«هِ ناس» ملتهب و در ژانر بیوگرافی است

همزمان با انتشار لحظاتی از فیلم سینمایی «هِناس» ،نشان این فیلم رونمایی شد.
همزمــان بــا انتشــار لحظاتــی از فیلــم ســینمایی «هِنــاس» بــه کارگردانــی حســین دارابــی و تهیهکنندگــی محمدرضــا شــفاه ،نشــان ایــن فیلــم ســینمایی بــا طراحــی
محمــد روحاالمیــن رونمایــی شــد.
این نخستین ایفای نقش بیوگرافیک مریال زارعی در سینمای ایران محسوب میشود.
ژانــر بیوگرافــی جــزو ژانرهــای نــادر در ســینمای ایــران اســت کــه کمتــر بــدان پرداختــه شــده اســت .اکنــون حســین دارابــی در دومین ســاخته ســینمایی خود به ســراغ
روایتــی ملتهــب از دهــه نــود جامعــه ایــران رفته اســت.
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بودجه جشنواره تئاتر فجر  ۲۰۰درصد افزایش یافت

پلیس پیگی ِر سرقت از سریال
«طالق» شد

ســریال ابوالقاســم طالبــی در روزهــای پایانــی
فیلمبــرداری دچــا ِر توقــف شــد؛ آنطــور کــه مجــری
طــرح ایــن ســریال میگویــد پلیــس پیگیـ ِر ایــن ماجرا
شــده اســت.
ســریال جدیــد «ابوالقاســم طالبــی» کارگــردان
ِ
شناختهشــده ســینما و تلویزیــون در آســتانه پایــان
فیلمبــرداری ،دچــار ســرقت شــد .ســریالی کــه در
خیابانهــای تهــران فیلمبــرداریاش  20درصــد
پایانــی را پیگیــری میکــرد ســارقان بــه ســینهموبیل
و آکسســوار ایــن مجموعــه تلویزیونــی ،حملــه کردند و
عوامــل ایــن ســریال را بــا خســارت عجیــب و غریبــی
روبــرو کردنــد.
هاشــمی مجــری طــرح ایــن ســریال بــه خبرنــگار
تســنیم گفــت :لحظاتــی پیــش پلیــس در صحنــه
ســرقت حاضــر شــد و در حــال پیگیریانــد .امیــدوارم
هرچــه زودتــر شــرایط فیلمبــرداری پیــدا کنیــم تــا 20
درصــد باقیمانــده از ایــن ســریال جلــوی دوربیــن برود.
چــون لــوازم فیلمبــرداری رقمهــای وحشــتناکی دارد و
نمیدانیــم تأمیــن ایــن لــوازم چقــدر طــول میکشــد.
ایــن ســرقت بــرای مــا تبعــات زیــادی دارد و پیشبینی
اولیــه بیــش از  800میلیــون خســارت بــوده و بایــد
ببینیــم چــه شــرایطی بــرای مــا پیــش میآیــد تــا کار
ادامــه پیــدا کنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تــا پایــان ســال
فیلمبــرداری ســریال «طــاق» بــه پایان خواهد رســید،
افــزود :حــدودا ً  20درصــد از کار باقــی مانــده و امیــدوارم
بتوانیــم شــرایط را فراهــم کنیــم تــا فیلمبــرداری تــا
پایــان ســال و قبــل از عیــد نــوروز بــه پایــان برســد.
مجــری طــرح ســریال ابوالقاســم طالبــی دربــاره
دالرهــای تقلبــی ســرقت رفتــه هــم گفــت :ســارقان
هرچــه پیــدا کردنــد بــه ســرقت بردهانــد حتــی بــه
 4چمــدان دال ِر تقلبــی کــه کاراکترهــای ســریال از آن
اســتفاده میکردنــد هــم رحــم نکردنــد! البتــه بــرای
طراحــی و چــاپ ایــن دالرهــا هزینــه قابــل توجهــی
شــده اســت .لــوازم صحنــه ،وســایل طراحــی ،تمامــی
ـایل ســینه موبیــل را به
آکسســوارها و جعبــه ابزار و وسـ ِ
طورکامــل ســرقت کردهانــد.
پیگیریهــا نشــان میدهــد ایــن تجهیــزات در یــک
کامیــون فوتــون در منطقــه فــاح تهــران ،میــدان
بهــاران ،خیابــان بهــاران جنوبــی ســرقت شــده اســت.
مثــل کارهــای گذشــته ابوالقاســم
ســریال «طــاق»
ِ
طالبــی در ســکوت خبــری جلــو م ـیرود و بــه گفتــه
بازیگرانــی همچــون قطبالدیــن صادقــی وارد ماجــرای
ـل «بــه
اختالسگرهــا میشــود .همچــون کارهایــی مثـ ِ
کجــا چنیــن شــتابان» طالبــی دغدغ ـ ه مهمــی مثــل
فســاد اقتصــادی دارد ،اژدهــای هفتســری که بســیاری
از آســیبها و مشــکالت اجتماعــی را ایجــاد کــرده و
اصـ ً
ا قــرار بــود ابتــدا ســریال هــم به همیــن نام باشــد.
ســریالی کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا ،چنــد ماهــی
متوقــف شــده بــود؛ شــاید یکــی از نــکات قابــل
توجــه ایــن ســریال ،بازگشـ ِ
ـت ابوالقاســم طالبــی بــه
سریالســازی تلویزیــون باشــد کــه بعــد از ســاخت دو
مجموعــه «بازگشــت پرســتوها» و «بــه کجــا چنیــن
شــتابان» بــه تلویزیــون برگشــته و قصـهای درهمتنیده
شــده را طراحــی و بــه نــگارش درآورده کــه بــه مســائل
اجتماعــی میپــردازد و در دل قصههــا نگاهــی بــه
مفاســد اقتصــادی نیــز دارد.
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بودجــه اختصــاص یافتــه بــه جشــنواره تئاتــر
فجــر  ،بــا افزایــش حــدود  ۲۰۰درصــدی نســبت
بــه ســال گذشــته ،حــدود  ۹میلیــارد تومــان
تصویــب شــده اســت.
دبیــر چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در
گفتوگــوی تلویزیونــی در برنامــه شــهر فرنــگ
گفــت :مــا تعمــدا اعضــای هیئــت انتخــاب را
معرفــی نکردیــم تــا شــبهههای مربــوط بــه
تأثیــر روابــط در انتخــاب آثــار از بیــن بــرود.
دبیــر چهلمیــن دوره جشــنواره تئاتــر فجــر در
واکنــش بــه مســئله ی حجیــم بــودن جشــنواره

