سينماگران به کتابهاي دفاع مقدس رجوع کنند
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هنر
وادادگي فرهنگي از داليل نبود آثار
اقتباسي در سينما

احمد شــاکري نويســنده و منتقــد ادبي
در توضيــح علل وجود فاصلــه زياد ميان
نويســندگان و ســينماگران در خلق آثار
اقتباسي ،بيان کرد :در مورد اقتباس سينمايي
از آثار ادبي ميشود در دو موضوع مستقل
بحث کرد؛ موضــوع اول بحث چگونگي
اقتباس سينمايي از آثار ادبي در معناي کلي و
عامش است و موضوع دوم وضعيت اقتباس
سينمايي از آثار ادبي گون ه خاص مثل تاريخ
شــفاهي و خاطرات دفاع مقدس است .در
مجموع اقتباس از يــک متن ادبي هم به
مهارتهاي ادبي و هم دانش نظري بااليي
نياز دارد ،از سوي ديگر ،نيازمند اشراف کامل
اقتباس کننده بــه دو قالب هنري و روايي
است ،لذا ضعف تجربه در کشورمان نوعا
يکي از داليلي است که ميان سينماگران
و نويسندگان ادبي فاصله انداخته است .به
گزارش خبرگزاري مهر ،وي با اشاره به ضعف
و خأل حوزه همکاريهاي جمعي ادامه داد:
ناگفته نماند که اقتباس ،دو حوزه متفاوت را
به هم نزديک ميکند و محصول مشترکي
را ارائه ميدهد که اين محصول مشــترک
نيازمند همدلــي ،همراي بودن و همکاري
مشترک است .اين مسئله درواقع مربوط به
فرهنگ کار جمعي ميشود .همچنين بحث
خألهاي حقوقي يکي ديگر از داليل فاصله
ميان نويسندگان ادبي و سينماگران است؛
يعني ما نظام محکم حقوقي و عادالنهاي در
حوزه اقتباسي نداريم .اين منتقد ادبي سپس
به قلم نويسندگان ادبي و توجه کمتر به آثار
اقتباسي اشاره و خاطرنشان کرد :از طرفي
نويسندگان ما براي اقتباس سينمايي کمتر
مينويسند که به نظرم نکته مهميدر اين
زمينه است .همچنين نکته قابل توجه ديگر
در اين رابطه که يکي از موانع کار اقتباسي
است ،ناآشنايي سينماي ما و دستاندرکاران
آن با ادبيات اســت .از طرفي ديگر ،ظهور
جريــان کارگردان مولف در ســينماي ما
خيلي اين موضوع را تقويت ميکند ،يعني
کارگردان هم خودش کار را ميسازد و هم
مينويسد و اين مسئله به نظرم خأل است.
شاکري در رابطه با عدم آشنايي کارگردانان
ما با ادبيات ايران گفت :اساسا به دليل برخي
وادادگيهــاي فرهنگي و تمايل به ادبيات
فرهنگ غرب ،برخي از فيلمسازان ما حتي
باعث افتخارشان هم است که آثار داستاني
ايراني را مطالعه نميکنند و فقط آثار خارجي
ميخوانند به دليل اينکه پيشفرضشان اين
اســت که ادبيات ايران حرفي براي گفتن
ندارد.

حامد عسکري شاعر و ترانه سراي معاصر به منظور کمک به هموطنان زلزله زده اقدام به
فروش يکي از نشانهاي ادبي خود کرده است .به گزارش خبرنگار مهر ،وي در اين زمينه
در يادداشتي اعالم کرده است که به صورت نمادين ،تنديس سرور زرين هفتمين جشنواره
شعر فجر را که به وي اهدا شده است به حراج ميگذارد و به باالترين قيمت واگذار ميکند
تا مبلغ حاصل از آن را به زلزلهزدگان اهدا کند .وي اين جايزه را در سال  ۱۳۹۲به دست
آورده است .از حامد عسکري تاکنون دو دفتر شعر با عنوان حال و ح ّوايي از ترنج و بلوچ
و خانميکه شما باشيد منتشر شده است.

