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کتاب
رمان «چغک» مبارزات مردم مشهد
براي نوجوانان

«چغُک» را براي
انتشــارات صهبا رمان ُ
گروه سني نوجوان منتشر کرد .به گزارش
«چغُک» ،اثر جديد
باشگاه خبرنگاران پوياُ ،
انتشــارات صهبا براي گروه سني نوجوان
است که در قالب رمان منتشر شده است.
اين اثر با موضوع مبارزات مردم مشــهد
براي پيــروزي انقالب اســاميو نقش
آيتا ...خامنــهاي در رهبري اين مبارزات
نوشــته و به چاپ رسيده است .اين کتاب
از زبان نوجواني روايت ميشود که در ايام
مبارزات نهضت اسالمي ،جاي مخصوصي
در بين مبارزان درجهک انقالب داشــته و
آيتا ...خامنهاي به او لقب «چغک» داده
«چغُک» بر بستر
بودند .ماجرايي که ُرمان ُ
آن شکل گرفته اســت ،اتفاقات روزهاي
نهم و دهم ديماه  1357در مشهد است.
اتفاقات اين دور روز ،از مهمترين اتفاقات
دوران مبارزات مــردم ايران بر ضد رژيم
شاهنشاهي است که در اين رمان ،به خوبي
روايت ،و به تصوير کشيده شده است .اين
نخستين اثري اســت که انتشارات صهبا
براي گروه ســني نوجوان اثري را در اين
قالب منتشر ميکند.
چاپ مجدد دو کتاب از محمدکاظم
کاظميروانه بازار ميشود

دو کتــاب از محمدکاظم کاظميبا عنوان
«روزنه» و «شعر فارسي» پس از مدتها
تجديد چاپ شد .به گزارش مهر ،انتشارات
سپيده باوران مشــهد اين دو اثر را منتشر
کرد .محمدکاظم کاظميبا اعالم اين خبر
درباره اين دو کتاب عنوان داشت :کتابهاي
«روزنه» و «شعر پارسي» را ميتوان مکمل
هم دانست« .روزنه» يک مجموعه آموزشي
شعر است و «شعر پارسي» گزيدهاي از شعر
فارسي از آغاز تا امروز ،همراه با مقدمهاي در
سير تحوالت شعر فارسي .وي افزود :اين
دو کتاب اول بار ســالها پيش در مؤسسۀ
فرهنگي ضريح آفتاب منتشر شده بود .روزنه
چند بار تجديد چاپ شد ،ولي شعر پارسي
قريب به  ۱۷سال از تجديد چاپ بازماند ،به
دليل مشغوليتهايي که من داشتم.

تابلویی برای فرار از آلودگیهای بصری و فرهنگی

گــروه فرهنــگ و هنــر 1000 :متر
مربع ،مســاحتی که چندوقتی است بر
ساختمانی مستقر در ضلع غربی میدان
ولیعصر (عج) ،چشمان عابران خسته و
پرمشغله را به چند ثانیه زیبایی و تفکر
دعوت میکند؛ بزرگتریــن دیوارنگاره
کشــور ،در پرجمعیتترین شهر آن که
پر از آلودگیهای بصری است ،خالقیت
را با موضوعات روز اجتماعی ،سیاســی
و فرهنگــی همراه میکند و بیشــک
عابری نیســت که از ایــن میدان عبور
کند اما توجهش به پیام این دیوارنگاره
جلب نشود و لحظاتی را برای فکر کردن
درباره آن نگذراند.

