در افتتاح کتابخانه امام خمینی(ره) مشهد عنوان شد
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اخبار
رئیسجمهور به سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر پیام داد

رئیسجمهور کش��ورمان در پیامی به سی
و هفتمین جش��نواره فیلم فجر نوش��ت:
تالشهای مجدانه هنرمندان ،خوشبختانه
باورهای سنتی و کهنه در مواجهه با سینما
را ب��ه حاش��یه رانده و الگوی��ی واقعبینانه
و پیش��رو برای این مواجه��ه ایجاد کرده
اس��ت.به گ��زارش فارس به نقل ازس��تاد
خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر،
بخش��ی از متن پیام حجتاالسالم حسن
روحانی به جشنواره به این شرح است :هنر
هفتم ،زبانی گویا برای انتقال مفاهیم و از
کارآمدترین ابزارهای توسعه فرهنگی است.
صنعت سینما ،زبان مشترک همه انسانها
و بلکه نس��لها ،و یک��ی از قدرتمندترین
وس��ایل ارتباطی جهان است که به دلیل
ی با ذوق ،س��لیقه ،هنر و نبوغ
درهمتنیدگ 
انسانی ،میتواند در پیچیدهترین الیههای
روح انس��انها نف��وذ کن��د و کاری که از
هزاران صفحه متن و سخنرانی برنمیآید
را در چند لحظه بر جان مخاطب بنش��اند.
قابلیتهای فراوان این هنر جامع و صنعت
جهانی ،سرچشمه بس��یاری از روشنایی و
داناییهایی اس��ت ک��ه میتواند جامعهها
را به دنیای��ی بهتر و فرداهای روش��نتر،
رهنم��ون کند.بهرهوری از آثار ارزش��مند
س��ینما اما نیازمند ش��ناخت هوشمندانه،
نگرش عمیق و مواجهه خردمندانه با این
پدیده جهانشمول است که بهویژه امروز،
از پیچیدهترین و موثرترین مظاهر حرکت
فرهنگ��ی بهش��مار م��یرود .تالشهای
مجدانه هنرمندان فهی��م ،فروتن ،مردمی
و صاحب س��بک ما ،خوشبختانه باورهای
س��نتی و کهنه در مواجهه با س��ینما را به
حاش��یه رانده و الگویی واقعبینانه و پیشرو
ب��رای این مواجه��ه ،ایجاد کرده اس��ت.
الگوی��ی که هم پاس��دار ارزشهای دینی
و ملی ماس��ت ،هم روایتگر طبع هنرمند
ایرانی��ان و فرهنگ زن��ده و مبتکر ایرانی
است؛ و نیز واجد باالترین استانداردها که
میتواند صدرنشین رقابت در عرصههای
بینالمللیباشد.
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از
 ۲۱اردیبهشتماه آغاز میشود

بیس��توهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی
قرآن کریم از  ۲۱اردیبهش��ت  ۱۳۹۸با شعار
«قرآن معنای زندگ��ی» در مصالی بزرگ
امام خمینی(ره) برگزار میش��ود.به گزارش
فارس نشست خبری بیستوهفتمین دوره
نمایش��گاه بینالمللی قرآن کریم با حضور
عبداله��ادی فقهیزاده معاون قرآن و عترت
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی برگزار
شد.وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بیست
و هفتم گفت :این دوره از نمایش��گاه از روز
 ۲۱اردیبهشتماه  ۱۳۹۷به مدت دو هفته در
مصالی بزرگ امام خمینی رحمة اهلل برگزار
و پیش از آغاز شبهای قدر به اتمام میرسد
وی درخصوص دالیل عدم برگزاری بخشی
از نمایش��گاه در ای��ام ماه ش��عبان گفت :ما
عالقمن��د بودیم بخش��ی از نمایش��گاه در
ایام پایانی ماه ش��عبان برگزار ش��ود ،برخی
از هموطنان خصوص ًا شهرس��تانیها بتوانند
از نمایش��گاه قرآن استفاده کنند اما به دلیل
نزدیکیبهزمانبرگزارینمایشگاهبینالمللی
کتاب تهران عم ً
ال این امکان برای ما وجود
ندارد و حتی نمیتوانیم نمایشگاه را از ابتدای
ماه رمضان آغاز کنیم از این رو نمایش��گاه
بینالمللی قرآن کریم از روز ششم ماه مبارک
رمضان کار خود را آغاز میکند.

