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سیمرغ مردمی جشنواره فیلم فجر که یکی از مهم ترین 
جایزه های این رویداد اســت، سال گذشــته با سامانه 
سمفا چنان دچار حاشــیه شد که اعتبار آن زیر سوال 
رفت و حاال صاحبــان فیلم ها امیدوارنــد که در دوره 
چهلم جشــنواره شــفافیت الزم در رأی گیری فیلم ها 

وجود داشته باشد.
در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر مدیریت فروش 
بلیت ها و ثبت آرای مردمی بر عهده ســامانه مدیریت 
فروش و اکران )ســمفا( گذاشــته شد تا پس از سال ها 
که خانه سینما مسئولیت رأی گیری مردمی را برعهده 
داشت، این نهاد صنفی حتی به عنوان ناظر هم دخالتی 

نداشته باشد. 
این اتفــاق در حالی رخ داد کــه تصمیم گیری  قطعی 
برای شــیوه برگزاری جشــنواره فجر و صــدور مجوز 
برای برپایی سینماهای مردمی، همه تحت تاثیر شیوع 
کرونا بود و همین موضوع برخی امور را ســخت یا کند 
پیش برد. در آن مقطع با وجود اینکه چند ســالی بود 
خانه ســینما پس از آزمون و خطاهایی به شیوه ای تازه 
برای رأ ی گیری رســیده بود از سیستم سمفا برای این 
 کار استفاده شــد، اما این ســامانه حاشیه های زیادی 

درست کرد.  
سال گذشــته تهیه کننده فیلم »ابلق« )محمدحسین 
قاسمی( در این باره پیش از اختتامیه جشنواره در پی 
بروز حاشــیه هایی که در آرای مردمــی به وجود آمده 
بود، گفت:  با اختاللی که در ســامانه ســمفا و سیستم 
رأی گیری جشــنواره فیلم فجر در بخش مردمی وجود 
دارد، به نظر می رسد وجاهت سیمرغ مردمی این دوره 

از جشنواره اعتباری ندارد.
اگرچه در نهایت همین فیلم برنده ســیمرغ بهترین اثر 
از نگاه تماشــاگران شد، اما عنوان شده بود برای برخی 
فیلم های دیگر تعداد تماشــاگرانی که در سالن سینما 
فیلمی را تماشــا کرده بودند بــا تعدادآرایی  که به آن 
فیلم اضافه شده بود تناســبی نداشت و همیین قضیه 

صحت رأی گیری را در ســامانه ای که حتی زمان بلیت 
فروشی هم مختل شده بود، در هاله ای از ابهام قرار داد.

حــاال در چهلمیــن دوره یکــی از تهیه کننده هــای 
حاضــر در جشــنواره تاکیــد می کنــد، همانطور که 
االن میــزان مخاطــب و فروش در ســینماها و حتی 
ســانس ها با جزئیات به طور کامال مشــخص اســت، 
 آراء مردمی جشــنواره فجــر هم باید شــفافیت الزم 

را داشته باشد.
علی سرتیپی - تهیه کننده فیلم »شهرک« - می گوید:  
در پروســه رأی گیری برای بهترین فیلم تماشــاگران 
جشــنواره فجر مشــکالتی وجود دارد که متاسفانه در 
ســال های قبل هم رخ می داد از جمله اینکه صاحبان 
فیلم ها بــا هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وبا خرید 
بلیت آراء فیلم های خود را باال می بردند  و این معضلی 
اســت که باید برطرف شود تا کسانی که رأی می دهند 
هم خودشان بلیت خریده باشند  و هم در سالن سینما 
حضور داشته باشند و فیلم را ببینند. او ابراز امیدواری 
کرد که امســال در دوره چهلم آراء مردمی شــفافیت 

داشته باشند.

