
 »شادروان« با چند تماشاگر 
به اکران آنالین رسید؟

فیلـم سـینمایی ر»شـادروان« بـا فـروش بلیـت به 
تعـداد کمتـر از ۳۰۰ هـزار عدد و رقـم ۹.۵ میلیارد 
تومان در سـینماها، راهی اکران آنالین شـده است.

بـه  نمـازی  حسـین  کارگردانـی  بـه  »شـادروان« 
عنـوان یکـی از فیلم هـای اکـران نـوروزی از اواخـر 
سـال ۱۴۰۰ روی پـرده سـینماها رفـت و حاال پس 
از گذشـت حدود سـه ماه از امـروز ۲۵ خردادماه به 

صـورت آنالیـن اکـران می شـود.
ایـن فیلـم کـه به عنـوان یـک اثـر کمـدی معرفی 
شـده، در جشـنواره فجـر سـال قبـل رونمایی شـد 
و همـان زمـان نسـبت بـه اینکـه بـه عنـوان یـک 
فیلـم کمـدی شـناخته شـود اختالف نظرهایی بود 
چـرا کـه بیشـتر یـک فیلـم خانوادگـی - اجتماعی 
اسـت کـه داسـتان آن حـول شـخصیت های یـک 
و  می گـردد  فـراوان  مالـی  مشـکالت  بـا  خانـواده 
درگیـر  خانـواده  پـدر  مـرگ  بـا  کـه   ماجراهایـی 

آن می شوند.
ایـن فیلـم بـه تهیه کنندگی عبـاس نادران سـاخته 
شـده و در جشـنواره فجـر در بخـش آراء مردمـی 
حاشیه سـاز شـد چـرا کـه نـادران معتقـد بـود مچ 
سـمفا را بـرای تخلـف در آراء مردمـی فیلـم فجـر 
گرفتـه و بـرای ایـن ادعـا مـدارک متقنـی بـرای 
تخلـف سـمفا در آراء مردمـی جشـنواره فیلـم فجر 
تاکیـد  بـه  منجـر  اعتراض هـا  نتیجـه  البتـه  دارد. 
سـیمرغ  حـذف  نهایـت  در  و  آراء  شـفافیت  بـر 
مردمـی ایـن دوره از جشـنواره شـد کـه هنـوز هم 
مشـخص نشـده تخلـف، تقلب یـا ایراد فنـی به چه 
 شـکل، بـرای اهـدای ایـن سـیمرغ جشـنواره فجـر 

رخ داده است. 
سـینماهای  در  اکرانـش  تقریبـا  کـه  »شـادوران« 
کشـور بـه پایـان رسـیده، از ۲۵ خـرداد در فیلمیـو 
اکران آنالین می شـود براسـاس امار سـامانه سـمفا، 
ایـن فیلـم در مـدت اکـران در سـینما حـدود ۹ 
میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومان فـروش و ۲۸۶ هزار 

و ۳۸۹ نفـر هـم مخاطـب داشـته اسـت.
در ایـن فیلـم سـینا مهـراد، گالره عباسـی، نازنیـن 
بیاتـی، بهرنگ علـوی، رؤیا تیموریـان، رضا رویگری 

و بهـرام ابراهیمـی بـازی کرده اند.

خبـــر

شمعی که به یاد علی سلیمانی روشن شد

 »خانه هنر سبا«
آغاز به کار کرد

مراســم افتتاح »خانه هنر سبا« به یاد علی 
ســلیمانی هنرمنــد فقید ســینما، تئاتر و 
تلویزیون چهارشــنبه ۲۵ خرداد در منطقه 

۱۴ تهران افتتاح شد.
مراســم افتتاح »خانــه هنر ســبا« به یاد 
علی ســلیمانی بازیگر فقید ســینما، تئاتر 
و تلویزیون با حضور ســهیال جواد و ســبا 
سلیمانی همســر و دختر زنده یاد سلیمانی 

و جمعی از مدیــران و هنرمنــدان، امروز 
چهارشــنبه ۲۵ خرداد در منطقه ۱۴ شهر 

تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم و بعد از تالوت آیاتی 
چند از کالم اهلل مجید و پخش ســرود ملی، 
ســهیال جوادی به عنوان مدیر »خانه هنر 
ســا« سخن گفت. وی در بخشی از سخنان 
خود دربــاره دلیل راه انــدازی »خانه هنر 
سبا«، تأکید کرد: سبا به معنی انسان است 
و رســالت هنرمند انسان سازی است و ما به 
این دلیل نام این خانه هنر را سبا گذاشتیم 
تا یادمان باشد وظیفه مان انسان سازی است.

