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سینما
پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی
« ۲۳نفر»

تصویربرداری فیلم سینمایی «۲۳نفر» به
کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی
مجتبی فرآورده به پایان رسید.به گزارش
فارس ،فیلمبرداری فیلم سینمایی «۲۳نفر»
تازهتری��ن محصول مرکز فیلم و س��ریال
سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی
مهدی جعفری و تهی��ه کنندگی مجتبی
فرآورده به پایان رسید .این فیلم سینمایی
که تصویربرداری آن نزدیک به سه ماه در
تهران و آبادان به طول انجامید در س��ی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد
ش��د .فیلمبرداری این اثر از روز جمعه ۱۳
مهرماه با حضور سردار حاج قاسم سلیمانی
در تهران آغاز ش��ده بود.بنابراین گزارش،
«۲۳نفر» به تهیهکنندگی مجتبی فرآورده،
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی
اس��ت که در جریان جن��گ ایران و عراق
در س��ال  ۱۳۶۱به اسارت نیروهای عراقی
درآمدند.سازندگان فیلم سینمایی « ۲۳نفر»
عبارتن��د از :تهیهکننده :مجتب��ی فرآورده،
نویسنده و کارگردان :مهدی جعفری ،مدیر
فیلمبرداری :مرتضی قیدی ،طراح صحنه:
کامیاب امین عش��ایری ،طراح لباس :سارا
س��میعی ،جلوههای ویژه میدانی :محسن
روزبهانی ،جلوهه��ای ویژه بصری جنگ:
هادی اس�لامی ،جلوهه��ای ویژه بصری
بخش عراق :امیر س��حرخیز ،مدیر تولید:
رضا زنجانیان ،مشاوران :احمد یوسفزاده،
محمد س��اردوئی ،تدوی��ن :میثم موالیی،
صدابردار و صداگذار :بهمن اردالن ،طراح
چهرهپ��ردازی :عباس عباس��ی ،مش��اور
رسانهای :مهرداد معظمی.

سریال
یک پایان خوب
برای سریال «بی قرار»

مجید اوجی تهیه کننده سریال تلویزیونی
«ب��ی ق��رار» از دالی��ل دیده ش��دن این
مجموعه گفت.مجی��د اوجی تهیه کننده
سریال تلویزیونی «بی قرار» در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان،درباره روند ساخت
فص��ل اول و دوم ای��ن مجموع��ه گفت:
فصل اول سریال «بی قرار» بر اساس یک
پرونده واقعی در مشهد ساخته شد و قرار بر
این بود که در ایام اربعین و  28صفر پخش
شود؛ زیرا با حال و هوای آن روزها تناسب
بسیاری داشت .در اواخر پخش فصل یک
سریال ،بازتاب بسیار خوبی از آن گرفتیم و
همین سبب ش��د برای ساخت فصل دوم
آن اقدام کنیم .فصل دوم به فاصله  7الی 8
ماه بعد ساخته و آماده پخش شد اما در آن
زمان برای پخش در کنداکتور شبکه قرار
نگرفت.اوجی ادامه داد :به عنوان تهیه کننده
سعی کردم از بازیگران حرفهای و شناخته
ش��ده استفاده کنم .اگر به لیست بازیگران
س��ریال «بیقرار» نگاه کنید ،متوجه می
ش��وید که هر کدام از دوس��تان نقش اول
سریال های مختلف را داشتند و در پروژه
ه��ای متفاوتی ایفای نق��ش کردند .حتی
برای نقش های کوتاه و  2یا  3سکانس��ه
نیز از بازیگران خوب همچون آقای خلج,
آقای تقی پور و آقای رمضانی فر استفاده
کردیم و این درجه یک بودن بازیگران به
جذابیت س��ریال می افزاید.مجید اوجی با
اش��اره به اینکه بخش عمده باور پذیری
س��ریال به متن و بازی بازیگ��ران آن باز
می گردد ،اظهار کرد :همه بازیگران در این
سریال بسیار عالی ایفای نقش کردهاند و از
آنها بازی های متفاوتی را میبینید؛ برای
نمونه از محمدرضا شریفینیا و حتی مریم
امیرجاللی کمتر چنین بازی دیده ایم.

