
گزارش
 شبکه »نمایش« 

رنگ »مقاومت« به خود می گیرد
شبکه نمایش آثار سینمای دفاع مقدس را در هفته 

سینمای »مقاومت و پایداری« نمایش می دهد.
به گزارش روابط عمومی شــبکه نمایش، در هفته 
پیش رو شــبکه نمایش، به مناســبت سوم خرداد 
و ســالروز آزادسازی خرمشــهر به مرور فیلم های 
مقاومت و پایداری در سینمای کشورمان می پردازد.

ســاعت ۱۳: فیلــم و تله فیلم های ایرانی شــبکه 
نمایش از شــنبه ۳۱ اردیبهشــت تا ۶ خرداد ماه 
پخش خواهند شــد: »فصل نرگــس«، »لکنت«، 
»جــاده«، »کاله ســبزها«، »تپــه آدم برفــی«، 
 »اینجــا خانه من اســت« و »چ« نــام فیلم های 

این بخش است.
ساعت ۱۹: فیلم های منتخب خانوادگی، که بخش 
ثابت ساعت ۱۹ شــبکه نمایش هستند، در هفته 
پیش رو به ترتیب شــامل این فیلم ها خواهد بود: 
»ما یــک باغ وحش خریدیم«، »ســفر به تاریخ«، 
»پزشک زبردســت«، »رکســان«، »بقایای روز«، 

»برادران باد« و »پرواز جی ال ۵۰«.
ساعت ۲۱: همزمان با یورش ناجوانمردانه صدام و 
رژیم بعث عراق به کشورمان، این رژیم قصد داشت 
به صورت ضربتی و سریع خرمشهر را فتح کند. اما 
مقاومت جانانه مــردم جان بر کف مان روزها طول 
کشــید و ارتش بعث را زمیــن گیر کرد. در نهایت 
با وجود تمام ایســتادگی ها در چهارم آبان ســال 
۵۹ خرمشــهر ســقوط کرد. پس از ۵۷۵ روز و در 
سوم خرداد ســال ۶۱ و طی عملیات بیت المقدس 
پس از جانفشــانی های بسیار، خرمشهر دوباره آزاد 
شــد. به مناســبت این روز تاریخی، شبکه نمایش 
قصــد دارد به مرور فیلم های »ســینمای مقاومت 
و پایداری« بپردازد. فیلم هــای منتخب این هفته 
در ســاعت ۲۱ به ترتیب روز پخش، از شــنبه ۳۱ 
اردیبهشــت تا جمعه ۶ خرداد شامل این عناوین 
خواهد بود: »عقاب ها«، »کانی مانگا«، »روز سوم«، 
»ویالیی هــا«، »مزرعه پدری«، »از کرخه تا راین« 

و »شب واقعه«.
ســاعت ۲۳: فیلم های ساعت ۲۳ شــبکه نمایش 
شــامل این فیلم هاســت: »خاک«، »دروازه بان«، 
»انتقــام«، »او را بــه دام بیانــداز«، »زندانیان«، 

»هریت« و »خلبان«.
ســاعت ۱ بامداد: منتخب فیلم های کالسیک این 
هفته نمایش نیز به ترتیــب روز پخش: »ارتش ۵ 
نفره«، »ســتارگان زندان« »جاناتان مرغ دریایی«، 
»آخرین موج«، »پسران خیابان پال«، »جاگرنات« 

و »دو جریب زمین« هستند.

خبـــر

نگاهی به تولیدات داســتانی صداوسیما در دهه ۹۰ نشان 
می دهــد که اغلب ایــن آثار صرفــا از روی رفع تکلیف و 
تکمیل کنداکتــور تلویزیون تولید شــده اند و پیامدهای 
چنین رویکردی را این روزها در استقبال بیشتر مخاطبان 

