
گزارش
پیاز می خورند اشتهایشان باز شود!  

هنر هفتم این ســال ها را برخالف سه دهه اول 
پس از انقالب اسالمی که در اوج تولید آثار فاخر 
قرار داشــت با نوعی خمودی و افول طی طریق 
می کند که شــاید حاصل کبر و نخوت معدودی 
از اصحــاب و اهــل آن بوده تــا ندانند با بعضی 
پول هــای بادآورده از طریق گیشــه ها با صفوف 
طویل دهک های یک، دو و سه چگونه باید رفتار 

کرد و هزینه نمود! 
فراموش نمی کنیم آن انگشــت  شمارهایی را که 
تحت عنوان غربی سلبیریتی منتظر فرصت های 
ناب می ماندند تا سیل و زلزله ای در یک  گوشه از 
کشور حادث شود و به  سرعت شماره  حساب های 
خود را در شــبکه های اجتماعــی جای دهند تا 
دوســتداران، وجــوه همیاری را به  جــای واریز 
به  حســاب های معتبر و رســمی از جمله هالل 
 احمــر و کمیته امداد به آن هــا بریزند و پس از 
چندی معلوم شــود دینــاری از این کمک های 
ساده  لوحانه مردمی به دست صاحبان اصلی آن 
نرسیده است؛ زیرا این انگشت  شمارهای مخفی  
شده پشت ســپر هنر هفتم آنچنان خود شیفته 
شــده بودند تا همه چیز را زیر پــا بگذارند. البته 
این ضرب المثل معروف را شنیده ایم که می گوید: 
»چوب خدا صدا ندارد و اگر بخورد دوا ندارد« که 
دیدیم چگونه یکی از اهــداف ویروس میکرونی 
کرونا همین اصحاب بود تا متأســفانه خشک و 
تر را با هم بســوزاند و قشر هنر پرور زحمتکش 
ایــن صنعت را هم تحت تأثیر قرار دهد که البته 
وظیفه دولــت و بخصوص وزارت متولی فرهنگ 
جامعه بود که ضمن جستجو، افراد مستحق را در 
این میان مساعدت و یاری کند که البته نکردند 
تا گروه قابل  توجهی از آن ها صحنه را ترک کنند 
و برای تأمین معاش به کارهای دیگری از جمله 
تاکســی اینترنتی و حتی پیک موتوری بپردازند 
و در نهایت از میان این قشــر تأثیرگذار فرهنگی 

خارج شوند تا سکته ای ناقص برای آن باشد. 
کرونا رفت اما رونق هنر نیامد تا مشــکالت تازه 

نقش میخ آخر را به تابوت آن بازی کند. 
نگاهی به سالن های سینما که اکثراً سئانس های 
خود را هماننــد پروازهای مســافربری کاهش 
داده انــد و گاهی به تخفیف هــای قابل  مالحظه 
در بلیــط هــای ورودی روی می آورند و گاهی 
هم اکران فیلم را تنها با چند تماشــاچی ادامه 
می دهند تــا نگرانی را برای آینــده این صنعت 
و هنر دو چندان کنند که البته فشــار بر قشــر 
مستند ســاز مضاعف و در نهایت نمایشگر عمق 
فاجعه اســت.  ضرب المثل معــروف دیگری هم 
هست که می گوید: »یارو را به ده راه نمی دادند، 
ســراغ خانه کدخدا را می گرفت« و امروز با این 
اوصاف بجای اینکه تشکل های صنفی این گروه 
قابل  توجه در اندیشه راه اندازی فعالیت ها باشند 
تا نمکی به آش جامعه ســینما بریزند دست  به  

صدور بیانیه های هنجار شکنانه می زنند. 
غروب دوشنبه ســی ام آبان ماه مسئوالن خانه 
ســینما بجای ایفای وظایف قانونی شان در مورد 
ســینما و ســینماگران و تعیین تکلیف صندلی 
مدیریت رها شــده آن بعد از گذشت دو ماه، با 
صدور بیانیه ای سیاســی که به  جز دامن زدن به 
خشــونت پیام دیگری نداشت کوشیدند خود را 