جای خالی زیباییهای علم و متخصصان در فیلمهای ایرانی

رئیس ش��ورای سیاستگذاری جش��نواره عمار
گف��ت :در هم��ه دنی��ا بخ��ش مهم س��ینما به
انع��کاس زیباییه��ای علم اختص��اص دارد آیا
واقعا متخصصان ایرانی حق ندارند از سینما این
س��وال را مطرح کنند که چرا س��همی از سینما
ندارند؟
به گزارش فارس ،دومین نشست خبری نهمین
جش��نواره مردمی فیلم عمار ،روز سهش��نبه۴ ،
دی ماه در پژوهش��گاه رویان آغاز ش��د.در این
نشست که اهداف و برنامههای نهمین دوره این
جش��نواره اعالم میش��ود ،نادر طالبزاده ،دبیر،
وحید جلیلی ،مس��ئول ش��ورای سیاستگذاری
و سیدرس��ول منفرد ،دبیر اجرایی این جشنواره
حض��ور داش��تند.در ابت��دا وحید جلیل��ی رئیس
شورای سیاستگذاری جشنواره با تشکر از دکتر
ش��اهوردی رئیس پژوهشگاه رویان گفت :درود

بر روح مرحوم کاظمی آش��تیانی مؤس��س این
مجموعه و دیگر شهدای گرانقدر آن میفرستیم
که عمرش��ان را در راه پیشرفت ایران گذاشتند.
ب��ه همین دلیل بحث را با خود مؤسس��ه رویان
آغاز میکنیم.پس از آن ش��اهوردی در سخنانی
گفت :پژوهش��گاه رویان جهاد دانشگاهی مولود
انق�لاب اس��ت و همین ج��ا ی��ادی از زنده یاد
آش��تیانی کنیم که نزدیک سالگرد فوت ایشان
نیز هس��ت .رهب��ر انقالب از دکت��ر کاظمی به
عنوان رویش مجدد انق�لاب و فردی موثر یاد
کردند.وی اظهار داش��ت :این پژوهشگاه اکنون
براس��اس نیازهای جامعه ایجاد شده که اگر در
این زمینه قدم برنداش��ته بودیم خیلی وابس��ته
بودیم.ش��اهوردی با بیان اینکه این پژوهشگاه
فضاهای جدیدی جلوی چش��م جوانان باز کرد
 ،افزود :در بحث س��لول ه��ای بنیادین از تولید

تا کاربرد علم در رویان همه چیز قابل مش��اهده
اس��ت .وی در پایان گفت :ی��اد و خاطره دکتر
کاظمی امس��ال با فیلم هایی که در جش��نواره
عمار اکران میش��ود زنده خواهد ش��د امیدوارم
درب��اره زندگی و کارهای علمی ایش��ان نیز به
عنوان الگو کارهای تصویری انجام شود .وحید
جلیل��ی با بیان اینکه در دفت��ر مطالعات انقالب
یک پروژه تاریخ ش��فاهی به ثمر رس��یده که تا
دهه فجر منتشر میشود ،توضیح داد :دو کتاب
پیش��رفتهای علمی رویان یا عنوان «داستان
آینده» که روایت تحقیقات س��لولهای بنیادین
و دوم «س��لولهای بهاری» ک��ه بخش دیگر
تالش های دانشمندان است تدوین و رونمایی
خواهد ش��د.وی در ادامه گفت :ما یک جستجو
در اینترن��ت کردیم درباره عکس العمل هالیوود
نس��بت به توسعه علمش��ان چه بوده که دیدیم

محمدحسین لطیفی هفته آینده
«مر قانون» را کلید میزند
ّ

بیش از س��یصد فیلم درباره پیشرفتهای علمی
ش��ان صورت گرفته و این س��وای تحقیقاتشان
اس��ت .جش��نواره عمار یک��ی از وظایفش این
اس��ت که نش��ان دهد در ایران چ��ه فیلمهایی
س��اخته نمیش��ود و خالء آن وج��ود دارد.وی
یاداور ش��د :در همه دنیا بخش مهم س��ینما به
انعکاس زیباییهای علم اختصاص دارد آیا واقعا
متخصصان ایرانی حق ندارند از سینما این سوال
را مطرح کنند که دهها سال در آزمایشگاهها کار
و پیش��رفت میکنند اما سهمی از سینما ندارند؟
آیا موسسه رویان چنین حقی ندارد؟

