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علیرضا آل یمین

از چه سالی مدیریت شهرک را به عهده گرفتید؟
اجازه بدهید من ابتدا یک تاریخچه از ش��هرک س��ینمایی دفاع مقدس عرض کنم. با توجه 
به نیازی که در عرصه س��ینمای دفاع مقدس وجود داش��ت و فیلمسازانی که کار می کردند کم 
و کاس��تی هایی برای تامین اقالم نظامی و لوکیش��ن هایشان داشتند باعث شد مسئولین به این 
فکر بیفتند که یک شهرک سینمایی دفاع مقدس دایر شود که بر این اساس شهرک سینمایی 
دفاع مقدس از سال 72 تاسیس شد. در این مدت افراد مختلفی مدیریت آن را بر عهده داشتند 

و بنده هم از سال 1388 مسئولیت آن را به عهده گرفتم.
البته با نام انقالب و دفاع مقدس.

بله . چون دوران دفاع مقدس بعد از انقالب بود توامان به عنوان انقالب و دفاع مقدس شناخته 
شد که در کنار دفاع مقدس بحث انقالب هم باشد. تا چند وقت پیش بیشترین محوریت با دفاع 
مقدس بود که جمع آوری اقالم و تجهیزات مربوط به آن را انجام دادند. االن در کنار بحث دفاع 

مقدس و انقالب  ژانرهای دیگر هم وجود دارد که در طرح جامع دیده شده است.
یعنی چه ژانرهای دیگری ؟ 

 مثل ژانرهای اجتماعی و تاریخی و از این قبیل پیش بینی می ش��ود. در طرح جامع کال 
کارهای ارزشی که در راستای اهداف انقالب باشد فعالیت خواهد کرد. 

پس برای پروژه های غیر دفاع مقدسی هم فضاسازی می کنید؟
بله. کار می کنیم. مثل »یوسف پیامبر«)ع( که بخش هایی از آن در شهرک کار شد یا پروژه 
»حریم« که بحث استعمار انگلیس و دلیران تنگستان را به تصویر می کشد. برای آن شهر بوشهر 
قدیم را می س��ازند. در ش��هرک، محوریت و اولویت، انقالب و دفاع مقدس اس��ت. اما از ژانرهای 
دیگر هم غافل نش��دیم. در شهرک س��االنه حدود 60 تا 80 پروژه کوتاه و بلند وتلویزیونی مورد 
حمایت قرار گرفته است. این هم نه اینکه فقط در شهرک ساخته شود چون لوکیشن های متنوع 
و مختلفی می خواهد؛ مثل هور و نخلستان و نیزار و جاهای دیگر که مورد نیاز است. بعضی ها 
می روند شمال کشور و بعضی غرب یا خرمشهر و اهواز. ما امکانات را می بریم به آن سمت که 
بتوانند استفاده کنند. ما پشتیبان هستیم و این طور نیست که صرفا در شهرک فعالیت کنیم با 

توجه با نیاز فیلمسازان امکانات را بیرون می کشیم.
شهرک سینمایی چه ظرفیت هایی دارد که قابل انتقال به نقاط دیگر است؟

ش��هرک س��ینمایی را این طور تعریف می کنیم: جایی است که فیلمساز ورود کند و بتواند 
فیلمش را بسازد و بدون دغدغه تامین لوکیشن، امکانات و تجهیزات فیلم را تولید کند و از شهرک 
خارج شود. از اول هم روی این موضوع کار شده است. در بحث دفاع مقدس تانک، ادوات، لباس، 
چادر، خودرو و اقالم دیگر می خواهد. این ها به نوعی وظیفه شهرک است که تهیه، تامین و نگه 
داری کند و در اختیار فیلمس��از قرار دهد. داس��تان این فیلم ها بر می گردد به 30 س��ال پیش. 
نس��بت زمان انقالب همه چیز تغییر کرده. از خیابان ها گرفته، از نوع خودروها و لباس بس��یج و 
س��پاه ارتش گرفته تا ماش��ین، چادر، تور استتار، تانک و ادوات دیگر همه چی تغییر کرده است 
و ما باید برگردیم تجهیزات آن دوره را تهیه و نگهداری کنیم و در اختیار فیلمس��از قرار دهیم. 
شهرک هم لوکیشن در اختیار فیلمسار قرار می دهد هم تجهیزات و لوازم. این ها با هم شهرک 

را کامل کرده است. 
فیلمسازان در دو موضوع خیلی مشکل دارند یکی تنوع لوکیشن و ...

