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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

فرهنگی
فری��دون آس��رایی خواننده موس��یقی پ��اپ درباره
فعالیتهای خود در پایان سال و ایام نوروز  97گفت:
در روزهای پایانی سال منتهی به نوروز 97اجراهای
مختلف در شهر امیدیه واقع در اهواز باعث شده است
که نتوانم به اج��را در نوروز فکر کنم .وی در همین
راستا افزود :اجرای کنسرتها در امیدیه که در روزهای آینده نیز
ادامه دارد ،بسیار سنگین است و باعث خستگی جسمانیام شده
است .این خواننده موس��یقی پاپ درباره تصمیمش برای نوروز

نیکول کیدمن در یک سریال تازه
شبکه تلویزیونی اچبیاو ساخت سریال «آندویینگ» با بازی نیکول کیدمن را در دستور کار
قرار داد .سریال «آندویینگ» ( )The Undoingبا اقتباس از رمان «باید میدانستی» نوشته
جین هنف کورلیتز ساخته خواهد شد .این رمان سال  ۲۰۱۴منتشر و روانه بازار کتاب شد .به
گزارش خبرآنالین ،نیکول کیدمن در این سریال که فضایی جنایی و روانشناسانه دارد ،نقش
رواندرمانگری را بازی میکند که همراه با همسری متعهد و پسرش زندگی میکند.

نقد فیلم
به بهانه فیلم بدون تاریخ بدون امضا

تلخ ،جذاب ،پخته

پویا سیرتی

منتقد

فیل��م «بدون تاریخ بدون امض��ا» با صحنهای
شروع میش��ود که ما از داخل ماشین همراه
با راننده مش��غول حرکت در خیابان هستیم و
سکوت نسبی هم در آن فضا حکمفرماست .به
یکباره شلوغی خیابان و....اتفاق اصلی داستان
که در هم��ان ابتدای فیلم رخ داد .تماش��اگر
به این ترتی��ب در همان لحظ��ات اولیه روی
صندلی میخکوب میش��ود و با هیجان منتظر
اتفاقات بعدی میماند .به قدری سکانسهای
ابتدایی بینقص به تصویر کشیده شده که بعد
از دیدن آنها به این فکر میکنید مگر میشود
ج��ور دیگری آن را س��اخت که ت��ا این اندازه
مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد؟ این از هوش
باالی کارگ��ردان بر میآید که امضای او را نه
تنه��ا در مقام کارگردان ک��ه در فیلمنامه هم
میتوان مش��اهده کرد .وحید جلیلوند در این
دو فیلم خود نش��ان داده از س��وژههای خیلی
س��اده و البته جدید ،اثری میسازد که نتیجه
آن برای مخاطبانش فیلمی میشود که از هر
نظر ( زاویه قرار گرفتن دوربین ،صحنه ،لباس
و )...باورپذیر است.
«ب��دون تاریخ بدون امض��ا» دومین فیلم بلند
وحی��د جلیلوند اس��ت که مانن��د فیلم اولش
بس��یار فیلم تلخی اس��ت اما به نس��بت فیلم
قبلی او «چهارش��نبه  19 -اردیبهشت» فیلم
جذابتری اس��ت .دلیل پختگی این دو فیلم
به پیش��ینه غن��ی و قابل دف��اع کارگردان بر
میگ��ردد که تجارب فراوان��ی در تئاتر ،رادیو
و قاب تصویر داش��ته و همینط��ور اعتقادات
ش��خصی و باورهایی ک��ه در آثارش به وضوح
و نه شعارگونه نمایان است .تا امروز فیلمهای
وی ش��امل موضوعات و دغدغههای اجتماعی
بوده که س��عی دارد حرف خود را در الیههای
پنه��ان فیلمنام��ه مطرح کن��د ،در عین حال
جهانبین��ی و طرز فکر کارگردان کامال در دو
فیلم اخیرش مشهود اس��ت .اهمیت دادن به
اخ�لاق ،وجدان ،انس��انیت و معرفت آدمها از
جمله خصلتهایی هس��تند که برای س��ازنده
اث��ر دارای اهمیت فراوانی اس��ت .روابط بین
آدمها کامال واقعی اس��ت .در قس��متهایی از
فیل��م واکنشهای عصب��ی بازیگران را کنترل
شده میبینیم و با اینکه هر لحظه منتظر یک
انفجار در رابطه آنها با اطرافیانشان هستیم ،بر