شورجه :آغاز ضبط  ۵۵قسمت سریال از سال آینده

ی(ع) نوشته فرجاهلل سلحشور است
فیلمنامه سریال موس 

گ�روه فرهنگ�ی :کارگ��ردان س��ریال
حضرت موس��ی (ع) گفت :بعید می دانم
فیلمبرداری امسال آغاز شود .به محض
عقد قرارداد ما حداقل پنج یا ش��ش ماه
برای مراحل ابتدایی پیش تولید زمان نیاز
داریم .به همین منوال نیمه های س��ال
آینده سریال موسی کلید خواهد خورد.
جمال ش��ورجه نویس��نده و کارگردان
سینما و تلویزیون در گفتوگو با میزان،
درخصوص آخرین روند س��اخت سریال
حضرت موسی (ع) گفت :در حال حاضر
تمامی مراحل ابتدایی برای شروع پروژه
مهیا شده و مهمترین بخش پروژه یعنی
بستن قرارداد با صدا و سیما باقی مانده
است.وی در همین راستا ادامه داد :بستن
قرارداد در چنین مجموعههای عظیمی
مهمتری��ن بخش یک پروژه اس��ت .در
حال حاضر احمد میرعالیی تهیه کننده
سریال حضرت موسی (ع) این ماموریت
سنگین و سخت را بر عهده داشته و طی
جلس��اتی در صدد عقد نهایی قرارداد با
صدا و سیما است .به محض اینکه این
قرارداد بسته شود میتوانیم اعالم کنیم
که موسی (ع) آغاز شده است.کارگردان
فیلم “یاس های وحشی” درباره نگارش
فیلمنامه س��ریال حضرت موس��ی (ع)

تاکید ک��رد :نگارش فیلمنام��ه به طور
کامل به اتمام رسیده است .این سریال
بین  52تا  55قسمت ساخته خواهد شد
و نگارش تمامی این قسمت ها به اتمام
رسیده است .این فیلمنامه براساس متن
اصلی نوش��ته فرج اهلل سلحشور توسط
س��عید بهمن پور بازنویس��ی و به پایان

رسیده اس��ت .البته نظراتی را تلویزیون
در قبال فیلمنامه داشته که در فیلمنامه
اعمال ش��ده اس��ت.وی در همین راستا
ادامه داد :ب��ه امید خدا به محض اینکه
قرارداد رسمی منعقد ش��ود ما به دنبال
لوکیش��نها خواهیم گشت و همچنین
گفتوگ��و با بازیگران را آغاز مینماییم.

درقبال انتخاب بازیگران هم یک گروه
و تیم تخصصی ای��ن فرایند را در قالب
س��ایتی تخصصی برنامه ریزی خواهد
ک��رد .این انتخاب در دو مرحله ش��کل
خواهد گرفت .بازیگران عزیز در سایت
ثبت نام می کنند و بعد از عبور از مرحله
اول برای تس��ت حضوری تشریف می

آورند.مشاور سریال یوس��ف پیامبر (ع)
درباره س��اخت و طراحی دکور س��ریال
حضرت موس��ی (ع) اضافه کرد :مجید
میرفخرای��ی به عنوان ط��راح صحنه و
لباس این پ��روژه تیم بس��یار حرفهای
دارد که به زودی ببرس��یهای مورد نیاز
را انج��ام خواهن��د داد که تا چه حد این
طراحی به صورت کامپیوتری است و تا
چه حد طراحی فیزیکی خواهیم داشت.
وی در همین راس��تا ادام��ه داد :در ابتدا
قرار بود ش��هرک سینمایی برای ساخت
دکور سریال در نظر گرفته شود اما فع ً
ال
صبر کردیم تا س��ازمان مکانی را تعبیه
کند و اگر در نهایت مکانی مناسب شکل
نگیرد به سراغ دکورهای سریال حضرت
یوسف (ع) خواهیم رفت که البته نزدیک
به  30درصد کار م��ا را جلو خواهد برد.
ای��ن کارگردان پیشکوس��ت س��ینما و
تلویزیون درب��اره زمان کلید زدن پروژه
حضرت موسی (ع) خاطرنشان کرد :بعید
می دانم فیلمبرداری امس��ال آغاز شود.
ب��ه محض عقد قرارداد م��ا حداقل پنج
یا ش��ش ماه برای مراحل ابتدایی پیش
تولید زمان نی��از داریم .به همین منوال
نیمه های سال آینده سریال موسی کلید
خواهد خورد.

