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اخبار
باالخره مصالی تهران میزبان
نمایشگاه کتاب شد

همایــون امیرزاده،
سخنگوی شورای
سیاستگذاری سی
و یکمین نمایشگاه
بینالمللــی کتاب
تهران از تعییــن نهایی مکان برگزاری
این نمایشگاه و رویکرد وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی درباره این موضوع خبر
داد .بــه گزارش فارس ،وی اظهار کرد:
محل برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران
به عنــوان مهمترین رویــداد فرهنگی
کشــور و با توجه به ابعــاد بینالمللی
آن نیازمنــد امکانات و لوازمی اســت
که بر اســاس همین نیاز در بیســت و
نهمین دوره نمایشــگاه کتاب تصمیم
به انتقال محل برگزاری از شهر آفتاب
گرفته شــد .گفتنی است سی و یکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 12
تا  22اردیبهشت ماه سال  1397برگزار
خواهد شد.
مشکل تولید فیلم بیشتر از
ظرفیت نمایش

علی سرتیپی پخش
کننــده ســینما در
برنامه «سینمادو»
با اشــاره به مشکل
اکران فیلم ها بیان
کــرد که تولید فیلم در ســینمای ایران
باالســت در حالی که تعداد ســالنها
اندک است و به همین دلیل معضالتی
به وجود می آید .بــه گزارش مهر ،وی
اظهار کرد :مشــکل ما تعداد زیاد تولید
فیلم اســت و اینکه اگرچه شرایط برای
ســاخت فیلم راحت تر از گذشــته شده
است اما برنامهریزی برای اکران نداریم.
در این شــرایط زیادتر از حد بودن تعداد
فیلمها و نبــود برنامهریزی منظم باعث
می شــود ،نتوانیم فیلمها را در کل سال
تقسیم کنیم ما حتی یک فیلم به صورت
گروه آزاد در  ۶ماه اول سال نداشتیم اما
در  ۶ماه دوم بیشتر بود.

گروه فرهنگ و هنر 29 :ســال پیش در اولین روز سال میالدی،
یازده روز پس از آغاز زمســتان  ،1367پیــام امام خمینی (ره)
خطاب به میخائیل گورباچف ،توســط گروه نمایندگی ایشــان،
تسلیم وی شد .نامه ،از اتفاقی قریبالوقوع خبر میداد اما در آن
زمان ،کســی پیشبینی نمیکرد این واقعه ،تنها چهار سال بعد
اتفاق بیفتد .اتحاد جماهیر شوروی  5روز گذشته از همین دیماه
سرد  ،1371از هم فروپاشید .انگار که تاریخ عمدا بخواهد بگوید
فاصله پیشبینی امام تا فروپاشــی یک حکومت چیزی بیش از
همین  6-5روز هم نیست.
«از آنجا كه پس از روي كار آمدن شــما چنين احساس ميشود
كه جنابعالي در تحليل حوادث سياســي جهان خصوص ًا در رابطه
با مســائل شوروي در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد
قرار گرفتهايد و جسارت و گســتاخي شما در برخورد با واقعيات
جهان چه بسا منشــأ تحوالت و موجب به هم خوردن معادالت
فعلي حاكم بر جهان گردد ،الزم ديدم نكاتي را يادآور شــوم هر
چند ممكن است حيطه تفكر و تصميمات جديد شما تنها روشي
براي حل معضالت حزبي و در كنار آن حل پارهاي از مشكالت
مردمتان باشــد ولــي به همين اندازه هم شــهامت تجديد نظر
در مورد مكتبي كه ســاليان ســال فرزندان انقالبي جهان را در
حصارهاي آهنين زنداني نموده بود ،قابل ســتايش است» تاریخ
نشان داد انگیزه گورباچف واقعا هم چیزی بیش از «حل معضالت
حزبی و پارهای از مشــکالت مردم» نبود .حتــی جوانترین و
اصالحطلبترین رهبری که در شــوروی روی کار آمد ،آن قدر
محافظهکار بود که فرزندان انقالبي جهان را در حصارهاي آهنين
مکتب مرتجع مارکسیســم نگه داشت و آن قدر در مبنای غلط
ایدئولوژی حکومت خود ،تجدیدنظر نکرد که باالخره تاریخ او را
مجبور کرد این کار را با شرمندگی انجام دهد.
در باغ سبز دنیای غرب

