
گزارش

پدر سمفونی ایران:
تکنیک جوانان ایرانی در موسیقی 

حیرت انگیز است
پــدر ســمفونی ایــران گفــت: گرچــه امروز 
آهنگ ســازی به شــکل نوآورانه  در سبک های 
موســیقی کم شــده اما تکنیک جوانان ایرانی 

حیرت انگیز است.
شاهین فرهت در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این 
پرسش که وضعیت موسیقی امروز ایران را چگونه 
می بیند، بیان داشت: این سوالی بسیار کلی است 
که وقتی مطرح می شــود به دلیل شرایطی که 
 وجود دارد نمی توان به راحتی به آن پاســخ داد.
وی افــزود: شــرایط موســیقی همیشــه برای 
موزیســین خوب اســت زمانی که بنشــیند و 
کارش را بکند اما اگر از جهت اجرای موســیقی 
)که همیشــه دغدغه من بوده اســت( بخواهیم 
صحبــت کنیم باید گفت که آثار آهنگ ســازان 
و موزیســین های ایرانی کم اجرا می شود یا اجرا 

نمی شود و این موضوع دالیل متعددی دارد.  
ســازنده آثار سمفونی خیام، کانتات حافظ، تریو 
برای سازهای زهی و سونات برای پیانو ادامه داد: 
شرایط موسیقی از منظر اجرایی نشان از کمبود 
ما دارد چرا که باید بیشتر اجرا شود که نمی شود 
 و از جهت خوب اجرا شــدن هم باید کار شــود.
فرهــت تاکید کرد: بــرای این مشــکل باید از 
فارغ التحصیالن اســتفاده کنیــم یعنی معلمان 
را از بیــن فارغ التحصیــالن بــه کار بگیریــم؛ 
بســیاری در موســیقی فارغ التحصیل می شوند 
 امــا در ایــن عرصــه برایشــان کار نیســت.
برنده لــوح تقدیــر و چنگ زریــن نوزدهمین 
جشــنواره موسیقی فجر با اشاره به خالهایی که 
در موســیقی ایران وجود دارد، یادآور شد: آثار 
مِن نوعی باید اجرا و پخش شوند؛ به دیگر سخن 
آثار کسانی که اجراکننده هستند باید اجرا شود 
و موسیقی ســنتی ایرانی باید بیشتر موردتوجه 

قرار گیرد.
فرهت در پاســخ به این پرســش که چرا امروز 
مانند گذشــت موســیقیدان ما صاحب ســبک 
و صاحب نام نیســتند، اظهار داشــت: هر دوره 
متخصصینی در رشــته ای بیرون می دهد. مثاًل 
۵۰ سال پیش در موسیقی ایرانی شخصیت های 
معروف بسیاری داشتیم؛ آدم هایی چون مرتضی 
محجوبــی، پرویز یاحقــی، علی اصغــر بهاری، 
 احمد عبادی، جلیل شــهناز، فرهنگ شــریف.
فرهــت تاکیــد کــرد: البتــه بایــد گفت که 
این موضــوع یک ضعــف نیســت و موضوعی 
پداگــوژی )هنــر یا علــم وجودی یــک معلم 
 اســت( اســت که نیاز به تشــریح مفصل دارد.
فرهت در پاســخ به این پرسش که نسل جوان 
فعاالن موســیقی را چگونه می بیند، گفت: نظرم 
در این باره بســیار مثبت است. به شخصه برای 
اجرای یک پاســاژ )پاســاژ در آموزش موسیقی 
-بــدون در نظــر گرفتن مفهوم- بــه معنی آن 
قسمت از قطعه موسیقی می باشد که نقش آن 
در یک قطعه، پیونــد دو بخش مهم به یکدیگر 
اســت؛ این لغت بعضی اوقات به لحظه هایی از 
یک قطعه موســیقی گفته خواهد شد که اغلب 
ناظر بر مهارت اجرایی نوازنده موســیقی باشــد 
تا فکر موســیقیایی یا خالقیت آن( از ســونات 
بتهوون )ســونات فرمی موســیقایی اســت که 
معموالً برای ســاز تک نواز یا موسیقی مجلسی 
نوشــته شده باشــد( ممکن بود ساعت ها و ماه 
ها وقت صــرف کنم تا خروجی به آن شــکلی 
که دوســت دارم دربیاید اما امروز یک جوان به 

