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ژانلوکگدارپساز70سالباسینماخداحافظیمیکند

از نفس افتاده!
به نقل از ایندی وایر، ژان لوک گدار، 
پیشگام جنبش سینمایی موج نو 
مــهــم تــریــن  از  یــکــی  و  فـــرانـــســـه 
در  جــهــان  سینمای  فــیــلــم ســازان 
گفت وگوی تازه خود اعالم کرد پس 
از ساخت دو فیلم آخرش پس از 
حدود هفت دهه فعالیت  از سینما 
خداحافظی خواهد کرد. وی اظهار 
کــرد:  من زندگی سینمایی ام را به 

پایان می رسانم. این فیلمساز فرانسوی در مکالمه ۸۵ دقیقه ای اخیر خود با 
جشنواره بین المللی فیلم کراال، برنامه خود برای کناره گیری از کارگردانی پس 
از دو پروژه بعدی خود را تأیید کرد و گفت: من در حال پایان دادن به زندگی 
سینمایی ام هستم، بله منظورم کار فیلم سازی اســت، پس از ساخت دو 
فیلم نامه دیگرم این کار را انجام خواهم داد و پس از این دو پروژه می گویم، 
کارگردان،  پاریس،  زاده ۳ دسامبر ۱۹۳۰  گـُدار  لوک  ژان  خداحافظ سینما. 
فیلم نامه نویس و منتقد سینماییِ فرانسوی-سوئیسی اســت. وی یکی از 
تأثیرگذارترین فیلم سازان فرانسوی دوران پساجنگ است. گدار برای نخستین 

بار برای فیلم بلند »از نفس افتاده« مورد تحسین جهانی قرار گرفت.

گفتوگوباعلیمسعودی،کارگردانیکیازسریالهایعیدتلویزیونکهمارابهدهه60میبرد

نوروزبالهجهمشهدیدر»هشتآباد«

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

محمدرضامحمدینجات

فرهنگ سازی مطالبه گری با فیلم »داِدستان«:مسعود ده نمکی درگفت و گو با فارس با اشاره به اینکه مطالبه گری  به کمک رسانه های جدید به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده  است، گفت: جزو دیالوگ های 
سریال هست که برخی مسئوالن آنقدری که از فضای مجازی و رسانه ها می ترسند از خدا نمی ترسند. این واقعیت است و اگر فضای مجازی نبود آیا فالن قاضی، نماینده مجلس و ... می آمد از مردم عذرخواهی کند؟ 

پیشتر این طور نبود و این قدرت رسانه را نشان می دهد، یعنی ما مطالبه گری را فرهنگ سازی می کنیم. اما از طرف دیگر خود مطالبه گری را مورد نقد قرار می دهیم که باید برای مطالبه عدالت، عدالت داشت.

اسمسریالهنوزمشخصنشدهاست،  
بگوییم»هشتآباد«یا»نوروزرنگی«؟

سرانجام اسم سریال یا »نوروز رنگی« می شود 
یا »هشت آباد«، البته خود من »هشت آباد« را 
بیشتر دوست دارم چون نام یکی از محله های 
قدیمی مشهد است. قصه سریال مربوط به 
دهه 6۰ است و به همین دلیل کار را در منطقه 
»پنجتن« مشهد فیلم برداری کردیم که بافت 
اسفند 66 شروع  از ۲۰  دارد. سریال  قدیمی 
می شود و تا ۵ فروردین 6۷ ادامه دارد؛ بنابراین 

کامالً حال و هوای نوروزی را داراست.

چهشدکهسریالیدرمشهدوبالهجه  
مشهدیساختید؟

من مشهد را خیلی دوســت دارم چون شهر 
خودم است و می خواهم از نظر تولید فیلم و 
سریال پیشرفت کند. اگر امکانات در اختیارم 
ــرار دهــنــد و مسئوالن شــهــری کمک کنند  قـ
حاضرم هر سال یک سریال در مشهد بسازم. 
لهجه مشهدی هم بسیار شیرین بوده و در این 
سریال نشسته است و در این مجموعه به جز 
بازیگران مشهدی  بقیه  اسکویی  رابعه  خانم 

صحبت می کنند.

