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اخبار
آخرین ساخته پوراحمد با برچسب
 +۱۵مجوز نمایش گرفت

مج��وز نمایش فیلم س��ینمایی «تیغ و ترمه»
ب��ه کارگردانی کیومرث پوراحمد با درجهبندی
سنی  +۱۵صادر شد.به گزارش فارس ،شورای
پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر
خود ،مجوز نمایش فیل��م «تیغ و ترمه» را به
تهیهکنندگی علی قائممقام��ی و کارگردانی و
نویسندگی کیومرث پوراحمد با درجهبندی سنی
 +۱۵صادر کرده است.این فیلم سال گذشته در
بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر حاضر بود و
ش در کاخ جشنواره ،با انتقادهای بسیاری
نمای 
از سوی اهالی رس��انه روبهرو شد تا جایی که
کارگردانش را به عذرخواهی وا داش��ت.پس از
این اتفاق ،پوراحمد  ۷۰س��اله در اقدامی قابل
تحس��ین ،تدوین فیلمش را عوض کرد و این
فیلم در میانههای جشنواره با تدوین جدید در
س��ینماهای مردمی نمایش داده ش��د؛ اقدامی
که پیش از این ش��اید در جش��نواره فیلم فجر
بیسابقه بوده باشد.بدین ترتیب« ،تیغ و ترمه»
زیر قیچی تدوین  ۵دقیقه کوتاهتر ش��ده و به
صورت خطی (بدون فالشبکهای  ۳ماه قبل
و  ۳ماه بعد) روایت ش��د و مورد پس��ند برخی
تماش��اچیان قرار گرفت.دیبا زاه��دی ،پژمان
بازغی ،الله اس��کندری ،مهران رجبی ،هومن
برق نورد و کوروش سلیمانی بازیگران این فیلم
سینماییهستند.
پزشکیان:دلیل دوبله این تعداد سریال
کرهای را نمیدانم

یک دوبلور پیشکس��وت درب��اره خرید فیلم و
س��ریالهای کرهای بیان کرد که میشود آثار
بهتری هم خریداری کرد.جواد پزشکیان دوبلور
پیشکسوت تلویزیون در گفتگو با مهر درباره
اینکه خریداری فیلمها و س��ریالهای کرهای
توسط صداوسیما برای دوبله و پخش بیان کرد:
در این زمینه دیگران تصمیمگیرنده هس��تند
و مش��ورتی با م��ا انجام نمیش��ود.وی درباره
اینکه چرا در چند س��ال اخیر میزان خرید این
سریالهای کرهای باال رفته است ،عنوان کرد:
دلیلش را نمیدانیم و اگر فیلم و س��ریالهای
بهتری خریداری شود بهتر است اما گویا فع ً
ال
وضعیت همین است.این دوبلور درباره پیشنهاد
برای خرید آثار جذاب خارجی اضافه کرد :البته
گاهی فیلم و س��ریالهای خوب هم خریداری
میشود ولی به هر حال در این زمینه هم با ما
مشورت نمیشود و شاید هم طبیعی باشد چون
مسئولیتش با شخص دیگری است.پزشکیان
در پایان درباره دستمزد دوبلورها نیز یادآور شد:
فع ً
ال دس��تمزدها در سراسر کشور پایین است
مدیران هم به نوعی به فکر ما هس��تند و یک
رابطه و تعامل دو طرفه با یکدیگر داریم.

«فلسطین» کلیدواژه اکثر سرودههای رمی
کنزی ،شاعر فلس��طینی آمریکایی ،است.
او معتقد اس��ت ،آزارها و اذیتهای اسرائیل
سرانجام به همبستگی بینالمللی و استقامتی
ماندگار برای بازپسگیری فلسطین منجر
خواهد ش��د .به گزارش تس��نیم ،فلسطین
همواره و همیش��ه از ابتدای انقالب تاکنون
دغدغه همه ش��اعرانی اس��ت که زیر سایه
اس�لام نفس میکش��ند .این دای��ره مرز و

