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فیلمهای اکران نوروزی اعالم شد

«زندانیها»« ،متری شیش و نیم»« ،غالمرضا
تختی»« ،چهار انگش��ت»« ،رحم��ان »۱۴۰۰
و«پیشونی سفید  »۳فیلمهایی هستند که برای
اکران نوروزی انتخاب شدند.به گزارش فارس،
اسامی نهایی فیلمهای اکران نوروزی ،چهارشنبه
 ۲۲اس��فند مشخص ش��د و سخنگوی شورای

صنفی نمایش این فیلمها را بدین شرح معرفی
کرد«:زندانیها» به کارگردانی مسعود ده نمکی
به سرگروهی سینما آزادی«،متری شیش و نیم»
به کارگردانی سعید روستایی به سرگروهی سینما
آس��تارا«،غالمرضا تختی» به کارگردانی بهرام
توکلی به س��رگروهی س��ینما استقالل«،چهار

تلویزیون
«شش قهرمان ونصفی»
به شبکه پنج رسید

س��ریال «ش��ش قهرمان و نصف��ی» با
موضوع حمای��ت از کاالی ایرانی در ایام
نوروز از ش��بکه پن��ج روی آنتن می رود.
ب��ه گزارش فارس ،علی رغم اینکه اعالم
شده بود در ایام نوروز بناست  3مجموعه
«ن.خ»« ،ب��ر س��ر دوراه��ی» و «زوج یا
فرد» از تلویزیون پخش شود و «عطسه»
ب��ه کارگردانی مهران مدیری که پیش از
این در ش��بکه نمایش خانگی توزیع شده
نیز روی آنتن شبکه پنج خواهد رفت ،اما
در آخرین روزهای منتهی به س��ال اعالم
شد که پخش «شش قهرمان و نصفی»
هم در دس��تور کار شبکه پنج قرار گرفته
اس��ت.این س��ریال به کارگردانی حسین
قناع��ت در ژانر طنز خانوادگی به موضوع
حمای��ت از تولید ملی و کاالی ایرانی می
پردازد«.شش قهرمان و نصفی» با حمایت
س��یمافیلم تولید شده و اولین و مهمترین
هدف��ی که این س��ریال دنب��ال میکند،
تش��ویق تمامی هم وطنانمان برای خرید
کاالی ایران��ی و حمای��ت از تولید ملی با
زبان طنز است.اکبر عبدی ،شهرام قائدی،
بیژن بنفش��ه خواه ،به��اره رهنما ،ارژنگ
امیرفضلی ،رؤیا میر علمی ،نادر سلیمانی،
رامین ناصر نصی��ر ،امیر غفارمنش ،حامد
هایدی ،حسین رفیعی ،س��اناز سماواتی،
عباس محبوب ،علیرض��ا درویش ،حامد
آهنگی ،مرتضی زارع ،نفیسه روشن ،نادیا
فرحی و علی عبدالش��اهی نی��ز از جمله
بازیگران این مجموعه طنز هستند.
محمودی فرید :خوشحالم در این
زمان و با این نقش شناخته شدم

