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آیا رویای امنیت تئاترشهر به واقعیت میپیوندد؟

سرپرست دفتر نمایش خانگی:

یادنامه جمشید مشایخی
رونمایی میشود

یک هفتتیرکشی و چند دستاورد

لیست سیاه در انتظار تهیهکنندگان
متخلف در نمایش خانگی است

سرپرست دفتر نمایش خانگی ،گفت:
تهیهکنندگانی که در عرضه آثار تولیدکرده خود در
شبکه نمایش خانگی تخلف کنند در لیست سیاه
قرار میگیرند و دیگر نمیتوانند ب هراحتی در این
حوزه کار کنند .مصطفی سماوات در گفتوگو با
ایرنا درباره آثار ارائه شده در شبکه نمایش خانگی
و سوءاستفاده برخی فیلمسازان از فضای پررونق
آن که آثار خود را یا در میانه راه رها یا به بدترین
شکل پایانبندی میکنند ،اظهار کرد :فضای شبکه
نمایش خانگی چند سالی است در ایران رونق
گرفته و گاهی در سریالهای این فضا اختاللها و
مشکالتی ایجاد میشود که در دنیا نیز وجود دارد
و اجتنابناپذیر است .وی افزود :در شبکهای مانند
«نت فلیکس» با آن اعتبار و قدرت نیز بعضا ً از
این مشکالت دیده شده است؛ اما حتما ًاینها دلیل
نمیشود تا گروهی که در عرصه شبکه نمایش
خانگی در حال تولید اثر هستند آن را نیمه کاره
رها کنند .برای جلوگیری از رها شدن یک سریال
در شبکه نمایش خانگی تصمیم گرفتهایم تا تولید
کامل سریال اجازه عرضه آن را ندهیم .سرپرست
دفتر نمایش خانگی ،با بیان اینکه این آثار در
بخش خصوصی ساخته میشوند و ما نیز باید به
نوعی از آنها حمایت کنیم ،گفت :بنابراین هر چند
قانون عرضه سریال پس از تولید کامل ،بر ساخت
این سریالها که همزمان با عرضه از مخاطبان
نظرخواهی میکنند و ادامه سریال را با نظر
مخاطبان تولید و عرضه میکنند تأثیر میگذارد،
ما برای حمایت از مصرفکنندگان و مخاطبان
نمایش خانگی این قانون را اجرا میکنیم .سماوات
افزود :البته در حوزه سرمایهگذاری برای تولید در
شبکه نمایش خانگی دقت اولیه از طرف ما صورت
میگیرد اما تشخیص نهایی با نهادهای ذیربط
است .البته تاکید میکنم برای رونق در شبکه
نمایش خانگی ذرهای از نظارت کوتاه نخواهیم آمد
و از آثاری که کوچکترین انحراف را داشته باشند،
جلوگیری خواهد شد.