جغرافیای خاصی نمیشناسد؛ از ایران گرفته
تا لبنان و سوریه و عراق و بحرین و هرجای
دیگری که آزادمردی در آن زندگی میکند.
رمی کنزی ش��اعر س��اکن نیویورک است.
شاید بتوان گفت که «فلسطین» کلیدواژه و
شاهبیت اکثر سرودههای اوست .از او تاکنون
آثار متعددی طی س��الهای گذشته منتشر
ش��ده که هرکدام حکایتی است از مصیبت
ملت فلس��طین و اجبار آنان برای خروج از

بازگشت وحید یامین پور به شبکه سه

سرزمین و وطنش��ان ،زندگی تلخ در نقاط
مختلف جهان و در نهایت ،امید به بازگشت؛
امیدی که نور آن هرگز در دل فلس��طینیان
خاموش نشده است«.قبل از آخرین بمب»
عنوان آخرین اثر اوست که به چاپ رسیده
اس��ت .او در این اثر ،یک گام فراتر نهاده و
موضوع فلسطین را در ابعاد بزرگتری بررسی
کرده است .کنزی در کنار آرزوها و امیدهایش
برای فلسطین ،از خشنونت پلیس در آمریکا

و نگاه نژادپرس��تی در این کشور نیز سخن
گفته اس��ت .نکته دیگری که در این کتاب
دیده میشود ،نوع نگاه شاعر به فلسطینیانی
اس��ت که به اجبار در سراسر جهان ساکن
ش��دهاند .به زع��م او؛ آزاره��ا و اذیتهای
اسرائیل سرانجام به همبستگی بینالمللی
و اس��تقامتی مان��دگار ب��رای بازپسگیری
فلسطین منجر خواهد ش��د.کنزی در کنار
چاپ کت��اب ،از جمل��ه ش��اعران فعال در

فضای مجازی است .کلیپهای شعرخوانی
و س��خنرانیهای او بینن��دگان متعددی در
آمریکا و میان فلسطینیان دارد .او که اخیراً
قرار بود برای س��خنرانی به استرالیا رود ،با
مشکل ویزا مواجه شد.

سامان سالور :پرداخت غرب زده به موضوع خیانت در سینمای ایران

شبکههای معاند میخواهند قبح خیانت را از بین ببرند

گروه فرهنگی  :تهیه کننده سینما گفت :ما به
عنوان فعاالن عرصه فرهنگ و هنر میتوانیم
کارشناس��انه و روانشانس��انه از نظ��ر جامعه
شناس��ان و متخصصان در این حوزه استفاده
کرده و روند نادرس��ت پرداخ��ت به موضوع
خیانت در سینمای ایران را تصحیح کنیم.
س��ینما همواره بستری برای طرح و بررسی
مس��ائل مختلف و گوناگون در جامعه است،
مس��ائلی که این مدیوم آنه��ا را در ژانرهای
مختلف به تصویر میکش��د و گاه�� ًا در پی
سوژههای مطرح ش��ده به ارائه راه حل های
احتمالی نیز می پردازد.خیانت در خانواده یکی
از سوژه هایی است که طی سالهای اخیر در
سینمای ایران مورد توجه برخی از کارگردانان
قرار گرفته است ،مسئله ای که تاریخ سینما
نشان داده با وجود ساخت آثار مختلف در مورد
ای��ن موضوع به دلیل نبود تحقیق و پژوهش
مناس��ب گاه ًا تاثیری مخ��رب در خانوادهها
داشته است.

نح�وه پرداخ�ت برخی از فیلمس�اران به

مسئله خیانت

س��امان سالور تهیه کننده سینما و تلویزیون
در گفتوگ��و با میزان ،درباره نحوه پرداخت
برخی از فیلمس��اران به مسئله خیانت گفت:
وقتی شبکههای خارجی سعی دارند خیانت

وقت�ی س�ینمای هالی�وود س�عی دارد به

موضوع خیانت مشروعیت دهد

را عادی جلوه دهند ما باید راه مقابله درست
و فرهنگ��ی برای این مقوله را پیدا کنیم.وی
در همین راس��تا ادامه داد :شبکه های معاند
س��عی دارند قبح این موضوع را بردارند و آن
را کامال عادی جلوه دهند .ما باید به درستی

و با روانشناس��ی صحیح به مس��اله خیانت
بپردازیم تا متهم به ش��عارزدگی نشویم.تهیه
کننده س��ینما بیان کرد :ما به عنوان افرادی
که کار فرهنگی میکنیم اگر میخواهیم به
موضوعی چون خیان��ت در خانواده بپردازیم

بای��د درس��ت عم��ل کنی��م ،م��ا میتوانیم
کارشناس��انه و روانشانس��انه ،از نظر جامعه
شناسان و متخصصان در این حوزه استفاده
کرده و روند نادرس��ت پرداخ��ت به موضوع
خیانت در سینمای ایران را تصحیح کنیم.

اتف��اق عم��دهای که در پرداختن به س��وژه
«خیان��ت» در س��ینمای ایران وج��ود دارد،
الگوب��رداری غلط کارگردان��ان از فیلم ها و
س��ریال ه��ای خارجی و هالیوودی اس��ت،
س��ینمای هالی��وود قوی ًا س��عی دارد تا قبح
موض��وع خیانت را از بین برده و در بیش��تر
مواقع ب��ه فرد «خیانت کنن��ده» در زندگی
مش��ترک مش��روعیت دهد.از مه��م ترین
تاثیراتی که این روزها س��ینمای هالیوود و
سریال هایی خارجی که مخاطب زیادی هم
دارند این است که آنها از همان ابتدای راه به
ط��ور کام ً
ال واضحی نظام و بنیان خانواده را
نشانه گرفته اند ،حال که چنین شبکههایی
س��عی در عادی جلوه دادن مس��ئله خیانت
میکنن��د و روز ب��ه روز س��عی دارند با زرق
و برق و تبلیغات گس��ترده مخاطب جهانی
خود را افزایش دهند ،بدون شک هنرمندان
و فیلمس��ازان ایرانی باید با پرداخت درست
به این موض��وع و مقابله با تفکرات خانواده
گری��ز غربی مخاطب را آگاه کنند و به تولید
آثاری با تحقیق و پژوهش صحیح در جهت
تثبیت خان��واده و رواج زندگی اصیل ایرانی
اسالمی قدم بردارند.

دالوری:

جایبازیگریدرکارهایسطحیسینمابهعرصهتئاتربازگشتم
بازیگر فیلم «آزاد به قید شرط» گفت :پیشنهادات زیادی
برای بازی در سینما داشتم اما متاسفانه متن های خوبی
نبودند و ترجیح دادم به جای بازی حضور در آثار سطحی
به عرصه تئاتر برگردم که همیشه از حضور در آن لذت
می برم.
امیررض��ا دالوری بازیگ��ر س��ینما ،تئات��ر و تلویزیون
در گفتوگ��و با می��زان ،درخص��وص آخرین مجموعه
فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر
مشغول بازی در نمایش «تراس» به کارگردانی «مسعود
کرامتی» هستم که هر شب در تماشاخانه ایرانشهر روی
صحنه میرود.وی درباره مضم��ون این نمایش اضافه
کرد :داستان این نمایش درباره زوجی است که در آستان ه
جدایی هس��تند و باید برای خانهای ک��ه در آن زندگی