عنــوان کــرد  :محــل بــروز و ظهــور تمامــی
فعالیتهــای مرتبــط بــا تئاتــری کــه در طــول
ســال انجــام میشــود ،همیــن جشــنواره اســت و
نادیــده گرفتــن آثــار ،جفایــی در حــق هنرمنــدان
اســت.
وی تأســیس تلویزیــون تئاتــر ایــران در ســایت
ایــران تئاتــر را فرصتــی دانســت بــرای ســهولت
در ثبــت نــام و اینکــه بــه افــراد بیشــتری امــکان
شــرکت داده شــود.
آســتانه بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش غیــر
رقابتــی بــا حضــور کارهــای ارزشــمند و
آدمهــای بــا تجربــه برگــزار میشــود ،گفــت:
غیــر رقابتــی بــودن بــه معنــای جنبــی بــودن و در
حاشــیه بــودن نیســت .کارهــای ایــن بخــش اتفاقــا
از شــاخصههای حرفــهای بهتــری برخوردارنــد.
بــا توجــه بــه محدودیــت هــای کرونایــی و بســته
بــودن ســالنهای تئاتــر و بــاال رفتــن هزینــه
هــای تولیــد  ،بســیاری از صاحبــان نــام در ســال
گذشــته امــکان تولیــد تئاتــر نداشــتند .مســافر
آســتانه ایــن مســئله را فرصتــی بــرای هنرمنــدان
جــوان و ناشــناخته دانســت.
او همچنیــن اعــام کــرد ،تعــدادی از آثــار
پذیرفتــه شــده مربــوط بــه کســانی اســت کــه
تئاتــر را تولیــد کردهانــد ولــی هنــوز فرصــت
اجــرای عمومــی بــرای ایشــان فراهــم نشــده
اســت.

