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گزارش

غبارزداییاز تئاترکودک ونوجوان
رنجبر _ روزگاری نه چندان دور تئاتر کودک و نوجوان
استان پشت پرده های بی توجهی مانده و صحنه،
خالی از حضور آنهایی بود که توجه به کودک و نوجوان
و نیازهای آنها را مد نظر قرار داده بودند اما این روزها
گل های امید دردل دوستداران و عالقه مندان به
تئاتر کودک و نوجوان جوانه زده و دوباره خاک از پرده
سنگین سن تئاتر می گیرند تا با نگاهی عمیق و بهره
گرفتن ازآموزش جان تازه ای به صحنه تئاتر کودک و
نوجوان ببخشند و پرسوناژهایی خلق کنند که برای
کودک و نوجوان عالقه مند به تئاتر از متن دل سخن
بگویند .دوباره افرادی پیدا می شوند که در بیرجند،
قاین و فردوس به نیازهای کودک و نوجوان توجه و به
زبان آنها نمایش و تئاتر اجرا می کنند.
این نتیجه وقتی به دست می آیدکه حال و روز تئاتر
کودک و نوجوان را از مسئوالن می پرسیم ،که طفل
مهجور تئاترکودک و نوجوان با اکسیر توجه مسئوالن
در حال رشد است و نهال نوپای این هنر به زودی به
درختی تنومند تبدیل می شود ،چنانچه که مسئول
واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری هم نوید می دهد
در حوزه هنری پایتخت بخش مستقلی به عنوان حوزه
هنری کودک و نوجوان به وجود آمده است.

• •تحول بزرگ

محمد «براتی» بیان می کند :سال آینده هم تحول
بزرگی برای تئاتر کودک و نوجوان در مباحث تولیدی
و آموزشی اتفاق خواهد افتاد.
وی حتی از اجرای نمایش «سحر میان خوراکی ها» در
همین هفته که اولین اجرای تئاتر کودک و نوجوان در
سال جاری توسط حوزه هنری است خبر می دهد و این
نقطه شروع دوباره را نوید بخش فردایی می داند که
سن تئاتر کودک و نوجوان خالی از حضور هنرمندان
حوزه هنری نخواهد بود.
برگزاری کارگاه آموزش نمایش با حضور«حسین
فدایی» نویسنده این نمایش هم نکته مهمی است که
وی به آن اشاره می کند  ،همچنین دوره های آموزش
بازیگری با حضور «داوود شیخ» کارگردان و بازیگر
سینما از تهران هم طی سال های 89و 90برای
کودکان و نوجوانان عالقه مند برگزار شده است.
او در عین حال از فعال نبودن واحد تئاتر حوزه هنری
استان طی دو سال گذشته صحبت می کند و می
گوید :این مشکل به دلیل نبود مسئول واحد هنرهای
نمایشی پیش آمده بود اما باز هم نمایش هایی هر چند
کم و کارگاه هایی با حضور استاد «حسین ابراهیمی»
از فردوس برگزار می شد.
وی از پا بر جا بودن پاتوق آموزشی بازیگری که هر
هفته با حضور  30کودک و نوجوان برگزار می شود
هم صحبت می کند که از بین آنها 15نفر در مناسبت
های مختلف به اجرای آیتم های نمایشی پرداخته
اند و به عالوه افرادی که تا کنون در بخش هنرهای
نمایشی حوزه هنری آموزش دیده اند در گروه های
حرفه ای نمایش بزرگساالن به دلیل باال رفتن سن ،
مشغول فعالیت هستند .به گفته وی در سال 90هم

تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش داشته ایم
و قرار است تفاهم نامه همکاری بین حوزه هنری و
کانون پرورش فکری استان برای تقویت تئاتر کودک
ونوجوان درسال آینده منعقد و کارهای مشترکی در
زمینه تقویت تئاتر کودک و نوجوان انجام شود.