حل ریشــهای مشکالت ،شــجاعتی میخواست که امام کسب
کــرده بود و بر این مبنا ،ســاختار حاکمیت ایران را تغییر داد اما
هنوز ســالها مانده بود تا اندیشه سیاسی فعاالن در این ساختار
نیز تغییر کند .این موضوعی اســت که ضــرورت بازخوانی این
پیام را حســاستر میکنــد .امام خروج گفتمان خــود را از دو
قطب حاکم کاپیتالیســم و سوسیالیسم بر جهان ،اعالم میدارد
و متذکر میشود که «البته ممكن است از شيوههاي ناصحيح و
عملكردهاي غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد،
باغ سبز دنياي غرب رخ بنمايد؛ ولي حقيقت جاي ديگري است».
با این حال برای جا افتادن ســاختار نوینی که امام بنا نهاده بود،
تغییر سیاســتمداران و نهادها کفایت نمیکرد .آدمها باید یکی
یکی عوض میشــدند و این همان مســئلهای چالشبرانگیزی
است که میتوان خطوطی از آن را در برخی از کتابهای مربوط
به تاریخ فروپاشی شوروی جستوجو کرد.
حقایقی در کتابهای ترجمهای جهتدار

اگرچه سالهاست که بخش موثر جریان نشر در داخل کشور با
رویکردی خاص به انتخاب و ترجمه کتابها از تاریخ شــوروی
میپــردازد و خــط مشــخصی را در مشــابهت دادن حکومت
ایدئولوژیک ،ســران آنها و وقایع جاری دنبال کرده اســت اما
از همین کتابها هم میتوان حقایقی را بیرون کشــید« .کافه
اروپا» نوشته اســاونکا دراکولیچ ،ترجمه نازنین دیهیمی ،یکی