حميــد داوودآبادي پيرامون ضعف فيلمنامهنويســي در ژانر دفاع مقدس گفت :بزرگترين
ضعفي که ژانر دفاع مقدس در ســينما دارد ،اين است که کارگردانها و فيلمنامهنويسان
به آثار منتشر شده دفاع مقدس رجوع نميکنند .به گزارش سينماپرس ،وي در ادامه بيان
کرد :آنها به کتابهايي که زندگينامههاي شــهداي دفــاع مقدس و يا خاطرات جنگ
تحميلي را روايت کردهاند ،مراجعه نميکنند .ديده شده فيلمنامهنويسان بنا بر تخيل خود
مينويسند ،اما به کتابهاي دفاع مقدس رجوع نميکنند تا واقعياتي که مکتوب شده است
را بهتر درک کنند.
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فرهنگ و هنر

حراج يک نشان ادبي به نفع زلزلهزدگان

«عصر ايرانيان» به بهانه مناظره رئیسی و قاضیزاده ،مسئله شوراهای اعطای پروانه را بررسی میکند

حذف سازوکار نظارتی ،آدرس انحرافي

گروه فرهنگ و هنر :ســازوکار نظارت و
مميزي در ســينما ،مســئلهاي است که
همــواره در ميان اصحاب و مســئوالن
سينمايي کشور محل مناقشه بوده است.
اما اخيرا مدتي اســت که تکيه بر حذف
شوراي پروانه ساخت و نمايش ،به محل
اصلي مطالبه بخشی از ســينماگران از
مديران فرهنگي و سينمايي کشور تبديل
شده اســت.به گزارش «عصر ایرانیان»،
آخرين واکنشها در اين رابطه در مناظره
ديــروز عليرضا رئيســيان ،تهيهکننده و
کارگردان ســينما و قاضيزادههاشمي،
عضو کميســيون فرهنگي مجلس که
با عنوان «نســبت کمســيون فرهنگي
مجلس شوراي اسالميبا قوانين سازمان
ســينمايي» در «فار30نما» برگزار شد،
اتفاق افتاد .رئيسيان در انتقاد از کمکاري
مجلس در بحث قانونگذاري گفت« :ما
اگر در چارچوب اختيارات مجلس حرکت
کنيم مجلس نمره پاييني ميگيرد .اگر در
بحث نظارتي برويم آنجا از اين قسمت هم
بدتر است و نظارتي بر دستگاه فرهنگي
کشور ندارد ».سپس در جريان گفتوگو
با تشــريح موضــع نقد خود بــه آنچه
اختيارات بسيط و حاکميت سليقه مديران
سينمايي ميخواند ،ادامه داد« :قانون در
اساسنامه وزارت ارشاد متاسفانه دست را
باز گذاشــته .ما االن حرفمان اين است
که در حوزه ســينما آئيننامههاي موجود
درون وزارتخانهاي است .ما حتي راجع به
آئيننامه هيئت وزيران که آئيننامههاي
مستند به اساسنامه باشد که در آن بايد به
تصويب کميسيون بررسي تطبيق مصوبه
دولت و قوانين در مجلس تشکيل ميشود
نرسيديم .ترکيب شوراي پروانه ساخت و
نمايش ،اصل اين شورا در مصوبه هيات

وزيران وجود دارد اما ترکيب آن مسکوت
است وزير به وزير که ميآيد اين ترکيب
عوض ميشود .هشت سال يک نماينده از
کميسيون فرهنگي ناظر در شورا حضور
داشت هم عضو شــوراي پروانه ساخت
و نمايش داشتيم آقاي جنتي گفتند من
نماينده نميخواهم و حذف کردند .ما در
حوزه ســينمايي اختيارات بسيط و بازي
داديم بــراي حاکميت ســليقه مديران
سينمايي ».اين درحالي است که همواره
در ترکيب شوراهاي پروانه به طور ثابت،
بيش از دو عضو صنفي و ســينمايي قرار
دارند .اما رئيســيان خود در ادامه مشکل
اصلي را نه ترکيب شــورا که اصل وجود
شــورا جهت اعطاي مجــوز توليد فيلم
دانست و تصريح کرد« :سينماي دولتي
که در ايران وجود دارد در هيچ کشــوري
وجود ندارد .يک دوره در بلوک شرق وجود

داشــت که ما از آنها گرفته بوديم االن
ديگر وجود ندارد .زيرا قابل اعمال نيست.
وقتي فيلم براساس پروانه ساخت ساخته
نميشود».
پيداست که راه حل جايگزين اين طيف
از سينماگران از تغيير ترکيب شورا به نحو
موثر در راستاي اهداف خود که چيزي جز
به حداقل رساندن نظارت نيست ،آغاز شده
و تا مطالبه حذف شوراها به بهانه ناکارآمدي
آنها ادامه مييابد .رئيسيان با اشاره به اين
ناکارآمدي مفروض تاکيد ميکند« :پروانه
ســاخت مضر به حال ســينما است زيرا
فيلمساز مسئوليت خودش را گردن دولت
مياندازد .دولت بايد پاسخگو باشد .درحالي
که فيلم را من ســاختم .دولت نظارت بر
چارچوب فيلمنامه ميکند که در ساخت
ممکن است  80درصد آن تغيير کند».
اگر چه وجود ضعف در ســازوکار قانوني