شــهید مدافع حرم باشــد ».وی درباره
برخی ایرادها که به طرح گرفته میشود،
اظهار داشت« :برخی ایراد میگرفتند که
طرح بیش از حد کودکانه شــده است.
میخواســتم رویای کودکی را نشــان
دهم ،به همین دلیل جنس تصویری که
در رویای دختر وجــود دارد ،کودکانهتر
از چهــره خــودش و پدرش اســت».
دوستمحمدی درباره نمادهایی که در
موهای دختربچه وجود دارد ،خاطرنشان
کرد« :میخواســتم حس آینده روشن
سرزمینمان را نشان دهم که الزم بود
المانهایی که حس سازندگی ،امیدواری،
معنویت و خوشــحالی را در پی دارد ،در
کنار نمادهای ملی مانند تختجمشید و
نمادهای معنوی مانند حرم مطهر امام
رضا(ع) در تصویر بگنجانم».

«از خاطرم نمــیرود که به خاطرم
رفتی»

تاکنــون پردههای بزرگ بســیاری با
موضوعات مختلف بر ایــن دیوارنگاره
کار شده که با اســتقبال از سوی مردم
مواجه شــده اســت .اما آخرین تابلویی
که روز دوشــنبه به مناسبت بزرگداشت
روز شــهدا رونمایی شــد واکنشهای
مثبت گســتردهتری را به همراه داشت.
محمدرضــا دوســتمحمدی ،طــراح
دیوارنگاره میــدان ولیعصر(عج) را با
طراحــی جلدهای خالقانــه هفتهنامه
«همشــهری جوان» تا همین چندسال
پیــش ،بهتر بــه یاد میآوریــم .او که
عضویت هیأت علمی دانشکده هنرهای
زیبای دانشــگاه تهران را نیز بر عهده

دارد ،درباره جدیدترین طرحش با شعار
«از خاطرم نمیرود که به خاطرم رفتی»
روی دیوارنگاره میــدان ولیعصر(عج)
نصب شد ،گفت« :ایده این طرح حدود
دو مــاه پیش به ذهنم رســید و پس از
مشــورت با دوســتان در خانه طراحان
انقالب اسالمی ،نهایی شد».
این شــعار دیوارنگاره با نقشــی همراه
شــده که با عناصر و المانهای بصری،
رشــد و پیشــرفت مردم ایــران را در
ســایه امنیتی میداند که پدرانی از این
سرزمین به قیمت ترک عزیزان و فدای

کردن جانشــان ،آن را فراهم کردهاند.
دوستمحمدی در پاسخ به این پرسش
که آیا شعار طرح پیش از طراحی تعیین
شــد یا پس از آن ،اظهار داشت« :این
شــعار زیبا ،کار آقای پویا سرابی است و
پس از کشیدن طرح توسط ایشان تعیین
شد ».وی درباره زمان انجام این پروژه
نیز گفت« :این طرح نسبت به طرحهای
قبلیام برای دیوارنگاره ولیعصر(عج)،
پرزحمتتر بود و زمان بیشتری به خود
اختصاص داد؛ چون قبال تجربه این فضا
را نداشتم ،طرح هم از جزئیات بسیاری

بهره میبرد و حدود دو هفته ترسیم آن
زمان برد».
پیام محدود به زمان نیست

این گرافیست  ۴۳ساله درباره اینکه آیا
در طرح مذکور شهید خاصی را مد نظر
داشته است ،پاســخ داد« :نمیخواستم
دختر بچــه و پدر شــهیدش به چهره
فرد خاصی شــباهت داشته باشد ،چون
میخواستم قضیه را کلی ببینم و شهید
به زمان خاصی محدود نشود .یعنی این
شهید میتواند شهید دفاع مقدس باشد،
میتواند شهید هستهای باشد و میتواند

زیباسازی در کنار نفشآفرینی فعال
فرهنگی

«زیباسازی شهری» یکی از مهمترین
وظایفی اســت که از سوی مقام معظم
رهبری به مسئوالن شهری محول شده
است اما دیوارنگار ه میدان ولیعصر (عج)
یکی از کارهایی است که نشان میدهد
این زیباسازی میتواند به صورت فعال،
حــاوی پیامهــای مثبــت اجتماعی و
فرهنگی برای بینندگان باشــد و ضمن
فراهم کردن فرصت لذتبخشی برای
استراحت دادن به دیدگان عابران ،آنان
را به تفکر در مسائل روز فرابخواند.