راحتی آن را می نوازد.
وی تصریــح کــرد: یعنی این حجــم از توانایی 
عجیب اســت و این یک تکنیک است. به همین 
دلیــل به این جوانان صددرصد امیدوارم و حتی 
موضعم نسبت به نسل جدید از امیدواری بیشتر 

است و مخصوصاً بر این موضع تکیه می کنم.
فرهــت در پاســخ به این پرســش که چشــم 
انــدازش بــرای موســیقی ایرانــی چیســت، 
گفت: همین پرســیدن از موســیقی و مفاهیم 
آن پیشــرفت اســت؛ مثــال همین دیــد باز و 
عمیقــی که در ایــن مصاحبه وجــود دارد در 
 مقایســه با ۲۰ ســال پیش یک پیشرفت است.

وی افزود: به وجود آمدن این شــرایط دو دلیل 
دارد: یکی این که راجــع به آنچه عمیق تر بوده 
کمتر صحبت شده است و دیگر این که این یک 
سیاست جهانی اســت که مختص و منحصر به 
ایران نیست؛ موسیقی پاپ جایگاه خوبی داشت 
که از بین رفته و به مطالبی غیر موســیقایی که 

صرفاً تعجب را برمی انگیزند، تبدیل شده است.
شاهین َفرَهت )۱۳۲۶( آهنگساز، موسیقی دان و 
مدرس موسیقی ایرانی است. وی به عنوان یکی 
از آهنگســازان سرشناِس موسیقی کالسیک در 
ایران، آثار متعددی را بر اساِس فرم های رایج در 
موسیقی غرب مانند: سمفونی، کنسرتو، سوئیت، 
کانتات، پرلود، فوگ، پوئم سمفونیک، راپسودی 
و دیگر شیوه های مرسوم، خلق کرده که غالباً به 
فضای موســیقی دوران رمانتیک نزدیک است و 
در عین حال از تأثیر نغمه های موســیقی ایرانی 

نیز بی بهره نبوده است.

دریچـــه

ســه فیلم سینمایی اکران شــده از ابتدای تابستان حدود 
۲۱ هزار نفر مخاطب را در چند روز گذشــته به ســینما 

جذب کردند.
به گزارش ایســنا، در روزهایی که برخی صاحبان فیلم ها و 
ســینماها برای افزایش مخاطب و میزان فروش فیلم های 
روی پرده قیمت بلیت ســینماها را شــناور کرده اند، عده  
زیادی بــر این باورند که قیمت بلیــت، تنها و اصلی ترین 
دلیل نرفتن مردم به سینما نیست و باید فیلم های مخاطب 
پسندی که تضمین بیشتری برای فروش آن ها وجود دارد 

اکران شوند.
با این حال از فهرست بلندباالی فیلم های پشت خط اکران، 
ســه فیلم جدید از اواخر خردادماه راهی ســینماها شدند 
که با وجود برنامه ریزی بــرای اکران های مردمی با حضور 
بازیگــران و خواننده ها اتفاق چندان ویــژه ای در افزایش 

تعداد مخاطبان سینما رخ نداده است.
البته شــورای صنفی نمایش که پس از چند ماه با اعضای 
جدید دوباره تشــکیل جلســه داده، هفته قبل درخواست 
جلســه ای اضطراری با شــورای راهبردی اکران را داشت 

که باید دیــد نتیجه راهکار نماینــدگان صنوف و مدیران 
سینمایی به کجا می رسد.