نسبت به آثار شبکه نمایش خانگی شاهدیم.
معاونت ســیمای صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران 
به جهت نســبتی که با مردم و مخاطبــان تلویزیون از راه 
تولیدات ســریال ها و برنامه هــای تلویزیونی برقرار می کند، 
مهم ترین و موثرترین معاونت های صداوســیما در مســیر 
تأمین و تولید مجموعه های تلویزیونی به شــمار می رود. به 
نظر می رسد در حال حاضر هیچکدام از مخاطبان تلویزیون 
منکر افت چشــمگیر تولیدات نمایشــی تلویزیون در دهه 
اخیر نیست و مسئله افت کیفی فاحش و ملموس در حوزه 
تولید ســریال های تلویزیونی در سال های گذشته، منتقدان 
تلویزیون و مخاطبان آن را در رســیدن به یک موضع واحد 
متحد کرده اســت؛ چرا هر چه به امروز نزدیک تر می شویم، 
آثار درخشان سال های دور صداوسیما در سریال سازی نایاب 
و نایاب تر می شــود؟  اساســا چرا به جز مورد اندک، سریال 
جدی و مهمی که بتوان در زمره آثار قابل قبول ســیما طی 
سالیان گذشته به آن اشاره داشت در ذهن مرور نمی شود؟ 

 راه نجات تلویزیون
 از بن بست »کلیشه سازی« چیست؟ 

فــارس در ادامه گزارش خود نوشــته؛ نگاهی به تولیدات 
داســتانی صداوســیما در دهه ۹۰ نشان می دهد که اغلب 
ایــن آثار صرفــا از روی رفع تکلیف و تکمیــل کنداکتور 
تلویزیــون تولید شــده اند و پیامدهای چنیــن رویکردی 
را این روزها در اســتقبال بیشــتر مخاطبان به آثار شبکه 

نمایش خانگی شاهدیم. فقدان چارچوب، قصه و فیلمنامه 
مناســب، خط داســتانی و دیالوگ های کلیشه ای، پیش 
پاافتاده و دم دســتی، بازی های مصنوعی و مشکالت فنی 
ساده مجموعه ای از عوامل آشــکار است که این روزها در 
عمده ســریال های تلویزیون می توان مشاهده کرد. در این 
ســال ها حقیقت ماجرا بیرون از قلمرو تصور تصمیم سازان 
حوزه سریال تلویزیون رقم  خورده است. جایی که مخاطب 
حاضر اســت به بهای پرداخت حق اشــتراک در سامانه ها 
و بســترهای تولید و پخش محتوای بصری آنالین، عطای 
تولیدات ضعیــف تلویزیون را به لقای تولیدات متوســط 
رقبای تازه نفســش در بسترهای آنالین ببخشد. همچنین 
افت کیفی تولیدات ســریال های شــبکه های سراســری 
صداوسیما نســبت به سال ها و دهه های قبل را می توان از 
عدم نظارت کیفی بر تولیدات و آثار تولید شــده در گروه 

فیلم و سریال شبکه های مختلف تلویزیون دانست.
از ســویی دیگر یکــی از راهکارهای مناســب برای جذب 
ســالیق مختلف، توجــه به ظرفیت هایی اســت که کمتر 
مورد توجه واقع شــده اســت. همانطور که رئیس سازمان 
صداوســیما از ابتدای حضور از لزوم توجه به نگاه های نو و 
باز بودن درهای این سازمان گفته است، می توان از تزریق 
نگاه هــای نو و جدید در حوزه سریال ســازی صداوســیما 
استقبال کرد. همچنین نحوه تعامل تلویزیون با سلبریتی ها 
و چهره های برخاسته از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های 
مجازی و نوع همکاری و مدیریت آن ها، خود می تواند یکی 
از موضوعات پیش رو و از اولویت های مهم معاونت ســیما 

در دوره جدید باشد.
با این حال، در همین شــرایطی که بسیاری از کارگردانان 
بــه دالیلی من جمله محدودیت های کمتــر یا توان اعمال 

سالیق شخصی قید همکاری با صداوسیما را زده و تولیدات 
خود را در شبکه نمایش خانگی پیش می برند، صداوسیما 
چندین سریال »الف ویژه« جهت نمایش و پخش در آنتن 
در مراحــل تولید دارد و می توان به برخــی از این آثار به 

عنوان آثاری مهم در تاریخ تلویزیون توجه داشت.

