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آیا افزایش مخاطب در دوران پساکرونا توانسته مشکالت سینمادارها را کاهش دهد؟

سعیدزمانیان:

سعید زمانیان فیلمساز میگوید در سال جاری
هزینه تولید فیلم کوتاه به  ۳۰۰میلیون تومان رسیده
است.
سعید زمانیان کارگردان فیلم کوتاه «سوربز»
که با حضور در جشنوارهها مختلف بین المللی
توانست موفقیتهایی را بدست آورد ،در گفتگو
با خبرنگار مهر گفت :در حال حاضر شرایط تولید
فیلم کوتاه با توجه به گرانیهای موجود و فشارهای
اقتصادی که همه ما آن را تجربه کردهایم بسیار
سخت شده و اگر بخواهیم یک فیلم کوتاه آن هم
در سطح یک اثر استاندارد تولید کنیم باید هزینه
باالیی برای تولید آن در نظر بگیریم .وی بیان کرد:
درباره میزان افزایش بودجه تولید یک فیلم کوتاه در
سال جاری ،میتوانم بگویم که فیلم کوتاه «سوربز»
در سال  ۱۳۹۸با بودجه  ۶۰میلیون تومانی ساخته
شد ،اما اگر بخواهیم امسال یک فیلم کوتاه که
استانداردهای الزم برای حضور در جشنوارههای
خارجی را داشته باشد ،تولید کنیم باید بودجهای
نزدیک به  ۳۰۰میلیون تومان هزینه کنیم .این
کارگردان فیلم کوتاه ادامه داد :به همین دلیل
تهیه و یا سرمایه گذاری برای فیلم کوتاه بخصوص
توسط بخش خصوصی به یک ریسک تبدیل شده
و اگر هم تهیه کنندگانی در این حوزه وجود دارند
به خوبی میدانند که ممکن است هیچ بازگشت
سرمایهای برای فیلم کوتاه وجود نداشته باشد.
وی توضیح داد :البته این را هم باید بگویم که اگر
یک اثر کوتاه به خوبی و با استانداردهای الزم تولید
شود میتواند در بازگشت سرمایه موفق باشد .اما
مساله این است که مگر چند فیلم کوتاه میتواند
در این زمینه موفق باشد؟ به همین دلیل فیلم کوتاه
نیازمند حمایت از سوی نهادهای داخلی است.
زمانیان گفت :در واقع بسیاری از بخشهای
صنعتی در کشور میتوانند از تولید آثار کوتاه
حمایت کنند ،حتی نهادها و یا مراکز فرهنگی با
مسئولیتهای اجتماعی ،میتوانند در این زمینه
ورود پید کنند .چرا که فیلم کوتاه عرصهای است
که میتواند در سطح جهانی بسیار موفق باشد.
وی ادامه داد :بسیاری از کارگردانان جوان ،جدی
و موفق سینمای امروز ایران از جمله برادران ارک،
محمد کارت ،پدرام دوماری ،کاوه مظاهری و …
همگی از جریان فیلم کوتاه وارد عرصه سینمای بلند
شدند و این نشان میدهد که جریان فیلم کوتاه در
سینمای ایران ،یک جریان بسیار مهم و جدی است
که میتواند اتفاقات خوبی رقم بزند.

انتشار نخستین طراحیهای
«رولینگ» از «هری پاتر»