ســپس سبا ســلیمانی دختر زنده یاد علی 
سلیمانی متنی را که این هنرمند فقید ۳۰ 

سال پیش نوشته و وصف حال امروز است، 
قرائت کرد.

در ادامه ساالری پور شهردار منطقه ۱۴ نیز 
به ایراد سخنانی درباره نحوه حمایت انجام 

شده از »خانه هنر سبا« پرداخت.
احمــدی صــدر مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران نیز در این مراسم ضمن ایراد سخنانی 
قول داد طی چند ماه آینده مکان و فضای 
 بزرگتریــن در اختیــار »خانه هنر ســبا« 

قرار گیرد. 
در این مراســم افتتاحیه ســبا ســلیمانی 
شــمعی را به یاد علی ســلیمانی و به نیت 

وجود و برکت امام رضا )ع( روشن کرد.

گزارش

رسالت پخش تکرار سریال های قدیمی و آرشیوی تلویزیون 
به عهــده شــبکه هایی مثل تماشــا و آی فیلم قــرار دارد و 
معلوم نیســت چرا در شــبکه های سراســری تلویزیون که 
 مخاطبان منتظر ســریال های جدیدند، همان آرشــیوی ها 

روی آنتن می روند.
به گزارش تســنیم، این روزها شــاهد ســیر نزولی کیفیت 
سریال ســازی در تلویزیون هســتیم، اگرچه در دهه ۱۳۶۰ 
سریال ســازی با امکانات کمتری صورت می گرفت، اما آثار 
فاخــر زیادی از آن دهه در خاطرات و قلب مردم باقی مانده 
است. تلویزیون از گذشته در ساخت سریال ها به قدری قوی 
بود که بیننده برای دیدن قسمت بعدی سریال لحظه شماری 
می کرد اما حاال چند ســالی می شــود که رســانه ملی در 
مناســبت های مختلف و یا هر زمانی که تولید تازه ای برای 
شــبکه هایش ندارد، دست به دامان سریال های قدیمی و یا 

تکراری می شود.
اگرچه بازپخش ســریال های قدیمی برای یک رسانه امری 
خوشایند نیســت، اما این امر همیشه مورد توجه مخاطبان 
تلویزیون بوده اســت و حاال طرفداران ســریال های قدیمی 
بیشتر از ســریال های جدید است با این حال عده  زیادی از 
مخاطبان هم از تلویزیون گله مندند که چرا باید یک سریال 

را چندباره ببینند.
به همیــن دلیل قرار بود به زودی روند پخش ســریال های 
تکراری متوقف شــود، اما این داســتان همچنان ادامه دارد 
و حتی گاهی دیده می شــود که سریالی که یک بار از یک 
شبکه پخش شده است بار دیگر از شبکه ای دیگر روی آنتن 
می رود. یکی از نکات جالب در گفت وگو با عبدالرضا اکبری، 
گالیه به بخش سریال ســازی تلویزیون بــود که؛ چرا مثل 
گذشته، ســریال ها نمی توانند نوستالژی شوند؟ از طرفی او 
به ســریال »شب بیدار« اشــاره کرد که قرار بود این روزها 
از شــبکه دو سیما پخش شــود اما شبکه فعاًل ترجیح داده 
اســت با تکرار فصل اول »وضعیت زرد« به اســتقبال فصل 
دوم آن برود، ســریالی که حداقل فصل نخستش نشان داد 