آگهی ابالغ وقت رسید گی غیابی بدینوسیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهمان  -۱آقای هادی قادری فرزند محمد
به شماره ملی  ۳۸ ۴۹۹۳۲۱۰۳و شماره شناسنامه  ۱۹متولد  ۰۱/۰۲/۱۳۶۶صادره بانه  -۲برهم قادری فرزند حسین به
شماره شناسنامه  ۳۲فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که در پرونده  ۹۴۰ ۰۳۶این دادگاه که به اتهام قتل عمدی مرحوم
بختیار حمید ی فرزند عبدالرحمان تحت تعقیب می باشید در مورخه  ۹۶ /۱۱/۱۱ساعت  ۱۰صبح جهت رسیدگی در این
دادگاه حاضر شوید .بدیهی است عدم حضور متهمان بدون عذر مانع از رسیدگی نبوده و دادگاه تصمیم قانونی خواهد
گرفت .این آگهی در احرای تبصره بلند ماده  394قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه  ۱۳۹۴بحعت ابالغ قانونی به
نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیرالالنتشار چاپ ودرج می گردد.
م/الف2869:نوبت دوم مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کیفری یو استان کردستان  -فرزین نظری
آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول شــماره  ۹۶۰۶۸۷بموجب پرونده کالســه  ۹۶۰۶۸۷شعبه اول متمرکز اجرای
احکام حقوقی دادگســتری شهرستان سنندج بکر محمدی فرزند حسین محکوم اســت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰
ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له ژيال محمدی کانی ســواران و هم چنین پرداخت مبلغ ۲۲۵ ۰۰۰۰۰ریال نیم
عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه نسب به پرداخت بهمی خود اقدام ننموده لذا یک منزل
مسکونی به نشانی سنندج عباس آباد پائین کوچه خرداد یک پالک  ۱۰دارای کد پستی  ۶۶۱۵۹۱۷۹۵۱به نظریه کارشناس
 ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰ریال ( معادل چهل و سه میلیون تومان ) قیمت گذاری شده که در روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ساعت
 ۹الی  ۱۰در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی سنندج
و مدیر شعبه به مزایده گذاشته می شود .طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام
حقوقی از ملک مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتب ًا روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد
بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ  ٪۱۰قیمت پیشنهادی را به
حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد ٪مشخصات ملک
مورد مزایده عبارت است از  :ساختمانی مسکونی ( یک طبقه) می باشد به نشانی سنندج :عباس آباد پائین کوچه خرداد
یک پالک  ۱۰دارای کد پستیں  ۶۶۱۵۹۱۷۹۵۱فاقد سند مالکیت به مساحت عرصه ( زمین)  ۶۰متر مربع و اعیانی  ۵۰مربع
و حیاط  ۱۰متر مربع در یک طبقه شامل یک سرویس یک خوابه احداث شده است الزم به توضیح است ملک یاد شده فاقد
نقشه و مشخصات اجرائی بوده وبا مصالح بنائی ( دیوارها از نوع آجر فشاری و سقف چوبی) اجزرا شده است امتیازات
آب و برق وگاز و تلفن و امکانات آن کف ســیمانی پنجره های با پروفیل فلزی کابینت فلزی  :دارای سیســتم گرمایش
بخاری گازی و فاقد کولر آبی و ضمنا نمای آن سرامیک وقدمت آن مربوط به سال  ۱۳۶۵می باشد مزید استحضار ملک
مذکور دارای یک باب مغازه می باشــد که ســرقفلی آن به قب ً
ال به شخصی دیگری واگذار شده است .با عنایت به موارد
فوق ،موقعیت ساختمان ( نحوه دسترسی به معابر اصلی) و دیگر عوامل موثر و دخیل در ارزیابی ،بهای آن به شرح ذیل
ارزیابی می گردد ارزش هر متر عرصه ( زمین) مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال جمعا مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال ارزش هر متر اعیانی
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال جمعا مبلغ 000/000/100ریال و ارزش امتیازات آن ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال جمع کل بهای ساختمان
مذکور مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰ریال ( چهارصد و سی میلیون ریال) تعیین می گردد.
دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج
آگهی ابالغ وقت رسید گی غیابی بدینوسیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهمان  -۱آقای هادی قادری فرزند محمد
به شماره ملی  ۳۸ ۴۹۹۳۲۱۰۳و شماره شناسنامه  ۱۹متولد  ۰۱/۰۲/۱۳۶۶صادره بانه  -۲برهم قادری فرزند حسین به
شماره شناسنامه  ۳۲فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که در پرونده  ۹۴۰ ۰۳۶این دادگاه که به اتهام قتل عمدی مرحوم
بختیار حمید ی فرزند عبدالرحمان تحت تعقیب می باشید در مورخه  ۹۶ /۱۱/۱۱ساعت  ۱۰صبح جهت رسیدگی در این
دادگاه حاضر شوید .بدیهی است عدم حضور متهمان بدون عذر مانع از رسیدگی نبوده و دادگاه تصمیم قانونی خواهد
گرفت .این آگهی در احرای تبصره بلند ماده  394قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه  ۱۳۹۴بحعت ابالغ قانونی به
نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیرالالنتشار چاپ ودرج می گردد.
م/الف2869:نوبت دوم مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کیفری یو استان کردستان  -فرزین نظری
آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول شــماره  ۹۶۰۶۸۷بموجب پرونده کالســه  ۹۶۰۶۸۷شعبه اول متمرکز اجرای
احکام حقوقی دادگســتری شهرستان سنندج بکر محمدی فرزند حسین محکوم اســت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰
ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له ژيال محمدی کانی ســواران و هم چنین پرداخت مبلغ ۲۲۵ ۰۰۰۰۰ریال نیم
عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه نسب به پرداخت بهمی خود اقدام ننموده لذا یک منزل
مسکونی به نشانی سنندج عباس آباد پائین کوچه خرداد یک پالک  ۱۰دارای کد پستی  ۶۶۱۵۹۱۷۹۵۱به نظریه کارشناس
 ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰ریال ( معادل چهل و سه میلیون تومان ) قیمت گذاری شده که در روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ساعت
 ۹الی  ۱۰در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی سنندج
و مدیر شعبه به مزایده گذاشته می شود .طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام
حقوقی از ملک مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتب ًا روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد
بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ  ٪۱۰قیمت پیشــنهادی را به حســاب سپرده
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد ٪مشخصات ملک مورد مزایده
عبارت است از  :ساختمانی مسکونی ( یک طبقه) می باشد به نشانی سنندج :عباس آباد پائین کوچه خرداد یک پالک ۱۰
دارای کد پســتیں  ۶۶۱۵۹۱۷۹۵۱فاقد ســند مالکیت به مساحت عرصه ( زمین)  ۶۰متر مربع و اعیانی  ۵۰مربع و حیاط
 ۱۰متر مربع در یک طبقه شامل یک سرویس یک خوابه احداث شده است الزم به توضیح است ملک یاد شده فاقد نقشه
و مشــخصات اجرائی بوده وبا مصالح بنائی ( دیوارها از نوع آجر فشــاری و سقف چوبی) اجزرا شده است امتیازات
آب و برق وگاز و تلفن و امکانات آن کف ســیمانی پنجره های با پروفیل فلزی کابینت فلزی  :دارای سیســتم گرمایش
بخاری گازی و فاقد کولر آبی و ضمنا نمای آن سرامیک وقدمت آن مربوط به سال  ۱۳۶۵می باشد مزید استحضار ملک
مذکور دارای یک باب مغازه می باشــد که ســرقفلی آن به قب ً
ال به شخصی دیگری واگذار شده است .با عنایت به موارد
فوق ،موقعیت ساختمان ( نحوه دسترسی به معابر اصلی) و دیگر عوامل موثر و دخیل در ارزیابی ،بهای آن به شرح ذیل
ارزیابی می گردد ارزش هر متر عرصه ( زمین) مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال جمعا مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال ارزش هر متر اعیانی
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال جمعا مبلغ 000/000/100ریال و ارزش امتیازات آن ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال جمع کل بهای ساختمان
مذکور مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰ریال ( چهارصد و سی میلیون ریال) تعیین می گردد.
دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج
دادنامه پرونده کالســه  ۹۵۰۹۹۸۸۷۱۱۰۰۰۴۳۸شعبه  ۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره
 ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۰۰۱۰۴۵خواهان :خانم لیال حبیبی فرزند عباس به نشانی استان کردستان -شهرستان سنندج -سنندج -
بهاران  -ویالشــهر  -تعاونی مســکن ورزشکاران  -بلوک  - ۱طبقه  -۳واحد  - ۸کدپستی  ۶۶۱۳۹۸۳۹۳۵خوانده :آقای
فرشید خدا کرمیان فرزند جمیل به نشانی مجهول المکان خواسته :طالق به درخواست زوجه گردشکار  :بتاریخ فوق در