رئیسانجمنقلم:

انجمنقلمامکاناتمالیگستردهایبرایکمکبهاهلقلمندارد

رئیس انجمن قلم گفت :وزارت ارشاد باید جدیتر
پیگی��ر حمایت از اهالی قلم باش��د ،ام��ا خودمان
امکانات مالی برای کمک نداریم که به اهالی قلم
و اعضا کمک کنیم .خیلی کم و در حد وام گاهی
صورت میگیرد.
محس��ن پرویز رئیس انجمن قل��م در گفتوگو با
فارس درباره اینکه آیا نویس��ندگی میتواند شغل
محس��وب ش��ود ،اظهار داش��ت :این یک سوال
دیرپاس��ت و از گذش��تهها مطرح بوده است .حتی
انجمن قلم در ایامی پیگیر این مس��ئله نیز بود تا

این اتفاق رخ دهد و با شناخته شده نویسندگی به
عنوان شغل بتوانیم کاری برای نویسندگان از قبیل
بیمه و ...انجام دهیم.وی افزود :موانع قانونی بر سر
راه بود و باالخره ما موفق نشدیم به اینکه این کار
را انجام دهیم ،اما نکات حاش��یهای وجود دارد که
باید مورد توجه باشد .در راس همه اینها این است
که شغل وقتی است که فردی تماموقت ،کاری را
انج��ام دهد و هزین ه زندگیاش را از این راه تامین
کند.هرچند یک دور باطلی در امر نویسندگی اتفاق
میافتد ،از سویی تا وقتی که افراد به طور تمام وقت

به این کار مشغول شوند درآمد مکفی از این امر پیدا
نمیکنند ،از سوی دیگر الزمه اینکه افراد صرفا به
نویس��ندگی بپردازند این است که یک چشم انداز
مثبتی در مقابل خودش��ان ببینید و احساس کنند
میتوانند س��ایر کارها را رها و از راه نویس��ندگی
ارتزاق کنند.رئیس انجمن قلم در پایان سخنان با
تاکی��د بر این مطلب که یک��ی از راه حلها بحث
بیمه و بیمه تکمیلی اس��ت اضافه کرد :اما خارج از
سیستم بیمه اینکه فکر کنیم راه حلهای دیگری
وجود داشته باشد بعید میدانم؛ چرا که در همه جای

دنیا روال مرس��وم نیز بر محوریت بیمه است .فکر
میکنم باید وزارت ارشاد کمی جدیتر پیگیر این
ماجرا باش��د ،اگر که به انجمنها هم واگذار کنند
طبیعتا برای ما مطلوب است اما خودمان امکانات
مالی برای کم��ک نداریم ،در حد خیلی کم گاهی
موفق ش��دهایم کمکهایی به ش��کل موقوفهوار
داش��ته باش��یم تا صرف وام به اهالی قلم باشد و
همچنان در برنامههایمان هم این وامها قرار دارد،
اما حجم آن مبالغ به حدی نیس��ت که پاسخگوی
نیاز اعضا باشد تا مشکالتشان را برطرف کند.

«مهرنجون» کتابی در اشاره به ارق دینی و ملی روستائیان
عنوان «مهرنجون» از کجا گرفته شده است؟


نویس��نده «مهرنج��ون» گف��ت :در ای��ن کت��اب
میخواس��تم دغدغ��ه و ارق به دی��ن ،ارق به وطن
و ارق ملی روس��تائیان را نش��ان دهم و بگویم که
روستانش��ینان نس��بت به اتفاقاتی که در کشور رخ
میدهد ،بیتفاوت نیستند .محمد محمودی نورآبادی
از نویس��ندگانی است که به واسطه حضور در جنگ
خاطراتی را از دوره نوجوانی با خود دارد که در قالب
کتابی با عنوان «مهرنجون» از سوی انتشارات سوره
مهر منتشر شده است .وی در گفتگو با میزان ،درباره
این کتاب توضیحاتی را ارائه کرده که میخوانید:

