
فرهنگوهنرشنبه / 8 بهمن 1401 / شماره 5298 www.ebtekarnews.com

4

تنظیم مقررات صوت  ایسنا، سازمان  گزارش  به 
اینکه  از  پس  مجازی  فضای  در  فراگیر  تصویر  و 
در  مالحظات  برخی  اعمال  درباره  اظهارنظرهایش 
پروژه ها، به نتیجه عملیاتی نرسید یا حداقل هنوز 
نرسیده است، شامگاه پنجشنبه ـ ۶ بهمن ماه ـ در 
اطالعیه ای با تاکید بر این بند که »ساترا در برابر 
هرگونه قانون شکنی و بی توجهی به حقوق مخاطبان 
و رقابت غیرقانونی و ناعادالنه با سایر سکوهای دارای 
مجوز از ساترا )۳۳۷ سکوی دارای مجوز(، اقدامات 
قانونی الزم را انجام خواهد داد.«، به نامه رییس 

صداوسیما به رییس جمهور اشاره کرده است.
در این اطالعیه روی صحبت ساترا به طور خاص 
سریال  اتفاقا  روزها  این  که  پلتفرم هاست  از  یکی 
»سقوط« را پخش می کند؛ با این تاکید که پلتفرم 
مذکور بر اساس قانون، موظف به اخذ مجوز پخش 
مجموعه از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر بوده و این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس 
بار دیگر با باال گرفتن اختالف نظرها میان مسووالن 
ساترا و پلتفرم فیلیمو، شائبه هایی برای تعطیلی این 

سکوی نمایش فیلم و سریال مطرح شده است.
و  صوت  مقررات  تنظیم  سازمان  عمومی  روابط 
تصویر فراگیر در فضای مجازی، در متن  اطالعیه 

خود آورده است:
»طبق قانون کلیه پلتفرم های ارایه دهنده خدمات 
صوت و تصویر فراگیر، موظفند قبل از تولید و انتشار 
مجموعه های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از 
ساترا به عنوان نهاد قانونی تنظیم گر صدا و تصویر 

در فضای مجازی نمایند.
تولید  قانونی  مجوز  اخذ  بدون  فیلیمو  پلتفرم 
و  مجموعه  این  تولید  به  اقدام  سریال»سقوط« 
همچنین بدون اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار 
علیرغم  غیرقانونی  اقدام  این  است.  نموده  آن 
فرایند  یادآوری  و  ساترا  پیاپی  مکاتبات  و  تذکرات 
پلتفرم  این  مکرر  توجهی  بی  و  اخذ مجوز  قانونی 
صورت گرفته است. با توجه به تکرار تخلفات این 
پلتفرم در گذشته، گزارش تخلف جدید فیلیمو به 
نهادهای نظارتی و قضایی گزارش و در این خصوص 

اطالع رسانی شد.
فارغ از محتوای سریال سقوط، بی توجهی آشکار 
و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون و زیر پا گذاشتن 
مقررات علت پیگیری ساترا در راستای وظایف قانونی 
آن می باشد و در این خصوص برای تحقق اجرای 
قانون همه نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی 
فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع این 

شورا نیز در جریان تخلف مذکور قرار گرفتند.
در  جمهور  رییس  با  ملی  رسانه  رییس  مکاتبه 
جایگاه ایشان به عنوان رییس شورای عالی فضای 
ارایه گزارش  مجازی صورت گرفته و در آن ضمن 
قانونی شده  اقدام  پلتفرم درخواست  این  تخلفات 

است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
سازمان  این  رویکرد  می کند  تاکید  مجازی  فضای 
تولید محتوا در فضای مجازی،  فعاالن  به  نسبت 
رویکرد حمایتی نظارتی است و در راستای حمایت 
از آنان به وظایف خود عمل کرده و در برابر هر گونه 
و  به حقوق مخاطبان  توجهی  بی  و  قانون شکنی 
رقابت غیر قانونی و ناعادالنه با سایر سکوهای دارای 
مجوز از ساترا )۳۳۷ سکوی دارای مجوز(، اقدامات 
قانونی الزم را انجام خواهد داد و در این راستا در 
مقابل تخلف از قانون، مسئولیت خود را به شکل 

