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۶ علم و فرهنگ

خـبـر

رسول نجفیان:

خلوص، مهمترین شرط 
براى هنر عاشورایى است

بازیگـر مجموعـه تلویزیونـى وضعیت سـفید گفت: 
بعد از 40 سـال از پیـروزى انقالب فکـر مى کنم، وقت 
ایـن باشـد؛ ناگفته هـا را در سـینماى دفـاع مقـدس 

بیـان کنیم.
علـى سـلیمانى   درباره چرایـى افول سـینماى دفاع 
مقـدس اظهار داشـت: سـینماى دفاع مقـدس را باید 
بومى تریـن شـکل از سـینما در کشـورمان دانسـت، 
چـون اتفاقاتى که در این شـکل از سـینما رخ مى دهد 
در دیگـر ژانرهـا دیـده نمى شـود. بگذاریـد روشـن تر 
بگویـم. در سـینماى جهان آنچـه در فیلم هاى جنگى 
دیـده مى شـود بـه طور کامـل متفـاوت بـا فیلم هایى 
اسـت کـه مـا دربـاره هشـت سـال جنـگ تحمیلـى 

سـاخته ایم، زیـرا موضوعـات و انگیزه هایـى کـه مـا 
بـراى آن جنگیـدم، بـه طـور کامل متفـاوت بـا دیگر 

کشورهاسـت.
وى افـزود: بـراى همیـن هم هـرگاه سـعى کرده ایم 
از اصـول بومـى خـود در سـینماى دفـاع مقـدس دور 
شـویم، این شـکل از سـینما را به حاشـیه برده ایم، اما 
هـرگاه هماننـد کارهـاى ابراهیـم حاتمى کیا بـه این 
فرهنـگ و ارزش هاى دفـاع مقدس نزدیک شـده ایم، 

کارمـان با اسـتقبال مواجه شـده اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه شـخصیت پردازى در کارهـاى 
دفـاع مقدسـى بـه هیچ وجـه مطلـوب نظـر نیسـت، 
گفت: یکـى از آسـیب هاى سـینماى دفاع مقـدس از 

دیدگاه من شـخصیت پردازى این دسـت کارهاسـت 
کـه دیگـر بـراى مخاطب سـینما جذابیـت نـدارد. در 
زمـان جنگ براى اینکه ایجاد روحیه شـود، شـکلى از 
سینماى حماسـى را در جنگ شـاهد بودیم، اما امروز 
نیاز اسـت به واقعیـات پرداخته شـود، ولى ایـن اتفاق 
رخ نمى دهـد و مـى خواهیم بـه همان روش گذشـته 
فیلمسـازى کنیم. نتیجه ایـن اتفاق هم این مى شـود 
کـه سـینماى دفـاع مقـدس قادر نیسـت بـا مخاطب 

امـروز ارتبـاط برقـرار کند.
سـلیمانى یادآور شـد: اینکـه بخواهیم در سـینماى 
دفـاع مقـدس از ناگفته ها حـرف بزنیم به معنـاى زیر 
سـوال بـردن آرمان هـا نیسـت، چـون همـه مى دانند 

دفـاع کـردن در هـر جغرافیایى کارى شـریف اسـت، 
بـه همین دلیـل اگر قـرار باشـد، درباره علل شکسـت 
در برخـى عملیات هـا بگویـم در حقیقـت پرده هـاى 
جدیـد را بیـان کرده ایـم کـه از نـگاه من به سـینماى 
دفـاع مقـدس کمک خواهـد کـرد. الزم به ذکر اسـت 
فـردى کـه مى خواهـد ایـن فیلـم را بسـازد، بـه طـور 
حتـم بایـد بـه مفاهیـم ایـن حـوزه نیـز بـاور داشـته 

باشـد، واال کارى شـعارى خواهـد سـاخت.
ایـن بازیگـر سـینما گفـت: سـینما یکـى از راه هاى 
پرداختـن بـه موضوعـات دفـاع مقدسـى اسـت، امـا 
مسـیرهاى زیادى در این عرصه وجـود دارد که انتظار 
مـى رود، ابـزارى بـراى رسـیدن بـه اعتـالى موضـوع 

هـاى دفـاع مقدسـى باشـد، بـراى مثـال نمایـش و 
موسـیقى چنیـن ظرفیتى را دارا هسـتند، ولـى به آن 

پاسـخ مناسـب داده نمى شـود. 

