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پیوستگی ، ادامه داشتن

آفتاب ی�زد – گروه فرهنگ�ی: نمایش تنه��ا زمانی می تواند 
مبدل به یک کنش اجتماعی بش��ود که از طریق اجرای نمایشِی 
داستان به داستاِن نمایشی بیندیشد. اندیشیدن به نفس نمایش 
و چرایی و چگونگی آن از طریق قصه گویی و یافتن ابعاد متفاوت 
داس��تان گویی و نسبت آن با زمینه و زمانه زندگی جمعی، راهی 
اس��ت که اهالی نمایش را به سمت وس��وی درست کنش مندی 
اجتماعی هدایت می کند. به سوی خودآگاهی از حضور خویشتن 
� اهالی نمایش � در ش��هر، چراکه کنش اجتماعی می تواند برای 
هر جریان فکری معانی متفاوتی داش��ته باشد و این کنش مندی 

برای اهالی نمایش اندیشیدن به نفس نمایش است. 
چند سالی اس��ت تالش می کنم پروژه ی »نمایش فلسفی« را از 
طریق اجراخوانی ها یا نمایش های صحنه در حوزه ی تاتر معاصر 
ایران��ی پیگیری بکنم. در ب��اب نمایش فلس��فی توضیحاتی در 
مقاالت و گفتارهای پیشین که از اینجانب در روزنامه های شرق 
و همدلی و... به چاپ رس��ید ارائ��ه دادم. پیش تر به این موضوع 
اش��اره کرده بودم که منظور از نمایش فلس��فی اساس��اً روایتی 
نیست که به موضوعاتی فلسفی با گفتاری انتزاعی می پردازد، که 
این مهم نه وظیف��ه ی هنرهای دراماتیک و تئاتر و نه حتی هنر 
بلکه مس��ئله ی خود فلسفه است. بلکه منظور از نمایش فلسفی، 
تئاتری اس��ت که در حین روایِت نمایشی تالش می کند به خود 
نمایش از طریق نمایش بیندیشد. از قضا نمایش فلسفی، نمایشی 
قصه محور اس��ت و باید چنین باش��د چون اندیشیدن به روایت 
نمایش��ی محتاج بستری است که ش��رایط تفکر را فراهم کند و 
این بستر همان قصه گویی است. اندیشیدن به چرایی و چگونگی 
روایت نمایش��ی یکی از ضروری ترین مس��ائل حاک��م بر دوران 
ماس��ت، زیرا حوادث اجتماعی و فرهنگی و سیاس��ی هر دوره ی 
زمانی در روایت ها متبلور می شود. از آنجا که روایت های نمایشی 
در زمانه ما چه در مدیوم س��ینما، چه در تلویزیون و تئاتر یکی 
از رس��اترین و پرطرفدارترین روایت هاست که مخاطبان فراوانی 
دارد، ب��ر ما اهالی هنرهای نمایش��ی واجب اس��ت که پیرامون 
چرایی و چگونگی خود این نوع روایت یعنی روایت های نمایشی 
بحث و تفکر بیش تری داشته باشیم. البته سابقه ی اندیشیدن به 
این موضوع را می توان تا افالطون و ارس��طو به عقب بازگردانید 
اما آنچه در پروژه ی نمایش فلسفی مورد بحث است، اندیشیدن 

به روایت های نمایشی از طریق خود نمایش و قصه گویی است.
نمایش »نئورئالیس��م« اثری تازه از اینجانب اس��ت که پروسه ی 
ساخت آن از حدود شش ماه پیش آغاز شد و اینک پس از اخذ 

مجوز، در شرف رسیدن به مرحله ی اجراست.
نمایش »نئورئالیس��م« چنان که اعتقاد همیشگی اینجانب بوده، 
ت��الش می کند قصه بگوید و از طریق داس��تان با مخاطبان خود 
ارتب��اط برقرار کند. در عین حال اما نمایش نئورئالیس��م پیگیر 
پروژه ی »نمایش فلس��فی« است و سعی دارد با این داستان تازه 
یکی دیگر از ابعاد روایت و قصه گویی در حوزه ی نمایش را مورد 
بحث و کن��کاش قرار بدهد. این مس��ئله همان جمله ی معروف 
»چزاره زاواتینی« تئوریس��ین معروف مکتب هنری س��ینمایی 
نئورئالیس��م است که در تعریف این مکتب گفته بود: نئورئالیسم 