کامل انجام خواهد داد.«
بر اساس این گزارش، سریال »سقوط« در حالی روز 
چهارشنبهـ  پنجم بهمن ماهـ  به عنوان پرمخاطب ترین 
معرفی  پخش کننده اش  پلتفرم  نمایشی  مجموعه 
شده بود که وضعیت پخش ادامه  قسمت های این 
سریال بر اساس آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمد، 
در هاله ای از ابهام قرار داشت. با این همه وزیر ارشاد 
با تاکید بر اینکه »سقوط« ادامه دارد، تاکید کرده 
بود، »اینکه یک اثر بنا بر عملکرد یک بازیگر متوقف 

شود، از سوی وزارتخانه ممنوع شده است.«
وضعیتی که در بدو امر این پرسش را به همراه 
تکلیف  ناهماهنگی ها،  این  میان  در  که  داشت 
پروژه ها  این  از  کدام  هر  مخاطبِ  که  بیننده ای 
می شود و ریسک هر لحظه احتمال تعطیلی پروژه ها 
جان  به  توجه  قابل  مبلغی  پرداخت  وجود  با  را 

می خرد، چیست؟
بر اساس آنچه سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر پیشتر اعالم کرده بود، نگاه ساترا به 
پلتفرم ها  این روزها در برخی  چند پروژه  دیگر که 
مشابه  وضعیتی  با  بیش  و  کم  می شوند،  عرضه 
نهاد  این  حقیقت  در  و  روبه روست  »سقوط« 
تنظیم گر برای به کرسی نشاندن مالحظاتی که به 
پروژه ها و صاحبان پلتفرم ها اعالم کرده، حاال متوسل 

به مرجع نظارتی و قضایی شده است.
هرچند وزیر ارشاد هم در اظهارت اخیر خود بر 
این نکته تاکید کرده بود که »اگر اشکال محتوایی در 
کار باشد، می بایست از سوی دوستان حل شود؛ اما 
اینکه یک اثر بنا بر عملکرد یک بازیگر متوقف شود از 

سوی وزارتخانه ممنوع شده است.
در  بحث  علیرغم  »سقوط«،  سریال  درباره   اما 
شورای صدور مجوز ساترا با حضور اعضای حقیقی 
هنوز  فرخ نژاد  حمید  حضور  دلیل  به  حقوقی،  و 
مجوز از سوی این نهاد نظارتی صادر نشده است 
و در حقیقت پلتفرم بدون کسب اختیار از ساترا 
سریال  این  عوامل  هرچند  کرده؛  اقدام  پخش  به 
در نامه ای اعتراضی به این بازیگر پس از اظهارات 
هنجارشکنانه ای که داشت، او را به بی معرفتی متهم 

و به نوعی از او اعالم برائت کردند.
با این همه در شرایطی که انتظار می رفت، اظهارات 
پایانی  بتوان  را  »سقوط«  درباره  ارشاد  وزیر  اخیر 
مناقشه ها  و حل  مجموعه  این  پخش  ابهامات  بر 
دانست، اما بر اساس آنچه در اطالعیه اخیر ساترا به 
وضوح مشهود است، جدال بر سر پخش این سریال 
نه تنها حل نشده که حاال کار یک پله فراتر رفته و 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی، خواهان تعطیلی پلتفرم پخش کننده 

است.

سریالی که حاشیه های پخش آن همچنان ادامه دارد

جنجنال های »سقوط«
همین دو روز قبل بود که وزیر ارشاد بر »ممنوعیت توقف سریال ها به دلیل عملکرد بازیگرانشان« تاکید کرد؛ رویکردی که در صورت اجرایی شدن، ابهام در 
پخش »سقوط« و چند فیلم و سریال دیگر را برطرف می کرد. با این همه همان طور که پیشتر در گزارش ایسنا پیش بینی شده بود، غائله به همین جا ختم 

نشد و حاال اختالف نظرها به نامه نگاری رییس صداوسیما با رییس جمهور کشیده شده است.

وزیر ارشاد با 
تاکید بر اینکه 
»سقوط« ادامه 

دارد، تاکید 
کرده بود، 

»اینکه یک اثر 
بنا بر عملکرد 

یک بازیگر 
متوقف شود، از 
سوی وزارتخانه 

ممنوع شده 
است

اخبارخبر

کشف مومیایی که شاید قدیمی ترین 
در مصر باشد

مقبره  در  مومیایی  مصری  باستان شناسان 
که  کرده اند  کشف  فرعون ها  عصر  به  متعلق 
ممکن است قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی 

این کشور باشد.
الجزیره،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مقبره ای  کشف  از  مصری  باستان شناسان 
باستانی در نزدیکی قاهره خبر دادند که مومیایی 
کامل ترین  و  قدیمی ترین  احتماال  آن  داخل 
مومیایی است که تاکنون در این کشور کشف 