«اینکه من توانس��تهام نق��ش یک جانباز
را به خوبی به تصویر بکش��م یا نه به نظر
مردم بستگی دارد .اما تمام تالشم را کردم
که اضاف��ه کاری نکنم و کار کلیش��های
ارائه ندهم ،س��عی ک��ردم کاراکتری که از
هادی که جانباز است به تصویر میکشم
ب��ا جانبازهای��ی ک��ه در این س��ال ها از
تلویزیون و س��ینما دیده ایم متفاوت باشد
و این که در نهایت موفق ش��دهام یا نه را
مردم باید بگویند».حسام محمودی فرید،
بازیگر سریال تلویزیونی «لحظه گرگ و
میش» درباره تجربه بازی در این سریال و
همکاری با همایون اسعدیان به ایسنا گفت:
همکاری با همایون اسعدیان اتفاقی است
که نمیتوان از آن گذشت و با اشتیاق تمام
آن را پذیرفتم.وی اف��زود :پس از مدتها
س��ر کاری حاضر ش��ده بودم ک��ه هرروز
صبح دکوپاژ داشتیم و از این ماجرا سوپرایز
میش��دیم .چون فکر میکردیم نسل این
آدمها ،این رفتاره��ا و این میزان حرفهای
بودن در کار تمام ش��ده اس��ت .محمودی
خاطرنش��ان کرد :آقای اسعدیان بینظیر
بود و خیلی راحت میش��د ب��ا او حرف زد
و ش��نوای هم��ه ایدههای خوب ب��ود .او
دست بازیگران را برای انجام کارهایشان
باز میگذاش��ت و در نهایت آنها را اصالح
میکرد و نکتههایی که تذکر میداد بسیار
مه��م و قابل تأمل ب��ود .در کل همکاری
با همایون اس��عدیان تجربه فوق العاده و
درخشانی بود.این بازیگر جوان درباره نقش
«هادی» در این سریال گفت :فکر میکنم
وقتش این زمان بوده و خواس��ت خدا این
بود که در سریال «لحظه گرگ و میش»
این اتفاق و دیده شدن برایم بیفتد .بسیار از
این موضوع راضی و خوشحالم که با این
نقش و در این زمان ،مردم من را شناختند.

اخبار
پیام محمدعلی کشاورز برای
روز ملی هنرهای نمایشی

انگش��ت» ب��ه کارگردانی حام��د محمدی به
سرگروهی س��ینما زندگی«،رحمان  »۱۴۰۰به
کارگردانی منوچهر هادی به سرگروهی سینما
ایران«،پیشونی سفید  »۳به کارگردانی سیدجواد
هاشمی به سرگروهی سینما فرهنگ،این فیلمها
از  ۲۵اسفند روی پرده میروند.

 ۱۸تا  ۲۳فروردین ۱۳۹۸

بانوان نخبه قرآنی جهان اسالم در تهران باهم رقابت میکنند

گ�روه فرهنگ�ی  :مس��ابقات بینالمللی
قرآن بانوان  ۱۸تا  ۲۳فروردینماه ۱۳۹۸
باحضور بانوان نخبه قرآنی جهان اسالم
در تهران برگزار میشود.
به گ��زارش فارس ،نشس��ت هماهنگی
کمیته بانوان س��ومین دوره مس��ابقات
بینالمللی ق��رآن بانوان جهان اس�لام
با حضور حجتاالس�لام سیدمصطفی
حس��ینی رییس ستاد برگزاری این دوره
از مس��ابقات به منظور هماهنگی نهایی
عوامل برگزارکننده مسابقات در ساختمان
مهر سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار
شد.در این نشس��ت که با حضور دست
ان��درکاران فن��ی ،محتوای��ی و خبری
سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن
کریم بانوان برگزار ش��د ،حسینی اظهار
کرد :حال که قرار اس��ت در مس��ابقات
بینالمللی قرآن میزبان افرادی باش��یم
که برای نخس��تینبار به ایران اسالمی
س��فر میکنند و با فرهنگ ما آش��نایی
ندارن��د ،باید بیش از ه��ر زمان دیگر در
پذیرایی بیعیب و نقص از آنها کوش��ا
و دغدغهمن��د باش��یم.رییس مرکز امور
قرآنی س��ازمان اوقاف اضافه کرد :باید
مراقب باشیم به اسم نظام ،کاری نکنیم
که اختاللی در رقابتها و نیز میزبانی از
مدعوین رخ دهد.وی با اشاره به سومین
تجربه برگ��زاری مس��ابقات بینالمللی

قرآن کری��م در بخش بان��وان در دوره
پیش رو ،تصریح کرد :در س��ومین دوره
این رقابته��ا وظایف و رس��الت ما در
برگزاری هر چه بهتر و بینقصتر بیشتر
اس��ت تا هم خالءه��ای دو دوره قبل را
نداش��ته باش��یم و هم از بروز خالءها و
کاستیهای جدید و احتمالی جلوگیری
کنیم.حجتاالسالم حسینی با تأکید بر
لزوم تالش حداکث��ری برای جلوگیری
از بروز اختالالت و نقصهای احتمالی،