که نمی تواند سریال ویژه شبکه سراسری تلویزیون باشد.
اگر نگاهی به شــبکه یک و حتی سه سیما داشته باشیم با 
این معضل روبه رو می شویم که مدتی سریال تکراری پخش 
می کنند تا ســریالی جدید به آنتــن بیاید. یا باید تلویزیون 
به سمت پخش سریال هفتگی برود و یا اگر قرار است سریال 
هرشبی داشــته باشــد این نوع رفتار، برای آینده مدیران 
جدیــد تلویزیون چالش برانگیز خواهد شــد. وقتی با برخی 
از تهیه کنندگان همچون بهروز مفید، محســن شــایانفر و 
خیلی های دیگر صحبت می کنیم یا بیکارند و یا طرح هایی را 

ارائه داده اند که هنوز تکلیف شان روشن نیست.
بهروز مفید که زمانی در تلویزیون مدیریت کرده است و حاال 
سال هاســت در عرصه تهیه کنندگی سریال های رسانه ملّی 

فعالیت دارد، می  گوید: ساخت سریال و پخش آن نیاز به یک 
دورنمایی دارد که باید مدیران تلویزیون به آن توجه داشته 
باشــند، چرا که تقویم پخش و کنداکتور همیشــه نیازمند 
خوراک های تازه است و نمی توان دست روی دست گذاشت؛ 
همواره باید مدیران برای ایام مختلف ســال برنامه ساخت و 

تولید و پخش سریال داشته باشند. 
این اظهارنظر در حالی است که ما در شبکه های تلویزیونی  
شاهد پخش سریال  تکراری هستیم و بعضاً تکلیف برخی از 
مجموعه هایشان روشــن نیست. مصداق بارز آن شبکه یک 
ســیما که هنوز تکلیف »۸7 متر« عیاری را روشــن نکرده 
اســت و بعد از پایان »والیت عشق«، سریال تهیه شده اوج 
را روی آنتن خودش خواهد داشــت. این اتفاق در شبکه دو 
بارها افتاده است و شــبکه سه هم بیشتر به تازه واردهایش 
از ســمت تولیدات جوان روی آورده است. یکی از نکاتی که 
در این مطلب موردنظر اســت، معضلی به نام پخش سریال 
تکراری از شــبکه های سراســری اســت که رفته رفته در 
حال اپیدمی شدن است. رســالت پخش تکرار سریال های 
قدیمی و آرشیوی تلویزیون به عهده شبکه هایی مثل تماشا و 
آی فیلم قرار دارد و معلوم نیست چرا در شبکه های سراسری 
تلویزیون که مخاطبان منتظر ســریال های جدیدند، همان 

آرشیوی ها گه گاه روی آنتن می روند؟
اگر تلویزیون دورنما و چشم اندازی برای ساخت سریال ها و 
برنامه ســازی هایش قرار دهد به این روز نخواهد افتاد که با 
پایان یک ســریال جدید، چند ماهی آنتن را معطل سریال 
تکراری بکند! شــاید با روشن شدن تکلیف مدیران گروه ها 

در شبکه های ســیما، روند تصویب طرح ها و فیلمنامه ها و 
ساخت ســریال ها و فیلم ها در تلویزیون سرعت بیشتری به 
خود بگیرد. حتی مدیران جدید در شــبکه های تلویزیونی 
می توانند به فکر احیاِی »تله فیلم های تلویزیونی« بیفتند که 
پیش از این هم در پایان هفته اتفاق تازه ای را برای کنداکتور 
سینمایی تلویزیون رقم می زد و هم به این واسطه، اشتغالی 
برای بازیگران تلویزیونی ایجاد می کرد. البته ناگفته نماند که 
برخی از ســازندگان و تهیه کنندگان تله فیلم های تلویزیونی 
هســتند که می گویند هنوز تکلیف پایان ســاخت و پخش 

تله فیلم هایشان روشن نیست!
ایــن موضوعات مهمی اســت که باید به آنهــا توجه کرد. 
کنداکتور موضوع پیش پاافتاده ای نیســت که در دقیقه ۹۰ 
و به شــکل غیرحرفه ای با آن برخورد شــود. در مناسبت ها 
تلویزیون با مشکل پخش سریال مناسبتی مواجه است چون 
از اآلن برای نوروز و رمضان و محرم سال آینده برنامه ندارد! 
در برخی اوقات دیده شده است که مرکز سیمافیلم برای این 
ایام برنامه ای تدارک می بیند، مثل مذاکره با علیرضا افخمی 
که خودش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم به آن اشاره کرد، 