آگه��ی موضوع ماده3قان��ون و ماده 13آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ر آراء ص��ادره هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��ادگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد
شد.
ناحیه1شادگان بخش پنج خرمشهر
 -1قسمتی ازپالک  -3اصلی آقای جالل سعادت مهر فرزند رعید بشماره شناسنامه1344
صادره ش��ادگان شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی بمس��احت  161/87مترمربع –
بموجب رأی شماره  139860317002000214خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
 -2قسمتی از پالک  -3اصلی آقای علی آگاهی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 672
صادره کویت شش��دانگ یکباب ساختمان (خانه) بمساحت  197/48مترمربع – بموجب
رأی ش��ماره  139860317002000128خریداری از مالک رسمی محمدشفیع کاظمی و
عبدالحسین کاظمی
ناحیه2شادگان بخش پنج خرمشهر
 -3قس��متی از پالک  -12اصلی آقای س��ید قاسم موسوی فرزند س��یدمطلب بشماره
شناسنامه  2719صادره شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  185/11مترمربع – بموجب رأی شماره 139860317002000297
خریداری از مالک رسمی سید قاسم موسوی
 -4پالک  – 1105اصلی آقای خالد مقدمی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 13886صادره
شادگان ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت  242/35مترمربع – بموجب رأی
شماره  139860317002000219خریداری از مالک رسمی خالد مقدمی
ناحیه3شادگان بخش پنج خرمشهر
 -5قس��متی از پ�لاک  -1اصل��ی آقای ناج��ی ناصری دوس��ت فرزند جلیل بش��ماره
شناسنامه5147صادره آبادان ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  237/48مترمربع –
بموجب رأی شماره  139860317002000241خریداری از مالک رسمی عبود یوسفی
ناحیه7شادگان بخش پنج خرمشهر
 -6قس��متی از پالک  -96اصلی آقای علی مقدم فرزند عبد بش��ماره شناسنامه 18979
صادره ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی بمس��احت 172/88مترمربع –
بموجب رأی ش��ماره  139860317002000243خریداری از مالک رس��می عبدالحسن
شاوردی
 -7قس��متی از پالک  -289اصلی آقای ابراهیم جنامی فرزند محمود بشماره شناسنامه

میکنند مس��تاجر جدیدی پیدا کنن��د .در این اثر با مونا
فرجاد ،احمد ساعتچیان ،رویا میرعلمی ،فریده سپاه منصور
و مسعود کرامتی همبازی هستم.وی درباره حضور خود در
سریال «سالهای خوب خانه ما» اضافه کرد :به تازگی در
مجموعه تلویزیونی «سالهای خوب خانه ما» ساخته احمد
کاوری به ایفای نقش پرداختم که با توجه تصاویری که
از گریم من در این مجموعه منتشر شده مشخص ًا در این
سریال نقش بسیار متفاوتی ایفا میکنم و مهمترین دلیلم
نیز برای حضور در این مجموعه تفاوتهای آن نسبت به
دیگر کارهایم است.بازیگر فیلم «چ» درباره زمان پخش
این سریال تاکید کرد :واقعیت امر هنوز بخش زیادی از
فیلمبرداری سریال باقی مانده و به تازگی متوجه شدیم
که این سریال از شبکه سوم سیما روی آنتن میرود اما

هنوز گروه زمان دقیقی را برای پخش در نظر نگرفته ولی
آنچه که مسلم است «سالهای خوب خانه ما» سال آینده
پخش میشود.وی درباره کمکاری خود در عرصه سینما
اذعان کرد :پیشنهادات زیادی برای بازی در سینما داشتم
اما متاسفانه متن های خوبی نبودند و ترجیح دادم به جای
بازی حضور در آثار س��طحی به عرصه تئاتر برگردم که
همیشه از حضور در آن لذت می برم.بازیگر فیلم سینمایی
«آزاد به قید ش��رط» درب��اره دوری خود از صحنه تئاتر
اضافه کرد :آخرین ب��اری که بازی روی صحنه تئاتر را
تجربه کردم به یکس��ال پیش بر میگردد و اتفاق ًا خیلی
مش��تاقم که همین امسال بار دیگر حضور روی صحنه
را تجربه کنم .اتفاق ًا پیشنهادات تئاتری همیشه زیاد است
اما فرصت تمرین و اجرا ب��ه دلیل کارهای تصویری از