ســال قبل درباره همین موضوع علی آشــتیانی پور که 
به مدت پنج ســال عهده دار رأی های مردمی جشنواره 
فیلم فجر با مســئولیت خانه سینما بود به ایسنا گفته 
بود:  شفافیت زمانی معنا پیدا می کند که اسناد، معتبر 
باشند و هر کسی اعتراض داشت اسناد و اطالعات قابل 

رویت را به او ارائه کنید. 
آنچه ما فکــر می کردیم پنج ســال برایش خون جگر 
خورده ایم، برای این بود که فقط کســانی تأثیر داشته 
باشــند که بیننده ی بی واسطه هســتند و کسانی که 
حتما در ســالن نمایش فیلم حضور دارند. هر کسی که 
می توانست در رأی ها تاثیر بگذارد از سبد رأی ها خارج 
می شــد و نتیجه ی نهایی چیزی بود که با چشم بسته 

می توانستیم قسم بخوریم پاک است. 
در پروســه ی شــفافیت، وجــود اســناد معتبــر باید 
برای مســئوالن اهمیت داشــته باشــد، چــون به هر 
حــال از میــان صاحبــان فیلم ها یک نفر کــه جایزه 
را می گیــرد راضــی اســت و بقیه ناراضــی و این که 
آن یــک نفر چنان صاحب حق باشــد کــه خدای او 
 هم راضی باشــد، از هــر چیزی باید بیشــتر اهمیت 

داشته باشد.
از آنجا که ســیمرغ مردمی جشــنواره فجــر به دلیل 
آنکــه از ســوی مخاطــب برگزیــده می شــود، برای 
بســیاری از ســینماگران و حتی مــردم عالقه مند به 
سینما از ســیمرغ بهترین فیلم جشنواره هم مهم تر و 
 جذاب تر تلقی می شــود شفافیت و صحت آراء اهمیتی 

چند برابر دارد. 
البته هنوز مشــخص نیســت خانه ســینما مســئول 
رأی گیری مردمی جشنواره اســت یا سامانه سمفا که 
اخیرا در اختیار موسســه سینماشهر با مدیریت هاشم 
میرزاخانــی قرار گرفتــه، ولی این انتظار هســت که 
چهلمین دوره جشــنواره فجر دیگر محل زمان آزمون 
و خطا نباشد و حرف و حدیثی در اهدای این جایزه به 

وجود نیاید.  ایسنا

گــزارش

 »موقعیت مهدی«سیمرغ مردمی را شفاف و پاک کنید!
 آماده نمایش شد

همزمــان بــا پایان مراحــل فنی فیلم ســینمایی 
»موقعیــت مهــدی« بــرای حضــور در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر، از لوگوی این فیلم سینمایی 

رونمایی شد.
همزمــان بــا پایان مراحــل فنی فیلم ســینمایی 
»موقعیت مهدی« بــه کارگردانی هادی حجازی فر 
و تهیه کنندگی حبیب والی نــژاد، لوگوی این فیلم 
که توســط محمد روح االمین طراحی شــده است، 
رونمایــی شــد. »موقعیت مهدی« اولین ســاخته 
ســینمایی هادی حجازی فر و محصول ســیمافیلم 
است که در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
در خواهد آمد. فیلمنامه »موقعیت مهدی« توســط 
هادی حجازی فر و ابراهیم امینی نوشته شده است.

در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: مهدی 
باکــری، فرمانــده لشــگر ۳۱ عاشــورا از بــرادر 
کوچک ترش حمید می خواهد علی رغم مشــکالتی 
که برایش پیش آمــده به منطقه برگردد و در کنار 
او باشد. حمید می پذیرد و همراه می شود. حاال بعد 
از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد...