خوب شما می خواهید وارد طرح مشکل شوید. اجازه بدهید من آنها را بعد جواب دهم. ما 
االن طرح جامع را در دستورکار داریم. نزدیک دو سال است که روی این طرح کار می شود. به 
بحمداهلل کارهای خوبی انجام شد. طرح جامع تا یکی دو ماه آینده، نهایتا سه ماه آینده ان شااهلل 
این طرح جامه آماده می ش��ود. در این طرح یک ش��هرک س��ینمایی ایده ال دیده ش��ده، تنوع 
لوکیشنی که شما تصور کنید برایش فضا دیده ایم. از لحاظ امکاناتی کارگاه اسکان هر چی که 
در بحث شهرک های سینمایی دنیا حساب کنید در این دیده می شود. فکر می کنم چیز خوبی 
در بحث سینما باشد. تغییر و تحولی اتفاق خواهد افتاد و این منوط به یک عزم ملی است. این 
طور نیست که شهرک سینمایی که االن سپاه کار می کند خود سپاه باید همه کارش را انجام 

حاضرم با تهیه کننده ها مناظره کنم!
بسیاری از فیلم های سینمایی و 

سریال های تلویزیونی که درباره دفاع 
مقدس دیده ایم در مجموعه ای ساخته 

می شود که مدیریت آن را علی اکبر 
رنجبر به عهده دارد. حتی برخی 

فیلم های تاریخی همچون 
»یوسف پیامبر«)ع( نیز دراین فضا 
فیلمبرداری شده اند.  رنجبر، مدیر 

عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس 
این روزها درگیر مقدمات بازسازی و 
تجهیز گسترده این مجموعه عظیم 

شده است. 

مدیر عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس

خواهان فاطمه امین دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده محمد فخاری 
به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 دادگاه 
خان��واده کرج واقع در کرج- میدان نبوت- بل��وار مالصدرا- روبه روی 
پارک نبوت پالک 124 ارجاع و به کالس��ه 9209982613200179 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/7/29 و س��اعت 9 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه بیست ونه دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان کرج

خواه��ان لیال بیات دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��ده محمدرضا امینی 
به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج��ه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان کرج نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سی و یک 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگس��تری شهرستان کرج مستقر در 
فردیس واقع در کرج- جاده مالرد- نبش خیابان اهری- مجتمع قضائی 
فردی��س ارجاع و به کالس��ه 9209982612900274 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1392/6/19 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت 
مجهول  المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه سی و یک دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده( دادگستری شهرستان کرج مستقر 
در فردیس

شرکت سهامی  آب منطقه ای گیالن درنظر دارد اموال منقول بالاستفاده خود واقع در 
دفتر امور سدهای گیالن در منجیل به شرح زیر را:

1 - کمپرس�ور 250- چهارچرخ 6سیلندر س�اخت تبریز، پنج شیره با فشار کار 
7 اتمسفر آماده به کار.

2 - کمپرس�ور 250- چهارسیلندر با کمپراسور اس�کرو دوچرخ ساخت هواساز 
تبریز دو دستگاه آماده به کار.

3 - کمپرسور 400-6 سیلندر پیستونی نیمه مستهلک، بدون الستیک.
4 - بتونیر با موتور دیزلی دو سیلندر مارک لیستر، کارکرده، دارای استهالک.

5 - بتونیر با موتور برق سه فاز، 1000لیتری، کارکرده، دارای استهالک.
6 - اتاقک نیسان با درب و پنجره )شیشه ها شکسته(، دارای استهالک.

7 - ویبراتور بتن کوچک پرتابل با موتور روبین بدون شیلنگ، کارکرده و دارای 
استهالک.

** قیمت پایه کارشناسی: 414/000/000ریال
** مبلغ سپرده معادل: 20/700/000ریال

مطابق شرایط مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ارایه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:

ال��ف: ارایه فیش واریزی س��پرده ش��رکت در مزایده به ش��ماره حس��اب جاری س��یبا 
2175084406002 نزد بانک ملی شعبه رشت- کد3701

)ارایه چک ش��خصی، چک پول، پول نقد، چک شرکتی، چک تضمینی و یا سفته بانکی 
به منظور سپرده شرکت در مزایده قابل قبول نمی باشد.(

ب: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی
در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می بایس��ت 

به مدت سه ماه باشد.
** مالک تعیین برنده مجموع قیمت پیشنهادی برای هفت ردیف از اموال فوق می باشد. 