 »سلمان فارسی« و »حضرت موسی« 
 ویژه های سیما فیلم

 در رابطه با سریال های در حال تولید سازمان صداوسیما، 
در حال حاضر می توان به مجموعه های تلویزیونی »حضرت 
موسی«، »سلمان فارسی«، »بی نشان«، »آزادی مشروط«، 
»طالق«، »آتش سرد«، تازه وارد«، »برف بی صدا می بارد«، 
»ابر می بارد«، »جشن سربرون« و»مستوران« اشاره داشت. 
سریال حضرت موســی)ع( که به عنوان یکی از مهم ترین 
پروژه های تلویزیون به شــمار می رود و سیما فیلم ساخت 
آن را بر عهده دارد، در ابتدای مســیر با فرج اهلل سلحشور 
به عنــوان کارگردان آغاز شــد و پس از درگذشــت این 
کارگردان، جمال شــورجه و ابراهیم حاتمی کیا به عنوان 
کارگردان و احمد میرعالیی  به عنوان تهیه کننده مراحل 

تولید آن را پیش می برند. 
همچنین ســریال تاریخی - مذهبی »ســلمان فارســی« 
که ســاخت آن از سال ۹۸ آغاز شــده به کارگردانی داوود 
میرباقری، تهیه کنندگی حســین طاهری و نویســندگی 
امراهلل احمدجو میرباقری، این روزها در حال تصویربرداری 
اســت و به گفته میرباقری مراحل ســاخت آن ۵ سال به 
طول می انجامد. این مجموعه در ۵۰ قسمت ۵۵ دقیقه ای 

ساخته می شود.
مجموعــه »ابر می بــارد« به کارگردانــی و تهیه کنندگی 

محمدرضا معینی و نویسندگی مهدی بهپور هم با همکاری 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در سیمای مرکز گیالن در 
حال ساخت اســت، این سریال قرار اســت از شبکه های 

محلی و سراسری پخش شود. 
مجموعه تلویزیونی »طالق« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
ابوالقاسم طالبی هم که در مرکز سیما فیلم در حال تولید 
است و سریال »آتش ســرد« به کارگردانی رضا ابوطالبی 
و تهیه کنندگی علی مهــام به مراحل پایانی تصویربرداری 
رسیده اند. تصویربرداری سریال »بی نشان« به کارگردانی 
راما قویدل و نویســندگی مشــترک آزیتا ایرایی و مهدی 
حمزه به پایان رســیده و برای پخش از شــبکه سه سیما 
آماده شده است. »تازه وارد« به تهیه کنندگی محمدجواد 
موحد و کارگردانی رضا کشاورز، که محصول خانه تولیدات 
جوان صداوســیما اســت تولید و برای پخش از شبکه سه 

سیما آماده شده است.
ســریال ۱۰۰ قســمتی »برف بی صدا می بارد« محصول 
شبکه سه ســیما به کارگردانی »پوریا آذربایجانی« و تهیه 
کنندگــی »محمدرضا شــفیعی« و نویســندگی زنده یاد 

»مسعود بهبهانی« در مراحل پایانی تصویربرداری است.
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »مستوران« به کارگردانی 
مســعود آب پرور و تهیه کنندگی عطا پناهی به نیمه خود 
رســیده است، سازمان هنری رسانه ای اوج، این سریال ۲۶ 
قسمتی را می سازد. سریال »آزادی مشروط« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی نیز در مرکز سیمافیلم در 
حال ساخت اســت. همچنین مجموعه تلویزیونی »جشن 
ســربرون« بــه کارگردانی مجتبی راعــی و تهیه کنندگی 
حســن نجاریان نیز که با همکاری ســیما فیلم ســاخته 

می شود در مرحله تصویربرداری است.
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مخاطب خسته از سریال های معمولی! 

راه خروج صداوسیما از سراشیبی افول سریال سازی چیست؟

آگهــی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی کــه در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 
آگهــی می گردد: امالک متقاضیــان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهســتان لیتکوه 

41- اصلی )قریه تجن جار علیا( 
6592 فرعــی  خانــم صدیقــه تجن جــاری  در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
ســاختمان احداثی با کاربری 78 مترمربع مســکونی ، 92 متــر مربع کاربری تجاری 
و 180 مترمربع کاربری زراعی و الباقی به مســاحت 2125.20 مترمربع با کاربری 
باغی جمعا به مساحت 2475.20 مترمربع  خریداری شده بالواسطه از حسین تجن 

جاری و مع الواسطه از علی اکبر تجن جاری.
 لــذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها ،  
رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیــت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت 
.بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود،مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم 
زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حدود،واحــد ثبتــی آگهی تحدید حــدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید 
. شناســه آگهی: 1311277 تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 

  1401/02/31
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه تاج الدین 
کال پالک 4 اصلی بخش 4 قشــالقی 220 فرعی آقا/ خانم حســن سیاه سرانی 
تــاج الدین کال  فرزند محمود  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 321  مترمربع  خریداری بدون واسطه/