واکنش رسانههای خارجی به حواشی فیلم «به وقت شام»:

فیلمی که هم فرمانده سپاه قدس و هم وزیر امور خارجه ایران ،آن را شاهکار دانستند

فیلم «به وقت شــام» به کارگردانی
ابراهیم حاتمیکیا به سه زبان عربی،
انگلیســی و روسی آماده شده است و
اکثر رسانههای خارجی به ساخت این
فیلم و اظهارنظرها بعد از اکران در سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر واکنش
نشــان دادند .در ادامه این واکنش ها
«گلوبال ریســرچ» کانادا در مطلبی با
اشاره به فیلم سینمایی «به وقت شام»
با تیتر «به وقت شام فیلمی درام درباره
داعش» با نگارش یادداشتی نوشت :دو
خلبان ایرانی که در حال حمل وسایل
امدادی هســتند ،در مأموریت ویژهای
قصد نجات مردم سوریای را دارند که

در محاصره داعشیها هستند .آنها در
این مسیر با چالشهای بسیاری روبرو
میشــوند .در جریــان فیلم نیروهای
داعش به آنها حمله میکنند و آنها
را گروگان میگیرند .اسم این فیلم «به
وقت شام» است و یک فیلم درام جدید
از ابراهیم حاتمیکیا ،کارگردان مشهور
بینالمللی است .حاتمیکیا پیش از این
صنعت فیلمسازی جهانی را به خاطر
توجه بسیار محدود به جنایات داعش
محکوم کــرده بود .وی در این ارتباط
گفته بود کــه این کمتوجهی عمومی
باعث شــده تا او شروع به تولید فیلم
در مورد خشــونت گروه تروریســتی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی شــماره  139660301060009365هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد
شیرکوند فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه  1013صادره از شش دانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی در آن به مســاحت  300/04مترمربع پالک از  -8اصلی واقع در قریه جعفرآباد
اخوان ورامین خریداری از مالک رســمی آقای ناصر اردســتانی محرز گردیده است .لذا به
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 955
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/24 :
محمد رحیم پورراینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالحسن مرادی زردهء فرزند رحمت
طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609982660501371شعبه
 2دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان مالرد ثبت و وقت رســیدگی مورخ  97/03/05ساعت
 8:30تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه  2دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان مالرد -سمیه پارسافر
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اسعدی اغجه اوبه فرزند نادر شاکی
آقای حمید سهرابی پور شکایتی علیه آقای علی اسعدی آقجه مبنی بر ضرب و جرح و حمل
ســاح سرد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987785402553
شعبه دادگاه عمومی بخش صفادشت ثبت و وقت رسیدگی مورخ  97/4/11ساعت  11تعیین
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشــانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.شعبه دادگاه عمومی بخش صفادشت  607اف م
ابالغ وقت رسیدگی-پرونده کالسه  996/4/96خواهان  :احمد جعفرکیا خوانده  :کامران علیپور
معماری زاده خواسته :مطالبه وقت رسیدگی شنبه  97/1/18ساعت  17:30آگهی پیوست برابر
مقررات در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی
به این شعبه ارسال گردد .مدیر دفتر حوزه  4شورای حل اختالف  608الف م
م الف –  96/90/473شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان سوادکوه
آگهی مربوط به تجدیدنظر  -آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجددنظر خواهی به آقای/خانم
 -1حســن  -2زهرا  -3لیال  -4معصومه  -5منصوره  -6زهره  -7حســین همگی مرادی و
مهری گرگی همگی مجهول المکان
تجدیدنظرخــواه آقای /خانم  -1مه لقا مرادی  -2زهرا مرادی  -3کبری مرادی دادخواســت
تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ذکر شده در باال نسبت به دادنامه به شماره
 9609971950200595در پرونده کالســه  9509981950200403شعبه دوم دادگاه حقوقی
ســوادکوه تقدیم که طبق موضوع ماده  73و  346قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار
آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی
را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتب ًا به ایــن دادگاه ارائه نماید .در غیر اینصورت پس از