)پیشنهاد قیمت پایین تر از قیمت پایه کارشناسی مورد قبول نمی باشد.(
** ارزش افزوده مطابق مقررات سازمان امور اقتصادی و دارایی برعهده برنده می باشد.

** هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
- تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1392/6/3 لغایت 1392/6/12

- محل فروش اس�ناد: رشت- بلوار امام خمینی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- 
ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

- زم�ان بازدی�د: متقاضیان می توانند از تاریخ 92/6/3 لغای��ت 92/6/12، همه روزه به 
استثناء جمعه ها و تعطیالت رسمی در ساعات اداری با هماهنگی امور تدارکات و خدمات 
پش��تیبانی و هماهنگی با امور س��دهای گیالن واقع در منجیل نس��بت به بازدید اقدام 

نمایند.
- پای�ان مهلت تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت: س��اعت 10 روز چهارش��نبه مورخ 

92/6/20 در محل دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای گیالن با اخذ رسید.
- تاریخ بازگش�ایی پاکات: ساعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 92/6/20 در محل 

دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گیالن
- زمان بارگیری و حمل: پس از ابالغ به برنده مزایده حداکثر طی مدت هفت)7( روز 

کاری برای هر هفت ردیف از اموال مورد مزایده خواهد بود.
- فروش اس�ناد مزایده: اس��ناد مزایده در قبال ارائه فیش واری��ز 150/000ریالی  به 
ش��ماره حس��اب 2195084417000 سپهر بانک صادرات ش��عبه آب منطقه ای گیالن 

تحویل می گردد.
شرایط کلی شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده 

و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی الزامی است.

- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بالمانع است.
متقاضیان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 6660913-0131 تماس 

حاصل نموده و یا به سایتهای ذیل مراجعه نمایند.
 WWW.GLRW.IR               :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
 WWW.WRM.IR                           :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
iets.mporg.ir                                        : آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

آگهی مزایده
وزارت نیرو الف- ب- 92-573

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گیالن

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

باس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 92/5/12 و 92/5/13 در 
شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد:

1-علی مربوطی بش��ماره ملی 2002576440، عادل مربوطی بش��ماره مل��ی 2002292426 و رضا 
روغنیان بشماره ملی 2002818894 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

2-محمد نفیس��ی بشماره ملی 2002144346 بس��مت بازرس اصلی و الهام مهران پور بشماره ملی 
2002765960 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.

3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
4-موارد زیر به موضوع ش��رکت ماده دو اساس��نامه الحاق گردید: هرگونه دریافت وام جهت ش��رکت 
واردات و صادرات خرید وفروش کلیه کاالهای مجاز بستن قرارداد شرکت در مناقصه و مزایده ارائه و 
دریافت خدمات فنی و مهندس��ی و مش��اوره ای در زمینه های برق و الکترونیک و تاسیسات و مکانیک 
و بهینه س��ازی در صنایع و امور عمرانی طراحی و نصب انواع آسانس��ور تولید و بازیافت مواد و کاال در 
تمامی زمینه های مجاز قانونی و بهره برداری از مجتمع فروشگاه بزرگ )هایپرمارکت( می باشد فعالیت 

شرکت منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح می باشد.
4-بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/5/13: علی مربوطی بس��مت مدیرعامل، رضا روغنیان 
بس��مت رئیس هیات مدیره و عادل مربوطی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین و مقرر شد کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر میباشد. ذیل 

ثبت از لحاظ امضاء در مورخ 92/6/3 تکمیل شد.

تفرقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دزفول

آگهی تصمیمات شرکت پویا سازه دورانتاش سهامی خاص 
بشماره ثبت 1741 و به شناسه ملی 10860628020

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح 
ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک 
ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست 

سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

توضیحات
1� آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید.
3- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

4- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

تلفن: 02133913238   نمابر: 02133910922 پست الکترونیکی: int-affairs @ kayhannews.ir  سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
آمریکا- کانادا- ژاپناروپا

آفریقا- اقیانوسیه

سفارشیعادیسفارشیعادیسفارشیعادی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان فارسی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان انگلیسی

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهکیهان عربی

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگیمجله زن روز

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگیکیهان ورزشی

3/450/0005/910/0004/330/0006/780/0006/290/0008/610/000هفتگیکیهان بچه ها

534/000829/200639/600933/600874/8001/153/200دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:.............................................................................................................................................................. 
Address :....................................................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی: ............................................ مبلغ پرداختی: .................................... نشریه .............................. به مدت: ............................. ماه  کدپستی: ....................................
تلفن ثابت: ................................................ تلفن همراه: ....................................................... پست الکترونیکی .......................................................................................................................
آدرس پستی: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

واحد آبونمان 
روابط بین الملل موسسه کیهان

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1391/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/8/2 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره 
ثبت 83950 با نمایندگی آقای علی خان محمدی و ش��رکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت 91408 با نمایندگی 
آق��ای منوچهر دلفانی و ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار 
آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت 29612 
با نمایندگی آقای محمود رمضانی گشت رودخانی و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 با نمایندگی آقای 
س��یدمهدی رسولی و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان گیالن 

به شماره ثبت 15909 با نمایندگی آقای جواد فریاد.
در تاریخ 1391/9/28 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار 
نیروگستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 
382861 و شناسه ملی 10320328196

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1391/12/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اختی��ارات هیئت مدیره به ش��رح صورتجلس��ه ب��ه مدیرعامل 
تفویض گردید.

در تاری��خ 1392/3/27 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 
غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار 
سهامی خاص به شماره ثبت 389590

 و شناسه ملی 10320399467
                      

اولين نشريه مخصوص بانوان

خواندني  و  متنوع  مطالب  با   

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

آگهی احضار متهم
در پرون��ده کالس��ه 920330 متهمان کاظم س��واری و عباس 
س��واری به اتهام دایر بر تصرف عدوانی حس��ب ش��کایت آقای 
ناجی خس��رجی فرزند فرهان تحت تعقیب می باشند. به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان به تجویز ماده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری، 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی 
در ش��عبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب اهواز واقع 
در اتوبان لش��کر، مجتمع قضایی شماره دو دادسرای عمومی و 
انق��الب اهواز حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نمایند. در صورت 
عدم حضور در موعد مقرر قانونی رس��یدگی و مبادرت به صدور 

قرار می گردد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اهواز
محمدزاده

شماره نامه: 9210116114101532
شماره پرونده: 9209986114100318
شماره بایگانی شعبه: 920330
ش�رکت مخابرات اس�تان گیالن درنظر دارد ملک مازاد بر نیاز خود را در استان گیالن- شهررشت- بلوار امام خمینی)ره( تاریخ تنظیم: 1392/5/27

روبه روی هتل پامچال دارای دوبر شمالی و جنوبی دارای 7 واحد مسکونی با انبار و پارکینگ به متراژ 1163مترمربع و دو 
باب مغازه به متراژ حدود 311مترمربع و متراژ عرصه 621مترمربع بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا 
مزایده مذکور بشرح زیر تمدید می گردد. متقاضیان می توانند در ساعات اداری با مراجعه به شرکت مخابرات گیالن واحد قراردادها و 
یا س��ایت مندرج در ذیل نس��بت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند. فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا روز یکشنبه 
مورخ92/6/17 س�اعت 16 و تحویل اس�ناد مزایده خریداری ش�ده تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ 92/6/25 و 
بازگشایی پاکتهای رسیده روز سه شنبه مورخ 92/6/26 رأس ساعت 14 عصر می باشد. ضمناً حضور شرکت کنندگان در روز 
بازگش��ایی پاکات رس��یده بالمانع است. سپرده شرکت در مزایده 4٪ مبلغ پایه بصورت چک بانکی و یا ضمانت نامه بانکی و واریز مبلغ 
200/000ریال بحس��اب 0102521606005 نزد بانک صادرات جهت خرید اس��ناد بنام ش��رکت مخابرات گیالن و در صورت نیاز به 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7242367- 7242326 دورنویس 7723456 با کد 0131 تماس حاصل فرمایید.
مالحظات:

