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اخبار
آغاز فیلمبرداری دوباره
«سلمان فارسی» از شاهرود

فیلمبرداری «س��لمان فارس��ی» همزمان با
عید س��عید قربان در ش��اهرود از س��ر گرفته
شد.به گزارش فارس ،تصویربرداری مجموعه
تلویزیونی «سلمان فارسی» از مدتی پیش به
دلیل ش��یوع ویروس کرونا متوقف شده بود و
طبق برنامه ری��زی جدید بخش هایی که در
ترکیه قرار بود س��اخته شود ،به سمنان منتقل
ش��د.بنا بر این گزارش ،در همین رابطه روابط
عمومی س��ریال نیز اعالم ک��رد که از جمعه
ده��م مردادماه همزمان با عید س��عید قربان،
فیلمبرداری این سریال با رعایت تمام پروتکل
های بهداش��تی س��تاد ملی مبارزه با کرونا در
اطراف شاهرود از سرگرفته شد.در این بخش،
ورود کاروان حامل س��لمان جوان به محدوده
امپراتوری بیزانس به تصویر کشیده خواهد شد
و بازیگران��ی مانند فرهاد اصالنی ،محمدرضا
هدایتی و علی دهکردی جلوی دوربین خواهند
رفت.فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» به
کارگردان��ی داوود میرباق��ری و تهیه کنندگی
حسین طاهری که زمس��تان سال گذشته در
کرمان و قش��م آغاز ش��ده بود به دلیل شیوع
ویروس کرونا در س��ال جاری متوقف شد .با
لغو س��فرهای ترکیه و ارمنستان و جایگزینی
لوکیشن های داخلی مانند شاهرود و شهرک
های س��ینمایی غزالی و نور ،نهایتا لوکیش��ن
اطراف شهرس��تان ش��اهرود به منظور ادامه
فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» در سال
 99انتخاب و مراحل پیش تولید انجام شد.
شهرهسلطانیازتجربهابتالبهکروناگفت

ش��هره س��لطانی بازیگر تلویزیون از ابتالی
خود به کرونا خبر داد و درباره ش��رایط کاری
این روزهای خود گفت.به گزارش مهر ،شهره
سلطانی درباره ابتالیش به کرونا گفت :خدا را
ش��کر بهتر هستم .خودم هم نمیدانم چطور
ش��د .یک روز متوجه ش��دم یکسری عالئم
دارم .اول فکر میکردم از نوع سرماخوردگی
اس��ت .عالئمی مثل س��ردرد ،گ��وش درد و
گلودرد و سرفه هم داشتم.وی افزود :ریههایم
از بچگی ضعیف بود و همیشه درگیر بودهام.
م��ن از کودکی زمینه ریوی دارم و یک دفعه
متوجه ش��دم این عالئ��م را دارم .البته دو بار
قبلش تس��ت کرونا داده بودم و مبتال نبودم.
بعد دردهای بدنم بیشتر و عالئمم بیشتر شد
و نفس تنگی هم گرفتم.این بازیگر به نکته
جالب��ی درباره تجرب��هاش از کرونا علی رغم
آنچه متداول است اش��اره کرد :حس بویایی
و چش��اییام را از دست ندادم! حس بویاییام
صد برابر شده بود! با پزشکم صحبت کردم و
گفت تست ریه بدهم.

بازیگ��ر س��ریال «گی��ل دخ��ت» گفت:
متاس��فانه بیمباالت��ی در رعایت نکات
بهداش��تی و پروتکلها باعث ایجاد موج
دوم بیماری کرونا شد ،از نظر من رعایت
اصول بهداش��تی در این ش��رایط ش��رط
عق��ل اس��ت.فخرالدین صدیق ش��ریف
بازیگر پیشکس��وت سینما و تلویزیون در
گفتوگ��و با میزان با اش��اره به موج دوم
بیماری کرونا گفت :متاسفانه بیمباالتی

رعایت اصول بهداشتی شرط عقل است
در رعایت نکات بهداش��تی و پروتکلها
باعث ایجاد موج دوم بیماری کرونا ش��د،
از نظر من رعایت اصول بهداشتی در این
شرایط ش��رط عقل اس��ت .وی با اشاره
ب��ه توقف تولی��د س��ریال «گیل دخت»
ب��ه دلیل بیم��اری کرونا اف��زود :پیش از
ش��یوع بیماری مش��غول بازی در سریال
«گی��ل دخت» ب��ه کارگردان��ی «مجید
اس��ماعیلی» ب��ودم که بع��د از بیماری و