• •توانایی های تکنیکی

برای رشد و توسعه اجرای تئاتر کودک و نوجوان باید
چه کرد؟این سوالی است که رئیس انجمن نمایش
استان به آن پاسخ می دهد.
رئیس انجمن نمایش استان با تاکید بر این موضوع
که برای رشد اجرای تئاتر کودک و نوجوان ابتدا باید
توانایی های تکنیکی ،کیفیت متن وکار بازیگران را
باالبرد ،می گوید :باید ابتدا شاخص های تئاتر کودک
و نوجوان را شناخت تا به طور تخصصی ،تجربی و فنی
در این زمینه فعالیت ها سمت وسو بگیرد.
«شریفی» با تاکید بر این موضوع که تئاتر کودک و
نوجوان اکنون در فردوس ،بیرجند و قاین به صورت
کیفی برگزار می شود ادامه می دهد :همیشه تئاتر
کودکان در فردوس رتبه های اول کشور را در جشنواره
های مختلف به خود اختصاص داده و تا کنون  5دوره
جشنواره تئاتر عروسکی در استان اجرا شده است اما
تئاتر کودک و نوجوان در استان به دلیل بروز بحران
مخاطب  ،شناخته شده نیست.
وی توضیح می دهد :همچنین هر سال در حوزه تئاتر
دانش آموزی جزو  4گروه برگزیده کشور هستیم ،اما
یکی دیگر ازدالیل کمرنگ شدن اجرای تئاتر کودک و
نوجوان در استان توسعه وسایل ارتباط جمعی و قطع
شدن ارتباطات چهره به چهره است.
رئیس انجمن نمایش استان با تاکید بر این موضوع
که باید شاخص های درستی از رنگ ،شادی ،بازی
و تماشایی بودن را در تئاتر کودک و نوجوان در نظر
گرفت می گوید :وقتی قرار باشد در قالب تئاتر به بچه
ها آموزش مستقیم ارائه شود مورد استقبال خوبی
هم قرار نمی گیرد درحالی که باید با ایجاد جاذبه
های غیر مستقیم و دستوری نبودن  ،کودک و نوجوان
را جذب تئاتر کرد.
«شریفی» با اشاره به تبلیغ محدود درزمینه اجرای تئاتر
و نوجوان هم ادامه می دهد :هزینه تبلیغات باالست به
همین دلیل در این مورد کمتر اقدام می شود.
وی بیان می کند :سالن های نمایش با کیفیتی برای
اجرای تئاتر در نظر گرفته شده است و در این زمینه
هیچ مشکلی نیست .اما او ساختارمتون نمایشی را
برای کودک و نوجوان دچار ضعف می داند و می گوید:
به دلیل نبود متخصصان در حوزه کودک و نوجوان این
مشکل بروز پیدا کرده به عالوه نیاز بچه ها سنجیده و
متون خوبی نوشته نشده است.
وی با اشاره به شکل فعالیت نمایشی برای کودک و
نوجوان به اجرای تئاتر کودک برای کودک و بزرگسال
اشاره می کند و می افزاید :افرادی که قدم در راه
نمایش کودک و نوجوان می گذارند باید بتوانند آنها
را تحت تاثیر قرار داده و به خوبی با گروه های مختلف

محلفروش :در بیش از  220شعبه فروش درسطح شهر

باویژهنامههای

نوجوانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است در همین
زمینه برای رشد و توسعه تئاتر کودک و نوجوان از
استادانی مانند امیر مشهدی عباس ،حسن دادشکر،
بهناز محمدی خواه و عادل بزدوده هم دعوت شده و به
استان سفر کرده اند.
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• •96؛ سال خوب تئاتر

مسئول روابط عمومی کانون پرورش فکری استان از
باال بردن سطح آموزش به مربیان کانون برای تقویت
تئاتر کودک و نوجوان در سال پیش رو صحبت می کند
و می گوید :اگر چه در حال حاضر سالن مرکز شماره
یک کانون به سالن سینما تبدیل شد و از نظر امکانات
برای اجرای تئاتر مناسب است اما با ساخت مجتمع
فرهنگی هنری کانون مشکل نبود سالن تخصصی
تئاتر کودک و نوجوان برطرف خواهد شد.
آموزش و پرورش دراین حوزه به چه فعالیت هایی
پرداخته است؟

،،

• •حال خوش تئاتر کودک و نوجوان

یکی از فعاالن تئاتر استان :اگر چه
استقبال از تئاتر کودک و نوجوان نسبت
به تئاتر بزرگساالن بیشتر است اما
فعالیت گروه های نمایش برای ورود به
جشنواره ها که بخش کودک و نوجوان
ندارد باعث شده تا در این بخش فعالیت
چندانی انجام نشود
سنی ارتباط برقرار کنند .چنانچه این اتفاق نیفتد و
دانسته های فعاالن بخش تئاتر کودک و نوجوان کم
باشد نه تنها در رسیدن به هدف موفق نمی شوند
بلکه مخاطب را هم دلسرد کرده و و از سالن های تئاتر
فراری می دهند.