نظارت و عملکرد نامناسب شوراها ،قابل
انکار نيست اما بحث بر سر آن است که
کدام راه حل ميتواند مسير درستي را پيش
پاي سينماي ايران بگذارد .حذف نظارت و
مميزي از ساختار سينمايي کشور به اين
بهانه که سينماگران متخلف با قوه قضائيه
روبرو باشــند ،يکي از همين آدرسهاي
اشتباه اســت .در وضعيتي که عدم وجود
انسجام در سياستگذاري فرهنگي کشور
و نبود متخصصين ذيصالح و قابل قبول
در جامعه هنري ،همين ميزان از مميزي را
نيز بياعتبار کرده است ،روشن است که با
مواجه کردن چهرههاي هنري با دستگاه
قضايي ،جهتگيري ســينماي کشور به
کدام سو خواهد رفت.
از سوي ديگر قياس سينما با مطبوعات
و نشريات و چشم پوشيدن از تفاوتهاي
جدي ميــان فيلم با روزنامــه و کتاب،

محور ديگري اســت که در اين مدل از
راهکاريابــي مورد توجه قــرار ميگيرد.
رئيسيان در اينباره گفت« :شما سالها
در وزارت ارشاد بوديد آيا کتابي که نوشته
نشده مميزي ميشود؟ آيا روزنامهاي که
هنوز در نيامده بازرسي ميکند؟ چرا فيلم
ســينماي قبل از اينکه ســاخته شود در
اين جهان فعلي و ابزار و تکنولوژي ارائه
پروانه ساخت چه مشکلي از حاکميت حل
ميکند؟» اين درحالي است که سينما به
لحاظ عمق و وسعت تاثيرگذاري با هيچ
يک از دو حوزه ديگر قابل قياس نيست.
ضمن اين که در وضعيت فعلي نيز يکي
از انتقادات ثابت سينماگران به مميزي يا
عدم اکران آثار توليدشدهشــان به صرف
هزينه و زمان و انــرژي زياد اختصاص
دارد با اين حال چطــور ميتوان انتظار
داشت که در صورت رد فيلم توليدشده،
همچنان چنين اعتراضاتي وجود نداشته
باشــد؟ اگرچه توضيحات و پاسخهاي
قاضيزاده که اغلب به سلب مسئوليت از
مجلس براي ورود به ساماندهي قوانين
نظارتي ســينما بازميگشــت ،نيز نافذ
نيســت اما انتظار تحقق سينماي آزاد در
ســاختاري که از لحاظ اقتصادي نه تنها
متکي به دولت است بلکه همچنان توقع
حمايتهــاي تمامقد دولتــي هم وجود
دارد و از طــرف ديگر همواره در جايگاه
منتقد قرار دارد و حاضر نيست مسئوليت
عواقب فرهنگــي کار خود را نيز بپذيرد،
انتظار معقول و بجايي نيســت .به نظر
ميرســد که مجلس بايد به جاي حذف
ايــن ســازوکار ،به کارآمدســازي آن و
ايجاد همگرايي و تنظيم مناسبات ميان
قانونگذاران ،مجريان قانون و سينماگران
اهتمام کند.

سيل اطالعات غلط بر موج واکنشهاي شتابزده

به دنبــال وقــوع زلزله در بخشــي از
اســتانهاي غربــي کشــور ،برخي از
چهرههاي سرشــناس عرصه بازيگري
کشــور به موضوع مسکن مهر و حرف
و حديثها و حواشــي آن واکنش نشان
دادند .پريوش نظريه ،شــهره سلطاني،
هومن ســيدي و محســن تنابنــده از

سلبريتيها پستهای هیجانی درباره مسکن مهر را حذف کردند!