حامی سینماگران بازداشتی معرفی کنند. 
در قسمتی از این بیانیه اینچنین آمده است؛»خانه 
سینما در اعتراض به ادامه خشونت ها علیه مردم 
ایــران و به دلیــل احضار و بازداشــت پی درپی 
اعضــای خود هشــدار می دهــد در صورتی  که 
تهدیدها و بازداشت ها ادامه یافته و سینماگران 
بازداشت  شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد 
خواســت دســت به اعتصاب زده، از همکاری با 
پروژه های سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده 

و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند.« 
خانه ســینمایی که پرونده سال های گذشته اش 
کاماًل روشــن بوده، بهتراســت بجای حمایت از 
سلبریتی های قانون  شــکن در فکر تولید محتوا 
باشد تا عالقه  مندان بیشتری را به سالن های خالی 
ســینماها جذب نماید که به سرنوشــت گذشته 
چندین سینما و تئاتر خیابان الله زار دچار نشوند 
و این ســرمایه های کالن خــاک غربت نخورند 
و هــزاران نفر افرادی که از ایــن راه امرار معاش 
می کردند براثر تحرکات منفی تشــکل های خود 
بیکار نباشــند. مدیریت دوزیست خانه سینما و 
خانه هنرمندان که بــه لطف نهادهای مختلف و 
دستگاه های حاکمیتی طی این سال ها از بیشترین 
مواهب کسب درآمد کرده است و همیشه یکی از 
ســینماگران پرمشغله و بالطبع پرمایه بوده است 
حاال نباید برای جامعه  ســاز ناکــوک بزند و ادعا 
کند »آن ها باید امروز پاســخگو باشند و به  جای 
اینکه بگویند هنرمندان به خاطر پست گذاشتن 
در اینستاگرام به جامعه لطمه می زنند، باید به این 
مسائل و آنچه در گذشته کرده اند، پاسخ بدهند« 
که می توان گفت شما هم یکی از گذشته بوده اید 
و باید پاسخگوی جامعه سینما باشید که از فرط 

نداری پیاز می خورند تا اشتهایشان باز شود!

بی توجهی تاکی؟!

۶ پرونــده میراث ناملموس ایران که هــر کدام به صورت 
مشــترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، برای ثبت در 
فهرســت جهانی روی میز کمیته بین الدولی پاســداری از 
میراث  فرهنگی ناملموس یونســکو قرار دارد، میراثی که تا 

یک هفته دیگر تصمیم برای آنها نهایی می شود.
به گــزارش ایرنا، هفدهمین نشســت کمیتــه بین الدولی 
پاســداری از میراث  فرهنگی ناملموس یونسکو از دیروز در 
شــهر رباط مراکش آغــاز به کار کرد که تــا ۱۲ آذر ادامه 
دارد و قرار اســت ۶ میراث ناملمــوس ایران که پرونده آنها 
مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، به بررسی و رأی 
گذاشته شــود. علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درباره این پرونده ها توضیح داد: 
در این دوره ۶ پرونده هنر سوزن دوزی ترکمن، هنرساختن 
و نواختن عود، پرورش کرم ابریشــم و تولید سنتی ابریشم 
برای بافندگی، یلدا/ چله، جشــن مهرگان و مهارت سنتی 
ســاختن و نواختن رباب از کشورمان برای ثبت در فهرست 
میراث جهانی یونســکو مورد ارزیابی قرار می گیرد. معاون 
میــراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی افــزود: با توجه به 
محدودیت های ایجاد شــده از سوی یونســکو برای ارسال 
پرونده هــا، هر کشــور عضو، هر دو ســال یک بار فقط یک 
ســهمیه ملی برای ثبت جهانی دارد که سهمیه کشورمان 
در سال گذشته به پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی 
خوشنویســی ایران اختصاص داده شــد. با توجه به این که 
امســال سهمیه نداشــتیم، تهیه و تدوین ۶پرونده به شکل 
مشــترک با تعدادی از کشورها به منظور استفاده از سهمیه 
آنها، در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی های اولیه حاکی از آن 
است که حداقل ۳پرونده از شرایط مطلوب تری برخوردارند.