الف( یک واحد مسکونی به مساحت72/40مترمربع )هفتادو دو مترمربع و چهل سانتی مترمربع( در نیم طبقه 
ب( تعداد سه واحد آپارتمان مسکونی در طبقات اول تا سوم جنوبی هر یک به مساحت 163مترمربع )یکصد و شصت وسه  مترمربع(

ج( تعداد سه واحد مسکونی در طبقات اول تا سوم شمالی هر یک به ابعاد 155مترمربع )یک صد و پنجاه و پنج مترمربع(
د( تعداد یک باب مغازه به مساحت 137/35 مترمربع دارای انباری و سرویس بهداشتی و کف سرامیک

ذ( تعداد یک باب مغازه به مساحت 129/43مترمربع دارای بالکن به متراژ43/14
پارکینگ سرپوش��یده به مساحت 84/80مترمربع- موتورخانه به مساحت 29/12مترمربع- انباری به مساحت 23/46 مترمربع که در 

حیاط قرار دارد- ملک مذکور دارای 8 عدد کنتور برق تکفاز و یک عدد کنتور سه فاز همچنین انشعاب گاز و آب می باشد.

www.tcg.ir                   آدرس اینترنتی شرکت مخابرات استان گیالن
www.irantelecom.ir                      آدرس اینترنتی شرکت مخابرات ایران

آگهی تمدید مزایده 92/1

شرکت مخابرات استان گیالن )سهامی خاص(

شرکت مخابرات استان گیالن

عکس ها از : کامیار حیدر خطیبی

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

دهد. این یک بحث ملی است. باید ارشاد بیاید، صدا و سیما بیاید، نهادهای دیگر بیایند، راه آهن 
بیاید، اداره راه بیاید، وزارت نفت بیاید ... ما لوکیشن پاالیشگاه آبادان را می خواهیم بسازیم، خب 
خود وزارت نفت باید وارد شود کار کند که بخشی از دین خودشان را به دفاع مقدس ادا کنند. االن 
می خواهیم رشادت های اینها را به تصویر بکشیم. این ها با کمک کردن ما می توانند نشان دهند 
در زمان جنگ چه کارهایی انجام شده است. یکی از دالیلی که فیلمساز ها خیلی کم می آیند به  
سمت سینمای دفاع مقدس نداشتن این فضاهاست. اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم سینماداران 
استقبال می کنند. دیگران هم باید کمک کنند و اگر چیز خوبی از آب در آید، فیلمسازها هم بیشتر 

رغبت می کنند و س��ینمای دفاع مقدس تغییر 
می کند ما یک طرح دیگری هم داریم که ...

این طرح االن در چه مرحله ای ست؟
در مرحله مطالعاتی است. اینکه چه 
لوکیشن هایی به چه صورت و اندازه ای 
در کجای شهرک ساخته شود. چگونگی 
ارتب��اط گیری آن ها، فضای بین آن ها و 
اینکه چه فضاهایی به چه متراژها و با چه 
زیرساخت هایی مورد نیاز است در حال 
بررسی است. نکات ریز به ریز که اگر دو 
گروه بخواهند همزمان کار کنند آلودگی 
صوتی برای هم نداشته باشند. چیزهای 
دیگر که برای کارگاه ها نیاز دارند. ارتباط 
ترافیکی یا خودرویی این ها، جا به جایی  
این ها، زیرساخت هایی که مورد نیازشان 
است مثل آب و برق و تلفن همه این ها 

دیده شده است.
مکان شهرک جدید ...

مکان همین جای فعلی ست 
موضوع دوم را ادامه دهید. 

طرح جامعی که عرض کردم محیطی بود. 
از لح��اظ لوکیش��ن از لحاظ تجهیزات و امکاناتی ک��ه در اختیار داریم چه خودروهایی را برای چه 
گروههایی چگونه باید داشته باشیم. کم کم دوستان ما شروع کردند اقالم را تهیه می کردن تا که 
هر موقع نیاز شد فیلمسازان استفاده کنند. در کنار آن امکانات دیگر هم در طرح جامع پشتیبانی 

آماده می شود.
بله ایراد عمده فیلمسازان هم همین است، یعنی اینکه از لحاظ لوکیشن می گویند 
تنوع ندارد، نیزار ندارد، شن زار ندارد یا از لحاظ امکانات می گویند مستعمل شده است 
و قابل اس�تفاده نیس�ت و باید بروند از جای دیگر تهیه کنند. حاال شما می فرمایید این 

