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خبر
وداع با مجری معارفی صدا و سیما

ســـــيد مصطفي
موسوي ،تهيه کننده،
مجــري و مديحه
ســراي برنامههاي
معارفي صداوسيما که
عصر دوم خرداد بر اثر ايست قلبي دار فاني
را وداع گفتــه بود با حضور همکارانش در
صدا و سيما و مردم قدرشناس تهران تشييع
شد .به گزارش روابط عموميصداوسيما،
سيدمصطفي موسوي فارغالتحصيل مقطع
کارشناسي ارشد از دانشگاه صدا و سيما بود
و عالوه بر مجري گري برنامههاي معارفي
 ،ســال  79در مقام مدير پخش با شبکه
پنج سيما همکاريکرد  ،وي برنامههايي
چون «کوي محبــت» و «خدايي که در
ايــن نزديکي اســت» را در کارنامه خود
دارد .آخرين کار او تهيهکنندگي ســريال
تلويزيوني «کوبار» بود .موســوي از زمان
تأســيس دفتر نمايندگي ســازمان صدا
و ســيما در عتبات عاليات ،بســياري از
برنامههاي زنــده را از نجف و کربال اجرا
کرده اســت .پيکر زنده ياد سيد مصطفي
موســوي مجري تلويزيون جمعه صبح،
چهارم خرداد از مقابل مســجد بالل صدا
و سيما به سمت بهشت زهرا(س) تشييع
شد .در مراســم وداع با اين هنرمند فقيد
عالوه برخانواده داغــدارش و مخاطبان
قدرشناس تلويزيون، ،جمعي از مجريان،
مديران و برنامه سازان صداوسيما از جمله
دکتر پورحســين قائم مقام معاونت سيما
،جعفري جلوه مدير شــبکه دو ،غالمرضا
ميرحسيني مدير سابق شبکه سه  ،رسالت
بوذري ،وحيد ايماني ،حسين رفيعي ،نيما
کرمي ،حسن سلطاني ،ايرج محمدي(تهيه
کننده) ،مهران رسام(تهيه کننده ) ،اقبال
واحدي،اردشيرمنظم(دوبلور)،اميرحســين
مدرس،منوچهرشاهسواري(مديرعاملخانه
سينما) ،محمدمهدي عسگرپور(کارگردان)
سيد کاظم احمد زاده و مرتصي يراقبافان
حضور يافتند .اقبال واحدي در اين مراسم
در توصيف اين همکار خود گفت:مصطفي
از چهرههاي خوب و مردم پسند تلويزيون
بود و ويژگيهاي نيکو و خاطرات خوشي را
از خود به جاي گذاشت  .اميرحسين مدرس
نيز در اين مراسم از عشق و عالقه مرحوم
موســوي به اباعبدا ...الحسين (ع) گفت و
سوز و گداز در مقتل خواني و مرثيه خواني
او در تلويزيون را برخاسته از همين عشق
توصيف کرد .پيکر مرحوم سيد مصطفي
موسوي مجري و تهيه کننده برنامههاي
معارفي سيما پس از تشييع و اقامه نماز در
مسجد بالل و طواف قبور شهداي گمنام
مدفون در اين مسجد ،براي خاک سپاري
به بهشــت زهرا منتقل شد  .مراسم ختم
اين مرحوم فردا يکشنبه ( 6خرداد ماه) از
ساعت  14تا  15:30در مسجد بالل برگزار
خواهد شد.

