ادب و هنر
یک چهره

کبری احمدی
از کودکی به هنر عالقه مند بود و با ورود به هنرستان
تحصیالتش را در عرصه هنر دنبال کرد و با ورود به
دانشگاه در رشته گرافیک عالقه اش را تا مقطع
کارشناسی ادام��ه داد و کم کم به تصویرسازی
روی آورد«.ک��ب��ری احمدی» که از دوره تحصیلی
کاردانی به تصویر سازی روی آورد و نمایشگاهی
را در قالب تصویر سازی با بهره گیری از داستان
های کرمانجی برپا کرد و عالوه بر آن تصویر سازی
داستان زال و سیمرغ را با بهره گیری از نقوش به
کار رفته در آیینه خانه مفخم در کارنامه خود ثبت
کرد ،معتقد است :استفاده نکردن از تصویرسازان
متخصص در آث��ار منتشر ش��ده یک آسیب جدی
برای مقوله تصویر سازی و کتاب کودک است .از
نگاه او هر چند افرادی هستند که به واسطه وجود
رشته تصویرسازی و فعالیت هنرمندان این عرصه
نسبت به اهمیت و جایگاه این هنر اط�لاع دارند
اما نباید فراموش کرد که هنوز هم هستند افرادی
که تصویرسازی را با نقاشی اشتباه می گیرند ،در
حالی که تصویر در کنار داستان معنا پیدا می کند.
وی بر ای��ن ب��اور اس��ت که آگاهی نسبت به مقوله
تصویر سازی و ارائه آثار مناسب سبب می شود تا
کودکان جذب کتاب شوند .او از این که برخی میان
کارهای تخصصی با کارهای دانلود شده و آماده از
اینترنت تفاوت قائل نیستند و به سمت استفاده
از تصاویر اینترنتی گرایش دارند ،گالیه مند است
و می گوید :این امر سبب ارائه آثار بی کیفیت در
بازار می شود که تبعات جبران ناپذیری را به دنبال
خواهد داشت« .احمدی» با اشاره به این که فرهنگ
خراسان شمالی بسیار قوی و غنی است و جای کار
بسیاری دارد ،تعامل بین هنرمندان تصویرساز را
برای رشد هنر تصویر سازی بسیار اثر گذار می داند
و بیان می کند :متاسفانه جایی برای تعامل وجود
ن��دارد و اگر فضایی هم برای تعامل وجود داشته
باشد وقتی حمایتی صورت نمی گیرد جمع شدن
هنرمندان کاری از پیش نمی برد.
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رقابت شاعران
استان ؛ این بار
شعر کوتاه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نخستین جشنواره استانی شعر کوتاه در مانه و سملقان برگزار می شود.سرپرست
معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت :این
جشنواره در  2محور آزاد و موضوعی در زمینه دفاع مقدس ،اقتصاد مقاومتی،
صلح و دوستی ،ادبیات آیینی و انقالب برگزار می شود«.رضا رضایی» قالب های

این جشنواره را دوبیتی ،رباعی ،طرح ،سه گانی ،مفردات ،تک بیتی ،سه
خشتی ،دوبیتی کرمانجی ،ترکی ،ترکمنی و تاتی عنوان کرد و افزود:
عالقه مندان تا سیزدهم بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
وی ادامه داد :مدیریت اجرایی و دبیری جشنواره به طور متمرکز توسط

می کند و در نهایت چیزی عاید هنرمندان
نمی شود.
وی اضافه می کند :انتظار می رود حمایت ها
فقط معطوف به مرکز استان نشود.
این هنرمند جوان که در حال حاضر در  2اثر
نمایشی به کارگردانی «محمد یحیی آبادی» و
«برات محمد خیرآبادی» مشغول تمرین است،
می گوید :با وجود تمام کاستی ها تا زمانی که
در توان مان باشد روی صحنه می رویم.
وی بر این باور است که هنر باید صاحب بها
شود و مردم همراه هنر باشند تا هنرمندان
عاشقانه تر در مسیر تولد هنرهای نو گام
بردارند.

 I Iمشکل فضای تمرین

صندلی های خالی که توی ذوق می زند

نگاه سرد به تئاتر
نجفیان

خ��راس��ان شمالی ظرفیت ه��ای ف��راوان��ی در
عرصه نمایش صحنه ای و تئاتر دارد .در این
میان اسفراین هم سهم خوبی در اعتالی تئاتر
استان داشته است به گونه ای که میزبانی
ج��ش��ن��واره ه���ای ت��ئ��ات��ر و ک��س��ب م��ق��ام ه��ای
مختلف توسط هنرمندان آن نشانه ای از این
ظرفیتهاست.
با این ح��ال ،فعاالن این عرصه باید بیش از
پیش شناسایی شوند و م��ورد حمایت قرار
گیرند تا زمینه تقویت این هنر و تزریق انرژی
مثبت به هنرمندان فراهم شود.

