اکران

قاب

بازدم

روز

هنرمند

فیلم این روزهای هنر و تجربه اصفهان
سپاهان(سالن اصلی)
سپاهان(سالن )2

فیلم «بــازدم» به کارگردانی آرش ســنجابى
در گروه هنر و تجربه ا کران شده است.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است :كسرى در
 35ســالگى بورســيه گرفته و اينک در واپسين روزها
به وا كاوى هســتى دردمندش نشسته است .جايى
كــه در همپيمايــى همســان با رنــج هايش ،بــه مرگ
همزادش بهار رسيده.اما ريشه در جاى ديگريست؛
ديافرا گم بيمارى كه بازدم نمىتواند!
حامدرحيمــى نصر ،مليكا شــريفىنيا ،لينــدا كيانى،
الهــه حصــارى ،نرگــس محمــدى ،حبيــب دهقــان
نســب ،مهــرداد ضيايــى ،مرضيــه صدرايــى  ،آزيتــا
حاجيان و بهنام تشكر در این فیلم حضور دارند.

هزارپا /تگزاس
دشمن زن /

چهار راه استانبول

پردیس چهارباغ هزارپا /خاله
قورباغه /به وقت خماری /دارکوب /در
وجه حامل /دشمن زن /بازدم /تگزاس/
فیلشاه /شماره 17سهیال
قدس(سالن  )1دلم میخواد
قـدس (سالن  )2دشمن زن  /تگزاس
فـلسطین     دارکوب /هزارپا /فیلشاه /تگزاس

برنامهسینماهای
اصفهان
خبر

سینما
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سینماوتلویزیون

سال چهاردهم ،شماره3242
چهار شنبه
 20تیر 1397

در سطحمانده!

«دنیای تصویر»
با پرونده کن روی دکه

شماره جدید مجله «دنیای تصویر» با انتشار
پروندهایاز جشنوارهفیلم کنمنتشرشد.در
شــمار ه  ۲۸۶این مجله مطالب مختلفی تــدارک دیده
شــده اســت که از آن جمله می توان به گزارش کاملی از
جشــنواره فیلــم کــن در بخــش ویــژه مجلــه که شــامل
گفتوگوهایاختصاصیوشرح کاملمسترکالسهای
جشنواره است ،اشــاره کرد .در بخش تلویزیون معرفی
سریالهایمهموجدیدسالجاریمنتشرشدهاست.
همچنین در بخش بازی به «دیترویت :انســان شدن»
پدید ه جدید دنیای گیم پرداخته شده است .برداشت
کوتــاه تیرمــاه مجلــه بــه «دنیــای ژوراســیک :قلمــرو
فرو ریخته» و تحلیلی بر سری فیلمهای پارک ژوراسیک
اختصاص یافته است و عالوه بر این ،گفتوگو با بهمن
فرمانآرا و حســن فتحــی از جملــه مطالب این شــماره
هســتند .همچنیــن در ایــن شــماره پرونــدهای درباره
کمدی سیاســی با نگاهی به آثار آرمانــدو یانوچی (مرگ
استالین) و مطالبی ویژه درباره ۹۰سالگی «متروپلیس»
اثر فریتز النگ ارائه شده است.

«دارکوب» بهروز شعیبی فرزند زمان خود نیست
«دارکــوب» بــه جــز ایــن تغییــر هویــت ناخواســته،
ایرادها یــی نیــز در شــخصیت پــردازی و الگــوی
نوشــتاری قصــه دارد .فیلــم دارای دو کارا کتــر اصلی
(روزبه و مهسا) و یک کارا کتر خا کستری نسبتا فرعی
(نیلوفــر) اســت کــه بیشــتر کارکــرد اهرمــی و فیزیکال
دارنــد .در وهله نخســت ،قصــه تابع روابط این ســه
کارا کتر اســت که قوام نمی یابد .انگیــزه های هر یک
از این ســه کارا کتــر بــرای ورود یــا مواجهه بــا فضایی
جدیــد ،کارآمــد نیســت؛ مهســا (ســارا بهرامــی) کــه
پروســه تــرک نــوزاد شــیرخوارش از منطق و اســلوب
نگارشــی کافی برخــوردار نبوده و پس از شــش ســال
بــا آن شــکل ســهم خواهــی در پــی جنجــال اســت و
روزبه (امین حیایی) هم که مدام غافلگیر می شود.
میان این دو کارا کتر ،باالنس دراماتیکی که به خلق
موقعیتهای پینگ پنگی بینجامد ،شکل نگرفته و
در نتیجه مخاطب با یک کارا کتر مهاجم به نام مهسا
مواجه است که بدون در نظر گرفتن روند جذابی در
ایده پــردازی ،در همان مســیری حرکــت میکند که
مخاطب از ابتدا به آن فکر کرده و تا پایان نیز بر همان
مدار حرکت می کند .این شــکل جلو بردن داســتان
دقیقــا بر مبنــای شــخصیت های ســاده و پراشــکال
آن ،رونــد کالســیکی را مــی پیمایــد کــه چنــدان بــا
الگوهای سینمای رئالیستی و طعنه های اجتماعی
همسو نیســت و همین سبب می شــود تا «دارکوب»

آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 -37879/43457اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در
خصوص پرونده اجرایی کالسه  962923ج  3/له عزت حمزئی و علیه آقای محمود حمزئی در
تاریخ 97/05/16ساعت 8:30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین
خیابان شهید نیکبخت جهت فروش ششدانگ ملکی به پال ک ثبتی شماره 1732/40بخش5
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای اصحاب
پرونده و ا کنون در تصرف مالکانه محمود حمزئی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری
به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین
خرید می توانند ظرف 5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه
داشتن 10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی
در جلسهمزایدهشرکتنمایند.پیشنهاددهندهباالترینقیمتبرندهمزایدهخواهدبودتسلیم
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت .محل مورد نظر واقع در
اصفهان خیابان حکیم نظامی ،خیابان شهید جوشقانی ،کوچه شهید علیرضایی ،شماره،79
کدپستی( 8175937431کروکی ذیل) مراجعه و ضمن بازدید و معاینه محل و بررسی انجام شده
گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد .موقعیت و مشخصات ملک :پال ک مورد اشاره
طبق ســند مالکیت شــماره ســریال  514592د  94دارای مســاحت معادل  435/63مترمربع
عرصه می باشد و یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آن (با توجه به سند مورد اشاره) در
ملکیت خانم عزت حمزئی (خواهان) است ،حدود اربعه پال ک با توجه به سند مالکیت مذکور،
شماال به طول  12/9متر دیواریست مشترک به شماره چهار فرعی باقیمانده ،شرقا دیواریست
به طول  33/07متر به پال ک  1732اصلی و جنوبا درب و دیوار به طول  12/9متر به کوچه و غربا
دیواریست به طول  34/47متر به شماره سه فرعی ،ساختمانی در دو طبقه با اسکلت فلزی و
دیوار باربر آجری و سقف تیر آهن و طاق ضربی احداث شده است .طبقه زیرزمین در تراز منفی
 1/5متربهصورتیکواحدمسکونیدارایاتاقخواب،سالن،آشپزخانهوسرویسبهداشتی،با
مساحتحدود 190مترمربعبادودربورودیوخروجیاز داخلپارکینگوحیاط،طبقههمکف
به صورت یک واحد مسکونی با مساحت حدود 240مترمربع در دو قسمت (در تراز  + 2/5دارای
اتاق خواب و نشیمن و سرویس بهداشتی و تراز  + 1/5دارای سالن و نشیمن و خواب و آشپزخانه
و پاسیو و سرویس بهداشتی) دارای دو درب ورودی و خروجی به سمت دستگاه پله و پارکینگ
و تراس ،پارکینگ در تراز  0/00همسطح حیاط و معبر جنوبی با مساحت حدود  50مترمربع می
باشدنمایخارجیساختمانوحیاطباآجرسفالآبسابو کفحیاطوپارکینگموزاییکفرش
و کف طبقه اول پارکت و سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها سرامیک فرش و سطوح داخلی
طبقات گچکاریورنگو کاغذدیواریبادربوپنجرهخارجیآلومنیومباشیشهتکجدارهدرب
داخلی چوبی و کابینت آشپزخانه طبقه همکف و طبقه اول ،mdfساختمان دارای انشعاب برق
و آب فاضالب و گاز شهری و سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد .در حال
حاضر به عنوان مسکونی مورد بهره برداری است .قدمت ساختمان بیش از سی سال می باشد
و با توجه به عقب نشینی پال ک شــرقی ،حداقل  1/5متر از سمت جنوب 0تعریض گذر جنوبی)
عقب نشینی دارد .نظریه کارشناسی :با توجه به موارد فوق و موقعیت محل ،مساحت عرصه و
اعیان،نوع کاربری،نوعساختمان،قدمتومطالبهمواردموثرجهتانجامموضوع،قیمتپایه
ششدانگ عرصه و اعیان پال ک مورد نظر بالغ بر بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دو
میلیاردوپنجاهمیلیونتومانبرآوردواعالممی گردد.در راستایاستعالمانجامشدهاز ادارهثبت
اسنادجنوبآقایمحمودحمزئینسبتبهسهمبه 5دانگوخانمعزتحمزئیرابهیکدانگ
از پال ک فوق مالکیت دارد و در اجرای ماده آیین نامه فروش امال ک مشاعی وجوه حاصله پس از
کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم هرکدام از مالکین تقسیم خواهد شد .م الف7460/
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 - 37880/43458اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در
خصوص پرونده اجرایی کالسه  964085ج  3/له آقای محمد رضا طاهری نجف آبادی و علیه
آقای آقای حسین فاتحی مبنی بر دستور فروش پال ک ثبتی 4999/16766بخش 5اصفهان در
تاریخ 97/05/16ساعت 11:30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین
شهیدنیکبختجهتفروشششدانگملکیبامشخصاتمندرجدر نظریه کارشناسی کهذیال
درج شده است ملکی طرفین و ا کنون در تصرف استیجاری آقای علی باقری تا تاریخ96/09/01
که تا 97/09/01تمدید شده می باشد .توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی
شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف
 5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن  10درصد بها
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه
مزایدهشرکتنمایند.پیشنهاددهندهباالترینقیمتبرندهمزایدهخواهدبودتسلیم