از همین کتابها بود که ســال  93توسط نشر گمان راهی بازار
شــد تا آن طور که خودش مدعی است پاســخگوی مطالبات
جامعه نخبگان برای در حوزه فلســفه زندگی باشد .این کتاب،
یادداشــتهای نویســنده کروات آن در فاصله سالهای  92تا
 96میالدی درباره مشــهدات عینیاش از وضعیت کشــورهای
اروپای شــرقی تازهآزادشده از بند کمونیســم است که بنا دارد
از مفهوم «ما»ی کمونیســتی ،ابراز انزجار کرده و حسرت خود
را برای «من ِ» محوری در ایندیویجوالیســم پنهان در ســاختار
دموکراسیهای غربی به نمایش بگذارد.
چقدر سادهلوح بودیم!

اما همین «کافه اروپا» شاید برخالف هدف پیشبینی شدهاش،
حقایق روشنی را درباره مهمترین بخش یک ساختار دموکراتیک
یعنــی مردم بازگــو میکنــد« .آن روزها موقع ســفر به غرب
فهرســتهای طوالنی خرید مینوشــتم و آخر سر هم مجبور
میشدم بین خریدن یک جلد کتاب و یک جفت کفش مردد بمانم
و ناگزیر یکی را انتخاب کنم .به احتمال زياد اگر آن موقع ساکن
اروپای غربی بودم هم باز مشــکالت مالی مشابهی میداشتم،
امــا آن موقع این موضوع را نمیفهمیدم .مثل باقی اروپاییهای
شرقی ،ســادهلوحانه باور داشتم که زندگی در غرب خود به خود
ضامن ســطحی از رفاه است و هیچ کسی با چنین انتخابهای
رنجآوری در آن زندگی روبرو نیست .حتی به ذهنم خطور نمیکرد
که میشود در غرب هم زندگی کرد و بیپول بود؛ که تنگدستی
و عدم امنیت مالی همه جای دنیا هســت .فکر میکردم چون ما
همه بیپولیم ،البد آنها همه پولدارند .چطور میتوانســتیم جور
دیگری فکر کنیم وقتی میدانســتیم که یک شهروند بیکار در
اروپای غربی که با پول تأمین اجتماعی زندگی میکند در مقایسه
با یک فرد شــاغل در کشوری کمونیســتی ثروتمند محسوب
میشود؟ خیلی عادی بود مسافران کشورهای کمونیستی تصور
کنند مردم فقیر غرب به دلخواه خودشان کار نمیکنند نه این که
شغلشان را از دست داده باشند :اگر بیشتر تالش میکردند حتما

