«عصر ایرانیان» از فیلمهای روز چهارم جشنوراه فیلم فجر در سینمای رسانهها گزارش میدهد

سهشنبه  17بهمن  19 1396جمادیاالولی 1439
 6فوریه  2018شماره 2373

فرهنگ و هنر

10

www.asre-iranian.ir

اخبار
آغاز عمليات شناسايي هويت پيکر
 ۲۸شهيد تازه تفحص شده

رئيس ستاد معراج شهداي مرکز به تسنيم
گفت :پيکر مطهر  ۲۸شهيدي که اخيراً از مرز
شلمچه وارد کشور شدهاند ،به معراج شهداي
تهران منتقل شده و عمليات شناسايي هويت
پيکرهاي مطهر اين شهداي دفاع مقدس
آغاز شــد .به گزارش تســنيم ،پيکرهاي
مطهر  28شــهيد تازه تفحص شده دوران
دفاع مقدس در روز پنجشــنبه  12بهمن
ماه  96همزمان با ســالروز ورود امام(ره) از
مرز شلمچه وارد کشــور شدند .اين شهدا
ساعت  9صبح مورد استقبال مردم شريف
آبادان ،خرمشهر و کاورانهاي راهيان نور
قرار گرفتند .طبق اعالم سردار سيد محمد
باقرزاده ،فرمانده کميته جستجوي مفقودين
ستاد کل نيروهاي مسلح ،اين شهداي تازه
تفحص شده مربوط به عملياتهاي محرم،
تک دشمن در سال  ،67رمضان و کربالي
 4هســتند و در طول يک ماه اخير کاوش
شدهاند.
فراخوان چله سرود انقالب منتشر
شد

فراخوان «چله سرود انقالب» از سوي حوزه
هنري انقالب اسالميخراســان رضوي
منتشر شد .به گزارش تسنیم ،رئيس حوزه
هنري انقالب اسالميخراسان رضوي در
گفتوگو با خبرنگار تسنيم در مورد انتشار
فراخوان سرود چله انقالب گفت :سرود و
موسيقي از جنس انقالبي ،نخستين رشته
و شاخه هنري بود که انقالب را همراهي
کرد و با ورود حضرت امام ،شــاهد بوديم
سرود «خميني اي امام» خوانده شد .ميثم
مرادي گفت :هنر موسيقي از اين سنخ ،در
همراهي با انقالب پيشگام بوده و پس از
انقالب نيز گروههاي سرود فعال شدند و
آثار شــاخصي در حوزه حماسي و انقالبي
با مضامين انقالبي ســروده شد که البته
در سالهاي گذشــته مقداري اين سنت
کمرنگ شده اســت .مرداي ادامه داد :با
فراخوان چله سرود انقالب درصدد هستيم
به هويت ملي ،دينــي و انقالبي نگاهي
توامان داشته باشيم.

سرگيجه تاريخي سينما ميان سخافت و روشنفكري

گروه فرهنگ و هنر-فاطمه ترکاشوند :دو فیلم اول
سینمای رســانهها در چهارمین روز از جشنواره فیلم
فجر را با تماشــای «امیر» نیمــا اقلیما و «خجالت
نکش» رضا مقصودی آغاز کرد .چیدمانی که از قضا،
به خوبی روایتگر ســرگیجه سینمای ایران در میان
فیلمهای روشنفکرپسند فرمزده و سینمای سخیف
و دمدستی بود.
انسانهای کوچک در جهان پرفشار