گــروه فرهنگي:بيســت و ششــمين
نمايشــگاه بين المللي قــرآن کريم در
حالي وارد هشــتمين روز برگزاري خود
ميشود که برنامههاي متنوع اجرا شده
در اين نمايشــگاه در روزهاي گذشته با
اســتقبال ويژه مردم و بازديد کنندگان
مواجه شده و به نظر ميرسد مسئوالن
و دست اندرکاران اجرايي در سال جاري
نوآورانــه تر از ســالهاي قبل موجب
جذب مخاطبان جديد به نمايشگاه قرآن
شده اند.
به گزارش «عصــر ايرانيان» ،ديروز با
توجه به استقبال بازديدکنندگان درهاي
نمايشگاه يک ســاعت زودتر به روي
مردم باز شــد و به جرات ميتوان گفت
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي
قــرآن کريم با ســالهاي قبل تفاوتي
محســوس داشته اســت و آن حضور
پرشــور و پررنگ مردم بود که با حال
و هواي معنوي بــراي بهره برداري از
اين ميهماني قرآني به مصالي تهران
امده اند.
بازار نشستهاي تخصصي در نمايشگاه
امســال گرم تر از سالهاي قبل است.
نشســتهاي تخصصي و علميمتعدد
با حضور فعاالن قرآني و کارشناســان
حــوزه قرآن و عترت که گاه اســتفاده
از کالسهــاي درس آنــان  ،نيازمند
هماهنگيهاي مدت دار است به حال و
هواي نمايشگاه رنگ دانش و تخصص
زده اســت.موضوعي کــه عبدالهادي
فقهــي زاده معــاون قــرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســاميهم
چنــد روز پيــش در گفــت و گــو با
«عصر ايرانيان» وعده آن را داده بود.
لحظههــاي افطار در نمايشــگاه قرآن
حال و هــواي روحاني تــري دارد.اوج
جمعيت و حضور پرشــور مــردم را در
هنگام برپايي نماز جماعت ميتوان به
تماشا نشســت ،چون نمازخانه مصلي
در هنگام نماز مغرب و عشــاء پر شده
اســت.هرچند برخي از بازديدکنندگان
و غرفه داران ترجيــح ميدهند نماز را
پس از افطار اقامــه کنند .افطاريهاي
ساده که به همت شهرداري تهران هر
شــب در بين صفوف نمازگزاران توزيع
ميشود ،در شب جمعه گذشته به دليل
افزايش مخاطبان با کسري مواجه شد و
به دســت نمازگزاراني که در صفهاي
مياني و پاياني قرار داشــتند ،نرسيد .در
اين ايام در مصالي تهران ساعتهاي
پاياني نمايشگاه ابتداي شب بسياري از
روزه داراني است که قصد ندارند مصلي
را ترک کنند.اروز گذشته نمايشگاه قرآن
مانند روزهاي پيش از آن سرشار از شور
و نشــاط قرآني بود .غرفههاي دولتي و
مردميهم با برگزاري مسابقاتي همراه
بــا جوايــزي کوچک و بزرگ ســعي
ميکردند در پرشورتر کردن اين نشاط،
سهميداشته باشند .غرفههاي دارالقرآن
خانه کارگر ،تبيان ،بنياد فرهنگي امامت،
موسســه کشــوري مهد قرآن ،مکتب
القرآن الکريم اســتان تهــران و برخي

شبستاني از نور و رحمت در ماه قرآن

خبر
تلويزيون شبکهاي
براي ادبيات تاسيس کند

بخشهاي مختلف در نمايشــگاه قرآن
باعث ميشــود تا افــراد زير مجموعه
نيز به حوزه قرآن توجه بيشتري داشته
باشند.
مشارکت مردم در باشگاه همراهان
نمايشگاه قرآن