خالف انتظار چقدر زیبا در لحظاتی عصبانیت
خود را کنترل شده بروز میدهند و در لحظات
دیگر ،کامال برعکس آن را میبینیم .این نکته
بیش��تر در بازی امیر آقای��ی و نویدمحمدزاده
دیده میشود .بازی این دو بازیگر مثل همیشه
خوب و بینقص بود و همراهی هدیه تهرانی با
آنه��ا نیز این چرخه را کامل تر کرد و بهعنوان
یک س��وپاپ آرامش در جریان داستان حضور
داش��ت .دیگ��ر نکت��ه تحس��ینبرانگیز فیلم،
بازیهای بینقص دیگر بازیگران است ،آنهایی
که نقشهای فرعی و به ظاهر کماهمیت فیلم
را ایفا کردند .بدون ش��ک عالوه بر توانمندی
خود بازیگ��ران ،تاثیر کارگردان نی��ز در ارائه
بازیهای روان و یکدست آنها مشهود بود .به
همین خاطر منصفانه نیس��ت که تنها از امیر
آقایی ،نوید محمدزاده و هدیه تهرانی بهعنوان
بازیهای درخش��ان این فیلم نام ببریم .یکی
دیگ��ر از نقاط ق��وت فیلم مربوط ب��ه تدوین
خوبی اس��ت که ریت��م آن را قابل قبول کرده
و باعث میش��ود پالن و سکانس بیهودهای را
در فیلم نبینیم.
اولی��ن تلنگر این فیلم ی��ادآوری این نکته به
ظاهر ساده است که به تاریخ انقضای بیمهنامه
خ��ودروی خود دق��ت کنی��د ،بیاعتبار بودن
بیمهنامه ش��خص ثالث ،باعث به وجود آمدن
تمامی مش��کالت ش��خصیت اصلی فیلم شد.
نکتهای س��اده ک��ه از دل آن درامی تاثیرگذار
ش��کل گرفت (از آنجایی که فیل��م اکنون در
ح��ال اکران اس��ت درب��اره داس��تان توضیح
بیش��تری نمیده��م) .ای��ن فیلم سرش��ار از
لحظاتی است که بیننده لحظات آرام و ملتهب
آدمها را میبین��د ،تحت تاثیر قرار میگیرد و
در هر لحظ��ه با یکی از ش��خصیتهای فیلم
همذاتپنداری میکن��د که این یکی از نکات
مهم فیلمنامههای قوی و قابل تحس��ین است،
اینکه هیچ ک��دام از کاراکترها خوب مطلق و
بد مطلق نیس��تند و با توجه به شرایط از آنها
عکسالعملهای متفاتی میبینیم.
در انته��ای این یادداش��ت دوب��اره این نکته
را ی��ادآوری میکنم ک��ه به نظر بن��ده آقای
جلیلوند به روش تحسینبرانگیزی در آثارشان
به خصلتهایی ارزشمند مثل اخالق ،وجدان،
معرفت ،راس��تگویی و عدال��ت میپردازند که
متاس��فانه در دنی��ای ام��روز و در روابط بین
انسانها کمتر ش��اهد این هنجارها هستیم و
در ای��ن فیلم چقدر خوب به تصویر کش��یده
شده است.