ــت:  ــى گف ــنده قم ــس و نویس ــان نوی ــوى رم بان
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــرى نیازمنــد 
ــتان و  ــتن داس ــه در نوش ــگاه خالقان ــرد و ن رویک

ــتیم. ــدس هس ــاع مق ــوع دف ــا موض ــان ب رم
ــار داشــت: همــان طــور  ــر   اظه ــرا اســالمى ف زه
کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز بارهــا فرمــوده انــد؛ 
ــت  ــگ هش ــام جن ــه ن ــى ب ــج عظیم ــد از گن بای
ــر و  ــیر نش ــم، در مس ــار داری ــه در اختی ــاله ک س
ترویــج ارزش هــاى دفــاع مقــدس بــه خوبــى بهــره 

ــم. ــردارى کنی ب
ــریال و محصــوالت  ــم، س ــار فیل ــزود: در کن وى اف

رســانه اى و هنــرى در بســتر فضــاى مجــازى، یکــى 
از قالــب هــاى همچنــان جــذاب بــراى نســل جدید 
ــتان و  ــان، داس ــب رم ــردم، قال ــوم م ــه عم و البت
ــدس  ــاع مق ــه دف ــه خصــوص اینک ــاب اســت ب کت
ــاره دارد  ــن ب ــى در ای ــیار عظیم ــت بس ــک ظرفی ی

ــد بیــش از پیــش از آن اســتفاده شــود. ــه بای ک
ــى  ــم سیاس ــاق مه ــا دو اتف ــران م ــت: ای وى گف
را در تاریــخ معاصــر خویــش از ســر گذرانــده 
ــالمى و  ــالب اس ــروزى انق ــامل پی ــه ش ــت ک اس
ــى  ــود؛ جنگ ــى ش ــى م ــگ تحمیل ــوع جن ــز وق نی
ــت و  ــر اس ــخ معاص ــگ تاری ــن جن ــه طوالنى تری ک

کشــورى یــک تنــه در مقابــل چندیــن کشــور و ابــر 
قــدرت مقاومــت کــرد و در نهایــت نگذاشــت، حتى 
ــى  ــه باق ــغال بیگان ــش در اش ــب از خاک ــک وج ی

بمانــد.
ــا  ــزود: ب ــدس اف ــاع مق ــوزه دف ــنده ح ــن نویس ای
ــاع مقــدس جــاى بســى تاســف  ــاى دف وجــود غن
اســت کــه هنــوز لــزوم پرداختــن بــه تاریــخ 
ایــران و موضــوع مهمــى بــه نــام جنــگ تحمیلــى 
در بســتر رمــان و داســتان بــراى عــده اى از 
نویســندگان کشــور مــا درك نشــده اســت، از ایــن 
رو کمتــر بــه ســمت ایــن موضــوع گرایــش داشــته 

ــد و حــال آنکــه چــه در بحــث قصــه دراماتیــک  ان
ــى،  و چــه کشــش هــاى داســتانى و جذابیــت روای
موضوعــات و قهرمــان هــاى دفــاع مقــدس، 
بهتریــن نمونــه و شــاهد مثــال در ایــن بــاره 

هســتند.
وى گفــت: آن چــه در ایــن خصــوص حایــز 
اهمیــت اســت، اینکــه بــه دور از نــگاه هــاى 
کلیشــه اى بتوانیــم بــا رویکــرد خالقانــه بــه ســمت 
نــگارش داســتان و رمــان در حــوزه دفــاع مقــدس 
ــه  ــه شــد و البت ــن گون ــر ای ــه اگ ــم ک حرکــت کنی
ــه  نویســنده تعهــد الزم را هــم در کارش داشــت، ب