 2515صادره شادگان ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 148/43مترمربع –
بموجب رأی شماره  139860317002000294خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -8قس��متی از پالک -325اصلی آقای محمدسالمی فرزند عبدالزهرا بشماره شناسنامه
 535صادره ش��ادگان ششدانگ یکباب ساختمان (خانه)بمس��احت  167/38مترمربع –
بموجب رأی شماره  139860317002000191خریداری از مالک رسمی بدیر حمیدی
 -9قسمتی از پالک  -445اصلی آقای جعفر ناظری منفرد فرزند حنش بشماره شناسنامه
 910صادره شادگان ششدانگ یکباب
ساختمان خانه بمساحت 106/04مترمربع – بموجب رأی شماره 139860317002000306
خریداری از مالک رسمی صویچی جنامی
 -10قس��متی ازپ�لاک  -594اصل��ی خان��م غی��ده خضی��راوی فرزند حاتم بش��ماره
شناس��نامه 14287صادره خرمش��هر شش��دانگ یکباب ساختمان بمس��احت 195/71
مترمربع – بموجب رأی ش��ماره  139860317002000215خریداری از مالک رس��می
کریم جنامی
 -11قس��متی از پالک  -611اصلی آقای لطیف دورقی فرزند حس��ن بشماره شناسنامه
 2926صادره ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان(خانه) بمساحت  92/78مترمربع –
بموجب رأی ش��ماره  139860317002000298خریداری از مالک رسمی عبود سلمان
پور
 -12قس��متی از پالک  -616اصلی آقای س��یدعبدالحمید مقدم فرزند سیدخلیل بشماره
شناسنامه  1890233331صادره شادگان ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت
 147/07مترمربع – بموجب رأی ش��ماره  139860317002000224خریداری از مالک
رس��می زبیل خلیفی .تاریخ انتش��ار نوب��ت اول  98/03/11 :تاریخ انتش��ار نوبت دوم :
 98/03/26ـ 13/17م الف
علیرضا آل خمیس – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرایی کالس��ه  9701577شش��دانگ پالک ثبتی 2153
فرعی از  4869اصلی به مس��احت  104/2مترمربع واق��ع در بخش دو غرب بابل به نام
خانم س��مانه کبودتبار فیروزجاه ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق س��ند رهنی شماره
 12487مورخ  95/7/6دفترخانه  275بابل در رهن بانک ملی شعبه ممتاز بابل قرار گرفته
است ضمنا یادآور می شود مازاد اول الی پنجم پالک فوق الذکر به ترتیب برابر دستور
ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابل به مبلغ  250/000/000ریال و برابر
دستور شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بابل به مبلغ  500/000/000ریال و برابر دستور
شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل به مبلغ  620/000/000ریال و به موجب دستور
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی بابل به مبلغ  1/085/000/000ریال و به موجب دستور
ش��عبه  11دادگاه عمومی بابل به مبلغ  600/000/000ریال بازداشت می باشد طبق نظر
کارشناس رسمی دادگس��تری ملک واقع در طبقه سوم ساختمان سه طبقه روی پیلوت
س��ه واحدی با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت اسکلت ساختمان بتنی و دارای قدمت
 4ساله می باشد بدون آسانسور و دارای انباری قطعه  3و پارکینگ شماره  3می باشد
مل��ک دوخوابه و دارای کابینت و درب ورودی آپارتمان دارای کرکره برقی می باش��د
ملک دارای امتیاز برق و گاز و مدارکی دال بر بیمه بودن ملک ارائه نگردید پالک فوق از
ساعت  9الی12روز سه شنبه مورخ  98/3/28در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده

من گرفته ش��ده بود.وی با اشاره وضعیت بد تئاتر کشور
تصریح کرد :این روزها تئاترهایی به نام تئاتر الکچری
مد شده که البته من اص ً
ال با آنها مخالف نیستم .به نظر
م��ن این نوع از تئاتر ه��م باید به بقای خود ادامه دهد و
صد البته که طی چند سال گذشته مخاطب تئاتر به طرز
چشمگیری افزایش پیدا کرده که خودش میتواند امیدوار
کننده باش��د.دالوری در همین راس��تا خاطرنشان کرد:
همواره مشکالتی در حوزه تئاتر وجود دارد که حل نشده
و ظاهرا تمام هم نمیشود .برخی در قبال تئاتر الکچری
اعتراضاتی دارند و من معتقدم آن نوع از تئاتر هم خوب
اس��ت اما چه بهتر که به همه تئاترها بها و امکاناتی که
به آثار الکچری داده میشود ارائه شده تا همه بتوانند اثر
دلخواهشان را روی صحنه ببرند.