یادداشت

ساختبنا
ساخت زندگی
امیر عباس اسامی*

معماری س��اخت فضایی حقیقی و ماناست که
ب��ه کمک فن و هنر ش��کل میگی��رد؛ آن نوع
از ش��کلگیری که رفاه انس��ان و دنیای روانی
و مادی او را پاسخگوس��ت .ام��روزه موضوعات
مختلفی پیرامون انواع س��اخت توجه معماران
را به خ��ود جلب کرده؛ موضوعاتی که میتوان
بر مبنای آنها دنیای یک فرد ،خانواده و جامعه
را در اف��کار عموم��ی قض��اوت ک��رد .تاثیرات
روانش��ناختی یک��ی از مواردی اس��ت که در
عصر حاضر از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت.
همانگونه که در چیدمان دکوراس��یون داخلی
به ترکیب رنگ ،کمپوزیس��یون ،اندازه و سلیقه
توجه میشود،این موارد در ساخت بنا نیز مورد
اقبال اس��ت .چه بسیار ساختمانها ،عمارات و
بناهایی که با س��اختارهای متفاوت در س��طح
جامعه به چشم میخورند اما اینکه چهقدر این
طرح هرچند زیبا ،چشمنواز و اصولی همتراز با
فرهنگ ،سنن و عقاید ایرانیان است ،مهمترین
موضوعی است که باید بیشترین توجه را به آن
در معماری کش��ورمان داشته باشیم .از روزگار
قدیم بناها ،مساجد و منازل به گونهای ساخته
میش��د که به نسبت امروز بیشتر با فرهنگ و
ایدئول��وژی ایرانیان همخوانی داش��ت .حتی با
دیدن عکسهای منازل کمتر از یک سده پیش
میتوان به اهمیت حرمت خانه و خانواده رسید.
داالنها ،مطبخ ،اندرونی و بیرونی همه مصداق
بارزی از حریمی بود ک��ه این روزها به معنای

س��ابق وجود ندارد اما ضرورت رعایت این مهم
نه فقط در حفظ حریم و شئونات است ،بلکه ما
به بازتابی روانشناسانه دست خواهیم یافت ،به
گونهای که هر فرد در محیطی پرورش مییابد
که براس��اس نوع معم��اری و طراحی داخلی،
قوانین و ضوابطی لحاظ میش��ود که منتج به
شکلگیری شخصیت آدمی میشود و در نهایت
فرد به دامان اجتماع میرود و همچنان بازتاب
ش��خصیتی ،روانی و خلقی او در جامعه پژواک
میکن��د .این مدور روانی ب��ا حضور میلیونها
نف��ر و ارتباطاتش��ان م��دام در ح��ال انتقال و
تاثیرپذیری اس��ت و به همین سادگی میتوان
ط��ی چند ده��ه فرهنگ اجتماع��ی و اخالقی
جماعتی را تغییر داد؛ چیزی که شاید در عصر
کنونی تغییرات مشهودی را در خصوصیترین
فضای خانه گذاشته و به دنبالش دگرگونیهای
عمدهای را در نسل اخیر میبینیم .از طرفی با
حضور دهک��ده جهانی که امان زندگیها را در
دست دارد ،تمامی این تاثیرات افزون میشود.
یقیناً مهار این ارتباط و اندیشه افراد قابلکنترل
نیس��ت اما میتوان با قوانی��ن این حجم کثیر
تح��ول را که مغایر با دنیای ماس��ت مهار کرد
و این سیکل ساخت ،تاثیر و عمل را تغییر داد.
*دکترای معماری

«سارقان روح»؛ خوشساخت ،اما سطحی

آفتاب یزد  -علیرضا تاریوردی :موضوع سریال،
فرقهها و گروههای جدید شبهعرفانی و شبهدینی
است که در یکی دو دهه اخیر در جامعه ما شکل
گرفته و افراد زیادی به خصوص از قشر جوان به
ای��ن جریانها گرایش پیدا ک��رده اند .یک حلقه
عرفانی با یک شبکه پیچیده و کامال سری ،افراد
ثروتمند را که خودکشی میکنند شناسایی کرده
و طی یک سلس��له عملیات هدف��دار مغز آنها را
شستشو داده و آنها را قانع میکند که تمام اموال
خود را به یک موسسه ظاهرا خیریه ببخشند و در
آخرین مرحله برای رهایی کامل خودکشی کنند.
ب��رای مقابله با ای��ن پدیده ،یک مام��ور امنیتی
بازنشس��ته به نام نادر (دانیال حکیمی) گروهی
با چند مامور اطالعاتی زبده تش��کیل میدهد و
از طریق فرس��تادن یکی از مام��وران خود به نام
وحید (علیرام نورایی) به ش��کل نفوذی به داخل
این حلقه میخواهد از اسرار این جریان آگاه شده
و مدارک و ش��واهد کافی برای انهدام این شبکه
به دست آورد.
سریال بسیار خوشساخت است و با تکیه بر فرم
مناسب در پی این است که فضای ماموریتهای
امنیت��ی را بازس��ازی و ب��ه مخاطب الق��ا کند.
ضرباهنگ خوب ،فیلمبرداریهای از زوایای غیر
معم��ول و ق��رار دادن دوربی��ن در جاهایی مثل
رکاب ماش��ین ،قطعهای سریع و ترکیب حرکت
آهسته و تند در مونتاژ به همراه افکتهای صوتی
مناس��ب و موارد متعدد استفاده از دوربین روی
دوش فیلمب��ردار در حال راه رفت��ن و دویدن از
تکنیکهای��ی اس��ت که حس هیج��ان و تعلیق
خوبی در نمایش فضای ماموریتها ایجاد میکند.
به نظر میرسد س��ریال دو هدف عمده را دنبال
میکند :هدف اول ارائ��ه تصویری مقتدر ،مثبت
و انس��انی از وزارت اطالعات است .این اولین بار
است که سیاست گمنام بودن کنار گذاشته شده
و س��ربازان گمنام امام زمان با اسم و شخصیت و
چهرههایی معمولی و شبیه به نرم جامعه نمایش
داده میشود .مامورین امنیتی انسانهایی شببه