تجربهساختسریالدرمشهدچطوربود؟  
خیلی سخت بود چون قصه مربوط به دهه 
6۰ اســت و شرایط خیلی تغییر کــرده و پیدا 
کردن لوکیشن ها دشوار بود، ضمن اینکه برخی 
اگرچه  اســت.  کمتر  مشهد  در  هم  امکانات 
لوکیشن ما در یک محله قدیمی مشهد بود 
و دکور خاصی نداشتیم، اما هزینه های دیگری 
وجـــود داشـــت از جمله اســکــان و رفــت وآمــد 
عوامل، چون بسیاری از عوامل پشت صحنه 
از تهران آمده بودند و هزینه هایمان را بیشتر 

می کرد. 

چقدرازبچههایمشهددرتولیدسریال  
استفادهکردید؟

از  سریال  بازیگران  از  دوربین ۷۰درصـــد  جلو 

عوامل  ولــی  هستند،  مشهد  تئاتر  بچه های 
پشت دوربین، تهرانی بودند چون برای عوامل 
از  که  نداشت  ــدر ظرفیت  آن ق پشت دوربین 
نیاز  نظرم  به  کنم.  استفاده  بچه های مشهد 
است شهرهای بزرگی همچون مشهد، شیراز، 
اصفهان، تبریز و چند شهر دیگر، عوامل پشت 
صحنه حرفه ای تربیت کنند تا نیازی نباشد 
از تهران بیایند. البته مدیرتولید این سریال از 

بچه های حرفه ای مشهد بود.

همکاریمسئوالنمشهدبرایساختاین  
سریالچطوربود؟

دلگرمی  موجب  شهری  مسئوالن  حمایت 
تولیدکنندگان می شود و خیلی مهم است.  به 
ویــژه معاونت فرهنگی آستان قدس رضــوی و 
شهرداری مشهد که به ما کمک زیادی کردند. 

همراهیمردممحلهپنجتنچطوربود؟  
ما چهار ماه در منطقه »پنجتن« فیلم برداری 

اهــالــی محل خیلی  کـــار،  داشتیم و روز آخــر 
ناراحت بودند که ترکشان می کنیم. پس از یک 
فیلم برداری،  در محل  گــروه  استقرار  از  هفته 
شبیه اعــضــای یــک خـــانـــواده شـــده بــودیــم و 
صمیمیت زیــادی بین ما شکل گرفته بــود. با 
اینکه اهالی این منطقه از نظر مالی در تنگنا 
هستند ولی مردم بسیار مهربان و مهمان نوازی 
بودند و دل بزرگی داشتند. در زمان استراحت 
و ناهار می دیدیم که یکی با کاسه ترشی آمده 

است، دیگری با یک بشقاب پر از سبزی تازه و 
این ها نشان دهنده محبت و معرفتشان است.

ــاشــکــلســـریـــالســـازیتـــانشــبــیــهبه   ــ آی
سریالهایرضاعطاراناست؟

همین طور است. من در سریال »آخر خط« هم 
ثابت کردم که مدل کارهایم شبیه رضا عطاران 
است. سریال جدیدم که خیلی شبیه است. 
قصه آدم های فقیری که جیبشان پر نیست، اما 

دلشان خوش است و حال خوب دارند. 

زمانپخشسریالهنوزمشخصنیست،  
زمانپخشرادردیدهشدنسریالتانچقدر

مؤثرمیدانید؟
خیلی زیاد، این مسئله به تصمیم های مدیران 
سازمان برمی گردد. فیلمساز و گروه تولید تمام 
تــالش خــودشــان را می کنند کــه یــک سریال 
باید همراهی  باکیفیت بسازند و مدیران هم 
کنند و زمان پخش خوبی به آن بدهند. سریالی 
شده   ساخته  کرونایی  سخت  شرایط  در  که 
است، نیاز به حمایت دارد. باید ساعت خوبی 
بــرای پخش سریال بگذارند و زمــان پخش با 
برنامه های پربیننده ای مثل خندوانه و دورهمی 
از هر  کــار خــوب  تداخل پیدا نکند. به نظرم 

شبکه ای پخش شود، دیده می شود. 

وجــهتمایزایــنســریــالایــناســتکــهدر  
مشهدوبالهجهمشهدیساختهشدهاست.
پیشبینیمیکنیدمانند»پایتخت«و»نون.خ«
پرمخاطبشودتافصلهایبعدیرابسازید؟

اگر اتفاق خاصی برایش نیفتد، فکر می کنم 
ــاره ساخت فصل های  ــده شــود. دربـ خیلی دی
بعدی هم باید منتظر بازخوردها از پخش آن 
و مسئوالن حمایت  استقبال شد  اگــر  ماند، 
کنند، حتماً فصل های بعدی را می سازم، ضمن 
اینکه ایــن مــدل ســریــال ســازی خیلی سخت 
است. یکی، دو قسمت از این سریال را برای 
دوستانم نمایش دادم و پس از تماشا گفتند تا 

به حال اینقدر نخندیده بودیم.