سالنهای سینما همچنان در کما

هزینه تولید فیلم کوتاه به
۳۰۰میلیون رسید
از سال اواخر قرن سیزدهم که اولین مکانهای
نمایش فیلم در کشور پا گرفت ،دهها سینمای بزرگ
و کوچک با فیلمها ،آپاراتخانهها و آپاراتچیهایشان
ی هنوز نشانی مانده و بعضی
آمدند و رفتند ،از بعض 
دیگر تنها خاطرهای دور هستند که شاید به سختی
نامشان را به خاطر بیاوریم .اما به هر روی با همه
پستی و بلندیها و با همه رکودها سینما داشت
روزهای خوبی را تجربه میکرد ،سالنهای پر،
سانسهای فوقالعاده و فروش قابل توجه .همه چیز
خوب پیش میرفت .سینما رفتن به عادتی پرطرفدار
بین جوانان تبدیل شده بود اما ناگهان ویروسی
میکروسکوپی همه چیز را به هم ریخت .اسفند سال
 98اعالم شد ویروس کرونا که از چند وقت قبلتر
در چین شیوع پیدا کرده بود ،به کشور ما هم رسیده
است .قدرت انتقال این ویروس چنان بود که ناگهان
تمام تجمعات و فعالیتهای جمعی تعطیل شدند .به
همین دلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در همان
اسفند ماه اعالم کرد که کلیه فعالیتهای فرهنگی
و هنری مانند سینما رفتن تا اطالع ثانوی به حالت
تعلیق درمیآید ،تعلیقی که حدود  4ماه طول کشید.
اوایل همه امید داشتند با رعایت فاصله اجتماعی و
قرنطینههای خانگی به زودی این ویروس از کشور
رخت ببندد اما اینطور نشد.
در این میانه ،اکران آنالین به میدان آمد تا حداقل
صنعت سینما زنده بماند تا شاید روزی برسد که
سالنهای سینما دوباره رنگ شلوغی را به خودشان
ببینند.
حاال تعداد کشتههای این ویروس منحوس به کمتر
از انگشتان یک دست در روز رسیده و پای مخاطبان
برای بار دیگر به سینماها باز شده اما افزایش قیمت
بلیت در کنار فشار اقتصادی سبب شده تا این تعداد
مخاطب کمتر از اندازهای باشد که به کار دخل و خرج
سینمادارها بیاید و حاال به نظر میرسد که هنوز هم
صداهایی از تغییر کاربری سینماها شنیده میشود.
در دو سال گذشته خبر تعطیلی یا تغییر کاربری چند
سینمای قدیمی سر و صدای زیادی داشت و خیلیها
را برای نابودی نوستالژیهای سینماییشان اندوهگین
کرد ،اما رکود اقتصادی سینما در کنار هزینههای باالی
نگهداری و تجهیز سالنها ،در دوران کرونا تشدید شد
و فقط سال قبل حدود  20سینمادار متقاضی انحالل
یا تغییر کاربری سالنهای خود شدند.
برای رسیدگی به وضعیت این سینماها و
درخواستهای ارائه شده ،کمیتهای در سازمان
سینمایی وجود دارد که تاکنون با چند درخواست
موافقت کرده است.
طبق پیگیریها از انجمن سینماداران و براساس
فهرست موجود در آنجا ،سینماهای صحرا ،پایتخت،
پردیس کیان ،ماندانا ،ایران ،عصر جدید ،پارس،
حافظ ،میالد و کارون در تهران و سینما دریا در آستارا،
مهتاب در قزوین ،عصر جدید در اراک ،مصلینژاد در
جهرم ،کیهان در درود ،ساویز در کرج ،گل سرخ در

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/11/14 – 140060318008005067هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســید حســین موســوی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه
 426صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  366/30مترمربــع بــه شــماره
پــالک  246فرعــی قســمتی از پــالک  1فرعــی از  85اصلــی واقــع در میــان پشــته بخــش  29گیــالن
خریــداری از ســید طالــب موســوی میــان پشــته گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 ایــن اداره تســلیم 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  16 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  :روز شــنبه  1401/02/10تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1401/02/26 :

سرپرست ثبت اسناد و امالک رودسر – رمضان قربانی 5772

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/12/24 – 140060318008005774هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای نعمــت جعفــری رودســری فرزنــد داود بــه شــماره
شناســنامه  8صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
97/58مترمربــع قســمتی از قطعــه  329تفکیکــی بــه پــالک  5فرعــی از  212اصلــی واقــع در قریــه ولیســه
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 ایــن اداره تســلیم 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 الــف 144
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز یکشنبه 1401/02/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز دوشنبه 1401/02/26

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – رمضان قربانی 5809

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای حمــزه شــمس دارای شناســنامه شــماره  357بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  87/1401ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه امیرالســادت
هفشــجانی بشناســنامه  4129در تاریــخ 1383/7/26اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه  -1حمــزه شــمس ش ش  -2 ، 357فرخنــده شــمس هفشــجانی
ش ش  -3 ، 152قمرشــمس هفشــجانی ش ش  -4 ، 6651منیــژه شــمس هفشــجانی ش ش -5 ، 5802
نازنیــن شــمس هفشــجانی ش ش  -6 ، 6460شــهین شــمس هفشــجانی ش ش  221فرزنــدان متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم
داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی
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آگهی ابالغ