هدیه رهبر انقالب به بزرگترین کتابخانه کشور

گروه فرهنگ�ی  :در جریان افتتاح کتابخانه
امام خمین��ی (ره) در مش��هد ،رئیس نهاد
کتابخانههای کش��ور از هدی��ه ویژه رهبر
انقالب به این کتابخانه خبر داد.
بزرگترین کتابخانه کشور صبح روز دوشنبه
با حضور وزیر ارش��اد و مقامات برجس��ته
فرهنگی دیگر در مشهد افتتاح شد.علیرضا
مختار پور رئیس نهاد کتابخانه های کشور
اما در این مراس��م ی��ک غافلگیری جالب
ب��رای این کتابخان��ه داش��ت.مختارپور با
این مقدمه ش��روع کرد :مگر میشود یک
فعالیت فرهنگی آن ه��م در حوزه کتاب و
کتابخوانی صورت گیرد و رهبر انقالب از آن
بیخبر باشند ،معظم له از دوران نوجوانی از
کتابخانه آستان قدس خاطرات فراوان دارند.
او ادام��ه داد :در جریان افتتاح این کتابخانه
گزارشی تهیه کرده وخدمت ایشان عرض
کردم در ساخت وآمادهسازی این کتابخانه
همه مش��ارکت داشتهاند ،این گزارشها در
ماههای اخیر خدمت ایش��ان ارایه ش��د.از
ایشان استدعا کردم با یک هدیه این افتتاح
را گرامی بداریم و معظمله یک جلد کالماهلل
مجید را به عنوان هدیه به این کتابخانه اعطا
فرمودند.رهبر انقالب در حاشیه این قرآن در
یادداشت کوتاهی مرقوم فرمودهاند« :اهدا به
کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد به پاس
خدمات وکوششهای کارکنان آن».
کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)
مش��هد دوشنبه صبح همزمان با چهلمین
س��الگرد پی��روزی انق�لاب اس�لامی ،با
حضور جان ریچ��اردز رئیس کمیته دائمی
کتابخانههای عمومی ایفال ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،مسئوالن استان ،اعضای
هیأت امنای نهاد ،اس��تادان علم اطالعات
و دانش شناسی ،اش��رف بروجردی رئیس
س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی جمهوری
اس�لامی ایران ،محمدرضا کالیی شهردار
مشهد ،محمد اس��ماعیل سعیدی ،نصراهلل
پژمانفر نماینده مجل��س ،مرتضی الویری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،علیرضا
رش��یدیان رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت،
مرتض��ی الویری نماینده ش��ورای ش��هر
تهران ،دبیرکل ،معاونان و مدیران کل نهاد
کتابخانهها افتتاح شد.
کتابخانه مرکزی امام خمینی بزرگترین
بنای فرهنگی مشهد است

کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره)
مشهد یکی از مهمترین پروژه های فرهنگی
کشور است که در چهلمین سالگرد پیروزی

سخنانش با بیان اینکه این خدمات کمک
میکن��د جامعه بتواند ب��ر مبنای گفتوگو
ش��کل گرفته و اف��راد در آن با یکدیگر به
راحتی سخن بگویند،گفت :کتابخانهها باید
فرصت گفتوگ��و و فرهنگمدارانه را باید
فراهم کنن��د ،ما میتوانیم در کنار یکدیگر
پایه نوع دوم کتابخانهها را جدی بگیریم و
این حس را پدید آوریم که کتابخانه میتواند
محلی برای زندگی اجتماعی بهتر باشد.
پیش�نهاد حض�ور اندیش�مندان در
کتابخانهها