ش��یوع آن ضبط فع ً
ال متوقف شده است.
ای��ن بازیگر پیشکس��وت درب��اره زمان
ش��ورع فیلمبرداری سریال «گیل دخت»
اظهار ک��رد :همه ما منتظر پایان بیماری
کرونا هس��تیم و طبیعت��ا فیلمبرداری بعد
از قطعی شدن ش��رایط عادی شروع می
شود ،نزدیک به یکس��ال از فیلمبرداری
اث��ر مانده و من هم فعال در همین پروژه
فعال هستم.بازیگر سریال «گیل دخت»

درباره مضمون این اث��ر اضافه کرد :این
س��ریال به دوره زمانی قاجار بازگش��ته و
اثری تاریخ��ی اجتماعی محس��وب می
شود ،در داستان گیل دخت ما شاهد بروز
وقایع��ی در آن بازه تاریخی هس��تیم که
ب��ه نظر فیلمنامه و قصه جذابی دارد .وی
با اش��اره به خانه نش��ینی اکثریت جامعه
در هفت��ه های پیش��ین اف��زود :اکثریت
خانوادهها به دلیل بیماری کرونا در خانه

فیلم «دیوید فینچر»
سال  ۲۰۲۱اکران میشود

مان��ده اند ،من تصور می کنیم به فراخور
س��لیقه بهترین زمان برای مطالعه کتاب،
کنار خانواده ماندن و فیلم دیدن برای ما
به وجود آمده است که خود من از تمامی
این زمان حداکثر بهره را می برم.

یک نویسنده کتاب مطرح کرد؛

الگوی رفتاری شهدا بهترین راهنما برای نسل جوان

گروه فرهنگی  :یک نویس��نده کتاب گفت :برای حرکت به س��وی آیندهای
روشن باید ابتدا ازسبک زندگی «ائمه معصومین (ع)» و در درجه بعد سبک
زندگی و تفکر ش��هدا الگوی برداری کرد و آن��ان را به جوانان امروز معرفی
نمود.محمد حسین علیجانزاده روشن در گفتوگو با میزان پیرامون مضمون
کتاب «از تبار آس��مان» گفت :این کتاب زندگینامه و خاطرات شهید «سید
محمود موس��وی» اس��ت ،او یکی از ش��هدای مدافع وطن بود که در یگان
ویژه تکاوری س��پاه نیروی زمین با عن��وان «صابرین» فعالیت میکرد و در
درگیریهای گروهک پژاک به ش��هادت رسید.وی در همین راستا ادامه داد:
شهید س��ید محمود موسوی در ارتفاعات استراتژیک جاسوسان سردشت به
همراه یگان برای دفاع از مردم حضور پیدا میکند ،جنگ پارتیزانی بین یگان
صابرین و گروهک پژاک به ش��هادت شهید سید محمود موسوی به همراه
 ۱۱نفر از اعضا یگان در سال  ۱۳۹۰انجامید .هرچند چند سالها بعد گروهک
تروریستی پژاک برای همیشه نابود شد ،اما فرزندان غیور این آب خاک را به
خاک را به شهادت رساندند.علیجانزاده روشن در مورد شیوه نوشتن کتاب «از
تبار آسمان» ابراز کرد :کتاب «از تبار آسمان» شامل مجموعه خاطراتی است
که از زبان خانواده ،دوس��تان و همرزمان از س��ید محمود موسوی در دوران
کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،فعالیت در مسجد ،بسیج و سپاه پاسداران و برخورد
با خانواده و اقوام و آش��نایان و بیان ش��ده است.نویسنده کتاب «حاج احمد»
به بخش��یهای از کتاب «از تبار آسمان» اشاره و اظهار کرد :کتاب «از تبار
آس��مان» متشکل از موضوعات متعددی است که در کنار آن خاطرات چیده
ش��ده است،در عین حال بیانگر س��بک زندگی شهید محمود موسوی است،
او فردی اخالق مدار و در عین حال خوش برخورد بود ،رفتار او با همس��ر و
خانواده بس��یار خاص و ویژه بود ،خوش اخالق��ی او در منزل از او یک الگو

بدل کرده بود ،همچنین بعد دیگر کتاب به عرفان این ش��هید بزرگوار اشاره
دارد.وی در همین راس��تا افزود :شهید سید محمود موسوی عالقه خاصی به
عالمه حس��نزاده آملی داش��ت و حتی دیداری نیز با وی کرده بود ،این امر