ابراز کرد :در انجام کارها نباید به حافظه
اکتفا کنیم بلکه باید انجام هر امری را به
صورت مرحله به مرحله و در فرآیند روی
کاغذ داشته باشیم و میزان پیشرفت آن
را بدانیم.وی با ابراز خرسندی از اخالق
و وج��دان کاری خواه��ران ش��اغل در
بخ��ش قرآنی س��ازمان اوق��اف و امور
خیری��ه ،بیان ک��رد :به دلی��ل در پیش
بودن تعطیالت نوروزی ،فرصتهای ما
محدود اس��ت لذا نبای��د کارها را به بعد

در سال ۲۰۲۱

«تاموجری»جدیدبهسینماهامیآید

کمپان��ی برادران وارنر در س��ال  ۲۰۲۱دو فیلم
تا ِ ِوی» و «تام
«خیابان سسِ یم» با بازی «آن َه 
و جری» را روانه سالنهای سینما خواهد کرد.
به گ��زارش فارس به نقل از هالی��وود ریپورتر،
کمپان��ی برادران وارنر در س��ال  ۲۰۲۱دو فیلم
تا ِ ِوی» و
«خیابان سسِ ��یم» ب��ا بازی «آن َه�� 
«تام و جری» را روانه س��النهای سینما خواهد
کرد.فیل��م ب��رداری «خیابان سسِ ��یم» در ماه
ژوئن آغاز میش��ود .فیلمنامه این پروژه که در
ژانر موزیکال ساخته میش��ود توسط «کریس
گال ِتا» نوشته شده است.فیلم «تام و جری» که
بر مبنای همان فیلم کالس��یک که برای اولین
بار توس��ط «ویلیام هانا» و «جوزف باربِرا» و در
س��ال  ۱۹۴۰ساخته شد ،با همین عنوان توسط
«تیم اس��توری» خلق میشود .تام و جری یک
مجموعه کارتونی کمدی آمریکایی اس��ت که
توسط ویلیام هانا و جوزف باربرا در سال ۱۹۴۰
ساخته شده اس��ت .در این سری فیلمها تمرکز
روی رقابت بین ش��خصیتهای تام ،یک گربه
و جری ،موش اس��ت .بس��یاری از قس��متها
همچنی��ن دارای چندی��ن ش��خصیت تکراری
هستند.هانا و باربری در سالهای اولیه خود۱۱۴ ،

از نوروز موکول کرد بلکه هر میزان که
میش��ود باید کار را با جدیت پیش برد.
حجتاالسالم حسینی با تأکید بر لزوم
توجه به مس��ائلی که میتواند بر کارایی
نیروی انسانی در مسابقات تأثیر بگذارد،
گف��ت :برای هر نیرو ،ب��دل و جایگزین
داشته باش��ید تا در صورت بروز اتفاقات
احتمالی ،کارها معطل اش��خاص نشود
و با هم��ان کیفیت مدنظ��ر پیش رود.
رییس ستاد سیوششمین دوره مسابقات