دبیــر چهــار دوره از جشــنواره تئاتــر فجــر،
عنــوان کــرد کــه در بخــش بینالملــل 40
اثــر از کشــورهای مختلــف تقاضــای پذیــرش
داشــتند کــه بنــا بــر سیاســتهای شــورای
سیاســتگذاری  ،تصمیــم بــر تمرکــز بــر
کشــورهای منطقــه شــد.
بــرای تهیــه بلیــط ایــن جشــنواره بــرای اصحــاب
رســانه و عالقهمنــدان ،ســامانهای تعریــف
شــده کــه افــراد پــس از بارگــزاری کارت
واکسیناســیون ،بــه محــض نهایــی شــدن جــدول
اجرایــی ،قــادر بــه تهیــه بلیــط هســتند.
بــه گفتــه ی حســین مســافر آســتانه ،افتتاحیــه
جشــنواره  ،امســال در شــهر یــزد برگــزار
میشــود و ســعی بــر ایــن اســت کــه از ایــن
پــس ،اســتانهای بیشــتری در رونــد برگــزاری
ســهیم باشــند.
در ایــن دوره قــرار اســت ســالن هــای مجموعــه
ایرانشــهر ،تئاتــر شــهر ،تــاالر مولــوی ،تــاالر
وحــدت ،تــاالر حافــظ ،مجموعــه بنیــاد رودکــی،
تــاالر ســنگلج بــا جشــنواره همــکاری داشــته
باشــند و بــرای اجــرای نمایشهــای خیابانــی،
پهنــه رودکــی و جلــوی خانــه هنرمنــدان و
جلــوی تئاتــر شــهر فعــا در دســتور کار قــرار
دارنــد.
دبیــر جشــنواره تئاتــر شــهر در پاســخ بــه

انتقادهــای وارده بــر تغییــر نکــردن هیئــت داوران
در دورههــای متمــادی ،علــت انتخــاب ایشــان را
تجربــه ،بــی طرفــی ،دغدغهمنــدی و شایســتگی
دانســت.
او همچنیــن در توضیــح رونــد برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی گفــت :کارگاه آموزشــی
از ایــده تــا اجــرا را توســط فراتــی کارگــردان
مشــهور فرانســوی خواهیــم داشــت.
آســتانه در موافقــت بــا مجــری برنامــه شــهر
فرنــگ افــزود :برنامــه آمــوزش خیلــی نبایــد
درگیــر جشــنواره باشــد .ایــن کارگاههــا بایــد در
طــول ســال بگــذار شــود.
دبیــر جشــنواره تئاتــر فجــر آن را عامــل بــروز
اســتعداد ،انگیــزه و خالقیــت در جوانــان هنرمنــد
و از دســتاوردهای  39دوره گذشــته دانســت.
حســین مســافر آســتانه بــا اســتناد بــر آمــار گفــت:
بــه نســبت شــرکت گروههــا ،درصــد پذیرفتــه
شــدن شهرســتانها از تهــران کمتــر نیســت و
بودجــه اختصــاص یافتــه بــه جشــنواره تئاتــر
فجــر  ،بــا افزایــش حــدود  200درصــدی نســبت
بــه ســال گذشــته ،حــدود  9میلیــارد تومــان
تصویــب شــده اســت.
جشــنواره ی تئاتــر فجــر از  14تــا  26بهمــن
در بخشهــای رقابتــی ،صحنــهای ،خیابانــی،
بینالملــل ،دگرگونههــای اجرایــی ،پوســتر و
عکــس و رادیــو تئاتــر برگــزار خواهــد شــد.