ــى  ــر و جذاب ــوب، فاخ ــیار خ ــار بس ــم آث ــور حت ط
ــود. ــى ش ــق م خل

خواننــده ســرودهاى حماســى و انقالبــى، بــا 
بیــان اینکــه ســرودهاى حماســى و انقالبــى 
همگــى برآمــده از شــعارهاى مــردم در دوران 
انقــالب بــود، گفــت: تــا نفــس دارم بــراى انقــالب، 
ــد. ــم خوان ــران خواه ــت(ع) و ای ــل بی ــالم، اه اس
 محمــد گلریــز در سلســله گفــت وگوهــاى زنــده 
ــوان در ســنگر  ــا عن ــو اینســتاگرام) ب مجــازى (الی
ادب و هنــر اظهــار داشــت: بــا بــروز انقــالب 
تحوالتــى در همــه زمینــه هــا رخ داد، مــا نیــز 
کوشــیدیم در حــوزه موســیقى در راســتاى انقــالب 

ــم. ــت کنی حرک
وى بــا بیــان اینکــه از ویژگــى ســرودهاى انقالبــى 
ــازان و...  ــهیدان، جانب ــف ش ــه در وص ــت ک آن اس
اســت، افــزود: «برخیزیــد» نخســتین ســرود 
انقالبــى بــود کــه در جــوار مــزار شــهدا و در محضــر 

ــد. ــروده ش ــى(ره) س ــام خمین ــرت ام حض
ــاى  ــروده ه ــه س ــدف هم ــه ه ــان اینک ــا بی وى ب
ــن  ــت: ای ــت، گف ــالمى اس ــى اس ــى و انقالب حماس
ــد؛  ــى ندارن ــاى ایران ــه ه ــا تران ــى ب ــرودها فرق س
ســرود شــهید مطهــرى هــم در ســال 59 بــا 
آهنگســازى راغــب، تنظیــم مجتبــى میــرزاده و در 

ــد. ــده ش ــور خوان ــتگاه ش دس
ــا بیــان اینکــه اغلــب ســروده هــاى مــن  گلریــز ب
ــح  ــت، تصری ــوده اس ــى ب ــاى ایران ــف آوازه در ردی
ــا  کــرد: «بانــگ آزادى» از دیگــر ســرودهاى مــن ب

شــعرى از مرحــوم ســبزوارى اســت.
وى بــا بیــان اینکــه بــا بــروز انقــالب نمــى 
دانســتیم در عرصــه موســیقى چــه موســیقى 
ــداى  ــزود: در ابت ــازیم؟ اف ــى بس ــه ریتم ــا چ را ب
ــى  ــى هــاى مردم ــا شــرکت در راهپیمای انقــالب ب

در جریــان شــعارهاى آن هــا بودیــم، صبــح هــا در 
راهپیمایــى هــا شــرکت مــى کــردم و شــب هــا بــا 
ــم  ــه آهنگســازى و تنظی ــب ب ــاى راغ ــى آق همراه

ــم. ــى پرداختی م
ــرودى  ــام س ــا اهللا» ن ــه «اهللا و ی ــان اینک ــا بی وى ب
اســت کــه اســم شــعار مردمــى بــر آن نهــاده شــده 
اســت، گفــت: اگــر در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــد،  ــون بودن ــا صــدام ملع ــا ب همــه کشــورهاى دنی
ــرت  ــرى حض ــردم و رهب ــى م ــا همراه ــا ب ــا م ام
امــام راحــل(ره) و بــا تــوکل بــر خــدا ایــن جنــگ را 
پیــروز شــدیم، امــروز در جنــگ فرهنگــى و هنــرى 
هســتیم و بایــد نظیــر دوران دفــاع مقــدس همگــى 

ــند. ــاى کار باش پ
گلریــز بــا بیــان اینکــه امــروز در جنــگ فرهنگــى 
ــیقى از  ــزود: موس ــود، اف ــى ش ــرى م ــالش کمت ت

عوامــل تاثیرگــذار در جنــگ فرهنگــى اســت، امــا 
متاســفانه موســیقى انقــالب و حماســى امــروز بــه 
ــر  ــه رهب ــت ک ــى اس ــن در حال ــیده، ای ــر رس صف
ــاد  ــته ی ــد پیوس ــد؛ بای ــوده ان ــالب فرم ــم انق معظ