با واســطه از  استشــهادیه محلی، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطــه این آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه محلی /
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس 
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 
به صورت اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   شناسه آگهی: 1310915  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقع درقریه علی آباد 
عسگرخان پالک 18 اصلی بخش 4 قشالقی 598 فرعی آقا/ خانم محمدحسن 
رحمانی دهقی  فرزند حســینعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 258.88  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  
مهدی رحمانی دهقی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـــدید حـــدود را به 

صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   شناسه آگهی: 1311159
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقع درقریه چمازکتی  
59 اصلــی بخــش 16 12211 فرعی بنام آقای زین العابدین حســین آبادی 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت که 
ده ســیر عرصه وقف می باشــد به مســاحت 244.62  مترمربع  خریداری مع 
الواســطه از  آقای ولی زارعی دنگســرکی مالک رسمی ، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
و مــاده 13 آییــن نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها ،  رأی 
هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخــذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائــه حکــم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصــل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائــه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 

نماید .   شناسه آگهی: 1311437
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/31 

 یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

اسـطوره  و  شـهیر  دوتارنـواز  پیشکسـوت،  موسـیقیدان  محمدپرسـت  عثمـان 
موسـیقی مقامی خراسـان در سـن ۹۴ سـالگی در بیمارسـتان ۲۲ بهمن خواف 

دارفانـی را وداع گفـت.
وخامـت  بـه  رو  او  حـال  اسـتاد سرشـناس،  ایـن  بـرادرزاده  گفته هـای  بنابـر 
گذاشـت و در بیمارسـتان خـواف بسـتری  شـد تـا اینکـه صبـح روز پنجشـنبه 
ایشـان در همیـن بیمارسـتان فـوت کـرد. مراسـم تشـییع و اقامـه نمـاز بـر 
نمـاز ظهـر، در مصـالی  بـا   پیکـر اسـتاد محمدپرسـت روز جمعـه همزمـان 

خواف برگزار شد.
عثمـان محمدپرسـت در سـال ۱۳۰۷ زاده شـد. او از کودکـی بـا دوتـار مأنوس 
بـوده  اسـت. این اسـتاد شـاخص موسـیقی نواحـی از ۱۰ سـالگی بـا دوتارنوازی 
مانـوس بـود و آثـار مطرح مختلفی شـامل »چاوشـی« و »سـرحدی« از خود به 

یـادگار گذاشـت و در همایش هـا و آیین هـای مختلـف در داخل و خارج کشـور 
بـه اجـرای برنامـه پرداختـه اسـت. نام عثمـان محمدپرسـت به عنـوان گنجینه 
زنـده بشـری در زمینـه موسـیقی مقامـی در میـراث فرهنگـی ناملموس کشـور 

طـی سـنوات گذشـته به ثبت رسـید.
بـه ۲  کـه  دوتـار  ثبـت جهانـی  گواهینامـه  از  نسـخه ای  فـارس  گـزارش  بـه 

مرحـوم  بـه   ۱۳۹۹ سـال  اسـت  شـده  نـگارش  فارسـی  و  انگلیسـی  زبـان 
بهـروز  دکتـر  طـرف  از  گواهینامـه  ایـن  شـد.  اهـدا  محمدپرسـت  عثمـان 
وجدانـی کـه عهـده دار پرونـده ثبـت جهانـی دوتـار بـا عنـوان »مهارت سـنتی 
 سـاختن و نواختـن دوتـار« در یونسـکو بـود بـه اسـتاد عثمـان محمدپرسـت 

اهدا شده است.
دوتار نواز شـهیر خراسـان در کارهای خیریه و مدرسـه  سـازی فعالیت بسـیاری 
داشـت و در این زمینه نشـان سـفیر مدرسه سـاز از سـوی رییس جامعه خیرین 
مدرسه سـاز کشـور به عثمان محمدپرسـت اهدا شـد. نخسـتین کاشـی ماندگار 
خراسـان  رضـوی در راسـتای حفـظ میـراث ناملموس کشـور در سـال ۱۳۹۶ از 
سـوی اداره  کل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایع  دسـتی خراسـان  رضوی 

بـر سـر در منزل عثمان محمدپرسـت نصب شـد.