با این حال براســاس آمار منتشر شده در سامانه مدیریت 
فروش و اکران )ســمفا( فیلم های پرفروش ســال تاکنون 
»انفرادی«، »ســگ بند« و »موقعیت مهدی« هســتند که 
روی هم یک میلیون و ۷۲۰ هزار آن ها را در سینما تماشا 

کرده اند. 
در چنــد وقت اخیر هم فیلم های جدیدی به چرخه اکران 
اضافه شــده اند از جمله، »روز ششم« به کارگردانی حجت 
قاسم زاده اصل با بازی مصطفی زمانی، امیر جعفری، مهران 
احمدی، جمشید هاشم پور و بهاره افشاری که تا صبح روز 
جمعه دهم تیرماه با حدود ۸۹۰۰ تماشــاگر ۳۰۰ میلیون 

تومان بلیت فروخته است.
»طالخــون« به کارگردانی ابراهیم شــیبانی نیز که از اول 
تابســتان اکران شــده، با نزدیک به ۱۰ هزار نفر تماشاگر 
تاکنون حدود ۳۴۰ میلیون تومان بلیت فروخته اســت. در 
این فیلم شهاب حسینی، حســام منظور و زری خوشکام 

بازی کرده اند.

از روز چهارشنبه هشتم تیر هم فیلم »زاالوا« به کارگردانی 
ارســالن امیری با بازی نوید پورفرج، هدی زین العابدین و 
پوریا رحیمی سام پس از حضور در چند جشنواره خارجی 
راهی اکران شد و در این مدت حدود سه هزار بلیت با رقم 
کلی ۱۲۵ میلیون تومان فروخته اســت.به جز این فیلم ها 
از اواخر خــرداد »بی صدا حلزون« بــه کارگردانی بهرنگ 
دزفولــی زاده روی پرده رفت کــه تاکنون با ۱۱ هزار ۸۰۰ 

تماشاگر ۴۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.
»بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی نیز از ۱۸ 
خرداد تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر مخاطب داشته و حدود 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم بلیت فروخته است.

»هناس« ســاخته حســین دارابی بیــش از ۷۵ هزار نفر 
تماشــاگر داشــته و نزدیک دو میلیارد تومان هم فروش 

داشته است.
فیلم کمدی »نقره داغ« به کارگردانی محســن آقاخان با 
۲۵ هــزار نفر مخاطب، اندکی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان 

بلیت فروخته است.
فیلــم »علف زار« به کارگردانی کاظم دانشــی هم به رقم 

فروش هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
»دموکراسی در روز روشن« علی عطشانی نیز با ۳۳۰۰ نفر 
مخاطب از ابتدای خردادماه حــدود ۱۱۰  میلیون تومان 

فروش داشته است.
در بیــن فیلم های روی پرده دو فیلــم مرتبط با کودک و 
نوجوان هم هســتند که تعداد کم ســانس ها و سینماهای 
آن ها قابل توجه است چرا که دسترسی مخاطبی که قصد 
تماشــای این فیلم را دارد محــدود می کند. این در حالی 
اســت که تماشــاگران این دو فیلم یعنی »پسران دریا« و 

»والدین امانتی« دیدن آن ها را توصیه می کنند.
»والدین امانتی« به کارگردانی حســین قناعت که از ۱۸ 
خــرداد روی پرده رفته،تا به امروز بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
بلیت فروخته و به رقم فروش ۴۷۷ میلیون تومان رســیده 
اســت. اما »پســران دریا« به کارگردانی افشین هاشمی و 
حسین قاسمی جامی با شکست کامل در گیشه روبرو شده 
و با تک ســالن ها و سینماهایی که داشته، تا پیش از ظهر 
۱۰ تیرماه کمتر از ۶۰۰ بلیت فروخته و ۱۸ میلیون تومان 

هم فروش داشته است!
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ترانه علیدوستی، در صفحه مجازی خود از شکایت مهدی کوشکی) کارگردان، بازیگر 
و نمایشــنامه نویس تئاتر و سینما(، و حبیب رضایی )بازیگر و کارگردان( به جرم افترا 