ــه داشــت. ــده نگ ــهدا را زن ــره ش و خاط
ــون  ــون خ ــد مدی ــا اب ــا ت ــه م ــان اینک ــا بی وى ب
ــم  ــر معظ ــد رهب ــه داد: تاکی ــتیم، ادام ــهدا هس ش
ــى  ــایل فرهنگ ــه مس ــه ب ــه، توج ــالب همیش انق
ــد  ــى بای ــرودهاى انقالب ــت، س ــوده اس ــرى ب و هن
ــا  ــا ت ــالب م ــد، انق ــته باش ــه داش ــان ادام همچن
انقــالب حضــرت مهــدى موعود(عــج) ادامــه دارد.
ــترى در  ــالش بیش ــد ت ــه بای ــان اینک ــا بی وى ب
ــا موســیقى حماســى، انقالبــى و ارزشــى  ارتبــاط ب
ــاد و  ــام، ی ــرودها ن ــن س ــا ای ــد ب ــت: بای ــود؛ گف ش
ــت.  ــه داش ــده نگ ــازان را زن ــهدا و جانب ــره ش خاط

ســوارى،  خودروهــاى  متوســط  ســن 
قــاره  در  اتوبوس هــا  و  پیکاپ هــا  ون هــا، 
اروپــا به ترتیــب 10.8، 10.9، 12.4 و 11.4 
ســال اعــالم شــده اســت. البتــه ایــن رقــم 
از یــک کشــور به کشــورى دیگــر و به ویــژه 
متفــاوت  دیگــر  به منطقــه   منطقــه اى  از 
اروپــاى  مالــکان خــودرو در  زیــرا  اســت؛ 
ــى  ــاى غرب ــورهاى اروپ ــر از کش ــرقى بیش ت ش

مى دارنــد. نگــه  را  خــود  خودروهــاى 
 در بحــث خودروهــاى ســوارى کشــورهاى 
داراى  بریتانیــا  و  لوکزامبــورگ  اتریــش، 
ــتند.  ــا هس ــى اروپ ــاوگان خودروی ــن ن جوان تری
درحالى کــه مالــکان خــودرو در کشــورهاى 
ــر  ــر از دیگ ــى بیش ت ــتونى و رومان ــى، اس لیتوان

ــد.  ــه مى دارن ــود را نگ ــودرو خ ــا خ ــاط اروپ نق
ایــن آمــار را انجمــن خودروســازان اروپــا 

(ACEA) منتشــر کــرده اســت.
ــار  ــه آم ــر پای ــش و ب ــال پی ــه در س ــن مطالع ای
ســال 2018 انجــام شــده اســت و اگرچــه شــاید 
ــا از  ــد، ام ــال 2020 نباش ــرایط س ــوى ش بازگ
نظــر آمــارى اطالعــات جــذاب و جالــب زیــادى 

دارد.
ــا  ــى کــه بریتانی ــد گفــت از آنجای ــت بای در نهای
عضــو اتحادیــه اروپــا نبــوده و لوکزامبــورگ هــم 
بنــا به دالیلــى جــزو اعضــاى اتحادیه اروپــا 
در نظــر گرفتــه نشــده، بنابرایــن اتریــش 
ــن  ــوارى ای ــاى س ــاوگان خودروه ــن ن جوان تری

اتحادیــه را به خــود اختصــاص داده اســت.

