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اخبار
رفع ايراد شوراي نگهبان به طرح
حمايت از فعاالن صنايع دستي

فريدون ميرزالو مديرکل دفتر حمايت از
توليد صنايعدستي درباره پنج مادهاي که
شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود ،در
گفتوگو با ايســنا ،بيان کرد :در قانوني
که در طرح حمايت از فعاالن ،هنرمندان
و استادکاران صنايع دستي آمده بود ،در
بخش مربوط به بيمــه تامين اجتماعي
آورده بوديم که کليه شاغلين بيمه شوند
که شوراي نگهبان اعالم کرد طبق اصل
 ۷۵قانون اساســي اين ماده براي دولت
بار مالــي ايجاد ميکند بنابراين با حذف
واژه «کليه» اين ماده را اصالح کرديم.
مديرکل دفتر حمايت از توليد صنايعدستي
درباره اينکه چه کساني واجد شرايط بيمه
صنايع دستي هستند ،اظهار کرد :افرادي
که معاونت صنايع دســتي آنها را تاييد
و به بيمه معرفي ميکند ،واجد شــرايط
بيمه تامين اجتماعي ميشــوند .در حال
حاضر حدود  ۳۰تا ۵۰هزار نفر در ليست
بيمه منتظر هســتند که اين اتفاق براي
آنها بيفتد.
افزايش خودباوري زنان روستايي
با احياي عروسکهاي بومي

افســانه احســاني عضو هيئــت مديره
موسســه آواي طبيعــت پايــدار در
گفتگو با مهر ،به هــدف خود از احياي
عروسکهاي بومياشــاره و بيان کرد:
ما کار خود را با يک هدف کالن شــروع
کرديــم تا خودباوري زنان روســتايي را
باال ببريم و به زنده کردن دانش بوميو
ميراث ناملموس منطقهشان کمک کنيم.
ما عروسکساز نيســتيم ،بلکه در طول
زمان ،براي بعضي آدمها ،فضايي ايجاد
کردهايــم تا در آن فضــا فعاليت کنند و
معرف فرهنگ خود باشند .وي بيان کرد:
امروز ،ســاخت و طراحي عروسکهاي
بوميبه يک حرکت ملي تبديل شــده و
اين مساله خوشحالکننده است اما يک
دغدغه هم وجود دارد و آن از بين رفتن
اصالت عروسکهاي بومياست.

گروه فرهنگ و هنر« :جريانســازي»
و «دميــدن روح خودباوري» در ميان
جوانان نســل ســوم انقالب اسالمي،
دو هدفــي اســت که حــاال پس از 8
دوره ميتــوان جديتر از هميشــه از
نيل به آن در جشــنواره عمار ســخن
گفت .هشــتمين دوره عمــار ،ميزبان
موضوعات نســبتامتنوعي است؛ دفاع
مقدس ،فلسطين ،فتنه  ،88محروميت،
خريد کاالي ايراني ،خدمت به والدين،
وطندوســتي ،اخالق اقتصادي ،واقعه
کشف حجاب ســال  1314به فرمان
رضاخان و ...تنها بخشــي از گســتره
موضوعاتــي اســت کــه امســال در
جشــنواره عمار مورد توجه فيلمسازان
و شــرکتکنندگان بخش داســتاني
هشتمين دوره عمار قرار گرفته است.
عمار حامی تولید داخلي

برخــي از آثار را اگرچــه نميتوان به
معناي دقيق کلمه فيلم کوتاه داستاني
دانست اما درنظر گرفتن وجوه داستاني
در تهيــه تيزرها و پيامهــا ،خالقيت
چشمگيري را به آنها وارد کرده است.
فضاي لطيــف و همدالنهاي که فيلم
کوتاه «صداها» ايجاد ميکند در کنار
برانگيختن کنجکاوي مخاطب نسبت
به اتفاق اصلي داستان ،وجه مميزه اين
اثر اســت که آن را در خاطر مخاطب
ماندگار ميکند .ايــن ماندگاري ،البته
مهمترين ويژگياي اســت که آثاري
با هدف تهييج مــردم به خريد کاالي
داخلي ،بايــد حتما مدنظر قرار دهند تا
آنان را از طرق فرهنگي به کنشــگري
اقتصــادي و اجتماعي دعوت نمايد .از
ســوي ديگر يونيفرم ارتشي شخصيت
محوري اثــر ،در کنــار کودکاني که
با گــوش کردن به موســيقي کاالها،

