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اختتامیه سی وششمین جشنواره فیلم فجر به روایت دوربین

عکسها:الهام درفشی/مردم ساالری

جدول شماره 4535
افقی:
 -1از فیلمهــای کارتونــی اثر هنرمند
آمریکایی والت دیسنی
 -2نوعــی ماهی – دمل ،ورم -از ایاالت
کشور آمریکا
 -3خواهــان ،طالــب – هنرپیشــه و
کارگردان معروف آمریکایی که بخاطر
فیلمهانا و خواهرش در ســال 1986
برنده جایزه اسکار گردید
 -4ســورههای بزرگ کتاب زند و پازند
را میگویند – قلم دبستانیها – تحقیق
و جستجو
 -5طفیلــی ،ســربار – مالــدار ،دارای
نعمت فراوان -نــام روز هجدهم از هر
ماه شمسی
 -6توانایــی انجــام کاری کــه همــه
نمیتوانند – نویسنده مرتد کتاب آیات
شیطانی – ارگان ،سازمان
 -7آنچه بخودی خود واضح است و نیاز
به اثبات ندارد – براستی – مشهور
 -8عالمــت مفعولــی – خودخــواه و
بیتوجه به دیگران – میوه خوب
 -9پرحرف – شهری در حبشه که سپاه
ایتالیا در سال  1896م شکست سختی
از مردم حبشه در آن خورد – کتابی از
امامخمینی
 -10نام مــادر امام زمان (ع) -تغییرات
اساســی در اوضاع سیاسی و اجتماعی
 -10بازی و سرگرمی– سیمرغ -نوبت و دور ورزشی
یک کشور – ذریه ،دودمان
 -11جوانمرد – نام پارسی حبوباتی که به عربی به آن عدس میگویند -نوشته  -11قفل گوی شکل پیراهن – کفیل ،تعهدکننده – خداحافظی فرنگی
 -12رسم و سیرت – گله مرغان – صبور و بردبار
فصیح ،از دروس دبستانی
 -12شیفته و مجنونکننده – داستان – نوعی پول که درعهد تیموریان و صفویان  -13اجابت نمودن – رهبر فرانسه در قرن  19م که موفق به فتح تمام اروپا گردید
 -14سعی و کوشش – گاو مقدس مصریان باستان – مدور شکل
در ایران رایج بود
 -15اثری از ابوعلی سینا.
 -13از تیمهای قدرتمند باشگاهی ایتالیا – بد اقبالی پیاپی
 -14شخصی افسانهای که ارامنه معتقدند جد اعالی آنان است-
حلجدول شماره 4534
پرندهای سفید رنگ و وحشی که بصورت دسته ای و مثلثی
شکل پرواز میکنند -موی باالی چشم
 -15دریایی بین ایتالیا و آلبانی
عمودی:
 -1از نقاط دیدنی شهرستان کاشان
 -2تزئینــات صحنه نمایش – عکــس دارا -پهلوان زابلی و
نیزهدار رستم که بدست نوش آذر کشته شد
 -3پایبندی در دوستی – سیستم عامل رایانههای لوحی
 -4از گلهــای زینتی و از نامهــای دخترانه – مادر حضرت
اسماعیل (ع) – نگاه کن
 -5اسلحه کمری – فرار – جمع جنت ،بهشتها
 -6از شــهرهای اســتان گیالن – زیانــکار – کتب مقدس
چهارگانه هندویان را گویند
 -7گروه مســلحی که پاســداری از مقام یا مکانی را بعهده
دارنــد -از پیامبران و شــاهان بنی اســراییل و پدر حضرت
سلیمان -کار بدون فکر و تامل
 -8قبــول انجــام کاری به لفــظ خودمانــی – بزرگترین
جامعهشناس فرانسوی بعد از کنت متوفی  1917م با آثاری از
قبیل تقسیم کار در جامعه و خودکشی – آخرین توان
 -9استراحت کردن – دارای توانایی در خوب صحبت کردن
– مقابل ویران