به عنـوان  هیونـداى  خودروسـازى  گـروه 
بزرگ تریـن خودروسـاز کره جنوبـى اعـالم کـرده 
اسـت کـه قصـد دارد، شاسـى بلندهایى با شاسـى 
نردبانـى بـراى رقابـت بـا خودروهـاى فول سـایز 
ایـن سـگمنت همچـون شـورولت تاهـو و فـورد 

بسـازد.  اکسپدیشـن 
 ایــن درحالــى اســت کــه هــر 2 برنــد ایــن 
گــروه بــا تولیــد محصوالتــى همچــون هیونــداى 
ــد، بیــش از  ــد نشــان داده ان ــا تلروی پاالســید و کی
پیــش امــکان و توانایــى ارایــه قابلیت هــاى 

ــد. ــرود را دارن آف
ایـن توانایـى را مى تـوان تـا حـدى ارزیابـى کـرد 
که امـکان رقابـت محصوالت ایـن 2 برند بـا ژاپنى 
در بـازار خـودرو همچـون تویوتـا لندکـروز نیـز 

وجـود دارد.
طـى مصاحبه اى کـه لورنز گاالب مدیـر محصول 
جهانـى هیونـداى بـا کارسـیل انجـام داده، برایـن 
مسـاله تاکید شـده اسـت که عرضـه محصوالتى با 
چنیـن شاسـى هایى مى توانـد حـس قـوى بـودن 
را درمخاطـب درمواجهـه بـا محصـوالت هیونداى 

کند. ایجـاد 
گاالب گفـت: نمى تـوان از کنـار هرچیزى سـاده 

گذشـت. در هـر سـگمنتى ویژگى هـاى خاصـى 
وجـود دارد کـه بـا ارایـه آن تـالش مى کنیـد 
به دیگـران القـا کنیـد کـه بـه توانایـى جدیـدى 
کامـل  به طـور  را  بـازار  کرده ایـد.  پیـدا  دسـت 
بررسـى مى کنیـم و بـاور داریـم کـه فرصت هـاى 
زیـادى بـراى مـا وجـود دارد و بـا اسـتفاده از ایـن 
فرصت هـا مى توانیـم بـا سـرعت بیش تـرى پیـش 

برویـم.
باتوجـه به اینکـه هنـوز تمـام خودروسـازان از 
ایـن نـوع شاسـى بـراى suv هـاى خود  اسـتفاده 
نمى کننـد، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه گـروه 
هیونـداى روى پلت فـرم مـاژوالر شاسـى بلندهاى 
خـود تغییراتـى اعمـال کنـد تـا به شـکل نردبانى 
درآمـده و امـکان اسـتفاده مسـتقل از آن فراهـم 
شـود. حتـى این احتمـال وجـود دارد کـه از نوعى 
سـاختار ترکیبـى از مـدل نردبانى و حالت شاسـى 
روى بدنـه در پرچمـدار بعـدى شاسـى بلندهاى 

کیـا و هیونـداى اسـتفاده شـود. 
همچنیـن ایـن خودروسـاز عالقه منـد به تولیـد 
وانـت بـراى رقابـت بـا تویوتـا هایلوکـس اسـت 
کـه بـراى غلبـه بـر چنیـن رقیبـى باید از شاسـى 

نردبانـى درمحصـول اسـتفاده شـود.

ــت:  ــون گف ــر و تلویزی ــینما، تئات ــر س ــک بازیگ ی
بــه  هنــر  قالــب  در  مى خواهــد  کــه  اثــرى 
ــن  ــم تری ــد، مه ــه کن ــورایى توج ــات عاش موضوع

شــرط برایــش خلــوص در کار اســت.
ــاره  ــوزه، درب ــا ح ــو ب ــان در گفت وگ ــول نجفی رس
ــرد: 2  ــر ک ــار نظ ــن اظه ــورایى چنی ــاى عاش نواه
ــرده ام  ــازار عرضــه ک ــه ب ــروز ب ــه ام ــا ب ــه ت مجموع
ــورایى  ــاى عاش ــه آواه ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــه در ه ک
«بــا  اول  مجموعــه  اســت؛  شــده  پرداختــه 
عاشــوراییان» نــام دارد و کار دوم «ذوالجنــاح آمــد» 
اســت کــه در ایــن 2 اثــر عــالوه بــر اینکــه آواهــاى 
ــده،   ــرا ش ــاز اج ــردآورى و ب ــورایى گ ــى عاش قدیم
ــوآورى هــم در کارهــا مــد نظــر قــرار گرفتــه کــه  ن
ــب  ــان جال ــراى مخاطب ــنیدن آن ب ــرم ش ــه نظ ب