به یک جایی میرســیدند ».درواقع نویسنده تالش دارد در کنار
تایید ضعف ســاختار اقتصادی حاکم بر کشورهای کمونیستی و
ناکارآمدی آن در رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم ،به تصور و
توقع آدمهای تحت آن حکومت نیز توجه نماید.
خشونت کور علیه خود

اساســا نویســنده به همان دلیل که دموکراســی را به عنوان
پایــه حکومت مطلوب خــود میپذیرد ،چــه در تایید و چه در
نقد ،مهمترین عامل یعنی «فردیــت» مردم را مورد توجه قرار
میدهد .دراکولیچ در بخشی از یادداشتهایش تالش میکند به
این سوال پاسخ دهد که چرا آلبانیاییها در حین فروپاشی علیه
اموال عمومی که در واقع مال خودشــان است ،خشونت اعمال
میکنند و تحلیلش را این طور میآورد« :آنچه مردم خرد و له
میکردنــد ،نه یک گلخانه ،که یک تعاونی گلخانهای ،یک نماد
اموال عمومی یا دولتی بود .حتی یک مدرسه یا مهدکودک هم
برای آنها یادآور دولت کمونیستی بود ،که قدرت سرکوبش بر
آن ســنگرهای بتونی بنا شده بود .خشونت ،شکلی از بروز یک
آرزو بــوده ،برای پاک کردن تمام و کمال گذشــته؛ حتی وجوه
مادی آن .گویی به این ترتیب ،آلبانیاییها میتوانســتند پلشتی
و بدی را در مقیاســی عظیم از کشورشــان پاک کنند .انگار که
یک زندگی بهتر همان دوروبر به انتظارشان نشسته باشد .تقریب ًا
میتوانم صدای فریادشــان را بشنوم« :ما احتیاجی به هیچ چیز
قدیمــی نداریم ،چون از همه چیز تازهتــر و بهترش را خواهیم
داشت .معنی آزادی و دموکراسی همین است!»»
حتی بعد از فروپاشی چیزی تغییر نکرده

اما این تحلیل را با نظر کردن به این وجه ماجرا ادامه میدهد« :اما
این وعده زندگی بهتر از کجا آمده بود؟ به محض آنکه به حومه
تیرانا رسیدم منشــا این وعده را کشف کردم .صفحه تلویزیون،
خانههای درب و داغان و مخروبه دوســه طبقه ،همهشان انگار
به فوتی بندنــد .اما جلوی هر خانه چندین و چند دیش ماهواره
هست .در تیرانا میتوانی احساسی کنی که تلویزیون چقدر باید

وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه نهم حقوقی سنندج بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است .دادگاه با توجه به اوراق
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح آتی مبادرت
بصدور رای می نماید )) :رای دادگاه » درخصوص دادخواســت خانم لیال حبیبی فرزند عباس به طرفیت آقای فرشــید
خداکرمیان فرزند جمیل به خواسته صدور حکم طالق به دلیل تاریخ  ۱۴/۶/۸۰به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده و دارای
دو فرزند مشترک بنامهای عسل  ۹ساله و یاسان  ۱۴ساله هستیم  .خوانده از آبان سال  ۱۳۹۴بدون خیر منزل مشترک
را ترک و بدلیل بدهی و چک برگشتی متواری شده است و تا کنون نیز دو نفر از طلبکاران به درب منزل مشترک مراجعه
کرده اند و برگ جلب وی را نیز دراختیار داشتند و براساس گفته پدر خوانده  ،وی به خارج از کشور فرار نموده است  .و
از آن تاریخ تا کنون تماس تلفنی هم نداشته و نفقه ای نیز پرداخت نکرده است .اکنون در عسر و حرج قراردارم و تقاضای
صدور حکم طالق دارم و حاضرم در قبال طالق تمام حقوقات خود اعم از مهریه ،نفقه و اجرت المثل را به زوج بذل کنم
و حضانت فرزندان مشترک را نیز می خواهم  .و جهت اثبات اظهاراتم نیز گواهانی دارم که تقاضای استماع اظهاراتشان
را دارم  .دادگاه سپس در جلسه ای جداگانه اظهارات گواهان خواهان که یکی از آنان پدر خوانده بود را استماع نمود که
همگی ترک منزل مشترک و خانواده اش را توسط خوانده مورد تایید قرار دادند .خوانده نیز در جلسات رسیدگی علی رغم
دعوت از وی از طریق نشر آگهی حاضر نگردید و الیحه ای نیز از طرف وی واصل نگردید .با توجه به این که مساعی
دادگاه جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشد در اجرای ماده  ۲۷قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۳۹۱قرار داوری صادر
که داورزوجین با اعالم عدم توفیق دراصالح ذات البین ،نظربه متارکه داده اند .بنابراین با عنایت به اینکه مطابق بند یک
تبصره الحاقی به ماده  ۱۱۳۰قانون مدنی  ،ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی از مصادیق
عسرو حرج می باشد ،این دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیصی و به استناد مواد  ۱۱۲۹و  ۱۱۳۰قانون مدنی و
مواد  ۲۹و  ۳۳قانون حمایت خانواده ،حکم طالق بائن از نخل صادر اعالم می دارد .عده این نوع طالق سه طهرمي باشد
مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از ابالغ رأی قطعی می باشد ودر صورت امتناع زوج وفق مقررات ماده  ۳۳قانون
حمایت خانواده سردفتر طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق را دارد .رأی دادگاه غیابی وظرف مدت بیست روز پس از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضایی آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظراستان
کردستان و با انقضایی آن نیز ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .م/الف2982:
شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی سنندج
اخطاریه فرجام خواهی درخصوص فرجام خواهی خانم شیداتیشه بطرفیت آقای فاروق معرفت فرزند عبداهلل نسبت به
دادنامه شماره  ۳۰/۸/۹۶ - ۹۶۰ ۸۰۶صادره در پرونده کالسه  ۹۶۰۳۰۴شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ظرف مهلت بیست
از روز ازابالغ به دفتردادگاه واقع در سنندج بلوار هادی ضیاالدینی مراجعه و
برگ دادخواست ثانی دادخواست وضمائم راتحویل گرفته در غیراینصورت پرونده با همین کیفیت به دیوانعالی کشور
ارسال میگردد مراتب بعلت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده (فاروق معرفت )در اجرای ماده 73ق آ د م یکبار در
جراید کثیر االنتشار اگهی میگردد م/الف2972:
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
آگهي ابالغ وقت رســيدگي برابر پرونده کالسه  96 / 1840شعبه اول شوراهاي خل اختالف خوي آقاي اسماعيل جاهد
بطرفيت ســعيد رهسپار مجهول المکان مبني بر مطالبه از بابت چک طرح دعوي نموده و پرونده بروز يکشنبه / 11 / 8
 96ساعت  12 / 30وقت رسيدگي تعيين شده است لذا مراتب به تجويز ماده  73ق.ا.د.م يک نوبت آگهي به محض اطالع
آدرس دقيق خود را اعالم و با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را تحويل و اال جلسه شورا غيابي
تشکيل و تصميم قانوني الزم اتخاذ خواهد شد.
رييس شعبه اول شوراي حل اختالف خوي
آگهي ابالغ وقت رســيدگي برابر پرونده کالسه  96 / 1837شعبه اول شوراهاي خل اختالف خوي آقاي اسماعيل جاهد
بطرفيت ســعيد رهسپار مجهول المکان مبني بر مطالبه از بابت چک طرح دعوي نموده و پرونده بروز يکشنبه / 11 / 8
 96ساعت  11 / 30وقت رسيدگي تعيين شده است لذا مراتب به تجويز ماده  73ق.ا.د.م يک نوبت آگهي به محض اطالع
آدرس دقيق خود را اعالم و با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را تحويل و اال جلسه شورا غيابي
تشکيل و تصميم قانوني الزم اتخاذ خواهد شد.
رييس شعبه اول شوراي حل اختالف خوي
رونوشــت آگهی حصر وراثت آقای برزان محمدی دارای شناسنامه شماره --شرح دادخواست به کالسه 961155از
این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمدی نوره به شناسنامه
3101در تاریــخ  96/8/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت و وحین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد
مشــروحه زیر -1 :شایسته فتحی ش ش 1529ت ت 43/4/9شماره ملی 3730828274همسر متوفی -2برزان محمدی
ش ش --ت ت 79/2/2شماره ملی 3720870790پسر متوفی -3هاوژین محمدی نوره ش ش ..ت ت 66/2/2شماره ملی
3733148592دختر متوفی -4هانا محمدی نوره ش ش ..ت ت 69/3/29شماره ملی 3720134301دختر متوفی با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م/الف2960:
شعبه 12شورای حل اختالف سنندج
( معرفــی داور پرونــده  )960596خواهان علی صالحی پور فرزند محمد صالح دادخواســتی به طرفیت خوانده حمیده
محمودی بخواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه
عمومی (حقوقی) ارجاع و به کالسه پرونده ۹۶۰۵۹۷ثبت گردیده .و ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی داور اقدام نمایید
به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواســت وکیل خواهان و ماده  ۷۳قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی جراید کثیر االنشار آ گھی می شود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت معرفی داور در دفتر شعبه حاضر گردند.
بهمنی  -منشی شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون
و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی برابر رای شماره
 139660331011002100مورخ  1396 / 09 / 08هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ام البنین
سرآبادانی بشناسنامه شماره  19صادره از تفرش فرزند مسیب در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن به مســاحت  320 / 18مترمربع مفروز از پالک شــماره  352اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای مســیب

