به اینکه برخی 
ســینماها در روزهای گذشته تعطیل شدند و نیز به دلیل آماده نبودن مواد تبلیغاتی 
و تکمیل نبودن سالن ها قرار بر این است که از 2۷ آبان ماه »بخارست« اکران جدی 

خود را شروع کند.
فروش فیلم در این ســه روز و در سینماهایی که »بخارست« را نمایش دادند تاکنون 
به 460 میلیون تومان رســیده اســت و حدود 15 هزار نفر برای تماشــای این فیلم 
بلیت خریده اند. عالوه بر این، ســینمادارها نیز در حالی نســبت به افت فروش گیشه 
ســینماها نگرانی دارند که امیدوار بودند پخش مسابقات فوتبال در سینماها به طور 
موقت ُمســکنی برای رفع رکود این روزهای سینما باشد اما در حالی که تنها دو روز 
به شــروع جام جهانی باقی مانده، هنوز تکلیف نهایی پخش مســابقات در ســینماها 

مشخص نشده است.
در حال حاضر فیلم هایی همچون »ابلق«، »انفرادی«، »بیرو«، »شین«، »طبقه یک و 
نیم«، »دوزیســت« و انیمیشن های »لوپتو«، »بام باال« و »پسر دلفینی« در سینماها 
اکران می شــوند.آخرین آمار فروش کل سینما از ابتدای سال تاکنون طبق اطالعات 
ســامانه ســمفا، 292 میلیارد تومان اســت و تعداد کل مخاطبان هم به 9 میلیون و 
40۷ هزار نفر رسیده که مقایسه این آمار تا پایان 22 آبان نشان می دهد در پنج روز 

گذشته فقط حدود 96 هزار نفر به سینما رفته اند.

 آخرین وضعیت گیشه سینما 
و پخش بالتکلیف فوتبال

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

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

 برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۰۸۷۶ مــورخ  ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر خورسندی سیف فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه ۱۱۱۷ صادره 
از کبودرآهنگ درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۰ مترمربع قسمتی از پالک ۴ 
اصلی واقع در حومه بخش سه همدان به نشانی،بلوار جانبازان،خیابان امام خمینی (

ره) خریداری مع الواسطه از مالک  رسمی آقای علی منوچهری محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۹/۱۴

م الف: ۱۳۳۷
شناسه آگهی ۱۴۱۱۹۲۹

رضا شیرخانی خرم _ رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۳۶۲مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیات  
اول /دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای علی ســربازی  به شــماره شناسنامه  ۳ کد ملی 
۴۶۰۹۶۱۲۴۱۰ صــادره از  گرمســار فرزنــد محمد  در ششــدانگ  یک قطعه 
زمیــن با بنــای احداثی  به مســاحت ۵۵۱.۳۶ متر مربع از پالک شــماره  ۱۶۰ 
فرعی از  ۳۹  اصلی واقع در روســتای   کردوان بخش حوزه ثبت ملک گرمســار 
)مبایعــه  نامه عادی /خریداری از درویش شــعبانی ( محرز گردیده اســت. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــد می تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۸/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۸/۲۸

شناسه آگهی ۱۴۰۲۱۱۵
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ 
کــه در هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری 
تصرفــات مالکانه خانــم زینب زلیکانی فرزند محمدحســین به شــماره ملی 
۵۷۸۹۹۷۵۴۸۸ به شــماره پرونده ۳۰-۱۴۰۱ نســبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱۷۵.۴۵ ) یکصد و هفتاد و پنج متر 
و چهل و پنج( مترمربع قســمتی از پالک شماره ۳۰ اصلی واقع در بخش ۲۹ 
ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است،  لذا به 
منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود ؛ در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 

نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ./ شناسه آگهی :۱۴۰۵۰۸۷
فریبرز یوســفیان حمیدی-رییس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
ساری منطقه ۳

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

نظر به دســتور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک 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:
 امــالک متقاضیــان واقــع در قریــه مارگیــرده  پالک ۴۰ اصلــی بخش ۲  

قشالقی
۳۹۶ فرعی آقا/ خانم علیرضا طاهری دولت آبادی فرزند احمد  نسبت به 
ششــدانگ   یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۲۷۰.۰۴   مترمربع 

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  علی اکبر خزایی پول
 لــذا بــه موجــب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 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 و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت 
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 امالکی که 
قبــال اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیــأت پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صــورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـر می نماید . تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ نوبت 
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آگهــی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
 امالک متقاضیان واقع در قریه خیرودکنار پالک ۳۸ اصلی بخش ۲  قشالقی

۱۱۷۷ فرعــی آقــا/ خانم حســن صدراالشــرافی فرزند جعفر  نســبت به 
ششــدانگ   یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی بــه مســاحت  ۴۴۹.۸   مترمربع 

خریداری بدون واسطه/با واسطه از  غالمرضا اسحق نیموری
 لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 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 دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است 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 می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده ۱۳ آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 
تحـــدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـــر می نماید. تاریخ انتشار نوبت 

اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ . /شناسه آگهی ۱۴۰۳۱۱۵
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