اســت.
وى افــزود: در دیگــر کارهایــم نیــز بــه نوعــى دیگــر 
ایــن معنــا را مــد نظــر قــرار داده ام؛ بــراى مثــال در 
ــکالى  ــه اش ــاهنامه خوانى ب ــا ش ــى ی ــه خوان تعزی
دیگــر بــه موضوعــات عاشــورایى پرداختــه ام، 
در تحقیقاتــى کــه بــه عمــل آورده ام، دریافتــم 
ــه  ــه دوران صفوی ــورا ب ــه عاش ــى ب ــات آیین توجه
مختــص نمى شــود، بلکــه پیــش از ایــن نیــز مــردم 
ــب  در آیین هــاى خــود ســوگوارى عاشــورا را در قال

آیین هــا بــه جــا مى آوردنــد.

بازیگر رسیال وضعیت سفید:

وقت نشان دادن واقعیات در سینماى دفاع مقدس است

بانوی نویسنده قمی:

نیازمند نگاه خالقانه در نوشتن داستان دفاع مقدسى هستیم

محمد گلریز: 

تا نفس دارم براى انقالب، اهل بیت(ع) و ایران خواهم خواند

عمر هر خودرو در اروپا چقدر است؟

هیونداى و کیا به  دنبال رقابت با برترین 
شاسى  بلندها

هیأت حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امـالك منطقه یـک قم تصرفـات مالکانـه مفـروزى متقاضیـان پرونده هـاى تشـکیلى طبق قانـون مذکور را براسـاس 
گـزارش کارشناسـان و به اسـتناد مـدارك موجـود در پرونـده به شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده اند. 

1- رأى شـماره 139960330001003419 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430001001889 آقاى/خانـم  مسـعود گائینـى فرزنـد محمد  در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت 254/76 مترمربع پالك شـماره 11562 اصلى واقـع در بخش یک ثبت قم (سـند قطعـى به شـماره 29259 مورخـه 98/08/01 دفترخانـه 67 قم)   

(م الف 7515 )
2- رأى شـماره 139960330001005131 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430001001344 آقاى/خانم  سـید مجتبـى راوند    فرزند سـید نصراله  در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 159/12 متـر مربـع پـالك شـماره 10921 اصلـى واقـع درواقـع در بخـش یـک ثبـت قـم( سـند صلـح بـه شـماره23146 مورخـه 

98/07/13دفترخانـه 74 قـم )   (م الـف 7516 )
3- رأى شـماره 139860330001018593 مربـوط به پرونده کالسـه 1398114430001000941 آقاى/خانم  صدیقه سـبیالن اردسـتانى  فرزند  مسـیب  در ششـدانگ 
یک باب سـاختمان  بـه مسـاحت 130/35 مترمربـع پـالك شـماره 11188/2 اصلى واقـع در بخش یـک ثبت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از مهدى 

ولى احـدى از وراث غالمرضـا ولى  )   (م الـف 7517 ) 
راى اصالحى

رأى شـماره 139960330001002140 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430001000941 آقاى/خانـم  صدیقه سـبیالن اردسـتانى  فرزند  مسـیب  در ششـدانگ 
یک باب سـاختمان  بـه مسـاحت 130/35 مترمربـع پـالك شـماره 11188/2 اصلى واقـع در بخش یـک ثبت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از مهدى 

ولى احـدى از وراث غالمرضا ولـى  )   (م الـف 7517 ) 
4- رأى شـماره 139960330001003081 مربـوط به پرونـده کالسـه 1398114430001001634 آقاى/خانـم  زهرا رفیعى علویجه فرزند سـید رضا در ششـدانگ یک 
باب سـاختمان بـه مسـاحت 185 متـر مربع پـالك شـماره 10861 اصلـى واقـع در بخش یک ثبـت قـم ( مبایعه نامـه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از حسـین مختارى 