• •تعطیلی کارگاه های آموزشی

رئیس انجمن نمایش استان در ادامه سخنانش می
گوید :شاید بسیاری از استانداردهای تئاتر کودک و
نوجوان در برخی گروه های نمایشی رعایت نشده و این
موضوع به دلیل تعطیلی کارگاه های آموزشی است.
«شریفی» به برگزاری دوباره کارگاه های آموزشی
تاکید می کند و در عین حال ،حال و روز تئاتر کودک و
نوجوان را در استان روبه بهبودی می داند و به اجرای
 5تئاتر کودک و نوجوان از ابتدای سال جاری تا کنون
از طرف انجمن نمایش استان اشاره می کند.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که کانون
پرورش فکری چه اقداماتی به عنوان متولی هنرهای
کودکان و نوجوانان انجام داده و حال این روزهای تئاتر
در کانون چطور است؟

مسئول روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان اما حال خوشی را برای تئاتر کودک و نوجوان
استان توصیف می کند.
«آدینی» می گوید :اهداف کانون پرورش فکری با
دیگر سازمان ها برای اجرای برنامه های مختلف
مانند تئاتر متفاوت است به طوری که بچه ها از همان
ابتدا تحت نظر مربی خود وارد کارگاه های نمایشنامه
نویسی می شوند و با انتخاب موضوع در ساخت یک
نمایشنامه از ابتدای نوشتن تا ساخت دکور و اجرا
مشارکت می کنند.
به گفته وی بخشی از کار در این کارگاه ها به نمایشنامه
خوانی مربوط می شود و بچه ها می توانند متنی را
خودشان بنویسند و یا آنکه از کتاب های داستان
کانون استفاده و آن را تبدیل به یک نمایشنامه کنند
اما برای ساخت و اجرای یک نمایشنامه خوب حداقل
 6ماه زمان نیاز است شاید به همین دلیل کمتر شاهد
اجرای تئاتر کودک و نوجوان در استان هستیم .اما با
این حال اعضای کانون های پرورش فکری توانسته اند
تا کنون نمایشنامه های باکیفیتی نوشته،کارگردانی
کرده و حتی با شرکت در جشنواره های مختلف مقام
هایی کسب کنند .به عنوان مثال نمایش «قصه باور
نکردنی» به کارگردانی سمیه خسروی سال ها پیش
توانست در بین  420نمایش عروسکی رتبه اول کشور
را کسب کند و همین نمایش سال گذشته جایزه اول
کارگردانی را هم به خود اختصاص داد.

• •حمایت

سال گذشته هم اعضای کانون پرورش بیرجند
نمایشنامه ای در مورد کفش بیرجندی در زمینه
اهداف اقتصاد مقاومتی روی صحنه بردند و میراث
فرهنگی از این نمایش حمایت کرد.
به گفته وی اجرای نمایش های خالق ،عروسکی،
صحنه ای و کاغذی در کانون پرورش فکری کودکان و
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• •5کارگاه نمایشی

رئیس اداره فرهنگی ،هنری ،اردوها و فضاهای اداره
کل آموزش و پرورش از برگزاری 5کارگاه نمایشی
برای فرهنگیان خبر می دهد و می گوید :در این
کارگاه ها  4فرهنگی هنرمند که در کشور مطرح
هستند و 10همکار فرهنگی که در استان شناخته
شده اند حضور داشتند ،همچنین تعدادی از متون
نمایشی که توسط این فرهنگیان نوشته شده بود در
کتاب چاپ شده و برای مدارس کشور قابل استفاده
و اجراست« .نور محمدی» از اجرای متون نمایشی

• •سازمان های متولی تبلیغ کنند

یکی از دوستداران تئاتراستان معتقد است فرهنگ
سازی و آشنایی مخاطب با تئاتر از وظایف گروه های
تئاتری نیست ،با این حال هر نمایشی که قرار است
روی صحنه برود ازکارگردان گرفته تا دیگرعوامل با
توجه به امکانات مختصر تبلیغاتی اعم از فضای مجازی
و محدود تراکت های تبلیغاتی برای تبلیغ اقدام می
کنند و همه سعی شان بر این است که مخاطب را با
سالن ها و اجراها آشنا کنند اما باید مسئوالن فرهنگی
هنری استان به تئاترکودکان و نوجوانان بیشتر توجه
کنند و تبلیغ از طرف این سازمان ها انجام شود تا
دوباره تئاتر کودک و نوجوان جان بگیرد و شاهد تولد
دوباره تئاتر کودک و نوجوان باشیم.