اخبار

ايرانيبودنشان را تشخيص ميدهند،
تضاد زيبايي را ايجاد ميکند که عمال
مخاطب را به دنبال خود ميکشــاند و
مفهوم حراست از وطن را در قالبهاي
مختلف القــا مينمايد .اثر ديگري که
قادر اســت با تصوير جــذاب و گيراي
خود ،مخاطب را به کنشگري در جهت
مصرف کاالي داخلي وادار نمايد ،با نام
«کارگران مشغول کارند» در هشتمين
دوره عمار شــرکت کرده اســت .اثر،
مستقيما خود را در گره زدن فضاي توليد
و مصرف پرتاب ميکند و مسئلهاي را
که معمــوال در نگاه عموم مردم جزئي
و قابل چشمپوشــي است ،مورد توجه
قرار ميدهد .آيا واقعا با يک خريد من
اتفاقي بــراي افزايش و کاهش قدرت
توليد داخلي ميافتد؟ اين سوالي است
که به شکلي طنازانه محور کشمکش
داســتان قرار ميگيرد و در اين بازي،

«بعد از ظهر» ناتمام

جديترين توليد «خانه فيلم داســتاني» حاضر در اين دوره عمار را
بايد در بارزترين وجه آن ،اثري خوشريتم و پرکشش دانست« .بعد
از ظهــر» با روايتي متفاوت و در عين حال ناتمام به موضوع وقايع
فتنه  88ميپردازد و «اميرعباس ربيعي» که پارسال با فيلم «ولد»
گام بلندي در پرداخت ســينمايي برداشته بود ،امسال توانايي خود
را در خلق فضاهاي پرتنش بار ديگر ثابت کرده اســت .با اين حال
اثر مانند بســياري ديگر از فيلمهاي ساخته شده با اين موضوع ،از
انتقال مستوفاي پيام خود به تماشاگر باز ميماند« .بعد از ظهر» در
چينش پازل خود از طيفهاي گوناگون درگير در حادثه ،پرکشش
و نسبتادرســت عمل ميکند اما نهايتا در جمع کردن داستان روي
دستانداز ميافتد و تغيير ناگهاني اخبار منتشره در  BBCبا روايت
شبکه خبر از ماجرا ،تماشاگر را با تناقضي الينحل مواجه ميسازد.
با اين حال اين اثر را ميتوان يکي از شــاخصترين آثار اين دوره
دانست که از قدرت الزم در همراه کردن مخاطب برخوردار است.