بازبینى که ایشـان به موجـب سـند قطعـى 23461  مـورخ 39/02/08 دفترخانه 1 قم مالک رسـمى میباشـد ) (م الـف 7518 )
5- رأى شـماره 139960330001000169 مربـوط به پرونده کالسـه 1398114430001001998 آقاى/خانم  حسـین نوروزى فرزند غالمعلى در قسـمتى از ششـدانگ 
یک باب سـاختمان بـه مسـاحت 18/22 مترمربـع پالك شـماره  4855 اصلـى واقـع در بخش یک ثبت قم( سـند قطعـى بـه شـماره 115753 مـورخ 1398/08/16 دفتر 

خانـه 2 قم)   (م الـف 7519 ) 
6- رأى شـماره 139960330001005649 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001000472 آقاى/خانم  منصور مهـرآرا فرزند جواد  در دو سـهم مشـاع از هفت 
سـهم ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 101 مترمربع پالك شـماره باقى مانـده 10587 اصلـى واقع در بخـش یک ثبت قـم (سـهم االرث متقاضى 

به موجـب حصر وراثـت به شـماره دادنامـه 479)   (م الـف 7520 )
7- رأى شـماره 139960330001005647 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001000470 آقاى/خانـم  فهیمـه مهـرآراء  فرزنـد جـواد  دریک سـهم مشـاع از 
هفت سـهم ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 101 مترمربـع پالك شـماره باقـى مانـده 10587 اصلـى واقـع در بخش یک ثبـت قم( سـهم االرث 
متقاضى به موجـب حصر وارث بـه شـماره دادنامـه 9809972524001033 مـورخ 1398/03/26 شـعبه 40 شـوراى حل اختالف قـم از مالکیت جـواد مهـر آراء صادر در 

دفتر 605 صفحـه 479)   (م الـف 7521 ) 
8- رأى شـماره 139960330001005648مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001000471 آقاى/خانـم  فریده مهـرآرا فرزند جواد دریک سـهم مشـاع از هفت 
سـهم ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 101 مترمربع پالك شـماره باقى مانـده 10587 اصلـى واقع در بخـش یک ثبت قـم( سـهم االرث متقاضى 
به موجب حصـر وارث به شـماره دادنامـه 9809972524001033 مورخ 1398/03/26 شـعبه 40 شـوراى حـل اختالف قـم از مالکیت جواد مهـر آراء صـادر در دفتر 605 

صفحـه 479)   (م الف 7522 ) 
9- رأى شـماره 139960330001005650 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001000473 آقاى/خانـم مجیـد مهـرآرا فرزنـد جواد در دو سـهم مشـاع ازهفت 
سـهم ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 101 مترمربع پالك شـماره باقى مانـده 10587 اصلـى واقع در بخـش یک ثبت قـم( سـهم االرث متقاضى 
به موجب حصـر وارث به شـماره دادنامـه 9809972524001033 مورخ 1398/03/26 شـعبه 40 شـوراى حـل اختالف قـم از مالکیت جواد مهـر آراء صـادر در دفتر 605 

صفحـه 479 )    (م الف 7523 ) 
10- رأى شـماره 139960330001005651 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001000474 آقاى/خانـم  فاطمـه مهرآرا فرزند جواد یک سـهم مشـاع از هفت 
سـهم ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 101 متر مربع پالك شـماره باقى مانـده 10587 اصلـى واقـع در بخش یک ثبت قـم( سـهم االرث متقاضى 
به موجب حصـر وارث به شـماره دادنامـه 9809972524001033 مورخ 1398/03/26 شـعبه 40 شـوراى حـل اختالف قـم از مالکیت جواد مهـر آراء صـادر در دفتر 605 

صفحـه 479) (م الف 7524 ) 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیده اسـت پـس از نشـر آگهـى و انقضـاء موعـد مقرر سـند مالکیت رسـمى صـادر گـردد بـا توجه به عـدم دسترسـى به 
مالکیـن مشـاعى مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهى تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضى داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریخ انتشـار آگهـى نوبت اول 
اعتراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد منطقـه دو قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظـرف مدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعه و دادخواسـت 
خود را بـه مرجـع قضائـى تقدیـم و گواهى آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نمایند الزم بـه توضیح اسـت کـه صدور سـند بر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعه متضـرر به 