 I Iنبود حامی مالی

«شفیعی راد» از هنرمندان تئاتر اسفراین

مهمترین دغدغه هنرمندان هنرهای نمایشی
را نبود پشتوانه برای حمایت از فعالیت های
آن ها می داند و از این که امید هنرمندان بعد
از چندین ماه تمرین فشرده با حضور کم رنگ
تماشاگران بر باد می رود ،ابراز ناخرسندی
می کند.
وی که از بانوان فعال هنر نمایش صحنه ای
است به کاستی ها و کمبودهای بسیار در این
مسیر اشاره می کند که انگیزه برآمده از عالیق
هنرمندان را می کاهد.
به گفته وی ،نبود حامی مالی در هنر نمایش
از دیگر مسائلی است که موجب شده تمامی
هزینه ها از سوی برخی کارگردانان پرداخت
شود تا جایی که بعد از اج��رای عمومی آثار
حتی کارگردان از جیب شخصی خود هزینه

«مرضیه ن��وروزی ام» از دیگر بازیگرانی که
معتقد است :طبع و ذائقه هنری اهالی تئاتر
تغییرکرده اس��ت و در حالی که باید تئاتر
صاحب محتوای غنی باشد ،اما اکنون فقط
کارهای طنز صاحب قیمت و بها هستند و
تولید کارهای خالقانه و با محتوا در حاشیه
قرار دارد.
او با اش��اره به واگ��ذاری مجتمع فرهنگی و
هنری نسیم می گوید :البته بعد از واگذاری
به بخش خصوصی فرآیند واگذاری این فضا به
هنرمندان کمی سخت تر شده است و مشکل
فضای تمرین وجود دارد.
مسئول انجمن هنرهای نمایشی اسفراین هم
که بارها در جشنواره های گوناگون به عنوان
کارگردان و نویسنده برتر درخشیده است می
گوید :این روزها بازار تئاتر در شهرستان داغ
نیست و خانواده تئاتر به واسطه این که مردم
چندان به این هنر بها نمی دهند انگیزه حضور
در این عرصه را ندارند.

 I Iرغبتی وجود ندارد

تئاتر در این
شهرستان
مخاطب ندارد
و از سوی مردم
مغفول مانده
است

«محمد یحیی آبادی» که عنوان دوم جشنواره
منطقه ای تئاتر کوتاه به میزبانی تربت حیدریه
را در کارنامه خود دارد و از بازیگران شناخته
شده تئاتر شهرستان است ،به هزینه های باال
برای تولید یک اثر نمایشی و اجرای عموم آن
اشاره می کند و می گوید :از آن جایی که با
فرآیند عرضه گیشه و بلیت کاری از پیش نمی
رود ،رغبت تولید اثر نمایشی از اهالی تئاتر
گرفته شده است.
او بر این ب��اور است که اج��رای عموم آث��ار به
شانس و اقبال بر می گردد و در همین ارتباط
عنوان می کند :باید میزان حضور دوستداران
تئاتر را به نظاره نشست و با افزایش استقبال

شورای شعر استان انجام خواهد شد .هم چنین «شاکری» رئیس اداره
فرهنگوارشادمانهوسملقانگفت:نخستین جشنوارهاستانیشعرکوتاه
خراسانشمالیباهمکاریانجمنادبیفردوسیمانهوسملقانومجتمع
فرهنگی و هنری اندیشه آشخانه  20بهمن در آشخانه برگزار می شود.

مخاطبان توفیق کار را به ارمغان میآورد اما
غیر از هزینه های بازیگری ،هزینه های دیگری
هم چون طراحی صحنه ،طراحی لباس و نور
پردازی باعث می شود با وجود استقبال کم،
ک��ارگ��ردان هزینه هایی را به تنهایی متقبل
شود.
او مهم ترین کاستی و کمبود در مسیر تولید
اث��ر هنری در شهرستان ها را با نبود تهیه
کننده مرتبط می داند و می گوید :از آن جایی
ک��ه باید ک��ارگ��ردان ی��ا نویسنده خ��ود ردای
تهیهکننده و سرمایه گذار به تن کنند ،گاهی
نه تنها در آم��دزا نخواهد بود بلکه باید برای
تولید اثر هزینه هم کرد.
او از ای��ن ک��ه م��ردم ای��ن شهرستان ب��ا تئاتر
ارتباط خوبی برقرار نکرده اند ،از این که این
هنر حامی مردمی ندارد ابراز ناخرسندی می
کند و می افزاید :باید دستگاه های فرهنگی
حمایت از تولید اثر هنری را در دستور کار خود
قرار دهند و حداقل در تئاترهای با مضامین
ارزش���ی و دینی ب��ه منظور ای��ج��اد رغبت در
تماشاگران شاهد حمایت های دستگاه های
فرهنگی باشیم.