متن آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  ۹۵۰۰۰۶۲شش��دانگ پالکهای  ۴۹۱ -۱فرعی از
 ۲۲۲۰اصلی بخش در س��نندج ثبت و صادر و مع الواس��طه به خانم خاور خانم مصطفی و آقای محمد
زارعی بالمناصفه منتقل شده است و  ۴۶۴-۲فرعی از  ۲۳۴۳اصلی بخش دو سنندج ثبت و صادر و مع
الواسطه به محمد زارعی منتقل شده است  ۶۰۳-۳فرعی از  ۵فرعی از  ۲۷۰۳اصلی بخش سه سنندج
ثبت و صادر و مع الواسطه به محمد غريب مرادی منتقل شده است .طبق سند رهنی شماره -۲۴۹۳۹
89/9/30دفترخانه  ۲۷سنندج در قبال مبلغ  ۶۱۲۰۵۲۹۷۸۸ریال در رهن بانک صادرات استان کردستان
قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رس��می -۱پالک  ۴۹۱فرعی از  ۲۲۲۰اصلی بخش در س��نندج به
مبلغ 1/135/550/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای  54/59متر مربع عرصه و 68/1متر مربع
عرص��ه طبقه همکف و  ۷۴متر مربع عرصه طبقه اول کل زیربنا حدود  ۱۳۲متر مربع ،با قدمته حدودا
 ۴۰سال و دارای سیستم گرمایش بخاری گازی سقف طاق ضربی  ،پنجره فلزی و اسکلت از نوع سازه
بنایی ،دارای انشعابات آب  ،برق  ،گاز و تلفن ( ،به آدرس :سنندج  -بلوار کارگر خیابان فاطمیه -تپه اولیا
بگ -کوچه حامد  -کوچه یحیی و کوچه زرین کدپستی  ۶۶۱۴۸۷۴۷۸۵و  )۶۶۱۴۸۷۴۸۴حدود اربعه:
ش��ماال 9/85 :متر دیواری دیوار خانه  ۵۴۸فرعی از  ۲۲۲۰اصلی شرقا :بطول  ۶متر دیواریست بكوچه
جنوبا :بطول  ۱۰متر دیوار بدیوار خانه  ۴۵۹فرعی از  ۲۲۲۰اصلی غربا به طول 6/25متر در و دیواریست
بکوچه  -۲پالک  ۴۶۴فرعی از  ۲۳۴۳اصلی بخش دو سنندج بمبلغ 2/495/750/000
ریال ارزیابی پالک فوق دارای 83/80متر مربع عرصه و 49/5متر مربع اعیانی طبقه همکف و 96/84
مت��ر مرب��ع اعیانی طبقه اول و  ۱۲متر مربع اعیانی طبقه به��ار خواب و زیربنای کل حدود  146/5متر
مربع  -پنجره طبقه همکف از جنس فلزی و طبقه اول و بهار خواب از جنس پی وی س��ی با قدمت
حدودا  ۳۰س��ال ( ،آدرس :س��نندج فیض آباد  -بلوار کارگر حدفاصل میدان سهروردی و میدان کارگر
باالتر از مدرسه امام محمد غزالی و کوچه بایزید بسطامی جنب وانت تلفنی ثنا کدپستی ۶۶۱۴۹۸۳۵۱
و  )۶۶۱۴۹۸۳۶۴۹حدود اربعه :فاقد ضلع شمالیست شرقاء 15/80:دیوار و پایه فلزی اشتراکیست با خانه
متصرفی محمد عثمانی جنوبا به طول  11/45متر درب و دیواریس��ت به پیاده رو احداثی غربا اول ۱۲
متر دیواریس��ت دیوار دوم بطول  10/65متر دیواریست بدیوار خانه احداثی دریاقیمانده  -۳پالک ۶۰۳

«مهرنجون» اس��م روس��تای زادگاهم در ش��مال
غرب نورآباد ممس��نی اس��ت .این روستا در جنگ
و دفاع مقدس همچون س��ایر روس��تاهای کشور
سهم زیادی داشته است که از جمله آن  18شهید
دفاع مقدس اس��ت .همچنین اهالی این روستا در
مدت جنگ  335رزمنده ب��ه مناطق جنگی اعزام
کردند .بر همین اس��اس عنوان کتاب را از روس��تا
که س��هم زیادی در جنگ و دفاع مقدس داش��ته
انتخاب کردم.