بینالملل��ی ق��رآن کری��م با اش��اره به
برگزاری جش��ن ب��زرگ قرآنی نظام در
این رقابتها ،خاطرنش��ان کرد :در کنار
آمادگیهای سختافزاری و نرمافزاری،
برای برگزاری هرچه بهتر و باش��کوهتر
این مس��ابقات به تقویت بنیه معنوی و
آمادگی روحی هم نیاز داریم لذا س��عی
کنید کارها را با توس��ل به قرآن و اهل
بی��ت(ع) و ذکر و دعا آغاز کرده و پیش
ببرید ت��ا این بخ��ش از کار هم تأمین
شود.
بنابر این گزارش ،در ابتدای این نشست
ک��ه در آن ش��رح وظای��ف نهایی اعضا
مرور شد ،رییس کمیته و نیز مسئوالن
دو کمیته فنی و محتوایی سومین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن کریم از روند
انتخ��اب ش��رکتکنندگان ،برگ��زاری
مج��ازی مرحله مقدمات��ی ،برنامههای
پیشبینی ش��ده ب��رای ای��ام برگزاری
رقابته��ا و  ...گ��زارش ارائه کردند که
بیش از پیش حرکت این مس��ابقات به
س��وی کیفیگرایی و تبدیل شدن ایران
اسالمی به قطب قرآنی در جهان اسالم
را نش��ان میدهد.گفتنی است ،سومین
دوره مس��ابقات بینالملل��ی قرآن کریم
بانوان از  ۱۸تا  ۲۳فروردینماه با حضور
نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان
در تهران برگزار می شود.

سعدی :احتمال دارد «بچهمهندس» را یک چهره بازی کند

قسمت تام و جری را برای مترو گلدوین مایر از
 ۱۹۴۰تا  ۱۹۵۸تولید کردند .در طول این زمان،
هفت جایزه اسکار برای فیلم کوتاه انیمیشن به
دس��ت آوردند .پس از آنکه استودیوی کارتونی
 MGMدر س��ال  ۱۹۵۷بسته شدMGM ،
ای��ن مجموع��ه را با ژن دییچ دوب��اره احیا کرد
و  ۱۳ت��رم ت��ام و جری را ب��رای رامبراند فیلم
از  ۱۹۶۱تا  ۱۹۶۲به پایان رس��اند .س��پس تام
و جری ب��ه عنوان بزرگترین س��ری فیلمهای
انیمیش��ن متحرک آن زمان ،با آهنگس��ازی
چاک جونز  ۳۴قسمت دیگر بین سالهای ۱۹۶۳
تا  ۱۹۶۷تولید کرد .سه قسمت نیز پس از آن و
با عناوین «قصر مانون» در سال « ،۲۰۰۱کاراته
گاردین» در سال  ۲۰۰۵و «ماجراجویی جذاب»
در س��ال  ،۲۰۱۴که مجموع س��ری فیلمهای
«تام و جری» به رقم  ۱۶۴رس��ید.در این میان
همچنین تولیداتی خارج از آن سری تولیدات با
عنوان «ت��ام و جری نمایش» ( ،)۱۹۷۵نمایش
کمدی تام و ج��ری (« ،)۱۹۸۲_۱۹۸۰کودکی
تام و جری» (« ،)۱۹۹۳_۱۹۹۰تام و جری تئز»
( ،)۲۰۰۸_۲۰۰۶و ت��ام و جری نمایش (۲۰۱۴
تا کنون) تولید شده است.

فصلسوم«بچهمهندس»بعدازنوروزساختهمیشود

کارگردان سریال «بچهمهندس» با اعالم این خبر
بعد از تعطیالت نوروز پیشتولید فصل سوم این
سریال شروع میش��ود ،گفت :گالیهام این است
که «بچه مهندس »۲را زود قضاوت کردند مگرنه
«کودکهمسری» در کار نبود.به گزارش تسنیم،
«بچهمهندس» فص��ل اول خودش را در ایام ماه
مب��ارک رمضان گذراند و بع��د از چند ماه با یک
فصل جدید به کنداکتور شبکه دو برگشت .اما به
تعبیر بسیاری از منتقدین نتوانست آن جاذبه اولی
را در مخاطب ایجاد کند و حتی پای حواشی هم
باز شد .روانشناس��ان و جامعهشناسان نام حاشیه
«بچهمهندس» را کودک همس��ری گذاش��تند.
علی غفاری کارگ��ردان این مجموعه تلویزیونی
دلیل ضعف فصل دوم «بچهمهندس» نس��بت
به فصل اول را نوع س��لیقه مخاطب دانست و به
خبرنگار خبرگزاری تسنیم ،گفت« :بچهمهندس»
دوم از یک ضعیفتر اس��ت و این را کارشناسان
گفتهاند؛ قطع ًا این نظریه را قبول ندارم .اما ش��اید
این تحلیلها در راس��تای یک نوع سلیقه باشد.
س��لیقهای که هم مخاطب و ه��م منتقد دارند و
دیالوگه��ا و صحنههای جذاب ب��ا کاراکترهای
کودک را بیشتر میپسندند .زمانیکه ما در فصل