مجتبی
اردشیری

«دارکـوب» بـه عنـوان سـومین سـاخته «بهروز شـعیبی» ،اثـر رو به جلویی محسـوب نمی شـود؛ از
انـگاره هـای داسـتانی فیلـم کـه تابـع قواعـد کالسـیک داسـتان گویی اسـت کـه بگذریـم ،فیلمنامه
نتوانسـته اصـول یـک اثـر نئورئالیسـتی را در خـود متجلـی کنـد .کارگـردان معتقد اسـت یـک فیلم
رئالیسـتی صـرف سـاخته امـا بی بهرگـی فیلـم از پتانسـیل پیشـرفته روز و البته یکسـوکردن حجم
سـیاهی هـا بـا جامعـه امـروز سـبب شـده تـا اگـر از محیـط های بسـته گـرم خانـه و آن بـرج بزرگ
چیتگر بگذریم ،تمام نشانههای سینمای نئورئالیسم را در آن شاهد باشیم.

برخالف دو فیلم قبلی کارگردان (دهلیز و سیانور) فرزند
زمان خود نباشــد و به جز ظاهر شــیک ماجرا و ماشــین
شاس ـیبلند و آپارتمــان هــای بلنــد غــرب تهــران ،فیلم
علقه چنــدان دیگری به فضــای اجتماعی روز نداشــته
باشــد .در ایــن میــان ،حتــی آن شــکل صبــوری نیلوفر
(که بــا قصــد روشــنفکرانه شــکل گرفتــه) نیــز نمیتواند
در مقــام منجــی ایــن رابطــه خدشــه دار شــکل بگیــرد.
زمانی که ضعف رابطه دو کارا کتر اصلی فیلم در فضایی
کالســیک ،قابل حدس و شکســت خــورده مــی نماید،
روشنگریهای بهظاهر انتزاعی نیلوفر (مهناز افشار) آن
چنان گل درشت کار شده که به جز کارکرد واسطهگرانه
و تا حدودی چالش انگیز برای داستان ،تقریبا یک مهره
ســوخته بوده که تنها تداعیگر وضع امروز مردی اســت
که از همســر ســابق خود جدا شــده و حاال نمــی خواهد
زندگی آرام او به واسطه ورود یک زن جدید ،دستخوش
تغییراتی شود.
کارگردان و نویسندگان کار در حالی اثر خود را دارای یک