سه نکته از یک جشنواره فرهنگی
حمیدرضا شکوهی

 -1پخش تلویزیونی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر امسال هم فرقی با
سالهای دیگر نداشــت .چهره بازیگران زن را که برنده سیمرغ شده بودند باید
حدس میزدی .چون تصاویر آنها آنقدر کوچک شده بود که حتی زن بودنشان
هم به زحمت مشخص میشــد .بعد که عکسهای مراسم را دیدم ،فهمیدم که
پوشــش و حجابشان هم مشکلی نداشــت .الاقل از برخی زنان و دخترانی که
تصاویرشــان در راهپیمایی  ۲۲بهمن در تلویزیون پخش شــد ،حجابشان بهتر
بود .اما آنها را از دور نشــان دادند تا بیننده تصاویر تلویزیونی ،حتی یک بار هم
چهره دو برنده سیمرغ بازیگری زنان را از نزدیک نبیند و مشخص شود درهای
صداوسیما همچنان بر همان پاشنه میچرخد.
 -2بر خالف تصاویر زنان برنده ســیمرغ جشــنواره ،تصویر برنده ســیمرغ
بلورین بهترین کارگردانی ،کامــا واضح بود .ابراهیم حاتمیکیا هر آنچه دلش
خواســت گفت و گفت و تصویرش هم کلوزآپ پخش شــد .صداوسیما را هم
بی نصیب نگذاشــت از انتقاداتش .اما من ماندم و یک پرســش بی پاسخ  :اگر
حاتمیکیا که سالهاســت با بیشــترین حمایتهای مادی و معنوی ممکن فیلم
میســازد و فیلمهایش همیشــه در بهترین ســینماها و بهترین زمانها اکران
میشود میخواهد به خدا پناه ببرد ،دیگران باید چه کنند؟! حاتمیکیا فیلمساز
خوبی است و اغلب فیلمهایش را دوست دارم ،چون اگر از رانت برخوردار است،
حداقل کارش را بلد اســت .اما ترجیح میدهم شخصیت خودش و حرفهایش
را از فیلمهایش جدا کنم .آقای حاتمیکیا! الاقل از همان حاج قاســم سلیمانی
که به قول خودتان به خاطر فیلم شــما اشک ریخت یاد میگرفتید که اینقدر
مدعی نباشــید و اینقدر فریاد نزنید .گویا از برکات جمهوری اسالمیاســت که
فیلمســاز وابســته به نظام ،با دریایی از پول و امکانات هم ،این همه شــاکی و
مدعی باشد و فریاد بزند.
 -3پژمان جمشــیدی ،فوتبالیســتی بود که بازیگر شد و نردبان موفقیت را
خیلی زود باال رفت .کاندیدا شدنش برای سیمرغ بلورین جشنواره ،کم از برنده
شــدنش نداشــت .فیلمش را در جشــنواره ندیدهام ،اما هر آنچه در این سالها
بازی کرده ،عالی بوده .حاال وقتی اسمش را به عنوان کاندیدای سیمرغ بلورین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع مــاده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ســاختمانهای فاقد
سندرســمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابررای شــماره  96/10/20 ،139660318003009749هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی خانم بمانی کالشــمی واقعی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 1861صادره ازصومعه سرا به
شماره ملی  2678772810ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت  295/4مترمربع پالک  2555فرعی از  62اصلی
مفروز و مجزی شــده ازپالک  275فرعی از 62اصلی واقع در کالشــم بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی
آقای عباس رافت محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عمــوم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به
صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت اســنادو امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف1277
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24:
رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی برابر رای شــماره  96/10/25 ،139660318012003430هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای صمدعموزاده
فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه  3194صادره از رشت درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه و محوطه به
مســاحت  174/06مترمربع به شماره پالک فرعی  761از  15اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  493فرعی واقع
در روستای تکرم شهرستان شفت بخش 21گیالن ازمالکیت رسمی آقای حسن کریمی تکرمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای ماده فوق ،دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود ،اشخاصی که نسبت
به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا کتبا به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضایی(دادگستری
شهرستان شفت) مراجعه ودادخواســت مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سندمالکیت اقدام خواهد شد.م الف 1285
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت-حسن عباسزاده
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون ومــاده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سندرســمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابررای شــماره  96/10/20 ،139660318003009748هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی خانم بمانی کالشــمی واقعی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 1861صادره ازصومعه سرا به
شــماره ملی  2678772810ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  295/4مترمربع پالک  2554فرعی از 62
اصلی مفروز و مجزی شــده ازپالک  275فرعی از  62اصلی واقع در کالشــم بخش 24گیالن خریداری از مالک
رسمی آقای عباس رافت محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.م الف1278
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24:
رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