دارابــی یادآور شــد: تاکنون ۱۷ عنصر میــراث  فرهنگی 
ناملموس از کشــورمان در فهرست میراث جهانی یونسکو 

ثبت شده است.
در ایــن دوره ۴۶ پرونده که یا به صورت ســهمیه ملی از 
سوی یک کشــور ارائه می شوند و یا به صورت پرونده های 
چند ملیتی هســتند که به صورت مشارکتی از سوی بیش 
از دو کشــور ارائه شده اند، بررســی می شود. ایران در این 
دوره ۶ پرونده را به شــرح زیر به صورت همکاری مشترک 

با کشورها تدوین و به یونسکو ارائه کرده است:
هنــر ســوزن دوزی ترکمــن، پرونــده مشــترک ایران و 

ترکمنستان
هنرساختن و نواختن عود، پرونده مشترک ایران و سوریه

پرورش کرم ابریشــم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، 
پرونده مشــترک ایران، افغانســتان، جمهوری آذربایجان، 

ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان

یلدا/ چله، پرونده مشترک افغانستان و ایران
جشن مهرگان، پرونده مشترک ایران و تاجیکستان

مهارت ســنتی ســاختن و نواختن رباب، پرونده مشترک 
ایران، تاجیکستان و ازبکستان

کشــورها در تالش هستند عناصر میراث ناملموس را تنها 
به نام کشــور خودشان در فهرست جهانی یونسکو به ثبت 
برســانند در این صورت یونســکو اعالم کــرده هر پرونده 
ملی تنها می تواند یک ســال و نیم یک بار ارائه شــود، اما 
پرونده های مشترک که به دلیل شباهت های فرهنگی میان 
کشــورها به صورت مشترک تدوین و با عنوان پرونده چند 

ملیتی ثبت می شود، هیچ محدودیتی زمانی ندارند.
آیین باســتانی و کهن نوروز و ردیف های موسیقی سنتی 
ایران در سال ۲۰۰۹ )۱۳۸۸(، آئین پهلوانی و زورخانه ای، 

هنر نمایشی آئینی تعزیه، مهارت فرش بافی کاشان، مهارت 
فرش بافی فارس و موسیقی بخشی های خراسان شمالی در 
سال ۲۰۱۰ )۱۳۸۹(، دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی 
در خلیج فارس و نقالی، قصه گویی اجرایی ایرانی در ســال 
۲۰۱۱ )۱۳۹۰(، آئین قالی شــویان مشهد اردهال در سال 
۲۰۱۲ )۱۳۹۱(، فرهنــگ پخت نان لواش و آئین نوروز )با 
تکمیل پرونده( برای دومین بار در ســال ۲۰۱۶ )۱۳۹۵(، 
هنر ساختن و نواختن کمانچه، چوگان، بازی سوار بر اسب 
همراه با روایت گری و موسیقی در سال ۲۰۱۷-)۱۳۹۶( و 
ســاختن و نواختن دو تار ایرانی در سال ۲۰۱۹- )۱۳۹۸( 
و هنر نگارگری )مینیاتور( و آیین زیارت کلیسای تادئوس 
مقدس ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( شــانزده اثری هستند که تاکنون 
در فهرســت میراث ناملموس یونســکو به ثبت رسیده اند 
و اکنــون با ثبــت برنامه ملی پاســداری از هنر ســنتی 
خوشنویســی ایران ۲۰۲۱ )۱۴۰۰(، ایران در این فهرست 

جهانی دارای هفده اثر ثبت شده است.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی 
مانند: آیین ها، هنرها، ترانه ها، آواها و نواها، موســیقی ها، 
رویدادها، مهارت ها و توانمندی هایی گفته می شــود که در 
میان مــردم و یا یک قوم در یک منطقه خاص جغرافیایی 
مرسوم بوده و با گذشت زمان، نسل به نسل و سینه به سینه 
به عنوان گنجینه ای ارزشــمند به دوران معاصر یک ملت 
به ارث می رســد و همچنان به عنــوان یک عنصر و ارزش 
فرهنگی توسط مردم ترویج، حفاظت و پاسداری می شود.