کد ابالغیه  276619911261058 :نوبت جلسه 2 :
خوانــده گرامــی :شــرکت چنــد منظــوره بســیجیان غــرب بــه کارفرمایــی /مدیــر مســئولی /مدیــر تصفیه :شــرکت چند
منظــوره بســیجیان غــرب  .بــه نشــانی نــام اســتان __ نــام شهرســتان __ نشــانی _ کدپســتی ؛ ندارد
شماره تلفن همراه ؛ ندارد
نظــر بــه اینکــه دادخواســتی بــرای شــما در اداره تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی مطرح شــده اســت بــرای اطــالع از مفاد
آن و زمــان و مــکان حضــور در جلســه رســیدگی الزم اســت در ســامانه جامــع روابــط کار ثبــت نماییــد .بدیــن منظــور
چنانچــه تاکنــون اقــدام بــه ثبــت نــام در ســامانه جامــع روابــط کار ننمــوده ایــد بــا همــراه داشــتن کارت ملــی بــه
یکــی از دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعــه و ثبــت نــام نماییــد .ســپس بــرای مشــاهده دادخواســت مربــوط بــه صفحــه
شــخصی خــود در ســامانه رجــوع نماییــد.
راهنمــای ورود بــه ســامانه ؛( پــس از احــراز هویــت و ورود بــه ســامانه بــر روی گزینــه پنجــره واحــد خدمــات کلیــک
کــرده ســپس گزینــه پنجــره خدمــات را انتخــاب نماییــد  .از نــوار اداره کل روابــط کار  ،دریافــت دعوتنامه /حکم جلســه
رســیدگی بــا کــد ابالغیــه را بــا کلیــک بــر روی گزینــه شــروع انتخــاب نماییــد و در فــرم ظاهــر شــده درخواســت
دریافــت دعوتنامــه جلســه رســیدگی بــا کــد ابالغیــه را انتخــاب نموده و کــد ابالغیه درج شــده در ایــن برگــه را در کادر
کــد ابالغیــه موجــود وارد نماییــد ســپس بــه قســمت تمــام وظایــف رجــوع نماییــد ).
تذکــر  -1ثبــت نــام اشــخاص حقوقــی در ســامانه مســتلزم همــراه داشــتن تصویــر آخریــن روزنامــه رســمی شــامل نام
مدیــر عامــل و نشــانی قانونــی شــخص حقوقی اســت.
تذکــر -2عــدم ثبــت نــام در ســامانه یــا عــدم حضــور در جلســه رســیدگی مانــع رســیدگی و صــدور رای نخواهــد بــود .
لــذا موکــدا توصیــه مــی شــود بــه منظــور شــرکت در جریــان رســیدگی و احقــاق حقــوق خــود نســبت بــه ثبــت نــام
در ســامانه جامــع روابــط کار و شــرکت در رونــد دادرســی اقــدام فرماییــد  .لطفــا مــدارک خــود را عــالوه بــر بارگــذاری
در ســامانه جهــت ارائــه در روز جلســه رســیدگی بــه همــراه داشــته باشــید.
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فرهنگوهنر

بهروز جمشید مفید
مدیر اداره کار و رفاه اجتماعی منطقه 6062

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/12/28 – 140060318008005783هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض محســن قربــان نیــا فرزنــد اســماعیل بــه شــماره شناســنامه  42صــادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  261/81مترمربــع بــه شــماره پــالک
 1040فرعــی قســمتی از قطعــه  25تفکیکــی از  70اصلــی واقــع در قریــه دریاوارســر بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود 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 ایــن
اداره تســلیم 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 انتشار نوبت اول  :روز یک شنبه  1401/02/11تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز دو شنبه 1401/02/26

گروه فرهنگ و هنر – این روزها که فیلمها یکی یکی روی پرده نقرهای میروند و آمار فروششان منتشر میشود ،شاید به نظر برسد که کمکم سالنهای
سینما هم رونق میگیرند .اما بر خالف آنچه تصور میشود زخم کرونا بسیار عمیقتر از اینها بر تن سالنداری سینما نشسته است .چون هنوز هم کم
نیستند سالنهای سینمایی که تعطیل شوند یا تغییر کاربری بدهند.