آرمانی است در نود دقیقه که هیچ اتفاقی در آن نمی افتد.
این جمله ی کوتاه گرچه بس��یار مختصر اس��ت ام��ا واژه ها را به 

رس��م فرزانگان کنار یکدیگر قرار داده، آنگونه که افاده ی معنایی 
عمی��ق می کند. اصطالح عجیب و متناقضی که در کانون تعریف 
زاواتین��ی از ای��ن مکتب هن��ری س��ینمایی قرار گرفت��ه همانا 
»عدم رخداد« اس��ت. رخ��داد و بنیان یابی از دیرب��از مهمترین 
عناصر قصه گویی در روایت های نمایش��ی بوده است. همواره در 
روایت ه��ای نمایش��ی و قصه گویی، رخداد به ن��اگاه رخ می دهد 
و همی��ن بی گاهی اس��باب پ��روای مخاطب را فراه��م می کند. 
مخاط��ب هماره از رخ��داد دچار پروا می ش��ود، چراکه ناگاه رخ 
داده اس��ت، درس��ت همان گونه که هیچکاک ب��زرگ می گوید: 
»ذات س��ینما هراس اس��ت«، ولی هراس و پ��روا با ترس تفاوت 
دارد، چون ترس اس��باب فرار مخاطب می شود اما هراس و پروا 
حس��ی است که در عین ترس ایجاد کش��ش و جاذبه می کند و 
همین کش��ش اس��ت که مخاطب هنرهای نمایشی را به سوی 
بنیان یابی س��وق می دهد. روایت نمایش��ی همواره درگیر رخداد 
و بنیان یابی اس��ت اما نئورئالیسم مکتبی در سینمای ایتالیا بود 
که با فیلم س��ازانی چون ویسکونتی و روس��لینی و نویسندگانی 
 چ��ون زاواتین��ی، روایت نمایش��ی را ب��ا تلنگری ج��دی روبه رو 

کرد:
م��ا در زمانه ای زندگی می کنیم که عدم رخداد بدل به مهم ترین 
رخداد گش��ته اس��ت. آنها نویسندگان و فیلم س��ازانی بودند که 
وحش��تناک ترین اتفاقات��ی را که می تواند در زندگی بش��ری رخ 
بده��د تجربه ک��رده بودند. جنگ ه��ای جهانی، واقع��اً چه چیز 
می تواند وحش��تناک تر از این باشد که بشر در اوج دست یابی به 
دانش و فرهنگ و فخر و مباهات به تئوری پیش��رفت و انس��ان 
م��درن و متمدن تا این اندازه بی رحم باش��د؟ نئورئالیس��ت ها با 
چش��مان خود دیده بودند که بشر چگونه به راحتی از کنار این 

رخداد وحشتناک عبور کرد، بدون این که درگیر پروا شده باشد.
گو این ک��ه هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت. آنها خوب می دانس��تند 
رخ��داد و بنیان یابی مهمترین عناصر داس��تان اند و داس��تان ها 
هماره راویان روح زمانه اما به راس��تی رخداد این زمانه چیست؟ 
هنرمند باید کدام اتفاق را کش��ف و روای��ت کند؟ اینک هیچی 
و ع��دم رخداد اس��ت ک��ه رخ نمایی می کن��د و روح زمانه ی ما 
تهی از تازگی اس��ت، و این کش��ف ناب نئورئالیس��ت ها بود که 
توانس��ت بار دیگر مخاطبان روایت های نمایشی را درگیر هراس 
و پ��روا بکن��د اما اگ��ر مهم ترین رخداد عصر م��ا در عدم رخداد 
آش��کار می ش��ود، بنیان آن را در کجا باید جس��ت؟ اگر رخداد، 
هیچ چی باشد بنیان آن نیز در هیچ چی است و این تفاوت روایت 
نئورئالیست ها با روایت های نمایش��ی کالسیک است. پایان این 
روایت ها ما را دچار کاتارس��یس نمی کند، بلکه هراسی مضاعف 
در مخاط��ب ایجاد می کند. ع��دم رخداد و هیچی، بنیان و پایان 
خوی��ش را نیز در هیچ چی می یابد و این بنیان، خود آغاز رخداد 
و پروای دیگری اس��ت. روایت نئورئالیس��تی هرگز آدمی را رها 
نمی کن��د و پروا را از او نمی س��تاند، چراکه نمی خواهد انس��ان 
بار دیگر به راحتی از کنار وحش��تناک ترین اتفاقات به س��ادگی 
همچون مرحله ای از مراحل تاریخ بگذرد. نمی خواهد اجازه بدهد 
که انس��ان درگیر عادت بش��ود و بار دیگر رِخ رخداد را بپوشاند.