اول «بچهمهندس» روایتی از فصل کودکی “جواد
جوادی” داش��تیم جذابتر بود ولی هرچه سن به
دوران نوجوانی و بعد جوانی میرسد این شیرینیها
و جذابیتها کمتر و اتفاقات و موقعیتها جدیتر
خواهد شد.وی درباره حاشیههایی که برای سریال
«بچه مهندس» بوجود آمد ،تأکید کرد :به نظرمن
ی هجمهپراکنی انجام
زود قضاوت ش��دیم .برخ 
دادند که «بچهمهندس» موضوع کودکهمسری
را مطرح میکند و این اتفاق برجسته شد .در حالیکه
سریال ما به این موضوع نپرداخت؛ چرا که کودک
همسری یعنی یک مرد میانسال با یک کودک 9
ساله بخواهد ارتباط داشته باشد .اما “جواد جوادی”
قصه ما درگیر یک عالقه کودکانه میش��ود و در
خود فیلم هم باره��ا و بارها به “جوادی” توصیه
میشود االن وقت این کارها نیست و وقت درس
است .منتها این حاش��یه مثل خیلی از اتفاقات و
حواشی بیاصل و اساس دیگر ،درست شد.غفاری
در پاسخ به این س��وال که «بچهمهندس سوم»
چه حال و هوایی خواهد داشت ،خاطرنشان کرد:
فصل سوم «بچهمهندس» در حال نگارش است
و امیدواری��م بعد از عید وارد پیش تولید بش��ویم.
احتما ًال بازیگران چهره اضافه خواهند شد.

جدیدترین آمار فروش فیلمها در واپسین روزهای سال
آخرین آمارهای فروش هفتگی گیش��ه
س��ال  ۹۷در حالی این هفته مش��خص
ش��د که در یک اتف��اق جدی��د ،نام دو
فیلم سینمایی؛ «متری شیش و نیم» و
«غالمرضا تختی» که از فیلمهای اکران
نوروزی هستند پیش از اکران رسمی در
جدول "س��امانه فروش سینمای ایران"
قرار گرفته است.به گزارش ایسنا در یک
اقدام جدید در س��امانه فروش سینمای
ایران نام دو فیلم «متری شیش و نیم»
و «غالمرض��ا تختی» از آث��اری که به
عنوان فیلمهای نوروزی قرار گرفتهاند و
بنابر گفته سخنگوی کارگروه اکران قرار
اس��ت از روز شنبه  ۲۵اس��فندماه اکران
خود را آغاز کنند ،اضافه ش��ده اس��ت و
آم��ار ف��روش آنها و دیگ��ر اطالعاتی
مانند تع��داد مخاطبین و روزهای اکران
و سینماهایش��ان نیز درج شده است .به
نظر میرس��د چون تنها این دو فیلم (در
میان فیلمهای نوروزی) در ایام جشنواره

فیلم فجر نمایش داشتند ،این اطالعات
و آماره��ا حاصل نمایشش��ان در زمان
جشنواره اس��ت.تاکنون بر اساس آماری
که در س��امانه فروش س��ینمای ایران
بارگذاری ش��ده اس��ت ،فیلم سینمایی
«متری ش��یش و نیم» سعید روستایی،
 ۶۲میلیون و  ۳۹۵ه��زار تومان در ایام
جشنواره فروش داشته است.این میزان
ف��روش مرب��وط به ح��دود پن��ج هزار
مخاطب اس��ت و در روزهای  ۱۳تا ۱۸
و  ۲۲بهمنم��اه ک��ه همزمان اس��ت با
ایام جش��نواره فیلم فجر و  ۱۹اسفندماه،
این رقمها اعالم ش��ده است که به نظر
میرسد این اطالعات از فروش ،تنها ۸
س��ینمایی است که جزئیات فروش خود
را در این سامانه قرار دادهاند.سید جمال
س��اداتیان نیز در گفتوگویی با ایسنا در
توضیح این اتفاق و اطالعات موجود در
این س��امانه بیان کرد :هنوز اکرانهای
فیلم س��ینمایی ما آغاز نش��ده اس��ت و

ابالغ وقت رسیدگی/پرونده کالسه  1909/7/97آگهی پیوست برابر مقررات در یکی
از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این
شعبه ارسال گردد.وقت رسیدگی مورخ  97/12/28ساعت  12:00خواهان :منوچهر
افالکی خوانده  :ابوالفضل محمدی /خواس��ته  :مطالبه مجتمع شماره 1شورای حل
اختالف مالرد  1444الف م
ابالغ وقت رسیدگی/پرونده کالسه  1821-1820/7/97آگهی پیوست برابر مقررات
در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی
به این شعبه ارسال گردد.وقت رسیدگی مورخ  98/2/3ساعت  10:00خواهان :حمید
اس��دی خوانده  :مهدی اکرامی /خواس��ته  :مطالبه مجتمع ش��ماره  1شورای حل
اختالف مالرد  1446الف م
حصر وراثت  /آقای حضرتقلی آینه وند به شماره شناسنامه  1مطابق دادخواست
تقدیمی به کالس��ه 188از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان همدم آینه وند بشناسنامه  2در تاریخ 94/10/11
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1منوچهر آینه وند متولد 1346/1/3صادره از تویسرکان فرزند متوفی  -2حمید

تاکنون فروشی در سینماها نداشتهایم و
حتی هنوز نسخه  DCPفیلم را تحویل
سینمادارها ندادهایم .بنابر این به احتمال
زیاد ای��ن آمار فروش حاص��ل اکرانها
در ایام جش��نواره اس��ت.فیلم سینمایی
«غالمرضا تختی» بهرام توکلی که نیز از
جمله فیلمهای اکران نوروزی است و در
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای
نخستین بار رونمایی شد ،فروشی حدود
 ۶۰میلیون و  ۲۵۵هزار تومان با داشتن
 ۵هزار و  ۸۴۸مخاطب داشته است .این
میزان فروش برای روزهای  ۱۳تا  ۱۸و
بهمنماه و همچنین  ۱۶اس��فندماه و در
مجموع  ۲۰س��ینما بوده است.در ادامه،
آخرین آمار فروش فیلمهای س��ینمایی
روی پرده در سال  ۹۷آورده شده است.
فیلم «بهشت گمشده» حمید سلیمیان
ک��ه از  ۸اس��فندماه روی پرده اس��ت،
 ۴۷میلی��ون و  ۵۳۳ه��زار تومان در ۲۴
س��ینمای تهران و شهرستانها فروش

داشته اس��ت.فیلم سینمایی «دایان» به
کارگردانی به��روز نورانی پور که فیلمی
در ژان��ر دف��اع مقدس اس��ت ،کمترین
میزان ف��روش را در بین دیگر فیلمهای
روی پرده به خود اختصاص داده و حدود
هشت میلیون تومان فروخته است.فیلم
«آش��غالهای دوست داشتنی» محسن
امیریوس��فی نیز ک��ه در چهارمین هفته
اکران خود قرار دارد ،تا کنون به فروشی
بیش از  ۳میلیارد تومان دست پیدا کرده
اس��ت و بر اس��اس اطالعات موجود در
این سامانه  ۲۹۴هزار نفر پای دیدن این
اثر نشس��تهاند .این اثر سینمایی در ۱۱۶
س��ینما در سراسر کشور روی پرده رفته
که بیشترین میزان فروشش در پردیس
سینمایی کوروش بوده است«.جن زیبا»
به کارگردانی بایرام فضلی بیش از یک
میلیارد تومان فروش داشته و به تعبیری
یک میلیارد و  ۶۱میلی��ون و  ۱۳۴هزار
تومان در طول چهار هفته فروش داشته