بسیاری از
سالنهای
قدیمی به لحاظ
بافتجغرافیایی
شرایط
مساعدی
ندارند و در
تهران بیش
از  10سینما
درخواست
تغییر کاربری یا
انحالل داد هاند
بندرانزلی ،پرشین مهرشهر در کرج و طلوع در فومن از
جمله متقاضیان برای انحالل یا تغییر کاربری هستند.
در این باره محمدرضا صابری  -سخنگوی انجمن
سینماداران  -میگوید :بسیاری از سالنهای قدیمی
به لحاظ بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند و در
تهران بیش از  10سینما درخواست تغییر کاربری یا
انحالل دادهاند .این سینماها ابتدا درخواست خود را
به انجمن سینماداران ارائه میکنند و پس از بررسی
انجمن چنانچه مشکلی نباشد به سازمان سینمایی
معرفی میشوند تا در کمیته مروبط برای این مسئله
بررسی شوند.
در بین این سینماها« ،عصر جدید» یکی از
سینماهایی است که طبق گفته محمدقاصد اشرفی -
رییس انجمن سینماداران  -که عضو کمیته مربوط به
این موضوع در سازمان سینمایی نیز است ،درخواست
انحالل داشته و با این درخواست هم موافقت شده
است.
اشرفی میگوید :برای تغییر کاربری باید ابتدا
تفاهمی صورت بگیرد که قرار است به جای آن سینما
چه چیزی احداث شود و معموال سینمادار براساس
موقعیت مکانی برای کاربری تجاری یا اداری تصمیم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا
مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و
امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .شــروین مجیــد زاده فرزنــد مختــار بــه شــماره شناســنامه  405بــه شــماره
ملــی  2619715539در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر کارگاه موزائیــک ســازی و محوطــه کاربــری
بــا کســر معبــر احتمالــی دارای کاربــری مســکونی بــه مســاحت  328/45مترمربــع از  11فرعــی از  1788اصلــی
واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یوســف مجیــد زاده  -2شــروین مجیــد زاده
فرزنــد مختــار بــه شــماره شناســنامه  405بــه شــماره ملــی  2619715539در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر کارگاه موزائیــک ســازی و محوطــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی دارای کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  328/45مترمربــع از  12فرعــی از  1788اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی یوســف مجیــد زاده  -3تــازه گل بابــازاده زاده فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  1091بــه شــماره
ملــی  1464801411در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی
دارای حرایــم لولــه گاز بــا اســتعداد توریســتی بــه مســاحت  343/16مترمربــع از  1269فرعــی مفــروزی از 281
از  1اصلــی واقــع در قریــه چلونــد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی پاکیــزه فیــض الهیــان  -4رضــا
اهنــی فرزنــد رســول بــه شــماره شناســنامه  657بــه شــماره ملــی  2619694159در دو ســهم مشــاع از پنــج
ســهم ســه دانــگ مشــاع بــه اســتثنای بهــای ثمینــه عرصــه و اعیــان ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع از  3035فرعــی از
 6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی  -5عطــا آهنــی فرزنــد
رســول بــه شــماره شناســنامه  2610026481بــه شــماره ملــی  2610026481در دو ســهم مشــاع از پنــج
ســهم ســه دانــگ مشــاع بــه اســتثنای بهــای ثمینــه عرصــه و اعیــان ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع از  3035فرعــی
از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی  -6ســیما آهنــی
فرزنــد رســول بــه شــماره شناســنامه  140بــه شــماره ملــی  2619669952در یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم
ســه دانــگ مشــاع بــه اســتثنای بهــای ثمینــه عرصــه و اعیــان ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ
مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع از  3035فرعــی از 6
اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی  -7ســعیده آهنــی فرزنــد
بهمــن بــه شــماره شناســنامه  122بــه شــماره ملــی  2619647606در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع
از  3035فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی
 -8صفیــه آهنــی فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه  122بــه شــماره ملــی  2619647606در یــک دانــگ و نیم
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت
 1923/95مترمربــع از  3035فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
حســین آهنــی -8صفیــه آهنــی فرزنــد رســول بــه شــماره شناســنامه  130بــه شــماره ملــی 2619623480
در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر
کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع از  3035فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی -9ســیمین حســین نــژاد کوملــه فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه
 51521بــه شــماره ملــی  0032840861در بهــای ثمینــه عرصــه و اعیــان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر درختــان مثمــر و غیــر مثمــر کاربــری بــاغ بــه مســاحت  1923/95مترمربــع
از  3035فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین آهنــی
 -10فرهــاد بابــازاده فرزنــد بابــک بــه شــماره شناســنامه  0017232317بــه شــماره ملــی  0017232317در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی و الباقــی دارای کاربــری باغــات بــه
مســاحت  443/50مترمربــع از  5636فرعــی از  7اصلــی واقــع در عبــاس ابــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی داداش یزدانــی گلشــن  -9بنفشــه پیــر نیــا فرزنــد اســالم بــه شــماره شناســنامه  31بــه شــماره
ملــی  1466937157در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت
 257/29مترمربــع از  5700فرعــی از  7اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
ســتاره علیــزاده عنبــران  -10بــرات تقــی زاده ســلمانی فرزنــد اروج بــه شــماره شناســنامه  18بــه شــماره ملــی
 2619825725در دو نیــم شــعیر مشــاع از نــود و شــش شــعیر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــا رعایــت حرایــم بــه مســاحت ششــدانگی  2344/35مترمربــع از  1477فرعــی
از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اروج تقــی زاده ســلمانی -11
خانــم تــاج کریمــی جــز فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه  64211بــه شــماره ملــی  1371735212در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری میکونــی و الباقــی کاربــری باغــات بــا کاربــری
حریــم کوچــه بــه مســاحت ششــدانگی  314/66مترمربــع از  363فرعــی از  15اصلــی واقــع در قریــه خانــه هــای
اســیاب بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نبــی علــی رزمیــان  -12علــی نامــی دمیرچــی فرزنــد
ســعید بــه شــماره شناســنامه  5655بــه شــماره ملــی  1467411574در ششــدانگ یــک قطعــه مشــتمل
بــر یکبابخانــه احداثــی کاربــری مســکونی بــه مســاحت  900/38مترمربــع از  258فرعــی از  19اصلــی واقــع در
صیــاد لــر بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد  ،علــی  ،ولــی جملگــی شــرق گــرد  -14اصغــر
جحــازی فرزنــد فتــح الــه بــه شــماره شناســنامه  100899بــه شــماره ملــی  1461006740در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــاغ مشــتمل بــر خانــه دو طبقــه و محوطــه کاربــری مســکونی الباقــی مزروعــی بــه مســاحت
 425مترمربــع از  373فرعــی از  28اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی یونــس نــور پــور
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  907/71.تاریخ انتشــار نوبــت اول
 1401/02/11 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1401/02/26 :