میبرند ،یک عده میخندند .آن هم در مکانی که رسانهایها و منتقدان هستند
که باید جزو برگزیدگان جامعه فرهنگی باشــند .اما عدهای که حتی بویی هم
از اخالق نبردهاند به راحتی یک لیوان آب خوردن دیگران را مســخره میکنند.
ســالهای پیش هم دیده بودیم .خندیدن و مســخره کردن مسعود کیمیایی به
خاطر فیلم قاتل اهلی که فریاد پوالد کیمیایی را درآورد .یا مسخره کردن فیلم
چند قدم آخر کیومرث پوراحمد که صدای بابک حمیدیان را در آورد .ســی و
نه ســال از انقالب گذشت و ما هنوز اندر خم یک کوچهایم .انقالبی که دوست
ندارم فکر میکنم دستاوردهای فرهنگی آن به بیاخالقی ختم میشود .نه فقط
در استادیومهایی که فحش به ناموس بازیکن و مربی و داور مثل نقل و نبات در
دهان کل تماشــاگران است ،نه فقط در خیابانهایش که رانندگان با کوچکترین
برخوردی فحش ناموســی میدهند ،حتی در جشنواره سینمایش که قرار بود
ابتــذال از آن رخت ببندد .ابتذالش اگر بیحجابی و ...در فیلمها بود رفت ،اما از
اخالق هم تهی شد تا خیلی راحت در محیطی فرهنگی ،یکی را مسخره کنند و
دیگری را سانسور کنند و یکی هم با همه امکاناتی که انقالب به او داده ،همیشه
مدعی باشد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون ومــاده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرســتان فومن برابررای شماره  96/10/27 ،139660318003009874هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی آقای علی ابراهیمی ماسوله فرزند رحیماهلل به شماره شناسنامه 421صادره ازحوزه یک بندرانزلی
به شــماره ملی  2649190401ششدانگ یک ســاختمان دوطبقه نیمه کاره (با توجه به پروانه شماره  3034مورخ
 1395/9/6صادره از شــهرداری ماسوله ساختمان مذکور تا شناژ آخرسقف دوم پیش رفته است) به مساحت 92/35
مترمربع پالک  -فرعی از  133اصلی مفروز و مجزی شــده ازپــاک  -فرعی از 133اصلی واقع درمحله خانه
برماسوله بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث نیک قلب محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف1273
تاریخ انتشارنوبت اول- 96/11/10:تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24:
رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئیننامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سندرســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  96/10/11 ،139660318003009305هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحدثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی آقای هادی اخوان توکلی فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 4صادره ازصومعه سرا به شماره
ملی  2679760859ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباری به مساحت  443/98مترمربع پالک 2553
فرعی از 62اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  172فرعی از  62اصلی واقع در کالشم بخش24گیالن خریداری
از مالک رسمی خانم معصومه مسیبزاده کیابانی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطــاع عمــوم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به
صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت اســنادو امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1265
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24:
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی برابررای شماره  96/10/16 ،139660318012003303هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی ،تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای علیرضا رضی زاده
فرزند حســین به شماره شناسنامه  19321صادره از رشت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بصورت استخرپرورش
ماهی مشتمل برخانه ومحوطه به مســاحت  16271/50مترمربع به شماره پالک فرعی  902از 50اصلی مفروز و مجزی
شده ازپالک  50فرعی واقع درروستای شاهخال شهرستان شفت بخش 24گیالن ازمالکیت رسمی آقای حسین رضیزاده
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای ماده فوق ،در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود ،اشخاصی که نسبت به
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا
کتبا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضایی (دادگستری شهرستان
شفت) مراجعه ودادخواست مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و
صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.م الف 1299
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/11/24 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت-حسن عباسزاده