برای مردم مهم باشــد که حاضرند مبلغ قابل توجهی پول خرج
کنند تا دیش ماهوارهای را که برای تماشای برنامههای خارجی
الزم اســت ،بخرند .از اینجاست که تصویر زندگی آینده بیرون
آمده ،و از همین جاســت که اندیشــه انقالب و آن چه هست و
نیست در ذهن مردم شــکل گرفته :انقالب قرار نیست فقط در
قدرت سیاســی تغییر ایجاد کند ،بلکه قرار است سطح بهتری از
زندگی را هم فراهم کند .به عقیده من ،بیش از هر چیز تبليغات
تلويزيونی را باید باعث و بانی انقالب دانست .این تبلیغات انتظار
بیهوده و اشــتباه ارضایی درجا و فیالفور تمامی خواستهها را در
بیننده پدید میآورند :کافی است این محصول را بخرید ،فالن و
همان قدر زیبا و ثروتمند و موفق شوید ،که آدمهای روی صفحه
تلویزیون هستند».
حاال دیگر این صدای داخلی نیســت که از توهم توطئه بگوید
بلکه زبان نویسندهای است که فروپاشی را از نزدیک تجربه کرده
و حاال بیش از همیشه معتقد است که واقعا «همه چیز» با تغییر
ساختار سیاسی عوض نمیشــود بلکه رسوب فرهنگ و سبک
زندگی است که تعیین میکند در هر حکومتی ،عناصر اصلی چه
ســطح کیفی را از زندگی برای خود فراهم مینمایند .دراکولیچ
قاطعانه و البته ناامیدانه ،این قاعده را حتی شامل حداقل مطالبات
یعنی مســائل اقتصادی دانسته و مینویسد« :از این منظر ،هيچ
چیز بعد از فروپاشــی کمونیسم تغییر نکرده ،اما روشن است که
این جابهجایی غیرقانونــی کام ً
ال برای اقتصاد ملی خود به خود
ویران ما مشکلســاز اســت (هر ماه صدها هزار یا شاید حتی
میلیونها مارک آلمان خارج از کشور خرج میشود) ،تا حدی که
حتی یکی از نمایندگان مجلس کرواســی پیشنهاد کرده بود که
همان حد صد دالری معینشده هم منسوخ شود و به مردم اجازه
ندهند که هیچ چیزی وارد کشور کنند».
مردمساالری دینی سختتر اما پربارتر از دموکراسی