سرپرست ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن عباس پور 5803

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 958ن 16ایــران  95بــه شــماره
موتــور  124K1338939و شــماره شاســی  NAAM01CEXKK156576مــدل  1398برنــگ نقــره ای بنــام اویس
ســپاهی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 6060

مفقودی

ســند تــک بــرگ موتــور ســیکلت احســان  125به شــماره انتظامــی  71347ایــران  823به شــماره موتــور 14488993
و شــماره تنــه  24850مــدل  1399برنــگ قرمــز بنــام ذاکــر بلــوچ مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد.

(چابهار) 6061

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 682ج 72ایــران  26بــه شــماره موتــور
 3489273و شــماره شاســی  S141228919751مــدل  1389برنــگ نــوک مــدادی بنــام مهــدی کریمــی مفقــود و
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 6062

سرپرست اداره ثبت اسناد رودسر – رمضان قربانی 5804

مفقودی

مفقودی

بــرگ کمپانــی موتورســیکلت انژکتــوری سیســتم کویــر تیــپ 150مــدل 1399رنگ مشــکی به شــماره پــالک -525
 97839بــه شــماره موتــور  0150N3C019315و شــماره تنــه  N3CCDEF10LED01689بــه نــام امیرحســین
شــاهمحمدیان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قزوین 6058

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 516ق 67ایــران  95بــه شــماره
موتــور  124K0524543و شــماره شاســی  NAAM01CXER064380مــدل  1393برنــگ نقــره ای مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 6063

میگیرد ،اما نکته مهم اینجاست که سینما در شرایط
فعلی سوددهی ندارد .به هر حال هر مکانی که برای
فعالیتی دایر میشود باید توجیه اقتصادی هم داشته
باشد .در حال حاضر ما نمیتوانیم سینماها را طریق
درآمد فیلمها اداره کنیم و خرج تأمین تجیهزات،
صندلی مناسب و چیزهای دیگر واقعا باالست و
در این وضعیت سینماهای قدیمی را هم نمیتوان
بازسازی کرد.
او که خودش برای انحالل سینما ماندانا درخواست
داده بود ولی درخواستش رد شده است ،ادامه
میدهد :اینجا دولت باید تصمیم بگیرد که آیا
میخواهد سینما داشته باشد یا خیر ،مثال بخاطر ارائه
خدمات رفاهی باید عوارض و مالیات سینما حذف
شود در صورتی که سالهای سال است ما به عنوان
سینمادار سوبسید میدهیم و حاال وقت آن است که
دولت حمایت کند تا سینمادار رغبتی به تغییر کاربری
یا انحالل نداشته باشد .البته تاکید میکنم که وزارت
ارشاد به تنهایی از پس حمایت سینما برنمیآید.
وی یادآور شد :ما در این سالها فقط با عالقه
توانستیم سینماها را حفظ کنیم و تا جایی که ممکن
بود برای سرپا نگه داشتن آنها تالش کردیم اما

