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«اسرافیل» در بخش مسابقه سیزدهمین فستیوال بین المللی فیلمهای شرقی ژنو حضور دارد .به گزارش روابط عمومی «اسرافیل» ،این فیلم در سیزدهمین دوره فستیوال فیلمهای شرقی ژنو که
از  ۲۱تا  ۲۹آوریل سال جاری در ژنو و لوزان سوئیس برگزار میشود ،حضور دارد و در بخش مسابقه این فستیوال با شش فیلم دیگر به رقابت میپردازد .این فستیوال با حضور صدها فیلم در بخشهای
کوتاه و مستند و سایر بخشها آغاز به کار خواهد کرد و برگزارکنندگان فستیوال امسال «امید» را جان مایه انتخاب فیلمها اعالم کرده و بر روی مسائلی چون زنان ،جوانان و  ...تمرکز خواهند داشت.
فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر که در زمانی نامناسب در داخل ایران اکران شد ،این روزها به صورت تک سانس و در سالن های معدود به اکران خود
ادامه میدهد .پخش بین المللی فیلم اسرافیل را کمپانی   DreamLab Filmsبه مدیریت نسرین میرشب بر عهده دارد.
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«ابتکار» از عملکرد کانون کارگردانان در قدمهای نخست گزارش می دهد

اخبار

«فارابی » در حلقه مطالبات کارگردان ها
.

با صدور حکمی از سوی وزیر بهداشت

رئیس سومین جشنواره فیلم «سالمت» منصوب شد
با صدور حکمی از سوی وزیر بهداشت و انتخاب رئیس جشنواره فیلم
سالمت ،سومین دوره این رویداد هنری رسما آغاز به کار کرد.
به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره فیلم سالمت ،سید حسن هاشمی طی
حکمی ،سیدمحمدهادی ایازی را بهعنوان رئیس این دوره از جشنواره منصوب کرد.
متن حکم وزیر بهداشت به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر سیدمحمدهادی ایازی ،معاون محترم امور اجتماعی
باسالم
هنر جلوه و تجلی زیباییهای ذات احدیت در هستی است که موجب حیرت و
جذب انسان به معنا و معنویت و رستگاری میشود .سینما یا هنر هفتم ،هنر روایت
همه هستی با زبان تصویر ،امروزه در جوامع بشری به عنوان رسانهای مؤثر ،نقشی
بیبدیل در انتقال پیام و ارتباط پایدار با مخاطب در ترویج فرهنگ و سبک زندگی
دارد .رسانه سینما و فیلم میتواند جامعه را به سوی سالمت سوق دهد و این فلسفه
اساسی و بنیادین پایهگذاری جشنواره فیلم سالمت است .از آنجا که برگزاری دو دوره
جشنواره فیلم سالمت با استقبال گرم و پرشور مردم عزیز ،هنرمندان گرامی ،خانواده
بزرگ و گسترده همکاران محترم عرصه سالمت مواجه شده است ،به موجب این
حکم ،جنابعالی را به عنوان رئیس سومین دوره جشنواره فیلم سالمت منصوب
مینمایم .امید است که با تعامل و همکاری همه معاونتها ،مراکز تابعه و بخشهای
مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دیگر حوزههای ذیربط ،شاهد
برگزاری باشکوه این دوره از جشنواره باشیم .توفیق شما را از درگاه خداوند زیباآفرین
خواستارم .جشنواره فیلم سالمت از سال  1394آغاز به کار کرده است و سومین دوره
آن از یکم تا پنجم شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود».