پرونده کالسه 9909985720100357 شعبه 1 شورای حل اختالف شهری باخرز تصمیم نهایی 
شماره 9909975720100169

خواهان: خانم ماه رخ محمدی اش��تیوانی فرزند غالمعلی به نشانی اس��تان خراسان رضوی _ شهرستان باخرز – 
باخرز- روستای اشتیوان

خواندگان:آقای امیر علی قربانی فرزند محمد باقر به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- کرج- شهرک سهرابیه- 
خیابان امام محمد تقی کوچه گلستان3 پالک84

آقای مجتبی آقائی باقرآبادی فرزند علی اکبر به نشانی- بخش باخرز شهرستان تایباد- مجهول المکان    الزام به 
تنظیم سند خودرو

در تاریخ 1399.11.23 در وقت مقرر جلس��ه شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان باخرز به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل پرونده کالسه ی فوق تحت نظر دارد. با مالحظه ی جامع اوراق و محتوای پرونده، ختم رسیدگی را 

اعالم، و با استعانت خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور حکم می نماید.
رای شورا

در خصص دعوی خواهان خانم: ماهرخ محمدی فرزند: غالمعلی بطرفیت خواندگان آقایان: 1. امیر علی قربانی فرزند 
محمد باقر2. مجتبی آقایی باقر آبادی فرزند علی اکبر، بخواسته: الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل 
سواری پراید به شماره پالک 19-363ق 24 مقوم به 140000000 ریال بانضمام هزینه دادرسی با توجه به مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به رونوشت مصدق قولنامه مورخه98.4.19 موجود 
در پرونده خواهان ماشین فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و خوانده ردیف دوم مالک وسیله نقلیه می 
باش��د که آخرین مالک خودرو می باش��د و علی رغم یک نوبت ابالغ در روزنامه ی قدس هیچ یک از خواندگان در 
جلس��ه رسیدگی در شورا شرکت ننموده اند لذا خواس��ته خواهان وارد تشخیص به استناد مواد 198 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی و 219 قانون مدنی حکم محکومیت خوانده ردیف دوم به تنظیم و انتقال رس��می سند خودرو به 
س��واری پراید به ش��ماره 19-363ق24 را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول به 
علت عدم توجه دعوا به خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می 
گردد. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و سپس ظرف مهلت 

20روز از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی می باشد. آ-9912693
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز 

سید مصطفی احمدیان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  خانم فاطمه صغری فیاض به موجب معرفی نامه ارائه ش��ده ازش��رکت تعاونی مسکن کارکنان برق 
شیروان به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان بشماره پالک 60 فرعی از 948 اصلی  واقع در قطعه یک شیروان بخش ۵ قوچان به آدرس  
خیابان ورزش که متعلق به شرکت فوق می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی2۵2420سری د98ذیل صفحه 1۵2دفتر392وشماره ثبت 71089به 
نام نامبرده)ش��رکت( صادر و تسلیم گردیده است س��پس برابرسندرهنی ش��ماره3711۵-8۵/09/20و2۵26۵-

1386/12/2۵و34236-88/12/01 دررهن بانک ملی ایران  قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :16 /99/12   آ-9912703
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

)آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 139904007141001398(
بدین وس��یله به آقای ابراهیم حاتمی نام پدر : ولی تاریخ تولد: 1343/01/09 ش��ماره ملی ۵919791721 شماره 
شناس��نامه : 4 به نش��انی بجنورد باقرخان 3 )نشانی متن س��ند(  ضامن پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 
9901۵68-اب��الغ  می گردد مازاد دوم شش��دانگ عرصه و اعیان پ��الک ثبتی 297۵ فرعی از 169- اصلی بخش 
دو بجنورد متعلق به شما آقای ابراهیم حاتمی در قبال مبلغ 20۵/8۵1/489 ریال بابت طلب بانک مسکن شعبه 
طالقانی بجنورد و به انضمام خسارت تاخیر روزانه و پنج درصد بابت حقوق دولتی متعلقه بازداشت گردیده است 
لذا طبق ماده 87 – آئین نامه اجراء مراتب به شما اخطار می شود. ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت 
به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از انتشار این آگهی ادامه خواهد یافت. 