انقالب اسالمی به بهره برداری میرسد و
به عنوان الگویی برای سایر کتابخانههای
عمومی دارای ابعاد مختلفی است و از جهات
مختلف دارای اهمیت است .در این کتابخانه
بی��ش از  ۴۰خدم��ت در نظر گرفته ش��ده
است .بخشی از این خدمات ،خدمات ثابت
کتابخانه ای است که شامل سالن مطالعه
مجزا و مخزن اس��ت .اما در رویکرد جدید
کتابخانهها ،عالوه بر سالن مطالعه و مخزن
فضاهایی را نیز به عنوان محل اجتماع که
در آنها کالس ها ،همایشها و برنامه های
مختلف کتابخوانی برگزار میشود ،در نظر
گرفتهاند.
برای این ظرفیت خدمات و امکانات متفاوتی
نیز در نظر گرفته شده است و این رویکرد نیز
با سیاست جدید نهاد مبنی بر تبدیل کتابخانه
ها به پایگاههای اجتماعی و فرهنگی که وزیر
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی بر آن تاکید
دارد همزمان ش��ده است.کتابخانه مرکزی
امام خمینی (قدس سره) مشهد بزرگترین
بنای فرهنگی مش��هد اس��ت .ساخت این
کتابخانه به دالیل مختلف  ۲۳س��ال طول
کشیده اس��ت و با ورود نهاد برای تکمیل
آن ،در چهلمین س��الگرد پی��روزی انقالب
اسالمی به بهره برداری می رسد.کتابخانه
مرکزی مشهد به عنوان الگویی برای سایر
کتابخانهه��ای عمومی در خص��وص ارائه
خدمات به گروههای خاص جامعه در نظر
گرفته شده است .بر این اساس ،فضاسازی،
ایجاد بخشهای مختلف فیزیکی ،تعریف
خدم��ات متنوع ب��رای گروهه��ای خاص،
تجهیز این بخشها ،انتخاب نیروی انسانی

مناس��ب و متخصص و تدوین خطمش��ی
خدمترس��انی برای گروهه��ای خاص در
دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت.پیگیری و
هماهنگی ب��ه منظور تامی��ن منابع بریل،
گویا و خاص نابینایان ،و اختصاص فضایی
مستقل به بخش ناش��نوایان در مجاورت
مخزن اصلی نی��ز از دیگر اقدامات صورت
گرفت��ه ب��رای ارائه خدمات ب��ه گروههای
خاص در کتابخانه مرکزی مش��هد است.
ایجاد فضایی برای سازماندهی و گردآوری
منابع خاص نوسوادان و سوادآموزان ،تعریف
خدم��ات ویژه ب��رای گروهه��ای خاص از
جمله خدمات تحویل مدرک برای ارس��ال
مناب��ع مورد نیز افرادی ک��ه قادر به حضور
فیزیکی در کتابخانه نیس��تند (س��المندان،
معلولی��ن ،و  ،)...رایزنی و انعقاد تفاهمنامه
با س��ازمانهای مسئول و ذیربط از جمله
نهضت س��وادآموزی ،س��ازمان بهزیستی،
سازمان زندانها ،سازمان امور عشایر ،و ...
برای توسعه خدمات کتابخانه به گروههای
ذینفع از دیگر اقدامات ارائه شده در کتابخانه
مرکزی مشهد است.
وزیر ارش�اد :کتابخان�ه میتواند محلی
برای زندگی اجتماعی بهتر باشد

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی نیز در
مراس��م افتت��اح کتابخانه مرکزی مش��هد
گفت :کتابخانه میتواند محلی برای زندگی
اجتماعی بهتر باشد.س��یدعباس صالحی با
بی��ان اینکه به نظر میآید ما کتابخانهها را
با این نگاه و سابقه که بر تمدن اسالمیمان
داریم بای��د بنگریم ،توضی��ح داد :ما نباید

علینصیریان:

بازیگرانمامردمداریرافراموشنکنند!