فاطمهرنجاندیش
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به نظر میرسد کانون کارگردانان ایران به عنوان یکی از
اصناف رسمی «خانه سینما» در نخستین ماه سال جدید
فعالیتهای صنفی را با قدرت آغاز کرده است.
 5اسفند سال  96در جریان اعالم نامزدها با رایگیری اعضای
شورای مرکزی و بازرسان کانون کارگردانان انتخاب شدند .بر
اساس انتخابات انجام شده نتیجه به این شرح بود« :رئیس کانون:
محسن امیر یوسفی ،اعضای شورای مرکزی :حمید نعمتاهلل،
پوران درخشنده ،رضا درمیشیان ،محسن امیر یوسفی ،احمد
امینی ،مصطفی کیایی ،فرهاد مهرانفر ،محمد عرب و خسرو
معصومی .اعضای علیالبدل :قدرتاهلل صلح میرزایی و وحید
موسائیان ،بازرسان :نادر مقدس و مهرداد خوشبخت».
در ادامه این انتصابها از مهمترین اقدامات شورای جدید
کانون کارگردانان در سال جاری میتوان به انتشار نامه آنها
به بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد .ماجرا از این قرار است که
شورای مرکزی کانون کارگردانان در پیامی ضمن تشکر از بنیاد
سینمایی فارابی برای اعالم شفاف تسهیالتی که به پروژههای
سینمایی در سالهای  90تا  96اختصاص داده شده است،
خواهان شفافسازی همه نهادها در این امر شد .در متن این
پیام که در آن بر شفافسازی همه نهادها در اعالم تسهیالت و
مشارکتهایشان در تولید پروژههای سینمایی تاکید شده است،
آمده:
«مدیر عامل محترم بنیاد سینمایی فارابی؛ جناب آقای علیرضا
تابش
شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران مراتب
قدردانی خود را از اعالم روشن و شفاف میزان وام ،تسهیالت،
مشارکت و هرگونه کمک نقدی اختصاص دادهشده به اشخاص
و یا پروژههای سینمایی در فاصله سالهای  ١٣٩٠تا  ١٣٩٦ابراز
میدارد و امیدوار است این رویه مطلوب درباره سالهای پیش از
این هم اعمال شود .شورای مرکزی کانون کارگردانان همچنین
امیدوار است سایر نهادها و سازمانهایی که در فیلمهای سینمایی
مشارکت داشته یا تسهیالتی ارائه دادهاند به صورت شفاف میزان
مشارکت خود را اعالم کنند تا به رشد سینمای ایران کمک
شود».
در همین راستا نیز روز گذشته نامه دیگری از سوی کانون
کارگردانان به رئیس جمهوری روی خروجی خبرگزاریها قرار
گرفت که از رئیس جمهور خواستار رفع موانع خروج جعفر پناهی
برای حضور در جشنواره کن شدند .در این نامه آمده است:
«ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران؛ جناب آقای دکتر
حسن روحانی
با سالم و احترام ،با توجه به انتخاب فیلم سینمایی «سه رخ»
ساخته آقای جعفر پناهی «عضو کانون کارگردانان سینمای
ایران» در بخش اصلی هفتاد و یکمین دوره از فستیوال فیلم
کن ،خواهشمند است دستور فرمایید با اتخاذ ترتیبات الزم موانع
خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود تا ایشان بتوانند در این

رویداد مهم جهانی شرکت کنند .با احترام؛ شواری مرکزی کانون
کارگردانان سینمای ایران».
نظر به واکنشهای بجای این نهاد صنفی در روزهای اخیر امید
است که این روند ادامهدار باشد .ضمن اینکه درباره درخواست
کانون کارگردانان برای شفافسازی اعطایی بنیاد فارابی تا امروز
خبری از سوی مدیر بنیاد آقای علیرضا تابش مخابره نشده است.
این در حالی است که در سال گذشته جسته و گریخته نقدهایی
از سوی کارگردانان حرفهای سینما به نحوه عملکرد فارابی
اعالم شد .از آنجا که بنیاد سینمایی فارابی ساالنه نزدیک به
 30درصد تولیدات سینمایی را تحت پوشش دارد ،شفافسازی
فعالیتهایش در سالهای اخیر تاثیر زیادی در شکلگیری اذهان
جامعه سینمایی دارد .در ادامه نظر برخی از فعاالن سینمایی
ایران را درباره این موضوع جویا شدیم.
درخواست کانون کارگردانان در حوزه وظایفشان است
آرش خوشخو ،منتقد سینمایی ،درباره عملکرد کانون
کارگردانان معتقد است« :اقدامات کانون کارگردانان دقیقا همان
چیزی است که از این صنف انتظار میرود .درباره اینکه به آقای
پناهی مجوز خروج داده میشود یا نه نظری ندارم ولی این
درخواست یک حرکت صنفی مفید است .در مورد شفافسازی
بنیان فارابی باید بگویم که این خواسته عمومی از نهادهای دولتی
و نیمه دولتی است .رضا میرکریمی نیز سال گذشته درباره
جشنواره بینالمللی فجر صابون این شفافسازی به تنش خورد.
یعنی مجبور شد هزینههای جشنواره فجر داخلی و بینالمللی را
به درخواست یک خبرنگار اعالم کند .در نتیجه جشنواره فجر
امسال به مراتب صرفهجویانهتر بود که قاعدتا در جشنواره جهانی
امسال نیز همین روند ادامه خواهد داشت .به نظرم هر دوی
تقاضاها در حوزه وظایف کانون کارگردانان است».