آقای جبلی با شــنیدن حرف هنرمندان واقعی میتواند تصمیمات بهتری بگیرد
بازیگــر قدیمــی ســینما و تلویزیــون
اعتقــاد دارد کــه اگــر مســئولین جدیــد
صــدا و ســیما میخواهنــد در مســی ِر
درســتی حرکــت کننــد بــا هنرمنــدان
واقعــی تلویزیــون صحبــت کننــد.
ســیاوش چراغیپــور بازیگــر شــناخته
شــده ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون دربــاره
حضــور مســئولین جدیــد در صــدا و ســیما
و سیاســتهایی کــه قــرار اســت اتخــاذ
شــود بــه خبرنگارمــا ،گفــت :مــردم عاشــق
چهر ههــای ســینمایی کاربلدنــد مــن
دوســت دارم ایــن چهر ههــا را دوبــاره در
تلویزیــون ببینــم .امــا یــک پیشــنهادی
بــرای آقــای جبلــی و همکارا نشــان دارم.
بــه نظرمــن بایــد پــای گفتوگوهــای
هنرمنــدان واقعــی تلویزیــون بنشــینند
نــه مدیــران و آمــار و ارقــام؛ آن موقــع
میتواننــد تصمیمــات بهتــری بگیرنــد.
ایــن بازیگــر قدیمــی در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه چــرا یــک بــام و دو هوایــی
میــان تلویزیــون و نمایشخانگــی چــه
از نظــر ممیــزی و چــه دســتمزد و بقیــه
مــوارد وجــود دارد ،گفــت :مــن خــودم
هــم بــه ایــن یــک بــام و دو هواییهــا
معترضــم و انتقــاد دارم امــا ایــن ســؤال
را از مــن نبایــد بپرســید! ایــن پرســش
را سیاســتگذاران هنــری و فرهنگــی بایــد
جــواب بدهنــد .آنهــا هســتند کــه نبــض

آگهی مزایده
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الــف) ششــدانگ یــک قطعــه کارگاه بــه شــماره پــاک ثبتــی ســه هــزار و چهارصــد و بیســت وهشــت
فرعــی از چهــل و پنــج اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ســه هــزار و چهــار فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع
در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی کاشــان خیابــان شــمس آبــادی کوچــه شــهید حســن واردی
بعــداز بــن بســت نــور ۱۳روبــروی پــاک  ۳۳بــا حــدود و مشــخصات :شــماال:به طــول  ۲۱متــر دیواریســت
اشــتراکی بــه باقیمانــده  ۳۰۰۴فرعــی شــرقا:به طــول ۲متــردرب ودیواریســت بــه کوچــه جنوبا:بــه طــول
۲۱متربــه پــاک  ۳۴۲۹فرعــی غربا:بــه طــول ۲متــر دیواریســت بــه زمیــن قطعــه  ۳۶تفکیکــی کــه اســناد
مالکیــت آن بــه شــماره هــای چاپــی  ۲۸۴۵۷۰و  ۲۸۴۵۷۱ذیــل ثبــت  ۲۴۷۱۵دفتــر  ۱۶۸صفحــات ۵۵۶
و  ۵۵۹بــه نــام مجتبــی صادقــی راونــدی فرزنــد علــی باکدملــی  ۱۲۶۱۶۵۷۶۲۴ثبــت گردیــده اســت .
ب) ششــدانگ یــک قطعــه کارگاه بــه شــماره پــاک ثبتــی ســه هزاروچهارصــدو بیســت ونــه فرعــی از چهــل
و پنــج اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ســه هزاروســه فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی
کاشــان بــه نشــانی کاشــان خیابــان شــمس آبــادی کوچــه شــهید حســن واردی بعــد از بــن بســت نــور۱۳
روبــروی پــاک  ۳۳بــا حــدود و مشــخصات شــماال بــه طــول  ۲۱متــر بــه شــماره  ۳۴۲۸شــرقا:به طــول
۵متــر درب ودیواریســت بــه کوچــه جنوبــا :بــه طــول ۲۱متــر دیواریســت اشــتراکی بــا باقیمانــده شــماره
 ۳۰۰۳غربا:بــه طــول  ۵متــر دیواریســت بــه قطعــه  ۳۸تفکیکــی کــه اســناد مالکیــت آن بــه شــماره هــای
چاپــی  ۲۸۴۵۱۰و  ۲۸۴۵۰۹دفتــر  ۱۶۸و  ۹۷صفحــات  ۱۲۴و  ۴۷۸ذیــل شــماره هــای ۲۴۶۱۹و  ۱۴۴۶۴بــه
نــام مجتبــی صادقــی راونــدی فرزنــد علــی بــا کدملــی  ۱۲۶۱۶۵۷۶۲۴ثبــت گردیــده اســت کــه طبــق نظــر
کارشــناس رســمی پالکهــای فــوق الذكــر جمعــا تشــکیل یــک ســاختمان بــه عنــوان انبــاری را داده اســت
و تاکنــون ســند تجمیعــی صــادر نگردیــده و در حــال حاضــر بــه صــورت یکبــاب انبــاری بــا قدمــت حــدود
 ۴۰-۳۵ســال اســت .عرصــه بــه مســاحت  ۱۴۷مترمربــع وهمکــف (انبــاری) بــه مســاحت  ۱۴۴مترمربــع ونیــم
طبقــه همکــف بالکــن (اداری) بــه مســاحت  ۳۴متــر مربــع کــه بــه مقــدار  ۹مترمربــع در مســیر تعریــض اســت
بــا مصالــح مصرفــی آهــن و آجروســیمان و حیــاط نــدارد و کــف :ســنگ و ســقف :تیــر آهــن و آجــر و دارای
یــک امتیــاز آب و یــک امتیــاز بــرق و یــک امتیــاز گاز مــی باشــد و در حــال حاضــر در تصــرف آقــای حســین
دانشــوری مــی باشــد و از محــل بــه عنــوان انبــار مبــل فروشــی اســتفاده مــی نمایــد ششــدانگ عرصــه و اعیــان
جمعــا بــه مبلــغ هفــت میلیــارد و چهارصــدو پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی و قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده
بــاال کــه طبــق ســند رهنــی شــماره ۸۷/۰۲/۱۷ -۱۳۵۴۴۱دفترخانــه اســناد رســمی  ۱۶کاشــان در رهــن بانــک
ملــی شــعبه بــازار کاشــان مســتقر شــده اســت ،از ســاعت  ۹الــی  ۱۲روز چهارشــنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۹در
واحــد اجــرای اســناد رســمی کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و
امــاک بــه مزایــده گــزارده میشــود.مزایده از مبلــغ پایــه هفــت میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه میلیــون ریــال
شــروع و بــه هــر کــس کــه خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود .پرداخــت
بدهیهــای مربــوط بــه آب  ،بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مزایــده
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهیهــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول
مــی گــردد .ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد  ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگردد.ایــن آگهــی طــی یــک نوبــت در روزنامــه الکترونیکــی
کثیراالنتشــار چــاپ اصفهــان مــورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۵درج ومنتشــر میگــردد  .شناســه آگهــی۱۲۵۴۸۴۷:
رییس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