کاری که می خواهد برای رمضان ۱۴۰۲ تدارک ببیند.
از طرفی دیگر تصمیمی که برای سری جدید »نون خ« برای 
ایام نوروز و رمضان سال آینده گرفته شد و خیلی از کارهای 
دیگری که ســیمافیلم و برخی شــبکه ها بارها به آن توجه 
کردند اما آنتن از سال گذشته تاکنون با این معضل به صورت 
جّدی تر مواجه است که چندصباحی مجبور می شود سریال 
تکراری را برای مخاطبین شــان به نمایش بگذارد، در حالی 

که برخی از همان شبکه ها سریال دپو و بالتکلیف دارند.
به نظر می رســد مدیران جدید شبکه ها در وهله اول تکلیف 
مدیران  گروه های مختلف شــان را روشــن کنند؛ کاری که 
حامد بامروت نژاد مدیر شبکه دو سیما در چند روز گذشته 
انجام داد و زنگ انتصاب ها را به صدا درآورد. در وهله بعدی 
تکلیف طرح ها و فیلمنامه های بالتکلیف را روشــن کنند و 

کارها اصطالحاً »فست فودی« و دقیقه نودی پیش نرود.
تلویزیــون در دوران جدید و جوانانه خــود نیازمند طرح و 
برنامه منسجم و دقیق تری است، برنامه ای که بتواند پشتوانه 
کیفی سازی و تمرکز بهتر سریال سازان و برنامه سازان باشد 
نه اینکه به فاصله سه ماه مانده تا عید نوروز و یا ماه رمضان 
و ایام مناسبتی دیگر به فکر ساخت کار مناسبتی باشیم، به 
همین خاطر اســت بارها از سازندگان شنیده ایم "همه چیز 
عجله ای پیش می رود و از این روند راضی نیستیم"؛ هنگام 
تولید ســریال روی آنتن می رود و تمرکز الزم روی تدوین 
کارها اتفاق نمی افتد، یا از بازیگران شــنیده ایم "روز به روز 
فیلمنامه به دست ما می رسد و از سرانجام کاراکتر بی خبریم؛ 

در نتیجه شخصیت پردازی درست شکل نمی گیرد."
تلویزیون باید در ساخت ســریال های جدید خود به سمت 
فاخرسازی و توجه به فیلمنامه و استفاده از بازیگران و عوامل 
کاربلد برود به جای ۹۰شــبی هایی که ســرمنزل مشخصی 
ندارند و برخی سریال های بدون مفهوم و خسته کننده دیگر، 
همچنین در برنامه سازی هم به فکر نوآوری و خالقیت باشند 
به جای اینکه به هر تهیه کننده و برنامه سازی میدان بدهند. 
آمارها این خألها و ضعف ها را کاماًل نشان می دهد که مردم 
به هر قیمتی پای هر برنامه و ســریالی نمی نشــینند و این 

مخاطب انتخابگر، سخت گیرتر از گذشته شده است.
کنــار این معضالت، تلویزیونی ها بایــد مراقب تکرار زیاد از 
حد برخی سریال های ماندگار صداوسیما باشند و همچنین 
بازپخش ســریال های تکراری که پای شــان به شبکه های 
سراسری هم باز شده است، اما صداوسیما نمی تواند همواره 
با تکیه بر ســریال های قدیمی که محبوب عده ای هستند 

نبض مخاطب را در دست نگه دارد.
الزم است مدیران تلویزیون کمی بیش از گذشته به مخاطب 
و نظــرات آن توجه کنند و به دنبال محتوا باشــند، چرا که 
این تکرارهای بی هدف آن قدر ادامه پیدا کرده است که این 
سریال ها حتی دســتمایه شوخی در فضای مجازی شده اند 
و بــا تکرار مداوم و با فاصله زمانی کم در معرض کم تأثیری 
قــرار گرفته اند؛ با این حال تلویزیــون همچنان بی توجه به 
هشــدارها، ســاخته های موفق قدیمی را با فاصله اندک از 
بازپخش های قبلی، روی آنتن می برد؛ آن هم در این ایام که 
این رقابت میان پلت فرم ها و فضای مجازی با تلویزیون وجود 
دارد؛ مردم بیشــتر از همیشه، این انتظار را از صداوسیما و 
محصوالتش دارند که ارزنده، پرمحتوا و سرگرم کننده باشند.
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تا برگزاری شــانزدهمین حراج هنری تهران زمانــی باقی نمانده و بدون 
شک اطالع رسانی شفاف  و حتی برگزاری نشست خبری جهت تنویر افکار 
عمومی می تواند به شبهاتی که پیرامون این رویداد وجود دارد پاسخ دهد.