کش��ف نئورئالیست ها در این بود که نش��ان دادند انسان مدرن 
آنچنان به رخ دادن رخدادها خو کرده که حتی اتفاق وحشتناکی 
چون جنگ جهانی و آن کش��تارهای عظیم نیز نمی تواند انسان 
را دچار پروا و هراس بکند و این هنری است که تنها از عهده ی 

روایت های نمایشی برمی آید.
این��ک به مقدمه ای که در آغاز بدان اش��اره کردیم بازمی گردیم: 
نمایش تنها زمانی می تواند به کنش اجتماعی بدل بش��ود که از 
طریق اجرای نمایشی داستان به داستان نمایشی بیندیشد. شاید 
عده ای بر این باور باش��ند که اصاًل چ��را نمایش باید یک کنش 
اجتماعی باش��د؟ نمایش تنها یک س��رگرمی است و بدل کردن 
آن ب��ه کنش اجتماعی مترادف اس��ت با خطر ایدئولوژیک کردن 
نمایش که تجربه ی خود را ب��ه لحاظ تاریخی پس داده. همه ی 
س��خن در پروژه ی »نمایش فلسفی« بر س��ر این است که مبادا 
نمای��ش بدل به ایدئولوژی بش��ود. آنان که نمایش را س��رگرمی 
می دانند ریاکارانی هس��تند که ایدئولوژیک بودن خویش را پشت 
پرده ی بی تفاوتی پنهان می کنند. نمایش از بن و اس��اس کنش 
اجتماعی اس��ت اما سخن بر سر آن ست که این کنش اجتماعی 
چگونه باید در جاده ی صحیح خود حرکت بکند. اندیش��یدن به 
نمای��ش از طریق نمایش، ناخواس��ته کنش مندی اجتماعی را با 

خود به همراه می آورد.
نمایش »نئورئالیس��م« به نویس��ندگی و کارگردانی صاحب این 
قل��م تالش می کند ب��ا بهره گیری از مکتب روایی نئورئالیس��م، 
حی��ن قصه گویی و تجل��ی حوادث زمانی ک��ه در روح دوران ما 
نهان گش��ته، دوباره پرس��ش های جدی در باب نفس نمایش را 
پیش بکشد و همچنان پروژه ی »نمایش فلسفی« را با تجربیات 

اجرایی بیش تر محک بزند.
گفتنی اس��ت نمایش نئورئالیس��م از اواس��ط فروردین ماه سال 

۱۴۰۲ در خانه نمایش دا روی صحنه می رود.

aftabeyazd.ir :نشانی سایت
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درجه اعتبار ساقط است.
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بنام منیره زبرجدور جوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مربوطه گواهی گردیده است و جهت وصول طلب بستانکار یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۱ به 
ش��ماره انتظامی ایران 6۴-۲۷۴ ج ۴۲ متعلق به بدهکار بازداشت گردید که خودرو بازداشتی 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتصد و پنجاه میلیون 
ریال( ارزیابی گردیده است.  خودرو مذکور یک دستگاه پراید ۱۳۱ به شماره موتور 5۴888۲ 
و ش��ماره شاس��ی S۱۴۱۲۲8۲۱۰۴66۳ و VIN:IRPC8۲۱V۱۰۲۱۰۴66۳ مدل ۱۳8۲ 
دوگانه سوز دستی ال پی جی رنگ سفید آج الستیکها در حد 65 درصد و آثار تصادف فاحش 
بر روی آن خودرو مشاهده نشد چراغ جلو با چراغ پارک سمت راست تعویض شده بود گوشه 
فوم س��پر عقب سمت چپ شکس��تگی دارد و تنها یکی از چرخ های جلو دارای قالپاق است 