ملک مورد مزایــده پــس از پرداخت تمام بهــای آن صــورت خواهد گرفــت .اوصاف ملــک مورد
مزایده :ملک مورد نظر یک باب فروشگاه واقع در شهر اصفهان ،خیابان سعادت آباد ،نرسیده
به میدان بسیج ،مقابل هوانیروز ،واقع در ضلع شمالی خیابان ســعادت آباد است که ا کنون با
نام تجاری پانامرا است که جهت نمایشگاه اتوموبیل اســتفاده می شود .این ملک شامل یک
زیرزمین به متراژ  168متر مربع که جهت پارکینگ خودروها اســتفاده می شود و دسترسی آن از
کوچه ضلع شــمالی پال ک می باشد طبقه همکف شــامل فروشــگاه به متراژ  168مترمربع و یک
آبدارخانه و حیاطی در قسمت شمالی است .طبقه اول که شــامل یک واحد مسکونی به متراژ
 72مترمربع است که دسترسی آن از داخل حیاط با دستگاه پله فلزی می باشد .طبقه همکف
دارای درب های شیشه ســکوریت مجاور پیاده رو ،خیابان،کف فروشگاه از جنس سنگ پال ک
چینی ،دیوارها تا ارتفاع 1/2از سنگ پال ک چینی الیگودرز و ما بقی گچ و رنگ تا باال ،سقف ها گچ
بری و دارای انشعابات آب ،گاز و برق سه فاز سیستم سرمایشی کولر آبی گرمایشی بخاری گازی
پارکینگ با ارتفاع حدود  2متر که بازسازی نشده که از سنگ کریستال و انتهای ضلع شمالی آن
شامل سرویس بهداشتی و موتورخانه اســت که به صورت متروکه میباشند دیوار حیاط از آجر
نمای  3سانتی و دارای یک درب ماشین رو یک درب نفررو به کوچه شمالی می باشد در ضمن
قدمت ساختمان بیش از  30سال می باشد .مشخصات ثبتی ملک :این ملک ششدانگ یک
باب فروشگاه به استثناء ثمینه اعیانی سه بیستم ،به مساحت 228/5مترمربع به شماره ملک
 4999/16766و شــماره ثبت  206997صفحه  18از دفتر  1129به مالکیت آقای حسین فاتحی
می باشد .ارزیابی با توجه به میزان عرصه و اعیان ،ارزش تجاری ،موقعیت ملک ،شرایط کنونی
بازار و سایر عوامل تاثیر گذار و با توجه به کسر بهای ثمنیه اعیانی سه بیستم ،این ملک به مبلغ
 29/800/000/000ریال (بیســت و نه میلیارد و هشــتصد میلیون ریال) معادل 2/980/000/000
تومان ارزیابی می گردد .مطابق استعالم انجام شــده مقدار  9/283حبه به نام آقای طاهری و
ما بقی بنام آقای حسین فاتحی بوده و وفق ماده 10آیین نامه فروش امال ک مشاع وجوه حاصل
از فروش پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی به نسبت ســهم هریک از مالکین کسر خواهد
شد .م الف7459 /
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 -37881/43459اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961828ج 4/له خانم مهری رضایی و علیه ورثه آقای سعید
چگونیان-1وجیههزاهدی-2صدیقهچگونیان-3میناچگونیان-4مهدیچگونیانمبنیبر
مطالبه مبلغ 2084442836ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در
تاریخ 97/5/15ساعت 11/30صبحدر محلاجرایاحکامدادگستریاصفهانطبقهزیرزمینخ
شهیدنیکبختجهت 18حبهمشاعاز 72حبهسهماالرثبهاستثنایسهمزوجهبامشخصات
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم عباسعلی چگونیان و ا کنون
در تصرف مالکانه ورثه می باشد .توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار می نماید .طالبین خرید می توانند ظرف
 5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن  10درصد بها
به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده
شــرکت نمایند .پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایــده خواهد بود تســلیم ملک مورد
مزایده پــس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت .اوصاف ملک مــورد مزایده :محل
مورد نظر به آدرس اصفهان خ امام خمینی ک دکتر علی شریعتی کوچه شماره  18بن بست رفاه
کدپستی  8189636991الی  8189636993عبارت است از یک باب منزل مسکونی دو طبقه با
قدمت بیش از سی سال که مساحت عرصه آن حدود  200مترمربع و متراژ اعیانی  245مترمربع
می باشد و طبقه اول آن بازسازی شده است به نحوی که نمای خارجی ساختمان از سمت بن
بست رفاه آجر لفتون به صورت سروبر می باشد ولی از سمت حیاط ،نمای طبقه همکف سنگ
سفیدهفتسانتیولینمایطبقهاول،آجر 5/5سانتینمابهصورتنمایبرمیباشدوپنجره
های طبقه اول از نوع آلومنیوم است .سیستم سازه ای ساختمان به صورت مختلط بوده و هم
شناژ افقی و هم سقف تیرآهن و آجر مشاهده می شود .طبقه همکف دو خوابه به همان صورت
قدیمی باقیمانده است و درب و پنجره های خارجی آن پروفیل آهنی و نما ترکیب سنگ هفت
سانتی و آجر نما و کف حیاط موزاییک حیاطی است سطوح داخلی شامل گچ و خا ک و سفید
کاری و رنگ آمیزی بوده و در حمام و توالت و آشپزخانه از کاشی و سرامیک استفاده شده است و
کابینت آشپزخانهفلزیاستوسیستمسرمایش کولرآبیوسیستم گرمایش،بخاری گازیبوده
و آب و فاضالب و برق و گاز برقرار می باشد .طبقه اول بازسازی شده و مثل همکف دو خوابه است
پنجره های خارجی آلومنیومی و سیستم سرمایش کولر آبی ولی سیستم گرمایش آن پکیج بوده
و کابینت آشپزخانه ام دی اف می باشد انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز برقرار است .با عنایت
به توضیحات فوق االشــعار و ملحوظ نمودن جمیع جهات و مولفه های موثر در موضوع و ذکر