شماره مناقصه 289762 :

* «س��ارقان روح» با تکیه بر فرم مناسب در
پی این است که فضای ماموریتهای امنیتی
را بازس��ازی و به مخاطب القا کند .ضرباهنگ
خوب ،فیلمبرداریهای از زوایای غیر معمول
و ق��رار دادن دوربی��ن در جاهایی مثل رکاب
ماش��ین ،قطعهای س��ریع و ترکیب حرکت
آهس��ته و تند در مونتاژ به همراه افکتهای
صوتی مناس��ب و م��وارد متعدد اس��تفاده از
دوربی��ن روی دوش فیلمب��ردار در حال راه
رفتن و دویدن از تکنیکهایی است که حس
هیج��ان و تعلی��ق خوب��ی در نمایش فضای
ماموریتها ایجاد میکند

به کس��انی هس��تند ک��ه در روزم��ره میبینیم.
اس��تفاده از آخرین تکنولوژیهای سختافزاری
و نرماف��زاری به ویژه در ح��وزه  ITبرای تعقیب
و مراقب��ت ،توانمندی و بهروز بودن این نیروها را
به خوبی نشان میدهد .استفاده از یک پژوهشگر
و اس��تاد دانشگاه در نقش فرمانده عملیات نشان
از این دارد ک��ه وزارت اطالعات عملیات خود را
بر پایه علم و براس��اس یافتههای تحقیقی انجام
میدهد.
هدف دوم القای نگاه امنیتی به پدیده عرفانهای
جدید و ارائه تصویری ش��یطانی ،رمز و رازگونه و
زیرزمینی از این گروههاس��ت و به همین خاطر
اس��ت ک��ه وزارت اطالع��ات وظیف��ه برخورد و
متالش��ی کردن هس��تههای اصلی و رهبری این
فرقهه��ا را به عهده گرفت��ه و در واقع خط مقدم
مب��ارزه با این جریان را در دس��ت دارد .با وجود
ای��ن که خیلی س��عی ش��ده اس��ت ک��ه پدیده
عرفانه��ای جدید با دقت تحلیل و نش��ان داده
شود اما متاسفانه این سریال در این زمینه کامال
سطحی است و به جای بررسی علتها به معلول

گریمعجیبجانیدپدر«هیوالهای»...

ب��ه تازگی تصوی��ری جدی��د از گریم عجیب
جانی دپ در فیلم «هیوالهای ش��گفتانگیز و
زیستگاه آنها  »2توس��ط کمپانی وارنر بروس
و هی دی فیلم منتش��ر شد .به تازگی جسیکا
ویلیام��ز بازیگر ج��وان هالیوود ک��ه در فیلم
«اهدا کننده» خوش درخشیده بود ،به پروژه
«جانوران ش��گفتانگیز  »2پیوسته است .در
ای��ن فیلم که به همت کمپانی «برادران وانر»
س��اخته خواهد شد ،کالوم ترنر در نقش برادر
نقش اصل��ی این فیلم یعنی «ادی ردمایر» به
ایفای نقش خواهد پرداخت .نگارش فیلمنامه
ای��ن اثر را مثل نس��خه اول ،جی کی رولینگ

خال��ق هری پاتر ب��ر عهده داش��ته و «دیوید
یت��س» کارگردان��ی آن را ب��ر عه��ده خواهد
داش��ت .به گزارش میزان ،این فیلم  16نوامبر
 2018اکران خواهد شد.