در کتاب از زبان دوس��تان و خانواده به وضوح اش��اره شده است سید محمود
به ش��خصیت آیت اهلل بهجت عالقه ش��دیدی داشت و از کتابهای زندگی
و سخنان ایشان خیلی استفاده میکرد.علیجانزاده روشن تصریح کرد :شهید
س��ید محمود موسوی آنقدر به دین عالقمند بود که هر جا سخنرانی عالمی
بزرگ بر پا بود اگر وقت دارد ش��رکت میکرد ،در تهران پای درس آیت اهلل
قرهی بیشتر از همهجا میرفت و تحت تاثیر تربیت اخالقی وی قرار گرفته
بود ،چند روز بعد از ش��هادت س��ید محمود ،آیت اهلل قرهی به بابل رفته و بر
س��ر قبر وی رفته حاضر ش��ده بود.وی پیام کتاب «از تبار آس��مان» را مورد
بررسی قرار داد و ابرازکرد :بیان الگوهای ارزنده در عصر ما بسیار مهم است،
اگر قرار اس��ت تمدن آینده را پایه ریزی کنیم ابتدا نیازمند چراغ راه هس��تیم
همین ش��هدا هستند که چراغهای هدایت میشود وقتی به زندگی تک تک
آنان نگاه میکنیم و جلوههای ارزش��مندی از وطن پرستی و ایمان و اعتقاد
را میبینیم ،برای حرکت به س��وی آیندهای روشن باید ابتدا ازسبک زندگی
«ائمه معصومین (ع)» و در درجه بعد س��بک زندگی و تفکر ش��هدا الگوی
برداری کرد و آنان را به جوانان امروز معرفی نموئ.علیجانزاده روش��ن الگو
برداری از شهدایی همانند شهیدسپهبدقاسم سلیمانی و احمد کاظمی را مهم
و تاثیر گذار دانست و خاطرنشان کرد :الگو برداری از شهدایی همانند شهید
قاسم س��لیمانی و احمد کاظمی در حوزههای مدیریت و رفتاری بسیار مهم
اس��ت ،آنان شهدایی هستند که برای همه ما ملموس بوده و میدانیم که از
بین همین مردم و از جنس همین مردمند آنان به ادوار دور تعلق ندارند بلکه
افرادی هستند در هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند و همواره برای دفاع
از وطن سینه سپر کرده و هیچگاه چشم داشتی به مقام و قدرت و حتی توجه
عمومی نداشتند.

«ارتش سری» صدرنشین جدول فروش سینما؛

جدول فروش هفتگی سینمای ایران با اعالم
صدرنش��ینی فیلم سینمایی «خوب بد جلف:
ارتش سری» به کارگردانی پیمان قاسمخانی
و تهیه کنندگی «محسن چگینی» با فروش
معادل  ۱۳,۰۹۳,۵۴۳,۳۲۹ریال منتشر شد.
به گ��زارش میزان ،جدول ف��روش هفتگی
س��ینمای ایران با اعالم صدرنش��ینی فیلم
س��ینمایی «خوب بد جلف :ارتش س��ری»
ب��ه کارگردانی پیم��ان قاس��مخانی و تهیه
کنندگ��ی «محس��ن چگین��ی» ب��ا فروش
مع��ادل  ۱۳,۰۹۳,۵۴۳,۳۲۹ری��ال منتش��ر
شد.س��ینماهای سراسر کش��ور از اسفند ماه
گذش��ته با تعطیلی س��النهای خود به دلیل
شیوع بیماری کرونا وضع ناگواری را تجربه
کردند ،اما حال بعد از گذشت این زمان هشت
فیلم آغازگر راه سینما در سال  ۹۹و همزمان

«زنها فرشتهاند  »۲دو میلیاردی شد

با بازگشایی سالنهای تماشای فیلم هستند.
همچنین فیلمهای «جهان با من برقص» به
کارگردانی «س��روش صحت»« ،عطر داغ»
ساخته علی ابراهیمی و «یادم تو را فراموش»
به کارگردانی علی عطشانی در رتبه های دوم
تا پنجم جدول فروش هفتگی سینمای ایران
قرار گرفتند.

ماموریت��ی به فربد (حامد کمیل��ی) در ایران
به عنوان گروه فیلمبرداری به ایران بفرستد.
در آنجا پژمان جمشیدی و سام درخشانی به
عنوان بازیگر های فیلم ارتش سری انتخاب
می شوند .فربد سعی در انجام عملیات است
اما پژمان و س��ام تقریبا هم��ه چی را به هم
می ریزند.

فروش کلی ۱۳,۰۹۳,۵۴۳,۳۲۹ :ریال
نویسنده و کارگردان :پیمان قاسمخانی
بازیگران :پژمان جمش��یدی ،سام درخشانی،
حامد کمیلی ،ریحانه پارسا ،گوهر خیراندیش،
امیرمهدی ژوله ،فرهاد آییش ،ستاره پسیانی،
مارال فرجاد ،شکیب شجره.خالصه داستان:
گروهی ضد انقالبی به ریاس��ت دکتر مدنی
(فره��اد آیی��ش) و زی��ر نظر دونال��د ترامپ

فروش کلی ۲,۱۷۷,۳۷۹,۶۰۵ :ریال
نویسنده و کارگردان :آرش معیریان
بازیگران :محمدرضا شریفینیا ،نیوشا ضیغمی،
سحرقریشی،نسرینمقانلو،میرطاهرمظلومی،
علی صادقی ،مریم سعادت ،سیروس همتی،
مهتاج نجومی ،شهین تسلیمی ،حسین ملکی،
احمدرضا موس��وی ،صدیقه کیانفر ،ش��یرین
ایزدی ،آیدا نوری و مهدی صارمی.

*خوب بد جلف :ارتش سری

آگه��ی اختصاصی آگهی موض��وع ماده  3قانون و م��اده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سندرس��می براب��ر آراء صادره هیات حل
اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد
تقاضا به ش��رح زیر به منظوراطالع عم��وم دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می
ش��ود.در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه
اداره ثبت اس��نادو امالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند .آقای حاجی آب آذری فرزند ابراهیم به ش��ماره شناس��نامه  1401و کد ملی
 4869024047صادره از زابل در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت  41098.81متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک شماره  -17اصلی واقع
در س��نگدوین ،جاده حاجیکالته خیابان بخش  6حوزه ثبت علی آبادکتول به شماره
کالسه 1398114412005000233
م.الف176:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/5/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/5/27:
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعی��ت ثبتی و اراضی و فاقد سندرس��می برابر آراء ص��ادره هیات حل اختالف
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده اس��ت  .لذا مش��خصات متقاضی��ان و امالک مورد تقاضا
به ش��رح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود.
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باش��ند،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره
ثبت اسنادو امالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .خانم
کبراگلزاری فرزند محمد به شماره شناسنامه  8815و کد ملی  2268906371صادره
از علی آباد در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بناشده به
مس��احت  189.20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ش��ماره  -28اصلی واقع

*زنها فرشتهاند ۲

خالصه داس��تان :چند زوج در ردههای سنی
مختلف در س��ال  ۲۰۲۰بهدنبال آن هس��تند
که تعریفی بیس��ت از زندگی خود ارائه دهند
غافل از آن که بدج��وری از تعارضات ذهنی
رنج میبرند.

*جهان با من برقص

فروش کلی ۴۴۴,۳۱۸,۴۵۰ :ریال
کارگردان :سروش صحت
بازیگ��ران :عل��ی مصفا ،جواد عزت��ی ،هانیه
توسلی ،پژمان جمشیدی ،سیاوش چراغیپور،
کاظم س��یاحی ،مهراب قاس��مخانی.خالصه
داستان :دوس��تان جهانگیز برای آخرین تولد
او دورهم جمع ش��دهاند .این موقعیت موجب
میش��ود آنها درباره زندگی و خودشان فکر
کنند.