تا برگزاری شــانزدهمین حراج هنری تهران زمانــی باقی نمانده و بدون 
شک اطالع رســانی شفاف ســازی و حتی برگزاری نشست خبری جهت 
تنویر افکار عمومی می تواند بر شــبهاتی که پیرامــون این رویداد وجود 

دارد پاسخ دهد.
دربــاره برگزاری حراج هنری تهران در این پانزده دوره که از آن ســپری 
شده است همیشــه حرف و حدیث های بســیاری بوده و نکاتی مبهمی 
نســبت به آن وجود داشته است که توسط برگزار کنندگانش، آن طور که 

باید جواب قانع کننده ای داده نشده است.
این حراج که در آستانه شانزدهمین دوره آن است و دهم تیرماه با تمرکز 
بر آثار هنر معاصر ایران قرار اســت در هتل پارســیان آزادی برگزار شود 
یکی از رویدادهای هنری کشــور است که علی رغم آن که بخشی از نبض 
اقتصادی هنر کشــور را در بر می گیرد اما همیشه با انتقادهایی از سوی 

هنرمندان و کارشناسان همراه بوده است.
بــه گزارش فارس گردش مالی باالیی که در این رویداد هنری در جریان 
اســت به استناد آمارهای اعالم شــده در هر دوره نسبت به دوره گذشته 
آن با ارقام جدیدتر و باالتری مواجه می شــود که در نگاه اول این سؤال 
را در ذهــن مخاطب بوجود می آورد که این خریــداران؛ آن ها را با چه 
نیت و قصدی خریداری می کنند و انتفاع آن ها از این خریدها چیست؟!
شــاید بد نباشــد که به آمار فروش دو دوره گذشــته این حراج نگاهی 
بیاندازیــم تا متوجــه گردش مالی آن که البته باز هــم محدود به تعداد 

خاصی آثار از هنرمندان اندک هست، باشیم.
در دوره چهاردهم با چکش خوردن ۱۲۰ اثر هنری مجموع فروش آثار آن 
به عدد ۴۲ میلیارد و 7۱۸ میلیون تومان رســید و این در حالی است که 
در دوه بعد آن و در دوره پانزدهم مجموع فروش آثار از مرز ۱۵۸ میلیارد 
تومان گذشــت و تنها تک اثری از پرویز تناولی با عنوان »شاعر نشسته« 
به قیمت ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در آن فروخته شــد که عنوان 

گران ترین اثر این دوره را به خود اختصاص داد.
ارائه  ۳۵ اثر با قیمت پایه باالی یک میلیارد تومان توســط کارشناســان 
هــم از نکات جالب توجه این حراجی آخر بود که این ســوال را در ذهن 
مخاطب بوجود می آورد که این آثار توســط چه کســانی و با چه نیتی 

خریداری شده است.
به واقع ۱۰ ســال برگزاری این رویداد و رشد 7۹ برابری آثار آن در دوره 
پانزدهم نســبت به دوره اول سبب شده تا شائبه پول شویی را در اذهان 
بوجود آورد رشدی که به مراتب نسبت به سایر بازارهای کشور هم عددی 

خیره کننده است.
 بخش دیگری از خریداران این حراجی  را باید افرادی دانست که به قصد 
ســرمایه گذاری اقتصادی در هنر در آن حضور دارند. بانک ها و کارخانه 
داران با قصد ارزش افزوده به ســرمایه های خود راهی این فضا شــدند و 
بطور کلی باید گفت بیشــتر این خریداران را آدم های خاص تشکیل می 
دهند تا افراد عادی. افرادی که فارغ از بحث هنری و زیبایی شناســی که 
در آثار وجود دارد فقط و فقط به قصد سرمایه گذاری و انتفاع مادی راهی 