مشکالت حل خواهد شد. 
من اصال چنین قولی نمی دهم که حل می ش��ود، چنین چیزی نگفتم. گفتم فاز صفر طرح 
جامع بخش مطالعاتی  در حال آماده ش��دن اس��ت. من یک واقعیتی را توضیحی بدهم بعد جواب 
سؤال شما را خواهم داد. ما یک فضایی داریم نزدیک تهران به وسعت 16 کیلومتر بعد از عوارضی 
تهران قم فضایی داریم به وس��عت حدودا 550 هکتار زمین هس��ت که ضلع جنوبی رودخانه کرج 
است.  فضای هور آن طور که شما بگویید ما هور جنوب را داریم، نمی شود. کوه های غرب کشور 
نمی شود. اما ما بسترها را مهیا می کنیم. ما یک آب بند احداث کردیم  باعث شده فضایی ایجاد 
شود که اگر می خواهند قایقرانی کنند امکانش باشد. نیزارهایی وجود دارد که شبیه نیزارهای جنوب 

است. خیلی هم استقبال و استفاده می کنند اما به هر حال نیزار جنوب نمی شود.
البته توقع این هم نیس�ت که دقیقا ش�بیه نس�خه اصلی باش�د، با توجه به شرایط 

جغرافیایی.
بله.دقیقا. به هر حال برای حل کردن مشکل لوکیشن در شرایط جدید نیاز به عزم ملی است، 

تا این کار انجام شود. ما بیاییم یک لوکیشن احداث کنیم و دیگران بیایند کار کنند. اصال در خود 
س��اختار فیلم طراح صحنه وجود دارد، می گوید این فضا به درد این فیلم نمی خورد. می خواهد 
لوکیش��ن را تغییر دهد پایه ها و بس��ترهایی که یک فیلمساز نیاز دارد برای ساخت یک لوکیشن. 
نمی خواهیم کاری کنیم که فیلمساز از صفر تا صد را خودش بسازد. نه اینکه بگویم من لوکیشن 
ساخته ام کسی دست نزند! االن از زندان قصر، هواخوری و بند و فضای مالقات را ساخته ایم. خیلی 
هم اس��تفاده می کنند چون کار کردن در زندان مش��کالت خود را دارد. برای ورود و خروج. اما ما 
زندان را کار کردیم. حاال کسی می گوید من می خواهم تغییراتی ایجاد کنم. می گوییم ایراد ندارد 

در لوکیش��ن های دیگر هم همین طور بس��تر را آماده می کنیم. در طرح جامع حاال شما بگویید 
چکار می خواهید بکنید. سه سال است این کار را می کنیم بعضی از فیلم ها را می گوییم حاضریم 
مشارکت کنیم. یک لوکیشن می خواهی احداث کنی. این لوکیشن به درد پروژه های دیگر می خورد. 
مثل همین زندان. اگر مایل باشید ما با شما مشارکت می کنیم. به فیلمساز می گوییم؛ هر جوری 
که دوس��ت داری بس��از، اما ماندگار بساز! ما مشارکت می کنیم. حتی تا 90 درصد یا 100 درصد. 
یکی از گروه های فیلمسازی ماشین هامر آمریکایی ساخت ، 100 درصد پرداخت کردیم. آنها ایده 
آوردند و کار انجام دادند و ما هزینه ها را انجام دادیم. حاال مانده و دیگران اس��تفاده می کنند. در 

طرح جامع هم همین برنامه مشارکتی را خواهیم داشت. 
اگر کارگردان یک فضایی بخواهد که در طرح جامع هم نباشد شما باز امکان مشارکت 

را به فیلمساز می دهید ؟
بله. طرح جامع ممکن اس��ت چندین س��ال طول بکشد و االن فیلمی نیاز به یک صحنه ای 
داشته باشد. مشارکت می کنیم اما با مصالحی که ماندگار باشد. ساختمان اسکلت و ستون داشته 
باش��د تا با باد و باران تخریب نش��ود. لته عمر کوتاهی دارد و برای ما قابل قبول نیست. باید اصول 

را رعایت کنند تا ما با آنها مشارکت کنیم. 
گویا برای »مختارنامه« هزینه های زیادی شد و بعد از مدتی دکورها از بین رفت. 