و نشر اکاذیب علیه خود خبر داد.
به گزارش فارس، فروردین ماه۱۴۰۱، حدود ۸۰۰ زن از ســینماگران با صدور و امضای 
»بیانیه زنان دســت اندرکار ســینما در اعتراض به خشــونت علیه زنان در این عرصه« 
خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به شکایات زنان درباره خشونت های جنسی 
در ســینما شدند و درنهایت تصمیم بر آن شد تا رسیدگی به مطالبات زنان و خشونت 
و آزار علیه فعاالن زن در ســینما توسط کمیته مستقل پیگیری شود و برای جلوگیری 
از هرگونه تضییع حقوق، پنج نماینده از دل همین کمپین انتخاب شد. رای گیری بین 
زنان امضاکننده بیانیه اعتراض به خشونت جنسی و جنسیتی در سینما و تئاتر با حضور 
۱۳ کاندیدا انجام شد و در پایان ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد، هانیه 
توسلی و مارال جیرانی به عنوان پنج نفر از اعضای هیاتی انتخاب شدند که تشکیل یک 
کمیته مستقل را جهت بررسی سوءرفتارهای جنسی پیگیری کنند.حاال یکی از پنج نفر 
از اعضای اصلی این هیات یعنی ترانه علیدوستی، روز ۸ تیر ماه ۱۴۰۱ در صفحه مجازی 
خود از شــکایت مهدی کوشکی) کارگردان، بازیگر و نمایشنامه نویس تئاتر و سینما(، و 

حبیب رضایی )بازیگر و کارگردان( به جرم افترا و نشر اکاذیب علیه خود خبر داد.

 شکایت دو بازیگر مرد از ترانه علیدوستی 
به اتهام افترا و نشر اکاذیب

گیشه سرد سینماها در روزهای داغ تیرماه

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 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیان واقــع در قریه   علی 
آباد میر   پالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 2658 فرعی آقا/ خانم  ابراهیم 
راوندی بیدگلی  فرزند علی جان نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 256.37  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  

علی فیض کرج آباد
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 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 اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/03/28 

نوبت دوم 1401/04/11   شناسه آگهی: 1333925
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای 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 
آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل-دهستان دشت سر 

13- اصلی )قریه بوران و ساالرمحله( 
7393 فرعی آقایان محمدتقی اقدسی و مهرداد اقدسی هر یک به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی)کارخانه شالی کوبی( 
به مســاحت 1425.30  متر مربع خریداری شــده بالواســطه از مها و بتول درکائی 
نژاد و بتول و مســعود و مجید و مریم و مهناز همگی اقدسی و مع الواسطه از علی 

اقدسی و عباسعلی اقدسی و رضا توکلی
 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 
.  تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/03/28 نوبت دوم 1401/04/11   شناســه 

آگهی: 1332032 
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
 آگهــی  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مــورخ    140160310006001267 شــماره  رای  برابــر   :
1401/02/27 هیــأت  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد  ثبتی شهرســتان نور تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضی به نام آقا/ خانم    محمد حسن کالنتری ثقفی ششدانگ 
یــک قطعه بــاغ به مســاحت 1858.45  مترمربع بــه پالک 582 
فرعــی  از 21 اصلــی واقــع در کمــر  مازندران  بخــش 5  ثبت 
نور  محرز گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه های سراســری و 
محلــی آگهی می گردد تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید  و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/03/28 نوبت دوم 1401/04/11 
شناسه آگهی: 1333912

 علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیان واقــع در قریه   چلندر   
پالک 17 اصلی بخش 3 قشــالقی 932 فرعی آقا/ خانم  طال و امیررضا شــهرت 
هر دو وهاب زاده  فرزند نیک روز حصه هر کدام به ترتیب به میزان دو دانگ 
مشاع و چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 233.24 متر 
مربع به اســتثنا بهای ثمن عرصه و اعیان خریداری بدون  واســطه/با واسطه از  

انتقال قهری از آقای نیک روز وهاب زاده
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی 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 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه 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 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 
تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت 