و کیلومتر ماشین عدد ۳۳9۷68 کارکرد را نشان می دهد و خودرو مذکور در تصرف مالک 
می باشد ضمنا تا تاریخ ۱۴۰۲/۰9/۰6 دارای بیمه بوده است. خودرو مذکور در روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰9 از ساعت 9 الی ۱۲ ظهر به قیمت پایه 85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتصد و پنجاه 
میلیون ریال( در قبال کلیه طلب خسارات متعلقه، هزینه های اجرایی و حق مزایده در محل 
بازداشت خودرو، به نشانی تفت میدان امام حسین)ع( پارکینگ وحدت تفت به مزایده گذاشته 
 می ش��ود و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد ش��د. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد، ضمنا کلیه هزینه های قانونی، نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا 

هزینه تعویض پالک و انتقال سند و خالفی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 

م.الف 692 

 کوتاه از هنر  شاهنامه خوانی

 رویدادهای هنری 

 ادامه آگاه شدن افراسياب 
از توس و سپاه او

جه��ان پ��ر ش��د از ناله ک��ّر نای      
ز غّری��دن کوس و هن��دی درای 

هوا سر بسر س��رخ و زرد و بنفش      
ز بس نی��زه و گونه گون��ه درفش 

س��پاهی ز جن��گ آوران صد هزار      
نه��اده هم��ه س��ر س��وی کارزار

راه       ای��چ  نب��ود  بدری��ا  دری��ا  ز 
ز اس��پ و ز پیل و هیون و س��پاه 

هم��ی رفت لش��کر گروه��ا گروه      
نبد دش��ت پی��دا نه دریا ن��ه کوه 

بفرم��ود پی��ران ک��ه ب��ی ره روید      
از ای��در س��وی راه کوت��ه روی��د

نبای��د ک��ه یابن��د خ��ود آگه��ی      
فّره��ی  ب��ا  نام��داران  ازی��ن 
مگ��ر ناگه��ان ب��ر س��ر آن گروه      
فرود آرم این گشن لشکر چو کوه 

ناگه��ان       کارآگه��ان  ک��رد 
هم��ی جس��ت بی��دار کار جهان 

روی       آورد  ان��در  ب��راه  بتن��دی 
بس��وی گروگ��رد ش��د جنگجوی 

میان سرخس است نزدیک طوس      
ز ب��اورد ب��ر خاس��ت آوای کوس 

آگه��ان       کار  گفت��ار  بپیوس��ت 
بپی��ران بگفتن��د یک ی��ک نهان 

که ایشان همه میگسارند و مست      
ش��ب و روز با جام پر می بدس��ت 

ب��راه       ندی��دم  طالی��ه  س��واری 
ت��وران س��پاه  رزم  اندیش��ه  ن��ه 

چو بش��نید پیران یالن را بخواند      
ز لش��کر ف��راوان س��خنها بران��د

ک��ه در رزم ما را چنین دس��تگاه      
نبودس��ت هرگ��ز بای��ران س��پاه              

»نون خ ۴« می  آید 
س��ریال »نون خ ۴« با طی مراحل پس از تولید 
این روزها برای پخش نوروزی آنتن شبکه یک 
از اول فروردی��ن ماه ۱۴۰۲ آماده می ش��ود و با 
توجه به تقارن ایام م��اه مبارک رمضان پخش 
این س��ریال در این ماه مبارک نیز ادامه خواهد 
داشت. در خالصه داس��تان این مجموعه آمده 
 اس��ت: »پس از یورش گله گرگ ها به روستا و 
تارو مار شدن گاو و گوسفندان روستاییان، زندگی 

اهالی با چالش جدیدی مواجه می شود...«/ایسنا 
 

»بابا سيبيلو« می آید 
فیلم کمدی »بابا س��یبیلو« به عنوان نخستین 
تجربه فیلمس��ازی بلند فرزند زنده یاد ساموئل 
خاچیکیان برای اکران عید فطر آماده می شود. 
»بابا سیبیلو« یک کمدی خانوادگی است که به 
کارگردانی اِدوین خاچیکیان اس��ت که دو سال 
قبل در دوران پاندمی س��اخته شد ولی تاکنون 

به اکران نرسیده است./ایسنا 
 

شایان شاهوردی در آمریکا
ش��ایان ش��اهوردی کارگردان فیلم کوتاه عضو 
هیئت انتخاب جشنواره Scumdance شد. به 
گزارش ایلنا، شش��مین دوره این جشنواره اول 
جوالی )دهم تیر ماه( در آمریکا برگزار می شود. 
بازبینی فیلم ها از اول فوریه آغاز شده و تا بیستم 
می ادامه دارد. این جشنواره به صورت تخصصی 

به سینمای وحشت می پردازد./ایلنا 
 

»بچه زرنگ« 
در سازمان سينمایی 

انیمیشن س��ینمایی »بچه زرنگ« شامگاه ۲۲ 
اس��فند برای کودکان و خانواده های ش��هدای 
مدافع حرم لش��کر فاطمیون به نمایش درآمد. 
این اکران خصوصی در س��ازمان امور سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد برگزار ش��د و با حضور 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد و 
محمد خزاعی رئیس س��ازمان سینمایی همراه 
بود. انیمیش��ن س��ینمایی »بچه زرنگ« که به 
تازگ��ی پروانه نمایش خود را نیز دریافت کرده، 
در تدارک نهایی برای اکران عمومی است. /مهر 

  
»ماه من« منتشر شد

آلبوم »ماه من« با صدای »احس��ان یاس��ین« 
منتشر ش��د. اولین آلبوم فینالیست فصل سوم 
مس��ابقه اس��تعدادیابی »عصر جدید« با هشت 
قطعه روانه بازار شده است. نسخه فیزیکی این 
آلبوم از روز دوشنبه ۲۲ اسفند از فروشگاه های 
برگزیده و نس��خه دیجیتال��ی آن هم از طریق 
سایت »بیپ تونز« و پلتفرم های معتبر موسیقی 

جهان قابل تهیه و شنیدن است./تسنیم 

شاعر »دو کاج« درگذشت
اس��تاد محمدج��واد محبت ش��اعر برجس��ته 
 کرمانش��اهی که ک��ودکان ایرانی او را با ش��عر 
»دو کاج« می شناسند براثر عارضه قلبی در سن 
8۰ سالگی درگذشت. مرحوم استاد محبت در 
سال ۱۳۲۲ چشم به جهان گشود و از شاعران 
 فع��ال پی��ش از س��ال ۱۳5۷ و از همفک��ران

 جالل آل احمد بود./ایرنا
 

»پنج ستاره« می آید 
برنامه تلویزیونی »پنج ستاره« ویژه تحویل سال 
با اجرای مصطفی امامی از ش��نبه ۲۷ اسفند تا 
دوشنبه ۲9 اسفند روی آنتن شبکه تهران سیما 

می رود./برنا

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مریم مسکین شیرازی با تسلیم استشهادیه مصدق ذیل شماره 
ترتیب ۳۲۳۲۹ بتاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۳ دفترخانه ۲۳۸ تهران اعالم نموده 
ثبتی ۱۶۴۴۸  از ششدانگ پالک  اند سند مالکیت سه دانگ مشاع 
فرعی از ۶۷۱۸ اصلی واقع در بخش ۲ تهران به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و طی وارده بشماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۱۵۱۰۲۵۷۷۸ 
- ۱۴۰۱.۱۲.۶ درخواست المثنی سند مالکیت را نموده اند مشخصات 
متر   ۸۱/۵۱ مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  قطعه  یک   : ثبت  مورد 
به  ششم  طبقه  غربی  سمت  در  واقع  تفکیکی  یازدهم  قطعه  مربع 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۶۷۱۸ از  فرعی   ۱۶۴۴۸ ثبتی  پالک 
۱۶۰۵۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۰۲ ناحیه .. حوزه ثبت 
 ۱۰ قطعه  پارکینگ  ملک:  منضمات  مشخصات  تهران  لویزان  ملک 
و  مالکیت  مشخصات   ۱- طبقه  در  واقع  مربع  متر   ۱۱ مساحت  به 
دارای  علیرضا  فرزند  شیرازی  مسکین  مریم  مفقودی:  مالکیت  سند 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  مالک   ۲۳۰۰۷۲۱۴۴۹ ملی  شماره 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۵۲۱۴۵ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ 
مالکیت  سند  که  تهران  شهر   ۴۵۸ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
الکترونیکی  دفتر  با شماره  سال ۹۵  چاپی ۴۷۳۲۵۶  بشماره  اصلی 
۱۳۹۶۲۰۳۰۱۰۲۵۰۰۱۸۷۶ ثبت گردیده است. لذا در اجرای ماده 
در  مراتب   ۸۰/۱۱/۸ مصوب  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   ۱۲۰
انجام  اشخاص مدعی  یا  تا چنانچه شخص  نوبت آگهی میشود  یک 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه واقع در تهران 
بزرگراه شهید باقری پشت مجتمع قضایی شهید باهنر خیابان شهید 
رسید  و  تسلیم  لویزان  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  نوروزیان 
اخذ نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول 
اعتراض و یا در صورت اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.