فیلم «امیر» ،مجموعهای از فضایی سرد و تیره ،ریتمی
کند ،روایتی خطی و فاقد اوج و فرود داستانی یا حتی
عاطفی را پیش چشــم تماشاگر میگذارد .قابهای
وســیع که همه تمام اتفاقات به شکل اغراقشدهای
در نیمه پایینی آن میافتد .این قابها که انسانها را
در فضای فیلم تحقیرشده و کوچک نشان میدهند
و البته این تمهید به بهترین شکل ممکن به کمک
توصیف فضای فکری القاشده در اثر میآید .قابها از
جهت گرافیکی و هندسی پردازش زیادی شدهاند و به
نظر میرسد که کارگردان در فیلمش بیش از هرچیز بر
همین یک المان تمرکز داشته است« .امیر» شخصیت
اصلی داستان قرار است در مقایسه با سایرین از ابعاد
قهرمانانه در شخصیتپردازی برخوردار باشد ،اما حتی
او نیــز در قابهای مولف ،به اندازه ســایرین حقیر
است .انسانهای بیپناه ،در فضایی که بارنگهای
سرد آبی و سبز ،زیر ابرهای ضخیم تیره ،رها شدهاند،
افسرده ،نیازمند کمک ،ناتوان در تعامل با یکدیگر و
البته مسئولیتناپذیر و بیقیدند و این دو صفت ،تنها
صفاتی است که شــاید بتواند امیر را از سایرین جدا
کند .لوکرومهای تنگ ،هدرومهای بزرگ و تاکید
بر این که شخصیتها هنگام دیالوگگویی با دیوار
محکم لبه قاب صحبت میکنند ،فضای سردی را بر

روابط انسانی در فیلم حاکم میکند و قیاس انسانها
با مانکنهای ســیمانی و ســفالی ،از ذهنیت مولف
بیشتر خبر میدهد .همین ماکتسازی از انسانهای
فیلم شامل تنها شخصیت کودک آن نیز میشود و
تا پالن نهایی همواره دردنیای همان آدمبزرگهای
حقیر دیده نمیشــود تا پالن نهایی که روبرو شدن
امیر ،باالخــره او را از صدای خارج از قاب تبدیل به
شــخصیتی جلوی دوربین میکند؛ اما برای تبدیل
به شخصیت شــدن خیلی دیر است .این فرمگرایی
افراطی که نهایتا به جدا شدن تماشاگر از فیلم و ترک
سالن منجر میشود ،تالش فیلم برای طرح مسئله
اجتماعــی را نیز ناکام میگــذارد« .امیر» محصول
رویکرد «هنروتجربه»ای به مقوله سینماســت که
اگرچه در این ســالها بسیار تجربه شده و کمتر در
جلب مخاطب عام به سالنهای سینما توفیقی داشته

است ،همچنان از سوی بخشی از سینماگران کشور با
جدیت دنبال میشود.
خجالت بکش!

فیلــم «خجالــت نکش» بــا محوریت مســئله
«فرزندآوری» ،با تکرار تصویر تحقیرآمیز به روســتا
و روستایی ،رویکرد سه دوره سیاستگذاری دولتها
در این حوزه را به نقد میکشید .ابتدای فیلم با پخش
برنامههای رادیو و تلویزیــون درباره کنترل موالید،
شخصیت اصلی فیلم «قنبر» را تهییج میکند تا عمل
جراحی مردانه در راستای عرق ملی خود انجام داده
و به کشورش کمک کند .اما همین شخصیت پس
از طی شدن دورهای دیگر ،با سخنرانیهای محمود
احمدینــژاد ،تصمیم میگیرد کــه مثل دفعه قبل
بدون اجازه و مشــورت همسرش ،عمل را بازگرداند
تا این بار در راســتای شعار «ما میتوانیم» ،صاحب