هادی حجازی فر، ژیال شــاهی، وحیــد حجازی فر، 
معصومــه ربانی نیا، وحید آقاپــور و روح اهلل زمانی، 

بازیگران این فیلم هستند.
ســایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید و جانشین 
تهیه کننده: عبداهلل شــهباززاده، مدیر فیلمبرداری: 
وحید ابراهیمی، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، 
طــراح صحنه: امیــر زاغری، موســیقی: مســعود 
سخاوت دوســت، طراح لباس: بهــزاد آقابیگ، طراح 
چهره پردازی: شــهرام خلج، طراحی و ترکیب صدا: 
مهرشاد ملکوتی، حسین ابوالصدق، صدابردار: مسیح 
حدپور ســراج، طراح جلوه های ویژه میدانی: ایمان 
کرمیان، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد برادران، 
عکاس: علی نیک رفتار، دستیار اول کارگردان: وحید 
شــیخلر، منشی صحنه: محســن بهاری، بازیگردان: 

ابراهیم امینی، مجری طرح: سجاد نصرالهی.

خبــــر

آگهــی تغییــرات شــرکت شــبکه بــرق آریانا شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 199 و شناســه ملی 

 10861338092
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1400/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
1 - اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال تاتاریخ 
1402/7/17 انتخاب شــدند. آقای حامد اسدالهی به 
شــماره ملی 2680033884 وخانم مهســا غالمرضائی 
فریبــرز  آقــای  و  ملــی 2680181425  بــه شــماره 
محمدیان قاســم آباد به شــماره ملــی 2680182537 
تعیین شدند. 2- آقای کیوان رحیمی امیربنده به شماره 
ملــی 2161710575 بعنــوان بازرس اصلــی و آقای 
ضیاء رحیمی امیربنده به شــماره ملی 6319852445 
بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکســال 
مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار سیاست 
روز جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالچای )1259819(

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

برابــر رای شــماره 140060331057000314 هیــات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه 
دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم نیوشــا گیدانیان 
فرزند موسی بشماره شناسنامه 0020752326 صادره از تهران در 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت1310.32 متر مربع پالک 
1884 فرعی از9 اصلی واقع در ماهدشــت خیابان سرداران شمالی 
ســمت چپ از زمینهای مرحــوم بیات خریداری از مالک رســمی آقای 
زیاد علی بیات محرز گردیده اســت.لذا بــه منظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/11

)م الف 773( 
مهران رشیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره 140060327001000674 – 1400/8/16 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجــان  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مالک طارمی  فرزند امیدعلی  بشماره شناسنامه 798 صادره از در یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت 6268.02 متر مربع معادل هجده ،یکصدو بیست و 
پنجم شعیر مشاع از دو شعیر از 96 شعیر از پالک 77 اصلی واقع در بخش 7 زنجان 

خریداری از مالک رسمی آقای قیدار علی صفی لو فرزند علی  محرز گردیده است .
 لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،  
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/12

محمدرضا حسنی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره 140060327100000303 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 زنجان  تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا 
جعفری  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 217 صادره از یک باب ساختمان به مساحت 
129متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک844  فرعــی از 5299 اصلی واقع در 
بخش یک زنجان خریداری از مالک رسمی آقای صدقعلی کریمی  محرز گردیده است .

 لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،  
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/12

علیرضا محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اتومبیل
شــماره پرونده:140004010371000149 کالســه پرونده:140000112 
به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق یک دســتگاه اتومبیل پراید صبا رنگ یشــمی 
روغی مدل 1380 شماره پالک ایران62-771ط22 متعلق به آقای ابراهیم آهنگری 
که طبق نظر مورخ 1400/10/04 کارشــناس رسمی به مبلغ 300.000.000 ریال) 
ســیصد میلیــون ریال( ارزیابی شــده و اوصاف ماشــین بدین شــرح اســت: موتور، 
گیربکس و دیفرانســیل نیاز به تعمیر دارد؛ وضعیت الستیک ها 30 درصد؛ وضعیت 
رنگ:نیــاز بــه تجدید رنــگ دارد . از نظر تزئینات و روشــنایی نیاز بــه تعمیر دارد . 
خودرو در پارکیگ اســرم طاها متوقف شــده اســت لذا خودروی مذکور از ساعت 9 
الی 12 روز دوشــنبه تاریخ 1400/11/11 در اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود 
واحد اجرا به نشانی میاندورود خیابان مخابرات اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود 
از طریق مزایده به فروش می رســد . مزایده از مبلغ 300.000.000 ریال)ســیصد 
میلیون ریال(شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود . شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب پرده ثبت 
طــی چک رمزدار می باشــد و حضــور خریدار یا نمایــده قانونی او در جلســه مزایده 
الزامی اســت .برنــده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فــروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 