خوشخو درباره علت درخواست شفافسازی فعالیتهای
بنیاد فارابی بیان میکند« :بنیاد فارابی به گونهای چشم و چراغ
فیلمسازان است .به گونهای که هر کسی میخواهد فیلمی را
ی را با امید به حمایت وامهای فارابی
بسازد ،بخشی از مشکالت مال 
پیش میبرد .قاعدتا این بنیاد نقش تعیین کنندهای در تولیدات
سینمایی ایران دارد .به هر حال در چنین نهادهایی همیشه شائبه
رانت و ارتباطات وجود دارد .پس به راحتی با شفاف سازی مانند
کاری که شهرداری تهران انجام داده است ،میتوان اعتماد عموم
را جلب کرد .بر همین اساس فارابی به راحتی باید این کار را انجام
دهد .مطئنا تاثیر کار کانون کارگردانان هم درباره این خواست
بیشتر خواهد بود».
سردبیر روزنامه «هفت صبح» درباره الزام قانونی پاسخگویی
بنیاد فارابی به این درخواست میگوید« :طبق قانون بنیاد باید
در مدت  10روز پاسخگو باشد ولی احتمال دارد .در واقع تمام
نهادهای دولتی ملزم به پاسخگویی هستند .اگر کسی در سامانه
درخواست کند ،مسئول دولتی باید در مدت  10روز جوابگو باشد.
اگرچه نمیدانم به لحاظ قانونی الزامی برای پاسخگویی به نامه
منتشر شده کانون کارگردانان در خبرگزاریها وجود داشته باشد
مگر اینکه به صورت رسمی و قانونی در سامانه ثبت شده باشد».
این یک بازی رسانهای است
کیوان کثیریان منتقد سینمایی درباره تاثیر درخواست کانون
کارگردانان توضیح میدهد« :شفافیت سازی در قدم اول پسندیده
است اما از آنجا که ما به این روند عادت نداریم ،برایمان قدری
عجیب است .در حالی که باید معلوم شود کی چقدر حمایت شده
که اصال بد نیست و چه کرده که اتفاقا همین مهم است .ظاهرا
بعضی حمایت شدهاند اما فیلمی ساخته نشده است .مثال از این
وامها هزینه گرین کارت آمریکا تامین شده است .در همین راستا

آگهي مزایده عمومی اجاره امالک مازاد
اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