ديگــر از غرفههايي که در تيررس ديد
بازديدکنندگان در راهروي اصلي بودند،
بــا تبليغات رنگارنگ ســعي ميکردند
مســابقات مختلفي را برگــزار کنند و
خانوادهها را به ســمت خود بکشــانند
که صحنههايي تماشــايي را نيز براي
عکاسان فراهم ميکرد.
چون گاهي فرزنــدان با حضور در اين
مســابقات ،والدين خود را هم تشويق
به شــرکت ميکردند تا شايد آنها هم
جايزهاي بگيرند .غرفه مسابقه سنجش
دانش و مهارتهــاي قرآني همچنان
مسابقه برگزار ميکرد و غرفه آيههاي
زندگي نيز مسابقهاي براي آموزش جامع
قرآن براي همگان داشت تا از کودک و
نوجوان گرفته تا خانه دار و بازنشســته
بتوانند با صحيح خواني ،ترجمه ،حفظ و
تدبر آيات آشنا شوند.
طــرح تعويض نســخههاي فرســوده
قرآن با قرآنهــاي متبرک حرم مطهر
رضوي ،برگزاري دورههاي آموزشــي
مربيان ،مديران و موسســان مهدهاي
کودک با ارائه مدرک معتبر از ســازمان
بهزيستي استان تهران در بخش جهاد
دانشــگاهي و مرکز آموزشــي سازمان
قرآني دانشــگاهيان کشور و دهها تبليغ
ديگر از مواردي بود که در کنار غرفهها
براي جــذب بازديدکنندگان خودنمايي
ميکرد.
محمدتقــي ميرزاجاني قــاري قرآن و
معاون اجرايي شــوراي عالي قرآن در
غرفه «اســوه» يعني طرح آموزشــي
تربيتي قاريان و حافظان ممتاز نوجوان و
جوان نشسته بود و همچون يک مجري
ساده از کودکاني که سورههاي توحيد يا
قدر را ميخواندند ،تجليل ميکرد و به
آنها جايزه ميداد.
بخش عفاف و حجاب هم هرچند امسال
از شبســتان جدا افتاده ،بازديدکنندگان
خــود را دارد و اگرچه به گفته دســت
انــدرکاران نمايشــگاه درايــن بخش
بيشترين اســتقبال صورت گرفته ولي
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مصوب ، ۲۰/۹/۱۳۹۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی بابل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بال
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی
می گردد :
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی  ۲۸۱۵بخش ۱
 ۸۷۶۵فرعی :رضا غالم نیا خطیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  ۱۱۰متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اسماعیلی مالک.
امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی  ۲۸۱۸بخش ۱
 ۱۰۳۱فرعی مفروز و مجزی شــده از  ۲۲۸فرعی :میالد ابراهیم زاده دالور نســبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۶۷.۸۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از محمد ابراهیم زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  ۲۳۲۶بخش ۲
۱۰۷۹۰فرعی مفروز و مجزی شــده از ۵۷۰فرعی :جمشید و میترا و مژگان فیروزی
و کلثوم رأفتی هریک نســبت به یک و نیم دانگ نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشــد به مســاحت  ۳۴۳.۸۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از محمد امین صالحی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی  ۲۵۰۸بخش ۲
۴۹۸فرعی مفروز و مجزی شــده از ۹فرعی :امیر علی یادی نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۵۰۰.۷۰متر مربع خریداری بدون واسطه از
شهربانو ذبیحیان مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  ۳۶۲۰بخش ۲
۸۰فرعــی مفروز و مجزی شــده از  ۷فرعی از  ۱فرعی :مرضیه مدح گر نســبت به
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۱۹۹.۵۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از سید ابراهیم مدح گر مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی  ۴۸۶۲بخش ۲
۱۲۵۶فرعی مفروز و مجزی شــده از ۳۰۱فرعی :محمد ابراهیمی نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۷۷.۴۹متر مربع خریداری بدون واسطه
از احمد علیزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در شهاب الدین کال پالک اصلی  ۴۸۶۳بخش ۲
 ۶۷۹مفروز و مجزی شــده از  ۱۷۷فرعی :محمد بندمیری امیری نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۴۱.۶۷متر مربع خریداری بدون واسطه
از علی اصغر بندمیری مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندرکال پالک اصلی  ۴۸۶۵بخش ۲
 ۳۴۳۸فرعی :حســن رمضان زاده سرســتی نسبت به ششــدانگ اعیانی یکبابخانه
بانضمام  ۱۳ســیر و  ۱۱مثقال و  ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵دانگ
و  ۱ســیر و ۸مثقــال و  ۶نخود وقف هالل احمر و  ۲۳ســیر و  ۸مثقال و  ۱۱نخود
وقف عام و  ۱سیر و  ۳مثقال و  ۲۲نخود ثلث باقی است به مساحت  ۳۶۰متر مربع