بازیگر پیشکس��وت س��ینما ،تئاتر و تلویزیون با
اش��اره به اینکه هیچوقت غرق در خوش��بختی
نش��دم ،چون از م��ردم فاصله نگرفت��م .یکی از
نکاتی که معضل بسیاری از هنرمندان خصوص ًا
نس��ل جدید س��ینمای ایران ش��ده ،ش��هرت و
اصطالح ًا سلبریتی ش��دن است .کمتر سلبریتی
پیدا میش��ود که با اخالق حرف��های هم در کار
و هم در اجتماع برخورد کند .اما هنوز بازیگرانی
همچون "علی نصیریان" هس��تند ک��ه با تمام
کسوت و فرهیختگیش��ان ،مردمی بودنشان را
فراموش نکردهاند.با او درباره این فراموش ش��ده
میان س��ینمای ایران س��خن گفتیم و به تسنیم
گفت :بخش��ی از این رفتارها ذاتی و به تربیت و
پ��رورش در خانواده و دوران تحصیل برمیگردد.
به هر حال ما افتادگ��ی و تواضع و دورنماندن از
مردم را آموختیم در مکتبی که سال  29در ادبیات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003008212
 97/10 /18هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای اس��ماعیل جهانی سرابستانی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه  1846صادره
از فومن به ش��ماره ملی  2669856543شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
مس��کونی به مس��احت  228/44مترمربع پالک  179فرع��ی از  11اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1فرعی از  11اصلی واقع در قریه سرابستان بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��می اقای محمد جهانی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تس��لیم 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 انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول 97/11/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/16 :
 1423سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003007964
 97/10 /10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای حسین تقی زاده علیسرائی فرزند حسن بشماره شناسنامه  12صادره از فومن

فارسیش��ان گلستان س��عدی را میآموختند .ما
میراثدار آن زمانهای هس��تیم که ادبیات فارسی
زن��ده بود و جوانان پیگیران��ه و مجدانه ادبیات و
کتاب را دنب��ال میکردند .اما امروز کمتر به این
نوع مفاهیم توجه میشود و فقط بازیگری اصل
قرار گرفته اس��ت.نصیریان تأکید کرد :هیچوقت
شهرت خوشبختی نمیآورد؛ آنچیزی که انسان
را به آرامش و تألم خاطر میرس��اند سالمتی و با
هم بودن و صمیمیت در خانواده است .بازیگران
ما باید س��ردمدار این الگوسازی در جامعه باشند؛
در قدم اول خودشان باید از مردم فاصله نگیرند.
من برای خودم همیشه آرزوی سالمتی داشتهام و
برای مردم ایران هم این آرزو را دارم که باالترین
مرتبه خوشبختی اس��ت.این بازیگر پیشکسوت
س��ینما ،تئاتر و تلویزیون در پاس��خ به این سوال
ک��ه اولین تجربه کار با جوانان را داش��تید چطور
بود ،گفت« :مس��خرهباز» همایون غن��یزاده را
دوست داشتم و احساس کردم کار با جوانان یک
تجربهای اس��ت که باید در کارنامه خودم داشته
باش��م .اصو ًال نس��ل جدید میداندار باشند و کار
کنند؛ کار کرده و میکنند .اما در عین حال بنیاد
سینماییمان را نیز احیاء کنند که وقتی قهرمان
نداشته باشیم همیشه یک چیزی کم داریم.

تنها کتابخان��ه را محل نقل و انتقال کتاب
بدانی��م زیرا کتابخانه نقطه جهش جامعه و
تمدنسازی است.صالحی تصریح کرد :در
فضای  ۴۰س��اله پس از انقالب اس�لامی
اتفاقهای خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی
شکل گرفته و ما در حوزه تعداد کتابخانهها
شرایط بهتری داریم ،حتی در بخش تعداد
مراجعان ،تعداد کتابهای امانت داده شده
وقتی با سالهای  ۵۷و  ۵۸قیاس میکنیم،
میبینیم جریان رشد کتابخانهها به لحاظ
رشد و خدمات وسیع شدهاند ،اما ما نیازمند
موج دومی هس��تیم که در سالهای اخیر
نهاد کتابخانهها آغازگر آن بوده اس��ت.وی
به این موج دوم اش��اره و با تأکید بر اینکه
کتابخانهها را باید مولد س��رمایه اجتماعی
بدانیم ،اما در مح��ور و کانون کتاب گفت:
این بدان معناس��ت ک��ه کتابخانهها صرف ًا
مح��ل خواندن کتاب نیس��تند بلکه محل
رویش اف��کار و جامعه هس��تند آن هم بر
مبنای کتاب ،ما بای��د کتابخانه از نوع دوم
داشته باشیم که افراد در آن بیایند و شهروند
خوب و خالق کشور شوند .با این نگاه باید
کتابخانه نوع دوم را رو به جلو برد.
صالحی در بخش دیگری از س��خنان خود
افتتاح کتابخانه مرکزی مش��هد را با  ۲۰و
اندی خدمات جدید و در حال اجرا مثبت و
بسیار مؤثر ارزیابی کرد و گفت :باید کاری
کنیم از طریق خدمات و محور کتاب جریان
و جامع��ه دانشمحور را پدید آوریم ،جامعه
داناییمح��ور بر مبنای کت��اب و جامعهای
ک��ه دان��ش ،ارزش و گوهر برایش باش��د.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در خاتمه

در ادامه این مراسم اشرف بروجردی رئیس
کتابخانه ملی هم در سخنان کوتاهی گفت:
یک کتابخانه ملی بیشتر در کشور نداریم و
آن کتابخانه مخ��زن و پایگاه و محل ثقل
همه دانشها اس��ت ک��ه در ایران و جهان
به وجود میآید و میتوانیم آن را در اختیار
طالبان علم قرار دهیم.رئیس کتابخانه ملی
در ادام��ه با بیان درخواس��تی عن��وان کرد:
کتابخانه به عنوان مرجع علمی در کشور و
به عنوان پایگاهی که میتواند منابع علمی
را در اختیار داش��ته باشد محل تجارب آراء
باش��د.وی افزود :آنچه ک��ه از کتابخانهها
انتظار میرود این است که اندیشمندان که
تعدادشان کم هم نیست مباحث علمی خود
را عرضه کرده و در اختیار دیگران قرار دهند
تا اندیش��ه و علم در کشور توسعه یابد .ما
خواهش داریم اتاقهایی را در نظر بگیرید
تا به مراجعان اعالم شود فالن استاد امروز
دو ساعت در این کتابخانه حضور مییابد و
شما میتوانید از یافتههای او استفاده کنید.
این امکان در جوانان ایجاد انگیزه میکند،
ما این مسئله را تجربه کردهایم.وی با بیان
اینکه افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد فرصتی
برای توسعه اندیشه ،فکر و دانش را در اختیار
اصحاب دانش قرار خواهد داد ،گفت :استان
خراسان و شهر مشهد یکی از شعب سازمان
اس��ناد و کتابخانه ملی اس��ت ،م��ا در آنجا
پایگاهی برای حفظ میراث ملی داریم به نام
سند ،اما باید بگویم اسناد مغفولند همچنان
که علم مورد غفلت است .به گزارش مهر،
وی در پایان س��خنان خ��ود گفت :ما یک
مش��کل حقوقی داریم و آن اینکه چند نفر
در آن دخیل هستند یکی وزیر ارشاد ،یکی
شهردار مشهد و دیگری استاندار که هر سه
باید به کمک ما بیایند تا این مس��ئله برای
کتابخانه ملی حل شود ،زیرا برازنده کتابخانه
ملی نیست و باید مرکز اسناد کاملی داشته
باشد تا اسناد را در اختیار همگان قرار دهد.

رضابابک:

ماسالمتکارکردیموسینمابایدسالمتبماند

بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر و تلویزیون که خودش
اعتقاد دارد با او همچون “مازاد” برخورد میش��ود،
گفت :نسل جدید باید به کمک ایدهپردازی و افکار
درس��ت و ناب در سینمای ایران بیایند در حالیکه از
فضای سینمای پاک و سالمت دور نشویم .رضا بابک
به تسنیم درباره علت کمرنگ شدن در تلویزیون و
سینما ،گفت :من همهجا یک عبارتی به کار میبرم
و آن مازاد اس��ت؛ ب��ه هر حال ش��رایط حضور در
تلویزیون حداقل مساعد نیست ،چو ن کارها ایدهآل و
سالمت نیستند .فاجعه است روزگار امروز برخورد با
هنرمندان که بسیاری از کاربلدها خانهنشین شدهاند
و یکسری تحت توصیه و سرمایهگذاری شخصی
به میدان میآیند تا بیش��تر دیده ش��وند .وی تأکید
کرد :واقع ًا خوب اس��ت که جوانها با فکرها ،ایدهها
و قصههای نو ب��ه میدان میآیند .ما هم که خیلی
جوانتر بودیم بعد از دانشکده این جسارت را بیشتر

به شماره ملی  2669936695ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 149/96
مترمرب��ع پالک  814فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  3فرعی از
 10اصلی واقع در قریه سنگ بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی ایرج
مولوی ش��الدهی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتش��ار نوبت اول 97/11/2 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/11/16 :
 1425سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139760318003008199
 97/10 /18هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای هادی رستمی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه  115صادره از فومن به شماره
ملی  2669235182ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی دارای پروانه
ساخت به مساحت  243/47مترمربع پالک  2087فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک  38فرعی از  6اصلی واقع در قریه گش��ت بخش  24گیالن خریداری
از مالک رسمی اقای اله بخش نورمحمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عم��وم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص
نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل

برای ارائه کارهای هنری داش��تیم .خیلی از مقاطع
و موقعیتها این جسارتها به بار نشست .راههای
جدیدی را پیدا کردیم و به کمک دیگران آن راههای
جدید را ادامه دادیم.بابک درباره سینمای امروز گفت:
س��ینمای جدید امروز اگر دست فیلمسازان جوان و
تحصیلک��ردهای که برخی از آثارش��ان مخاطب،
منتقد و هنرمندان را شگفتزده میکند .چون تفکر
نوگرایی دارند ولی باید سعی کنند با جسارت بیشتر
کار بس��ازند و چقدر خوب اس��ت در جریان ساخت
آثارش��ان بیش��تر مردم و مشکالتش��ان را درنظر
بگیرن��د .وی تأکی��د کرد :کاره��ای جدید بکنند و
فکرهای جدید داشته باشند .سعی کنند کار سالمت
ی سالمتی به مردم تقدیم کنیم.
انجام دهند تا سینما 
جوانان باید تالش کنند که ما هرچه میتوانیم جلوی
آس��یب به فرهنگ کشور را بگیریم ،چون فرهنگ
در جریان آماج حمالت و هجمههاس��ت .وظیفه ما
هنرمندان ،فرهنگسازی است و باید ما کمک کنیم
فرهنگ توسعه پیدا کند.بابک در پاسخ به این سوال
که چقدر پولش��ویی در سینما و سرمایهگذاریهای
خصوصی میان هنرمندان و مردم و فرهنگ فاصله
انداخته اس��ت ،گفت :استقالل هر اتفاقی ،خوشایند
است تا هنرمندان در عرصه تئاتر ،موسیقی ،سینما و
نویسندگی بتوانند کارشان را درست ارائه بدهند.

تلویزیون
بازگشت مهران مدیری با «دورهمی»

مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان
صداوسیما از تولید س��ری جدید برنامه
«دورهم��ی» با اجرای مه��ران مدیری
خبر داد.مرتضی میرباقری معاون س��یما
درباره تولید خندوانه که اعالم شد فقط
تا ن��وروز  ۹۸خواهد ب��ود به مهر کفت:
برنامه خندوانه هیچ مش��کلی ندارد هیچ
اتفاق جدیدی هم رخ نداده اس��ت ،این
برنام��ه اکنون در حال پخش از ش��بکه
نس��یم اس��ت و نوروز هم ب��ا یک ویژه
برنام��ه پخش می ش��ود.وی همچنین
از پخش فصل جدی��د «دورهمی» خبر
داد و گفت :با هماهنگی که انجام ش��ده
اس��ت نوروز  ۹۸برنامههای «دورهمی»
و «خندوان��ه» هر دو روی آنتن میروند
و اجرای «دورهمی» ب��ا حضور مهران
مدیری خواهد بود.معاون سیما همچنین
درباره زمان پایان «خندوانه» نیز عنوان
ک��رد :بنای ما این بود که با یک تجدید
قوا بعد از نوروز  ۹۸در فصل جدید دوباره
روی آنتن برود.
نگارش فصل دوم
«بانوی عمارت» آغاز شد