• • جای خالی درجشنواره ها

یکی از فعاالن تئاتر استان هم معتقد است اگر چه
استقبال از تئاتر کودک و نوجوان نسبت به تئاتر
بزرگساالن بیشتر است اما فعالیت گروه های نمایش
برای ورود به جشنواره ها که بخش کودک و نوجوان
ندارد باعث شده تا در این بخش فعالیت چندانی
انجام نشود.
«میثم صدرا» از نبود جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
در بیرجند و استان گالیه مند است و بیان می کند:
از آنجا که گروه های نمایش بزرگساالن درگیر رقابت
شده اند ،در این رقابت جایی برای کودک و نوجوان
باقی نمانده است .به گفته وی از طرفی متخصصان
کمی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان در استان حضور
دارند اما مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و انجمن نمایش استان با وجود همه محدودیت های
مالی از هنرمندان تئاتر در هر سنی حمایت می کنند.
وی اجرای کم تئاتر کودک و نوجوان را یکی دیگر از
دالیل دیده نشدن بازیگران این بخش می داند و می
گوید :به همین دلیل سطح تئاتر کودک و نوجوان
پایین آمده است.
وی ادامه می دهد :آخرین اجرای تئاتر کودک و
نوجوان 4سال پیش روی صحنه رفت و حاال دوباره
استارت فعالیت در این بخش با اجرای نمایش «سحر
میان خوراکی ها» در بیرجند زده شده است.

آﮔﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس
ﻧﻈﺮﺑﻪدﺳﺘﻮرﻣﻮاد��وﺳﻪﻗﺎﻧﻮنﺗﻌﻴﻴﻦﺗ�ﻠﻴﻒوﺿﻌﻴﺖﺛﺒﺘ�اراﺿ�وﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ�

ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� و ﻣﺎده  ١٣آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ اﻣﻼ�� �ﻪ در ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬ�ﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼ� ﺷﻬﺮ ﻓﺮدوس ﻣﻮرد

رﺳﻴﺪﮔ� و را� آن ﺻﺎدر ﮔﺮد�ﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ آﮔﻬ� ﻣ� ﮔﺮدد.
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ�  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�

ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺷﺨﺼﺎ �ﺎ و�ﺎﻟﺘﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺣﻀﻮر �ﺎﺑﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

• •رشد کمی و کیفی

رئیس اداره فرهنگی ،هنری ،اردوها و فضاهای اداره
کل آموزش و پرورش هم با اشاره به صحبت مقام معظم
رهبری در زمینه نمایش می گوید :بخش های مختلف
هنری هر یک امتیازات و کمبودهایی دارند اما در
میان همه روش ها و بیان های هنری ،بیان نمایش
در مجموع از همه بخش ها رساتر ،فراگیرتر و جالب
تر است« .علی نورمحمدی» می افزاید3 :دهه از
شروع فعالیت هنرهای نمایشی در دوره های مختلف
تحصیلی در مدارس می گذرد و هر سال هنرهای
نمایشی بیشتر ازگذشته سیر تکاملی و ارزشی پیدا می
کند و شاهد رشد کمی و کیفی آن هستیم.
وی بیان می کند :به طوری که در سال 5 ،93گروه
نمایش دانش آموزی از استان های خراسان جنوبی،
رضوی ،یزد و سیستان وبلوچستان برای حضور در
بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و
نوجوان به همدان دعوت شدند همچنین سال گذشته
گروه نمایش دبیرستان عصمتیه بیرجند مقام اول و
فردوس مقام سوم کشور را به دست آورد.
وی با اشاره به وجود 20سالن نمایش مدارس که چند
منظوره اداره می شوند می گوید :دراین سالن ها  ،سن
در نظر گرفته شده است اما برای برگزاری جلسات
مختلف از آنها استفاده می شود.