داعش کنــد .او خود را یک ســرباز
فداکار جمهوری اسالمی ایران نامید و
فیلمش را به کسانی که جان خود را در
را مبــارزه با داعش فدا کردهاند تقدیم
کرد .حاتمیکیا نقطه نظرهای جامعی
را در فیلمش در نظر گرفته است .یکی
از نقشهــای اصلی یک مرد تازه کار
اســت که به طور داوطلبانه به سوریه
رفتــه و مادرش {مادر همســرش}
که به شــدت با این تصمیم مخالف
است ســعی دارد او را بازگرداند .این
زن نماینــده بخشــی از جامعه ایران
اســت که درمورد کمکهای ایران به
مبارزه با داعش شک و تردید دارند و

رسانههای اصلی جریان غربی معموال
به آنها اشــاره میکننــد .این فیلم
همچنین نقش عربســتان سعودی را
در کنار نیروهــای جهادی آمریکایی
و اروپایی کــه به خاطر فشــارهای
اقتصــادی و تضادهــای فرهنگی به
افراطگرایان ملحق شدهاند ،به تصویر
میکشد .تهران همیشه از نقش آمریکا
در جنگ علیه داعش انتقاد کرده است.
به عقیده ایران واشنگتن در حالی خود
را به عنوان نجاتدهنده مردم سوریه
معرفی میکند که همواره از گروههای
تروریســتی برای مقابله با رژیم بشار
اســد حمایت کرده اســت .جمهوری

انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سوادکوه -قربانعلی آب روشن
مفقودی  -پروانه دامداری دکتر حسین مرادی به شماره /232/010ص مفقود شده است و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
م -الف  96/90/470آگهی درخواســت گواهی حصر وراثت -آقای حســن جهانگیری فرزند
علیمراد به شرح دادخواستی که به شماره  1/540/96این شورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان ولی اله قبادی ارفعی در اقامتگاه
دائمی خود شهرســتان ســوادکوه فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از  -1 :علی
قبــادی فرزند ولی اله  680فرزند متوفــی  -2خاتون قبادی ارفعی فرزند ولی اله  304فرزند
متوفی  -3پری قبادی ارفعی فرزند ولی اله  306فرزند متوفی  -4امراله قبادی ارفعی فرزند
ولی اله  2259732607فرزند متوفی  -5هاجر قبادی ارفعی فرزند ولی اله  305فرزند متوفی
و الغیر ،اینک 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 باشــد از تاریخ
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
احمد محمدی تازه آبادی  -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ طرفین تهیه شده است.
م الف  96/90/471آگهی درخواست گواهی حصر وراثت -آقای میکائیل صفری فرزند اسرافیل
به شرح دادخواستی که به شماره  2/257/96این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان اســرافیل صفری فرزند قنبر به شماره
شناسنامه  4صادره از سوادکوه در تاریخ  96/12/2در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت
نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :ســامره فرزند اســرافیل به ش ش  266فرزند
متوفی  -2خورشــید صفری فرزند اسرافیل به ش ش  10فرزند متوفی  -3میکائیل صفری
فرزند اســرافیل به ش ش  173فرزند متوفی  -4جبرئیل صفری فرزند اسرافیل به ش ش 1
فرزند متوفی -5ســلمان صفری فرزند اسرافیل به ش ش  7فرزند متوفی -6یزدان صفری
فرزند اسرافیل به ش ش  177فرزند متوفی -7فاطمه صفری فرزند اسرافیل به ش ش 103
فرزند متوفی  -8مرضیه امیری فرزند علی به ش ش  3همسر متوفی و الغیر ،اینک 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 باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک
ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
فرزاد دارایی  -قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ طرفین تهیه شده است.
شــعبه  7دادگاه خانواده شهرســتان ســاری -خواهان خانم زیور غالمــی فرزند رجبعلی
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا جمشیدی فرزند عباسقلی به خواسته طالق تقدیم
دادگاه های عمومی شهرســتان ســاری نموده که جهت رسیدگی به شعبه  7دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان ســاری واقع در ساری ارجاع و به کالســه  9609981510701129ثبت
گردیده که وقت رســیدگی آن  1397/02/01روز شنبه ساعت  08:00صبح 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 دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید گثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی ( استماع گواهی خواهان و معرفی داور ) حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) ساری -خواستار
مفقودی -پروانه بهره برداری شرکت دامداری گاودشت وابسته به مرکز تحقیقات به شماره
شناسنامه /شماره ثبت  1363با کد شناسایی 20202032390000401012110001444واقع
در مازندران شهرستان بابل بخش بندپی غربی دهستان شهیدآباد روستای باالبازیار مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی ابالغ مفاد دادخواســت و ضمائم و وقت رســیدگی به خوانده مجهول المکان منصور