آگهی دعوت سهامداران شرکت مرغ واروک (سهامی خاص)ثبت شده به شماره

آموزش و رپورش استان بوشهر

رديف

موضوع

آدرس

قیمت پايه كارشناسی اجاره
ماهیانه/قیمت ملك به ريال

مبلغ ضمانت نامه شركت
در مزايده به ريال

1

اجاره بخشی از فضای
پژوهشگاه معلمان

بوشهر – روبروی ضلع
غربی پاساژ ملت

6/000/000

3/600/000

2

اجاره بخشی از فضای دايره
كتاب

بوشهر – بلوار طالقانی-
جنب نمايندگی سايپا

5/000/000

3/000/000

3

اجاره بخشی از فضای هنرستان
حاج جاسم بوشهری

بوشهر  -چهار راه
دادگستری

57/000/000

35/000/000

هزينه درج آگهی و كارشناسی رسمی دادگستری فراخوان به عهده برنده مزايده می باشد.
هريــك از رديــف هــای جــدول فــوق حکــم قــرارداد واحــد داشــته و دارای پیشــنهاد قیمــت مجــزا
مــی باشــد.
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فیلمبرداری «فانفار» با همکاری عوامل «التاری»
صدرا امانی فیلمبرداری دومین فیلم کوتاه خود را با نام «فانفار» به
تهیهکنندگی امیر بنان و با همکاری تعدادی از عوامل و بازیگران «التاری»
به پایان رساند.
به گزارش روابط عمومی «فانفار» ،فیلمبرداری این فیلم کوتاه هفته گذشته در تهران
آغاز و پس از پنج روز ،همزمان با عید مبعث به پایان رسید .مهدی زمین پرداز و مهیار
راحتطلب بازیگران اصلی این فیلم هستند که جلوی دوربین هادی بهروز رفتهاند.
صدرا امانی د ر فیلمهای سینمایی «ماجرای نیمروز» و «التاری» دستیا ر محمدحسین
مهدویان بوده است .او دانشآموخت ه کارگردانی سینما در موسسه کارنامه بوده و
«فانفار» دومین فیلم او در مقام کارگردان است .همچنین مهدی زمینپرداز و هادی
بهروز در سه فیلم تحسین شده «ایستاده در غبار»« ،ماجرای نیمروز» و «التاری» و
همچنین سریال «آخرین روزهای زمستان» به عنوان بازیگر و مدیر فیلمبرداری حضور
داشتند« .فانفار» به تهیهکنندگی امیر بنان در حال تولید است که عالوه بر جانشینی
تهیهکننده «ایستاده در غبار» ،مجری طرح «التاری» و همچنین تهیهکننده سریال
«گیلهوا» است .عالوه بر این ،محسن دارسنج که برای طراحی چهرهپردازی فیلمهای
«ماجرای نیمروز»« ،بارکد» و «همه چیز برای فروش» سه تندیس از جشنهای
خانه سینما و انجمن منتقدان دریافت کرده ،طراحی چهرهپردازی این فیلم کوتاه
را برعهده دارد .بر اساس این گزارش ،عوامل تولید فیلم کوتاه «فانفار» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان :صدرا امانی ،مدیر فیلمبرداری :هادی بهروز ،طراح گریم :محسن
دارسنج ،دستیار اول و برنامهریز :محسن جعفرزاده ،دستیار دوم :محسن حمیدزاده،
منشی صحنه :الدن رحمتی ،صدابردار :میثم حسنلو ،طراح صحنه :میثم خانجان،
طراح لباس :بهاره ارجمندی ،دستیار فیلمبردار :مهران ممدوح ،گروه فیلمبرداری:
ناصر میرخانی ،تیام کیانی ،مهدی نیرومند ،امیر ساکی و حسین شباهنگ ،دستیار
گریم :مهرنوش سلیمی ،دستیار صدابردار :علی فضلی ،فیلمبردار پشتصحنه :یوسف
سلیمی ،عکاس :مجید طالبی ،مدیر تدارکات :ابراهیم بصیری ،مدیر تولید :اسماعیل
کلبیآبادی ،تهیه کننده :امیر بنان ،بر اساس طرحی از :کمیل خطیب ،مشاور رسانهای:
سیدمحمدصادقلواسانی.
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اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر در نظــر دارد بخشــی از امــاک مــازاد خــود را مطابــق جدول
ذيــل از طريــق مزايــده عمومــي بــه متقاضیــان واجــد شــرايط بــه صــورت اجــاره ای واگــذار نمايــد لــذا
از متقاضیــان واجــد شــرايط دعــوت مــي گــردد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــا واريــز فیــش واريــزي
بــه مبلــغ  300/000/-ريــال بــه حســاب ســیبا بــه شــماره  2170091055000بانــك ملــي شــعبه گلشــن
بوشــهر تحــت عنــوان تمركــز وجــوه درآمــد متفرقــه اســتان بــه اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان
بوشــهر مراجعــه و يــا بــه نشــاني اينترنتــي  http:// bushehr.medu.irمراجعــه نماينــد .
مهلت دريافت اسناد فراخوان  :از تاريخ انتشارنوبت دوم آگهي فراخوان بمدت  3روز مي باشد .
زمــان تحويــل اســناد مزايــده  :از آخريــن مهلــت تعییــن شــده جهــت دريافــت اســناد فراخــوان بــه
مــدت  10روز مــي باشــد.
زمان بازگشايي اسناد مزايده  :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1397/2/11مي باشد.
نشــاني محــل تحويــل اســناد مزايــده  :بوشــهر– خیابــان شــهید عاشــوري– خیابــان شــهید آوينــي-
دبیرخانــه اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر

تاريخ انتشار نوبت اول 97/01/27 :