اول 1401/03/28 نوبت دوم 1401/04/11   شناسه آگهی: 1335438
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ســید حوریه هاشمی با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی 
که در دفترخانه بابل تصدیق امضا شــده و طی درخواست شماره 
140121710004007787 مورخــه 1401/03/26 تقاضای 
صدور ســند المثنی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ تحت پالک 
11002 فرعی 2326 اصلی بخش دو ثبت بابل که ســند مالکیت 
آن ذیل دفتر صفحه و ثبت به نام ایشــان صادر و تسلیم گردیده 
در اثر جابجایی مفقود شــده را نموده اســت در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن اعالم مقتضی 
است چنانچه سند مالکیت مذکور هر عنوان به آن دفترخانه ارائه 
گردد از انجام هرگونه اقدام خودداری و الشه سند را از آورنده 
اخذ و به این اداره ارائه نمایند. در ضمن شماره چاپی از مفقودی 

976881 می باشد.
تاریخ انتشار: 1401/04/11

شناسه آگهی: 1339959
ســیدمهدی حســینی کریمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بابل

آگهی تغییرات شرکت
به  پیشگامان صنعت ساختمان سهامی خاص  ایالمیان  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 466945 و شناسه ملی 10300050034 به استناد صورتجلسه مجمع 
اصلی  مرکز  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/02/31 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
ایالم،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، ایالم  ، شهرستان  ایالم  استان  نشانی  به  شرکت 
محله آزادگان)شماره یک(، خیابان پیروزی، بلوار بهشتی، پالک 0، طبقه اول کد 

پستی 6931354381 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

شناسه آگهی )1344322(

امیر دژاکام از انتشار مجموعه نمایشنامه »ایوب خان« خبر داد و گفت؛ نمایشنامه 
»احمد شــمس و پوران جون« که جزو تعهدات مدیریت قبلی تئاتر شــهر بوده 

همچنان در انتظار اعالم زمان اجرا است.
امیر دژاکام نویســنده و کارگردان تئاتر درباره انتشار مجموعه نمایشنامه »ایوب 
خان« که به تازگی وارد بازار کتاب شــده اســت به خبرنگار مهر گفت: مجموعه 
نمایشــنامه »ایوب خان« شــامل ۷ نمایشنامه اســت که به تازگی توسط نشر 
نیستان منتشر شده اســت. نمایشنامه های این مجموعه شامل نمایشنامه های 
»ایوب خان«، »شیشه«، »کشتی یونانی«، »رومئو و ژولیت«، »مکبث«، هیاهوی 

بسیار برای هیچ« و »ساکن کمپ پناهندگان« است.
وی ادامه داد: ۲ نمایشنامه »شیشه« و »ساکن کمپ پناهندگان« درباره مهاجرت 
اســت، نمایشــنامه های »مکبث« و »رومئو و ژولیت« با نگاهی به آثار شکسپیر 
نوشته شــده اند، »ایوب خان« و »کشــتی یونانی« نمایشنامه هایی با مضامین 
اجتماعی هستند و »هیاهوی بسیار برای هیچ« نیز یک الل بازی براساس ادبیات 
کهن است. در این میان »ایوب خان« و »مکبث« اجرای عمومی شده اند، نمایش 
»شیشــه« در جشنواره تئاتر فجر اجرا شده و »هیاهوی بسیار برای هیچ« نیز در 

فرانسه به صحنه رفته است.
دژاکام درباره سرنوشــت اجرای نمایش »احمد شــمس و پــوران جون« که از 
مدت ها قبل درخواســت اجرا در سالن اصلی تئاترشهر را دارد، توضیح داد: من 
همچنان منتظر هستم تا تکلیف اجرای نمایش »احمد شمس و پوران جون« که 
نام دیگرش »ماجرای دل« اســت، مشخص شود. متاسفانه هنوز وضعیت اجرای 
نمایش مشــخص نیست. من قصد داشــتم تمرین های کار را آغاز کنم اما وارد 
یک پروسه فرسایشی شــده ام چون رئیس تئاتر شهر و رئیس شورای نظارت و 

ارزشــیابی تغییر کرده اند و به دنبال آن قوانین و مقررات هم عوض شده است. 
به قول موالنا؛ هر لحظه به شــکلی بت عیار بر آمد دل برد و نهان شد/ هر دم به 