درگذشت هنرمند سرشناس خراسان 

 پیکرعثمان محمدپرست
 در خواف تشییع  شد

در سن ۷۹ سالگی

خالق فتح بهشت 
درگذشت 

ونجلیس آهنگســاز برنده اســکار و ســازنده 
»ارابه های  فیلم هایی چــون  موســیقی متن 
آتــش« و »بلید رانر« و فتح بهشــت در ۷۹ 

سالگی از دنیا رفت.
به گــزارش مهر به نقــل از ورایتی، ونجلیس 
پیشگام موسیقی الکترونیک که برای ساخت 
موســیقی متن فیلم »ارابه های آتش« برنده 
جایزه اسکار شــده بود در ۷۹ سالگی از دنیا 
رفت. به گــزارش رســانه های یونانی وی در 
حالی که برای ابتال به کرونا در بیمارســتانی 

در فرانسه بستری بود، درگذشت.
این نوازنده و موســیقیدان خودآموخته که از 
ســابقه طوالنی در ساخت موســیقی در اروپا 
برخوردار بود با بافت هــا و رنگ های جادویی 
آلبوم های انفرادی اش شــناخته شــد و یکی 
از آهنگ هــای آلبوم ســال ۱۹۷۵ وی به نام 
»جهنم و بهشت« که سال ۱۹۸۰ برای سریال 
»کهکشان« شبکه »پی بی اس« مورد استفاده 
قــرار گرفت او را بــه آمریکایی ها هم معرفی 
کرد. اما موســیقی فیلم »ارابه های آتش« بود 

که نام وی را جهانی ساخت.
در بیشــتر موارد ونجلیس تمامی ســازها از 
جمله سینتی ســایزر، پیانو، درام و پرکاشن را 
خــودش می نواخت. وی با آهنگ به یادماندنی 
این فیلم نه تنها به این فیلم ســینمایی رنگ 

و بویی خاص بخشید بلکه آلبوم موسیقی این 
فیلم نیز در بیلبورد به جایگاه نخست رسید و 

وی نامزد دریافت جایزه گرمی هم شد.
با این حــال این آهنگســاز یونانی در مارس 
۱۹۸۲ کــه برنده اســکار شــد از حضور در 
مراســم خودداری کــرد و در مصاحبه با یک 
روزنامه نگار انگلیسی گفت: آنها فشار زیادی به 
من آوردند تا برای حضور در اسکار به آمریکا 
بروم، اما دوست ندارم با فشار کاری انجام دهم 

و از رقابت هم بیزارم.
کسب اسکار برای »ارابه های آتش« بالفاصله 
وی را مــورد توجه کارگردان هــای آمریکایی 
قرار داد و ریدلی اســکات وی را برای ساخت 
موســیقی فیلــم علمی-تخیلــی »بلید رانر« 
اســتخدام کرد و کوســتا گاوراس او را برای 
درامی با بازی جک لمون در ســال ۱۹۸۲ با 
نام »گمشــده« به کار گرفت که هر دو فیلم 

نامزد جوایز بفتا شدند.
فیلم های »۱۴۹۲:  ونجلیس سازنده موسیقی 
فتح بهشــت« ریدلی اسکات در سال ۱۹۹۲، 
»اسکندر« الیور استون در سال ۲۰۰۴ و »ماه 
تلخ« رومن پوالنسکی در سال ۱۹۹۲ هم بود.
اوانگلوس اودیســئاس پاپاتاناسیو با نام هنری 
ونجلیس مارس ۱۹۴۳ در شهر ولس یونان به 
دنیا آمده بود و در آتن بزرگ شــده بود. وی 
از ســال ۱۹۶۳ با تشــکیل یک گروه راک به 
ساخت موســیقی پاپ پرداخت و سال ۱۹۶۸ 
با مهاجــرت به پاریس با تشــکیل یک گروه 
کوارتت پراگرســیو راک از مهاجران یونانی از 
جمله دمیس روسس کارش را ادامه داد. پس 
از انحــالل این گروه وی به ســاخت کارهای 

انفرادی و موســیقی فیلم تمرکز کرد و سال 
۱۹۷۵ پــس از نقل مکان بــه لندن کارش را 
توســعه داد و ۴ آلبوم در دهه ۱۹۸۰ منتشر 
کرد که یکی از آنها عنوان ۵ آلبوم برتر بریتانیا 