به بهانه نمایش «المینور»

هزینهها واقعا سرسامآور است و نمیتوان اینطور
ادامه داد.
سال گذشته وقتی خبر تعطیلی دائمی سینما عصر
جدید جدی شده بود ،انتقادهایی به این اتفاق و
حتی به مالکان سینما که هر دو تهیهکننده هستند
(عبدالله علیخانی و محمدحسین فرحبخش) وارد شد
و فرحبخش در واکنشی تند گفت :همه کسانی که از
نوستالژی این سینما صحبت میکنند دروغ میگویند
چون اگر اینطور بود در این سالها میآمدند و در
عصر جدید فیلم میدیدند.
برخی دیگر از سینمادارها معتقدند به هر حال هر
چیزی حتی اگر یک خاطره جمعی باشد ،دورهای دارد
و اصرار به حفظ آن به هر قیمتی منطقی نیست.
در سال  1399خبر صدور حکم تخریب سینما ایران
در الل هزار هم منتشر شد و سینما «بولوار» در بولوار
کشاورز هم که زمانی یکی از سینماهای مدرن تهران
بود تغییر کاربری پیدا کرد و به مرکز همایشهای
دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل شد .در کنار اینها
باید به سینماهایی اشاره کرد که سالهاست تعطیل
هستند و به مخروب ه تبدیل شدهاند و صاحبان خیلی
از آنها نیز درصدد تخریب و تغییر کاربری هستند.

نخستین نقاشیهایی که «جی .کی .رولینگ 
»
برای به تصویر کشیدن «هری پاتر » خلق کرده
بود منتشر خواهند شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،زمانی که
«جی.کی .رولینگ» کتاب «هری پاتر و سنگ
جادو » را نوشت ،شخصیتها را فقط به واسطه
کلمات خلق نکرد ،او برای این شخصیتها
تصویرگری هم کرد.
این نقاشیها در زمان چاپ کتاب در آن
منتشر نشدند ،اما اکنون به مناسبت بیست و
پنجمین سالگرد انتشار این کتاب در نسخه چاپ
جدید به همراه داستان منتشر خواهند شد.
یکی از این نقاشیها «هاگرید» ،پروفسور
«آلبوس دامبلدور » و «پروفسور «مکگوناگل»
را در کنار یکدیگر به تصویر کشیده و پنج نقاشی
کوچک نیز «خیابان دیاگون» را به نمایش
گذاشته است .تمامی این نقاشیها نخستین
احساسات «رولینگ» را نسبت به شخصیتهایی
نشان میدهند که اکنون برای کودکان سراسر
جهان شناختهشده هستند .تاکنون بیش از ۵۰۰
میلیون نسخه از مجموعه کتابهای «هری پاتر»
در سراسر جهان به فروش رسیده و به  ۸۰زبان
جهان ترجمه شده است.
«تیلور» که اکنون  ۴۸ساله است میگوید:
«اغلب از من میپرسند آیا زیر فشار و استرس
برای طراحی جلد نخستین نسخه کمر خم
کردهام؟ ...اما این سوال برای این به وجود
میآید که این روزها به سختی میتوان دورانی
را تصور کرد که کسی هیچ اسمی از «هری پاتر»
نشنیده باشد .من در سال  ۱۹۹۶دانشجوی رشته
هنر بودم ،به تازگی فارغالتحصیل شده بودم و
برای پیدا کردن نخستین تجربه تصویرگری تالش
میکردم».
نسخه جدید کتاب «هری پاتر و سنگ جادو»
به مدت یک سال برای فروش ارائه خواهد شد
و شامل توضیح درباره رازی میشود که مدتها
ذهن عالقهمندان به این داستان را مشغول کرده
است .زمانی که «تیلور» در سن  ۲۳سالگی برای
طراحی انتخاب شد ،از او خواسته شد بر روی
جلد پشتی کتاب تصویر یک جادوگر را طراحی
کند« .تیلور» میگوید برای خلق این جادوگر
قصد داشته پدر به اصطالح جادویی خودش را
به تصویر بکشد ،مردی به نام «رابرت» با کالهی
نوکتیز و یک پیپ بزرگ.
به گفته این تصویرگر ،سواالتی همچون «این
مرد کیست؟ »« ،آیا رازی در این میان وجود
دارد؟»« ،آیا این سرنخی برای اتفاقی است که
در کتابهای بعدی اتفاق خواهد افتاد؟» و «چه
چیزی در جیب کت این جادوگر مرموز وجود
دارد؟» در ذهن خوانندگان به وجود آمده بود.
«تیلور » در گفتوگویی به یکی دیگر از سواالت
طرفداران این کتاب پاسخ داد« .در جیب این
جادوگر چه چیزی قرار داشت؟»