شده است.
این مومیایی ۴,۳۰۰ساله درحالی کشف شد که 
در بخش انتهایی یک داالن ۱۵ متری قرار داشت. 
»زاهی حواس« سرپرست گروه باستان شناسان 
به خبرنگاران اعالم کرد که این داالن بخشی از 
قدمت  که  است  باستانی  مقبره های  مجموعه 
آن ها به دودمان پنجم تا ششم »پادشاهی کهن« 
پلکانی  هرم  نزدیکی  در  اخیرا  و  می رسد  مصر 
به  مردی  مومیایی  این  شدند.  کشف  سقاره 
نام »هکاشپس« )Hekashepes( است که با 
ورقه ای از طال پوشانده شده بود و در تابوت دان 

سنگ آهکی قرار داشت.
به  را  »سرم  کرد:  بیان  حواس«  »زاهی 
ببینم؛  را  آن  درون  تا  کردم  نزدیک  تابوت دان 
مومیایی زیبای مردی که کامال با الیه های طال 
پوشانده شده بود در آن قرار داشت. ممکن است 
این مومیایی قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی 

باشد که تاکنون در مصر کشف شده است.«
شده  کشف  اخیرا  که  مقبره هایی  سایر  در 
نام  به  فردی  به  متعلق  مقبره ای  است، 
در  فرد  این  شد.  کشف   »Khnumdjedef«
دوران حکومت »اوناس«، آخرین فرعون دودمان 
پنجم، مسوول نظارت بر اشراف زادگان و مقامات 
بود. مقبره او منقش به تصاویر زندگی روزمره 

است.
مقبره دیگری نیز کشف شد که به فردی به نام 
»مِری« تعلق دارد. او رازدار و فرمانده ارشد کاخ 
بود. در مقبره دیگری مجمومه ای از مجسمه های 
بسیار بزرگ کشف شد. این مقبره به فردی به 
نام »فِتِک« تعلق دارد. او قاضی و نویسنده بوده 

است.
جمله  از  مجسمه  چندین  مقبره ها  این  در 
چند  و  همسرش  همراه  به  مردی  مجسمه 

خدمتکار کشف شد.

 الناز شاکردوست
در عاشقانه »یادگار جنوب«

با پایان مراحل فنی، فیلم سینمایی »یادگار 
به کارگردانی حسین دوماری و پدرام  جنوب« 
آماده  تهیه کنندگی مجتبی رشوند  و  پورامیری 
بین المللی  جشنواره  چهل ویکمین  در  نمایش 

فیلم فجر شد.
رسانه ای  از مشاور  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دومین ساخته حسین  »یادگار جنوب«  فیلم، 
تهیه کنندگی  به  پورامیری،  پدرام  و  دوماری 
مجتبی رشوند است که گفته می شود در بخش 
خصوصی ساخته شده است و با پایان مراحل 

فنی آماده نمایش شده است.
در این فیلم عاشقانه که اوایل تابستان امسال 
شده،  فیلمبرداری  قشم  و  گرمسار  تهران،  در 
بازیگران متعددی همچون وحید رهبانی، الناز 
شاکردوست، پژمان جمشیدی، مسعود کرامتی، 
ساناز سعیدی با حضور سحر دولتشاهی و صابر 

ابر بازی کرده اند.
حسین دوماری و پدرام پورامیری نگارش دو 
اثر »شنای پروانه« و سریال »یاغی« را در کارنامه 

خود دارند.
همچنین فیلم قبلی این دو کارگردان با عنوان 
در  شد،  ساخته   ۹۷ سال  در  که  »جاندار« 
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو شد.

ژاله صامتی در نقش »سرهنگ ثریا«
با انتشار تصویری از ژاله صامتی، نخستین 
رسماً  ثریا«  »سرهنگ  سینمایی  فیلم  بازیگر 

معرفی شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فیلم، 
ژاله صامتی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با 
فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی 
عاج در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد و گفته می شود نقش »سرهنگ ثریا« را 

بازی کرده است.
کارگردانی  و  نویسندگی  به  ثریا«  »سرهنگ 
در  شعبانی  جلیل  کنندگی  تهیه  و  عاج  لیلی 
ماه های اخیر کلید خورده و در جشنواره رونمایی 
خواهد شد. این فیلم تازه ترین محصول سازمان 
هنری رسانه ای اوج است که به حضور سازمان 
اشرف  پادگان  در  )منافقین(  خلق  مجاهدین 