جمله بازيگرانــي بودند که در صفحات
اينستاگرام خود به اين مسئله پرداختند.
هومن ســيدي با انتشــار تصويري از
ســاختمانهاي تخريب شده در صفحه
اينستاگرام خود نوشت« :آخه دزدي هم
حدي داره .چطور شبا خوابتون ميبره؟ در
چه حد چپاول؟ اين خونه اســت دادين

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان ساری
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی ساری مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه بال معارض آنان محرز
ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
امالک متقاضی واقع درقریه گلچين و سنگريزه پالک 3390اصلی بخش 1
آقاي محمدعلي رستميان تويه دروارينسبت به ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر يك
باب ساختمان بمساحت 137مترمربع باکسرسهم وقف
امالک متقاضی واقع درقریه شیخ کال پالک 3432اصلی بخش 1
خانم ســلطنت فالح ورکی نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان مســکونی بمساحت
194مترمربع باکسرسهم وقف
امالک متقاضی واقع درقریه ماهفروجک پالک 3438اصلی بخش 1
آقای اختای پیامی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی (ساختمان)بمساحت
306مترمربع
امالک متقاضی واقع درقریه سرخ كال پالک  3439اصلی بخش 1
خانم الهام شريعت زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی بمساحت /8
 198مترمربع
امالک متقاضی واقع درقریه مشهدی کال پالک 3442اصلی بخش 1
خانم زینب یعقوبی گلوردی نســبت به ششــدانگ یک باب خانه بمساحت 104/65متر
مربع
امالک متقاضیان واقع درقریه استخر سر پالک  3448اصلی بخش 1
آقای میکائیل حسین زاده لموکی وخانم مونا واحدی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  103مترمربع باکسرسهم وقف
امالک متقاضی واقع درقریه سروینه باغ پالک3450اصلی بخش1
قسمتی از پالک  3036فرعی خانم معصومه یزدی داویجانی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر یک باب اتاق بمساحت 272/85متر مربع احدی ازمالک رسمی
امالک متقاضی واقع درقریه میانرود قاضی دسته پالک 3453اصلی بخش 1
آقای میالد ادیبی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق بمساحت
171متر مربع
امالک متقاضی واقع درقریه میانرود مال دسته پالک 3454اصلی بخش 1
خانم فرحناز امیری مرگاوی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق
بمساحت 93/90مترمربع باکسرسهم وقف
امالک متقاضیان واقع درخيابان ورزش پالک  3458اصلی بخش 1
خانم ســيده معصومه اســدي امرئي وخانم سيمين درويشي هر یک نسبت به سه دانگ
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین جهت تجميع با پالك  24فرعي بمســاحت 47/10
مترمربع
امالک متقاضی واقع درقریه آلوكنده پالک  1اصلی بخش2
قسمتی از پالک  69فرعی آقاي روح اهلل فالحي طالشي نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم
رقيه ابراهيمان طالشــي نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه بمساحت
 298/60متر مربع خريداري مع الواسطه از سيد اصغر و زهرا برزگر عشق مالک رسمی
امالک متقاضی واقع درقریه دينك و سمندك پالک  7- 5اصلی بخش2
آقاي ســيد مجيد عماديان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 166 /35متر مربع
امالک متقاضی واقع درقریه عباسعلي كش پالک  14اصلی بخش2
آقاي صابر مهديان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 342/15
متر مربع
امالک متقاضی واقع درقریه قرق پالک 31اصلی بخش2
خانم ســیده کلثوم آزپرور نسبت به ششدانگ یک یک باب خانه بمساحت 90/65متر

دست مردم؟ کي ســير ميشين؟ اصال
سيرموني دارين؟ مسکن مهر؟!؟!؟؟؟ من
الي اين همه سنگ و خون ،ردي از مهر
نميبينم ».محسن تنابنده نيز در صفحه
شخصي خود عکسي منتشر کرد که در
آن نوشته شده بود« :نميخواد کاخ سفيد
را طويله کنيد ،پاسخگوي طويلههايي که

به جاي خانه براي مردم ساختيد ،باشيد».
اين درحالي بود که هر دو ساختمان اشاره
شــده در تصوير ،که يکي تخريب شده
و ديگري ســالم بودند ،به پروژه مسکن
مهر تعلق داشــتند .اما اين دو بازيگر ،به
فاصله کوتاهي اين پستها را از صفحات
خود حــذف کردند .اگرچه دغدغهمندي