آگهی حصر وراثت آقای خیراهلل شــهرت شــاوردی نام پدر صباح بشناسنامه  18صادره از
شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم
صباح شهرت شاوردی بشناسنامه  4صادره از شادگان در تاریخ  96/6/23در شادگان اقامتگاه
دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشــخصات فوق الذکر -2 .خالد بشناسنامه
 18متولد  1356/6/3و کد ملی  1899734759صادره شادگان -3 .مسلم بشناسنامه  2521متولد
 1360/8/20کد ملی  1899482504صادره شادگان -4 .عادل به شناسنامه  62متولد 1351/10/1
و کد ملی  1899722661صادره شــادگان -5 .هاشمیه به شناســنامه  10693متولد 1346/1/1
و کد ملی  1899092404صادره شــادگان -6 .فاطمه به شناســنامه  10694متولد 1349/1/1
و کد ملی  1899092412صادره شــادگان -7 .لطیفه به شناســنامه  12528متولد  1354/12/6و
کد ملی  1899110781صادره شــادگان -8 .ریمه به شناســنامه  6103متولد  1364/12/8و کد
ملی  1899801529صادره شــادگان -9 .سعاد به شناســنامه  16597متولد  1367/7/4وکدملی
 1899906290صادره شــادگان -10 .هناء به شــماره کد ملی  1890050148متولد 1368/9/19
صادره شــادگان  -11 .فریده بشناســنامه  21206متولــد  1357/12/1و کد ملی 1898431035
صادره شــادگان .شهرت همگی شاوردی (فرزندان متوفی)  -12بنیه دورقی بشناسنامه 1967
متولد  1331/6/7و کد ملی  1899143459صادره شادگان (همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام
تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو جمیله شــهرت خضیراوی نام پدر جابر بشناسنامه  9199صادره از
شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم
منوه شــهرت خضیری بشناسنامه  77صادره از شادگان در تاریخ  96/7/3در شادگان اقامتگاه
دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .وجیهه بشناسنامه 9200
متولد  1346/8/15و کد ملی  1899077502صادره شــادگان -3 .کاظم بشناسنامه  9201متولد
 1347/7/1کد ملی  1899077510صادره شادگان .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشــر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و
رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای لطف اله شهرت صحرا رو نام پدر مرتضی بشناسنامه  23174صادره
از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم
مرتضی شهرت صحرا رو بشناســنامه  1309-48صادره بهبهان در تاریخ  96/8/28در بهبهان
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی لطف اله صحرا رو به ش ش 23174
بهبهان (پسر) -2حبیب اله صحرا رو به ش ش  23175بهبهان (پسر)  -3شکراله صحرا رو به ش
ش  524بهبهان (پسر) -4نعمت اله صحرا رو به ش ش  379بهبهان (پسر) -5فاطمه صحرا رو به
ش ش  514بهبهان ( دختر) -6سکینه سروری زاده به ش ش  1317-77بهبهان ( زوجه دائمی)-7
شکر اله صحرا رو به ش ش  1342-24865بهبهان ( پسر) اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت بانو صدیقه شــهرت امیرخنافره نام پدر مجاهد بشناســنامه  5صادره از
شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پسرش مرحوم
فهد شهرت امیرخنافره بشناســنامه  18613صادره از شادگان در تاریخ  1396/8/7در شادگان
اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .سمانه بشناسنامه
 1891037668متولد  1393/1/25صادره شــادگان -3 .مریم بشناســنامه  1891118579متولد
 1394/12/19صادره شــادگان -4 .فادیا به شناســنامه  1891189001متولد  1396/8/9صادره
شــادگان -5 .جمانه به شناســنامه  1891037651متولد  1393/1/25صادره شادگان .شهرت
همگی امیرخنافره (فرزندان متوفی)  -6عقیله امیرخنافره بشناسنامه  18612متولد  1359/7/1و
کد ملی  1898405093صادره شــادگان (همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

برخالف تصور هميشــگي ،فروشــنده
نيز در کنــار توليدکننده تمايل دارد که
جنس ايراني را به دست مصرفکننده
برساند .خروج از کليشه فروشندههاي
فرصتطلــب ،تصوير ايــران همراه و
همــدل را گيراتــر و جذابتر ميکند.
«کارگــران مشــغول کارنــد» واقعا
«آدمبد» نــدارد ،بلکه مصرفکنندگان
ســختگيري دارد که باعث ميشوند
کــه کيفيت و تنوع کاالهــا باال برود.
همين رويکرد ،به ضميمه شدن حس
وطندوستي به اثر به شکل اثرگذاري
کمک ميکند.

انســان انقالب ،خالصه شــده در
آرمان

توجه به تاريخ ،يکي ديگر از رويکردهاي
قابــل تقدير عمــار اســت« .لحاف
چهلتکه» ،يکي از برجســتهترين آثار
در ايــن حوزه اســت که بــه موضوع

«مادرم ليال» صادقانهای اثرگذار

جشن تکليف در باغ کتاب
دغدغههاي جــاري جامعه به عمار
سرریز کند

کشــف حجــاب رضاخاني براســاس
اتفاقــي واقعي ميپردازد .فضاســازي
قابلقبــول و طراحــي صحنه ولباس
حرفهاي ،داستان ويژه و روايت خالقانه
اثر را حمايــت ميکند و مخاطب را با
حس مانــدگاري از انتقامجويي به دل
تاريــخ ميبــرد و بازميگرداند .اگرچه
روايتهاي خالقانه و بديع را ميتوان
ويژگــي برخي از آثار جشــنواره عمار
امسال دانست« .لبخند» يکي ديگر از
اين آثار اســت که بدون نمايش چهره
قهرمان ،شــخصيتپردازي لطيف او
را بر داســتان ســيطره ميدهد .اين
اثر ،از انســان انقالب اسالميتعريف
خالصهشــدهاي در آرمــان ارائــه
ميدهــد کــه از محروميتزدايــي تا
خانوادهمحوري و تــا دفاع از مرزهاي
عقيده در سوريه را يکجا طي ميکند و
همچنان دوستداشتي است.

يکي از آثار مســتقل جشنواره عمار امســال ،راه دوري را از
خراســان جنوبي تا تهران آمده است؛ درست به اندازه مسير
طوالني که «ليال»ي فيلم ،پيــاده و رنجور براي حمايت از
فرزندش پياده طي ميکند .موضوع و زاويه ديد آن ،سرشار از
لطافت و مظلوميت است و جنس بوميآن اگرچه کمتوان و
کمبهره از پرداخت تمام و کمال فرم بازميماند اما داستان گيرا
و اثرگذار آن ،چشم تماشاگر را بيمنت بر نقصها ميبندد .ليال،
مادر محرومياست که با فداکاريش به مقام نمادين وطن ارتقا
مييابد و بازي قدرتمند پسر در کنار تصميم غيرمنتظره معلم،
تماشاگر راه به عمق معنايي اثر ميبرد .قوت سوژه و صداقت
پرداخت را ميتوان مهمترين ويژگي «مادرم ليال» دانســت
و اين اثر ،از آن دست ســاختههايي است که نشان ميدهد
با حمايت و مشــارکت فعاالن استانها ،تصويري همالنهتر،
متعهدتر و نزديکتر به واقعيت به پرده راه خواهد يافت.

آن چه مشهود است اقبال جدي عمار به
موضوعات روز و دغدغههاي اجتماعي
است که ميتوان آن را تحت تاثير ارتباط
مستقيم گردانندگان جشنواره با نخبگان
و فعاالن فيلمســازي در سراسر کشور
دانست .با اين حال به نظر ميرسد براي
جريانسازي ،عمار بايد بيش از هميشه
به مســائل کف جامعه و رويکردهاي
متفاوت مردم به آنهــا نظر کند .اين
اتفاق نــه تنها ميتوانــد در توليد آثار
متنوعتر اثرگذار باشد بلکه طبيعتا سبب
ميشود جامعه ،شناختش را از خودش به
واسطهگري رسانه ،از مسير روايتهاي
متعهد به انقالب اســاميبازيابي کند.
در اين راستا ،مسئوليت اصلي بر دوش
نهادهايي است که بيشترين سهم را در
توليد آثار دارند .سه دسته اصلي اثرگذار
بر توليد آثار ،الزم اســت که سازندگان
را به ســمت دغدغههاي اصلي مناطق
خود ســوق دهند نه اين که آنان را از
فضاي بوميخود جدا سازند و اين اتفاق
ميتواند يکــي از بزرگترين مخاطرات
عمار در راســتاي جريانســازي باشد.
در واقــع« ،موضــوع» ،جريان انقالب
اسالميرا از ساير جريانهاي فکري-
فرهنگــي موجود جــدا نميکند بلکه
«موضــع» اســت که تکليــف جامعه
را نســبت به همســويي و همراهي با
گزينههــاي موجود تعييــن مينمايد.
جريان يافتــن نگاه دينــي و انقالبي
بــه زندگي روزمــره مــردم ،پيامهاي
کاربرديتــر و ملموستــري را براي
جامعه به ارمغان ميآورد و اين مســئله
را نه مرهــون «انتخاب موضوع» بلکه
مديون «اتخاذ موضع» خواهد بود.

دستاندازهاي سر راه «سر به راه»

آخرين فيلم کوتاه «امير داسارگر» امسال با نام «سر به راه» در جشنواره
عمار حضور دارد .اين فيلم به موضوعي ويژه و بکر ميپردازد که تاکنون
از روايتهاي ســينمايي دفاع مقدس جامانده و بيشک مخاطب خود را
غافلگير مينمايد .در کنار انتخاب ســوژه خاص ،فضاســازي و طراحي
صحنــه و لباس گيرا ،تماشــاگر را بــه فضاي اثر ميکشــاند و او را با
شخصيتها درگير ميکند .شــکل تکخطي پيرنگ در کنار استفاده از
غافلگيري پاياني که شيوه خاص داسارگر در فيلمسازي است در اين اثر
نيز وجود دارد و کارگردان تــاش کرده تا بر روايت يک قصه متمرکز
شود .کليشههاي مالوف شخصيتپردازي اين مولف به «سربه راه» نيز
راه يافتهاند .مردان ايثارگري که ســنگ زير آســيابند در کنار زناني که
درگيريهاي زندگي و شــايد عالقه ،ايشان را از مفاهمه با همسرانشان
بازداشته است و به موانعي بر سر آرمانخواهي انقالبي آنان بدل شدهاند،
شاکله کاراکتربندي اين اثر را ميسازد و البته پيشرفت ملموس تکنيکي،
چيزي از جذابيت اثر براي دنبال کردن آن نميکاهد.

آگهی مزایده اول محکوم له  :مرضیه دهبان با وکالت آقای عبدالحمید مکاریان پور محکوم علیه:
ســید محمد موتمن به موجب پرونده  961278اجرایی محکوم علیه محکوم به پرداخت مهریه در
حــق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت می باشــد نظر به اینکه یک باب مغازه به
شــماره پالک  5666/399و شماره ثبت  16480بخش یک بهبهان روبروی سپاه پالک  488واقع
می باشــد بنام آقای سید محمد موتمن  ،توقیف و توسط کارشناس بازدید و به مبلغ دو میلیارد
و ســیصد میلیون ریال ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای محکوم له و با عنایت به
مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد  118و  119همان قانون مراتب
یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 96/11/1
ساعت  9صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی بهبهان که با حضور نماینده
محترم دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء
را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف
مدت یکماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده
او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه
های متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده
برنده مزایده خواهد بود و کســانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز
قبل از مزایده به شــعبه اجرای احکام حقوقی دادگســتری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را
کسب نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  96/8 /24-139660318003007947هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای حمید مصلحی فرزند مختار بشــماره شناســنامه  15صادره از صومعه ســرا به
شماره ملی  26796966174ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی (انباری)
بمساحت  74/27مترمربع پالک  2528فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  184فرعی
از  62اصلی واقع در کالشم بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم حمید رجبی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدورســند 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/9/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/6 :
 1021سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی به موجب پرونده کالسه  ۹۶۰۲۴۲این دادگاه آقای ایوب عباسی فرزند محمد مراد دادخواستی
بطرفیت خانم آمنه امیر مقدم فرزند غالمرضا و اقای جواد مخدومی فرزند محمد به خواسته الزام
به تنظیم ســند خودرو به این دادگاه تقدیم داشــته نظر به مجهول المکان خوانده و درخواســت
خواهان وفق ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی تر گاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در
یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار درج تا از تاریخ نشــر آگهی به مدت یک ماه نامبرده به دفتر
دادگاه مراجیر کنند و ضمن اعالم نشانی محل خود و در یافت نسخه ثانی دادخواست و ضوائم و
اخطاریه در جلسه موخه  ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ساعت  ۱۲تعیین شده است شرکت نمایند.م/الف2894:
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی سنندج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به موجب پرونده کالسه  ۹۶۰۵۱۵شعبه  ۱۰۲کیفری دو سنندج شکایت
فرزاد ناصری فرزند محمد امین علیه منصور ابراهیمی فرزند ...به ایراد صدمه بدنی عمدی ؛ متهم
تحت تعقیب می باشد  ،مشارالیه در نشانی اعالمی شناخته نشده و بنا علیهذا به استناد ماده ۱۸۰
قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸به نامبرده ابالغ
می گردد که به منظور رسیدگی به اتهام انتسابی مورخ  ۹۶ /۱۱ /۱۸راس ساعت 12ظهر در جلسه
دادگاه در این شــعبه حضور یابد انتشــار این اگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در
صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به صدور رای مبادرت می نماید م/الف2890:
شعبه 102دادگاه کیفری دو سنندج
آگهی ابالغ نظر به اینکه پرونده کالســه 969125این شــعبه به شــماره ملی 3720726614تولد