را از آن خود کرد.
ایــن موســیقیدان بســیار گوشــه گیر بود و 
مصاحبه های کمی در طول زندگی اش انجام 
داده است؛ با این حال در مصاحبه ای در دهه 
۱۹۸۰ وی گفته بود: مردم می گویند سینتی 
سایزر یک ماشین است نه یک صدای طبیعی. 
همه چیز طبیعی اســت. ســازهای معمولی 
آکوستیک فوق العاده هســتند اما محدوداند 
و همیشه صدای یکســانی ایجاد می کنند اما 
ســاز الکترونیکی طیف وسیعی از صداها را با 

تغییرات بی پایان ایجاد می کند.
هر چند قبل از به شــهرت رسیدن ونجلیس 
موسیقی الکترونیک وجود داشت اما موفقیت 
عظیم »ارابه های آتش« و »بلید رانر« تضمینی 
برای آینده چنین آهنگسازی در صنعت فیلم 

و تلویزیون شد.
ونجلیس با روحیه بی قرارش برای تئاتر یونانی 
و باله لنــدن و فیلم های مســتند طبیعت و 

رویدادهای ورزشی نیز موسیقی ساخته بود.
وی ســازنده موســیقی مراســم خاکسپاری 
استیون هاوکینگ در سال ۲۰۱۸ بود و تولید 
موســیقی اختتامیه المپیک سیدنی ۲۰۰۰ و 
سرود رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ را نیز 
برعهده داشــت. آخرین آلبوم استودیویی او با 
نام »جونو به مشتری« ســال ۲۰۲۱ ساخته 
شــد که از کاوشــگر فضایی جونو ناسا الهام 

گرفته بود.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تأکید کرد: به رغم تمامی مشکالتی که 
صنعت نشــر کشور در دوران کرونا متحمل شد، تالش می کنیم که رونق 
به این حوزه برگردد و خوشــبختانه شواهد و قرائن نشان می دهد که این 

زمینه به خوبی ایجاد شده است.
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در گفت وگو 
با تســنیم، گفت: اساســاً اصرار ما برای برگزاری این دوره از نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب به صورت حضوری این بــود که با راه اندازی و حمایت 
این جشــنواره بزرگ فرهنگی در کشور، بخشــی از مشکالت ناشران در 
دوره کرونا را جبران کنیم و به ناشــرانی کــه در این دوران فرصت ارائه 
محصوالتشــان را نداشته اند، این فرصت را بدهیم که بتوانند با استفاده از 

این امکان بخشی از آسیب های خودشان را جبران کنند.
وی با اشاره به انصراف برخی ناشران از حضور در فضای فیزیکی نمایشگاه 
کتاب، عنوان کرد: کار ما انگیزه یابی نیســت، ما تنها به دنبال این هستیم 
که رونق به حوزه نشــر کشور برگردد که خوشبختانه تا حدود زیادی این 

اتفاق محقق شده است اما اگر ناشرانی به هر دلیلی فرصت حضور در این 
نمایشــگاه را نداشته باشند ما برای اولین بار این امکان را ایجاد کرده ایم 

که به ارائه مجازی محصوالتشان در نمایشگاه مجازی کتاب بپردازند.
وی افــزود: هدف عمده ما بهره مندی هرچه بیشــتر مخاطبان از کتاب و 
محصوالت فرهنگی ناشــران اســت و به همین دلیل هم بود که مقدمات 
برگزاری نمایشــگاه مجــازی کتاب را در کنار نمایشــگاه فیزیکی فراهم 
کردیم که خوشبختانه از این طریق همه عالقه مندانی که به سبب دوری 
راه فرصت حضور در نمایشــگاه را ندارند می توانند خریدهای خودشان را 
به صورت مجازی انجام دهند. خوشــبختانه اســتقبال مناسب ناشران و 

مخاطبان از این طرح بیانگر این است که این هدف محقق شده است.
اسماعیلی گفت: وظیفه عمده ما در حوزه نشر نظارت و تسهیل گری است 
و در برگزاری رویدادهای بزرگی مثل نمایشگاه کتاب، کار اصلی بر دوش 
مخاطبان و ناشــران اســت. امیدوارم برخالف تمامی مشکالتی که همه 

می دانند و می دانیم شاهد رونق بیش از پیش حوزه کتاب و نشر باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

وظیفه ما در حوزه نشر نظارت و تسهیل گری است