ابوالفضل تریوه رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان 
تهران-16523

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حمیدرضا میرزائی اصالتا با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد 
با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره ۹۵۷۰ مورخ  آگهی 
 ۳۲۰۵۷ وارده  درخواست  طی  تهران   ۱۱۷۸ دفترخانه   ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
اند  نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای   ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ مورخ 
که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی 
می گردد -۱ نام و نام خانوادگی مالک : آقای حمیدرضا میرزائی مالک 
بخش  در  واقع  اصلی   ۱۳۵۷ از  فرعی   ۲۶ پالک  شماره   ۲- )ششدانگ( 
۴ تهران ۳ - علت مفقودی جابجایی-۴- خالصه وضعیت مالکیت سند 
از  فرعی   ۲۶ بشماره  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  مالکیت 
از  فرعی   ۱۶ از  شده  مجزی  و  مفروز  تفکیکی   ۱۰ قطعه  اصلی   ۱۳۵۷
اصلی مذکور واقع در بخش ۴ تهران بمساحت ۱۲۳/۰۹ متر مربع واقع در 
سمت جنوبی طبقه پنج که ۳/۰۴ متر مربع آن بالکن ۶/۹۴ متر مربع آن 
پیشرفتگی است بانضمام ششدانگ انباری مسکونی قطعه نهم تفکیکی ، 
به مساحت )۳۸ .۲( دو متر و سی و هشت دسیمتر مربع ، واقع در سمت 
به   ، تفکیکی  یازدهم  قطعه  مسکونی  پارکینگ  و  اول  زیرزمین  جنوبی 
مساحت )۱۱( یازده متر مربع، واقع در سمت شمال غربی زیرزمین اول 
 ۹۷ چاپی ۳۵۷۵۴۰ ب  بشماره  ثبت ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۴۲۰۳۴۲۴۴  ذیل 
بنام حمیدرضا میرزائی ثبت و صادر گردیده است و بموجب اسناد رهنی 
شماره ۴۳۵۱۴ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ و ۴۳۵۱۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ دفترخانه 
۵۷۱ تهران در رهن بانک ملت قرار گرفته است. پالک فوق با عنایت به 
گواهی دفتر امالک و دفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی.باشد 
و درخواست  الذکر  فوق  ملک  مالکیت  فقدان سند  اعالم  به  توجه  با  لذا 
آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  تا  اعالم  مراتب  آن  المثنی  صدور 
معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
یا سند  مالکیت  اصل سند  ارایه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  محل 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
المثنی  اداره ثبت  ارایه نشود  اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کرد  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مقررات  طبق  را  مالکیت  سند 
جمهوری  خیابان  به  نرسیده  هادی  شیخ  خیابان   : محل  ثبت  نشانی 
مولوی امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   ۳۶۶ پالک  بیگی  رجب  کوچه  نبش 

عبد اله اخالقی سیاهمرد كفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مولوی تهران-16528

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی تفت 
علی اصغر کریمی 

و  نویس�ندگی  ب�ه  »نئورئالیس�م«  نمای�ش   
کارگردان�ی صاح�ب این قلم ت�اش می کند با 
بهره گی�ری از مکت�ب روایی نئورئالیس�م، حین 
قصه گوی�ی و تجلی حوادث زمان�ی که در روح 
دوران ما نهان گشته، دوباره پرسش های جدی 
در باب نفس نمایش را پیش بکشد و همچنان 
پروژه ی »نمایش فلسفی« را با تجربیات اجرایی 

بیش تر محک بزند


