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اخبار
خالق مجسمههای
پارک جمشیدیه درگذشت

ناصر هوش��مندوزیری ،مجسمهس��از و مدیر
ب��اغ م��وزه وزی��ری روز جمعه در س��ن ۷۳
س��الگی درگذش��ت .عباس مجیدی ،رییس
هی��ات مدی��ره انجم��ن مجسمهس��ازان در
گفتوگویی با ایس��نا این خب��ر را تایید کرده
است.ناصر هوشمندوزیری زاده شهر همدان
ب��ود .او نخس��تین مجسمهس��از ایرانی بود
که در س��ال  ۱۳۴۵از ط��رف یک مهندس
ایتالیایی  -ایرانی با فایبرگالس آش��نا شد و
مجسمههای بسیاری با فایبرگالس ساخت.
از وی بیش از  ۳۰۰مجس��مه به جا مانده که
 ۵۰مجس��مه آن در پارک جمشیدیه تهران
برپا شدهاست.از مجسمه های ناصر هوشمند
وزی��ری می توان به مجس��مه س��فالگر در
اللجین همدان ،مجس��مه س��ردار جنگل در
اهواز و مجسمه بوعلی سینا در ماهشهر اشاره
کرد .مجسمههای هوشمند وزیری در پارک
س��اعی ،پ��ارک باراجین قزوی��ن ،قلعه فلک
االفالک و موزه رختش��وی خانه زنجان نیز
دیده میشوند.هوشمندوزیری به همت خود
در منطقه لواسانات موزهای را ایجاد کرد .این
باغموزه در زمینی به مس��احت  ۱۰۰۰متر از
سال  ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز کرد .این موزه
اولین غار موزه خصوصی در ایران است.
پخش «حکایتهای کمال»
از نیمه تیرماه

تهیه کننده سریال «حکایتهای کمال» از
پخش این مجموعه تلویزیونی از  14تیرماه
از شبکه دو سیما خبر داد«.محسن شایانفر»
تهیه کننده سریال «حکایتهای کمال» در
گفتوگو با فارس ،درب��اره زمان پخش این
س��ریال گفت :طبق آخری��ن اعالمی که به
ما شده اس��ت قرار اس��ت از  ۱۴تیرماه این
س��ریال از شبکه دو سیما پخش شود .وی با
اش��اره به تولید فاز دوم این سریال نیز بیان
داش��ت :طراحی  ۶۰قس��مت فصل دوم این
س��ریال نیز انجام ش��ده اس��ت و به محض
پای��ان پخ��ش فص��ل اول ،تصویربرداری
فص��ل دوم در مهرماه آغاز خواهد ش��د .این
تهیه کننده درب��اره تغییر بازیگران در فصل
دو «حکایته��ای کمال» نی��ز گفت :حدود
 ۲۵درص��د بازیگ��ران جدی��د در فصل دوم
به ما ملحق میش��وند .ام��ا بازیگران اصلی
مثل محمدرضا ش��یرخانلو و سایر بازیگران
نوجوانمان تغییر نمیکنند و با گذشت زمان
آنها هم بزرگتر میشوند.

«پولکثیف» در شرایط حرفهای از سینما دور میشود

تق��ی علیقل��یزاده تهیهکنن��ده فیل��م
سینمایی«رستاخیز» با اشاره به لزوم رعایت
اصول حرفهای از سوی تهیهکنندگان تأکید
کرد در فض��ای حرفهای پولهای کثیف از
سینما فاصله خواهند گرفت.
تقی علیقلیزاده تهیهکنن��ده و مدیر تولید
س��ینمای ای��ران در گفتگو با مه��ر ،درباره
چگونگی مبارزه با ورود پولهای مشکوک
به س��ینما گفت :س��ینماگران ک��ه کارآگاه