دقیق اطالع ندارم. چند پروژه را با دوستان تماس گرفتیم اصرار کردیم که حاضریم مشارکت 
کنیم. چون شما اگر کاری بسازید باید بعد از فیلمبرداری رها کنید یا هزینه بیشتری کنید برای 

نگه داری. اما دوستان استقبال نکردند. 
چه مشکلی  هست که حاضر به مشارکت نشدند؟

بعضی تصورات خاص خودشان رادارند. با آنها کاری ندارم، نمی خواهم سر و صدا بلند شود. به 
هر حال یک س��ری از دوس��تان مایل نبودند. ما می گفتیم میلیون ها تومان بیت المال است. جوری 
ساخته شود که ماندگار شود اما نیامدند. االن یک سری از نگرش ها عوض شده است. بعضی دوستان 
قدم پیش گذاشتند. مثل فیلم »هنگامه تنهایی« که دارد  بوشهر قدیم را در شهرک می سازد. به صورت 
مش��ارکتی کار می کنند. مصالح اس��ت اما نه آن طور که قابل قبول ما باش��د. ولی از لته خیلی بهتر 
است. چون سرعت می خواستند به کار دهند نمی  توانستند با استانداردهای ما کار کنند. ما مشارکت 
می کنیم در پروژه ها. به هر حال حاضریم تالش کنیم  بسترهای اصلی فراهم شود. مشکل  آب را 
حل می کنیم. برق را درست می کنیم که تمام نقاط شهرک بتوانند از برق فشار قوی استفاده کنند. 
ظاهرا مبالغ زیادی گرفته می ش�ود برای اجاره  و فیلمس�ازان اعتراض دارند به این 

قضیه. با توجه به اینکه انتظار می رود از فیلم های دفاع مقدس حمایت شود. 
 این ایراد را بر ما می گیرند. تهیه کننده ها چند موضوع را مطرح می کنند. مثل مستهلک 
شدن اموال، هزینه کرد و نبود یک سری امکانات در شهرک. این یک طرفه به قاضی رفتن است.  
ای��ن تهیه کننده که م��ی گوید هزینه زیادی می گیرند باید دید چه هزینه ای گرفتیم؟  ما پولی 

بابت اجاره نمی گیریم! 
من بیش�تر جنبه روانی را عرض می کنم، یعنی توقع دارند هزینه کمتری برایش�ان 

داشته باشد. با توجه به هزینه های ساخت فیلم دفاع مقدس و فروش کم آن ...
من کاری به فروش فیلم ندارم فروش فیلم به عهده کس دیگری است. حاضرم با هر کدام از 
تهیه کننده هایی که ادعا می کنند ما رفتیم شهرک فالن مقدار از ما گرفتند و این بیشتر از حد 
معمول است، سندی که امضای خودشان پای آن است، ببینید ما 70 درصد کوتاه آمده ایم یا نه؟ 

یعنی این مبلغی هم که نسبت به آن اعتراض می شود ....
اصال ما پولی نمی گیریم. دوستان چیزی در ذهنشان نقش بسته شده که برویم شهرک سینمایی 
همه چیز مجانی است. می آیند آنجا می گوییم این ماشین را می بری باید 100 تومان بدهی در 
حالی که باید 1000 تومان بدهد! اما چون تصورش این بوده که اینجا مجانی است به چشمش زیاد 
می آید. این بعد روانی است که مشکل دارد. من دارم امکاناتی را نگه داری می کنم که برای 40 سال 
پیش است. مثل پراید و پژو نیست که بروم در یک نمایندگی و ماشین را تعمیر کنم. تویوتا 2 اف 
کالسکه ای باید بدهم که االن گیر آوردن آن مشکل است. بسیاری از تجهیراتی که االن هیچ کدام 

از آنها نه در خیابان است نه در ارگان ها نه در دست مردم. من باید این را تهیه و نگه داری کنم.
البته می گویند که این ماشین آالت خیلی هم قابل استفاده نیستند!