 1200میلیون گرفتند اما فیلمی ساخته نشد .چنین مواردی با
شفافیت مشخص میشود ،با رودربایستی و الپوشونی جا را برای
فساد باز میکنیم».
رئیس انجمن مرکزی کانون نویسندگان و منتقدان عملکرد
بنیاد فارابی را در سالهای اخیر اینگونه ارزیابی میکند:
«سینمای ایران در هر شرایطی دولتی است .وقتی از دولت پول
گرفته میشود و برنمیگردد به قولی وامهای بدون بازگشت زیاد
میشود ،اینجا است که تبعیض به وجود میآید .اتفاقا کسانی
که وامهای اینچنینی میگیرند بیشتر ادعای استقالل دارند .در
واقع از آنجا که میدانند اعالم نمیشود خیالشان راحت است.
پس فریاد سر میدهندکه تا به حال جز از جیب مبارکشان
خرج نکرد هاند».
کثیریان همچنین درباره الزام بنیاد به پاسخگویی نامه منتشر
شده ،توضیح میدهد « :در این نامه درخواستی داده شده اما
سوالی پرسیده نشده است .بنابراین بنیاد فارابی میتواند ادعا کند
که در گزارش بعدی با شفافیت عمل کند .نکتهای که وجود دارد
این است که شفافیت خوب است ولی اگر منجر به یک حرکت
مقطعی شود و در برههای فضا را متشنج کند به نتیجه نمیرسد.
با ادامه این روند دم فساد کنده میشود».
او در ادامه نیز درباره علت این درخواست رسانهای از سوی
کانون کاگردانان به جای ثبت رسمی آن در سامانه بیان میکند:
«رسانه به عنوان عنصر مهم نقش بازی میکند .یعنی افکار
عمومی بدانند کانون کارگردانان خواستار شفافیت است .این
یک حرکت از بازی شطرنج است .در واقع شما افکار عمومی
را متوجه میکنید که به عنوان صنفی که اعضای آن بیشترین
وام را گرفتهاند راضی به شفافیت هستید .بنابراین این یک بازی
رسانهای است که افراد اعالم موضع میکند».

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/01/28 :

اداره اطاع رسانی و روابط عمومي آموزش و پرورش
استان بوشهر

شبکهنصاب
اصالحبه حد
۱۳۹۷/۱/۵
العاده تاریخ
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی بطور فوق
معابر شهری شهر شهربابک (چاپ اول)
توسعه و
خدمات
ایرج راد:
نرسیده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مرغ واروک (سهامی خاص ) دعوت
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت که در
خانه تئاتر مال من نیست
ساعت  ۱۵مورخ  ۱۳۹۷/۲/۱۰به آدرس سنندج ابتدای شهرک سعدی ساختمان
اداری مالی شرکت مرغ واروک کد پستی  ۶۶۱۷۹۳۹۱۳۷تلفن ۳۳۶۶۹۴۰۲
ایرج راد با اشاره به اینکه هرکسی درباره امور مالی خانه تئاتر مسئله دارد به
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
مراجع ذیربط شکایت کند ،تاکید کرد« :خانه تئاتر متعلق به من نیست و هر
دستور جلسه :
وقت خواستند مجوز آن را میدهم تا فرد دیگری را به عنوان مدیرمسئول
_۱انتخاب اعضای هیات مدیره
_۲انتخاببازرسین
انتخابکنند.
_۳انتخابروزنامهکثیراالنتشار
به گزارش ایسنا ،مدیرعامل پیشین خانه تئاتر درباره سند ساختمان جدید خانه
_۴تصویب تراز و حساب سود و زیان منتهی به سالهای  ۹۴و ۹۵
تئاتر که  ۲۵فروردین ماه افتتاح شد و نیز بحثهایی که پیش از این درباره مالکیت
هیئت مدیره شرکت مرغ واروک

آگهی حصروراثت

آقــای قبــاد گوزلــی مالباشــی دارای شناســنامه بشــماره  1562بــه شــرح پرونــده کالســه 97-59
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کاظــم
گوزلــی مالباشــی بــه شــماره شناســنامه 712در تاریــخ  97/1/3در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :بهــروز گوزلــی مالباشــی بــه ش ش
1137پســرمتوفی -2لطیــف گوزلــی مالباشــی بــه ش ش 463پســرمتوفی -3امیــن گوزلــی مالباشــی
بــه ش ش 1561پســرمتوفی -4قبــاد گوزلــی مالباشــی بــه ش ش 1562پســرمتوفی -5حمیــد
گوزلــی مالباشــی بــه ش ش 1450252001پســرمتوفی -6فرحــروز گوزلــی مالباشــی بــه ش ش
4دخترمتوفی-7فریبــا گوزلــی مالباشــی بــه ش ش 80دخترمتوفــی -8فرحروزگوزلــی مالباشــی به ش ش
21دخترمتوفی-9لیالگوزلــی مالباشــی بــه ش ش 147دخترمتوفــی -10زینــب گوزلــی مالباشــی بــه ش
ش 1451129394دخترمتوفــی -11عظمــت فرضعلیــزاده میــرک بــه ش ش 1547همســرمتوفی اینــک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد هــر کــس اعتــراض
دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود
از درجــه اعتبــار ســاقط و باالاثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه 11شورای حل اختالف شهرستان اردبیل
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  96/12/19 – 9660318020003739هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا رضائــی نودهــی فرزنــد عبدالحســین بشــماره شناســنامه  20صــادره از
و کدملــی  2691337131بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ خانــه و محوطــه بــه مســاحت  509/70مترمربــع
پــالک  2946فرعــی از  142اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
عبدالحســین رضائــی نودهــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پس 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 یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم
دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/27 :