به فروش می رس��د مزای��ده از مبلغ  3/647/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت
پیش��نهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده
دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مس��ترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد .م الف  98/100/7849تاریخ انتشار :شنبه 98/3/11
اسدالهی – مسئول اجرای اسناد رسمی بابل
آگه��ی فقدان س��ند مالکیت خانم فرید متمس��ک با ارائه استش��هاد محل��ی مصدق طی
درخواست ش��ماره  139821710004006962مورخ  1398/2/21تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی شش��دانگ یک قطعه زمین شالیزاری تحت پالک باقیمانده  1947فرعی از
 53اصلی بش��ماره س��ریال  0308361بخش  11حوزه ثبتی شهرستان بابل که در دفتر
جلد  33صفحه  348ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی
مدعی انجام معامله یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف  10روز از تاریخ
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل
ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات
اق��دام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نم��ود .توضیحات :برابر نامه
شماره  1396047000834601مورخ  96/8/4اجرای احکام دادگستری آمل بازداشت می
باشد .م الف  98/100/7819تاریخ چاپ98/3/11 :
شهرام خسروی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
برگ اجراییه -مش��خصات محکوم له  :نام و نام خانوادگی  :سهیال حسن پور با وکالت
صغری پویا  -نشانی محل اقامت  :بابل خ شهید طبرسی جنب پاساژ فردوسی ساختمان
پویا طبقه  4واحد  9مش��خصات محکوم علیه  :نام و نام خانوادگی  :مرتضی غضنفری
– ن��ام پدر :عین اله  -نش��انی محل اقام��ت  :مجهول المکان بموجب رای ش��ماره 1172
تاریخ  97/11/2شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان قائمشهر و رای شاره – تاریخ –
ش��عبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ
 100/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1370000ریال بابت هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/7/3و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و
مبلغ  5000000ریال بابت نیم عشر .به استناد ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این
برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم
ب��ه و یا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای
اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه  3حل اختالف قائمشهر

برنامه تلویزیونی «میدان انقالب» با موضوع
نقش رهبری در مدیریت اتفاقات و رویدادهای
کشور با اجرای «وحید یامین پور» روی آنتن
ش��بکه سه س��یما می رود.به گزارش فارس،
برنامه تلویزیونی «میدان انقالب» ویژه برنامه
شبکه سه سیما در سی امین سالگرد ارتحال
ام��ام خمینی(ره) اس��ت.بنا بر ای��ن گزارش،
فعاالن سیاسی با حضور در این برنامه ،شیوه
مدیریت و رهبری امام خمینی(ره) و آیت اهلل
خامنه ای را در مهم ترین رویدادهای انقالب
اسالمی بررسی می کنند«.میدان انقالب» با
اجرای وحید یامین پور هرشب ساعت  ۱۹از
شبکه سه پخش می ش��ود .اولین قسمت از
این برنامه  ۶قس��متی امشب روی آنتن می
رود و مهدی سموعی تهیه کنندگی آن را بر
عهده دارد.
برخی  ۲برابر دستمزد ما پول میدهند
تا سریال بازی کنند