میپردازد .س��ریال اصرار دارد ک��ه این گروهها،
ش��بکههای بس��یار س��ری و مخوفی هستند که
پیچیدهتری��ن عملیات روانی را روی اعضای خود
انجام میدهند تا اموال آنها را تصاحب کنند .اما
نگاهی دقیقت��ر به این پدیده ای��ن ادعا را ثابت
نمیکند .هدف تمام این حلقهها واقعا منافع مالی
نیست .بس��یاری از گروندگان به این حلقه ها ،از
طبقه متوسط و جوانانی هستند که دچار بحران
هوی��ت ش��دهاند و برای ف��رار از تنهایی و پوچی
و اضطرابهای ناش��ی از آن ب��ه دنبال آرامش و
معنی زندگی هس��تند .آنها به دنبال نگاهی نو و
امیدبخش به زندگی هستند و به همین دلیل به
دام این گروهها میافتند.
سواالتی مانند این که چه معضالت و آسیبهای
اجتماعی باعث احساس تنهایی و بیپناهی افراد
و پناه آوردن به چنین فرقهها و محافلی میشود؟
عام��ل بیهویتی نس��ل جدید کدام اس��ت؟ چرا
نهادهای رس��می و دینی با قرائت س��نتی خود
از دی��ن در ج��ذب حداکثری اف��راد موفق عمل
نکرده اند؟ س��واالتی اس��ت که در سریال جواب

داده نمیشود .بیاعتنایی به این موارد و تحمیل
تمام بار منفی و تقصیر این شکست به فرقههای
شبهعرفانی به دور از نگاه علمی و پژوهشی است
که سریال ادعا میکند و به نظر میرسد به جای
ارائه راهحل ریشهای به دنبال پاک کردن صورت
مسئله است .بازی دانیال حکیمی در نقش یک
مامور با تجربه و دلس��وز و در عین حال بس��یار
باهوش ،خوب و باورپذیر اس��ت .علیرام نورایی به
خوب��ی از عهده نقش یک مامور نفوذی برآمده و
نگین معتضدی هم مثل همیش��ه در ارائه نقش
منفی موفق اس��ت .اما انتخاب محمود پاکنیت
در نقش یک اس��تاد و مراد عرفانی اصال انتخاب
خوبی نبوده اس��ت .نح��وه ب��ازی و به خصوص
صدای ایش��ان به هیچوج��ه جذابیت یک قطب
و رهب��ر معن��وی را القا نمیکند و بیش��تر جنبه
شیادی نقش را فاش میکند.
به هرحال تولید چنین سریالهای خوشساختی
که به یکی از معضالت اجتماعی میپردازد بسیار
مثبت و قابل تقدیر اس��ت ،اما به نظر میرس��د
برای تاثیر بیشتر و موفقتر باید از سطح به عمق
رفته و با نگاهی ریش��های تر ب��ه موضوع بتواند
تبیین��ی دقی��ق و آگاهیبخ��ش از آن معضل را
ارائه کند.

گریم جالب رامبد جوان در «قانون مورفی»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «قانون مورفی» به
کارگردان��ی رامبد جوان و تهیهکنندگی محمد
شایس��ته این روزها در ش��مال کشور در حال
پیگیری اس��ت .رامبد جوان بع��د از فیلمهای
«اسپاگتی در هشت دقیقه» و «پسر آدم ،دختر
حوا» برای سومین بار در فیلمی به کارگردانی
خودش ایفای نقش میکند .نقش��ی که گفته
میش��ود بس��یار متف��اوت از تجربههای قبلی
جوان است .سعید ملکان طراحی گریم «قانون
مورف��ی» را بر عه��ده دارد .امیر جدیدی ،امیر
جعفری ،هادی کاظمی و سروش صحت دیگر
بازیگران کمدیاکشن «قانون مورفی» هستند

ک��ه همگ��ی جل��وی دوربین حس��ین جلیلی
رفتهاند .به گزارش ایس��نا ،فیلمبرداری «قانون
مورفی» تا اواس��ط فروردین م��اه ادامه خواهد
داشت.