این حراج می شوند.
البته در باب اصالت برخی از این آثار هم شــبهاتی وجود دارد که در هر 

دوره حرف و حدیث هایی را بوجود می آورد.
 نســل هنرمندان دهه ۶۰، 7۰ و هنرمندان بســیار جــوان دهه ۸۰ که 
در ابتدای مســیر هنری خودشان هستند حرف های بسیاری برای گفتن 
دارند و آثارشــان در گالری های کشور نشان داده که آینده هنری کشور 
در دســتان آن ها است. حضور در بینال ها و جشنواره های معتبر داخلی و 
خارجی و کســب افتخارات هنری، همه و همه از نسلی خبر می دهد که 
گوی سبقت را حتی از هنرمندان پیشکسوت ربوده و سودای جایگاه های 

باالتری را در سرها می پرورانند.
اما بی توجهی به آن ها در حراج هنری بیش از پیش احســاس می شــود 
و آن طــور که باید در انتخاب های کارشناســان حراج هنری به چشــم 
نیامده اند. به واقع توجه بیش ازاندازه به آثار هنرمندان دهه قبل از ۵۰ که 
تقریباً در ژانر هنری خود آرد خودشــان را بیختن و الک خود را آویختن؛ 
می تواند  از هنرمندان جوان کشور که جوایای نام هستند و پرتالش؛ این 

انگیزه را بگیرد.
بــه واقع بایــد گفت که بی توجهــی به اصحاب رســانه و برگزار نکردن 
نشست خبری و ارتباط مناســب با خبرنگاران برای تنویر افکارعمومی و 
پاسخ های شفاف در خصوص انتخاب آثار، قیمت گذاری صحیح و انتشار 
اســم خریداران و گزارش کار هر دوره و ارسال آن در رسانه های جمعی 
می تواند به تمام این موارد و عالمت سوال هایی که در میان جامعه هنری 

کشور وجود دارد پاسخی شفاف دهد.

۱۵روزتاحراجهنریتهران؛انتظاربرایشفافسازی

معضلی به  نام پخش سریال تکراری از شبکه های سراسری

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

ت اول
نوب

خرید تعداد 70 پرس غذا روزانه جهت پرسنل انتظامات شهرداری قدس را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس قانون برگزاری  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به 
مناقصات مصوب سال 1383 از طریق عقد قرارداد با رستوران ، کترینگ و تهیه غذاهای حائز صالحیت سطح شهر قدس خریداری نماید.

1- برآورد اولیه: مبلغ  اولیه برآورد انجام کار حدود 10/000/000/000ریال )ده میلیارد ریال( با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
2- مدت قرارداد: حدود 6 ماه می باشد.

3- تضمن شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 
- ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه ، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.

- پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب 0105708327003 نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس 
- مناقصه گران می بایستی ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری قدس تحویل نمایند.

4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مهلت خرید اسناد مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1401/4/2 بوده و اسناد و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج در سامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

5- مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات:  مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( روز شنبه مورخ 1401/4/18 و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری در 
سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.

6- مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: دارای مجوز اداره بهداشت و پروانه کسب
8- پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد.

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
10- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

11- سایر شرایط و لیست غذا در اسناد مناقصه قید گردیده است.
نوبت اول 1401/3/26 ، نوبت دوم 1401/4/2

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک شــماره 21239  فرعــی از 
1 اصلــی  بخــش دو  ثبتــی  شــاهرود بشــماره در دفتــر امــاک 
139805329010004309 بنــام محمــد علــی اعظمــی   صادر و 
تســلیم گردیده اســت و ســپس مالک با ارائه دو برگ  استشهادیه 
محلــی اعام تقاضای صدور ســند مالکیت المثنــی  را بعلت جابجایی 
نمــوده را نموده اســت  لــذا برابر تبصــره 1 مــاده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
تاهرکــس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند 
مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای اســت 
مراتــب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتباً به 
اداره ثبت اســناد و اماک شــاهرود اعام در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیــت المثنی وفق مقررات 
صادر خواهد شــد شماره چاپی ســند برگی 293374 سری د سال 