کفیل ثبت اسناد و امالک کالچای
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این مجموعه به نام خودش مطرح بوده ،بیان کرد« :سند این ساختمان نه شریک دارد
و نه سهامدار .به اسم هیچ کس نیست جز خانه تئاتر .هر آجری هم که خریداری
شده به اسم تئاتریها بوده است .راد درباره موضوع تشکیالتی خانه تئاتر گفت« :هیچ
کدام از چیزهایی که خریداری شده به اسم من نیست بلکه به اسم خانه تئاتر است.
اصأل نمیدانم چرا تصور میشود موسسه بودن خانه تئاتر بد است در حالی که خانه
سینما و خانه موسیقی هم موسسه هستند و فردیت در آنها جایی ندارد ».وی ادامه
داد« :خانه تئاتر و موسسات دیگر زمان تاسیس باید یک نفر را به عنوان مدیرمسئول
معرفی میکردند که درباره تمام مسائلی که آنجا اتفاق میافتد پاسخگو باشد و این
فرد صاحب آن موسسه نیست ،یعنی در اولین فرصت صاحب امتیاز ک ه در اینجا هیات
مدیره و خانه تئاتر است میتواند او را برکنار کند ولی مجمع عمومی باز هم باید یک
نفر دیگر را انتخاب کند چون نمیتواند بدون مدیر مسئول باشد و این درست مثل
موقعیت مدیرعامل است که در واقع کارمند خانه تئاتر است ».او با تاکید براینکه این
تعاریف گاهی به اشتباه مطرح میشود ،گفت« :بزرگترین جایگاه حقوقی این موسسات
طبق اساسنامه مجمع عمومی است و است تشکیالت متعلق به کسی نیست ».راد
در پاسخ به اینک ه بیشتر انتقاداتناشی از این است که گفته میشود اصل مجوز خانه
تئاتر به اسم یک نفر است و این ممکن است مشکالتی را ایجاد کند ،یا لحنی گله مند
اظهار کرد« :مگر مجوز به اسم من نیست؟ من همینجا میگویم که خانه تئاتر مال من
نیست ،هر وقت خواستید مجوز را میدهم تا هر کسی را که میخواهید مدیرمسئول
کنید .اینها همه شایعه است مگر میشود چنین جایی برای من باشد؟ من در زمان
تشکیل خانه تئاتر انتخاب شدم و خودم متقاضی نبودهام که چنین جایی را داشته
باشم ».او اضافه کرد که خانه تئاتر میتواند فعالیت صنفی داشته باشد و در کنار آن
یک سری فعالیت فرهنگی و هنری هم انجام دهد .راد درباره مسائل مالی خانه تئاتر نیز
گفت« :وقتی برای یک تشکل میخواهید حسابی باز کنید باید اساسنامه ،شماره ثبت،
مجوز ارشاد و اسامی افرادی که از سوی هیات مدیره معرفی میشوند به بانک معرفی
شود تا بانک بپذیرد ضمن اینکه ما هر سال به وزارت دارایی اسناد خود را ارائه میدهیم
و اظهارنامه مالیاتی پر میکنیم یعنی اگر اینطور نباشد اصال برای ادامه فعالیت به
مشکل برمیخوریم ».او افزود« :از زمانی که من بودم تمام اسناد را به درستی حفظ
کردم و بارها حسابرسی شده است .به همین دلیل نمیدانم برخی حرفهایی که گفته
میشود بر چه اساس است ولی هیچ وقت نخواستم وارد شوم اما همیشه گفتهام اگر
کسی در این خصوص شکایتی دارد و فکر میکند در امور مالی مسئله خاصی وجود
دارد به مراجع مربوط شکایت کند و اگر اشکالی وجود داشت هر تصمیمی که الزم
است گرفته میشود».