ت اهانت کرده حمایت میکنند و جلوی کنسرت ما را میگیرند
کیوان ساکت :از خوانندهای که به مل 

کنسرت «وزیری» در طرقبه مشهد لغو شد

کی��وان س��اکت به دنب��ال لغو کنس��رتش در
طرقبه مش��هد گفت :در تعجب هستم چگونه
از خوانن��دهای که به خانوادهه��ای بازماندگان
زلزله و س��انحه هوایی فحاشی میکند حمایت
میکنند اما در مقابل ،کنسرت هنرمندانی که
برای اعتالی فرهنگ و هنر این مملکت زحمت
میکشند لغو میشود .کیوان ساکت درباره لغو
کنس��رت گروه «وزیری» به خوانندگی وحید
تاج که قرار بود امروز ( 23اس��فند) در طرقبه
مشهد برگزار شود گفت :کنسرت گروه وزیری
ک��ه قرار ب��ود در طرقبه و در س��الن نصر این
شهر برگزار ش��ود به من اطالع دادند به دلیل
نامعلومی از سوی دادستانی لغو شده است .ما
مجوزهای وزارت ارش��اد را برای برگزاری این
کنس��رت دریافت کرده بودیم که متاسفانه به
نی��روی انتظامی اطالع دادند کنس��رت ما لغو
ش��ده و نی��روی انتظامی هم موض��وع را به ما
اطالع داده اس��ت .وی در ادامه افزود :قطعات

شماره مجوز 1396 / 5883 :

نوبت اول

شركت گازاستان يزد
(سهامی خاص)

 97اظهار کرد :به دلیل خستگی جسمانی ناشی از
ترافیک کاری از مدیر برنامه و تهیهکننده کارهایم
خواس��تم تا ن��وروز  97برایم برنام��های نگذارند تا
در گوش��های آرام اس��تراحت کنم و با روحیه بهتر
و قوای جس��مانی برای اجراهای سال آینده آماده
شوم .آسرایی به تالشهای خود و اعضای فعال در ساخت آلبوم
جدیدش اش��اره کرد و افزود :روی ساخت آلبوم در حال فعالیت
هستیم تا با قدرت و دقت بیشتری تکمیل شود 19 .قطعه برای

این آلبوم تدارک دیده ش��ده است و در نهایت  10قطعه برتر و
باکیفیتتر که در نظر مخاطب دلچسبتر بوده و دوستداشتنی
هستند برای انتشار آماده میشوند .به گزارش میزان ،وی درباره
کیفی��ت و خصوصی��ت آلبوم جدیدش خاطرنش��ان کرد :آلبوم
جدی��دم برخ�لاف آلبومهایی که این روزه��ا در قالب ریتمیک
منتشر میشوند فضایی عاشقانه دارد و شنیدنی است .هنوز اسم
آلبوم مش��خص نش��ده و در آخرین دقایق پایان کار اسم آلبوم
انتخاب میشود.

واکاوی آفتاب یزد از جدیدترین سریال احمد معظمی در تلویزیون

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(فراخوان ارزيابی كيفی پيمانكاران)

اجرای مکرر کنسرتها باعث خستگی جسمانیام شده است

شركت گازاستان يزد در نظر دارد به منظورانجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده از طريق مناقصه اقدام نما يد .
لذا براس�اس آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده  12قانون بر گزاري مناقصات به ش�ماره/ 84136ت  33560ه مورخ  85/07/16از كليه شركتهاي دارای
تاییدیه از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی که تاییدیه اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد را نیز کسب نموده اند
و همچنین دارای گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تأیید اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی و ظرفيت خالي ارجاع كار می باشند
دعوت به عمل مي آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان
یزد به نشانی  WWW.NIGC-YAZD.IR :مراجعه نمایند.
تلفن تماس  035-31922319 :نمابر 035-36238538
ضمن ًا آخرين مهلت تكميل و ارائه اس�ناد ومدارك ارزيابي كيفي به امور قراردادهاي ش�ركت گاز اس�تان يزد حداكثر (دو هفته )14روز از تاريخ چاپ
آخرين نوبت آگهي فرا خوان مي با شد.
*وصول اسناد ومدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي كند .
*فرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي  www.shana.irو  www.nigc-yazd.irقابل دسترسي است.
روابطعمومي
نوبت دوم 96/12/26 :
نوبت اول96/12/23 :