وابستگی شــدید به انگاره های اجتماعی می دانند که
اثــر آنها بــا آن قاب هــای مدیــوم و النگ شــات و فضای
مسطحی که به تصویر می کشــد ،دو قطب اصلی دارد :
مادرانگی و اعتیاد.خیلی جالب اســت که هر یک از این
دو قطب ،تنها در اندازه های کالمی مورد اســتفاده قرار
گرفته و آن ایده آل اصلی برای بهره مندی های تماتیک
قطب های داســتانی ،به دست نیامده اســت.در واقع
جنــگ اصلــی بــر روی مادرانگــی اســت و بهانــه چنیــن
وضعیتی ،اعتیاد کارا کتر مهساست.
یکــی دیگــر از دالیلی که ســبب می شــود تــا ســومین اثر
«بهروز شــعیبی» یــک اثر اجتماعــی نباشــد و فاصله ای
کیلومتری با دو ساخته قبلی وی داشته باشد ،استفاده
ابــرازی و در حــد دیالــوگ از دو قطــب اصلی داســتانش
اســت.ما از اعتیــاد ،تنهــا یــک ظاهــر درب و داغــان می
بینیم و از مادرانگی نیز یک ســهمخواهی کالســیک که
با آن سر و شــکل رنگ و رو رفته اش ،تنها در اندازه های
شعاری ،نازل مانده است.

در میــان ایــن همــه بــی هویتــی و البتــه نبــود تدابیر
روایــی ،دو اتفــاق خــوب در فیلــم شــکل می گیــرد :
میزانسنهای متبحرانه که در فضاهای النگشات
انبوه فیلم و البته مدیوم شــات ها ،جلوه گریهای
خاصــی داشــته و کارگــردان بــه خوبــی توانســته
هارمونی خالقانه ای میان اتمســفر محیط و فضای
روایــت شــکل دهــد .یــک هارمونــی جــذاب کــه نــه
فضا را ســنگین نشــان می دهــد و نه اجــازه می دهد
جلوههای ناتورالیستی ســکانس ها بر فضای رابطه
مســتولی داشــته باشــد .برای نمونه می توان به آن
ســکانس ســیال کنــار دریاچه اشــاره کــرد کــه نمونه
آســان بهره گیری و هارمونی از طبیعت است و البته
شکل تقریبا دشوار آن را می توان در سکانس بارانی
بیرون کــردن مهســا از ماشــین روزبه دانســت که در
هر دو شــکل ،کارگردان با هوشــمندی های خاصی
توانســته اســتحصال شــاعرانه ای را از این فضاها به
عمل آورد.
نمونه دوم اما بازی درخور تحســین «ســارا بهرامی»
است که توانست با این نقش آفرینی ،روح جدیدی
در نمونــه هــای کــم تعــداد زن معتــاد در ســینمای
ایران بدمد.جســارت پرداختن بــه زن معتاد دراین
فیلم ســبب شــد تا بهرامی با یک ایده گیری صحیح
و کاربردی ،حاال دیگر طرازی باشــد بــرای یک بازی
زنانه در نقش معتاد.