هنر

سالهاست چشم هنرمندان ،تماشاگران تئاتر و
حتی رهگذران به دستفروشان و کبابیها و جگرکیها
در محوطهای که قرار بود محلی فرهنگی و هنری
باشد عادت کرده؛ اما کمتر کسی فکر میکرد شبی
شاهد یک وسترن جانانه و هفتتیرکشی در محوطه
تئاترشهر تهران باشد .اتفاقی که به نظر میرسد با
وجود همه ترسناکی و چهره کریهاش ،حاال زنگ خطر
را خیلی جدی برای مسئوالن به صدا درآورده و شاید
هم نوید دستاوردهای خوبی برای محافظت از این
بنای زیبا و فرهنگی را بدهد!
به گزارش ایلنا ،شب  ۱۹خرداد بود که با شنیده
شدن صدای شلیک گلوله در تئاترشهر ،چشمها به
سوی مرد جوانی چرخید که پایش تیر خورده بود.
داستان ساده بود؛ یک درگیری میان دو دستفروشی
که شب و روز در سنگفرشهای تئاترشهر بساط پهن
کردهاند و دست بر قضا یک نفر ،تصمیم میگیرد
برای دعوایی شخصی ،صحنه را به فیلمهای وسترن
آمریکایی تبدیل کند .پس از این حادثه بالفاصله هر
دو نفر دستگیر شدند اما این ماجرا داغ دل ساختمانی
با عمر نیمقرن را تازه کرد.
سعید اسدی ،مدیر مجموعه تئاترشهر ،بالفاصله
پس از این اتفاق در گفتوگویی ،وضعیت امنیتی
اطراف تئاترشهر را نگرانکننده خواند و گفت:
«همیشه با سالح سرد و نزاع خیابانی و حضور افرادی
که شأنیتی با این مجموعه فرهنگی ندارند و به طور
سازماندهی در اینجا اقامت دارند ،روبهرو هستیم».
با گذشت چند روز از این حادثه ،هیئت مدیره
خانه تئاتر نامهای سرگشاده خطاب به پیروز حناچی،
شهردار تهران ،و شورای شهر تهران نوشتهاند و با
تاکید بر اینکه فرهنگیترین مکان هر شهر ،تئاترشهر
آن است ،خواستار بازگرداندن امنیت به تئاترشهر
پایتخت شدهاند .در این نامه چنین آمده است« :ما
خانواد ه تئاتر از شما مسئوالن محترم سؤال میکنیم
که آیا تا به حال از تئاترشهر (قلب ِتپند ه تئاتر پایتخت)
دیداری داشتهاید؟ آیا از وضعیت محوط ه تئاترشهر
خبر دارید که این ماهها با حضور چهرههای نامرتبط با
فضای فرهنگی این مجموع ه هنری در پیادهرو و اراذل
و اوباش در محوط ه اطراف آن چه چهرهای به خود
گرفته است؟ آیا تئاترشهر فعلی معرف فرهنگیترین
مکان این کالنشهر است؟ آیا دستفروشان در
برابرِ ساختمان موزه هنرهای معاصر ،حوزه هنری،
فرهنگستان هنر ،کتابخان ه ملی ،مجلس شورای
اسالمی و بسیاری از اماکن تفریحی و ادبی دیگر

شب  ۱۹خرداد مرد جوانی در محوطه تئاترشهر روی مردی دیگر اسلحه کشید و داغ دل هنرمندان و دوستداران این بنا را تازه کرد .هیئتمدیره خانه
تئاتر نامهای سرگشاده خطاب به شهردار و شورای شهر تهران نوشت و خواستار انتقال دستفروشان این محدوده به منطقهای دیگر شد و طیبه
سیاوشی هم بر طرحی که آرزوی دیرین خانواده فرهنگ و هنر است تاکید کرد؛ یعنی عملیاتیشدن طرح حصارکشی مجموعه تئاترشهر.

هرچهاتفاقات
فرهنگیهنری
حول دو ساختمان
تاالر وحدت و
مجموعهتئاترشهر
با مساعدت
شهرداری تهران
بیشتر باشد ،شاهد
آسیبهایکمتری
در این منطقه
خواهیم بود
حق سد معبر و پهن کردن بساطهایشان را دارند؟
چرا اینقدر نسبت به تئاترشهر بیمهر و بیتفاوت
شدهاید؟ روز یکشنبه  1398/3/19در محوطه
تئاترشهر تهران ،در نزاع میان ِ دونفر ،یکی دیگری را
با اسلح ه گرم هدف قرار داده است .آقای شهردار و
مسئوالن محترم ِ شورای شهرِ تهران این خانه دیگر
امن نیست! نامهربانی و عدم توجه به خواستههای
معمول خانواد ه تئاتر ،زیباترین و فرهنگیترین مکان
این شهر را به زشتترین نقط ه آن بدل کرده است.
ما با داشتههایمان چه کردهایم؟ اگر دیروز اقدام کرده
بودیم ،امروز با چنین فاجعهای مواجه نبودیم .از شما
بزرگواران خواستاریم در اسرع ِ وقت ،تئاترشهر را به
ل هوای سابقِ آن بازگردانده و هم ه دستفروشان
حا 
را برای همیشه به نقط ه مناسبتری انتقال دهید.
ت کارکنان این مجموعه،
ما در برابرِ آرامش و امنی ِ
هنرمندان و شهروندان ِ عزیز مسئولیم».
اما خبرهای خوشی هم در کنار این ماجرا به

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

آگهی های موضوع ماده -3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات

برابــر رای شــماره  1398/2/9- 986031802000386هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی اقــای علــی اســکندری کندســری فرزنــد علــی گل بشــماره شناســنامه  175صــادره از رودســر و کدملــی
 2690444259بصــورت ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  39/50متــر مربــع پــالک  5686فرعــی از 145
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  334فرعــی قطعــه  247تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در کالچــای بخــش  29گیالن
خریــدرای از مالــک رســمی ورثــه مرحــوم خیــراهلل زنــد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :

رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک کالچای حسین میر شکار
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برابــر رای شــماره  1398/2/12- 1398603182000426هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای نــوروز خانعلی پورچماســتان فرزند عیســی بشــماره شناســنامه  187صــادره از
ردوســر و کــد ملــی  6319406951بصــورت ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  36/60متــر مربــع پــالک
 5687فرعــی از  145اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  151تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در شــهر
کالچــای بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان و انقــالب
اســالمی محرزگردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
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 داد خواســت 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 98/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318002000132مــورخ  98/01/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــای آقــای قاســم راجبــی صیــاد فرزنــد حســرت بشــماره شناســنامه  8886صــادره از بندر
انزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  1885/39متــر مربــع پــالک
فرعــی 11/01189/011741اصلــی واقــع در بنــدر انزلــی بــاال محلــه ســنگاچین بخــش  7گیــالن خریــداری از مالک
رســمی آقــای صفــر راجبــی صیــاد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک پرویز حیدری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/12/22- 139760318008004975هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
رودســرتصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مریــم بامــداد گوســرائی فرزند تقــی بشــماره شناســنامه  468صادره
از ردوســر ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  408/18متــر مربــع بــه شــماره پــالک  5557فرعی
قســمتی از قطعــه  792تکفکیکــی اســنگ اصلــی  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محرز
گردیــده اســت . .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که 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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :

رئیس ادراه ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر

2919

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پیشــرو تیــپ تیزتــک  150بــه رنــگ مشــکی
مــدل  1395بــه شــماره انتظامــی -19989ایــران 582-و شــماره موتور0149N5P061455بــه شــماره تنــه
3282
N5P***150T9565727مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط م باشــد.

مفقودی

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهستان دوگنبدان در دو نوبت به فاصله پانزده روز منتشر و

در تابلو اعالنات این اداره الصاق میگرددچنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آرای صادره
معترض باشند در فاصله قانونی منتشر ظرف مدت 2ماه می توانند اعتراض خود را بصورت قانونی

به این هیات اعالم نمایند .

 14134فرعی از 22اصلی –آقای فایض تاسا فرزند سرمست بموجب رای شماره

 139460320002000343نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  197/22مترمربع محدوده

پالک 25فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – باغ فردوس – پشت مدرسه شاهد

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ مشــکی – روغنــی مــدل 1388بــه شــماره
انتظامــی  432ص  -55ایــران  46-و شــماره موتور3216812بــه شــماره شاســیS1412288091404متعلق بــه
3279
آقــای بهمــن جهانــی طــراز کوهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــا عنایــت بــه اینکــه برابــر مــاده  24قانــون امــور گمرکــی مهلــت قانــون توقــف
خودروهــای مشــروحه ذیــل منقضــی گردیــده اســت لــذا بدینوســیله بــه مالکین
خودروهــا ابــاغ مــی گــردد حداکثــر ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ درج ایــن
آگهــی جهــت تعییــن تکلیــف آنهــا اقــدام نماینــد .در غیــر ایــن صــورت در
اجــرای مــاده  33قانــون امــور گمرکــی و  54آئیــن نامــه اجرائــی آن وفــق
مقــررات نســبت بــه تحویــل خودروهــا بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش
امــوال تملیکــی اقــدام خواهــد شــد.
ردیف

15666فرعی از 22اصلی – آقای حسین مشهدی شهرضا فرزند نعمت اله بموجب رای شماره

139760320002001267هیات /نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  348مترمربع

محدوده پالک 65فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – کارکنان دولت -کوچه دهم جنوبی

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

رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک کالچای حسین میر شکار

گوش میرسد؛ طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران
و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
عصر دوشنبه بیستم خرداد و یک روز پس از حادثه
تیراندازی در محوطه این مجموعه همراه با سعید
اسدی ،مدیر مجموعه تئاترشهر ،از نزدیک در جریان
برخی از معضالت و نابسامانی محیط پیرامونی
مجموعه تئاترشهر قرار گرفت و سیاوشی بر عملیاتی
شدن طرح حصارکشی این مجموعه تاکید کرد.
این نماینده مجلس پس از شنیدن اقدامات
انجام شده برای انعکاس ،پیگیری و استمدادخواهی
مجموعه تئاتر از نهادهای ذیربط با ابراز تاسف از
شرایط پیش آمده در محوطه مجموعه تئاترشهر
گفت :باید تالشهای الزم صورت گیرد که آسیبهای
اجتماعی محوطه تئاترشهر شناسایی شده و در نهایت
یا طرح حصارکشی تئاترشهر که از دهه  ۸۰مطرح
بوده اجرایی شود و یا طرح موسوم به «پهنه رودکی»
بتواند مباحث فرهنگی این منطقه مهم را پوشش