رضا بنفش��هخواه درباره نبودش در تلویزیون
بیان کرد که برخی حاضرند دو برابر دستمزد
ما بازیگ��ران پول بدهند تا در س��ریال بازی
کنند.رض��ا بنفش��هخواه در گفتگو ب��ا مهر با
اشاره به اینکه مدتی است در تلویزیون حضور
ندارد ،بیان کرد :فع ً
ال مش��غول کاری نیستم
و به دالیل گوناگ��ون از جمله نبود فیلمنامه
های خوب ی��ا س��ودجوییهایی که رخ می
دهد در س��ریالی حضور ن��دارم.وی ادامه داد:
کار بازیگری برای همه جذاب است که البته
بخشی از این جذابیت هم کاذب است و عده
ای ت�لاش می کنند که پول بدهند تا بتوانند
در نقش��ی بازی کنند .این در حالی است که
خود ما باید تالش کنیم تا بتوانیم دستمزدهای
کارهایمان را دریافت کنیم بنابراین وقتی یکی
حاضر می شود دو برابر بدهد تا نقشی را بخرد
تهیه کنندگان هم سراغ چنین کسی میروند.
بنفشه خواه درباره کارکرد انجمن های صنفی
در چنین وضعیتی عن��وان کرد :انجمن های
صنفی مختلف��ی داریم ک��ه در حال فعالیت
هس��تند اما ای��ن انجمن ها کارآی��ی الزم را
ندارند.این بازیگر در پایان درباره وضعیت این
روزهای بازیگ��ری در تلویزیون بیان کرد :ما
دعا می کنیم تا اوضاع درست شود و امیدواریم
شرایط تغییر کند.
«داستان اسباببازی »۴در تالش
برای یک رکورد جدید

پیش فروش بلیتهای جدیدترین قسمت از
مجموعه «داستان اس��باب بازی» از فروش
 ۱۰۰ت��ا  ۱۵۰میلیون دالری این انیمیش��ن
محبوب در هفته نخست اکران حکایت دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی ،چهارمین
قسمت از انیمیشن «داس��تان اسباببازی»
محصول استودیو پیکس��ا ِر کمپانی دیزنی از
تاری��خ  ۲۱ژوئ��ن  ۲۰۱۹اکران خ��ود را آغاز
میکن��د و امیدوار اس��ت با عب��ور از فروش
 ۱۸۲میلی��ون دالری «ش��گفتانگیزان ،»۲
رکورد فروش آغازین انیمیش��نهای سینما
را به نام خود ثبت کند«.داس��تان اسباببازی
 »۴را «جاش کولی» با فیلمنامهای از «ویل
مککارمک» و «استفنی فولسوم» کارگردانی
میکند .قسمت جدید این انیمیشن پس از یک
وقفه  ۹ساله و با گذشت بیش از  ۲۰سال پس
از ساخت قسمت اول آن به سینما خواهد آمد
و «تام هنکس» و «تیم آلن» دوباره در نقش
شخصیتهای اصلی «وودی» و «باز الیتیر»
صدا پیشگی کردهاند.اولین قسمت از انیمیشن
«داستان اسباببازی» در روز  ۲۲نوامبر ۱۹۹۵
به کارگردانی جان لس��تر و با فیلمنامهای از
«جان لَسِ تر» اکران شد و توانست به فروشی
بالغ بر  ۳۶۰میلیون دالر دس��ت یابد.داستان
فیلم درباره «اندی» پسربچهای ششساله بود
که اس��باببازیهایش را خیلی دوست دارد،
اما دانس��تن این موضوع که اس��باببازیها
زنده میش��وند کمی عجیب بهنظر میرسد.
"وودی" ،گاوچرانی قدیمی و اسباببازی مورد
عالقه اندی و رئیس تمامی اسباببازیها در
اتاقش است .دوستان "وودی" یک دایناسور،
خوک ،س��گ و س��یبزمینی هس��تند .این
انیمیش��ن محبوب جوایز بهترین انیمیشن،
بهترین کارگردانی ،بهترین موسیقی ،بهترین
تهیهکنندگی و بهترین نویسندگی را از جوایز
«آنی» کس��ب کرد و در بخش بهترین ترانه
اصلی و بهترین فیلمنامه نامزد جوایز اس��کار
ش��د« .جان لس��تر» ب��رای کارگردانی این
فیلم موفق به کس��ب جایزه دس��تاورد ویژه
اسکار شد.