97 می باشد.
انتشار:1401/03/26

شناسه آگهی 1335580
 حمید رضا حسین پور
سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود 

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره140160329012001676 - 1401/3/23 هیات  
اول /دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بامعــارض متقاضی خانــم طاهره عبدی به شــماره شناســنامه 67 کد 
ملی4609370999 صادره از گرمسار فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب 
خانه مســکونی به مساحت772.96 متر مربع از پاک شماره 108 فرعی از 57 
اصلی واقع در روســتای شه ســفید حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری از مالک 
رسمی آقای ابراهیم شاه حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 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 1401/3/26
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11

شناسه آگهی 1334190
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008608 مورخــه 1400/12/18 موضوع 
کاسه 1400114412004000545 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حمیده امینیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 
383 و شــماره ملی 4591265773 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مســاحت 328.25 مترمربع جدا شــده از پاک شــماره 9278 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس کوی جهاد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک ازمحل تمامت سهم 
مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

 8586
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

حصر وراثت 
آقای عبدالقیوم فیروزی به اســتناد شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه 
ورثــه درخواســتی بــه شــماره 0100083 تقدیم این شــورا نمــوده و چنین اشــعار نموده که 
شــادروان محمــد قربان فیروزی فرزنــد صفر به شــماره شناســنامه 4869198983 درتاریخ 
1401/02/15 درگذشــته و وراث حین الفوت وی عبارتنــد از: 1- عبدالقیوم فیروزی فرزند 
محمد قربان به شــماره ملــی 2020441993 متولد 1366 فرزند ذکــور متوفی 2-عبدالحلیم 
فیروزی فرزند محمد قربان به شــماره ملــی 2020441977 متولد 1362 فرزند ذکور متوفی 
3- اراز محمد فیروزی فرزند محمد قربان به شماره ملی 2020442019 متولد 1367 فرزند 
ذکــور متوفی 4- قربــان محمد فیــروزی فرزند محمد قربان به شــماره ملــی 2020589478 
متولــد 1374 فرزنــد ذکــور متوفــی 5-ســلیمه فیــروزی فرزند محمــد قربان به شــماره ملی 
2020441969 متولد 1360 فرزند اناث متوفی 6-مینا فیروزی فرزند محمد قربان به شماره 
ملــی 2020441985 متولــد 1364 فرزند اناث متوفی 7-نعیمه فیــروزی فرزند محمد قربان 
به شــماره ملی 2020508753 متولــد 1372 فرزند اناث متوفی 8-انا جمــال محرابی فرزند 
خوجه مراد به شماره ملی 4869594455 متولد 1330 همسر متوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.م-الف: 8660 
احمدی- قاضی شورای حل اختاف شهر اینچه برون

آگهی مفقودی 
ســند کمپانی ســواری پــژو 405GLXI مــدل 1389 رنگ نقــره ای متالیک شــماره موتور 
ایــران82- پــاک  شــماره   NAAM11CA7AE018734 شاســی  شــماره   12489076354

458ط78 به نام سید جال آل محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

 160B0061746 مدل 1393 رنگ سفید روغنی شماره موتور TU5 برگ ســبز سواری رانا
شــماره شاســی NAAU01FEXDT033644 شــماره پاک ایران92-836ب42 به نام ســجاد 

سجادی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

جواز اسلحه شــکاری نخجیر قنداق کوچک 957 به شماره اسلحه 801445 شماره سریال 
SH-765185 بــه نام باباعلی اکبری جناســمی فرزند رضاعلی  شــماره ملــی 2090665033 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی ســواری-کار نیســان تیپ پاتــرول دو درب مــدل 1372 رنــگ قرمز-کرم 
متالیک شــماره شــهربانی ایران82-394ط32 شماره شاســی PNK15Z209824 شماره موتور 

Z24015219Z مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانــه( و کارت خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ 
405GLX-XU7 مدل1397برنــگ خاکســتری متالیک بشــماره موتور 124K1198912 شــماره 
شاســی  NAAM01CE1JK395335 و شــماره پاک ایران 94-   834د 49 به نام مسلم ساالر 

پور سنگ آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس


