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اخبار
جزییات سریال بهروز افخمی
برای نوروز ۹۹

بـه��روز افــخم��ی
کارگ��ردان س��ینما و
تلویزیون که از قصد
خ��ود برای س��اخت
یک سریال تلویزیونی
درباره سیلهای اخیر
خبر داده بود ،جزییاتی تازه از این مجموعه با
نام «رعد و برق» را تشریح کرد .بهروز افخمی
درباره سریال خود که با محور سیل قرار است
آن را بس��ازد به مهر گف��ت :این روزها درگیر
تحقیق و نگارش س��ریالی درباره س��یلهای
اخیر هس��تم که قرار است برای نوروز  ۹۹آن
را آماده کنم.وی با اش��اره ب��ه دیگر جزئیات
این س��ریال که نام «رعد و برق» را برای آن
انتخاب کرده است ،اضافه کرد :سفرهایی به
اهواز و دیگر مناطق س��یلزده داش��تهام و در
این س��ریال قصد دارم به سیل سراسر کشور
بپردازم .این مجموعه قرار است پس از تولید از
شبکه پنج سیما روی آنتن برود.این کارگردان
درباره فضای این س��ریال با توجه به حوادث
تلخ س��یالب اخیر نیز اظهار کرد :این سریال
فضایی کمدی  -حادثهای دارد کمااینکه خود
س��یالبهای اخیر هم برای خیلیها بیش��تر
نوعی ماجراجوی��ی بود.افخمی درباره ترکیب
بازیگران این مجموعه نیز یادآور شد :به نظرم
این س��ریال حدود  ۱۰تا  ۱۵شخصیت اصلی
و بیش از صد شخصیت فرعی با داستانهای
فرعی دارد.وی افزود :داستانهای این سریال
رگههای��ی درهم پیچی��ده دارد ،همانطور که
سیل هم به صورت سراسری در تمام کشور از
شمال تا جنوب را درگیر کرده بود.
قصه سوم سه گانه نعمت اهلل
ساخته میشود

کارگردان س��ریال «برادرجان» نوید س��اخت
فصل س��وم س��ه گانه س��عیدنعمت اهلل را به
مخاطب��ان داد.محمدرضا آهن��ج کارگردان در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره سریال
«برادرجان» گفت:امسال توفیق نصیب ما شد
تا با یک گروه خوب ،مهمان مخاطبان شبکه
سه در ماه رمضان باش��یم.وی درباره انتخاب
بازیگران بیان کرد:حضور استاد نصیریان توفیق
بزرگی برای خود من اس��ت که سالها عالقه
مند بودم با ایش��ان کار کنم و لیدر کار هستند.
همچنین حسام منظور ،نسیم ادبی ،مونا فرجاد،
کامران تفتی و حسن پورشیرازی در این سریال
به ایفای نقش میپردازن��د و ترکیب جدی از
بازیگران مطرح ،بازیگ��ران تئاتر و چند چهره
جدید را در سریال «برادر جان» شاهد هستیم.
آهنج درباره قصه «برادر جان» بیان کرد:سعید
نعمت اهلل س��ه گانه ای دارد ک��ه در هر کدام،
قصه دو برادر را در ش��رایط مختلف مطرح می
کند؛یک قصه آن س��اخته ش��ده و قصه دوم
همین س��ریال «ب��رادر جان» اس��ت که نوید
میدهم قصه سوم هم قرار است ،ساخته شود.
کارگردان سریال «ملکوت» اظهار داشت:قصه
«برادر جان» کامال مجزا اس��ت و این سریال
بحث عدالتخواهی را پیگیری میکند ،بیشتر
بر حقجویی دالل��ت دارد و در واقع یک قصه
اجتماعی است که در بستر وقایع عادی جامعه
روایت میش��ود .در ضم��ن حقالناس یکی از
زیرشاخهها و تمهای این قصه است.

محسنعلیاکبریتهیهکنندهفیلمسینمایی
«وکی��ل مدافع» با اع�لام اینکه از فروش
فیلمش راضی اس��ت ،عن��وان کرد که ماه
رمضان زمان مناس��بی برای اکران این اثر
بوده است .محسن علیاکبری در گفتگو با
مهر درباره نحوه اکران این فیلم گفت :یکی
از بهترین زمانهای اک��ران مربوط به ماه
رمضان میشود چون مردم به دلیل گرمای
هوا بیشتر شبها خارج از منزل هستند و به

تماشای فیلمها مینشینند .از سوی دیگر ما
فکر کردیم «وکیل مدافع» با حال و هوای
ماه رمضان همسو است و آن سالمتی که
مردم در آثار س��ینمایی به دنبالش هستند
در ای��ن فیل��م جاری اس��ت و با آس��ایش
خی��ال میتوانند در کنار اعضای خانواده به
تماشای این فیلم بنشینند.وی افزود :هرچند
برخی عنوان میکنند این بازه زمانی ،فصل
مناس��بی برای نمایش آثار نیست و ممکن

است به چنین فیلمهایی لطمه بخورد ولی
من تجربه فروش خوب یکی از فیلمهایم را
در ماه رمضان داش��تهام اتفاق ًا به نظرم ماه
مبارک رمضان زمان مناس��ب برای اکران
فیلمهایی مثل «وکیل مدافع» است چون
در این زمان انسان به خدا نزدیک میشود
و این موض��وع با فضای فیل��م ما تطابق
دارد.علیاکبری با اش��اره به فروش «وکیل
مدافع» اظه��ار کرد :با توجه به اینکه فیلم

«گاندو» در سراشیبی راه تولید

ما در هفته اول اکران است فروش «وکیل
مدافع» طبق پیشبینیهای ما بوده و ما از
این فروش راضی هس��تیم و امیدواریم در
هفته دوم بتوانیم به فروش خوبی برس��یم.
این تهیهکننده اظهار کرد« :وکیل مدافع»
فیلم گیش��ه نیس��ت ضمن اینکه ما فیلم
مبتذل نس��اختیم و دوس��ت نداش��تیم به
ه��ر قیمتی پول درآوریم و ای��ن پول را به
داخل خانوادههایمان ببریم .علیاکبری در

پایان تصریح کرد :فک��ر میکنم من تنها
تهیهکنندهای هستم که از اکران فیلمم در
این بازه زمانی راضی هستم .با آغاز پخش
تیزره��ای تلویزیونی امی��دوارم بتوانیم به
فروش بهتری هم برسیم.

تالشی ارزشمند برای فهم آسان نهج البالغه در این دوره؛

استقبال ویژه از بخش عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن

گ�روه فرهنگی  :بخش عفاف و حجاب نمایش��گاه قرآن
امس��ال از اس��تقبال وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت واغلب
بازدیدکنن��دگان همراه خانواده هایش��ان در مصلی امام
خمینی (ره) حاضر می شوند.
به گزارش میزان  ،در حالی چند روز از بیس��ت و هفتمین
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سپری شده که بسیاری
از بازدیدکنندگان در کنار خانوادههایش��ان در مصلی امام
خمینی (ره) حاضر می شوند ولحظات عرفانی افطار و اقامه
نماز جماعت را در این محل س��پری می کنند .اس��تقبال
از بخش حجاب و عفاف در نمایش��گاه امس��ال فروش
اکسسوری ویژه بانوان یکی از جذابترین بخشهای هر
غرفه را تش��کیلداده و تزئینات دستی که اکثرا برگرفته
از هنر اصیل ایرانی اس��ت .در برخی از غرفههای بخش
ی ب��ا طرح و و
عف��اف و حج��اب انواع مقنعه و روس��ر 
رنگهای متنوع مشتریان زیادی را به غرفهها جذب می
کند ،البته محصوالت این بخش صرفا به همین اجناس
خالصه نمیشد چراکه در اکثر غرغهها چرخهای خیاطی
و خیاطانی حاذق حضور درند که با روی باز سفارش برش
و دوخت انوع چادر را میپذیرند.
مشاوره با رویکرد دینی


اگر بخواهیم به دیگر بخشهای بیست و هفتمین نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم اش��اره کنیم بد نیست که به غرفه
خانواده و مشاوره نیز بپردازیم .در این غرفه بازدیدکنندگان
جوان که در سن ازدواج قرار دارند میتوانند با مطرح کردن
دغدغهها و سواالت خود با معیارها و نوع نگرش مناسب
برای انتخاب همسر آشنا شوند.همچنین کسب اطالعات
درباره خانواده ،تربیت ،شغل ،تغذیه ،معارف دینی ،مهارتی،
کودک و نوجوان یکی دیگر از مباحثی اس��ت که در این
غرفه به آن پرداخته میشود.
طرح افطاری به ایتام و نیازمندان


در میان غرفهها و بخشهای مختلف نمایشگاه غرفهای
به ط��رح افطاری به ایتام و نیازمندان اختصاص داش��ت
که برای حمایت از کودکان بیسرپرس��ت و کس��انی که
استطاعت مالی چندانی ندارند ،در نظر گرفته شده بود.
طوبی طرحی برای آموزش آنالین ،تصویری و تعاملی

با قرآن کریم

واحد الکترونیکی دانش��گاه آزاد اس�لامی ب��ا ارائه طرح
آموزش آنالین ،تصویری و تعاملی با قرآن کریم ،با عنوان

«طوبی» ،در این نمایشگاه فعالیت میکند.دبیر طرح طوبی
با اشاره به اینکه این طرح زیر نظر صالح اطهریفرد ،قاری
بینالمللی کشورمان پیش میرود ،اظهار کرد :مسئول واحد
الکترونیکی دانشگاه آزاد دغدغههای قرآنی دارد؛ از این رو
ما پیشنهادی را برای آموزش فراگیر قرآن کریم ارائه دادیم
و طراحی آن پس از ش��ش ماه به اتمام رسید.کاشیان در
ادامه گفت :مراجعهکنندگان به غرفه طوبی میتوانند پس
از اخذ اطالعات کامل درباره این طرح که برای نخستین
بار در کشور انجام میشود برای شرکت در آموزش آنالین،
تصویری و تعاملی با قرآن کریم ثبت نام کنند.دبیر طرح
طوبی یادآوری کرد :شرکتکنندگان در این طرح میتوانند
به صورت آنالین در هر مکانی که باشند ،از نظرات استاد
راهنمای قرآن کریم بهره ببرند و سطح خود را از روخوانی
و روانخوانی تا تالوت تدویر و تحقیق ارتقا دهند.

تالش�ی ارزش�مند برای فهم آس�ان نه�ج البالغه در

نمایشگاه قرآن

نهضت جهانی نهج البالغه خوانی با تاکید بر این موضوع
که ای��ن نهضت یک نهضت کام ً
ال مردمی و خود جوش
اس��ت از س��ال  ۹۱کار خود را آغاز کرده و با آسانسازی
و ارزانس��ازی در صدد ایجاد ترویج مفاهیم نهجالبالغه
در ای��ران و جهان اس��ت.حجت االس�لام والمس��لمین
محمد حسین دیانی مبلغ و مسئول غرفه نهضت جهانی

نهجالبالغه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم با اش��اره به اینکه پایه و اس��اس این غرفه معرفی
و تبلیغ و ترویج نهج البالغه اس��ت ،به میزان گفت :نهج
البالغه عصاره بس��یار ش��یرین ،جامع و پر اثری از دانش
گس��ترده امام علی علیه السالم است که در دست ما قرار
دارد ،ولی از آن غافل هستیم.وی افزود :این نهضت یک
حرکت خودجوش مردمی اس��ت که ب��ه لطف خداوند به
 ۳۶کش��ور جهان و هفت مذهب مفاهیم نهج البالغه را
رساندهایم .بر اساس این نهضت از طریق روشی که ابداع
کردهایم تمام مردم در هر س��ن و هر سطح و تحصیالتی
بدون شرح و تفسیر استاد در گام اول میتواند نهج البالغه
را بخوانند و به راحتی بیش از  ۷۰درصد آن را متوجه شوند.
روش ما مبتنی بر  ۶نکته خیلی ساده است.حجت االسالم
والمس��لمین دیانی تصریح ک��رد :اول به مردم میگوئیم
ترجمه بخوانید ،چون عربی نهجالبالغه ممکن است برای
برخی سخت باشد .دوم این که در ایران تمام ترجمهها را
بررسی کردیم و آسانترین ترجمه؛ ترجمه مرحوم دشتی
اس��ت .سوم اینکه به مردم میگوئیم با روزی  ۱۰دقیقه ۴
ماه میتوانند نهج البالغه را بخوانند .چهارمین روش این
اس��ت که به جای این که از اول نهج البالغه را شروع به
خواندن کنند که خطبههای آن س��خت و طوالنی است
از آخر نهج البالغه ش��روع کنند که حکمتهای کوتاه و

کاربردی دارد .نکته پنجم این اس��ت که در گام اول نیاز
به حفظ و یادداش��ت نیس��ت در دوره اول به مقداری که
از ترجم��ه میفهمند اکتفا کنن��د و در گام بعدی با روش
بسیار آسان یاد میدهیم که چطور هر قسمت نهج البالغه
را ب��ا خود نهج البالغه بفهمند که این دوره تدبر اس��ت.
وی بیان کرد :خواندن ،تدبر ،تفس��یر و نظام سازی چهار
گامی اس��ت که برای فعالیت نهضت جهانی نهج البالغه
خوانی مورد توجه قرار گرفته است .نهج البالغه باید آسان
س��ازی شود تا همگان بتوانند از آن بخوبی استفاده کنند.
طرح نهج البالغه در بخشهای مختلفی اجرا ش��ده که
اکنون این طرح برای خانوادههای ش��هدای مسیحی در
دست اجراست.مسئول غرفه نهضت جهانی نهج البالغه
با اش��اره به اینکه اکنون بین  ۸تا  ۹هزار نفر از برادران و
خواهران ب��رای نهضت جهانی نهج البالغه خوانی بدون
دریافت حتی یک ریال هزینه در حال فعالیت هستند .همه
ستادها مربوط به نهضت یاد شده بدون مکان و نرم افزار
شکل گرفته که برای  ۸۵درصد جمعیت کشور که عضو
هیچکدام از ارگانها و س��ازمانها نیستند بدون دریافت
پول ارائه خدمت میشود .تمام بایدها و نبایدهای فرهنگ
حاک��م بر زندگ��ی را حضرت عل��ی (ع) ،در نهج البالغه
آموزش داده است و ما به همین خاطر به مردم میگوییم
نهج البالغه بخوانند.
از من بپرسها راهنمای مردم


ایستگاه راهنمایی و اطالع رسانیها و یا اصطالحا «از من
بپرس ها» طبق س��الهای گذشته به منظور تسهیل در
دسترسی آس��ان مراجعهکنندگان این دوره در راهروهای
اصلی نمایشگاه قرآن فعال هست.بازدیدکنندگان میتوانند
برای راحتی حض��ور در غرفه مورد نظر و همچنین تهیه
اق�لام فرهنگی و نش��ر مکت��وب و یا لوحهای فش��رده
م��ورد نظر ب��ا مراجعه به «ازمن بپرسهای» نمایش��گاه
از جاینمای��ی آنها مطلع و به غرف��ه و بخش مربوطه
راهنمایی ش��ود .اما به منظور جلوگیری از اس��راف کاغذ،
نقش��ههای چاپی جانمایی بخشها و غرفهها مانند سال
گذشته میان مراجعهکنندگان توزیع نمیشود.الزم به ذکر
است ،بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با
شعار «قرآن معنای زندگی» همزمان با ماه مبارک رمضان
از  ۲۱اردیبهش��ت ماه تا  ۴خرداد ماه در مصالی حضرت
امام خمینی (ره) در حال برپایی است.

آغاز محدودیت نمایش فیلمها از تابستان؛

نظامنامه اکران اصالح میشود

رئیس س��ازمان سینمایی کشور از آغاز درجهبندی سنی
فیلمها در تابس��تان خب��ر داد و تأکید ک��رد هر  ۴گروه
فیلمهای درجهبندی س��نی با محدودیتهایی در اکران
مواجه خواهند شد.
به گزارش فارس ،پیشنویس «دستورالعمل درجهبندی
گروه س��نی فیلمهای س��ینمایی» تابستان سال گذشته
منتشر و همزمان با روز ملی سینما (چهارشنبه  ۲۱شهریور
 )۹۷ابالغ ش��د .این دستورالعمل پس از گذشت چند ماه
به امضای حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی رسید
و از سه شنبه  ۱۰اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸برای اجرا به تمام
سینماها ،تهیهکنندهها و پخشکنندهها ابالغ شد.
در این دستورالعمل ،درجهبندی سنی فیلمها به شرح زیر
اس��ت .۱ :گروه  : +۹این فیلم دارای الفاظ یا صحنههای

نامناسب برای کودکان است و تماشای آن برای کودکان
زیر  ۹س��ال توصیه نمیش��ود .۲ .گروه  : +۱۲این فیلم
دارای صحنههای نس��بتا خش��ونتآمیز یا دله��رهآور یا
اس��تعمال دخانیات و یا الفاظ نامناس��ب است و تماشای
آن برای افراد زیر  ۱۲س��ال توصیه نمیش��ود .۳ .گروه
 : +۱۵این فیلم دارای صحنههای خشونتآمیز ،ترسناک
یا اس��تعمال مواد مخدر یا روابط خالف عرف جامعه و یا
زبان تند و نامناس��ب است و تماشای آن برای افراد زیر
 ۱۵سال توصیه نمیشود .۴ .گروه  : +۱۸این فیلم دارای
صحنههای افراطی از خش��ونت یا صحنههای استعمال
مواد مخدر یا صحنههایی تداعیکننده روابط زناش��ویی
و یا الفاظ و حرکات نامناس��ب است و تماشای آن برای
افراد زیر  ۱۸س��ال ممنوع است.همچنین در جدیدترین

شماره  13/93م الف آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره  139760317002001503هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی آقای ناجح فاضلی فرزند عبدالمحسن بشماره شناسنامه  2280صادره از خرمشهر
در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  206625مترمربع قسمتی از پالک  -49اصلی بخش چهار اهواز
موسوم به دریسیه شادگان آدرس محل وقوع ملک  :شادگان – دارخوین – روستای دریسیه خریداری از مالک
رس��می خودش محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوب��ت به فاصله  15روز آگهی می
ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :
آل خمیس ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره  97/10/12-139760318012002455هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
اقای /خانم حبیب رجبی ویس��رودی فرزند تراب بشماره شناس��نامه  42صادره از فومن در ششدانگ یکبابخانه
و محوطه به مس��احت  112/62مترمربع بش��ماره پالک فرعی  1584از  12اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 65
فرعی واقع در پیرده خ  17ش��هریور کوچه بالل حبشی  3بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای محمد عاشوری
صابر خس��مخی و سیده خدیجه میر محمدی خسمخی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

جلسه ش��ورای صنفی نمایش ،مصوب شد :درجهبندی
فیلمها در بلیت سینما ،حسب آنچه در پروانه نمایش درج
شده اس��ت باید منظور شود .اما دستورالعمل فوق دارای
ایراداتی اس��ت؛ از جمله اینکه به آث��ار مبتذل با اعطای
برچس��ب  +۱۸اعتبار میبخش��د .در واقع ،همانطور که
فیلمه��ای  17-NCدر جهان امکان نمایش گس��ترده
ندارند ،وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هم نباید صرف ًا به
درجهبندی سنی فیلمها اکتفا کند ،بلکه باید در تخصیص
سالنهای س��ینما به فیلمهای  +۱۸محدودیت در نظر
بگیرد .در غیر اینصورت ،برچسب « »+۱۸نه تنها عامل
پیشگیرنده نخواهد بود ،بلکه نماد تبلیغاتی برای فیلم و
فروش بیشتر آن میش��ود.حال پس از طرح این مسأله
و انتقادهای دیگر ،رئیس س��ازمان سینمایی اعالم کرده

سریال «گاندو» که تابستان سال گذشته کار
تصویرب��رداری خود را در ته��ران آغاز کرده
ب��ود ،این روزها در ح��ال انجام مراحل فنی
است .موسیقی این سریال را افشین عزیزی
میس��ازد که ساخت موس��یقی سریالهایی
چون «آن��ام»« ،پریا» و همچنین فیلمهای
س��ینمایی «آباجان» و «کوچه بینام» را در
کارنامه دارد.به گزارش ایسنا  ،تصویربرداری
این مجموعه فروردین ماه در کش��ور چین
به پایان رس��یده ب��ود و ای��ن روزها آخرین
مراحل فنی آن انجام میشود.داستان گاندو
امنیتی اس��ت و به کارگردانی جواد افش��ار،
تهیهکنندگ��ی مجتب��ی امین��ی و قلم آرش
ق��ادری به ن��گارش درآمده اس��ت و برای
پخش از ش��بکه س��وم س��یما آماده پخش
میش��ود.وحید رهبانی ،داری��وش فرهنگ،
پیام دهکردی ،لیال اوتادی ،سارا خویینیها،
علیرام نورایی ،آزیتا ترکاشوند ،نگار عابدی،
خسرو شهراز ،پندار اکبری ،عرفان ابراهیمی،
مجی��د نوروزی ،علی افش��ار ،اتابک نادری،
نیلوفر شهیدی ،محمدجواد طاهری ،جمشید
جهانزاده ،بهزاد رحیم خانی ،فلیپ ساپرکین،
فرشته آلوسی ،سارا محمدی ،میثم ولیخانی،
مصطفی س��لطانی ،یاس��مین پیداودی ،آیدا
جعفری ،ناره گرگوری��ان ،بهامین تورانی از
جمله بازیگرانی هس��تند که در این سریال
به ایفای نقش پرداختند.
پیش تولید سریال جدید
ابوالقاسم طالبی آغاز شد

کارگردان فیلم "یتیم خان��ه ایران" گفت :به
یاری خدا با اتم��ام مراحل نگارش فیلمنامه،
پیش تولید جدیدترین س��ریالم از دیروز آغاز
شد و گروه تمام تالش خود برای تولید اثری
مطلوب را انجام خواهد داد.ابوالقاس��م طالبی
نویس��نده،کارگردان س��ینما و تلویزی��ون در
گفتوگو با میزان ،درخصوص آخرین وضعیت
جس��مانی خود گفت :خدا را صد هزار مرتبه
ش��کر که در حال حاضر وضعیت جسمانیام
بسیار خوب اس��ت .مدت زیادی از مشکالت
قلبم گذشته و بسیار سر حال و خوب هستم.
وی با اشاره به شروع پروژه جدید خود در مقام
کارگردان افزود :به یاری خدا با اتمام مراحل
ن��گارش فیلمنام��ه ،پیش تولی��د جدیدترین
س��ریالم از دیروز آغاز شد و گروه تمام تالش
خود برای تولید اثری مطلوب را انجام خواهد
داد.کارگردان س��ریال یتیم خانه ایران درباره
مضمون این اثر اضافه کرد :این سریال نسبت
به آثار پیشین متفاوت بوده و در حال و هوای
امروز ساخته ش��ده و به نوعی یک سریال با
محوریت مسائل اجتماعی خواهد بود.طالبی
درباره نام جدیدترین اثر خود خاطرنشان کرد:
در حال حاضر زود اس��ت که در مورد نام اثر
خبری بدهم ،فع ً
ال این س��ریال تلویزیونی در
مرحل��ه پیش تولید اس��ت و هنوز هیچ پیش
بینی در خصوص زمان کلی��د خوردن پروژه
وجود ندارد ،تنها خبری قطعی این اس��ت که
نویسندگی و کارگردانی آن را شخص ًا بر عهده
خواهم داشت.

انیمیشن
اس��ت« :یک ش��ورا با تخصصهای مکمل،درجهبندی
س��نی فیلمها را از تابستان آغاز میکند.نظامنامه اکران
[مصوب  ۲۰اس��فند  ] ۱۳۹۶هم اصالح میشود و چنین
فیلمهایی محدودیت اکران خواهند داش��ت .از منتقدان
هم به خاطر نکات مهمی که مطرح کردند ممنونیم».اما
عب��ارت «چنین فیلمهایی» در توئیت حس��ین انتظامی
مبهم بود که خبرنگار فارس این موضوع را از او جویا شد
و رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد هر  ۴گروه فیلمها
در درجهبندی سنی مدنظر است.

اعتراض داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه
و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و
صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  98/02/10تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/25
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می برابر رای شماره  139760318012002436مورخه  1397/10/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا رضوان دزفولی فرزند هیبت ا ...ش��ماره شناسنامه  147صادره از آبادان در
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی بصورت استخر پرورش ماهی و شالیزار و خانه و محوطه به مساحت 6408
مترمربع پالک  127فرعی مجزی ش��ده از پالک  60واقع در قریه لیفکوه از  39اصلی بخش  21گیالن خریداری از
مالکیت رسمی اسمعیل صباحی چماچائی (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس��ت وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  98/02/10تاریخ انتشار نوبت
دوم 98/2/25
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نمایش انیمیشن «فیلشاه»
در بازار کن ۲۰۱۹

«فــیـــلش��اه» پرفروشتری��ن انیمیش��ن
س��ینمای ایران ،جمعه در بازار جشنواره فیلم
ک��ن  ۲۰۱۹به نمای��ش در میآید.به گزارش
فارس ،انیمیشن س��ینمایی «فیلشاه» جمعه
 ۱۷م��ی  ۱۷( ۲۰۱۹اردیبهش��ت) در پردیس
سینمایی  Palais Cinemaشهر کن به
نمای��ش در میآید.حامد جعفری ،مدیرعامل
ن س��ینمایی
هنرپوی��ا و تهیهکننده انیمیش�� 
«فیلشاه» با اعالم این خبر گفت« :هنرپویا»
به عنوان کمپانی س��ازنده این انیمیش��ن با
نمایش «فیلشاه» در بازار بینالمللی جشنواره
فیلم کن ،به تکمیل برنامههای توس��عه بازار
بین الملل��ی محص��والت خود میپ��ردازد.
وی اف��زود :هنرپوی��ا با حض��ور در بازارها و
فستیوالهای بزرگ سینمایی توانسته است،
تعام�لات خوبی را با پخش کنندگان و حتی
تولیدکنندگان فیلمهای سینمایی و انیمیشن
داشته باشد .تاکنون چند قرارداد خارجی برای
پخش محصوالت س��ینمایی هنرپویا شامل
«ش��اهزاده روم»« ،فیلشاه» و «انقراض» در
خ��ارج از مرزهای ایران به امضا رس��یده که
انشاءاهلل با نزدیک شدن به موعد اجرای هر
ی��ک از این قراردادها ،اخب��ار آن را در اختیار
رسانه ها قرار خواهیم داد.انیمیشن «فیلشاه»
محصول گروه هنرپوی��ا به کارگردانی هادی
محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است
که نوروز  ۹۷در س��ینماهای سراس��ر کشور
اکران ش��د و با استقبال خانوادهها توانست به
فروش  ۸.۵میلیارد تومانی دست یابد.