م الف 2748 آ-9912704
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره اصلی1839/7۵اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم )آدرس: میدان توحید- خیابان جمهوری، 12 متری انصارالمهدی )عج( کوچه 17- پالک 34( 
که به نام آقای رحیمعلی قره داغی تازه کند رضاخانلو فرزند باالکشی و فیروزه خدائی کسجینی فرزند علی می باشد 
در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل نیامده  از طرفی مطابق 
ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده 2/12413-1399/12/03 تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روز شنبه مورخ1400/01/21 ساعت8/30الی12/30 ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله 
به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور به هم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدی به مدت یک ماه خواهد بود 
و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/2۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس ازتسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز بین اداره ارائه نمایند./ن تاریخ انتشار آگهی:1399/12/16  آ-99170۵
عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسنادمنطقه دوقم    م الف:13698

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )1106221(

تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین عمران آرتا درتاریخ 1399,07,01 به شماره ثبت 7446 به شناسه ملی 14009455174 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری 
مربوط به رشته های : آب- برق صنعتی وساختمانی–ابنیه- ساختمان- راه وترابری- تاسیسات وتهجیزات – کشاورزی-نفت و گاز - صنعت ومعدن- 
تعمیر ونگهداری – احداث راه و ساختمان ، پل سازی ، تاسیسات آب و فاضالب ، سدسازی ، نقشه برداری ، فرودگاه سازی ، ایجاد ساختمان های 
فلزی و راه آهن و اخذ نمایندگی و تولید هر نوع مصالح ساختمانی و ساخت خانه های پیش ساخته و کلیه عملیات بازرگانی مربوط به موضوع 
–خدمات عمومی-خدمات  تاسیسات  از  برداری  نگهداری وخدمات فضای سبز-اموربهره  تنظیفات-  شرکت و حمل ونقل درون شهری-خدمات 
آشپزی ورستوران و طبخ و توزیع غذا اداره رستوران و بوفه–تامین نیروی انسانی- انجام کارهای خدماتی در زمینه تزریقات پانسمان و خدمات 
بهداشتی ودرمانی - خدمات وتهیه و توزیع لوازم و تهجیزات پزشکی– اخذ وام و تسهیالت بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری – شرکت 
در مناقصات و مزایده ها و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان ایالم ، شهرستان ایالم ، بخش مرکزی ، شهر ایالم، محله مرکزی )حسینیه حائری( ، خیابان فردوسی 
، کوچه ))نجات رشنوادی(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6931813469 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
 19029,271 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1000000 مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   100 تعداد  ریالی   10000 سهم   100 به  منقسم 
ملی  شماره  به  محمدپناهی  رضا  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت   19029 کد  با  بازار  شعبه  تجارت  بانک  نزد   1399,05,14 مورخ 
4490228155 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد ناظری به شماره ملی 4500671889 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای نادر محمدخانی به شماره ملی 4520067332 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری بامضاء منفرد آقای نادر محمدخانی ) رییس هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای امید صیدی به شماره ملی 4529980170 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای همت شیخی به 
شماره ملی 6349939141 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1106433(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10340062764 

ماده  و  یافت  تغییر  به شرح ذیل  : موضوع شرکت  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,05,14 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید خرید ،فروش ،پخش و توزیع انواع کاالها و خدمات مجاز- صادرات و واردات انواع کاالها و خدمات مجاز. - 
تهیه انواع طرح ها ، گزارش ها و مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی -تحقیقات بازار ، بازار شناسی ، بازارسازی ، توسعه ی بازارها ، برند سازی 
و جایگاه سازی در بازار ها -انجام فعالیت های مطالعاتی ، طراحی ، نظارتی ، مشاوره ای ،تامین کاال و تجهیزات ، نصب ، اجرا و ساخت ، تاسیس و 
پشتیبانی فنی ، بازاریابی)غیر هرمی و غیر شبکه ای ( ، تحقیق و توسعه و مانند آنها در زمینه های صنایع ، کشاورزی ، تجارت ، مدیریت ، کامپیوتر ، 
تجارت الکترونیکی ، تاسیسات و تجهیزات و انواع ساختمان ها و انواع مصنوعات چوبی و فلزی. -احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 
، فروشگاه های بزرگ چند منظوره و فروشگاه ها و نمایشگاه ها و کسب و کارهای مجازی ، شرکت در نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره 
های تجاری مختلف. - خدمات مربوط به صادرات و واردات از ثبت سفارش تا ترخیص کاال از گمرکات. - ارایه انواع خدمات مدیریت. - برگزاری 
دوره ها ، کارگاه ها و همایش های آموزشی و تخصصی. - ارایه خدمات مشاوره در امور شرکت ها اعم از اداری ،مالی ،حسابداری و تجاری. - 
ارایه خدمات مربوط به سالمت ، بهداشت و تغذیه ، مبارزه با فقر و بیکاری و حفاظت از محیط زیست. - ارایه خدمات مشاوره در امور قراردادها و 
پیمان ها. - تاسیس انواع ساختمان ها ، ابنیه و راه. - تاسیس و راه اندازی واحد های تولیدی ،صنعتی ، دانش بنیان ، نانو و صنایع مبتنی بر فناوری 
های نوین و های تک )High Tech(. - ثبت نام و عالمت تجاری )برند(های مورد نیاز برای فعالیت های شرکت از طریق مرکز مالکیت معنوی ایران 
و یا مراجع ذی صالح در سایر کشورها و مدیریت تولید، بازاریابی ) غیر هرمی و غیر شبکه ای(و فروش انواع کاالها بر پایه نمانام ) برند( با استفاده از 
ظرفیت واحد های تولیدی داخلی و خارجی. - عقد قرارداد های مشارکت و خرید و فروش با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. 
-عقد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور انجام و ارایه خدمات و فعالیت های مورد نیاز آنها و اجرای طرح ها و پروژه های 
مشارکتی با آنها و شرکت ها و سازمانهای تابعه آنها. - اخذ تسهیالت و وام از بانک ها و موسسات مالی اعتباری ، صندوق توسعه ملی و سایر تامین 
کنندگان مالی داخلی و خارجی. - انجام کلیه ی فعالیت های خدماتی ) از قبیل تامین ، تهیه و توزیع و طبخ غذا ، سلف سرویس و سرویس دهی 
،ارایه سرویس های ایاب و ذهاب داخل شهری ، ایجاد و نگهداری فضای سبز و هرس درختان ، نظافت اماکن عمومی و خصوصی و دولتی ، تعمیر 
و نگهداری و زیبا سازی ، امور آشپزخانه و رستوران ،باغبانی و کشاورزی و ...(. - فعالیت در زمینه های کشاورزی ، باغی و زراعی اعم از : توسعه 
باغات ،اجرای طرح طوبی ، توسعه و اجرای طرح های زراعی ، کشاورزی و باغبانی بصورت آبی و دیم ، اجرای طرح های مرتع داری و آبخیز 
داری ، کپه کاری ، طرح پرورش قارچ ، نوغان کاری ، پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی و اجرای طرح های گلخانه ای . - اعطای نمایندگی 
،عاملیت و حق امتیاز سپاری )Freanchise( به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی ، عاملیت و یا حق امتیاز )Freanchise( از سایر شرکت ها 
)اعم از داخلی و خارجی(. - انجام مبادالت و معامالت کاال با کاال )تهاتری(. -فعالیت در زمینه های صنعتی اعم از: راه اندازی،تاسیس و احداث 
شهرک ها و نواحی صنفی و صنعتی. - فعالیت در زمینه های صنعتی و کانی بصورت ایجاد واحد های استخراجی از درون زمین و فعالیت های 
رو زمینی -فعالیت در زمینه گردشگری اعم از : - برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری 
)کمپینگ( و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تأسیسات 
و تجهیزات جابجایی گردشگر بر مبـنای سیاسـت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح ها و پروژه ها ازطریق 
عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صالحیت دار. - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با 
رعایت قوانین و مقررات مربوط. -تحصیل و تملک اراضی و امالک موردنیاز طرحها و پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - مشارکت با 
بخش دولتی و غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه  های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - توسعه 
زیرساختهای صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و 
ارتقای سطح خدمات. - سایر فعالیت ها در راستای اهداف و اساس نامه شرکت. ثبت موضوع به تنهایی مجوزفعالیت نمی باشد ودر صورت لزوم 

مستلزم کسب مجوزات الزم از مراجع ذیصالح می باشد. 
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س���ند مالکی���ت برگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 206 آریان 
م���دل 1391 رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
219 ب 92 ایران 77  ش���ماره موتور 15590007571 و 
شماره شاسی NAAP41FD2CJ610753 به مالکیت 
بدرالس���ادات بااخالق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
, 9