حجتاالســام رضا غالمــي ،رييس
مرکز پژوهشهاي علوم انساني صدرا،
در اولين مراسم جشن تکليف در مسجد
کودک بــاغ کتاب که با حضور ســيد
مجيد حســيني مدير باغ کتــاب ،اوليا،
مربيان و دانشآموزان مدرسه دخترانه
ستوده برگزار شــد ،گفت :باغ کتاب به
مردم تعلــق دارد و بايد از مردميبودن
آن صيانت کرد .يکــي از دغدغههاي
اصحاب فرهنگ اين است که باغ کتاب
به پايگاه يک جناح سياســي خاص در
شهرداري تهران تبديل شود که سازمان
فرهنگي هنري اين دغدغه را رفع کند.
به گزارش فارس ،در اين مراســم سيد
مجيد حســيني ،مدير باغ کتاب ،ضمن
خوشآمدگويــي به مهمانــان برنامه،
مســجد کودک را مکاني براي اشاعه
فرهنگ ديني براي کودکان و نوجوانان
دانست و اظهار کرد :ترکيب رنگهاي
جذاب يکي از تفاوتهاي اين مسجد با
مساجد ديگر اســت که براي بچهها و
خانوادهها جذابيت بسيار زيادي دارد.
انتشار جدول اجراهاي سي و
سومين جشنواره موسيقي فجر

جدول اجراهاي سي و سومين جشنواره
موسيقي فجر اعالم شد و بليت فروشي
از فردا آغاز ميشــود .به گزارش روابط
عموميسي و سومين جشنواره موسيقي
فجر ،فروش اينترنتــي بليت اجراهاي
حاضر در اين جشنواره از فردا چهارشنبه
 ۶دي ماه آغاز و عالقمندان ميتوانند از
طريق دو سايت فروش ،بليتهاي مورد
نظر خود را تهيه کنند .اســامياجراها،
سئانسها ،سالنهاي برگزاري کنسرتها
و آخرين اخبار اين رويداد مهم هنري نيز
از سايت جشنواره قابل دسترسي است.
سيوسومين جشنوارهي موسيقي فجر
به رياســت حميدرضا نوربخش از  ۲۰تا
 ۳۰دي ماه ســال جاري در تهران و ۶
سالن(تاالر وحدت ،رودکي ،برج ميالد،
ســالن ايرانيان ،فرهنگسراي نياوران و
برج آزادي) برگزار ميشود.

 76/10/28موضوع شکایت پرویز عمری فرزند عبدالقادر علیه اسعد مالئی فرزند سعید و هیرش
ابراهیمی فع ً
ال متواری و مجهول المکان دائربر مشــارکت درسراقت مسلحانهه  ،درحال رسیدگی
می باشد  .در اجرای ماده ی  ۳۸۴قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲به متهمان اعالم می
گردد که ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی نسبت به معرفی وکیل به این شعبه اقدام نمائید
 .ایــن آگهی در ابحرای ماده 174قانون آئین دادرســی کیفری مصوب تیر ماه  ۱۳۹۴بحهت ابالغ
قانونی به نامبردگان در یک نوبت در یکی از بحراید کثیر الالنتشار جاب و درج می گردد .
م/الف 2891:مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کیفری یک استان کردستان
آگهی به موجب پرونده کالســه  ۹۶۰۴۱۵این دادگاه آقای حامد نوری فرزند حسن دادخواستی
بطرفیت اقای کیوان نصراله خانی فرزند  ...به خواســته مطالبه وجه ســفته به این دادگاه تقدیم
داشــته نظر به مجهول المکان خوانده و درخواســت خواهان وفق ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی
مدنی ددگاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج تا
از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه اعالم نشانی محل خود و در
یافت نســخه ثانی دادخواست و ضوائم و اخطاریه در جلسه موخه  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ساعت  ۹تعیین
شــده است شرکت نمایند .در غیر این صورت دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود
م/الف2893:
شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج
ابالغ وقت رســیدگی آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای سجاد بشــیری فرزند محمد در تاریخ
 96/05/17خواهان بانک قرض الحســنه مهــر ایران با وکالت آقای شــهریار غفاری به طرفیت
دادخواســتی به خواســته  7.500.000ریال طبق دادخواســت تقدیم نموده است که به این شعبه
ارجاع و به کالسه  960347ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه  96/11/14ساعت 9:30
صبح تعیین وقت شــده است .اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه نهم شورای حل اختالف مجتمع مرکزی
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده
دارید ،بنمایید در غیراینصورت دادخواســت ابالغ ضده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول
خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف اردبیل  -حدی
دادنامــه پرونــده کالســه  9609980207300379شــعبه ســوم تصمیــم نهایــی شــماره
 96/9/25-9609970207301266خواهــان :خانم مرضیه طحان جاللی فرزند محمد به نشــانی
ورامین امرآباد قشالق کوچه صاحب الزمان ک شهید مفتح پالک  11خوانده :آقای جعفر علیزاده
آق گنبد فرزند علی (مجهول المکان) خواسته :طالق به درخواست زوجه دادگاه با عنایت به اقدامات
صورت گرفته و بررســی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور
رأی می نماید .رأی دادگاه در خصوص دادخواســت خانم مرضیه طحان جاللی به طرفیت آقای
جعفر علیزاده آق گنبد به خواســته صدور حکم طالق که خواهان در شــرح دادخواست و جلسه
رسیدگی علت خواسته را اعتیاد زوج به مواد مخدر و رها شدن زندگی از سوی وی بیش از سه
ســال و سابقه کیفری و بی مســئولیتی ذکر کرده است و با نشر آگهی خوانده در دادگاه حاضر
نشــده و الیحه ای ارســال نکرده است و بســتگان نزدیک خواهان اظهارات وی را تأیید کرده و
مدارک و گواهی مطلعین محلی حکایت از سابقه کیفری و اعتیاد و رها شدن زندگی از سوی زوج
دارد با ارجاع امر به داوری وفق مقررات داوران توفیقی در مصاحله و سازش طرفین نداشته اند
و گزارش کتبی عدم امکان ســازش تقدیم داشــته اند ،دادگاه ازدواج دائم و رسمی طرفین را نظر
به تصویر مصدق ســند ازدواج به شماره ترتیب  5540محرز دانسته و با عنایت به ترک زندگی
مشترک و سابق کیفری و اعتیاد شروط ذکر شده در سند ازدواج موارد  7و  8و  9از بند ب محقق
شــده است و دادگاه به استناد ماده  26قانون حمایت از خانواده و ماده  1119قانون مدنی اجازه
اعمال وکالت در طالق اعطا می نماید خواهان همه حقوق خود مهریه و ســایر حقوق را در قبال
طالق به زوج بذل می نماید حضانت فرزندان به عهده زوجه اســت زوجین اموال مشترک ندارند
و جهیزیه در دســت زوجه اســت نوع طالق خلعی نوبت اول محسوب و ارائه گواهی عدم وجود
جنین به دفاتر ثبت طالق الزامی اســت و خواهان می تواند پس از قطعی شدن حکم وفق مقررات
به دفاتر ثبت طالق که مســئولیت صحت اقدامــات را عهده دارند جهت اجرا و ثبت طالق مراجعه
نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــاغ قابل واخواهی در این دادگاه و
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی می باشــد مدت اعتبار رأی  6ماده پس از قطعی شدن رأی می
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