دادگاه نخواهـد بود.    (بازتـاب خبـر - اقتصـاد سـرآمد )       تاریـخ انتشـار اول: 99/7/07           تاریخ انتشـار دوم: 99/7/22
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یک قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى

ــران 2  ــاز اک ــش از آغ ــى نمای ــوراى صنف ــر ش دبی
ــد «تومــان» و «پیشــى میشــى» از روز  ــم جدی فیل

ــر داد. ــه خب ــن هفت ــنبه ای چهارش
مرتضــى شایســته دربــاره مصوبــات جلســه 
ــن  ــه در انجم ــش ک ــى نمای ــوراى صنف ــروز ش ام
صنفــى ســینماداران برگــزار شــد، بــه ایرنــا 
ــه کارگردانــى مرتضــى  گفــت: فیلم هــاى تومــان ب
فرشــباف و پیشــى میشــى بــه کارگردانــى حســین 
قناعــت از  9 مهــر در ســرگروه هــاى مگامــال و 

ایــران اکــران مى شــوند. 
ــن  ــرزاد موتم ــب ف ــر ش ــم سراس ــزود: فیل وى اف
ــازهاى  ــا و س ــرگروه ماندان ــر در س ــز از 23 مه نی
ناکــوك علــى حضرتــى از 16 مهــر روى پــرده 

نــد. و مى ر
بــه گفتــه وى فیلــم مــردن در آب مطهــر بــرادران 

ــز از 30 مهــر اکــران مى شــود. محمــودى نی
ــاى  ــغ فیلم ه ــراى تبلی ــرد:  ب ــه ک ــته اضاف شایس
ــدا  ــى ص ــتیم، ول ــر هس ــورا پیگی ــینمایى در ش س
ــداده اســت و از رییــس ســازمان  ــى ن و ســیما جواب
ــرى  ــوع را پیگی ــن موض ــته ایم ای ــینمایى خواس س
کننــد و امیــدوار هســتیم اتفــاق مثبتــى رخ دهــد.

در  کارشـناس  و  مستندسـاز  طالـب زاده  نـادر 
برنامـه تلویزیونى افق سـینما از شـبکه افق سـیما، 
سـینمایى  خارجـى  جشـنواره هاى  بررسـى  بـه 

زد. مى پـردا
برنامـه تلویزیونـى افق سـینما که امـروز (7 مهر) 
سـاعت 16 روى آنتـن مـى رود و پیرامـون نقـش و 
جایـگاه سـینماى روشـنگرانه و اسـالمى در عرصه 
جهانى و نحـوه مواجهـه تولیدکننـدگان این حوزه 
بـا جشـنواره هـاى فیلـم خارجـى و غربـى بحث و 

تبـادل نظـر صـورت مـى گیرد. 
همچنیـن در بخـش دوم برنامـه افـق سـینما کـه 
بـه تازگى از سـوى شـبکه افـق و با مشـارکت بنیاد 
فرهنگـى روایـت فتح و انجمـن سـینماى انقالب و 
دفـاع مقـدس بـه تهیـه کنندگـى علـى اکبـر کرد 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت، علـى اکبـر 
عبدالعلـى زاده از مدیـران و فعـاالن رسـانه کشـور 
نیـز دربـاره تاثیـرات کرونـا بـر سـینما سـخن مى 

گویـد.
ایـن برنامـه ترکیبـى کـه دربرگیرنـده گفـت  و 
گوهـاى تحلیلى درباره نسـبت موضوعـات مختلف 
سـینما با گفتمـان انقالب اسـالمى و دفـاع مقدس 
و نیـز بخش هـاى متنـوع تصویرى اسـت، تا جمعه 
ایـن هفتـه هـر روز و سـپس، عصـر هـر جمعـه در 
همیـن سـاعت همـراه بـا نمایـش یـک فیلـم در 

معـرض دیـد بیننـدگان قـرار مـى گیرد. 

نمایش 2 فیلم جدید از 
چهارشنبه

بررسى جشنواره هاى خارجى 
توسط نادر طالب زاده  