فرزند شود .مابقی داســتان در گیر و دار نتیجه این
تصمیم و فرزندی که در دوران پیری به دنیا میآید
طی میشــود و اما نهایتا با حضور حسن روحانی در
شهر برای سخنرانی و حرکت قنبر برای شنیدن آن،
این انتظار در مخاطب ایجاد میشــود که باتوجه به
شخصیت تاثیرپذیر او ،باز هم روند تصمیمش درباره
موضوع فرزندآوری تغییر پیــدا کند .اما فارغ از نوع
ســخیف طنز این فیلم ،آنچه که بیش از عدم ثبات
سیاستگذاری در این مسئله مورد نقد قرار میگیرد،
دانش و عقل مردم روستاست که فاقد هر نوع شعور
و استقالل در تصمیمگیری نشان داده میشوند .رضا
مقصودی ،کارگردان این فیلم ،از یک سو با نمایش
پالنهایی مثل روشــن شدن چراغها با خنده نوزاد،
تالش میکند تا خود را حامی فرزندآوری نشان دهد
اما از سوی دیگر با جنس شخصیتپردازی داستانش
که با حقارت و بیشــعوری ،گــره خوردهاند ،مبنای
تمایل و رغبت مخاطب تحصیلکرده و شهری را به
چنین مسئلهای لغزان میکند .اما دو فیلم نمایش داده
شده در روز چهارم جشنواره فیلم فجر اتفاقا ویترین
خوبی از دوگانه ســالهای اخیر سینمای ایران را به
نمایش گذاشتهاند ،فیلمی که جز مخاطب نخبگانی،
روشنفکر و فرمپسند به آن رغبتی ندارد در کنار فیلمی
قرار میگیرد که از طراحی شوخیها گرفته تا مبانی
فکری شخصیتپردازی و داستان ،به سخافتی عمیق
دچار است و تنها تالش میکند که با طناب پوسیده
یک پیام همراه سیاسی ،خود را از هنر و سینما آویزان
نگه دارد .اما مســئله آن است که آیا سینمای ایران
باالخره از این دوگانگی رها خواهد شد و فاصله میان
سینمای ضدمخاطب و سینمای ضدشعور مخاطب را
به درستی پر خواهد کرد یا نه.

با حضور دبير شوراي نظارت؛

هفتمين نمايشگاه بازي و اسباب بازي آغاز به کار کرد
هفتميــن نمايشــگاه بزرگ بــازي و
اســباببازي تا  ۲۰بهمن ماه در سالن
نمايشــگاههاي کانون پرورش فکري
کــودکان و نوجوانان ،واقــع در خيابان
حجاب آماده بازديد عالقه مندان است.
بــه گزارش مهر ،محســن حموله دبير
شوراي نظارت بر اسباببازي در مراسم
آغاز به کار هفتمين نمايشگاه ملي بازي و
اسباببازي در ايران ،که ديروز  ۱۶بهمن
ماه در مرکز آفرينشهاي فرهنگي کانون
پرورش فکري برگزار شــد گفت :مقوله
اسباب بازي و سرگرميکه از ديرباز يکي
از جذابترين دغدغههاي جامعه بشري
بوده ،امــروزه با پيشــرفت تکنولوژي،
تغييرات فرهنگي و نوع زندگي ،تبديل

به ابزاري قدرتمنــد و جذاب براي نيل
به اهداف مشــخص برخي شرکتها و
کمپانيها تبديل شده و اين شرکت¬ها
نســبت به طراحي و توليد انواع اسباب
بازي متناســب با فرهنگ و برنامه بازار
مخاطب اقدام ميکننــد .به گفته دبير
شوراي نظارت بر اسباب بازي ،انتخاب
درست و بهينه اسباب بازي براي کودکان
و نوجوانان ،مطلب بسيار مهمياست که
بايــد به خوبي مورد توجــه قرار گيرد و
در اين بين انتخاب اســباب بازي ايراني
که متناســب با فرهنگ و هويت ايراني
اســاميطراحي و توليد شــده نقش
مهميدر رشــد فرزندان اين ســرزمين
خواهد داشت .از اين رو در اين نمايشگاه،

دادنامهپرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۳۱۰۰۲۸۹شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج ( ۱۰۳جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۵۰۱۶۹۶شکات .۱ :دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج
 دادستان به نشانی استان کردستان  -سنندج  -میدان بسیج  -دادگستری شهرستان سنندج  -تلفن-۹: - ۰۸۷۳۳۲۲۷۲۰۰کدپســتی .۲ ۶۶۱۶۹۳۴۹ ۱۱:آقای جالل پیشکاریان فرزند عبداله به نشانی کردستان
ســنندج کمربندی  ۱۷شهریور ک شــهاب  ۱۱متهمین .۱ :آقای سیدمحمد آشنا سیدزاهدی فرزند سیدمحمد زاهد به نشانی کردستان -سنندج خ  ۱۷شهریور کوچه حسین برقی پالک ۳۶کدپستی۶۶۱۴۶۴۶۴۹۳
 .۲خانم همدم رحیمی فرزند مدرک به نشــانی کامیاران روســتای دزنه اتهام :ســرقت مستوجب تعزیر
بســمه تعالی تاریخ 96/10/20جلسه شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج به تصدی
امضاکننده ی ذیل در وقت فوق العاده تشــکیل اســت پرونده کالســه فوق تحت نظر است مالحظه می
گردد در خصوص اتهام متهم پرونده با کیفرخواســت به دادگاه ارسال شده است دادگاه پس از تشکیل
جلســه و ابالغ اظهارات طرفین ختم تحقیقات و رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با
تکیه بر شــرف او وجدان به شــرح ديل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص کیفر
خواست شــماره  ۹۶۱۰۴۳۸۷۲۹۰۴۱۶۲صادره از دادسرای عمومی و انقالب سنندج در خصوص اتهام
آقای 1سیدمحمدآشنا سیدزاهدی فرزند سید محمد میرزا -۲خانم همدم رحیمی فرزند مدرک فاقد سایر
مشخصات و قرار تامین به لحاظ عدم دسترسی متهم دایر بر سرقت یک دستگاه لب تاب و گوشی تلفن
همراه از منزل (همدم رحیمی در خصوص ســرقت گوشی و ســید محمدآشناسیدزاهدی در خصوص
ســرقت لپ تاپ )بدین شرح که شــاکی بیان می دارد گوشی و تبلت اینجانب از داخل منزل سرقت شده
است بنابر نتیجه استعالمات به عمل آمده سیم کارت خانم همدم رحیمی در گوشی مسروقه و سیمکارت
لب تاب در گوشــی متهم سیدمحمد آشنا سیدزاهدی فعال می باشد و متهمان على رغم ابالغ قانونی در
دادگاه و در دادسرا حاضر نشده اند لذا دادگاه نظر به مراتب فوق (شکایت شاکی و فعال بودن سیمکارت
 -در گوشی و  ----مسروقه ) بزهکاری متهمان را محرز و مسلم تشخیص داده و هر کدام از متهمانرا عالوه بر اســترداد اموال به شــرح صدر را به تحمل  ۶ماه حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق تعزیری
محکوم می نماید رای صادره غیابی بود و ظرف مهلت  ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می باشد.م/
الف3693:
جلیل پور دادرس شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۲۴۰۰۳۷۴شــعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان سنندج
تصمیم نهایی شــماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۲۴۰۰۷۱۹خواهان :آقای بهزاد حیدری فرزند صدرالدین به نشــانی
کردســتان سنندج خوانده :آقای حبیب اهلل مندمی فرزند امین به نشانی کردستان سنندج خ کارگر کوچه
ی زیویه ۱۱پ ۱۰خواسته :مطالبه وجه چکگردشکار  :قاضی شورا با مشورت اعضای شورا و بررسی
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور
رای می نماید.شــعبه چهارم شورای حل اختالف «رأی شــورا»در خصوص دعوی خواهان آقای بهزاد
حیــدری فرزند صــدر الدین به طرفیت خوانده آقــای حبیب اهلل مند می فرزند امین به خواســته مطالبه
مبلغ 3/800/000ریال وجه یک فقره چک بانک ملت به شماره سریال  ۶۶۳۲۹۹بتاريخ  89/5/25به انضمام
هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه به اســتناد تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بشــرح
دادخواســت تقدیمی خواهان با توجه به اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق آدرس بانکی در جلســه
رســیدگی حضور نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده است شورا دعوی خواهان را با توجه به
وجود اصل چک شــماره  ۶۶۳۲۹۹بانک ملت به مبلــغ 3/800/000ریال و گواهی عدم پرداخت آن در ید
خواهان وارد دانسته مستندا به مواد  ۵۲۲ - ۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  3/800/000ریال بایت اصل خواســته و مبلغ 240/000ریال هزینه دادرســی و
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک  89/5/25لغایت زمان اجرای حکم برای محاسبه اجرای
احکام حقوقی شــوراها بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می
نماید رای صادره غيابی است و ظرف مهلت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه شورا می
باشد و پس از انقضای واخواهی ظرف مهلت  ۲۰روز دیگر نیز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی
حقوقی شهرستان سنندج می باشد
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۲۴۰۰۳۷۴شــعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان سنندج
تصمیم نهایی شــماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۲۴۰۰۷۱۹خواهان :آقای بهزاد حیدری فرزند صدرالدین به نشــانی
کردســتان سنندج خوانده :آقای حبیب اهلل مندمی فرزند امین به نشانی کردستان سنندج خ کارگر کوچه
ی زیویه ۱۱پ ۱۰خواسته :مطالبه وجه چکگردشکار  :قاضی شورا با مشورت اعضای شورا و بررسی
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور
رای می نماید.شــعبه چهارم شورای حل اختالف «رأی شــورا»در خصوص دعوی خواهان آقای بهزاد
حیــدری فرزند صــدر الدین به طرفیت خوانده آقــای حبیب اهلل مند می فرزند امین به خواســته مطالبه
مبلغ 3/800/000ریال وجه یک فقره چک بانک ملت به شماره سریال  ۶۶۳۲۹۹بتاريخ  89/5/25به انضمام
هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه به اســتناد تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بشــرح
دادخواســت تقدیمی خواهان با توجه به اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق آدرس بانکی در جلســه
رســیدگی حضور نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده است شورا دعوی خواهان را با توجه به
وجود اصل چک شــماره  ۶۶۳۲۹۹بانک ملت به مبلــغ 3/800/000ریال و گواهی عدم پرداخت آن در ید
خواهان وارد دانسته مستندا به مواد  ۵۲۲ - ۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  3/800/000ریال بایت اصل خواســته و مبلغ 240/000ریال هزینه دادرســی و
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک  89/5/25لغایت زمان اجرای حکم برای محاسبه اجرای
احکام حقوقی شــوراها بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می
نماید رای صادره غيابی است و ظرف مهلت  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه شورا می

اسباب بازيهايي که توسط شرکتهاي
ايراني طراحي و توليد شدهاند و همچنين
بازيهاي بوميمناطق مختلف کشــور
عرضه و براي مخاطبان به ويژه کودکان
و خانوادهها به نمايش گذاشته ميشود.
حموله بــه آثار ارائه شــده در هفتمين
نمايشگاه ملي بازي و اسباب بازي اشاره
و بيان کرد :در هفتمين نمايشگاه بازي و
اسباب بازي  ۵۲غرفه حضور دارند که از
اين تعداد  ۴۱غرفه فقط اسباب بازيهاي
ايراني ۷ ،غرفه اسباب بازيهاي ايراني
و خارجي و  ۴غرفه اســباب بازيهاي
خارجــي هســتند .همچنيــن در اين
نمايشگاه انواع اسباب بازيهاي فکري،
آموزشي ،وسايل بازي همچون اسکوتر،

اسکيت ،اســباببازيهاي الکترونيکي،
چرتکــه ،پازل ،بازيهاي مکعبي ســه
بعدي ،وسايل بازي رنگ شناسي ،خمير
بازي ،اســباب بازي پالستيکي ،ماشين
و کاميون ،ســه چرخه ،رالي اســپرت و
عروســکها و ...ارائه و در معرض ديد
عالقمندان به ويژه کــودکان و والدين
قرار خواهد گرفت .او به اهداف برگزاري
نمايشــگاه اسباب بازي اشــاره و بيان
کرد:معرفي اســباب بازيهاي مؤثر در
رشد جســميو ذهني کودکان ،آشنايي
توليدکنندگان اسباب بازي با نيازهاي اين
قشر ،ارائه و معرفي آخرين دستاوردهاي
توليدکنندگان داخلي ،يکپارچه ســازي
فعاليتهاي حوزه اســباب بازي و ايجاد

فرهنگ انتخاب درســت اسباب بازي و
فضاي فرهنگي در توســعه سرگرميو
اســباب بازي از جمله اهداف برگزاري
اين نمايشگاه هستند .حموله همچنين
بيان کرد :اين نمايشگاه به همت بخش
خوصي برگزار ميشود و وليد کنندگان
اسباب بازي و ســرگرميدر گروههاي
آموزشــي و کمک آموزشي ،فرهنگي
هنري ،رايانــهاي و الکترونيک ،کمک
درماني ،حرکتي مهارتي و فکري ميباشد
و همچنين دست اندرکاران توزيع اسباب
بــازي و ســرگرميو ارائــه کنندگان
خدمات بازرگاني در آن مشارکت دارند.
همچنينمشــاوره بازي و اسباب بازي،
فضاي بازي و مشــاوره روانپزشکي از

اخبار
برترين اشعار انقالبي جشنواره بين
المللي شعر انقالب مشخص شدند

جلسه داوري اشعار بخش کهن هفتمين
جشنواره بين المللي شعر انقالب برگزار
شــد .به گزارش فارس ،نشست داوري
اشــعار کهــن هفتمين جشــنواره بين
المللي شعر انقالب با حضور داوران اين
بخش برگزار شد .در اين جلسه که روز
گذشته-يکشنبه  ۱۵بهمن -در موسسه
فرهنگي و هنري سپهر سوره هنر حوزه
هنري در جريان بود ،تعداد ٣٩٧اثر مورد
ارزيابــي و قضاوت قرار گرفتند .از ميان
ايــن آثار بعد از جمع بندي داوران تعداد
چهار مجموعه شعر و  ۱۸تک اثر انتخاب
شدند .الزم به ذکر است در بخش کهن
هفتميــن جشــنواره بين المللي شــعر
انقالب تعداد  ۶۷مجموعه شــعر و ۳۳۰
تک اثر متقاضــي حضور در اين رويداد
شعر و ادبيات مربوط به انقالب و مفاهيم
مرتبط با آن بودند .فريبا يوسفي ،محمد
کاظم کاظميو ظهيــر توکلي اعضاي
هيات داوران بخش شعر کهن هفتمين
جشنواره بين المللي شعر انقالب حوزه
هنري را تشــکيل ميدهند .اين رويداد
همزمان با هفته هنر انقالب در فروردين
ماه  ۹۷برگزار ميشود.
تنها مرکز تخصصي آموزش صنعت
چاپ و نشر کشور تعطيل شد

تنها مرکز آموزشــي تخصصي صنعت
چاپ و نشر کشــور (دانشکده چاپ) به
داليلي از جمله ايمن نبودن ســاختمان
آن و بدهي به اســاتيد ،کارمندان و نيز
مراکز مختلف ،تعطيل شــد .به گزارش
مهر ،مرکــز آمــوزش علميکاربردي
فرهنگ و هنر واحد  ۵تهران (دانشکده
چــاپ) که در خيابان بهــار در پايتخت
واقع شــده و در دو مقطــع کارداني و
کارشناســي ،دانشجو تربيت ميکرد ،به
علت مشکالت اقتصادي و بدهي بسته
شد .آخرين خبرها حاکي از آن است که
به برخي از دانشجويان که خواهان ادامه
تحصيل در دانشکدهشان (دانشکده چاپ)
هستند ،اعالم شده که از  ۲۱بهمن ماه
بايد براي ثبت نام به ساختمان واحد ۳۰
موسسه آموزش عالي علمي ،کاربردي
فرهنگ و هنر که در خيابان وصال واقع
اســت ،مراجعه کنند .اين در حالي است
که بسياري از دانشجويان از اين تصميم
که گفته شــده از سوي رياست موسسه
آموزش عالي علمي ،کاربردي فرهنگ و
هنر گرفته شده ،ناخرسند هستند.