آثــار فرهنگی ناملموس شــکل هایی از فرهنگ به شــمار 
می رونــد که اگر چه قابلیت ثبت و ضبط دارند، اما قابلیت 
ذخیره در یــک محل فیزیکی مانند مــوزه را ندارند و به 
واسطه ویژگی های ذاتی و خاص خود، قابل انتقال، تکرار و 

تجربه کردن هستند.
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یونسکو برای ۶ پرونده میراث ناملموس ایران چه تصمیمی می گیرد؟ 

بازیگر فیلم ســینمایی »گاو« گفت: مسعود کیمیایی از من دعوت کرد تا در فیلم 
»قیصر« حضور داشــته باشم. ابتدا قرار بود نقش فرمان را من و نقش خان دایی را 
»محمدعلی کشاورز« بازی کند که او نیامد و زمانی که سر صحنه فیلمبرداری رفتم 

متوجه شدم نقش فرمان را به »ناصر ملک مطیعی« و خان دایی را به من داده اند.
موزه سینما همزمان با زادروز زنده یاد جمشید مشایخی گفتگویی از این هنرمند 
منتشر کرد. جمشید مشــایخی با بیان اینکه در سال ۱۳۳۶ ازدواج کرده است، 
گفت: یادم می آید پدرم دوستی داشت که ما را در دربند پاگشا کرده بود. وقتی از 
ماشین او پیاده شدیم از من خواست تا درهای ماشین را ببندم و بعد به رستوران 
بروم. وی ادامه داد: بســتن درها کمی طول کشــید و در حدود صد قدم از آنها 
عقــب افتادم به یکباره در یکی از رســتوران های آنجا مرحوم تختی را دیدم که 
تنها نشسته بود و روزنامه می خواند. دلم نیامد سالم نکرده از او بگذرم زیرا او را 
خیلی دوست داشــتم و از طرفی هم نمی خواستم خلوت او را به هم بزنم به هر 

ترتیب داخل رســتوران رفتم به او سالم کردم و او با خوشرویی من را بغل کرد 
و دعوت کرد تا پیش او بنشــینم. وقتی از او جدا شــدم پیش خودم گفتم خدایا 

اگر روزی در کارم شهرتی پیدا کردم از تو می خواهم مانند تختی فروتن باشم.
مشایخی ادامه داد: بعد از پایان فیلم سینمایی گاو، مسعود کیمیایی از من دعوت 
کرد تا در فیلم قیصر حضور داشته باشم. ابتدا قرار بود نقش فرمان را من و نقش 
خان دایی را محمدعلی کشــاورز بازی کند که او نیامد و زمانیکه قبول کردم و 
رفتم سر صحنه فیلمبرداری متوجه شــدم مسعود کیمیایی نقش را عوض کرد 
یعنی نقش فرمان را به ناصر ملک مطیعی و خان دایی را به من داد و این شروع 

کار من در سینمای حرفه ای بود و بعد از آن در فیلم های زیادی همچون شازده 
احتجاب، سوته دالن، چشمه، سلطان صاحب قران، نفرین و... حضور پیدا کردم. 
فیلم نفرین ســاخته ناصر تقوایی بود که ایشــان از بهترین کارگردان های ایران 

است و بنده خاک پای ایشان هستم.
مشــایخی بیان داشت: من همیشــه به جوانان توصیه کردم که هیچ چیز باالتر از 
فروتنی و تواضع نیست. یادم می آید زنده یاد حسین تهرانی )کارگردان تئاتر( می 
گفت اگر به یک هنرمندی مانند حافظ و ســعدی بخواهیم نمره ۱۰۰ بدهیم ۹۹ 
عدد آن انسانیت و یکی از آن هنر است. وی افزود: متاسفانه گاهی افراد به سینما و 
تلویزیون به خاطر شهرت وارد می شود و زمانیکه هدف شهرت باشد انسان به فساد 
کشیده می شود. هدف یک هنرمند باید خدمت به جامعه ای باشد که در آن زندگی 
می کند باید به جوامع بشری خدمت کرد. در حد حافظ، فردوسی، شکسپیر و دیگر 

بزرگان جهان. بنده خاک پای ملت ایران بوده، هستم و خواهم بود.

جمشید مشایخی:

قرار بود نقش فرمان در »قیصر« را بازی کنم

بابک بیات معتقد بود، درد مردم باید ترانه شــود و یک ترانه خوب، ترانه ای است که 
حس مردم هم در آن باشد.