شکی نیست که انقالبها ،ساختارهای سیاسی را تغییر میدهند
و اگر اندیشه سیاسی حاکمان با انقالبیون ،متفاوت باشد ،شالوده
ســاختار جدید با قبلــی متفاوت خواهد بــود .اما هیچ تضمینی
وجــود ندارد که دســتکم ظرف مدت کوتاهــی ،همه چیز از
جمله مســائل اقتصادی بهبود پیدا کرده یا حتی تغییر کند .تنها
عامل تعیینکننده را باید اندیشــه سیاسی دانست که ابتنای آن
بر اخالق و عدالت ،میتواند تضمینکننده اهداف جامعه باشد که
البته خود اخــاق و عدالت نیز بدون توحید هیچ ضامن اجرایی
نخواهند داشت .رهبر معظم انقالب در کتاب «طرح کلی اندیشه
اسالمی» ،مجموعه ســخنرانیهای ماه رمضان سال  ،1353بر
رویکرد اسالم به تغییر ساختارها و استقرار نظام اجتماعی مطلوب
خود صحه گذاشــته و میگوید« :پیغمبــر در فضای جاهلی آن
روز شالوده اجتماع اسالمی را مثل پوالدی مستحکم ،باشکل و
قالبی معین ریخت .بعد انسانها را آورد در این قالب ،انسانها را
آورد در این مســیر و در این مجرا .و در این مسیر آوردن همان
بود و آدم شــدن و انسان شــدن همان ».بنابراین هر دو وجه
ســاختار سیاسی و فردیت انســانها در این ساختار مورد توجه
قرار گرفته و از همین نقطه است که «مردمساالری دینی» آغاز
میشــود .حاال اما پس از  4دهه ،مشکالت بسیاری پیش پای
نظام اسالمی رخ نموده است که بیش از همیشه مشارکت مردم
را در رفع آنها طلب میکند.

سرآبادانی و با مالکیت مالک اولیه آقای لطف اله فیروزبخت و غیره تایید می نماید .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1396 / 9 / 25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396 / 10 / 10 :
م  /الف  / 96 / 9360ف – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – سیروس قنبرپور
پیرو آگهی های قبلی به مرتضی حقانی تکانلو مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست پریسا ابوقداره بطرفیت
شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره  9609977503901163در پرونده کالسه  960596به پرداخت مبلغ سی
میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/270/000ريال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در
حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه
در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51558
خواهان یحیی حامد برادران به طرفیت الهه کارخانه چین به خواســته مطالبه چک و تامین خواســته تقدیم شورای حل
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
واقع در مشــهد -بلوار شــهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالســه  960859ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 96/11/19و ســاعت  9صبح تعیین شــده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان /و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51559
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به کاظم خندستانی فرزند عبدالکریم خواهان قربانعلی جعفری دادخواستی
به طرفیت خوانده کاظم خندستانی فرزند عبدالکریم به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالسه  9609987503700879شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/28ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51560
خواهان شــرکت اریان لیان پخش به مدیریت ناصر خداشــناس به طرفیت جهانگیر اشجع و محمد آهوئی به خواسته
مطالبه وجه تقدیم شــورای حل اختالف شهرستان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  166شورای حل اختالف
مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالسه 960825
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/11/19و ساعت  10:30صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواســت خواهان /و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به
شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51561
خواهان شــرکت ســامت آریان پخش به نمایندگی گورابی و کیانی به طرفیت جهانگیر اشجع به خواسته مطالبه وجه
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره
سه شهرستان مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع و به کالسه  960823ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  96/11/19و ساعت  10:00صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان /و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر
گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51562
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به -1محمد امیر محرابی -2ارش غزی
خواهان ســعید حســن زاده دادخواســتی به طرفیت خوانده -1محمد امیر محرابی -2ارش غزی به خواسته اعتراض
ثالــث اجرایی نســبت به دادنامــه  930997750301188مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609987503700782شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/11/28ســاعت  10:00تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51563
پیرو آگهی های قبلی به احســان رحیقی مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد درخواست محمدحسین یعقوبی رزگی
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره  9609977503300939در پرونده کالسه  960128به پرداخت
تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه حواله از تاریخ تقدیم دادخواست  89/7/26لغایت تاریخ واریزی
اصل وجه حواله  94/12/25به انضمام مبلغ  2/500تومان بابت هزینه دادرســی و  45/000تومان هزینه آگهی محکوم
شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل
واخواهی در این شورا است .
متصدی امور دفتری شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 51564