دهد .به اعتقاد من هرچه اتفاقات فرهنگی هنری
حول دو ساختمان تاالر وحدت و مجموعه تئاترشهر
با مساعدت شهرداری تهران بیشتر باشد ،شاهد
آسیبهای کمتری در این منطقه خواهیم بود.
سیاوشی با اشاره به نحوه ارائه گزارش این بازدید
در جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :تا اوایل هفته بعد من نتایج این دیدار را به
همکاران کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
ارائه خواهم داد تا سایر دوستان در جریان موضوعات
قرار بگیرند .همه ما باید نهایت تالش خود را انجام
دهیم تا مشکالت پیرامونی مجموعه تئاترشهر با همت
همه مسئوالن دستگاههای ذیربط مرتفع و ما هرچه
زودتر شاهد ساماندهی این مجموعه باشیم .به هر
حال این انگیزه بهطور کامل وجود دارد که در این
حوزه جلسات متعددی در حوزه ساماندهی و کاهش
آسیبهای اجتماعی این مجموعه هنری مهم تئاتری
برگزار شود.
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 15692فرعی از 22اصلی – آقای محمد پناهی نسبت فرزند جلیل بموجب رای شماره

 139760320002001131هیات  /نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  82/53مترمربع

محدوده پالک 32فرعی از22اصلی واقع در دوگنبدان – محله سادات – خیابان محله سادات
– تربیت معلم – وصال 5

15706فرعی از 22اصلی – آقای مهران خادمی فرزند امان اله بموجب رای شماره

 139660320002000512هیات نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 449/27مترمربع

محدوده پالک  53فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – سه راهی جاده پازنان – زمینهای
سیاه مرد شیرزادی

15722فرعی از 22اصلی – آقای نورمحمد برهانی نژاد فرزند بهمن بموجب رای شماره

 139860320002000109هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 384/60مترمربع

محدوده پالک 27فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – محله سادات – انتهای خیابان اسالم آباد

15729فرعی از 22اصلی – آقای مختار اندیک فرزند نعمت اله بموجب رای شماره

 139860320002000144هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 67/70مترمربع

محدوده پالک 27فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – محله سادات –خیابان اسالم آباد

15730فرعی از22اصلی –آقای تفرقه پورسوسن فرزند سیاه بموجب رای شماره

139360320002002201هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233/93مترمربع

محدوده پالک 27فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان محله سادات – خیابان اسالم آباد

15731فرعی از 22اصلی – خانم فاطمه بازی بناری فرزند عوض بموجب رای شماره

139860320002000137هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  307/23مترمربع

محدوده پالک 24فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – سه راهی خیابان ثبت قدیم – بلوار
تاجگردون