این نکته که به دلیل عدم ارایه سند مالکیت و گواهی پایان ساخت ،مبنای ارزیابی ،اندازه گیری
محلیبودهاستارزش کلششدانگملکفوقشاملعرصهواعیانیوانشعاباتو کلیهحقوق
متعلقه با کاربری مسکونی و متراژهای فوق الذکر مبلغ  14/320/000/000ریال (چهارده میلیارد
و سیصد و بیست میلیون ریال) ارزیابی و اعالم می گردد .ارزش 18حبه سهم االرث محکوم علیه
به استثنای بهای ثمنیه سهم زوجه متوفی به مبلغ 1/080/000/000ریال ارزیابی می گردد.
-1کمپرسور باد (پمپ باد ســاخت کدخدایی با مخزن  250لیتری)  6000000ریال شش میلیون
ریال
-2ساب رومیزی تک فاز ساخت محک به ارزش  650000ریال ششصد و پنجاه هزار ریال
-3دریل دستی تک فاز به ارزش  450000ریال چهارصد و پنجاه هزار ریال
-4سنگ رومیزی ساخت البرز به ارزش  800000ریال هشتصد هزار ریال
-5دریل ستونی ساخت چین با قطر کارگیری  mm25به ارزش 7000000ریال هفت میلیون ریال
-6سوپاپ تراش ساخت انگلستان به مارک  black & deckerبا تجهیزات جانبی  40000000ریال
چهل میلیون ریال
-7جعبــه آچــار بکس ســاخت یوگوســالوی بــه انضمــام  20عدد متــه و  5دســت ســیم فوالدی
 30/000/000ریال سی میلیون ریال
-8یک دستگاه ماشین تراش ساخت روسیه  60/000/000ریال شصت میلیون ریال
-9یک دســتگاه ماشــین ســیت تراش ایرانی با تجهیزات جانبی  270/000/000ریال دویســت و
هفتاد میلیون ریال
-10یک دســتگاه کف تراش ســاخت تکنو گســتر ســال  150/000/000 1385ریال یکصد و پنجاه
میلیون ریال  /جمع کل ده ردیف  564900000ریال پانصد و شصت و چهار میلیون و نهصد هزار
ریال .م الف7453 /
شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال منقول
 - 37882/43460اجــرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای
در خصوص پرونده اجرایی کالســه  962478ج  2/له آقای جعفر ســاطع بــا وکالت خانم اعظم
ابراهیمی و علیه آقای عباس صمیعی نژاد مبنی بر مطالبه مبلغ  1/277/399/072ریال بابت
محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حــق االجرای دولتــی در تاریخ  97/5/16ســاعت  9/5صبح
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق  15جهت فروش یک دســتگاه
کامیون کشنده به شماره انتظامی  727ع  14ایران  13که توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل
ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد .طالبین خرید می
توانند ظرف  5روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی اصفهان پارکینگ امین کالنتری  24امیر کبیر
اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن  10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشنهاددهنده
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن
صورت خواهد گرفت .لیســت اموال مورد مزایده :یک دســتگاه کامیون کشــنده ولوو اف اچ 12
نارنجی مدل 86به شماره انتظامی 727ع 14ایران 13به شماره موتور  570239و شماره شاسی
 867692به همراه تانکر کاالبرین فابریک آلمانی دارای اتاق اسکان و رنگ فابریک بوده و تنها از
ناحیه الستیک ها مستهلک می باشد که نظر اینجانب برآورد و قیمت براساس شرایط خودرو
و عرف بازار به مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان ارزیابی گردیده ضمنا با توجه به قرار داشتن
تحت پیمان شرکت نفت و دارا بودن عضویت و دفترچه بارگیری (سوخت) ارزش تقریبی امتیاز
به مبلغ یکصد میلیون تومان به مبلغ قیمت گذاری کامیون اضافه می گردد .م الف7436/
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 - 37883/43461اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 962433ج  /چهارم له آقای سید محمدرضا ،خدیجه ،لیال،
صدیقه ،منصوره ،سید علیرضا ،نوربخش دهکردی و مهین صناعی با وکالت آقای شهاب نیلی
احمدیوعلیه-1محمدنصراصفهانی-2مرتضینصراصفهانی-3زهراحسینیمبنیبرمطالبه
مبلغ 1/229/186/700ریالبابتمحکومبهوهزینههایاجراییوحقاالجرایدولتیدر تاریخ
 97/5/15ساعت  8/5صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان ،خ شهید نیکبخت،
طبقه زیرزمین ،جهت فروش  5/90حبه مشاع از  72حبه ششدانگ ملکی با پال ک ثبتی 5061
فرعی از  4اصلی بخش  14اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده
است ملکی آقای محمد نصر اصفهانی و ا کنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط
کارشناس رسمی به شــرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده
برگزار نماید .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از