91
27

14
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند وبرگ سبز کامیونت نیس���ان مدل 1385 رنگ 
آبی روغنی به ش���ماره انتظامی 539 ق 58 ایران 12  
شماره موتور 341578 و شماره شاسی J030986 به 
مالکیت محمد بو سعیدی طرقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 زهرهکهندل   »هشت آباد« یا »نوروز رنگی« از سریال های نوروزی 
تلویزیون در سال ۱4۰۰ است که علی مسعودی عالوه بر کارگردانی و 
نویسندگی اثر، در آن نقش آفرینی می کند. تصویربرداری این  سریال 

نیمه بهمن ماه در مشهد به اتمام رسیده  و سازندگانش این روزها 
درگیر کارهای فنی آن و تحویل به تلویزیون هستند. »هشت آباد« 
دومین تجربه کارگردانی علی مسعودی پس از »آخر خط« در 

سریال سازی است، مجموعه ای با حال  و هوای نوروز 
چهار دهه پیش مشهد و مروری بر نوستالژی های آن 
دوره که لهجه های بازیگرانش نیز مشهدی است و 
به گفته کارگردان مشهدی آن از نظر حال و هوا و 

صمیمیت فضا، نزدیک به سریال های طنز ساخته رضا عطاران است. 
این مجموعه تلویزیونی در ژانر کمدی و اجتماعی به سفارش گروه 
فیلم و سریال شبکه پنج سیما و تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان تولید 
شده و در ۲۰ قسمت، داستان روزهای پایانی اسفند ماه یکی از 
سال های دهه 6۰ را روایت می کند که در عینِ طنز و سرگرمی، 
قرار است به سنت  ها و آداب ایرانی در شهر مشهدمقدس 
بپردازد. رابعه اسکویی، جواد خواجوی، یوسف تیموری و چندین 
بازیگر مشهدی در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش 
کرده اند. در ادامه با علی مسعودی، نویسنده و کارگردان 

این سریال نوروزی گفت وگو کردیم که می خوانید. 

»تولید مشترک« حلقه   گمشده پیشرفت رسانه ای
بی شک تولید مشترک، ظرفیت مغفول و جامانده رسانه ای انقالب اسالمی 
است که در هزار توی تعارفات دیپلماتیک فرهنگی اتحادیه های بی رنگ و رو 
و ضدعملگرای رسانه ای گم شده است. اینکه پس از بیش از چهار دهه 
از انقالب شکوهمند اسالمی ما هنوز از کمترین تجربه تولید مشترک 
محصوالت رسانه ای، از فیلم ، سریال ، خبر و گزارش های خبری و مستندهای 
تأثیرگذار روز و تاریخی بی بهره ایم، نشان از این غفلت بزرگ فرهنگی دارد. 
محصوالتی كه در تولید آن ها، دست کم از ظرفیت های همپیمانان خود در 
منطقه و جهان بهره برده باشيم. شما یک مستند یا فیلم سینمایی نام 
ببرید که مثالً ما با ونزوئال در طی سال ها همراهی راهبردی و سیاسی تهیه 
کرده باشیم. حتی از ظرفیت کشورهای همسو با سیاست و عقیده خود 
در پیدا کردن لوکیشن هم بی بهره بوده ایم. مثالً سریال مختار را در نظر 
بگیرید که به راحتی می توانست صحنه های جنگ در کنار فرات، واقعاً در 
کنار فرات فیلمبرداری می شد و از ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور عراق 
بهره می برد. ما همان گونه که در رساندن صدای واقعی انقالبمان به جهان 
از توانایی و خالقيت ویژه ای برخوردار نیستیم، از بهره و استفاده بردن و 
رساندن به کشورهای دوست نیز ناتوان هستیم. از دیگر سو استفاده از 
ظرفیت تولید مشترک بین کشورهای منطقه، حداقل امکان متصور در 
برقراری واقعی گفت وگوی بین مذاهب و بین ادیان است که کمترین ثمره آن 
وحدت واقعی و راهبردی می تواند باشد. وحدتی که در گفتمان امام و رهبری 
یکی از مهم ترین خواست های اعالم شده و پیش نیاز وقایع بزرگ تاریخی در 
تاریخ تشیع است. بی شک در نظر گرفتن عوامل وحدت آفرین در تولیدات 
بزرگ رسانه ای، به عنوان یک سند باالدستی پیش نیاز امکان مشارکت 
واقعی مالی، فرهنگی و رسانه ای در تولید محصوالت رسانه ای است که 
راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت پیش روی ملت های منطقه است.