نوشته شده توسط دانش آموزان در مدارس در سال
جاری هم خبر می دهد و می افزاید :چاپ این متن ها
در سال آینده مد نظر است .به گفته وی از ابتدای سال
تحصیلی تا کنون براساس شیوه نامه ها و دستورالعمل
های مسابقات فرهنگی هنری  300گروه نمایشی
در همه دوره های تحصیلی تشکیل شده که 3هزار و
400هنرمند در این گروه ها حضور دارند.
وی از برگزاری نمایش های خالق توسط دانش آموزان
دوره ابتدایی در کالس های درس هم صحبت می کند
که با استفاده از داستان های تاریخی و قرآنی اجرا می
شود و انتقال غیر مستقیم مفاهیم قرآنی در این اجراها
مد نظر است .وی از برگزاری جشنواره تئاتر استان هم
در سال آینده خبر می دهد.

١٤٠٠٠٢٨٠٣٣٨در ﺷﺸﺪاﻧﮓ اﻋﻴﺎن ��ﺒﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ وﻗﻔ� ﺑﻪ

 /٩٥٣٤٢١٨٣ج

ﻣﺴﺎﺣﺖ ١١٨٦/٦٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك  ١٧٣ﻓﺮﻋ� از  ٢اﺻﻠ� واﻗﻊ درﺑﺨﺶ

�� ﻓﺮدوس -ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ

ﻗﺴﻤﺘ� از ﺳﺘﺎد ﺷﺒ�ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻓﺮدوس

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ

ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ا�ﻦ آﮔﻬ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼ� ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز از ﻃﺮ�ﻖ

آﮔﻬ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  ١٣آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� و

اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ�

ﺑﺮاﺑﺮ را� ﺷﻤﺎره �١٣٩٥/١٠/٠٨-١٣٩٥٦٠٣٠٨٠٠١٠٠٣٥٨٧ﻼﺳﻪ
١٣٩٢١١٤٤٠٨٠٠١٠٠٠٣٥٥ﻫﻴﺎت اول/دوم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ

روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺤﻠ� آﮔﻬ� و درﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص ذ� ﻧﻔﻊ ﺑﻪ آراء
ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ�ﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� و در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ از ﺗﺎر�ﺦ

اﻟﺼﺎق در ﻣﺤﻞ ﺗﺎ دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﺪ و رﺳﻴﺪ
اﺧﺬ ﻧﻤﺎ�ﺪ،ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎ�ﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﺎدرت

وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺣﻮزه

وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ٧ﺻﺎدره از ﺣﻮزه ٢ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ٣ﺻﺎدره از ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٦٥٢٧٢٦٩٥١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﻼ� ٢٠٤ﻓﺮﻋ� از -٣اﺻﻠ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ٣ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از

از-١٣٩٦اﺻﻠ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ٢ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺣﺴﻦ

ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ و ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ

ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﺷﺨﺎص

ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول١٣٩٥/١١/٢٨:

آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف

اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ

ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬ�ﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ

ﻗﻀﺎ�� ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬ�ﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل

ﺑﻪ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و ﮔﻮاﻫ� ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ

ﺛﺒﺖ ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ� آﻗﺎ� ﺣﺴﻦ رﺿﺎ ﻧﻴ�ﻮ �ﺎر

ﻣﻠ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ� آﻗﺎ� ﺟﻠﻴﻞ �ﻮﺳﻔ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

٠٦٥٢٢١٩٢٩٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ��ﺒﺎب ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٠٥٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٤٩١٤/٨٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﻼ�

ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ �ﻮﺳﻔ� ﺗﺎ�ﻴﺪ و ﻣﺤﺮز ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم

ﻣﻬﺮﺟﻮ ﻓﺮد و ﻧﻮروز ﻋﻠ� دﺳﺘﮕﺮد� ﺗﺎ�ﻴﺪ و ﻣﺤﺮز ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ.

ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ

ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم١٣٩٥/١٢/١٤: :

ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺗﻘﺪ�ﻢ

رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ

ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول٩٥/١١/١١:
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم٩٥/١١/٢٨:

 /٩٥٣٢٥٩٩٣ج

ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ
رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول٩٥/١١/١١:
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم٩٥/١١/٢٨:

ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ

 /٩٥٣٢٦٠١٠ج

رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ،در ا�ﻦ ﺻﻮرت اﻗﺪاﻣﺎت ﺛﺒﺖ ،ﻣﻮ�ﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺣ�ﻢ ﻗﻄﻌ� دادﮔﺎه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� واﺻﻞ ﻧﮕﺮدد�ﺎ

ﻣﻌﺘﺮض ،ﮔﻮاﻫ� ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺤﻞ را اراﺋﻪ ﻧ�ﻨﺪ،اداره

 /٩٥٣٤٢٣٧٨ج

ﺣﺴﻦ رﺿﺎ ﻧﺪاﺋﯽ-رﺋﻴﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوس

