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تلویزیون
احسان علیخانی مجری ویژهبرنامه
تحویل سال  ۹۸شبکه سه شد

احس��ان علیخانی مجری وی��ژه برنامه
تحویل سال ش��بکه س��ه سیما است که
در آستان��ه س��ال  ۹۸روی آنتن میرود.
به گزارش مهر ،احسان علیخانی مجری
تلویزیون امس��ال هم اجرای ویژهبرنامه
تحویل سال  ۹۸ش��بکه س��ه را بر عهده
دارد که هنوز جزئیات این برنامه مشخص
نیست.احتمال دارد که ویژهبرنامه تحویل
سال از لوکیش��نی در ورزش��گاه آرارات
روی آنتن شبکه سه سیما برود.علیخانی
در این سالها اجرای ویژه برنامه تحویل
سال را بر عهده داش��ته است که در چند
سال اخیر با برنامههای «سه ستاره» آن
را هم��راه ک��رده بود و ب��ه نوعی رقابتی
برای برنامهه��ا و سریالهای تلویزیونی
ایجاد کرده بود.علیخان��ی این روزها در
حال ساخ��ت برنامه «عصر جدید» است
که هر هفته ش��نبه و یکشنبه روی آنتن
ش��بکه سه سیما میرود و در ایام نوروز
هم قرار است به صورت هر شبی از این
شبکه پخش شود.
بازگشت نوروزی شهاب حسینی
به تلویزیون

فصل جدید انیمیش��ن «ش��کرستان» با
روایت ش��هاب حس��ینی برای پخش در
ای��ام ن��وروز  ۹۸در مرکز صب��ا در حال
آمادهسازی است.فصل جدید انیمیش��ن
«ش��کرستان» به تهیهکنندگی مس��عود
صف��وی این روزها در مرکز صبا در حال
آماده سازی است.روایت فصل جدید این
انیمیشن را شهاب حسینی بر عهده دارد
ک��ه این روزها در ح��ال ضبط آن است.
پی��ش از این محمدرحی��م لیوانی رئیس
مرک��ز پویانمایی صب��ا در گفتگو با مهر
بیان کرده بود :فصل جدید «شکرستان»
قرار است در  ۱۰۰قس��مت ساخته ش��ود
و زی��ر نظر گ��روه نویس��ندگان در حال
ن��گارش است .وی درب��اره فصل جدید
ضمن اش��اره به کارگردانی هژیر ضیایی
و تهیهکنندگ��ی مس��عود صف��وی ابراز
امیدواری کرده بود این مجموعه تا نوروز
 ۹۸آم��اده پخ��ش شود.مس��عود صفوی
درباره آخری��ن وضعیت این پروژه گفت:
 ۱۳قسمت از فصل جدید این مجموعه با
روایت شهاب حسینی برای پخش در ایام
نوروز  ۹۸در دست آمادهسازی است و از
روز اول فروردین از ش��بکه دو روی آنتن
خواهد رف��ت.وی افزود :به تازگی اطالع
یافتهایم که ق��رار است این مجموعه در
شبهای نوروز و در ساعت  ۲۱از شبکه
«نسیم» هم بازپخش داشته باشد.صفوی
درباره ادامه حضور شهاب حسینی در این
مجموع��ه بهعنوان راوی ،پ��س از اتمام
پخش قس��متهای ن��وروزی هم گفت:
فع ً
ال همکاری در این  ۱۳قسمت خواهد
ب��ود و بع��د از آن برای ادام��ه همکاری
مذاکره خواهیم داشت.مجموعه انیمیشن
«شکرستان» پیش از این با صداپیشگی
زندهیاد مرتضی احمدی تولید میشد.

رئیس اتحادی��ه واردکنندگان صنعت
چاپ از کاه��ش قیمت کاغذ در بازار
آزاد خبر داد و گف��ت :افزایش توزیع
کاغذ از کارگ��روه کاغذ موجب ثبات
ب��ازار کاغذ و کاهش قیمتها ش��ده

است .سیدحس��ن میرباق��ری رئیس
اتحادی��ه واردکنن��دگان صنعت چاپ
در گفتوگ��و با تس��نیم با اش��اره به
کاه��ش قیمت کاغ��ذ در هفته های
گذش��ته گفت :خوش��بختانه با توجه
به افزایش توزیع کاغذ در هفتههای
اخیر از سوی کارگروه کاغذ ،قیمتها
سیر نزول��ی به خود گرفت��ه وقیمت
ه��ر بند کاغ��ذ در ب��ازار آزاد  300تا

کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد

 320ه��زار توم��ان معامله میش��ود.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن با توجه به
توزیع مناسب کاغ��ذ توسط کارگروه
خری��د از ب��ازار آزاد کاه��ش یافته و
اکثر ناش��ران کاغذ خود را از کارگروه
تامین میکنند،مگر مصرفکنندگانی
ک��ه واجد ش��رایط دریاف��ت کاغذ از
کارگروه نباش��ند.میرباقری همچنین
از سهول��ت بیش��تر در واردات کاغذ

زندگی شهید بهشتی سریال میشود

تحریر به کشور خبر داد و گفت :اخیرا
با همکاری دولت و ستاد تنظیم بازار
وضعیت نسبت به قبل بهتر شده و با
رش��د واردات کاغذ ،حباب قیمت در
بازار کاغذ نیز شکسته شده است.وی
اظهار امیدواری کرد که دولت و بانک
مرکزی تعام��ل بهتری در تخصیص
ارز به واردکنن��دگان کاغذ با یکدیگر
داشته باشند ،تا بتوان اوضاع کاغذ را

در روزهای پایانی س��ال و سال آتی
مدیری��ت کرد.چرا که اگ��ر ارز برای
واردات اختصاص پی��دا نکند ،دوباره
وضعیت بحرانی خواهد شد.میرباقری
اظه��ار امی��دواری کرد ک��ه وضعیت
کاغذ در سال آینده با گش��ایشهای
بازرگان��ی که رخ داده بهت��ر از سال
جاری باش��د و گفت :فعال که بازار رو
به ثبات پیش رفته است.

داور جشنواره پویانمایی تهران :جهش بزرگ انیمیشن ایران

پویانمایی رسانهای جدی برای تبلیغ دین است

گروه فرهنگ�ی :داور یازدهمین دوساالنه
پویانمایی تهران تاکید کرد که انیمیشن را
میتوان در صدر رسانهایهایی قرار داد که
مفاهیم ارزشی و انقالبی را تبلیغ میکنند.
یازدهمی��ن جش��نواره پویانمایی تهران
از  ۱۲اسفن��د در کان��ون پرورش فکری
ک��ودکان و نوجوان��ان آغاز ش��ده است
و ت��ا پایان روز چهارش��نبه ادام��ه دارد.
محمدرحیم لیوانی یکی از داوران بخش
دین��ی و ارزشهای انقالب اسالمی این
جشنواره درباره مالکهای داوری آثار به
خبرنگار فارس گفت :اصوال امور مبتنی بر
فطرت ،اخالق ،طه��ارت و هر امری که
اخالقی��ات را تقویت کند مورد تایید دین
هم اس��ت چون اصال دین مبتنی بر این
اصول است .وی ب��ا تاکید بر اینکه اکثر
آثاری که درباره اخالق صحبت میکنند،
در واقع منش��أ آنها در دین است ،درباره
رویکرد داوری آثار در بخش دینی عنوان
کرد :آنچه در داوری این بخش مد نظر ما
بود ،مسایل برگرفته از آیات قرآن و سیره
پیامب��ر و ائمه بود و رویکردمان به آثاری
بود که مستقیم حوزههای دینی و مذهبی
را مدنظر ق��رار میداد.به گفت��ه لیوانی،
داوری آث��ار در بخش ارزشهای انقالب
اسالمی آثاری که اش��ارات مس��تقیم به

دفاع مقدس یا مدافعان حرم داشتند مورد
توجه قرار گرفتند.رییس مرکز پویانمایی
صبا با بیان اینکه پویانمایی یک رسانه
بس��یار قوی ب��رای بی��ان مفاهیم دینی
است ،بیان کرد :به اعتقاد من پویانمایی
را میتوان در صدر حوزههایی دانست که
در تبلیغ مسایل دینی تاثیرگذار هستند و
از ابت��دای انقالب اسالم��ی تا امروز هم

کارهای دینی ماندگار و مورد توجهی در
این زمینه ساخته ش��ده است .وی ادامه
داد :پویانمایی بسیاری از محدودیتهای
فیلمس��ازی رئ��ال را ن��دارد و امکانات و
قابلیتهایی که پویانمای��ی در اختیار ما
میگ��ذارد ،فرصت ویژهای ایجاد میکند
تا با کم��ک آن به تبلیغ حوزههای دینی
بپردازیم .یکی از مزیتهای اصلی تولید

پویانمایی در ایران همین تولیدات دینی
است که اغلب هم مورد توجه مخاطبان
داخل��ی و ه��م کش��ورهای اط��راف و
کشورهای اسالمی قرار میگیرد .لیوانی،
پویانمایی ایران پ��س از انقالب را دارای
یک جهش بزرگ دانست و گفت :چیزی
که قبل از انق�لاب و از حدود سالهای
 ۳۲و  ۳۳تا سال  ۵۷شمس��ی داش��تیم،

جمعا ش��اید حدود  ۱۰ساعت پویانمایی
بوده که مخاطبش بیش��تر بزرگساالن و
اغلب کارهای کوتاه و جش��نوارهای بوده
است اما بع��د از انقالب با ورود جوانان و
ایجاد دانشگاهها و آموزشگاههای متعدد
و همینطور استادانی که به ظرفیتمان
اضافه ش��دند ،در حال حاضر یک جهش
بسیار بزرگ را شاهد هستیم.لیوانی با ابراز
امیدواری برای ش��کوفایی هر چه بیشتر
صنعت پویانمایی کشور در آینده نزدیک
گفت :ص��ادرات تولیدات پویانمایی ما به
کمپانیها و تلویزیونهای دنیا آغاز شده
است و میتوانیم حض��ور تولیداتمان در
سایر کشورها را شاهد باشیم و هنرمندان
ما به ح��دی رسیدهاند ک��ه میتوانند در
بزرگترین ش��رکتهای دنی��ا کار کنند.
به گ��زارش ف��ارس ،وی در پایان گفت:
بزرگترین مزیت ما این است که جوانان
در حدود سنی  ۲۰ت��ا  ۳۰سال پرچمدار
پویانمای��ی ای��ران هس��تند و ای��ن نوید
اتفاقهای بسیار خوب را برای این حوزه
میدهد ،به طوریکه بعضی از صاحبان
شرکتهای خارجی که در سالهای اخیر
از کارهای ما بازدید کردهاند ،از پیشرفت
صنعت پویانمایی ایران اظهار ش��گفتی
میکنند.

مهمترین درخواست دوبلورها از تلویزیون

سال  ۹۸برای دوبله چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

صحبت با دوبلورها همیش��ه جذاب بوده و هست؛
کنایهه��ا و انتقاداتش��ان جالب توجه ب��ود از سعید
مظفری که به کس��انی که فکر میکنند در دوبله
پول است ،کنایه میزند تا تورج نصر که اعتقاد دارد
باید جوانان و فرآیند جذب انجام ش��ود اما اصولی
و نه سفارش��ی! .به گزارش تسنیم ،دوبله کار بسیار
سخت ،دش��وار و کمدرآمدی است .حتی دیده هم
نمیشوند و صدایشان را میشنویم .اگر گفتگویی یا
تصویری از آنها درج نشود شاید سالها مخاطب
نداند چه کسی مث ً
ال به جای فالن بازیگر صحبت
میکرد یا چقدر این صدا زیباست و صاحب این صدا
کیست؟ در جریان بازدید از پشت صحنه دوبلههای
نوروزی با این صداهای ماندگار گپ و گفت کوتاهی
داش��تیم .سوال ما این بود قرار است برای دوبله در
س��ال  98چ��ه اتفاقاتی بیفتد؟ عمدت ًا گالیهش��ان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم سپیده قبادی گل افشانی فرزند عین اله
به ش��رح دادخواستی که به ش��ماره  1 / ۴۸۴ /97این شورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان طاهره قبادی ارفعی
فرزند میرزا غالمحسین به شماره شناسنامه  ۴۶صادره از سوادکوه در تاریخ ۷ /3
 74 /در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حين الفوت وی
عبارتند از :1 :سپیده قبادی گل افشانی فرزند عین اله به ش ش  ۱۲فرزند متوفي :2
نوربخ��ش قبادی فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۱۳۱۱۸۲فرزند متوفی  :3جهانبخش
قبادی فرزند عی��ن اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۳۳۰فرزن��د متوفی  :۴علی بخش قبادی
فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۶۳۲فرزند متوفی  :5روانبخش قبادی فرزند عین
اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۳۰۶۱فرزند متوفي  :۶ماشااله قبادی فرزند عین اله به ش ش
 ۲۲۵۹۷۹۷۲۵۳فرزند متوفي  :7سیاره قبادی فرزند عین اله به ش ش ۲۲۵۹۷۶۸۶۵۲
فرزند متوفی  :8فری��ده قبادی فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۵۴۳فرزند متوفي
 :9حمیده قبادی گل افش��انی فرزند عین اله ب��ه ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۸۰۲فرزند متوفی
والغير ،اینکه ش��ورا پس از انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف  97/323احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول
شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم سپیده قبادی گل افشانی فرزند عین اله
به ش��رح دادخواستی که به ش��ماره  1 / ۴۸5 /97این شورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان عین اله قبادی گل
افشانی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 417صادره از قائمشهردر تاریخ 8 /18
 61 /در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حين الفوت وی
عبارتند از :1 :سپیده قبادی گل افشانی فرزند عین اله به ش ش  ۱۲فرزند متوفي :2
نوربخ��ش قبادی فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۱۳۱۱۸۲فرزند متوفی  :3جهانبخش
قبادی فرزند عی��ن اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۳۳۰فرزن��د متوفی  :۴علی بخش قبادی
فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۶۳۲فرزند متوفی  :5روانبخش قبادی فرزند عین
اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۳۰۶۱فرزند متوفي  :۶ماشااله قبادی فرزند عین اله به ش ش
 ۲۲۵۹۷۹۷۲۵۳فرزند متوفي  :7سیاره قبادی فرزند عین اله به ش ش ۲۲۵۹۷۶۸۶۵۲
فرزند متوفی  :8فریده قبادی فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۵۴۳فرزند متوفي :9
حمیده قبادی گل افشانی فرزند عین اله به ش ش  ۲۲۵۹۲۰۲۸۰۲فرزند متوفی والغير،
اینکه شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د
از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی

به مش��کالت اقتص��ادی و درآم��دی و همتی که
باید مدی��ران و دستاندرکاران ب��ه خرج بدهند تا
فیلمهای خوب برای دوبله ش��دن انتخاب ش��وند.
زهره ش��کوفنده دوبلور نسبت به دستمزدهای کم
و مشکالت اقتصادی دوبلورها انتقاد کرد .او گفت:
امیدوارم ب��رای سال آینده موض��وع دستمزدهای
دوبلورها یک سامانی پیدا کند تا پیشکسوتان یک
انگیزه دوبارهای پیدا کنند و دوبلورهای تازه وارد هم
دلخوشی داشته باش��ند تا روزهای بهتری را برای
دوبله رقم بزنند .البته این را بدانید که بچههای دوبله
با عشق کار میکنند و اگر به خاطر پول میخواستند
قدمی بردارند اینقدر اتفاقات خوب و پویا در دوبله
نمیافتاد.ناهید امیریان دوبلور با سابقه دیگر سازمان
صداوسیماست که برای سال  98آینده خوبی برای
دوبله پیشبینی میکند؛ او همچنین گفت :سال 98
برای دوبله آینده خوبی را میبینم چرا که گویندههای
جدیدی آمدهاند که ما میتوانیم تجربیات خودمان
را در اختیارشان قرار دهیم تا روزهای طالیی دوبله
ادام��ه یابد.سعید مظفری دوبلور با سابقه تلویزیون
که با صدای بردپیت او بسیاری خاطره دارند انتقاد
از مش��کالت اقتصادی را اینگونه بیان کرد“ :اگر
کس��ی دوست ندارد به این حرفه نیاید ،چرا که در

این کار پول نیس��ت! فکر نکنند پول ندارند یا کار
نیس��ت ،دوبله را انتخ��اب کنند همچنین تصوری
اشتباه است ».افش��ین زینوری دوبلور که او را در
قاب تلویزیون با اجرای «هوش برتر» دیده ش��ده
است .او درب��اره اتفاقاتی که انتظار میرود در سال
 98ب��رای دوبله بیفتد ،تصری��ح کرد :فکر میکنم
مهمترین ویژگی یا دغدغهای که میتواند در سال
 98بوجود بیاید یک افزایش دستمزد برای بچههای
دوبله باش��د .همکاران و پیشکسوتان در این زمینه
کار میکنیم و کار دیگ��ری نداریم ،امیدوارم بیش
از پیش ب��ه این موضوع توجه ش��ود.تورج نصر یا
همان شیپورچی کارتن پسرشجاع موضوع استفاده
از فیلمهای خوب برای دوبل��ه تلویزیون را عنوان
ک��رد .او گفت :یکی از خأله��ای مهم دوبله امروز
عدم توجه به استفاده از فیلمهای خوب برای دوبله
است .کارتنها و انیمیشنهای خوب برای کودکان
جایش خالیست .باید به این نقاط اهمیت بدهیم که
متأسفانه سالهای سال است که کمتر مورد توجه
قرار میگیرد .از طرفی دیگر نیاز به صداهای جدید
و خاص��ی داریم که از میان ما رفتهاند و جایش��ان
در تیپسازیهای آثار دوبله احساس میشود .البته
انتظار داریم انتخاب شوند به صورت فرآیند اصولی

صادر خواهد شد .م الف 97/324
احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.
آگه��ی در خواس��ت گواهی حصر وراثت آقای کیومرث يعقوب��ي بايع کالیی فرزند
س��لمان به شرح دادخواستی که به ش��ماره  1 / ۶۳۴ /97این شورا ثبت گردیده در
خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که طلعت يعقوبي بايع
كاليي فرزند رجب به شماره شناسنامه  ۳صادره از سوادكوه در تاریخ 93 / ۶ /27
در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان سوادکوه فوت نموده و ورثه /وراث حين الفوت
وی عبارتند از /عبارتست از  :1 :كيومرث يعقوبي بايع کالنی فرزند سلمان به ش ش
 ۷فرزند متوفي  :۲میترا یعقوبی بایع کالیی فرزند سلمان به ش ش  ۴۴۵فرزند متوفي
 :۳ش��هال يعقوبي بايع كاليي فرزند س��لمان به ش ش  ۵فرزند متوفی  :۴مصطفى
يعقویی بایع کالیی فرزند سلمان به ش ش  ۲۶فرزند متوفی و ال غير  ،اینک شورا پس
از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گوا هي صادر خواهد شد .م الف
 97/325احمد محمدی تازه آبادی -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادكوه
رونوشت برابر اصل و اداريست وجهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.
آگهی دعوت به افراز نظر به اینکه حامد تقی زاده احدی از مالکین مشاعی ششدانگ
پالک  -2056اصلی واقع در بخش دو غرب ثبت بابل طی درخواست وارده بشماره
 139721710004044188بتاری��خ  1397/10/25بتاریخ افراز حصه خود را از پالک
مزبور نموده است و از اعالم آدرس مالکین مشاعی بنام آقایان علی اکبر و محمدجعفر
شهرت هردو حبیب زاده طبری فرزندان محمد حسن اظهار بی اطالعی نموده است
 .لذا باس��تناد ماده  18آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به خواندگان افراز ذوی
الحقوقان نامبردگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)اخطار و ابالغ قانونی می شود
که نماینده و نقش��ه بردار ثبت اسناد و امالک بابل راس ساعت  10صبح روز شنبه
مورخ��ه  1397/12/25جهت انجام عملیات افراز در محل وقوع ملک حاضر خواهند
شد  .لذا از شما در موعد مقرر در محل وقوع ملک دعوت بعمل می آید .بدیهی است
عدم حضور ش��ما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد و اقدامات انجام شده طی
آگهی به اطالع شما خواهد رسید .تاریخ انتشار 97/12/15 :
شهرام خسروی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل
اخطاریه وفق ماده  18آیین نامه اجرا بدین وسیله به آقای مجید حبیبیان فرزند مهدی
شناسنامه شماره  2295صادره از بابل ساکن امیرکال -نیما -2انتهای کوچه ابالغ می
شود که بانک صادرات حمزه کال بابل به استناد قرارداد بانکی شماره 9632321609

و درست نه سفارش��ی! مینو غزن��وی را با صدای
«یانگوم» میشناسند؛ او هم به موضوع فیلمهای
خوب اشاره کرد و گفت :فیلمهای خوب نیاز امروز
دوبل��ه ماست تا بتوانیم به جایش��ان حرف بزنیم و
مردم بیشتر خوشحال بش��وند.زویا خلیلیآذر یا به
قول خودش همان صداپیش��ه مادر پولکی سریال
«جواهری در قصر» خاطرنشان کرد :سال  98برای
همه یک تحول و تغییری رقم میخورد و دوبله هم
از این قاعده مس��تثنی نیست .ما االن گویندههای
جدیدی را در کنار خودمان داریم و پذیرفت ه شدهاند
که بس��یار با س��واد و جویای ن��ام و استعدادهای
بالقوهای دارند .انش��ااهلل ب��ه کمک با تجربههای
دوبله و پیشکس��وتان این استعدادها بالفعل درآید.
زهره شکوفنده یک درخواست دیگری هم داشت
که دستاندرکاران امر به پیشکسوتان بیش از پیش
توجه کنند .چرا که امس��ال  4پیشکسوت خودش
را دوبله از دست داد؛ نامهای بزرگی چون حس��ین
عرفانی ،بهرام زند ،مهدی آریننژاد و محمد عبادی.
حاال او هم به این نکته اش��اره میکند که جوانها
باید باشند و باید جای پیشکسوتان را بگیرند تا دوبله
بماند .ولی حتم ًا از این قدیمیها هم استفاده کنند و
تا هستند به آنها توجه شود.

زندگی ش��هید بهش��تی دستمایه تولید
سریالی  ۴۰قس��متی میشود.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،زندگی شهید
بهش��تی دستمای��ه تولی��د سریالی ۴۰
قسمتی میش��ود؛ سریال شهید بهشتی
این روزه��ا مراحل تحقیقات را پش��ت
س��ر میگذارد .تحقیق��ات برای نگارش
فیلمنامه ای��ن سریال از یک سال و نیم
پیش آغاز شده و برای پروسه تحقیقات
سه مرحله پژوهش اولیه و سرفصل ها،
پژوه��ش جام��ع و میدان��ی و همچنین
پژوه��ش ش��کلی و دراماتی��ک در نظر
گرفته ش��د ه است.در حال حاضر مرحله
نخس��ت پژوهش به پای��ان رسیده و از
آبان ماه سال جاری گروه تحقیقاتی این
سری��ال وارد فاز جدی��د تحقیقات یعنی
پژوهش جامع و میدانی شدند که پیش
بینی میشود ،این مرحله تا خرداد  ۹۸به
اتمام برسد .پس از آن قرار است مرحله
نهایی یعنی پژوهش شکلی و دراماتیک
به موازات طراحی فیلمنامه سریال آغاز
و دنبال ش��ود.تیم تحقیقات این سریال
به سرپرستی سعید اصغ��رزاده کار خود
را دنب��ال میکنند و نگارش فیلمنامه بر
عهده حسین تراب نژاد است.این سریال
محصول مش��ارکت و همکاری سازمان
ص��دا و سیما ،قوه قضاییه ،بنیاد ش��هید
انقالب اسالمی و استانداری و شهرداری
استان اصفهان است.تهیه کننده سریال
شهید بهشتی محمدرضا شفیعی است.
درخشنده :فیلم جدیدم را
سال آینده کلید میزنم

کارگردان فیل��م “هیس پس��رها فریاد
نمیزنن��د” گفت :وافعیت ام��ر در حال
برنامهریزی و رایزنی هس��تیم و اسامی
کارگردانانی که قرار است از آنها تجلیل
ش��ود تا شب مشخص میش��ود.پوران
درخشنده نویس��نده و کارگردان سینما
که امسال دبیری هشتمین شب کانون
کارگردانان را بر عهده گرفته در گفتوگو
با میزان ،درخصوص کارگردانانی که در
این شب تجلیل میشوند گفت :وافعیت
امر در حال برنامهریزی و رایزنی هستیم
و اسامی کارگردانانی که قرار است از آنها
تجلیل شود تا ش��ب مشخص میشود.
وی در همی��ن راستا ادام��ه داد :مراسم
هشتمین ش��ب کانون کارگردانان فردا
شب در برج میالد تهران برگزار میشود
و بعد از مش��خص شد اسامی کارگردان
ب��رای هر کدام و به ن��ام آنها یک نهال
درخت کاشته خواهد شد.کارگردان فیلم
هیس دختره��ا فریاد نمیرنن��د درباره
پ��روژه تلویزیونی خود تاکید کرد :من تا
به حال در تلویزیون کارگردانی نکردهام.
قرار بود اتفاقاتی بیفتد اما به دلیل برخی
مشکالت مقدور نش��د و ساخت سریال
فع� ً
لا متوقف ش��ده است.درخش��نده با
اشاره به بازگش��ت دوباره خود به سینما
خاطرنش��ان کرد :کار بعدی که قطع ًا در
س��ال آین��ده آن را کلی��د میزنم همان
هیس پس��رها گریه نمی کنند است که
سالها در انتظار ساخت آن هستم.

جهت وصول مبلغ  465/819/178ریال تا تاریخ  1397/11/05به انضمام خس��ارت
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9701607در این اداره تشکیل شده
و طبق گزارش مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده لذا بنا به
تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .م الف 97/100/6573
تاریخ انتشار97/12/15 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
اب�لاغ اخطاریه م��اده  101به خانم معصومه آخوندپ��ور ورثه مرحوم محمدمهدی
صدیق��ی امیری در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه  9701519به موجب گزارش
مورخ  97/12/14کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک  2264فرعی از 4861
اصلی بخ��ش دو غرب بابل به مبلغ  2/059/580/000ریال ارزیابی که میزان ارزش
س��ه دانگ آن به مبلغ  1/029/790/000ریال تعیین گردیده است لذا چنانچه به مبلغ
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت  5روز از
تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ
 5/980/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
اخطار افراز به  -1 :آقایان س��یدرضا و سیدعلی شهرت هردو حجازی (خواندگان
افراز) به آدرس -بابل -شهرک دانش -گلستان  -23اولین کوچه سمت چپ ساختمان
سروش  -2آقای سید مهدی حجازی و خانم سیده لیام حجازی(خواندگان افراز) به
آدرس بابل -شهرک دانش -نرسیده به کوی افق -کوچه  8متری -سلمان فارسی-
پشت منزل مذکور  -3سیده الیام حجازی (خوانده افراز) به آدرس بابل -شهاب نیا
از  :اداره ثبت اسناد و امالک بابل -نظر به اینکه خانم منیره خانلرزاده مالک مشاعی
ش��ما در شماره پالک  -2326/37/2544اصلی واقع در بخش دو غرب ثبت بابل طی
درخواس��ت وارده بشماره  139721710004046026بتاریخ  1397/11/08تقاضای
افراز حصه خود را از پالک مزبور نموده اند .لذا نماینده و نقشه بردار ثبت اسناد و
امالک بابل راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه  1397/12/22جهت انجام
عملیات افراز در محل وقوع ملک حاضر خواهند شد  .لذا از شما دعوت بعمل می آید
که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر ش��وید .بدیهی است عدم حضور شما
مانع از ادامه عملیات افراز نخواهد شد  /.تاریخ انتشار97/12/15 :
شهرام خسروی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