خوانندههایی که بازیگر شدند

عطش حضور ،مقابل دوربین فیلمبرداری و دیده شدن بر روی پرده
عریض سینما ،از قدیماالیام ،مورد توجه بسیاری از خوانندگان در سراسر
جهان بوده است ،این کشش در ایران نیز پس از دورهای توقف ،طی
دهههای اخیر پای چندین خواننده مطرح را به آثار سینمایی کشیده است.
به گزارش ایرنا ،ادل ،لیدی گاگا ،هری استایل ،شر ،امینم ،ریحانا ،بیانسه،
سلنا گومز ،جنیفر هادسون ،پینک ،جسی جی ،مایلی سایرس ،ماریا کری،
مدونا ،جاستین تیمبرلیک ،هیلی استاینفلد ،النا دلری و ...تنها گوشهای
از خوانندگانی هستند که در تداوم مسیر حرفهای خود ،بازیگری را نیز
تجربه کردهاند.
این معادله در ایران نیز همسو با امواج جهانی ،در نخستین سالهای ورود
سینما به ایران و رونق صنعت فیلمسازی ،خود را نشان داد .در سالهای
پیش از انقالب ،تقریبا تمامی خوانندگان معروف آن دوران ،تجربه حداقل
یکبار حضور مقابل دوربینهای تلویزیون را چشیدند .رویهای که پس از
انقالب ،چندان به بار ننشست و تا دههها ،خوانندهها ،خواسته یا ناخواسته
جلوی دوربینهای فیلمسازی ظاهر نشدند.
این تابو اما در دهه نیمهدوم دهه  ۷۰شکسته شد و پس از آن در دهه
 ،۸۰برخی خوانندگان ،بهعنوان بازیگر ،تجربههایی را از سر گذراندند
که چندان با استقبال قابلتوجهی از سوی جامعه سینمایی و مخاطبان
سینمایی مواجه نشد .این منوال در دهه  ۹۰نیز تداوم یافت تا اینکه طی
چند سال اخیر ،همزمان با موج جدید فیلمسازی و عالقه به رونمایی از
غافلگیریهای بصری جدید ،موجی از خوانندگان ،جلوی دوربین رفتند و
اینبار این حضور ،هم به گیشه سینما و شبکه نمایش خانگی رونق بخشید
و هم با استقبال خیرهکنندهای از سوی مخاطب مواجه شد.
در ادامه نگاهی داریم به نقشآفرینی چند خواننده جلوی دوربین سینما:
نخستین خوانندهای که طی دو دهه اخیر ،حضور مقابل دوربین فیلمسازی
را تجربه کرده است شادمهر عقیلی است .جوان اول آن سالهای موسیقی
کشور که درخواستهای زیادی برای نقشآفرینی در آثار سینمایی داشت،
باالخره در سال  ۷۹پذیرفت که در پر پرواز بازی کند .تجربهای که به مذاق
او خوش آمد و در گیشه هم با استقبال قابلتوجهی همراه شد.
او یکسال بعد و درست چند ماه پیش از مهاجرت همیشگی خود ،در
شب برهنه بازی کرد که این فیلم اگرچه بعد از مهاجرت این خواننده و به
شکل مثلهشدهای به نمایش درآمد اما هرگز موفقیتهای فیلم نخست این
خواننده را به همراه نداشت .البته که هر دو فیلم ،تنها به یک استفاده ابزاری
از عقیلی بسنده کرده بودند و شاید در یک تعامل دوطرفه میشد متوجه
شد که هم عوامل آن فیلمها میدانستند شادمهر نمیتواند عمر زیادی در
دنیای بازیگری داشته باشد و هم خود عقیلی به این حقیقت ایمان آورده
بود که استعدادی در این حوزه ندارد.
رضا یزدانی تقریبا همزمان با حضور حرفهای در دنیای موسیقی ،به دنیای
بازیگری نیز لبخند زد .از همان نخستین فعالیتهای جدیاش در عالم
موسیقی ،به خواندن تیتراژ فیلمهای سینمایی عالقه نشان داد و خیلی هم
زود وارد دنیای بازیگری شد.