نیس��تند که بدانند فردی که میخواهد در
س��ینما س��رمایهگذاری کند ،پولش از کجا
آمده اس��ت ،اما در عین حال ایران کشوری
نیس��ت که نت��وان فهمید ف��رد عالقهمند
واقعی به سرمایهگذاری در سینما چه کسی
اس��ت .فکر کنید کثیفتری��ن پول جهان
میخواهد وارد یک پروژه س��ینمایی شود و
صاحبان فیلم اطالعی در این زمینه ندارند،
در چنین شرایطی اگر س��از و کار حرفهای

وجود داشته باشد ،آن پول کثیف یا از سینما
فاصله میگیرد و یا به مطلوبی که میخواهد
نمیرس��د.وی بیان کرد :اگر تهیهکنندگان
س��ینمایی تبدیل ب��ه آدمه��ا و کارمندان
سرمایهگذاران نشوند و باور داشته باشند که
حرف اول و آخر را در تولید یک فیلم خودش
میزند ،پولهای کثیف از سینماگران فاصله
میگیرد .تهیهکننده باید به حرفهای که انجام
میدهد مسلط باش��د ،به شغل خود احترام

بگذارد و منافع و مصالح فیلم را رعایت کند
که در این شرایط پولهای کثیف از سینما
دور میشود.این تهیهکننده سینما تاکید کرد:
نباید فرام��وش کرد که افرادی که با چنین
پولهایی وارد س��ینما میش��وند ،راههای
بسیاری برای سرمایهگذاری دارند ،اما زمانی
که س��ینما را انتخاب میکنن��د چندان به
دنبال کار صددرصد اقتصادی و زایش مالی
نیس��تند ،بلکه به دنبال وج��ه اجتماعی آن

کالسهای رایگان مساجد برای
غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان

هس��تند که در قاب سینما بدست میآورند.
عرض��ه خارجی «رس��تاخیز» در اختیار من
است و اگر تا امروز نمایش داده نشده به این
دلیل است که خودمان نخواستهایم و فیلم
برای اکران جهانی هیچ منعی ندارد.

معاون صدا مطرح کرد؛

استفاده از واژگان پرتکرار اما غیرفارسی در رادیو ممنوع میشود

گ�روه فرهنگ�ی  :حمی��د ش��اهآبادی معاون
صدای سازمان صداوس��یما از تدوین قانون
برای اصالح دایره واژگان پرکاربرد از سوی
مجریان و نیز ساماندهی استفاده از موسیقی
در برنامههای رادیویی خبر داد.
حمید ش��اهآبادی معاون صدای رس��انه ملی
در گفتگو با مهر درب��اره تغییر رویکرد رادیو
نس��بت به پخش قطعات موسیقایی با توجه
به دغدغه رهبر انقالب و همچنین دس��تور
رییس صداوس��یما عنوان کرد :م��ا نیازمند
یک س��از و کار علمی در این زمینه هستیم
و طبیعی اس��ت که در یک بازه زمانی معین
وقتی این هشدار و دستور صادر میشود باید
احتیاط کنیم و تذکر میدهیم به تهیهکنندهها
که مراقبتهای الزم را داشته باشد.وی ادامه
داد :توجه وی��ژه و عتاب اخیر حضرت آقا به
این دلیل اس��ت که ما درست عمل نکردیم
بنابراین هر تهیهکننده و برنامهس��ازی باید
مراقبت بیشتری کند تا خطا کمتر شود.
در انتخ�اب موس�یقی نباید طبق س�لیقه

عمل کرد

معاون صدا تصریح کرد :در بخش موسیقی
هیچ تهیهکنندهای نباید در انتخاب موسیقی
به س��لیقه خود خارج از بانک مرکز موسیقی
اس��تفاده نکند .هم در صدا و هم در س��یما

گاه��ی ای��ن اتف��اق رخ م��یداد و حافظ��ه
موسیقایی یک تهیهکننده به او اجازه میداد
که از همه ظرفیت  ۷۰هزار ترک موس��یقی
موجود در بانک استفاده کند.وی اضافه کرد:
در مرحله اول م��ا باید اطمینان پیدا کنیم از
موسیقیهای خارج از بانک استفاده نشود که

گاهی در موسیقی فواصل یعنی موسیقیهای
زیر متن برنامهها استفاده میشد و نیروها این
خطا را مرتکب میشدند.شاهآبادی با اشاره به
بازنگری دوباره در حوزه استفاده برنامههای
رادیویی از موس��یقی یادآور ش��د :در مرحله
دوم باید دس��تور داده شود که  ۷۰هزار قطعه

موسیقی موجود در سامانه بانک ارزیابی شود
تا به لحاظ کیفیت و استفاده از واژگان ادبی
مورد بررسی قرار بگیرد.

تهی�ه فهرس�تی از واژگان پرکارب�رد

غیرفارسی

معاون صدا همچنین درباره ادبیات مجریان

رادیو نیز اظهار کرد :معمو ًال حلقهای از واژگان
پربس��امد و پرکاربرد غیر فارسی هستند که
توصیه میش��ود مورداس��تفاده قرار نگیرند.
واژگانی وجود دارد که بیشتر در زندگی ما به
کار میرود؛ واژههایی مثل «آماتور» که همه
استفاده میکنند و برای اصالح آن نیاز به یک
آموزش است .در سطح اول هم مجریان قرار
دارند که باید مطمئن شویم خطا نمیکنند و
از این واژگان استفاده نمیکنند .واژهای مثل
«س��لبریتی» که باید مراقبت شود و مث ً
ال به
جای آن یک واژه فارسی مناسب ایجاد شود
و مث ً
ال از «چهره» اس��تفاده شود .البته هنوز
این دس��تورالعمل کامل نشده است .وی در
پایان گفت :اکنون در رادیو چند گروه در حال
انجام کار هستند در خود سازمان صداوسیما
نیز در حال کار هس��تند .ب��ه زودی باید این
حلق��ه اول واژگان به ص��ورت «قانون» در
اختی��ار مجریان قرار بگیرد .م��ا فع ً
ال در حد
توصی��ه و تذکر ای��ن کار را انجام میدهیم
که واژگان پربسامد به کار نروند .البته زمانی
این واژگان توسط مهمان و کارشناس به کار
میرود که اش��کالی ندارد که باز هم مجری
باید آنقدر تسلط داش��ته باشد وقتی مهمان
اس��تفاده میکند آن را اص�لاح کند که این
مربوط به گامهای بعدی است.

توزیع اولین محموله کاغذ نشر در ابتدای هفته جاری

اولی��ن محموله کاغ��ذ وارداتی برای نش��ر
کتاب از ابتدای هفته آینده در میان ناش��ران
توزیع میشود .صالحی چهارشنبه گذشته در
مواجهه با اهلی رس��انه پس از پایان جلسه
هیأت دول��ت بار دیگ��ر آماج س��واالتی از
این دس��ت بود و در پاس��خ به آنها بار دیگر
عنوان کرد کاغذ فرهنگی که ش��امل کاغذ
مطبوع��ات و کاغذ کتابهای غیر درس��ی
اس��ت ارز چهاره��زار و  ۲۰۰تومان��ی برای
واردات دریاف��ت میکنن��د و بقی��ه کاغذها
شامل ارز کاالهای نیمایی میشوند.صالحی
بر این مساله تاکید کرده است که سالهای
گذش��ته س��االنه  ۳۵۰هزار تا  ۴۰۰هزارتن

آگهی ابالغیه شماره پرونده  9809982665400012:شماره بایگانی
 980012 :مش��خصات ابالغ شونده حقیقی نام  :غالم نام خانوادگی
 :حاتمی نام پدر  :آقا برار نش��انی  :مجه��ول المکان تاریخ حضور
 1398/05/15س��اعت حضور 9:30:در خصوص دعوی منصوره
حبیبی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه اجور معوقه در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید  .م الف ۱۶۵۲ :
شعبه  ۴شورای حل اختالف مالرد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره -139760318003009539
 1397/11/17هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاض��ی اداره آموزش و پرورش
فومن به شناس��ه مل��ی  14002610463شش��دانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر ساختمان مدرسه و سرویس بهداشتی و خانه سرایداری
به مس��احت  1908.15مترمربع از پالک شماره  323/332مفروز
و مجزی ش��ده از پالک  332واقع در شهر فومن – مدرسه شهدای
ادبی بخش  24گیالن از مالکیت رس��می دولت جمهوری اس�لامی
ایران محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/4/9 :تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 319رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس
زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی

کاغذ به قیمت  ۳۵۰میلیون تا  ۴۰۰میلیون
دالر وارد کش��ور میش��د اما مجموع ارزی
که در س��ال  ۹۸برای ب��رای کاغذ فرهنگی
(کاغذ مطبوعات و کتاب) در نظر گرفته شده
 ۸۰هزارتن معادل  ۸۰میلیون دالر است.به
گفت��ه صالحی پس از تغیی��ر و تحوالت در
س��ازوکار کارگروه کاغذ در وزارت ارش��اد و
ایجاد دو کارگروه مجزا در معاونت فرهنگی
و مطبوعاتی برای واردات  ۲۵هزار تن کاغذ
موافقت به عمل آمده که از این میزان ۹۵۰۰
تن مطبوع��ات و  ۱۵۵۰۰ت��ن کاغذ کتاب
است.صالحی البته تاکید داشته که در شش
ماهه ابتدای سال  ۴۰هزار تن کاغذ فرهنگی

وارد کش��ور خواهد شد.در همین زمینه مهر
نی��ز از یکی از اعضای کارگروه کاغذ وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی کسب اطالع کرد
که طی روزه��ای ابتدایی هفته آینده ۳۲۰۰
تن کاغذ ش��امل  ۳هزار ت��ن کاغذ تحریر و
 ۲۰۰تن کاغذ بالکی از طریق کمیته توزیع
کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی که زیر نظر
تعاونی ناشران کشور (آش��نا) اداره میشود،
توزیع خواهد ش��د.پس از ایجاد این کارگروه
جدید س��ه کمیته شامل تخصیص ،توزیع و
نظارت در این کارگروه تش��کیل شده است
که مسئولیت آنها بر عهده آقایان فروغیان،
اسماعیلی و حسنپور گذاشته شده است .بر

شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره -139760318003009540
 1397/11/17هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاض��ی اداره آموزش و پرورش
فومن به شناسه ملی  14002610463ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بر ساختمان مدرس��ه و سرویس بهداشتی به مس��احت 1454.48
مترمربع از پالک شماره  830از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  10اصلی واقع در فومن – س��نگ بجار مدرس��ه
شهدای سنگ بجار بخش  24گیالن از مالکیت رسمی بانو سیده آمنه
مقیمی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/4/9 :تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 315رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس
زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره -139760318003009527
 1397/11/17هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاض��ی اداره آموزش و پرورش
فومن به شناس��ه مل��ی  14002610463شش��دانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر س��اختمان مدرس��ه و سرویس بهداش��تی به مساحت
 1489.44مترمربع از پالک ش��ماره  270/39مفروز و مجزی ش��ده
از پالک  270واقع در ش��هر فومن – مدرس��ه ش��هدای هدایت پناه
(شاهد ابتدایی) بخش  24گیالن از مالکیت رسمی بیژن و مسعود و
ناهید جملگی شمش��ادی و نرجس خاتون و محمود جملگی صابری
مح��رز گردیده اس��ت .لذا ب��ه منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به

همین اس��اس از میان  ۴شرکت تأیید شده
ب��رای واردات کاغ��ذ در این کارگ��روه ،دو
ش��رکت موفق به وارد ک��ردن کاغذ خود به
کشور ش��ده و کاغذ وارداتی آنها به میزانی
که ذکر ش��ده ابتدای هفت��ه آتی ترخیص و
توزیع خواهد شد .همچنین اتحادیه ناشران
و کتابفروش��ان تهران نیز به عنوان مجری
امر نظارت پس از توزیع این کاغذها به کار
نظارت بر مص��رف آنها خواهد پرداخت و از
قرار معلوم بر انتشار کتاب بر مبنای این آثار
از طریق نس��خه شماری اقدام خواهد شد.با
این حال تا پایان هفته گذشته (ششم تیرماه)
ه��ر بند کاغذ تحریر ب��ا ابعاد  ۷۰در صد ۷۰

دبیر س��تاد هماهنگی کانونهای فرهنگی
و هن��ری مس��اجد تهران ب��ا بی��ان اینکه
همافزاییه��ای بس��یاری می��ان نهادهای
فرهنگ��ی جهت غنیس��ازی اوقات فراغت
دان��ش آموزان صورت گرفته اس��ت ،گفت:
کالسهای آموزشی مساجد برای بهصورت
رای��گان برگزار میش��ود .حجتاالس�لام
غالمعل��ی قدیری��ان در گفتگو ب��ا فارس
اظهارداش��ت :در ای��ام تابس��تان ارگانها و
نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی جهت
غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان
برنامهریزی میکنند که از این میان میتوان
به موسسات و تشکلهای قرآنی ،گروههای
فرهنگی و تبلیغ��ی ،کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد ،هیأتهای مذهبی و جریانان
مختلف اش��اره کرد.وی با بیان اینکه امسال
در شورای برنامهریزی اوقات فراغت استان
تهران با حضور استاندار و مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی مصوب شده است که مساجد
محور اجرای برنامههای غنی س��ازی اوقات
فارغت دانش آموزان تهرانی باش��د ،تصریح
کرد :در این جلس��ه مصوب شده است ستاد
همانگ��ی کانونه��ای فرهنگ��ی و هنری
مس��اجد اس��تان تهران دبیر س��تاد اوقافت
فراغت در این استان باش��د زیرا بسیاری از
جریانسازیها و تشکیالتسازیهای حوزه
دی��ن در مس��اجد ش��کل میگیرد.قدیریان
افزود :امروزه موسسات خصوصی کالهایی
را در زمینهه��ای مختلف برگ��زار میکنند
البته هزینه این کالسها نیز بسیار باالست
اما باتوجه به وضعیت اقتصادی کش��ور باید
بدانیم کالسهای آموزش��ی عالوه بر اینکه
مأمنی برای محالت محس��وب میش��ود،
عموم ًا خیریه است و بیش از  ۹۰درصد آنها
رایگان است که بستری را فراهم میکند تا
تمام اقش��ار به ویژه قشر ضعیفتر بتوانند از
آنها بهره ببرند .با اش��اره به همافزاییهای
صورت گرفته درباره فعالیتهای مس��اجد با
برنامههای نهادهایی همچون فرهنگسراها
و سرای محلهها گفت :ستاد اوقافت فراغت
استان تهران متش��کل از نهادهای مختلف
اس��ت ک��ه در این قال��ب تفاهمنام��های با
س��ازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران
منعقد کردهایم ت��ا متعاقب ًا خدماتی را هر دو
نهاد به یکدیگر داشته باشند.
فیلم محسن تنابنده
مرداد ماه اکران میشود

گرم��ی وارداتی از اندون��زی با قیمت بندی
 ۵۱۰هزار توم��ان و همین کاغذ با ابعاد ۶۰
در  ۹۰ب��ا قیمت  ۳۸۵هزار تومان به فروش
رس��ید و روند صعودی قیمت این محصول
در بازار کماکان حفظ ش��د .حاال باید دید آیا
ب��ا آغاز توزیع کاغذه��ای وادارتی در بخش
فرهنگ و کتاب ای��ن روند نتیجه معکوس
به خود خواهد گرفت یا خیر.

فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاصی نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/4/9 :تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 311رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس
زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره -139760318003009520
 1397/11/17هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاض��ی اداره آموزش و پرورش
فومن به شناس��ه مل��ی  14002610463شش��دانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر ساختمان مدرسه و سرویس بهداشتی و خانه سرایداری
به مساحت  2965.3مترمربع از پالک شماره  397/4مفروز و مجزی
ش��ده از پالک  397واقع در شهر فومن – مدرسه سمیه بخش 24
گیالن از مالکیت رسمی محمد ابراهیم یکتاپرست و حسین پور غفار
مغفرتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/4/9 :تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 307رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس
زاده

براساس اعالم ش��ورای پروانه نمایش فیلم
س��ینمایی “قس��م” به کارگردانی “محسن
تنابنده” مرداد ماه اکران خود در سینماهای
کش��ور را آغ��از خواه��د کرد ،ای��ن فیلم در
جش��نواره فیل��م فجر ج��زو  ۱۰فیل��م برتر
مردم��ی بود .به گ��زارش میزان ،براس��اس
اعالم ش��ورای پروانه نمایش فیلم سینمایی
“قسم” به کارگردانی “محسن تنابنده” مرداد
ماه اکران خود در س��ینماهای کشور را آغاز
خواهد کرد ،این فیلم در جشنواره فیلم فجر
جزو  ۱۰فیل��م برتر مردمی بود.این فیلم که
نخستین بار در جشنواره فیلم فجر رونمایی
شد توانست در رشتههای بهترین جلوههای
وی��ژه میدانی ،بهترین بازیگر نقش اول زن،
بهترین صداب��رداری ،بهترین بازیگر مکمل
م��رد ،بهترین تدوی��ن و بهتری��ن فیلمنامه
نامزد کسب سیمرغ بلورین شود اما نتوانست
هیچکدام از این جوای��ز را از آن خود نماید.
تنابن��ده کارنامه ف��وق العاده درخش��انی در
تلویزیون داش��ته و آثار به یادماندنی زیادی
را نوش��ته و یا بازی کرده است .او همواره به
عنوان یک بازیگر مولف ش��ناخته میشود و
ه��ر کارگردان در کنار او همواره میتواند به
ایدههایی وی دل ببندد.
فالحیپور:پول و پارتی عمرش
در هنر بازیگری کم است

بازیگر س��ریال «شهرزاد» گفت :این روزها
ورود به س��ینما راحت ش��ده و هر شخص
به راحتی تهیه کننده میش��ود ،قطع ًا همین
تازهواردها از نابازیگران استفاده می کنند و
اگر نه تهیه کنندگان باس��ابقه نام خودشان
را خ��راب نمیکنند ،به عنوان مثال حس��ن
فتح��ی هیچوقت از نابازیگر اس��تفاده نمی
کن��د .پروی��ز فالحیپ��ور بازیگ��ر تئاتر و
تلویزیون در گفتوگو با میزان ،درخصوص
حضور برخی نابازیگران در عرصه بازیگری
گفت :من به ش��خصه تجربه بازی روبروی
نابازیگر را داشتهام و میدانم کار با آنها چقدر
سخت است زیرا به هیچ وجه تجربه نداشته
و نمیتوانن��د از پس کار ب��ر بیایند .بازیگر
سریال کهنه سرباز ادامه داد :من نمی دانم
چطور باید جلوی این افراد را گرفت اما می
دانم چنین تهیه کنندگانی هیچ س��رانجامی
ندارند و مطمئن باش��ید ای��ن نوع بازیگران
هم هیچ وقت ماندگار نخواهند ش��د ،زیرا تا
یک زمانی پ��ول و پارتی جواب می دهد و
از لحظه ای به بعد تنها اس��تعداد و توانایی
باقی میماند.