15732فرعی از 22اصلی – آقای غالمعباس بیات فرزند علیرضا بموجب رای شماره

کتاب «استاد جمشید مشایخی» در مراسم
نکوداشت این بازیگر فقید در فرهنگستان هنر
رونمایی میشود.
به گزارش هنرآنالین ،در مراسم نکوداشت
زندهیاد استاد جمشید مشایخی با عنوان «روایتی
از زندگی استادانه» از کتاب «استاد جمشید
مشایخی» که فرهنگستان هنر با همکاری بنیاد
سینمایی فارابی به همین مناسبت برای وی
گردآوری کرده ،رونمایی میشود.
یکی از برنامههایی که در این مراسم تدارک
دیده شده ،رونمایی از کتابی است که درباره این
استاد فقید توسط فرهنگستان هنر و با همکاری
بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است .در این
کتاب یادداشتهایی از آیدین آغداشلو ،جهانگیر
الماسی ،سید محمد بهشتی ،قطبالدین صادقی،
احمد ضابطی جهرمی ،حبیب درخشانی،
احمد طالبینژاد ،اکبر عالمی ،محمود عزیزی،
بهزاد فراهانی ،حسین فرخی ،بهمن فرمانآرا،
علیرضا قاسمخان ،حمید (محمدهادی) کاویانی،
داریوش مهرجویی ،علی منتظری و ایرج راد به
چاپ رسیده است« .شمایل هزارچهره؛ سیری در
کارنامه بازیگری جمشید مشایخی» از شاهپور
عظیمی« ،کماللملک سینمای ایران؛ جمشید
مشایخی» از عبدالحسین الله« ،در جستوجوی
اسطوره شخصی جمشید مشایخی» از بهمن
نامورمطلق و «جمشید مشایخی ،رازهای
ماندگاری بدون جوانی» از امیر پوریا است.
آخرین گفتوگوی استاد جمشید مشایخی با
حضور بهمن نامورمطلق و علیرضا قاسمخان ،و
گفتوگو با استاد علی نصیریان درباره شخصیت
برجسته استاد مشایخی از عبدالحسین الله و ایلیا
محمدینیا را نیز میتوانید در این کتاب بخوانید.
کارنامه شصت سال فعالیت هنری زندهیاد
جمشید مشایخی به همراه تصاویری از عکسها
و پوستر فیلمهایی که این هنرمند بزرگ در آنها
نقشآفرینی کرده ،آخرین بخش این کتاب است
که به کوشش منیژه کنگرانی گردآوری و تدوین
شده و در موسسه متن فرهنگستان هنر به
چاپ رسیده است .این مراسم با همکاری بنیاد
رودکی ،خانه سینما ،بنیاد سینمایی فارابی،
سازمان زیباسازی شهر تهران ،موزه سینما و
بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران روز دوشنبه 27
خرداد ،ساعت  18در مجموعه فرهنگی و هنری
آسمان فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران
برگزار میشود.
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مشخصات فنی خودرو
سواری اینفینیتی  fx35پالک uu508uG
رنگ مشکی مدل  2003شماره بدنه
SNRAS08W23X002545
سواری بنز  ML350مدل  2010به رنگ
خاکستری به شماره پالک SS048BS
شماره بدنه 4JG5GB5AA619563
3280

مالک خودرو
یوسف رحیمی عیبلو

گامید مامداو

اداره کل گمرک آستارا

برگ سبز ،کارت ماشین،وکالت نامه سواری پیکان رنگ سفید مدل
 1383به شماره پالک 327-34ج 13به شماره موتور 11284014216
و شماره شاسی 10013556به نام فرهاد شریفی مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند کمپانی کامیونت نیسان رنگ آبی روغنی مدل  1386به شماره
پالک 419-49ج 33به شماره موتور  386058و شماره شاسیk100671
به نام خداخواست پیرا مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند و برگ سبز خودروی سواری کار سیستم کیا تیپ SL
اسپورتیج مدل  ۲۰۱۳به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
G4KECH471705به شماره شاسی KNAPC812DD7333192به
شماره پالک  ۶۵ج  ۹۲۹ایران  ۴۹به نام ارسالن پیرنیا مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد .

139860320002000135هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/85مترمربع

محدوده پالک 35فرعی از22اصلی واقع در دوگنبدان – محله سادات – خیابان تربیت معلم

15733فرعی از 22اصلی – خانم فاطمه حق گو فرزند ذوالفقار بموجب رای شماره

آگهی تغییرات شرکت تراکم کار یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت  2353و شناسه

محدوده پالک 25فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان – باغ فردوس –فردوس هشتم – فرعی

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ نهصد میلیون

15734فرعی از 22اصلی – خانم ماه سلطان مرادیان فرزند عبدشاه بموجب رای شماره

ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

139860320002000136هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/95مترمربع

اول

139860320002000108هیات/نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249/47مترمربع

ملی  10861837207به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/09
ریال منقسم به یکصد سهم نود هزار ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()489220

محدوده پالک  27فرعی از 22اصلی واقع در دوگنبدان -محله سادات – خیابان اسالم آباد

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

اگهی تغییرات شرکت عمارت برج بویراحمد سهامی خاص به شماره ثبت  9295و

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک

شناسه ملی  14007984300به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

بنسنجان  -بلوار شهدای بنسنجان -بن بست نوذر راستگو .به آدرس شهر یاسوج  -ابن

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در
تاریخ انتشار نوبت اول  98/03/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/23 :
حسینقائدگیوی

رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

 1398/01/28تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه محل شرکت از واحد ثبتی یاسوج

سینا  - 9پالک  . 1کد پستی  7591964519تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق

اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()489224