او می گفت، دوســت ندارد از وطنش برود، می خواهد در ایران به خاک ســپرده شود. 
سرانجام هم پنجم آذر ۱۳۸۵ به علت نارسایی کبدی درگذشت و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.
بابک بیات یک بار با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره فقدان پسرش مانی و تأثیر 
آن بــر زندگی اش آن هم در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، گفته بود: »بیش از 
۲۵ ســال نداشتم که صاحب پسری شدم و اسمش را »مانی« گذاشتم. هنوز به تولد 
یک سالگی نرسیده بود که فهمیدیم دچار یک بیماری ژنتیکی به نام تاالسمی ماژور 
اســت. ۱۰ سال و دوماه داشــت که طحالش را خارج کردیم ولی در همان زمان یک 
شــب از دستش دادیم. زمانی که او را خاک می کردم، با خودم فکر می کردم که یکی 
از روزهای خوب زندگی من اســت؛ چون راحت شــد، دیگر مجبور نبود سختی های 

بیماری و تزریق خون را که برای من بسیار رنج آور بود را تحمل کند.«
او گفتــه بود: »هنوز هم ۳۰ کیلو وزن پســر من روی دوشــم هســت و ســنگینی 
می کند. پســرم در موســیقی که می سازم جاری اســت. »مانی« بسیار در موسیقی 
من تأثیر گذاشــت؛ در کارهایی که به نام ســکوت کار کردم مانند »ســکوت سرشار 
از ناگفته هاســت« یا »چیدن سپیده دم«، موســیقی مانی در احساس و هارمونی که 
ســاختم کامال مشهود و مشخص اســت. زمانی که به این آثار گوش می کنم آن روز 

فراموش  نشدنی به خاطرم می آید یا آن لحظاتی که ما با هم زندگی کردیم.«
به گزارش ایســنا، از بابک بیات گفت وگوهــای متعددی چه به صورت مکتوب و چه 

تصویری موجود است که در این مصاحبه ها او از خود، آثار و موسیقی گفته است.
بیات در یکی از این مصاحبه های تصویری درباره خودش اینگونه گفته اســت: »من 
متولد ۱۳۲۵ هســتم. در پل چوبی تهران به دنیا آمدم. بعد به محله های پایین شهر 
رفتیــم و آنجا با پدر و مادرم زندگی را ادامه دادیم تا ۱۹ ســالگی که دیپلم ریاضی 

گرفتم و به اپرای تهران رفتم.«
او درباره اســتادانش هم گفته اســت: »در اپرای تهران شاگرد خانم اِولین باغچه بان، 
آقای ثمین باغچه بان، نصرت زابلی و ... شــدم. بعد از آنجا به ترانه روی آوردم. محمد 
هوشــیار حق بزرگی به گردن من دارد؛ زیرا آکمپانیمان را نزد او یاد گرفتم و از نوع 

آکمپانیمان او بسیار لذت می بردم.«
مســیر حرفه ای بیات در دنیای موســیقی تا جایی ادامه یافت کــه نامش با فیلم های 
سینمایی و تلویزیونی زیادی پیوند خورد. آثاری که هر کدام به نوعی بخشی از خاطرات 
ما را تشــکیل داده اند و در تداعی این خاطرات موســیقی چه نقش پُررنگی دارد. این 
هنرمند درباره نخستین تجربه ساخت موسیقی فیلمش گفته است: »اولین بار از آنجایی 
که هنوز برای ســاخت موسیقی فیلم خیلی جوان بودم، برای فیلم شاپور قریب به نام 
»غریبه« ترانه ای را به نام »خدا حرفی بزن اگر گوشت به منه« ساختم که شعرش مال 