لباس دگر آن یار بر آمد گه پیر و جوان شد.
این کارگردان و مدرس تئاتر یادآور شد: من ۱۰ سال است که درخواست اجرا در 
ســالن اصلی تئاتر شهر را دارم و همچنان منتظر هستم که مدیران به من برای 
اجرای نمایش »احمد شمس و پوران جون« پاسخ بدهند. از دوره ریاست مهرداد 
رایانی مخصوص در تئاتر شــهر گرفته تا اتابک نادری، پیمان شــریعتی، سعید 
اســدی، ابراهیم گله دارزاده و محمدجواد طاهری برای اجرا درخواست داده ام و 
همچنان تکلیف اجرایم مشخص نیســت. مساله این است که در یک تشکیالت 
وقتی یک نفر عوض می شود نباید قوانین و توافقات قبلی تغییر کند. چون طرف 
ما که شخص مدیران تئاتر شهر نیستند بلکه ما با شخصیت حقوقی وزارت ارشاد 
طرف هســتیم و تفاهم کردیم. پس یک شخصیت حقوقی اگر بخواهد قرارداد یا 
تفاهم نامه ای را فسخ کند باید اعالم کند که به این دالیل مشخص و غیرقانونی 
قرارداد درســت نیست و لغو می شــود. این یک عرف حقوقی در جهان است نه 

اینکه با تغییر یک مدیر قراردادهای قبلی ملغی اعالم شود.

کارگردان نمایش »رویاهای خلیج فارس« با اشــاره به اینکه مجددا درخواستش 
برای اجرای نمایش را به ثبت رســانده است، عنوان کرد: باوجودی که برای من 
نوبت اجرا مشخص شده بود اما مجددا درخواستم را ثبت کردم و در تالش برای 
اجرا هستم. شاید متن من کمی انتقادی باشد چون مساله روز اجتماع را مطرح 
می کند و شاید دوستان این مساله را تحمل نکنند اما فکر می کنم بتوانیم راجع 
به مســائل روز اجتماع نقد داشته باشــیم. در حال حاضر شورای مشورتی تئاتر 
شــهر متن نمایشنامه را با نقطه نظراتی پذیرفته و به شورای نظارت و ارزشیابی 
ارائه داده است که آنها نیز نقطه نظراتی نسبت به متن دارند اما هنوز مجوز اجرا 

را صادر نکرده اند.
دژاکام افزود: این نمایش در زمان ریاست ابراهیم گله دار زاده جزو اجراهای ۱۴۰۱ 
بوده و نوبت اجرایش هم مشخص بود. قرار بود کار بعد از اجرای »پروین« به صحنه 
برود اما از آنجا که نمایش فضایی کمدی دارد و زمانی که به ما داده بودند مصادف 
با ماه محرم و صفر می شد من درخواست کردم که آذر و دی را برای اجرای نمایش 

در نظر بگیرند که البته در حال حاضر هیچ چیز مشخص نیست.
وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: من در سالن اصلی تئاتر شهر ۱۲ نمایش 
بــه صحنه برده ام آثاری چون »زیباترین گل های قالی«، »شــهرزاد«، »مجلس 
سیاوش خوانی«، »شــمس«، »همزاد«، »لیلی و مجنون«، »نصرت خانم، مادرم 
و نوروز«، »خواب دریا«، »رویاهای خلیج فارس«، »ضیافت شیطان« و ... اما اگر 
هم نشــد می توانم نمایشم را در هر جای دیگری اجرا کنم چون تئاتر برای من 
تجارت و به قصد پول درآوردن نیســت بلکه تئاتر برای زندگی بهتر و صلح آمیز 
همراه با عشــق و هنر اســت از این رو تالشم را می کنم که در سالن اصلی تئاتر 

شهر به صحنه بروم اما اگر نشد جای دیگری برای مردم کار می کنم.

»ایوب خان« منتشر شد 

 »احمد شمس و پوران جون«
به تئاتر شهر می رسند؟ 