برخي افراد از اين جدايي شکوه داشتند.
درهم آميختن تالوت آياتي از قرآن در
غرفهها با سرودي که در نمازخانه مصلي
با عنوان شبهاي نوراني برگزار ميشد،
صفاي خاصي به نمايشــگاه داده بود و
در بيــرون از مصلي نيز صداي مداحي
و نوحههاي عاشورايي ،اين شور و صفا
را دو چندان ميکرد و برخي خانوادهها
فارغ از مشکالت و مســائل روزانه در
گوشــه و کنار مصلي بســاطي را براي
ساعتهاي پاياني هشتمين شب از ماه
مبارک رمضان پهن کرده بودند.
حضور پيشکســوتان قرآني و دســت
اندرکاران نمايشگاه هم سوژهاي براي
خبرنگاران شده بود و اين افراد که پس
از حضور در غرفههاي شــبکه قرآن و
معارف سيما يا راديو قرآن و خبرگزاري
ايکنــا در راهروها و غرفهها خســته و
بي رمــق بودند ولي اکثرا بــا روي باز
پاسخگوي سواالت خبرنگاران بودند.
نمايشگاه متفاوت

حجت االســام ســيد حميد حسيني،
معــاون اجرايي بيســت و ششــمين
نمايشــگاه قــرآن کريم در حاشــيه
ايــن نمايشــگاه در گفــت و گــو با
«عصــر ايرانيان» با اشــاره به افزايش
مخاطبان نمايشــگاه و استقبال خوب
و متفــاوت مردم از ايــن رخداد بزرگ
قرآنــي گفــت :ويژگيهــاي متفاوت
نمايشگاه امسال عامل افزايش استقبال
مردمياست
وي افــزود:در فضــاي مجازي تالش
کرديم کــه اطالع رســاني را افزايش
دهيم و با اســتفاده از باشــگاه مجازي
نمايشــگاه نيــز اين فرصــت را ايجاد
کردهايــم که مخاطبــان جديدي را به
نمايشگاه جذب کنيم.
حســيني برگزاري مســابقات متعدد و
ويــژه برنامههاي متنوع در نمايشــگاه
امسال را عاملي براي افزايش استقبال
مردمياز نمايشــگاه دانست و تصريح

کرد :در باشــگاه مخاطبان نمايشــگاه
اقدام جديدي صورت گرفته است و به
جاي آنکه مانند سالهاي قبل به اقشار
خاصي بنهاي خريد اهدا شــود شيوه
اهداي بن خريد از نمايشــگاه را تغيير
داده و به همه مخاطبان باشگاه به ازاي
فعاليتهايي که در اين فرصت مجازي
انجام ميدهند بن خريد اهدا ميشود.
وي با قدرداني از رســانهها در انعکاس
اخبار نمايشــگاه تاکيد کرد:با افزايش
اطالع رساني هدفمند و مطلوب زمينه
افزايش حضور مردم در جشــن بزرگ
قــرآن فراهــم ميشــود و اميدواريم
بــا افزايش ايــن اطالع رســانيها و
جذابيتهايــي که در نمايشــگاه ايجاد
شده شاهد حضور چشــمگير مردم در
نمايشگاه قرآن باشيم.
معــاون اجرايي بيســت و ششــمين
نمايشــگاه بيــن المللي قــرآن کريم
تاکيد کــرد :حضور گســترده مردم در
اين نمايشگاه نشــان ميدهد که قرآن
محور همکاريهاي فرهنگي در کشور
است .نمايشگاه قرآن بستري را فراهم
ميکنــد که همه ظرفيتهــاي قرآني
کشور در معرض ديد همگان قرار بگيرد
و فرصتي اســت تا موسسات ،واحدها،
ســازمانها و فعاالن قراني که در طول
ســال براي تبليغ و ترويج قرآن تالش
ميکنند ،آخرين دستاوردهاي خود را به
نمايش بگذارند.
حســيني افزود :برپايي نمايشگاه قرآن
همچنين فرصتي اســت براي تشکيل
مجمعي از فعاالن قرآني کشــور که با
تبــادل نظر و همفکري بــراي تقويت
فعاليتها در ســال آينده تالش کنند.
مديران مختلف نهادها و ســازمانهاي
لشــکري و کشــوري بــه خصوص
مســئوالن فرهنگي به نمايشگاه قرآن
آمدند و از بخشهــاي مختلف بازديد
کردند و اين موضوع نشان ميدهد که
قرآن محور فعاليتهــاي فرهنگي در
کشور است .حضور مسئوالن و مديران

خریداری بدون واسطه از جعفر صمدی مالک.
 ۳۴۴۰فرعی :عزیز اســفندیار نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه بانضمام  ۱۳سیر
و  ۱۱مثقال و  ۹نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵دانگ و  ۱ســیر و ۸مثقال
و  ۶نخود وقف هالل احمر و  ۲۳سیر و  ۸مثقال و  ۱۱نخود وقف عام و  ۱سیر و ۳
مثقال و  ۲۲نخود ثلث باقی است به مساحت  ۷۲.۶۶متر مربع خریداری بدون واسطه
از ارسالن موسوی مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی  ۴۸۶۹بخش ۲
 ۲۱۷۸فرعی :الهام رضائی روشن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  ۱۰۷.۷۵متر مربع خریداری بدون واسطه از عباس علیجان پور مالک.
 ۲۸۲۸فرعی :فتح اله رونقی جویباری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۲۰۸.۸۰متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضانعلی اسماعیل
نیا مالک.
 ۲۸۲۹فرعی :غالم ابراهیم نژاد لداری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مســاحت  ۱۴۱.۷۰متر مربع خریداری بدون واســطه از عسگری حقیقی
مالک.
 ۲۸۳۰فرعی :حیدر حمزه زاده عزیزی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مســاحت  ۱۰۷.۵۰متر مربع خریداری بدون واســطه از ســید مصطفی
حسینی مالک.
امالک متقاضیان واقع در رمنت و سلطان محمد طاهر پالک اصلی  ۴۸۷۲بخش ۲
۱۹۰۲مفروز و مجزی شــده از  ۶۳۸فرعی از  ۱فرعی :کاظم رزقی رمی نســبت به
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۵۷۵.۵۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از صدر جهان شجاعی مالک.
امالک متقاضیان واقع در شیرسوار پالک اصلی  ۷بخش ۷
 ۲۳۸فرعی :حبیب اله رزقی راد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در
آن که  ۲دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۲۰۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از گلین جالل پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در بالف کال شرقی پالک اصلی  ۱۰۵بخش ۸
 ۱۳فرعی :کیوان محمدی کالری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۸۴۴متر مربع خریداری بدون واسطه از سید محمد موسوی مالک.
امالک متقاضیان واقع در خلیل کفشگر ( زرگر شهر) پالک اصلی  ۳۷بخش ۱۱
 ۹۵فرعی :رضا احمد زاده خلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن که یک ســوم سهم از  ۲سهم از  ۱۱سهم ششدانگ عرصه آن ثلث میباشد به
مساحت  ۳۴۲.۴۰متر مربع خریداری بدون واسطه از جلیل احمدزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک اصلی  ۵۷بخش ۱۱
 ۱۰۴۸فرعی :لیال میرزاآقازاده خراســانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۹۱.۲۸متر مربع خریداری بدون واسطه از صابر پیرفالح مالک.
امالک متقاضیان واقع در بیشه سر پالک اصلی  ۶بخش ۱۳
 ۱۵۸فرعی :جالل حیدرنژاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن
که یک دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت  ۱۲۱۹.۲۱متر
مربع خریداری بدون واسطه از حیدر حیدرنژاد مالک.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد

ســيد فخرالدين اسماعيلي مدير کميته
روابط عموميو اطالع رسانينمايشگاه
بيــن المللي قرآن کريــم نيز در برنامه
تلويزيوني «رصد» شبکه قرآن و معارف
ســيما که به صورت زنده از نمايشگاه
پخش ميشــد گفت :باشگاه همراهان
نمايشگاه قرآن با هدف ايجاد مشارکت
مــردم در حــوزه فعاليتهــاي قرآني
راهاندازي شده است.
ســيد فخرالدين اســماعيلي با تشريح
برنامههــاي ايــن کميته اظهــار کرد:
فعاليتهاي روابــط عموميبه دو بخش
پشــتيباني و خدمات رســاني تقسيم
ميشــود کــه در بخــش پشــتيباني،
خدمــات ارزندهاي بــه کميتهها ارائه و
زيرســاختهايي براي آنها فراهم شد و
طي تعامل و همکاري با رســانه ملي و
رسانههاي مکتوب ،فعاليتهاي کميتهها
و بخشهاي مختلف به صورت مستمر
به نمايش گذاشته ميشود.
مديــر کميته روابط عمومينمايشــگاه
بينالمللــي قرآن کريــم تصريح کرد:
اطالع رساني گسترده و نصب پالکاردها
و بنرهاي تبليغاتي در سطح معابر و در
محوطه مصالي امام(ره) بر عهده روابط
عمومياست و هرگونه اطالع رساني در
غرفههــا و بخشها بــا هماهنگي اين
کميته انجام ميشــود .اسماعيلي درباره
باشگاه همراهان نمايشــگاه قرآن نيز
گفت :از ابتدا ،سياســت معاونت قرآن
و عترت بر ايجاد مشــارکت در اجراي
نمايشــگاه بود و به هميــن منظور نيز
نمايشــگاه از انحصــار پايتخت رهايي
يافت و در سراســر کشــور به صورت
همزمان برگزار شد .يکي از رويکردهاي
نمايشگاه بيست و ششم نيز راهاندازي
باشــگاه مجازي همراهان نمايشــگاه
است که با مشــارکت عالقهمندان به
حوزه فعاليتهاي قرآني اداره ميشود که
عزيزان ميتوانند با عضويت در به سامانه
اينترنتي  iqfa.irاز مزايا و بنهاي خريد
تا يک ميليــون ريال و همچنين جوايز
نقدي بدون قرعه کشي بهره مند شوند.
به گزارش «عصر ايرانيان» نمايشــگاه
قرآن کريم در سال جاري بسيار متفاوت
تر از ســالهاي گذشــته ظاهر شده و
هرچند برخي از مخاطبان ســنتي اين
نمايشــگاه همچنان طرفــدار برپايي
اين مهماني قرآني هســتند اما حضور
چهرههــاي جديد و حتــي غير قرآني
در نمايشــگاه نشــان ميدهد امسال
مسئوالن برنامهريزي دقيق تري براي
جشــن قرآن داشــته اند.بايد ديد در 9
روز باقي مانده از نمايشــگاه چه تعداد
از مردم شهر ميهمان اين جشن نوراني
خواهند شد.

يک نويسنده با اشاره به نبود برنامههاي
مورد نيازش در تلويزيون ميگويد جا دارد
تلويزيون شبکهاي تخصصي براي ادبيات
تاسيس کند .اکبر صحرايي نويسنده در
گفتگو با خبرنگار مهر درباره فقدان ساخت
و پخش برنامههاي ادبــي در تلويزيون
بيان کرد :واضح اســت که بخش عمده
تلويزيون به ســمت سرگرميرفته است
چون مخاطبان به شــادي نياز دارند اما
مساله اين است که جامعه به برنامههاي
ديگر نيز نياز دارد که از جمله آنها آثار ادبي
است .وي افزود :اهميت برنامههاي ادبي
به اندازهاي است که ما نياز داريم شبکهاي
تلويزيونــي با عنــوان ادبيات و فرهنگ
داشته باشيم .اگرچه ما شبکه فرهنگ را
در راديو داريم و راديو در اين زمينه موفق
تر اســت ولي تلويزيون که شبکههاي
مختلف مثل ايران کاال راه اندازي ميکند
الزم است که شبکهاي براي ادبيات هم
در نظر بگيرد .صحرايي با اشــاره به نياز
جامعه فرهنگي کشور گفت :افرادي که
ســراغ ماهواره نميروند و فقط به صدا و
سيما اکتفا کردهاند چگونه بايد برنامههاي
مورد عالقه خود را پيدا کنند؟ وي درباره
شــبکه چهار تلويزيون نيز عنوان کرد:
شبکه چهار ،شــبکهاي تخصصي است
ولي حرف من اين است که بايد شبکهاي
داشته باشيم که عموميتر باشد و مردم
جامعه عموما مخاطب آن باشند .نويسنده
کتاب «حافظ هفت» افــزود :تلويزيون
بايد در برنامههــاي خود حافظ خواني و
شاهنامه خواني راه بيندازد و مباحث نقالي
را کــه در فرهنگ ما بوده اســت مطرح
کند؛ اتفاقاتي که در فرهنگ عموميما به
سمت فراموشي رفته است .وي همچنين
با اشاره به برخي از برنامههاي تلويزيون
که به معرفي نويســندگان و شــاعران
ميپردازد ،بيان کرد :برنامههاي کميدر
تلويزيون داريم که به معرفي نويسندگان
و شــاعران بپردازند حتي برنامههاي نقد
گاهــي آنقدر تخصصي اســت که فقط
مخاطبان تخصصي آنها را دنبال ميکنند
درحاليکه ميتوان مجامعي را که در سطح
شــهرها ،کافه کتابها و فرهنگســراها
برگزار ميشــود بــه نوع ديگــري در
تلويزيون گسترش داد .همچنين ميتوان
برنامههايي درباره اقتباس ادبي و مباحث
ميان رشتهاي در تلويزيون داشت به ويژه
که مشکل عمده ســريالها و فيلمهاي
سينمايي ما فيلمنامه است و غرب در اين
حوزه به دليل اقتباس با مشکالت کمتري
مواجه است .نويســنده «خمپاره خواب
آلود» در پايان تصريح کرد :مشکل ما اين
است که جامعه ،نويسندگان را به خوبي
نميشناسد و فقط بيشتر قشر کتابخوان
هستند که نويســندههاي قديميو حتي
معاصــر را ميشناســد و تلويزيون هم
کمکي در اين راستا نميکند .البته گاهي
برنامههــاي پربيننده مثل «خندوانه» به
نويسندگان و شــاعران پرداختهاند اما در
اغلب موارد به افرادي پرداخته ميشــود
که در مرکز تهران حضور دارند ولي شايد
حدود  ۶۰درصد نويسندگان ما در استانها
باشند.

ســند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشــار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و
رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبــت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهــی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حــدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدیــد حدود به صورت همزمان
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحــد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید .م الف
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شهرام خسروی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660301060010250هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاســم شــیرکوند
هداوند فرزند عزیزاله به شــماره شناسنامه  35صادره از ورامین در ششدانگ یک
باب خانه به مســاحت  48/05مترمربع واقع در قریه کاظم آباد ورامین خریداری از
مالکین رســمی (((عرصه از پالک شماره  1134فرعی از  7اصلی از مالکیت علیقی
شــیر کوند و اعیان از پالک  16فرعی از  7اصلی از مالکیت علیقلی شیرکوند احد از
ورثه علی شــیرکوند احد از ورثه رضا قلی شــیرکوند))) محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 تسلیم 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.ث/م.الف 105
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