کنس��رتمان هم همان قطعاتی اس��ت که در
تهران هم اجرا کردهایم و مجوزش��ان دریافت
ش��ده بود .بلیتفروش��یهای این کنسرت نیز
انجام ش��ده بعد از این اتفاق البته پول کسانی
ک��ه بلیت خریداری کرده بودند را س��ایت باز
خواهدگرداند .کیوان س��اکت همچنین عنوان
کرد :متاس��فانه این مشکلی است که مسئوالن
قول داده بودند حل شود اما نشد .نظیر چنین
اتفاقاتی باعث میش��ود که نارضایتی مردم در
س��طح جامعه بیشترش��ود .لغو کنسرتها که
روزبروز بیش��تر ش��اهد آن هستیم باعث تنش
در جامعه میش��ود .من در حیرت هس��تم که
چرا در جامعه ما که به اندازه کافی با مشکالت
مختلف روبرو است تالش نمیکنند از تنشها
کاس��ته شود و برعکس با رفتارهای اینچنینی
تنشه��ای بیش��تری را ب��ه جامع��ه تحمیل
میکنند .متاس��ف هستم که میبینم در جهت
کاس��تن این تنشها کاری انجام نمیشود .این

آهنگس��از ضمن اش��اره به انتخابات ریاس��ت
جمه��وری و قوله��ای داده ش��د گف��ت :در
جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر یکی
از کاندیداه��ا از یک خوانن��دهی پاپ که همه
ایش��ان رو به کوتاه فکری میشناسند حمایت
ک��رد و در کن��ار ایش��ان ب��ا آن خالکوبیهای
آنچنانی ایش��ان قرار گرف��ت .ما هنوز فراموش
نکردهایم که در واقعه دلخراش زلزله کرمانشاه
ای��ن خواننده پاپ چه بی حرمتی و توهینی به
قربانیان و خانوادههای آنان کرد آنوقت ببینید
از چنی��ن خوانندهای با این رس��وایی حمایت
میشودآن هم برای اینکه رای بیاورند و هرگز
مس��ئلهی هنر و فرهنگ که ای��ن همه نگران
آن هس��تند مطرح نیست .من واقعا در تعجب
هستم چگونه از چنین فرد و نظیر آن حمایت
میش��ود اما در مقابل ،کنسرت هنرمندانی که
برای اعتالی فرهنگ و هنر این مملکت زحمت
میکشند و در واقع فرهنگ سازی در سایه ی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  7یزد -طزرجان و توابع
 -2924اصل�ی خان�م س�میه جوکار شش�دانگ خان�ه باغچه بهط�ور مفروز
قس�متی از پلاک ثبتی برابر به مس�احت  275مت�ر مربع برابر رای ش�ماره
 139660321006003142مورخ  1396/11/02واقع در طزرجان خریداری عادی
مهدی دهقان طزرجانی مالک رسمی
ل�ذا به منظور اطالع عم�وم در دو نوبت ب�ه فاصله  15روز آگهی میش�ود در
صورتیکه اشخاص نس�بت به صادر و سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند ،میتوانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم کنند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدموصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
ابوالفضل الیقنژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م .الف369 :
تاریخ انتشار نوبت اول :سهشنبه 1396/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1396/12/23

اخالق انسانی و اسالمی میکنند ،لغو میشود.
به گزارش ایلنا ،سرپرس��ت گروه وزیری گفت:
م��ن واقعا چیز دیگ��ری نمیتوان��م بگویم که
بیانگر شدت تاسفو دریغ من باشد از این همه
اتفاقات تنشزا و ناراحت کننده.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  16یزد -سانیج و توابع
 60اصل�ی خان�م اعظ�م زارع احمد آبادی شش�دانگ خان�ه باغ به ط�ور مفروز
قس�متی از پلاک ثبتی برابر ب�ه مس�احت  732/50متر مربع طق رأی ش�ماره
 139660321006003367م�ورخ  1396/11/18واقع در س�انیج خریداری عادی از
سکینه معجزنما حیدری و مالک رسمی.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ابوالفضل الیق نژاد
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م.الف367 :
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1396/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1396/12/23