 I Iسالن هایی برای تمرین

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین
هم که خود دانش آموخته دانشگاهی تئاتر
اس��ت ،از این که در مسیر حمایت از تولید
هنرهای نمایشی فضای تمرین در مجتمع
ه��ای فرهنگی و هنری نسیم و ای��ل بیگی
به هنرمندان واگ���ذار می ش��ود ،سخن می
گوید و به واگذاری اتاق و پالتو برای تمرین
ه��ن��رم��ن��دان در ک��ن��ار ف��ض��اه��ای م��وج��ود در
مجتمع فرهنگی و هنری نسیم ،تاالر استاد
شاهد و تاالر اجتماعات مجتمع فرهنگی و
هنری شهید ایل بیگی برای تولید اثر اشاره
می کند.

 I Iغفلت مخاطبان از تئاتر

«ارغیانی» به این مسئله که در آستانه اجراهای
عموم حتی روزهای تعطیل هم مجتمع های
فرهنگی و هنری در اختیار هنرمندان قرار می
گیرد اشاره و خود به این مسئله اذعان می کند
که تئاتر در این شهرستان مخاطب ندارد و از
سوی مردم مغفول مانده است.
او البته بازیگر و مخاطب را  2عنصر اصلی
می دان��د و می افزاید :یک مشکل اصلی در
تئاتر این شهرستان ،نبود بازیگران فراگیر در
رده های سنی گوناگون است که تولید اثر را با
مشکل روبرو می کند.

قاصدک

کودکان روستا شاهنامه
میخوانند
کودکان روستاهای استان شاهنامه خوانی می
کنند .کارشناس مسئول کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان خراسان شمالی با اعالم این خبر
به خبرنگار ما گفت :دوره های شاهنامه خوانی به
منظور آشنایی کودکان با ادبیات اصیل ایرانی توسط
مربیان سیار در روستاها به ویژه نقاط صفر مرزی
برگزار می شود«.برهمند» اضافه کرد :حافظ خوانی
و نمایش نامه خوانی از دیگر فعالیت هایی است که
دردستور کار فعالیت های مربیان قرار دارد.

 41کتابدار محروم از بیمه
 41کتابدار کانون ه��ای فرهنگی و هنری تحت
پوشش بیمه قرار نگرفتند .مسئول دبیرخانه کانون
های فرهنگی و هنری مساجد استان گفت82 :
کتابدار در کانون های فرهنگی و هنری مساجد
فعالیت می کنند اما به واسطه این که چند سالی
است طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر
تحت پوشش قرار دادن از طریق صندوق حمایت از
نویسندگان،هنرمندانوروزنامهنگاران با مشکالتی
روبهرواست،نیمیازکتابدارانافتخاریازبیمهبهره
مند نیستند«.شیرازیان» افزود :در حال حاضر341
باب کتابخانه در کانون های مساجد فعال است.

امثال الحکم

ِ
مننگ چن ُس ِوه یوخده
ئریِه با
َس ِننگ ِچن ِکه ِچ َ
ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی
است که بر غنای آن افزوده است .در این شماره به
ضرب المثلی از قوم ترک به نقل از «علی اکبر سراج
اکبری» از پژوهشگران فرهنگ عامه می پردازیم.وی
با بیان این که ضرب المثل « منِنگ چن ُس ِوه یوخده
ئریِه با» به این معنی است که «برای
َسنِنگ ِچن کِ ه ِچ َ
من آب ندارد ولی برای تو که نان دارد» می گوید:
این مثل در مواقعی به کار می رود که کاری را برای
فردی انجام دهی که فایده ای برایت نداشته باشد،
اما نفعی را به طرف مقابل برساند.