می پردازد.
تجربه  تئاتر  در  که  سال هاست  عاج  لیلی 
کارگردانی نمایش های متعددی همچون »کجایی 
خون«  »قند  زمستانی«،  »خواب  ابراهیم«، 
ثریا«  »سرهنگ  و  داشته  را  نان«  »کمیته  و 
نخستین تجربه فیلم سینمایی اوست. عاج سال 
گذشته نمایش »بابا آدم« را با همین مضمون در 

تئاتر شهر به صحنه برده بود.
در خالصه داستان فیلم آمده است: »این راه با 

گریه باز نمیشه!«

معاون میراث  فرهنگی سیستان و بلوچستان درباره وضعیت محوطه های 
تاریخی حوضدار، تپه دمبیگان قصرقند، آتشکده کرکویه و گورستان گُشتم 
توضیحاتی داد و از تهیه پرونده ثبت جهانی آسبادها مشترک با استان های 

خراسان جنوبی و رضوی خبر داد.
و  کرکویه  آتشکده  قصرقند،  دمبیگان  تپه  حوضدار،  تاریخی  محوطه 
گورستان گُشت سراوان، از جمله محوطه های تاریخی سیستان و بلوجستان 
هستند که سال هاست در انتظار تعیین و تصویب حریم و عرصه به سر 
قرار  غیرمجاز  ساخت وسازهای  و  تعرض  مورد  بارها  درحالی که  می برند، 
گرفته اند. مجتبی سعادتیانـ  معاون میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان 
ـ درباره وضعیت حریم و عرصه این آثار به ایسنا، گفت: بخش بزرگی از 
حریم های تعیین شده در سیستان و بلوچستان به بناهای تاریخی این 
استان مربوط می شود. تعدادی هم محوط و تپه تاریخی در استان وجود 
دارد، از جمله حوضدار، تپه دمبیگان قصرقند، آتشکده کرکویه و گورستان 
گُشت سراوان، که باید حریم و عرصه آن ها مصوب شوند. نقشه های این 
استانداردهایی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  بر  بنا  محوطه ها 
صنایع دستی تعیین کرده است، باید آماده شود. قصد داریم در بهمن ماه 
امسال این نقشه ها را آماده کنیم و در سال جدید برای تصویب، آن ها ارسال 

کنیم. کارشناسی هم برای این کار استخدام کرده ایم که با نظارت، بررسی 
و نظرخواهی از پژوهشگرانی که روی این محوطه ها کار کردند، نقشه مورد 

نظر را آماده کند.
او اضافه کرد: طرح اولیه حریم و عرصه آن محوطه ها در گذشته تهیه 
شده است، اما مورد تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نبوده اند. با این وجود، اقدامات حفاظتی این محوطه های تاریخی 
را بر اساس همان طرح انجام می دهیم. اولویت ما تصویب حریم و عرصه 
این آثارتاریخی است، اما عملیات پژوهشی، گمانه زنی و حفاری در این 
محوطه های تاریخی فعال جزو برنامه های ما نیست و نیازمند اعتباراتی است 

که باید تامین شود.
سعادتیان درباره تهدیدهایی که متوجه محوطه بدون حریم و عرصه 
»حوضدار« است، اظهار کرد: در این محوطه هیچگونه معارض و عوامل 
آسیب زننده ای وجود ندارد. اگر اتفاقی در این محوطه رخ دهد، به طرح های 
توسعه ای مربوط می شود که سعی کردیم آن ها را مدیریت کنیم. با این 

حال، تصویب حریم و عرصه آن در اولویت ما قرار دارد. 
معاون میراث  فرهنگی سیستان و بلوچستان درباره آسبادهای محوط 
تاریخی حوضدار گفت: نکته مهم در این محوطه تاریخی وجود پنج آسباد 
 کاست. استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
که  کرده اند  آماده  ثبت جهانی  برای  را  ایران  آسبادهای  پرونده مشترک 
آسبادهای حوضدار را نیز شامل می شود. این پرونده تکمیل شده است و 
آن را به وزارتخانه فرستاده ایم و ادامه مراحل را باید در وزارتخانه طی کند تا 

آماده ارسال به یونسکو شود.  
سعادتیان درباره وضعیت »تپه دمبیگان قصر قند« که یکی دیگر از 
محوطه های تاریخی سیستان و بلوچستان است که حریم و عرصه مصوب 
ندارد، بیان کرد: سال ۱۳۹۷ گمانه زنی هایی برای تعیین عرصه و حریم 
این محوطه تاریخی انجام شده و طرح اولیۀ عرصه آن نیز تهیه شده بود، 
اما این طرح هم مورد تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی قرار نگرفت. علت هم این بود که عرصه آن را بزرگ گرفته بودند و 
محدوده های مشخص شده با محدوده های ثبتی همخوانی نداشتند و قرار 

بر این بود که این طرح اصالح شود.

چرا این محوطه های سیستان و بلوچستان بی حریم مانده اند؟

سریال نوید محمدزاده جنجال جدید نمایش خانگی می شود؟
در حالی که بسیاری از نگاه ها معطوف به مناقشه جدی ارشاد و صداوسیما بر سر پخش سریال »سقوط« در شبکه نمایش خانگی 
است و ساترا هم بامداد جمعه در اطالعیه ای به طور خاص این مجموعه را نشانه گرفته است، از پنجشنبه ـ ششم بهمن ماه ـ 
سریالی دیگر پخش خود را آغاز کرده است که آن هم تا دو روز قبل درگیر حاشیه های بسیاری برای دریافت مجوز از ساترا بود.

آخرین خبرها از اختالف نظر جدی میان سازندگان »آکتور« و مسووالن سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی حکایت دارد و حال پرسش اینجاست آیا در دو روز اخیر که اتفاقا از پرمناقشه ترین ایام در روابط میان ساترا 
با پلتفرم پخش کننده بوده، مشکل »آکتور« حل شده یا این سریال هم با وضعیتی مشابه »سقوط« و با نادیده گرفتن تاکید 

ساترا بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار، در اختیار مخاطب قرار گرفته است؟ 
به گزارش ایسنا، سریال »آکتور« با بازی نوید محمدزاده و احمد مهران فر درباره ی زندگی پرفراز و نشیب چند بازیگر مستعد 

تئاتر است که بعد از پیشنهادی که به آن ها می شود، زندگی شان دستخوش ماجراهایی پیچیده می شود.
این سریال نخستین تجربه کارگردانی نیما جاویدی در یک سریال است که پس از فیلم های »سرخپوست« و »ملبورن« برای شبکه 
نمایش خانگی تولید می شود. چهار روز قبل )دوشنبه سوم بهمن( بود که تهیه کننده در گفت وگویی با ایسنا با »عجیب خواندن رویه ساترا در تعامل با 

هنرمندان«، اعالم کرده بود که سه ماه از ارسال سریالش برای ارائه نظر ساترا می گذرد اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده  است.
گویا مجید مطلبی )تهیه کننده( چند ماه قبل همراه با نویسنده و کارگردان سریال »آکتور«، به ساترا رفته و شرح کاملی از قصه و سریال ارائه کرده بودند. در 
این جلسه توافق شده بود که سه قسمت از سریال را برای بازبینی در اختیارشان قرار دهند اما روز یکشنبه نامه ای از سوی ساترا به دستش می رسد که به شدت 

متعجبش می کند؛ چراکه در نامه جدید برخالف تعامل صورت گرفته، ارسال هفت قسمت دیگر برای مجوز پخش درخواست شده بود.
این اظهارات، پیگیری خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخی از سوی مسئوالن ساترا را به همراه داشت که در همان روز دوشنبه محمدصادق افراسیابیـ  معاون 
کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساتراـ  در مقام پاسخگویی برآمد و ماجرا را از منظر ساترا شرح داد. به گفته وی علیرغم اینکه طرح ثبت شده »آکتور« در مرحله 
تولید، تغییراتی داشته ولی با توجه به مذاکرات جلسه حضوری، ساترا موافقت نامه کلی تولید ۲۶ قسمت سریال »آکتور« را بر مبنای مجوز اولیه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تایید کرده است. ولی صدور مجوز انتشار منوط به ارزیابی و بازبینی هشت تا ۱۰ قسمت از سریال شده است و هنوز این تعداد قسمت در اختیار 
ساترا قرار نگرفته است. اما در شرایطی که فقط دو روز از طرح این اختالف نظرها می گذشت، پلتفرم پخش کننده سریال »آکتور« را منتشر کرد؛ اقدامی که تا 
لحظه انتشار این خبر مشخص نیست با همراهی ساترا صورت گرفته یا »آکتور« هم با رویکردی مشابه »سقوط« بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و 

تصویر فراگیر در فضای مجازی، منتشر شده است. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

اگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره140160320004000594هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک دنا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای/ بیان نجات زاده فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 2472صادره از سی سخت  در یک باب کارگاه به مساحت 482 متر 
مربع  پالک فرعی 2536از اصلی  441 مفروز و مجزی شده از پالک* فرعی از *اصلی  
قطعه *واقع در سی سخت خریداری از مالک رسمی آقای بختیار محمد حسین پور  
محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401.11.8

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.11.23
اصغر حسن زادا نصرآباد علیا-رئیس ثبت اسناد و امالک دنا

 نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   .1۳92٫09٫20-1۳9۳۶0۳2000200۳152 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای عبدالکریم 
تیموری ارخلو فرزند کاکاخان به شماره شناسنامه 59۷ صادره از شیراز در یک باب خانه 
به مساحت 1۳۶.۷ مترمربع پالک فرعی 1۷248 از 22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
21۳2 فرعی از 22اصلی بخش 5دوگنبدان واقع در محله لبنان خریداری از مالک رسمی 
آقای ابراهیم و فرج اله گشتاسبی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند 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 رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
م الف : 1401/139

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم 11/08/ 1401

علیدوست یاری زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 301.2658مجزا شده از اراضی دولت 
آباد به علت عدم حضور مالکین برای دومین بار منتشر میگردد:

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 239.97متر مربع 
به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2بخش 2۶ فارس بویراحمد علیا یاسوج 
بنا به درخواست آقای طهمورث انصاری فرزند علی  تقاضای تحدید حدود 
اختصاصی نموده اند وقت تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز 1401.12.2 در 
محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد آمد.اینک بوسیله 
این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده 14 قانون ثبت 
دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین شده در محل حضور بهم رسانند 
،واخالقی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

حسین فرخی-رئیس ثبت یاسوج

پالک  شماره  مدل1۳95به   405 پژو  سواری  خودرو  سبز  سندوبرگ   
شاسی    شماره   موتور124KO873651به   شماره  ایران49به  51ط۷۷۶  
NAAMIIVEXGK459598 بنام فاطمه حمیدی مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط است

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی الریجان

ــت اراضــی و  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد ۱ و ۳ قان ــتور م ــه دس ــر ب  نظ
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب ۱۳90/09/20 امــاک، 
ــون مذکــور مســتقر در  ــک قان ــاده ی ــات موضــوع م ــی کــه در هی متقاضیان
واحــد ثبتــی الریجــان مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض 
آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل 

آگهــی مــی گــردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه پلور پاک اصلی ۵۳ بخش 7

۳۴7۳ فرعــی از ۳2۶ فرعــی : آقــای قاســم اخــوان فرزنــد علــی نســبت بــه 
ــه مســاحت ۱۳۳۳/87متــر  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی ب
مربــع خریــداری بــدون واســطه تقســیم نامــه عــادی مابیــن مالکین مشــاعی
 ۳۴7۴ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علــی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی بــه مســاحت ۳۴۵/۵0 متــر 

مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبــر قاســمی
۳۴7۵ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علی بنســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثی بــه مســاحت ۶۳۶ متــر مربع 

خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبر قاســمی
 ۳۴7۶ فرعــی از 82 فرعــی : آقــای محمــد ســید علیــان فرزنــد علــی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثــی بــه مســاحت ۴0۶/۵0 متــر 

مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای علــی اکبــر قاســمی
ــد  ــم ســکینه شــعبانی رمتنــی فرزن  ۳۴77 فرعــی از ۶۱ و ۶2 فرعــی : خان
مســیب نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بنــای احداثی به مســاحت 

۶2۱/27 متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از آقــای امرالــه نعمــت پــور
 لــذا بــه موجــب مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه مربوطه ایــن آگهی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز از طریــق ایــن روزنامــه محلی و کثیر االنتشــار 
در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی رای هیــات الصاق 
ــراض داشــته  ــام شــده اعت ــه آرای اع ــع ب ــه اشــخاص ذینف ــا در صورتیک ت
باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در 
محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم و 
رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت 
ــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی  اقدامــات ثبــت موکــول ب
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه 
صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده ۱۳ آئیــن نامــه مذکــور 
در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده 
واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حدود 
ــان  ــه صــورت همزم ــد حــدود ب ــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدی مرات
باطــاع عمــوم میرســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقد ســابقه 
تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصی 

منتشــر مــی نمایــد./۱۴۳97۶8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/۱0/2۴
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