چرا هست.  ما در سه سال گذشته بیشتر از40 درصد خودروها را حرکت دادیم. نمی گویم 
روزی 100 یا 200 هزار تومان اجاره می گیریم، بلکه روزی 20 یا 30 هزار تومان می گیریم که 
فکر نمی کنم زیاد باشد. اما دو تا اشکال دارد؛ اول اینکه این خودروها برای 40، 50 سال پیش 
است. من هر چقدر روی این خودروها کار کنم باز با توجه به اینکه از رده خارج بودند، ممکن 
است دوباره خراب شوند و یک چیز دیگر اینکه ما متاسفانه گاهی اوقات خودرو را تحویل نماینده 
فیلمساز می دهیم می برد بعد از دو روز  زنگ می زند می گوید خودرو راه نمی رود تعمیرکار 
می فرستم می گوید در ماشین بنزینی ، گازوئیل ریخته اند. یعنی بعضی از دوستان فیلمساز ما ...

شما ناظر ندارید، برای خودروها و سایر اقالم ؟
ما ناظر گذاشتیم، اما دور از چشم ناظر این کار ها را می کنند. برخی خودروهایی که به فیلمسازها 
تحویل می دهیم ماشین 6 سیلندر قدیمی هستند و مصرف باالیی دارند. ما فقط 15 تا 20 لیتر قرارداد 
بستیم که بدهیم. سر پروژه خودشان باید بنزین بزنند. نمی زنند بعد آن قدر استارت می زنند تا از 
بین می رود و خسارت هایی این چنینی وارد می شود. من چقدر باید هزینه کنم برای تعمیرات؟ دو 
هفته پیش همین مشکل را داشتیم. اگر من بگویم رایگان در اختیار گروه ها می گذارم یعنی دیگر 
صاحب این نیس��تم. صدا و س��یما برآورد نظامی نمی بیند، می گوید بروید ش��هرک سینمایی دفاع 
مقدس، آنجا امکانات هست. آیا صدا و سیما به شهرک سینمایی پولی می دهد که می گوید برآورد 
تجهیزات نظامی نمی دهم؟ یا ارشاد یا هر جای دیگری برآورد فیلمسازان را در بحث سینمای دفاع 
مقدس قبول نمی کنند، می گویند شهرک امکانات می دهد. خب شهرک امکانات را از کجا بیاورد 
بدهد وقتی دیگران کمکی نمی کنند؟ در این شرایط شما می گویید هزینه ها را باید بیارید پایین تر. 

شما چقدر درگیر هستید با فیلمسازان؟
من مدام با آنها در ارتباطم. هر فیلمسازی می آید با ما ارتباط دارد. 

اصال فیلمسازان شما را می بینند؟
بله هر کدام بخواهند مرا ببینند مش��کلی نبوده. من صبح تا ش��ب در شهرک هستم و بعضا 
به پروژه ها س��ر می زنم. من 90 درصد قراردادها را امضا می کنم، طرف دیگر ش��اید 30 درصد از 
مواقع خودشان می آیند الباقی نماینده می فرستند. تهیه کننده ها حاضر نیستند بیایند شهرک. 
چقدر درگیر کاغذبازی های اداری هس�تند، برای اینکه فیلم س�ازان  از امکانات ش�هرک 

استفاده کنند؟
چون بحث استفاده از امکانات نظامی هست باید نظارت و کنترل شود، خیلی هم طبیعی است. اما 
شما االن بروید معرفی نامه تان را بدهید شهرک تا عصر کار تمام است و می توانید فیلمبرداری کنید.

ممنون که در این گفت وگو شرکت کردید.
من هم از شما متشکرم. 

ب��ه موجب پرونده کالس��ه 920280 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
سنندج بانک مهر اقتصاد استان کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه چک به مبلغ 62000000 ریال با احتس��اب کلیه خس��ارات تاخیر 
تأدیه هزینه دادرس��ی و حق الوکاله ب��ه طرفیت آقایان 1-برهان محمدی 
2- عاب��د خداک��رم زاده و 3- جالل محمدی نقدی تقدیم دادگاه داش��ته 
اس��ت و چون خواندگان ردیف اول و س��وم آقایان برهان محمدی فرزند 
امین و جالل محمدی فرزند امین مجهول المکان می باشند به درخواست 
خواه��ان و دس��تور ریاس��ت محت��رم دادگاه، وفق م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب، مرات��ب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج تا از تاریخ نش��ر آگهی به مدت یک ماه 
نامبردگان به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی محل اقامت خود 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه در جلسه دادرسی 
روز یک شنبه مورخ 1392/7/7 ساعت 9 صبح شرکت نمایند، در غیر این 

صورت دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

آگهی ابالغ وقت دادرسی

ابراهیمی - مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان سنندج