آﮔﻬﯽ آراء ﻫﻴﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ
وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ

ﺑﺮاﺑﺮ آراء ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ اراﺿ� و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﺟﺎﺟﺮم و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ
و ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و اﻣﻼ� ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٥روز در دو ﻧﺸﺮ�ﻪ آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺛﺒﺘ� �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
و ﻣﺤﻠ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ آﮔﻬ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺨﺶ  ۶ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﯽ ﺟﺎﺟﺮم ﭘﻼک  - ١٢۵اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﻗﺼﺒﻪ
� -١ﻼﺳﻪ  ١٣٩٢٫٣٦٧آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘ� ﺳﺒﺤﺎﻧ� در ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٥٦١٦٨٫٧٣ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٩٫٣٠ - ١٣٩٥٫٣٥٢
ﺑﺨﺶ  ٧ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﯽ ﺟﺎﺟﺮم ﭘﻼک  -۵٩اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻴﺪآﺑﺎد
� -٢ﻼﺳﻪ  ١٣٩٥٫٢٢آﻗﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ا�ﻮﺑ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد در ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٠٤٠٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از
ﭘﻼ�  ٢ﻓﺮﻋ� از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� �ﻴﺨﺴﺮو اﻓﻼﻃﻮﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٩٫٣٠ - ١٣٩٥٫٣٥٠
ﭘﻼک  -۶٠اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﺎﺟﺮم
� -٣ﻼﺳﻪ  ١٣٩١٫٦٢آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ارﺷﺪ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٥١٫٤٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از
ﭘﻼ�  ١٢٣٦ﻓﺮﻋ� از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺮاﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٦٫١ - ١٣٩٥٫١٨٩
ﭘﻼک  - ۶۵اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻼﺗﻪ ﻫﻤﺖ آﺑﺎد
� -٤ﻼﺳﻪ  ١٣٩٥٫٢٣آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١١٦١٠٤
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ�ﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎدﻗ� و ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻮﭼﺎﻧ� و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﺰاده و ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﺰاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٣١٨
 ١٣٩٥٫٨٫٢٩ﭘﻼک  -٧۴اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻼﺗﻪ اﯾﺰوى
� -٥ﻼﺳﻪ  ١٣٩٢٫٣٨٠ﻗﻮه ﻗﻀﺎ�ﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� دادﮔﺴﺘﺮ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ﺷﺸﺪاﻧﮓ ��ﺒﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ٦١٦٫٩٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﻧﻮروز� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٨٫٢٩ - ١٣٩٥٫٣٢٠
� -٦ﻼﺳﻪ  ١٣٩٥٫٢٨آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮروز� ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ روح اﻟﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٣٣٦ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ
آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٩٫٣٠ - ١٣٩٥٫٣٥١
ﭘﻼک  - ٨۴اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻼﺗﻪ ﻧﻮ
� -٧ﻼﺳﻪ  ١٣٩٤٫٧آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﻌﻠ� ﻧﺠﺎر� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٦٥٩٫٥٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻞ
ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ آﻗﺎ� اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎر� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رأ� ١٣٩٥٫٦٫١ - ١٣٩٥٫١٩٠
 -١رأ� اﺻﻼﺣ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٣٩٥٫٤٫٣ - ١٣٩٥٫١٤٦درﺧﺼﻮص �ﻼﺳﻪ � ١٣٩١٫٧٠ﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫ ًﺎ ﻗﻴﺪ ﮔﺮد�ﺪه ﺑﻮد ﺑﺪ�ﻦ
ﺷﺮح اﺻﻼح ﻣ� ﮔﺮدد :ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٣٧٣٩٩٫٩١ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎم آﻗﺎ� اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎﺑﺪ� ﻗﺴﻤﺘ� از
ﭘﻼ�  -٥٩اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ٦ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻮزه ﺛﺒﺘ� ﺟﺎﺟﺮم ﺻﺤﻴﺢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢رأ� اﺻﻼﺣ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٣٩٥٫١٠٫١ - ١٣٩٥٫٣٥٨درﺧﺼﻮص �ﻼﺳﻪ  ١٣٩٣٫٦٨ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا رﺿﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ �ﻪ
ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ رﺳﻤ� اﺷﺘﺒﺎﻫ ًﺎ ﻗﻴﺪ ﮔﺮد�ﺪه ﺑﻮد ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح ﻣ� ﮔﺮدد :ﺷﺸﺪاﻧﮓ �� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٩٣٫٧٤
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﻼ�  -٧٤اﺻﻠ� از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﺎﻃﻤ� ﺻﺤﻴﺢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� و اﺷﺨﺎص ذ�ﻨﻔﻊ در آرا� اﻋﻼم ﺷﺪه اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻋﺘﺮاﺿ� دارﻧﺪ ﺑﺎ�ﺪ از
ﺗﺎر�ﺦ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� و در روﺳﺘﺎ از ﺗﺎر�ﺦ اﻟﺼﺎق در ﻣﺤﻞ ﺗﺎ دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ
اﺧﺬ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎ�ﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
و ﮔﻮاﻫ� ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ� �ﻪ اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� واﺻﻞ ﻧﮕﺮدد ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻮاﻫ�
ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم١٣٩۵,١٠,٢٢ :
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