حضورش را در سینما با سهگانهای از مسعود کیمیایی آغاز کرد و توانست
عالوه بر بازی در حکم ،رئیس و محاکمه در خیابان ،ترانه تیتراژ پایانی این
آثار را نیز بخواند و به این ترتیب ،کرسی خود را در دنیای سینما ثابت کند.
او در  ۱۸سال تجربه بازیگری حرفهای ،تاکنون در فیلمهایی چون کیفر،
طهران  -تهران ،متروپل ،تیکآف ،خوک و خائنکشی به ایفای نقش
پرداخت.
جدیت و عزمجزم این خواننده ،مسیر وی برای هنرنمایی در تلویزیون و
شبکه نمایش خانگی را نیز فراهم کرد به طوری که وی تاکنون دو سریال
تعطیالت رویایی و از یاد رفتهها را برای تلویزیون و میدان سرخ را برای
شبکه نمایش خانگی کار کرده است و عالوه بر این ،تیتراژ بیش از  ۳۰فیلم
سینمایی ،سریال و مستند را نیز خوانده است.
رزومه بازیگری یزدانی ،به کارنامه موسیقایی وی طعنه میزند تا این
کارنامه در آینده ،قطعا قطورتر از اکنون شود.
فرزین هم یکی از خوانندگانی است که خیلی زود ،عالقمندی خود را به
دنیای بازی نشان داد .او تنها  ۲سال پس از انتشار آلبوم اول خود شراره ،در
فیلم پسران آجری به ایفای نقش پرداخت که البته به علت ناکامی فیلم و
نداشتن جایگاه ممتاز در موسیقی ،چندان دیده نشد .گرچه دیگر فیلمهای
سینمایی فرزین تا به امروز نیز کنسرت دونفره ،سگهای پوشالی و آهنگ
دونفره ،اقبال چندانی برای وی به همراه نداشته است.
اما هرچه فرزین در سینما با ناکامی مواجه شد ،در شبکه نمایش خانگی
مورد استقبال قرار گرفت .بازی در سریال عاشقانه و ایفاینقش در هیبت
یک انسان کالهبردار ،جذابیت تیپیکال بسیاری را رقم زد و سبب شد تا
همسو با استقبال مخاطبان از این سریال ،از این تیپ نیز تعریفهای
بسیاری شود.
فرزین این موفقیت را در مانکن نیز ادامه داد و توانست جایگاه خود را به
عنوان یک خواننده – بازیگر تثبیت کند اما ملکه گدایان ،اجازه نداد تا تداوم
موفقیتهای فرزین در حوزه بازیگری ادامه یابد.
البته که فرزین در این سالها ،اجرای صحنهای را نیز تجربه کرد و با این
میزان عالقمندی باید تقریبا مطمئن بود که او در آینده ،به شکلی جدی،
فعالیت در این حوزه را ادامه خواهد داد.
تنها یکبار بهعنوان بازیگر ظاهر شد که به سال  ۹۰و فیلم سینمایی
بیخداحافظی برمیگردد .فیلمی که قرار بود گوشهای از مصایب و
سختیهای زندگی واقعی رضا صادقی باشد اما به دالیلی ،دستپرورده
پرداخت دراماتیک قرار گرفت تا نتوان آن را برداشتی مستقیم از زندگی این
خواننده بندرعباسی تلقی کرد.
البته که صادقی در همان زمان ،از بیعالقگی خود به دنیای بازیگری
گفت و اعالم کرد که دیگر در هیچ فیلمی به عنوان بازیگر حضور نخواهد
داشت .عهدی که حداقل تا به امروز ،نسبت به آن وفادار مانده است.
البته که بیخداحافظی با وجود رضا صادقی و محمدرضا فروتن ،اقبال
چندانی در گیشه پیدا نکرد و در کمال تعجب ،طی تابستان سال  ،۹۱کمتر
از  ۵۰۰میلیون تومان فروخت.