مربع
آقای محمد تقي عباس زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق
بمساحت  144متر مربع
امالک متقاضیان واقع درقریه ورند پالک  41اصلی بخش 3
آقای محســن آهنگر نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در حال ساخت
بمساحت 266/75مترمربع
آقای علی آهنگر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی مسکونی
بمساحت 479/23مترمربع
امالک متقاضی واقع درقریه امره پالک  61اصلی بخش 3
خانم ســیده ریحانه یحیائی امرئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر واحد
مسکونی بمساحت  314مترمربع باکسرسهم وقف
امالک متقاضیان واقع درقریه باال دزا پالک  142اصلی بخش 3
خانم ســودابه فالحی آقمشــهدی نسبت به ششــدانگ یک باب خانه بمساحت606/10
مترمربع
آقایان علی ومحمد صادق شــهرت محمدیان ایاللی هریک نســبت به ســه دانگ مشــاع
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  275/56متر مربع
آقاي امين هاشمي نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  346/70مترمربع
آقاي عارف عنايتي آخوردي نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمين با بناي احداثي تجاري
بمساحت  70/40مترمربع
امالک متقاضیان واقع درقریه پايين دزا پالک  143اصلی بخش 3
آقاي انوشيروان عباس پور آقمشهدي نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر يك
باب ساختمان بمساحت 89/70مترمربع
امالک متقاضیان واقع درقریه پل گردن پالک  144اصلی بخش3
قســمتی از پالک  901فرعی آقای رامين حاذق اعظم نســبت به  468/12سهم مشاع و
خانم ســعيده حاذق اعظم نســبت به  236/06سهم مشاع وخانم ها سهيال و شهال حاذق
اعظم هر يك نســبت به  234/06سهم مشاع از  1170/30سهم ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر یک باب ساختمان بمساحت  1170/30متر مربع خریداری مع الواسطه
از سيد احمد صابونچي مالك رسمي
قسمتی از پالک  1515فرعی آقای سید رضا مجربی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر اسکلت بتن در حال ساخت بمساحت 108/50متر مربع خریداری مع الواسطه
از حمید کوالئیان مالک رسمی
قسمتی از پالک  1545فرعی خانم مریم بریمانی ورندی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنا(یکباب ساختمان ) بمساحت  90/90متر مربع خریداری مع الواسطه از هومن
مفتونیان و علی نخعی مالکین رسمی
قســمتی از پــاک  1584فرعــی آقاي غالمرضا رضائيان نســبت به ششــدانگ يك باب
ساختمان در حال احداث بمساحت  108/85متر مربع خریداری مع الواسطه از اسماعيل
و قلي فخرآوران مالکین رسمی
قسمتی از پالک  1642فرعی آقای سید میثم غالمی سید کالئی نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت  100/20متر مربع خریداری مع الواسطه ازسید
رمضان وسید مهدی سید پورشکتائی مالکین رسمی
قسمتی از پالک  2142فرعی آقای سید مهدی اندرامی و خانم سیده معصومه اندرامی
هریک نســبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق
بمساحت  184متر مربع خریداری مع الواسطه از نفيسه  ،ناهيد  ،نادره و كيهان كوالئيان
مالکينرسمی
امالک متقاضی واقع درقریه آزادگله پالک  3اصلی بخش 4
آقــای اســماعیل امانــی اقبــاغ مصطفــی خــان نســبت بــه ششــدانگ یک بــاب خانه
بمساحت87/75مترمربع
امالک متقاضی واقع درقریه ذغالچال پالک  4اصلی بخش 4
آقــای ذات اهلل اســمعیلی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان

چهرههاي فرهنگي و هنري نســبت به
مسائل اجتماعي ،ضروري و قابل تقدير
است اما با توجه به بازتاب گستردهاي که
اظهارات آنان در ميان عموم مردم دارد،
شايســته است که قبل از انتظار واکنش
خود ،از صحت و سقم اخبار و اطالعات
مربوطه اطمينان الزم را حاصل کنند.

اخبار
تقدير از کتابداران برگزيده کشوري

مراســم تجليــل از مقــام کتابــدار و
کتابخوانــان برگزيــده کشــوري فردا
چهارشــنبه  ۲۴آبان همزمان با بيست
و پنجمين هفته جمهوري اسالميايران
در مجموعه تاالر وحدت برگزار ميشود.
به گزارش خبرگزاري مهر ،اين مراسم با
حضور سيد عباس صالحي وزير فرهنگ
و ارشــاد اســامي ،عليرضا مختارپور
دبيرکل نهاد کتابخانههاي عموميکشور
و کتابداران کشور همراه خواهد بود .اين
برنامه فردا چهارشنبه  ۲۴آبان از ساعت
 ۱۴:۳۰در تــاالر وحدت واقع در خيابان
حافظ ،خيابان اســتاد شــهريار برگزار
ميشود.
تجليل از هنر مقاومت با تقدير از
 4هنرمند عرصه هنرهاي تجسمي