آینه وند ش.ش حضرتقلی متولد  1353/5/1صادره از تویسرکان فرزند متوفی -3
فرانگیس آینه وند ش .ش حضرتقلی متولد 1346/8/1صادره از تویس��رکان فرزند
متوفی -4س��هیال آینه وندش.ش حضرتقلی متولد  1359/3/3صادره از تویسرکان
فرزن��د متوفی -5زه��را آینه ون��د ش.ش حضرتقلی متول��د  1356/7/1صادره از
تویس��رکان فرزند متوفی -6حضرتقلی آینه ون��د ش.ش محمد متولد 1320/1/20
صادره از تویس��رکان همس��ر متوفی ومرحومه ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./شعبه  2شورای حل
اختالف مالرد  1445م الف
برگ اجرائیه /مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی  :جعفر ابراهیمی با وکالت
آقای کاظم حس��ینی نش��انی محل اقامت  :ش��هریار-خیابان ولیعصر-میدان امام
خمینی-بلوارانقالب –ساختمان شباهنگ طبقه  2واحد  /5محکوم به بموجب دادنامه
ش��ماره  1057مورخ  97/9/29شعبه اول ش��ورای حل اختالف مالرد  /محکوم به
پرداخت مبلغ یکصدونودمیلیون ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 051/485022
و پرداخت خس��ارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک  96/12/27الی

اس��ت .همچنین فیلم س��ینمایی «هت
تری��ک» س��اخته رامتین لواف��ی نیز در
همین مدت زمانی با ح��دود  ۱۴۸هزار
مخاطب ی��ک میلی��ارد و  ۴۴۶میلیون
توم��ان فروخت��ه است«.س��وء تفاهم»
احمدرضا معتمدی که داستانی معمایی
دارد و «ضرب��ه فن��ی» ب��ه کارگردانی
غالمرضا رمضانی که برای گروه س��نی
کودک ونوجوان ساخته شده است و نیز
ه��ر دو از  ۲۴بهمنماه روی پرده رفتند،
به ترتیب با نمایش در  ۷۸سینما ،فروشی
حدود  ۳۱۱میلیون و  ۱۱۶میلیون تومان
در  ۶۸س��ینما در ته��ران و شهرس��تان
داشتهاند.