ایرج بود. این ترانه را آقای باروژان تنظیم کرد که البه الی فیلم استفاده شد.«
بیات سه جایزه از جشنواره فیلم فجر کسب کرده است که درباره نخستین جایزه خود 
گفته بود: »به خاطر دارم که در سال ۱۳۶۹ پنج اثر به جشنواره معرفی شد که سه اثر 
از خود من بود و برای »عروس« به من جایزه دادند. ولی من کارم را ادامه دادم. به هر 
صورت جایزه چیز بدی نبود اما برای من اهمیت نداشت. برای من زیبایی کار اهمیت 
داشــت.« »من به پیشرفت جوان ها خیلی دلخوشم اما زمانی که شعر ضعیف استفاده 
می کنند و می فهمم جوان آهنگســازی ارکستراسیون نمی داند و نمی تواند با سازهای 
زنده کار کند دچار تأسف می شوم. ای کاش که هر کسی که سراغ آهنگسازی می آید 

مثل آن زمان که ما جوان بودیم قدر کار خود را بداند.« 
این آهنگساز که مشــکالت کبدی داشت، درباره پیوند کبد گفته بود: »من خودم را 
آماده کرده ام که شــاید نتوانم کبد پیوند بزنم ولی اگر سالمت برگشتم تمام انرژی ام 
را بــرای همه آنهایی که به موســیقی عالقه دارند حفــظ می کنم و یک نقطه پرتاب 
برای خودم تعیین می کنم. بعد از انقالب حدود ۲۴ ســال برای موسیقی فیلم انرژی 
گذاشــتم و اگر نیم دهه دیگر هم انرژی بگذارم پاسخ آنهایی که دوست دارند با من 

کار کنند را خواهم داد.«

 بابک بیات در موسیقی هایش 
از چه کسی الهام گرفت؟

آگهــی موضــوع ماده 3قانــون ومــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی رودان تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیانمحرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان 
وامــالک مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت بــه فاصله15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نماینــدو گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-آموزش وپرورش رودان دبســتان شــهید حســین فهمیده  به شــماره شناســه 
ملی14000290195 در ششــدانگ یک باب مدرســه  به مساحت 1151/07مترمربع 
ملکــی متصالحیــن رودان قســمتی از پــالک باقیمانــده 1-اصلی واقع در قریــه برنطین 

رودان-هرمزگان  حقوق ارتفاقی  ندارد
ملــی  شــماره  بــه  عبدالمهــدی   فرزنــد   دهبــارز    معتمــدی  مهرنــاز  2-خانــم 
3391483415صادره از بندرعباس نســبت به  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک  یک 
قطعه باغ  به مســاحت 25021/38مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قســمتي از پالک 

باقیمانده 4-اصلی  واقع در کهنشوئیه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
3-خانــم رفعــت  معتمــدی دهبــارز   فرزنــد   عبدالمهــدی  بــه شــماره ملــی 
4699065831صــادره ازرودان نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک  یک 
قطعه باغ  به مســاحت 25021/38مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قســمتي از پالک 

باقیمانده  4-اصلی  واقع در کهنشوئیه  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
4-حســن نصرتی فرزند  حســین به شــماره ملی 4699804632صادره از رودان 
در ششــدانگ یک قطعه باغ   به مســاحت 11802/71مترمربع ملکی متصالحین رودان  
قســمتی از باقیمانده 5-اصلی واقع در  روســتای ســکل رودان  حقــوق ارتفاقی مقدار 
1787متر مربع از مســاحت ملک در حریم مســیل واقع شده که الزم است مقدار حریم 

پیشگفته  بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
5-حســین ســاالری فرزند غالم   به شــماره ملی4699110045صــادره ازرودان 
در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 200مترمربع ملکی متصالحین رودان قســمتی 
از پــالک 187فرعی از7 -اصلی واقع در محله ســنگی  رودان هرمــزگان حقوق ارتفاقی 
نــدارد. کــه پــالک 187فرعی از 7-اصلی به نام ســید نعمت اله ســجادی  وســید کاظم 

هاشمی معرفی گردیده است 
6-فرشید مهدی زاده دهبارز فرزند حسین   به شماره ملی 4699095402صادره 
ازرودان در ششــدانگ یــک باب خانه    به مســاحت 72/86مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشــهر دهبارز   رودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد.
7-ربابــه داوری فرزند عبداله   به شــماره ملی4699068847صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 391/92مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 

از باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
8-پرویزکریمی زاده فرزند احمد   به شــماره ملی4699752179صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 189/03مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 