آگهی مزایده مال منقول
بــر اســاس پرونــده اجرایــی کالســه  ۱۴۰۰۰۰۱۳۸اداره ثبــت اســناد و امــاک آران و بیــدگل  ،یــک دســتگاه
خــودرو ســواری  ۲۰۶تیــپ  ۵بــه شــماره انتظامــی  ۵۴و  ۴۲۸ایــران  ۴۳مــدل  ۱۳۸۳بــه شــماره شاســی
 ۸۳۶۷۸۵۳۷و شــماره موتــور  ۲۱۳۳۳۴۶متعلــق بــه آقــای حســین ملــک نیــا فرزنــد احمــد  ،کــه طبــق
گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری مــورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲؛مدتهاســت احتمــاال بــه علــت تصــادف در
پارکینــگ متوقــف بــوده اســت قســمت هــای آســیب دیــده خــودرو شــامل گلگیــر جلــو ســمت راســت و
ســپر و چــراغ جلــو ســمت راســت و هــم چنیــن ســایش هایــی در اطــراف خــودرو مشــاهده مــی شــود در
اثــر آفتــاب زدگــی کمــی رنــگ خــودرو از بیــن رفتــه وخــودرو فاقــد بیمــه شــخص ثالــث نیــز مــی باشــد
بــا توجــه بــه اینکــه  ۵۰درصــد الســتیکها و خرابــی الســتیکهای عقــب موجــب خســارت گردیــده اســت ،
جهــت وصــول قســمتی از مهریــه خانــم آســیه ســاکنی توقیــف و بــه مبلــغ  ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ریــال ارزیابــی
گردیــده و در جلســه مزایــده ای کــه از ســاعت  ۹صبــح الــی  ۱۲ظهــر مــورخ چهارشــنبه  ۱۴۰۰/۱۱/۲۰در
شــعبه اجــرای ثبــت اســناد و امــاک آران و بیــدگل تشــکیل مــی شــود از مبلــغ کارشناســی فــوق الذکــر
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود طالبیــن مــی تواننــد جهــت هماهنگــی بازدیــد
از خــودروی مذکــور تــا قبــل از تاریــخ مزایــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک آران و بیــدگل واحــد اجــرا
مراجعــه نماینــد  ،و خریــداران در روز مزایــده بایــد ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب ســپرده
اداره ثبــت اســناد و امــاک آران و بیــدگل واریــز نماینــد و مابقــی آن را نیــز حداکثــر ظــرف مــدت پنــج روز
بایــد بــه حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک واریــز نماینــد ،در غیــر اینصــورت مبلــغ ده درصــد واریــز شــده
قابــل اســترداد نخواهــد بــود  ،ضمنــأ هزینــه هــای نقــل و انتقــال ســند ؛ عــوارض و بدهــی هــای شــهرداری
 ،دارایــی  ،هزینــه پارکینــگ و ســایر هزینــه هــای احتمالــی برعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد  ،ایــن آگهــی
یــک نوبــت در روزنامــه ســراج مــورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۵چــاپ و منتشــر مــی شــود .
شناسه آگهی ۱۲۶۲۸۷۹ :م الف152 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل -حامد فکریان