مهلــت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند،مبلــغ مذکور قابل 
اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم 
آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد، روز بعد از تعطیل 
؛ جلســه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران می 
تواننــد جهت شــرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمــزدار به مبلغ پایه در 
جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار: شنبه 

1400/10/25 .م/الف
اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود-واحد اجرا

آگهی مفقودی
رنــگ   1380 مــدل   405 .ال.ایکــس  جــی  پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
مشــکی متالیــک بــه شــماره انتظامــی 713ط67 ایــران 68 به شــماره موتور 
 VIN(:( 22528023900 و شــماره شاســی 80322895 و شناســه خودرو
IRFC801V344322895  (به نام آقای جواد خیری علی خلج نام پدر صفرعلی 
به شماره ملی 1718794053 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

***********************************************************************
شناســنامه و ســند خــودرو ســواری پرایــد تیــپ ســایپا 141 آی بــه رنــگ 
نقــره ای متالیــک مــدل 1385بــه شــماره موتــور 1604076و شــماره شاســی 
s14822851۶۶9۶2و شــماره پالک 594ق99 ایران 55بنام عباداهلل نیکنام مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ایالم 
***********************************************************************

برگ سبز سواری پروتون ویرا1500)سدان( رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 
شــماره موتور 4G15PMX0978 شماره شاســی PL1C97SNL۶B141915 شماره 
پــالک ایــران 72-273ب29 به نام بتول ولی زاده مفقودگردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ساری
***********************************************************************

ایــن جانب اباصلت نجفی ایلخچی مالک ســواری ســمند ایکس هفت به شــماره 
موتور 12487034568 شماره شاسی NAAC21CBX8F702150 به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به دفتر 
حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک 
پیکان شــهر –ساختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . ساری
***********************************************************************

برگ سبز و ســند کمپانی پیکان وانت 1۶00i شماره پالک ایران82-865ل76 
شــماره موتور 11285007302  شــماره شاســی 12172672 مــدل 1385 رنگ 
ســفید روغنی  به نام امیرحســین نجفــی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. ساری
***********************************************************************

کارت - ســند مالکیــت و ســند کمپانی ســواری فــاو مدل 1394 شــماره پالک 
ایــران62-737ط51 شــماره موتور 1NAGS8CE22EA701۶84 شــماره شاســی 

CA4GD5021025 مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***********************************************************************

برگ سبز کشاورزی تراکتور سیستم ای تی ام تیپ 285 رنگ قرمز روغنی مدل 
 N3HKA1CE3TAM19۶02 شماره شاســی LFW01370A 1391 شــماره موتور
شــماره پالک ایران59-368ک14 به نام ســلیمان گرگانی مفقودگردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ساری
***********************************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانی  ماشــین ســواری پــژو 405GLxi مــدل 1388به 
رنــگ نقــره ای متالیــک  بــه شــماره موتــور 12488107914و شــماره شاســی 
Naam11ca79k9۶8332و شــماره پالک 42د547ایران 28به نام بهزاد خدابخشی  

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
***********************************************************************

برگ ســبز و کارت موتور سیکلت سپند cdi125 تیپ  CDI 125به رنگ مشکی 
مدل 1388به شــماره موتور 32626346 و شــماره تنه nb5 *** 125s8892399 و 
شــماره پالک 516ایــران 14323به نــام روح اهلل دم بادامی مفقود شــده از درجه 

اعتبار ساقط است