جرمی رنر با جیمی فا کس
جلوی دوربین
در فیلمــی کــه نخســتین تجربــه کارگردانــی تــاد
مکفارلند خواهــد بــود ،جرمی رنــر نقشآفرینی
میکنــد .تــاد مکفارلیــن ،هنرمنــد کمیــک،
نخســتین تجربــه کارگردان ـیاش را در پــروژهای
انجــام میدهــد کــه خــودش نویســنده آن
است.
در ایــن فیلــم کــه بــا عنــوان «اســپاون» ســاخته
میشود،جرمیرنروجیمیفا کسبازیمیکنند.
فیلمنام ه این فیلم را هم مکفارلین با اقتباس از
یکی از کمیک بوک هایش نوشته است.
وی که تصویرگر آثار ک میک نیز است با این پروژه
نخســتین تجربــه کارگردان ـیاش را ثبــت میکند.
فا کــس در ایــن فیلــم در نقــش آل ســیمونز بــازی
میکند؛ ماموریسیاهپوست کهبهاوخیانت کرده
و کشــته شــده اســت و روح او به دلیل اینکــه افراد
بی گناهی را کشته ،راهی جهنم میشود .اما او با
شیطان قراردادی میبندد که به او اجازه میدهد
به زمین بازگردد و همسرش را ببیند ،اما پنج سال
از زمــان مــرگ او گذشــته و همســرش تغییــر کرده
اســت.در این فیلم جرمی رنر در نقش یک پلیس
خوب ظاهر میشود که با افسرهای فاسد احاطه
شــده و در عین حال شــخصیت او نقشی کلیدی
در ایــن کمیــک دارد .ایــن بازیگــر نامزد اســکار در
نقش بازرس «توویچ» ویلیامز بازی می کند.
در مــاه می جیمــی فا کس بــرای نقــش اصلی این
فیلم انتخاب شده بود.برای تولید این فیلم پاییز
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.از این کمیــک پیشتر
در ســال  ۱۹۹۷فیلمی بــا بازی مایکل جــای وایت
ساخته شده بود.