روز چهارشنبه  ۲۲اسفندماه با حضور مدیر
کل هنرهای نمایشی در منزل محمدعلی
کشاورز ،این هنرمند پیام روز ملی هنرهای
نمایش��ی را صادر و امضا کرد .به گزارش
مه��ر به نقل از رواب��ط عمومی اداره کل
هنرهای نمایشی ،عصر روز چهارشنبه ۲۲
اسفند  ۹۷شهرام کرمی مدیرکل هنرهای
نمایش��ی به دیدار محمدعلی کش��اورز
رف��ت و در این دیدار کش��اورز پیام خود
را به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی
امضا کرد.در این مالقات پوستر روز ملی
هنرهای نمایش��ی در سال  ۹۸نیز توسط
این هنرمند تئاتر و سینمای ایران رونمایی
شد.در ابتدای این دیدار مدیرکل هنرهای
نمایشی جویای احوال محمدعلی کشاورز
ش��د و گف��ت :هرچقدر زم��ان میگذرد
ما بیش��تر متوجه میش��ویم که چقدر به
حضور ،انرژی ،لبخند و توصیههای شما
نیازمند هستیم .چقدر نسل شما بزرگواران
ب��ه هنرهای نمایش��ی ما غن��ا و هویت
بخش��یده و این بنا مدیون س��تونهای
محکمی اس��ت که شما پیریزی کردید.
کرمی به ثبت روز ملی هنرهای نمایشی
از س��ال  ۹۶در تقویم رسمی کشور اشاره
ک��رد و افزود :همانطور ک��ه اطالع دارید
هفتم فروردین با  ۲۷مارس برابر اس��ت
و از س��ال  ۱۹۶۱در تقوی��م میالدی به
عنوان روز جهانی تئاتر شناخته میشود.
چند سالی است که تالش شده این روز با
مولفههای ملی و ایرانی پاس داشته شود.
افتخار ماس��ت که پیام روز ملی هنرهای
نمایش��ی در س��ال  ۱۳۹۸از سوی شما
برای خانواده تئاتر صادر ش��ده اس��ت و
امیدوارم ن��وروز  ۹۸آغازی برای اتفاقات
خوب در عرصه تئاتر باشد.در این مالقات
محمدعلی کشاورز نیز با ابراز خرسندی از
ثبت روز ملی هنرهای نمایشی گفت :باید
اینگونه اتفاقها را به فال نیک گرفت تا
تئاتر به مردم بیش��تر نزدیک شود .امروز
تئاتر در سراسر ایران باید با نگاه شکوفای
جوانان ،بالنده و پویا شود.او در همین رابطه
افزود :اولین توصیه من به بچههایی که
به خانواده تئاتر میپیوندند نجابت داشتن،
مساله دوم مطالعه درست و خوب ادبیات
این مملکت اس��ت .نکته دیگر این است
که باید جای جای مملکتشان را ببینند
و بشناسند و با فرهنگهای مختلف آشنا
شوند.
حذف هزینه صدور ویزای عراق
برای زائران از  ۲۰فروردین ۹۸

مدیر کل عتبات س��ازمان حج و زیارت
گفت :صدور روادید عراق از  ۲۰فروردین
س��ال آینده برای زائ��ران ایرانی رایگان
میش��ود .لغو روادید بی��ن ایران و عراق
یکی از موضوعاتی اس��ت ک��ه همواره
بین دو کش��ور م��ورد بحث و بررس��ی
قرار داش��ته است و مسؤوالن کشورمان
درصدد حذف آن بودند ،تا جایی که حتی
امسال نیز پیش از برگزاری مراسم پیاده
روی اربعین حسینی ،دبیر ستاد مرکزی
اربعین در جلس��ات مختلف با مسؤوالن
عراقی خواستار لغو روادید ایران و عراق
ش��د که در نهای��ت ط��رف عراقی این
موضوع را نپذیرفت.در روزهای اخیر در
سفر روحانی رئیس جمهور کشورمان به
عراق ،در مذاکراتی با طرف عراقی ابتدا
ای��ران از لغو هزینه وی��زای ایران برای
زائران و مس��افران عراقی به ایران خبر
داد و پس از آن نیز طرف عراقی دستور
حذف هزین��ه روادید برای زائران ایرانی
به عراق را صادر کرد.مرتضی آقایی مدیر
کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره
به برداشته ش��دن هزینه روادید ایران و
عراق درباره زم��ان اجرای حذف هزینه
روادید بین دو کش��ور ،اظهار داش��ت :با
توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته،
قرار است از  20فروردینماه سال آینده
صدور روادید ع��راق برای زائران ایرانی
رایگان شود که با این اقدام به طور حتم
شاهد کاهش هزینههای سفر به عتبات
خواهیم بود.

اجرای حکم و پرداخت  2/510/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل
خواهان /مش��خصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل مرادی مجهول
المکان /محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه -1 :پس از ابالغ اجرائیه
ظ��رف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد  -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بده  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در
صورتیکه خود قادر به اجر ای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت
جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید
هر گاه ظرف س��ه سال بعد ار انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای
حک��م و پرداخت محکوم ب��ه بوده اید  .لیکن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا
قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم
خواهید شد  -4.عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی
میباش��د به مواردی از قانون اجر ای احکام و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب
 79/1/21و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان
 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت  .توج��ه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه  1حل اختالف مالرد-طارمی  1447الف م