باشد و پس از انقضای واخواهی ظرف مهلت  ۲۰روز دیگر نیز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی
حقوقی شهرستان سنندج می باشد

شنبه حاضر شود ،ساعت حضور  10می باشد .
محمد راهی – رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دشت آزادگان  5/3092م /الف

آگهی حصر وراثتبانو مژگان شهرت عارف پور نام پدر عبدالرحمان بشناسنامه  2281صادره از بهبهان
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم مجید شهرت
غالم حســین زاده بشناســنامه  1338-1338صادره بهبهان در تاریخ  96/6/7در بهبهان اقامتگاه دائمی
خود فوت ورثه اش عبارتند از  :ا -متقاضی گلســا غالم حســین زاده به ش ش  1850954054ت 1396
بهبهان (پســر) -2مبینا غالم حســین زاده به ش ش  1850626243ت  1386بهبهان ( دختر ) -3مژگان
عارف پور به ش ش  2281ت  1365بهبهان ( زوجه دائمی متوفی)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 باشــد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و
رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه علی خادمی فر دارای شناســنامه شــماره  242به شــرح
دادخواست به کالسه  243/961838از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان حســین خادمی فر به شناســنامه  8در تاریخ  94/9/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :سکینه اعظم زاده ش ش  151صادره
از مشــهد نســبب به متوفی مادر  -2عصمت مشیری ش ش  4صادره از مشهد نسبب به متوفی همسر
 -3علی خادمی فر ش ش  242صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند  -4هادی خادمی فر ش ش 89480
صادره از مشــهد نســبب به متوفی فرزند  -5حجت خادمی فر ش ش  0920881300صادره از مشهد
نسبب به متوفی فرزند  -6ملیحه خادمی فر ش ش  18981صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 57013

آگهی حصر وراثت آقای اســفندیار شــهرت مهاجر نام پدر عیسی بشناســنامه  203صادره از بهبهان
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم گل شاه شهرت
مهاجر بشناســنامه  1305-201صادره بهبهان در تاریــخ  93/3/23در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت
ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی اسفندیار مهاجر به ش ش  1334-203بهبهان ( پسر)  -2کمال مهاجر
به ش ش  1344-26610بهبهان ( پســر ) - 3اردشــیر مهاجر به ش ش  1353-1444بهبهان ( پسر )-4
هوشــنگ مهاجر به ش ش  1348-332بهبهان (پســر ) - 5شهناز مهاجر به ش ش  1350-333بهبهان (
دختر )  -6شوکت مهاجر به ش ش  1342-26609بهبهان ( دختر ) -7ملکی مهاجر به ش ش 1333-202
بهبهان ( دختر)  -8الماس مهاجر به ش ش  1340-26608بهبهان ( پسر ) و الغیر 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 باشــد از تاریخ نشر 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.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی مزایده اول محکوم له  :احسان اسدی محکوم علیه  :غالمرضا آذرکیش به موجب پرونده 961191 -
ارجاعــی حکم بــر پرداخت  10/574/401/691ریال در حق خواهــان و پرداخت هزینه اجرایی به میزان
 455/465/894ریال در حق دولت صادر گردیده  ،نظر به اینکه ملک به شماره پالک ثبتی  5633/265در
بخش یک بهبهان توقیف و توســط کارشناس بازدید و به مبلغ هفت میلیارد ریال معادل هفتصد میلیون
تومان ارزش گذاری شــده اســت لذا با توجه به تقاضای محکوم له  /لهم و با عنایت به مراتب فوق وفق
مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اســاس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه
های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ  1396/12/14ساعت  9صبح الی 11
ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به
مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به 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 ســپرده 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 کسانیکه مایل به شرکت در مزایده
میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه
و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
آگهی حصر وراثت آقای اســفندیار شــهرت مهاجر نام پدر عیسی بشناســنامه  203صادره از بهبهان
درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم عیسی شهرت
مهاجر بشناســنامه  102صادره بهبهــان در تاریخ  1377/1/4در بهبهان اقامتــگاه خود فوت ورثه اش
عبارتند از  -1 :متقاضی اســفندیار مهاجر به ش ش  1334-203بهبهان ( پسر متوفی)  -2الماس مهاجر
به ش ش  1340-26608بهبهان ( پسر متوفی)  -3اردشیر مهاجر به ش ش  1353-1444بهبهان ( پسر
متوفی) -4کمال مهاجر به ش ش  1344-26610بهبهان ( پســر متوفی)  -5هوشــنگ مهاجر به ش ش
 1348-332بهبهان (پسر متوفی)  -6شهناز مهاجر به ش ش  1350-333بهبهان ( دختر متوفی)  -7ملکی
مهاجر به ش ش  1333-202بهبهان ( دختر متوفی)  -8شــوکت مهاجر به ش ش  1342-26609بهبهان
( دختر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشــریفات قانونــی 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 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.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
احتراما با توجه به اینکه خواهان خانم عزیزه فصیح فرد دادخواســتی به طرفیت آقای حکیم شــرهانی
فرزند عبدالجلیل به خواســته مطالبه نفقه تشــکیل دادند و از لحاظ آدرس مجهول المکان می باشد لذا به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی یک نوبت حضور  ،در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می
شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست به همراه ضمایم را دریافت و در وقت رسیدگی مورخ  96/12/19روز

رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه غالمحســن خالقی قازتان دارای شناســنامه شماره  19به
شــرح دادخواست به کالسه  243/961830از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان غالمحســین خالقی قازتان به شناسنامه  795در تاریخ  89/9/13در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :خدیجه سید یعقوب
زاده هراتی ش ش  722صادره از مشــهد نســبب به متوفی همسر  -2غالمحسن خالقی قازتان ش ش
 19صادره از مشــهد نسبب به متوفی فرزند  -3غالم محمد خالقی قازتان ش ش  507صادره از مشهد
نســبب به متوفی فرزند  -4معصومه خالقی قازتان ش ش  388صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند
 -5معصومه خالقی قازتان ش ش  1594صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 57015
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه محمد احسانی دارای شناسنامه شماره  4060528587به شرح
دادخواست به کالسه  961837از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان شهناز خوش نواز به شناســنامه  90در تاریخ  1396/7/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :مسعود احسانی ش ش  16617صادره
از خرم اباد نسبب با متوفی زوج  -2محمد احسانی ش ش  4060528587صادره از خرم آباد نسبب با
متوفی فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 57014
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه زهرا کرمی دارای شناسنامه شماره  221به شرح دادخواست
به کالســه  243/961815از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان حسین پشتوان به شناسنامه  180در تاریخ  1396/9/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :زهرا کریمی ش ش  221صادره از مشــهد
نسبب به متوفی زوجه  -2حجت پشتوان ش ش  0920903975صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند
 -3ســجاد پشتوان ش ش  0922640149صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند  -4فاطمه پشتوان ش
ش  0924823852صادره از مشــهد نسبب به متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
عضو شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 57016
رونوشــت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه فرزانه سنگین رضوانی دارای شناسنامه شماره  15643به
شــرح دادخواست به کالسه  243/961822از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان برات ســنگین رضوانی به شناسنامه  7در تاریخ  91/4/23در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :محمد ســنگین رضوانی
ش ش  0923849874صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند  -2منیژه سنگین رضوانی ش ش 4872
صادره از مشــهد نســبب به متوفی فرزند  -3زهرا ســنگین رضوانی ش ش  0922944148صادره از
مشهد نسبب به متوفی فرزند  -4زهره سنگین رضوانی ش ش  0930580017صادره از مشهد نسبب به
متوفی فرزند  -5فرزانه سنگین رضوانی ش ش  15643صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند  -6الهام
سنگین رضوانی ش ش  7791صادره از مشهد نسبب به متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد 57017