ملک بازدید و با همراه داشتن 10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند .پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
هزینههایاجراییبرعهدهمحکومعلیهمیباشد .اوصافملکموردمزایده:مشخصاتملک:
این ملک به صورت یک قطعه زمین در منطقه ای با بافت مسکونی واقع در اصفهان ،کنار گذر
خیابان خیام مابین خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر کوچه بهرام ( ،)32روبروی ساختمان آرا ،سمت
شمال کوچه ،کدپستی  8185797954می باشد .مساحت آن مطابق سند سیصد و شصت و
نه و پنجاه و نه صدم مترمربع ( )369/59با مالکیت محمدنصر اصفهانی فرزند مرتضی با شماره
ملی 1130025667است .با توجه به نکات فوق و با فرض صحت اسناد ارایه شده انطباق مدارک
با مشخصات ملک مانند موقعیت محلی و همچنین تطبیق حدود و مشخصات و عدم تداخل
در پال کمجاورونیزبافرضعدمهرگونهمنعیجهتانجاممعاملهولحاظنمودنقیمتروز بازار
و جمیع جهات موثر در موضوع ،ارزش ششــدانگ ملک مزبور را  15/000/000/0000ریال معادل
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعالم می نماییم در نتیجه ارزش 5/90حبه مشاع آن
به مبلغ  1/229/186/700ریال ارزیابی که مقدار (دویست و هشتاد هزارم) ( )0/280حبه مشاع
آن به مبلــغ  58/532/700ریال بابت حق االجــرای دولتی و مقدار  5/62حبه مشــاع به مبلغ
 1/170/654/000ریال بابت مطالبات محکوم لهم ارزیابی می گردد .م الف7434 /
شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان
آ گهی مزایده اموال غیر منقول
 - 37884/43462اجرای احکام حقوقی شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده
ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه  961950ج 6/له آقــای حامد ال لــه زار و علیه خانم آرزو
اصالنی مبنی بر مطالبه مبلغ  535626792ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق
االجرای دولتــی در تاریــخ  97/5/15ســاعت  10/5صبح در محــل اجرای احکام دادگســتری
اصفهان ،خ شــهید نیکبخت ،طبقه زیرزمین ،جهت فروش  12/854حبه مشــاع از  72حبه
ششــدانگ ملکی با پال ک ثبتی  8456فرعی از  14458اصلی بخش  5اصفهان با مشــخصات
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی خانم آرزو اصالنی و ا کنون در تصرف
مالکانه نامبرده می باشــد توســط کارشناس رســمی به شــرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد .طالبین خرید می توانند ظرف  5روز قبل از
جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن  10درصد بها به صورت
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شــرکت
نمایند .پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده
پس از پرداخت تمــام بهای آن صــورت خواهد گرفــت .هزینه هــای اجرایی بر عهــده محکوم
علیه می باشــد .اوصاف ملک مــورد مزایــده :در خصوص ارزیابــی وثیقه ملکی بــه پال ک ثبتی
 14458/8456واقــع در بخش  5اصفهان به اســتحضار می رســاند :در معیت حامــل نامه از
محل ملک به آدرس اصفهان خیابان کاوه کوچه رســتگار بن بست  17شهریور مجتمع پارک
با کدپســتی  8138983187بازدیــد به عمل آورده و پس از بررســی اســناد و و مــدارک ابرازی و
معاینه فنــی محل نظریــه ارزیابی زیــر تهیه و بــه حضورتان ایفاد مــی گردد .مشــخصات ثبتی
ملک 14458/8456 :مفــروزی و مجزا از  12818قطعه  8456بخش  5شــمال غرب اصفهان
شماره ثبت  59771صفحه  266دفتر امال ک  289طبقه  3سمت جنوبی نوع ملک آپارتمان
منضومات پارکینگ به مساح 11/5و انباری به مساحت 14/42شماره سریال سند مالکیت91
هـ 432183اصلی به بنام آرزو اصالنی کلوری نوع و میزان مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ
عرصــه و اعیان .مشــخصات ملک :کاربری مســکونی تعــداد طبقات مجتمــع  4روی همکف
عرصه مشاعی 300مترمربع اعسان 109/36مترمربع نوع اسکلت بتنی نوع سقف تیرچه نمای
خارجی آجر و سنگ سطوح داخلی رنگ و نقاشی درب و چهارچوب داخلی چوبی و فلزی درب
و پنجره خارجی آلومنیومی پوشــش آشپزخانه حمام و ســرویس بهداشتی سرامیک کابینت
ام دی اف سیستم سرمایشــی کولر آبی سیســتم گرمایشــی رادیاتور به اضافه بخاری پوشش
کف ســاختمان ســرامیک تعداد انشــعابات گاز یک مشــترک کنتور تعداد انشــعابات برق یک
کنتور مجزا تعداد انشعابات آب و فاضالب یک کنتور مشترک مشــخصات  / 6:36185ارزش
ملک :با عنایت به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و
احوال و مولفه های موثر در ارزیابی من جمله موقعیت محلی متراژ عرصه و اعیان کاربری نوع
مصالح قدمت و عرف بازار ارزش شــش دانگ پال ک فــوق الذکر در زمان بازدیــد جمعا به مبلغ
 3/000/000/000ریال معادل ســیصد میلیون تومان تمام ارزیابــی و اعالم می گردد .در نتیجه
ارزش  12/854حبه مشــاع آن به مبلــغ  535626792ریال ارزیابی که مقــدار  12/824حبه
مشــاع آن به مبلغ  534374292ریال بابــت مطالبات محکوم له و مقــدار  30درصد آن که به
مبلغ  1/252/500ریال بابت حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد .م الف7429 /
شعبه ششم اجرای احکام حقوقی اصفهان