نگارش داستان چقدر طول کشید؟

دوستانش به شهادت میرسند یا مجروح میشوند
نوش��تن کتاب «مهرنجون» بین  8ت��ا  9ماه طول تنها میماند و دغدغه بازگشت به روستا پیدا میکند،
کشید.
در آنجا مادرش را که دلتنگ اوست میبیند و بعد از
دیدار ماجرا تمام میشود .در حقیقت در این کتاب
از پرداخت�ن ب�ه روس�تا و بعد جنگ چ�ه هدفی عشق به جنگ و عشق به زادبوم مطرح میشود.
داشتید؟

در این کتاب ضمن اشاره به حال و هوای عملیات
جنگ��ی ،دوب��اره ب��ه روس��تا میرس��م و قصه در
مهرنجون به پایان میرس��د .با این روش در واقع
هم روستا معرفی میشود و هم نقش آن در جنگ
تشریح میشود و هم به دغدغه میهنپرستی اهالی
در این کتاب به چه چیزی پرداختید؟

روستا اشاره شده است.ماجرا از «مهرنجون» شروع
درون مای��ه «مهرنجون» خاطراتم از کربالی چهار میش��ود .خواننده با راوی طرف است که در روستا
و پنج در گردان حضرت فاطمه (س) اس��ت .راوی زندگ��ی میکند اما دغدغه جن��گ دارد .او نوجوان
داس��تان خودم هس��تم که در آغاز ام��ر زادگاهم را  15یا  16س��الهای است که امید دارد از روستا دل
معرفی میکنم و وارد ماجرای جنگ میشوم.
بکند و وارد صحنههای جنگ شود.وقتی در جنگ
فرعی از  ۵فرعی از  ۲۷۰۳اصلی بخش سه سنندج بمبلغ3/458/000/000
ریال ارزیابی و به مساحت  ۱۰۸متر مربع واقع در طبقه همکف به مساحت  ۹۶متر مربع تجاری و ۳۰
متر مربع بالکن با ارتفاع  ۵متر با کیفیت اجرایی اس��کلت نیمه فلزی  ،کف بتنی و س��قف سیمانکاری
با درب و پنجره فلزی دارای امتیازات آب و برق س��ه فاز (به آدرس :س��نندج  -بلوار مس��تضعفین -
عباس آباد  -ش��هرک صنعتی جوشکاران  -خیابان صنعت کاران یک  -پارکینگ شماره  ۲۰کدپستی
 )۱۶۳۸۸۶۶۱۵۸حدود اربعه :شما» بطول  ۶متر پی است به پی پالک  ۶۰۲فرعی از اصلی مرقوم غربة
بطول  ۱۸متر پی به پی پالک  ۵۵۹فرعی از اصالی مرقوم جنوبا بطول  ۶متر پی به پارکینگ ش��رقا
بطول  ۱۸متر پی به پی پالک  ۶۰۹فرعی از اصلی مرقوم ؛ اموال و ماشین آالت موجود در محل طرح
به آدرس :جاده س��نندج دهگالن  -شهرک صنعتی شماره  ۲دهگالن خیابان نهم -شرکت بام هوش
س��نه ،شامل  ۲۲قلم به شرح ذیل که به مبلغ  5/093/900/000ریال کارشناسی گردید -۱ .یک عدد
خط کامل تولید ایزوگام  -۲دو دستگاه میکسر ده تنی  -3دو دستگاه میکسر  ۵۰تنی ۴یکدستگاه تانکر
ذخیره  ۵۰تنی  -۵یکدستگاه باالبر یک و نیم تنی  -۶یک عدد تشتک تخلیه قير  ۴تنی  -۷سه عدد
تش��تک تخلیه قبر  ۳تنی  -۸سه دستگاه سیس��تم دفع آالیندگی تانکر ۲۰۰۰۰تنی  -۹دو عدد تانکر
 ۲۰۰۰لیتری  -۱۰س��ه دستگاه پمپ تخلیه قیر  -۱۱پنج دستگاه دینام و گیربکس مخصوص ۷ -۱۲
دس��تگاه مشعل حلزونی بزرگ -۱۳یکدستگاه کفکش  ۴اینچ  -۱۴یکدستگاه دینام مخصوص تخلیه
گازوئیل  -۱۵یکدس��تگاه اگزوفن مخصوص تخلیه هوای آلوده  -۱۶یکعدد کپس��ول آتشنش��انی ۵۰
کیلویی  - ۱۷یکدستگاه کپسول آتشنشانی  ۱۲کیلویی  -۱۸پنج عدد تابلو برق بزرگ و کامل -۱۹چهار
عدد تابلو کوچک کامل  -۲۰یک عدد یکدس��تگاه جرثقیل  3تنی داخل لوله  -۲۱یک انش��عاب برق
 ۷۵کیلو وات باترانس  ۸ - ۲۲دس��تگاه کامل تجهیزات آزمایشگاهی جمعأ بمبلغ  ۵۰۹۳۹۰۰۰۰۰ریال
ارزیابی گردیده اس��ت ؛ پالک فوق از س��اعت  ۹الی  ۱۲روز یک ش��نبه مورخ 97/10/2در محل اداره
اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در سنندج  -سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده
از جمع مبالغ أموال منقول و غیر منقول جمعا ده میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد و سی هزار
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های