9-محمد عباس زاده فرزند غالم   به شماره ملی1817718800صادره ازمرکزی در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 285/34مترمربع  ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1228فرعی از 7 -اصلی واقع درزنگزان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد 

که پالک 1228فرعی از 7-اصلی  بنام محمد فرخ نژاد معرفی گردیده است
10-غالم عبداهلل زاده فرزندرضابه شــماره ملــی 4699075029صادره ازرودان  
در ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 183/79مترمربــع ملکــی متصالحین رودان 

قسمتي از پالک 7-اصلی  واقع  در  کلبر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
11-فریــده مریدی فرزند برزوبه شــماره ملی4699588050صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 197/87مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 1129فرعــی از  7 -اصلی واقع درجمال ابــاد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 1129فرعی از 7-اصلی  بنام محمد علی معتمدی  معرفی گردیده است
12-محمد دالوری   فرزند غالم   به شماره ملی4699539777صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 410/84مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1251فرعی از  7 -اصلی واقع درزنگزان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد 

که پالک 1251فرعی از 7-اصلی  بنام غالم دالوری  معرفی گردیده است
13-نصرت بلکامه   فرزند شــنبه  به شــماره ملی3420100183صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 48/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 471فرعی از  8 -اصلی واقع در باالشــهرمعزابادرودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 471فرعی از 8-اصلی  بنام ابراهیم بهرامی  معرفی گردیده است
14-معصومه گلســتانی رودان   فرزند علی  به شــماره ملی4690136734صادره 
ازرودان در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 183/54مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پالک 87فرعی از  8 -اصلی واقع درمحله گلســتان  رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 87فرعی از 8-اصلی  بنام حسین گلستانی  معرفی گردیده 

است
15-عبــاس رحیمی معزابــاد   فرزند علی  بــه شــماره ملی4690240787صادره 
ازرودان در ششــدانگ یــک باب خانه  به مســاحت 212/06مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قسمتی از پالک 1336فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزابادرودان هرمزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد 
16- سعید ناصحی گشــوئیه   فرزندمرتضی به شماره ملی 4699766242صادره 
از رودان   در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ   بــه مســاحت 9733/03مترمربــع مالکیت 
متصالحین رودان  قســمتي از پالک باقیمانده 12-اصلی  واقع در  گشــوئیه رودان    هر 

مزگان حقوق ارتفاقی ندارد .
17- باباجان راز   فرزندحســین به شماره ملی 3161072766صادره از چاه مرید   
در ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 36247/66مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قســمتي از پــالک 18-اصلی  واقع در  رودخانه قریه فاریــاب   هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد .
43/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:    1401/9/7   
تاریخ انتشارنوبت دوم: 9/23 /1401 

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004107 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1401114412004000198 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای مصطفــی ارجونی فرزند 
حســن بشماره شناســنامه و شماره ملی 2020783320 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احــداث بنا شــده بــه مســاحت 103.50 مترمربع جدا شــده از پــالک 59158 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس بهارســتان خیابان گلســتان کوچــه گل مریم 1 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی 
بوده،  لذا به منظور اطالع 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 ازتاریخ 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9883
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004291 مورخــه 1401/07/18 موضوع 
کالســه 1401114412004000212 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی عباس زاده شجره 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 591 و شماره ملی 2031475878 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 92.11 مترمربع جدا شده از پالک 15946 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس چای بوئین خیابان دستجردی بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده،  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9889
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004292 مورخــه 1401/07/18 موضوع 
کالســه 1401114412004000137 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حاجی اسماعیل بران فرزند 
ولی بشــماره شناســنامه 7463 و شــماره ملی 4869075342 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 78.85 مترمربع جدا شــده از پالک 5216 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان کســری کوچه ســوم  بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده،  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9887
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004369 مورخــه 1401/07/21 موضوع 
کالســه 1401114412004000343 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بهاره ســیدی فرزند محمد 
قلی بشــماره شناســنامه 1830 و شــماره ملی 2031679015 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 134.91 مترمربع جدا شده از پالک 8939 فرعی از 
1-اصلی واقع در گنبدکاووس شــهرک قورچائی بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
انتقــال ملک مع الواســطه از حق بــردی کوچکی، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9885
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