آييــن تجليل و
تقديــر از کاظم
چليپــا ،هنرمنــد
پيشکسوتعرصه
تجســمي عصر
ديــروز با حضور جمعــي از هنرمندان و
مســئوالن در حوزه هنري برگزار شد .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا ،مسعود
شــجاعي طباطبايي با اعالم خبر چاپ
کتاب آثار کاظم چليپا گفت :بعد از برگزاري
مراســم تجليــل و تقدير از اين اســتاد
پيشکسوت بهزودي شاهد چاپ و انتشار
کتابي فاخر از آثــار کاظم چليپا خواهيم
بود تا بتوانيــم حق مطلب را درخصوص
ايشان ادا کنيم .اين کتاب شامل تمام آثار
دورههاي مختلف فعاليت هنري ايشــان
است و در قطع رحلي به دو زبان فارسي
و التين بهزودي منتشــر خواهد شد .در
عين حال کتاب آثار عبدالحميد قديريان
نيز بهزودي منتشر خواهد شد .مدير مرکز
هنرهاي تجسميحوزه هنري در ادامه از
برگزاري چند مراســم تجليل از اساتيد و
پيشکسوتان هنر انقالب و دفاع مقدس
خبر داد و گفت :بهزودي شاهد برگزاري
مراسم تجليل و تقدير از مصطفي گودرزي
و حبيــباهلل صادقي کــه از چهرههاي
تابناک هنرهاي تجسميکشــور هستند
خواهيم بود .وي اضافه کرد :در اين ميان
موازيکاري را کنار گذاشتيم و با تعاملي
که با مرکز تجســميروايت فتح برقرار
کرديم ،کتاب آثار اين عزيزان توسط مرکز
تجسميروايت فتح منتشر خواهد شد.

بمساحت147/15مترمربع
امالک متقاضی واقع در قریه ملک آباد علیا پالک16اصلی بخش4
خانم مریم چارگانه نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی بمساحت536متر مربع
امالک متقاضیان واقع در قریه ماهفروز محله پالک 10اصلی بخش 5
قســمتی از پالک  560فرعی خانم شــکوفه فرجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل بریک باب خانه بمســاحت  282/80متر مربع خریداری مع الواسطه از شرکت
تعاونی کارکنان دولت ساری مالک رسمی
قسمتی از پالک  164فرعی و قسمتي از پالك  166فرعي به نام آقاي سيد امير حجازي
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت بمساحت  20903/70متر مربع خریداری مع
الواسطه از آقاي نصرت اهلل دومهري و تقي طبري مالکين رسمی
امالک متقاضی واقع در قریه فرح آباد پالک  23اصلی بخش 5
آقاي ســيد يونس موسوي تباركاني نسبت به ششــدانگ یک زمین مشتمل بر يك باب
ساختمان درحال احداث بمساحت  180/50متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه عیسی خندق پالک  4اصلی بخش 6
خانم هما پورحسین عیسی خندقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
بمساحت  462/75متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه اورست –مالخواست پالک  27اصلی بخش 20
قســمتی از پالک  3فرعی بنام آقای ســیف اهلل عالیشــاه نســبت به چهار دانگ مشاع از
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت  334/40متــر مربع خریداری مع
الواسطه از فیض اهلل عالیشاه مالک رسمی
امالک متقاضی واقع درقریه پلسک -آبکسرپالک49اصلی بخش 29
آقای سید محمد رضا موسویها نسبت به ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین زراعی
با بنای احداثی بمساحت14515/15متر مربع
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای سند رسمی
ومــاده  13آئیننامــه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه  15روز از طریق این روز
نامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورســند مالکیت مینماید و
صدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است بنابر ماده 13
آئیننامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد
ثبتــی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی تحدید حدود را به صورت اختصاصی
منتشرمینماید.
 96/50/264م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 96 /08/09
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/08/24
مهدی داودی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساری
مفقودی برگ سبز و سند کمپانی خودرو
برگ ســبز خودرو سواری پراید  132مدل 1389 :شــماره موتور 3780912 :وشماره
شاســیS 5420089015935 :و شــماره پالک  259س  96ایران  62بنام خانم سیده
سمانه شجاعی لنگری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