اجراهــا و کارهــا دستشــان اســت و آنهــا
بایــد پاســخ دهنــد کــه چــرا یــک بــام
و دو هوایــی وجــود دارد .مگــر هنرمنــد
تلویزیــون بــا هنرمنــد نمایشخانگــی چــه
تفاوتــی دارد؟
دســتمزدها،
دربــاره
همچنیــن
او
خاطرنشــان کــرد :دســتمزد نجومــی
کــه میگوینــد مــن ندیــدم؛ شــاید مــا
نگرفتیــم .امــا تــا جایــی کــه مــن تجربــه
داشــتم دســتمزدمان گاهــی از تلویزیــون
کمتــر بــوده اســت!
ســیاوش چراغیپــور از بازیگــران قدیمــی
ســینما و تلویزیــون اســت؛ او ایــن روزهــا
در ســریال رمضانــی شــبکه یــک ســیما
ایفــای نقــش میکنــد کــه بــه تعبیــ ِر
خــودش کار بــا کیفیتــی از آب درآمــده
و کمــاکان روزهــای فیلمبــرداری را
میگذرانــد .چهــره او همــواره در تئاتــر و
جشــنوار ههای مختلــف در انــواع فیلمهــا
بــه عنــوان نقــش مکمــل دیــده میشــود
امــا حضــورش در نقــش آقــای امیــر در
ســریال «لیسانســهها» در ســال 1397
محبوبیــت او را دو چنــدان کــرد.
ســیاوش چراغیپــور تأکیــد کــرد :مــن در
ســریال رمضانــی شــبکه نقــش یــک بازیگــر
میهمــان را بــازی میکنــم کــه در راســتای
قصــه خیلــی تأثیــر میگــذارد.