*عطر داغ

درعلی آباد کتول  ،خیابان  20متری جنگل کوچه دوم غربی بخش  6حوزه ثبت علی
آبادکتول به شماره کالسه 139811441200500039
م.الف179:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/5/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/5/27:
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
دادنامه -کالس��ه پرونده  4/1352/98شماره دادنامه  99/2/11-75خواهان :سعید
عس��گردون دون با وکالت داوود چارکی و سید حامد ابراهیم زاده بابل-چهار راه
فرهنگ س قانون  -خواندگان-1 :حمیدرضا معصومی نش��رود کلی ف جهانگیر -2
سید سجاد مهدی پور میر ف سید علی هردو مجهول المکان  -خواسته :مطالبه وجه
رای قاضی شورا  -در خصوص دعوی اقایان سعید عسگردون دون با وکالت داوود
چارکی به طرفیت خوانده اقای -1حمیدرضا معصومی - 2س��ید س��جاد مهدی پور
بخواس��ته مطالبه وجه به مبلغ  130/000/000ریال به استناد چک شماره 655161
عهده بانک س��رمایه به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل
نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین
به میزان مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور درید
خواهان قرینه بر اس��تحقاق وی درطلب وجه مذبور و استمراردین برذمه خواندگان
دارد و خوان��دگان را متضامنا به پرداخت  130/000/000ریال بابت اصل خواس��ته
وپرداخت خس��ارات تاخیر تادیه از زمان سرسید چک لغایت هنگام پرداخت و مبلغ
 2/455/000ریال باب هزینه دادارسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف
 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل – حسینی
دادنامه -کالسه پرونده  12/1348/98ش��ماره دادنامه  99/4/2-230خواهان :مجید
قاسم پور به ادرس بابل جاده جدید آمل روستای دهک مکانیکی قاسم پور -خواندگان:
 -1علی اصغر آخوندپور امیری  -2صمد بهمنی به ادرس مجهول المکان  -خواسته
مطالبه وجه رای قاضی ش��ورا – در خصوص دعوی آقای مجید قاس��م پور فرزند
رشید بطرفیت علی اصغر آخوندپور امیری و صمد بهمنی بخواسته مطالبه وجه به
مبلغ  20/000/000ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه خواهان
بی��ان می دارد از خوانده صمد بهمنی یک فقره حواله که به امضاء نامبرده رس��یده
اس��ت بابت بدهی داده اس��ت که منجر به عدم موجودی در قرض الحسنه گردیده و

فروش کلی ۲۵۲,۲۶۳,۳۰۰ :ریال
کارگردان :علی ابراهیمی
بازیگران :مهرداد صدیقیان ،ش��هرام حقیقت
دوست ،بهاره کیان افشار ،سیما تیرانداز ،خاطره
اسدی ،شیوا مکی نیان .خالصه داستان :فیلم
س��ینمایی عطر داغ  ،داس��تان دختری به نام
مریم است که مجبور میشود شبی بیرون از
خانه بماند .بیرون ماندن او یکسری اتفاقات
برای او و خانوادهاش در پی دارد که…
*یادم تو را فراموش

فروش کلی ۱۹۵,۶۷۴,۶۲۵ :ریال
کارگردان :علی عطشانی
بازیگ��ران :میترا حجار ،حس��ین یاری ،آتیال
پسیانی ،ماه چهره خلیلی ،رضا ناجی ،خشایار
راد ،غ��زل یگان��ه ،بیت��ا عطش��انی و مازیار
فالحی.

اک��ران فیلم «مانک» ب��ه کارگردانی دیوید
فینچ��ر به دلیل ش��یوع م��وج دوم کرونا به
تعویق افتاد .پیش��تر اری��ک راث تهیهکننده
فیلم «مانک» ب��ه کارگردانی دیوید فینچر
از پخش جهانی جدیدترین کارگردان مطرح
سینمای هالیوود در ماه اکتبر  ۲۰۲۰همزمان
با فصل پاییز از اس��تریم نتفلیکس خبر داد.
به گ��زارش میزان  ،اکران فیلم «مانک» به
کارگردانی دیوید فینچر به دلیل شیوع موج
دوم کرونا به تعویق افتاد .پیش��تر اریک راث
تهیهکننده فیلم «مانک» به کارگردانی دیوید
فینچر از پخش جهانی جدیدترین کارگردان
مطرح س��ینمای هالیوود در ماه اکتبر ۲۰۲۰
همزمان با فصل پاییز از اس��تریم نتفلیکس
خبر داد« .مانک» براس��اس فیلمنامهای به
قل��م پدر فینچر س��اخته خواهد ش��د ،جک
فینچر این فیلمنامه را پیش از فوتش در سال
 ۲۰۰۳نوشته بود .داستان اصلی فیلم درباره
چگونگی نوشته شدن فیلمنامه «همشهری
کین» توسط هرمن منکیویچ با ایفای نقش
گری اولدمن اس��ت که به یکی از مهمترین
فیلمه��ای تاری��خ س��ینما بدل ش��د.او این
فیلمنام��ه را در همراهی با خود اورس��ن ولز
به عنوان کارگردان فیلم نوش��ت .همچنین
این فیلم قرار اس��ت بهصورت سیاه و سفید
ساخته ش��ود .چندی پیش «آماندا سایفرد»
بازیگر مش��هور س��ینمای هالی��وود به فیلم
س��ینمایی «مانک» ب��ه کارگردانی «دیوید
فینچر» پیوست.آماندا سایفرد بازیگر و تهیه
کننده آمریکایی متولد  ۳دسامبر  ۱۹۸۵است.
او در فیلمه��ای «دختران بدجنس»« ،جان
عزیزم»« ،بینوایان» و «اولین اصالح شده»
بازی کرده است.
بازیگر «برکینگ بد»
هم به کرونا مبتال شد