ن��گارش فص��ل
دوم مجموع��ه
«بانوی عمارت» با
استقبال مخاطبان
از ای��ن مجموعه و
درخواست مدیران سیما آغاز شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مجید
موالی��ی تهیهکننده مجموع��ه «بانوی
عم��ارت» با اعالم خبر ش��روع نگارش
فصل دوم این مجموعه گفت :احس��ان
جوانمرد نویس��نده فصل ی��ک «بانوی
عمارت» مشغول نگارش فصل دوم این
مجموعه اس��ت ،اما به دلیل سرعت در
کار نگارش ،ش��اید الزم باشد تا تعدادی
نویسنده دیگر نیز در زمینه نگارش این
فص��ل به او کمک کنند ت��ا متن زودتر
آماده شود.وی تاکید کرد :نگارش فصل
اول این مجموعه یک سال و نیم طول
کش��ید و اکنون با استقبال مخاطبان از
پخش فصل اول این س��ریال و خواست
مدیران س��یما برای زودتر ساختهشدن
فصل دوم این مجموعه ،باید بخش دوم
را با سرعتی بیشتر آماده کنیم و ممکن
اس��ت ناگزیر باشیم از یک تیم نویسنده
اس��تفاده کنیم.این تهیهکننده داس��تان
فص��ل دوم «بانوی عمارت» را در ادامه
قصه فصل اول دانس��ت و افزود :از ابتدا
قرار بود این مجموعه در دو فصل ساخته
شود ،اما ساخت فصل دوم را موکول به
پخش فصل نخست کردیم .تاکنون یک
قس��مت از فیلمنامه فصل دوم «بانوی
عم��ارت» ن��گارش ش��ده و بهمحض
اینکه خط کلی داس��تان مشخص شود،
تصویربرداری کار را شروع میکنیم.
«حوالی امروز» با آنتن شبکه پنج
خداحافظی میکند

ویژه برنامه صبحگاهی «حوالی امروز»
با آنتن شبکه پنج سیما خدافظی میکند
و به زودی برنامه جدیدی جایگزین آن
میش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از روابط عمومی ش��بکه
پنج س��یما ،وی��ژه برنام��ه صبحگاهی
« حوالی امروز» چهارش��نبه  ۱۷بهمن
ماه با آنتن ش��بکه پنج س��یما خدافظی
میکن��د و ب��ه زودی برنام��ه جدیدی
جایگزی��ن ای��ن برنام��ه میش��ود.این
برنام��ه کاری از گروه اجتماعی به تهیه
کنندگی ش��هرام راد و اجرای مجریان
شبکه پنج سیما ،هیراد حاتمی ،صبا راد،
المیرا سماواتی و مهدی واعظی از شنبه
تا چهارش��نبه هر روز صبح ساعت  ۷به
مدت  ۸۵دقیقه روانه آنتن ش��بکه پنج
سیما میشود.

تس��لیم 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 انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول 97/11/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/16 :
 1428سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره /4-13976031800300783
 97/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای
امیر علی بخش��ی فرزند مراد بشماره شناسنامه  5061صادره از تهران به شماره
ملی  0451542061شش��دانگ یک بابخانه و محوطه بمساحت  2121/09مترمربع
پالک  2084فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  113فرعی از  6اصلی
 6واقع در قریه گشت بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم علی
آسن محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/2 :تاریخ انتشار نوبت
دوم97/11/16 :
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