اعالم آمادگی سازمان اوج برای
کمک به پروژه
حضرت موسی(ع)
مدیــر فیلــم و ســریال ســازمان اوج دربــاره حمایت
از ســاخت ســریال حضــرت موســی(ع) ،گفــت:
همیــن االن بــه ســلمان فارســی کمــک کردهایــم و
هرجــا کمــک بخواهنــد ای ـن کمکهــا را خواهیــم
داشــت.
احســان محمدحســنی رئیــس ســازمان اوج چنــدی
پیــش در نشسـ ِ
ـت خبــری خــود بــه تولیــدات ایــن
ســازمان اشــاره کــرد کــه  25ســریال را در دســتور
کار دارنــد .بــرای پیگیــریِ ایــن مجموعههــای
تلویزیونــی و خانگــی بــا محســن دریالعــل مدیــر
مرکــز فیلــم و ســریال ایــن ســازمان هنــری و
رســانهای گفتوگــو کردیــم.
او گفــت :تقریب ـاً  30ســریال در دســت داریــم کــه
برخــی از مراحــل طراحــی ،ایــده ،قصــه و طراحــی
قســمتی گذشــتهاند و برخــی بــه پیشتولیــد،
تولیــد و پستولیــد ایــن مســیر رســیدهاند و بــه
جایــی برســد ،اطالعرســانی میشــود.
گفتــه میشــود فیلــم حضــرت خدیجــه(س) بــه
نویســندگی داود میرباقــری قــرار اســت امســال بــه
تولیــد برســد؛ کار بزرگــی اســت و مذاکــرات اولیــه
بــرای کارگــردان هــم انجــام شــده اســت.
دریالعــل بــا تأییــد ایــن خبــر اعــام کــرد
حضــرت خدیجــه فیلــم ســینمایی فاخــری اســت
کــه زندگــی عاشــقانه پیامبــر اکــرم(ص) بــا ایــن
بانــوی بــزرگ اســام را بــه نمایــش درخواهــد آورد
امــا فعــ ً
ا نمیتــوان دربــاره جزئیــات آن بیشــتر
صحبــت کــرد.
مدیــر مرکــز فیلــم و ســریال اوج دربــاره ســاخت
ســریال «عمــار یاســر» توضیــح داد :مــا بــرای
ســریالهای مذهبــی برنامهریــزی ویــژهای داریــم.
ســریال «عمــار یاســر» یکــی از ایــن مجموعههــا به
شــمار مـیرود کــه در دســتور کار داریــم و در حــال
حاضــر متــن آن در حــال نــگارش اســت .مــا در
کنــار ریــل کارهــای سیاســی و حــوزه تاریــخ انقالب
و شــهدا ،یــک ریــل کارهــای انبیــاء و مذهبــی و
تاریخــی داریــم کــه یکــی از آنهــا ســریال «عمــار
یاســر» خواهــد بــود .بــا ایــن ســریال ،میتوانیــم
بــه پیامبــر اســام(ص) نزدیــک شــویم.
ســازمان اوج کار دیگــری هــم در دســتور کار دارد؛
بــه تعبیــری بــه امــام حســین میپــردازد امــا
غیرمســتقیم و گویــی بــا پرداختــن بــه زندگــی
یکــی از شــهدای کربــا ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.
نــا ِم ایــن مجموعــه «نائلــه» اســت.
دریالعــل ب گفــت :ایــن ســریال فاخــر قــرار اســت
بــه تهیهکنندگــی مجتبــی فــرآورده محــرم 1401
بــه آنتــن ســیما برســد .کار  10قســمتی کــه بایــد
تذکــر بدهــم بودجــه آن همچــون ســریالهای
روتیــن تلویزیونــی اســت نــه تاریخــی! البتــه شــما
توقــع کار تاریخــی داشــته باشــید.
تخیلــی اســت
گفتــه میشــود نائلــه شــخصیتی ّ
امــا بــه عنــوان یکــی از کاراکترهــای اصلــی
ایــن داســتان ،روایتــی از داســتان حضــرت
سیدالشــهداء(ع) را دارد ،امــا قصــه عاشــورا نیســت.

آگهي مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع
مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی رای شــماره  140060302026009583مــورخ  1400/07/10هیــات یــک آقــای رجبعلــی زارعــی بــه
شناســنامه شــماره  16کــد ملــی  1291263152صــادره اصفهــان فرزنــد مانــده علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب
مغــازه بــه مســاحت  54/61متــر مربــع از پــاک شــماره  1فرعــی از  13712اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان طبــق مالکیــت رســمی متقاضــی تاییــد گردیــد .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب
بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1254274 :
تاریخ انتشــار نوبت اول1400/10/15 :
م الف1254277 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم1400/10/30 :