بازیگر مشهور سریال «برکینگ بد» با اعالم
این که به کرونا مبتال شده و حاال بهبود یافته
اس��ت گفت :خوش ش��انس بودم.به گزارش
مهر ب��ه نق��ل از ورایتی ،برایان کرانس��تون
آشکار کرد که کرونا گرفته و از مردم خواست
از ماسک استفاده کنند.کرانستون که بازیگر
س��ریال درام «برکینگ ب��د» بود با یک پیام
ویدیویی در حالی که در حال اهدای پالس��ما
در کالیفرنی��ا بود با مردم صحب��ت کرد.وی
گفت :میخواس��تم به همه بگویم که همین
چند وقت پیش کرونا گرفته بودم.این بازیگر
گفت ترکیبی از مشکالت را به شکلی مالیم
داش��ته که شامل س��ردرد ،درد بدن و قفسه
سینه بود و حس بویایی و چشایی اش را هم
از دس��ت داده بود.ویدویی که در اینستاگرام
پس��ت شده نشان میدهد کرانستون در حال
اهدای پالسما است.این بازیگر و کارگردان در
حالی که تاکید میکرد خوششانس بوده که
بیماری را پشت سر گذاشته است ،همچنین از
مردم خواست در حالی که شمار درگذشتههای
کرونا در آمریکا از  ۱۵۰هزار نفر هم گذشته ،از
ماسک استفاده کنند.

خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی شورا حضور نداردند و الیحه
ایی ارایه نداده اند .فلذا قاضی ش��ورا خواسته خواهان را نسبت به صمد بهمنی وارد
و ثابت تش��خیص و به اس��تناد ماده  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی
مدنی حکم به محکومیت خواند آقای صمد بهمن��ی به مبلغ  20/000/000ریال اصل
خواسته و مبلغ  330/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواس��ت مورخ  98/12/26لغایت اج��رای کامل حکم در حق خواهان صارد و اما
در مورد خوانده ردیف اول علی اصغر آخوندپور امیری به علت امضاء در حواله به
استناد ماده  197حکم رد صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی و س��پس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه 12شورای حل اختالف بابل – محمدرضا قربانی
دادنامه -کالسه پرونده 12/78/99شماره دادنامه 99/4/9-267
خواهان :حمید احمدزاده به آدرس بابل خورشیدکال معراج  4پیام  3اپارتمان  41طبقه
اول -خواندگان :علیرضا براری – مجهول المکان  -خواسته مطالبه وجه
رای قاضی ش��ورا – آقای حمید احمدزاده فرزند ابوالقاسم طی دادخواستی بطرفیت
علیرضا براری خواس��تار مطالبه مبلغ  74/800/000ریال بابت صدور  4فقره سفته
و فاکتور بش��ماره های  259914و  514469و 859753و  259913و فاکتور شماره
 0073که به امضاء خریدار رس��یده است به انضمام خسارت تاخیر تادیه آن هزینه
دادرس��ی و هزینه نشر آگهی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز مصدق چهار فقره
س��فته مارالذکر و فاکتور خوانده با وصف ابالغ اخطاریه بصورت قانونی در جلسه
رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم نداشته است و ازسویی ایرادی بر
اسناد ارایه شده نیز بعمل نیاورده است و اینکه وجود اصل الشه سفته ها و فاکتور
درید دارنده داللیت بر اشتغال ذمه صادرکننده بوده و اصل بر استحصاب می باشد
بدین رو با تمسک به این اصل دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد  198و
 515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تودیع مبلغ 74/8000/000
ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 99/2/8لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ 1/015/000
ریال بعنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق والکاله وکیل مطابق تعرفه له
خواه��ان محکوم و اعالم می نمای��د .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس ازابالغ
قابل واخواهی و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی بابل
می باشد.
قاضی شعبه 12شورای حل اختالف بابل – محمدرضا قربانی