هدفتان از نگارش این داستان چه بود؟


احس��اس من در ن��گارش این کتاب ای��ن بود که
به روس��تاهایی که س��همی در دفاع مقدس داشتند
بپردازم .در حقیقت مهرنجون نمادی از یکی از این
روس��تاهایی اس��ت که در ایام جنگ خود را خوب
ثاب��ت کرد و خوش درخش��ید .من میخواس��تم در
«مهرنجون» حال و هوای یک روس��تا و دغدغه و
ارق دینی ،ارق وطن و ارق ملیش��ان را نشان دهم
و بگویم که روستانش��ینان نسبت به اتفاقاتی که در
کشور رخ میدهد ،بیتفاوت نیستند.

سریال نوروزی « ُم ّر قانون» در  ۱۵قسمت
به تهیه کنندگی مهران مهام هفته آینده
هشتم دی کلید میخورد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سریال « ُم ّر قانون» به
کارگردانی مشترک محمدحسین لطیفی و
علیرضا نجفزاده شنبه هفته آینده هشتم
دی ماه در اس��تودیوی «حاال خورشید»
کلی��د میخورد.مهران مه��ام در این باره
بیان کرد :سریال « ُم ّر قانون» در فضایی
مفرح ب��ا موقعیتهایی کم��دی با بازی
مرجانه گلچین ،هدایت هاشمی ،مهران
غفوریان ،یوسف تیموری ،ناهید مسلمی،
شیدا خلیق ،مهشید ناصری ،دلسا ملکی،
مهران رجبی ،کریم قربانی و ...برای نوروز
سال  ۹۸در شبکه سه تولید میشود.وی
از لوکیشنهای متعدد این سریال نام برد
و گفت :امیرعباس پیام و مهدی روش��ن
روان این سریال را مینویسند و این روزها
مراحل تس��ت گریم بازیگران و بازبینی
لوکیشنها را پشت سر میگذاریم.
آغاز فصل جدید «پنج ستاره»
با اجرای حمید گودرزی