آگهي مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده ۳
قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
رای شــماره  140060302026007487مــورخ  1400/06/10هیــات ســه آقــای محمــد کاله دوزان بــه شناســنامه شــماره
 392کــد ملــی  1286403545صــادره اصفهــان فرزنــد حســین علــی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  239/10متــر مربــع پــاک شــماره  54فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی گوهــر تــرک مورنانــی از ســند 49/12/13 – 34955
دفترخانــه  5اصفهــان را تاییــد گردیــد.
رای شــماره  140060302026007488مــورخ  1400/06/10هیــات ســه آقــای حســین آقــازاده بــه شناســنامه شــماره
 17183کــد ملــی  0082066337صــادره تهــران فرزنــد داود نســبت بــه نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  239/10متــر مربــع پــاک شــماره  54فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 5
اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از ســند  98/11/10 – 63756دفترخانــه  173اصفهــان را تاییــد گردیــد.
رای شــماره  140060302026007489مــورخ  1400/06/10هیــات ســه آقــای مهــدی آقــازاده بــه شناســنامه شــماره
 618کــد ملــی  1291054030صــادره اصفهــان فرزنــد داود نســبت بــه نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
بــه مســاحت  239/10متــر مربــع پــاک شــماره  54فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد
و امــاک شــمال اصفهــان از ســند  98/11/10 – 63756دفترخانــه  173اصفهــان را تاییــد گردیــد.
رای شــماره  140060302026007490مــورخ  1400/06/10هیــات ســه خانــم عــذرا کاله دوزان بــه شناســنامه شــماره
 393کــد ملــی  1286403553صــادره اصفهــان فرزنــد حســین علــی نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  239/10متــر مربــع پــاک شــماره  54فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی گوهــر تــرک مورنانــی از ســند 49/12/13 – 34955
دفترخانــه  5اصفهــان را تاییــد گردیــد.
رای شــماره  140060302026007491مــورخ  1400/06/10هیــات ســه آقــای رضــا کاله دوزان بــه شناســنامه شــماره
 52397کــد ملــی  1281621048صــادره اصفهــان فرزنــد حســینعلی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان بــه مســاحت  239/10متــر مربــع پــاک شــماره  54فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی گوهــر تــرک مورنانــی از ســند 49/12/13 – 34955
دفترخانــه  5اصفهــان را تاییــد گردیــد.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار
گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1254582 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
م الف1254584 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/30 :
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رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهي مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع
مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی رای شــماره  1400603020260010091مــورخ  1400/07/26هیــات دو خانــم محبوبــه صادقــی علویجــه
بــه شناســنامه شــماره  434کــد ملــی  1291135227صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  253/83متــر مربــع از پــاک شــماره  9973فرعــی از  15177اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 5
اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان طبــق مالکیــت رســمی متقاضــی تاییــد گردیــد .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان
دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشــار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم1400/10/30 :

م الف1254622 :
م الف1254623 :

آگهی تاسیس
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود فــرداد چــوب مبــل ســرو درتاریــخ  25/10/1400بــه شــماره ثبــت
 590061بــه شناســه ملــی  14010693965ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه
شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد مبلمــان -ســرویس هــای غــذا
خــوری و مصنوعــات چوبــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان تهــران  ،شهرســتان اسالمشــهر  ،بخــش چهاردانگــه
 ،شــهر چهاردانگــه ،محلــه قاســم آبــاد خشــکه  ،کوچــه ســرو  ،خیابــان گیالنــی  ،پــاک  ، 110ســوله اول
 ،طبقــه همکــف  ،واحــد  1کدپســتی  3319763416ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 2,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای جــواد حــق ویردیلــو بــه شــماره
ملــی  0065126981دارنــده  1000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای وحیــد حــق وردی لــو بــه شــماره ملــی
 0084761687دارنــده  1000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای جــواد حــق ویردیلــو
بــه شــماره ملــی  0065126981بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای وحیــد حــق وردی لــو بــه شــماره ملــی  0084761687بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای وحیــد حــق
وردی لــو همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر
االنتشــار ســراج جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری تهــران)1263480( .

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  ۲۱فرعی از  ۳۸۲۹اصلی بخش یک
حشــمت الــه جمالــی فرزنــد علــی باســتناد يكبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما»
گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــی ششــدانگ اپارتمــان پــاک  ۲۱فرعــی از  ۳۸۲۹اصلــی در گلپایــگان
بخــش یــک کــه در ذیــل صفحــه  ۵۶۶دفتــر  ۲۲۱شــماره ثبــت  ۴۸۷۶۹بنــام حشــمت الــه جمالــی فرزنــد
علــی ثبــت وصــادر و تســلیم گردیــد و بموجــب سندرســمی -دفتــر خانــه  -بــه اوانتقــال قطعــی یافتــه و
معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده بــه بموجــب ســند رســمی شــماره -مــورخ -در رهــن بانــک مســکن اســت.
نحوه گم شدن با از بین رفتن سند :اسباب کشی
از بیــن رفتــه  /مفقــود شــده اســت چــون در خواســت صــدور المثنــی ســندمالكيت نامبــرده را نمــوده طبــق
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  ۱۲۰آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی
انجــام معاملــه (غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکرشــده) نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را كتبــا» ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه
مســترد گــردد.
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند
مالكيــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
شناسه آگهی1262402 :
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان-از طرف اکرم جمالی