اولین قسمت از فصل جدید مسابقه «پنج
ستاره» به تهیهکنندگی میرمحمدحسین
رض��وی و با اج��رای حمید گ��ودرزی از
پنجشنبه این هفته روی آنتن شبکه پنج
میرود.به گزارش فارس ،اولین قس��مت
از فصل جدید مس��ابقه «پنجس��تاره» به
تهیهکنندگی میرمحمدحس��ین رضوی و
با اجرای حمید گودرزی از پنجش��نبه این
هفت��ه ۶ ،دیماه س��اعت  ۲۱روی آنتن
ش��بکه پنج س��یما خواهد رفت؛ دومین
قس��مت نیز جمع��ه  ۷دیم��اه در همان
ساعت پخش خواهد شد.ساختار مسابقه
«پنج ستاره» مطابق بر روال قبلی با گونه
«مسابقه – بازی» است که عموم مردم با
شرکت در این برنامه و حضور در آن ،یکی
از مهمتری��ن چالشهای خ��ود را تجربه
میکنند.این مسابقه دارای یک اپلیکیشن
اختصاصی است که عالقهمندان شرکت
در ای��ن مس��ابقه چه به عنوان ش��رکت
کننده وچه تماشاچی میتوانند با نصب و
همچنین بازی در آن به مسابقه تلویزیونی
راه یابن��د ۵ .نفر نخس��ت رتبه بندی این
اپلیکیش��ن راهی مسابقه اصلی در شبکه
پنج خواهند شد.
عبدالرضا اکبری:متاسفانه نقش
تکراری پیشنهاد میکنند

بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت :ارتقای
موضوع در نقشهای پیشنهادی نمیبینم
از ای��ن رو ترجیح میدهم که کار نکنم.
عبدالرضا اکب��ری بازیگر و کارگردان در
گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان ،در
خصوص کاره��ای اخیر خ��ود گفت:در
این م��دت پیش��نهادهایی داش��تم که
متاسفانه موضوعات و نقشهای تکراری
بودن��د.وی افزود:توق��ع دارم حرکت رو
به جلو داشته باش��م اما هیچ ارتقایی در
نقشهای پیش��نهادی نمیبینیم از این
رو ترجی��ح میدهم کار نکنم.این بازیگر
با اش��اره به فعالیتهای اخیر خود ادامه
داد :نمایش «زن نیک ایالت س��چوان»
اقتباس آزاد از نمایشنامه برتولت برشت
را کارگردانی میکنم که در تماش��اخانه
مهر حوزه هن��ری روی صحنه میرود.
در ای��ن نمایش محمود راس��خ فر ،پندار
اکبری ،فریبا دستوار ،امیرحسین انصافی
و ..حضور دارند.اکبری پیرامون قصه این
نمایش بیان کرد:قصه این نمایش درباره
بچههای خیابان اس��ت که پش��توانهای
ندارند ،نام نمایشنامه و اسامی شخصیتها
در اثر برتولت برشت در این نمایش حفظ
ش��ده اس��ت و تنها ش��خصیتهای آن
فانت��زی و کاریکاتوری ش��دهاند.وی با
بیان اینکه س��الها قبل کارگردانی تئاتر
میکردم ،اما ب��ه دلیل کار تصویر مدتی
وقفه داش��تم ،گفت :کارگردانی نمایش
«درخونگاه» و «ش��ال و انگشتر» را در
کارنامه دارم.

مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی 96/10/5 :
تاریخ مزایده  :یکشنبه مورخ 97/10/23
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  ۹۷۰۰۸۹۵علیه آقای حس��ین فعله گری له خانم آرینا
سعادتمند - ۱ ،یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ جی تی ایکس آي مدل  ۱۳۸۶رنگ بژ متالیک شماره
موتور  - ۱۹۷۹۶۶۸شماره شاسی  ۱۴۱۲۲۸۶۱۱۷۰۲۷متعلق به اقای حسین فعله گری فرزند عباسعلی
که طبق نظر کارشناس رسمی خودرو به مبلغ  ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ریال کارشناسی و  - ۲یکدستگاه خودرو
 mvmتیپ  X ۳۳مدل  ۱۳۹۶رنگ سفید روغنی  -شماره موتور  - ۱۴۱۱۰شماره شاسی ۱۰۱۴۲۵۱
متعلق به مدیون نامبرده که طبق نظر کارش��ناس رس��می بمبلغ  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی شده  ،از
ساعت  ۹الی  ۱۲روز سه شنبه  97/10/25در اداره اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در انتهای خ نمکی
سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  .شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدأ فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدة
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز و مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ نشر اگهی روز چهار شنبه مورخه تاریخ97/10/5
مزایده  :روز سه شنبه 97/10/25
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