اســامی ایران با تئــوری حمایت از
ســتمدیدگان در جنــگ علیه داعش
فعال بوده و همواره به سوریه و عراق
مشــاورههای نظامی ارائه داده است.
بســیاری از مردم ایران نیز داوطلبانه
برای مبارزه با افراطگرایان خودشــان
به جنگ رفتهاند .این فیلم به شــدت
توسط مخاطبان با اقبال رو به رو شد
و توســط بســیاری از مقامات ایرانی
نیز مورد تحســین قرار گرفت .قاسم
سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران و
محمد جــواد ظریف ،وزیر خارجه این
کشور ،هر دو از آخرین فیلم حاتمیکیا
به عنوان شاهکار یاد کردند.

اخبار
مراسم چهلمين روز درگذشت رضا
مقدسي برگزار شد

مراسم چهلمين روز درگذشت رضا مقدسي
از فعاالن رسانهاي ،عصر امروز با حضور
جمع کثيري از شخصيتهاي سياسي و
فرهنگي برگزار شد .به گزارش ايسنا ،در
مراسم يادبود رضا مقدسي که در نخلستان
اوج برگزار شد ،غالمعلي حدادعادل ،محمد
حسين صفارهرندي ،پيام تيرانداز ،حسين
انتظامي ،مجيد قليزاده ،مهندس پژمان،
ســردار کارگر ،فرشاد مهديپور ،محمود
رضوي و  ...حضور داشتند .صفارهرندي،
درباره شخصيت رضا مقدسي اظهار کرد:
از دورهاي که کار روزنامهنگاري ميکردم،
آقاي رضا مقدســي را شناختم و در دوره
وزارت نيز بــه دليل اينکه با رســانهها
همکاري داشــتم ،اين عزيز را ميديدم.
وقتي درباره او ميخواهم حرف بزنم در هر
مورد و در ابعاد شخصيتي و زندگي ايشان
بايد زبان به ستايش باز کنم و نقطه ضعف
برجستهاي که همه ما دچارش هستيم در
شــخصيت او به چشم نميآيد .او فردي
بود که همان گونه که ميانديشيد زندگي
ميکرد و آن گونه که باور داشت معشيت
خود را تنظيم ميکرد.
گلعلي بابايي :جنگ را با کتابها
توصيف ميکنيم نه تحليل

آئيــن اختتاميه دوازدهمين جشــنواره
انتخاب سال پاســداران اهل قلم ديروز
با حضور ســردار سرلشکر يحيي رحيم
صفوي در حوزه هنري برگزار شــد .به
گزارش فارس ،گلعلي بابايي نويســنده
کتاب «شــرارههاي خورشــيد» در اين
مراسم گفت :اين کتاب ششمين کتاب
از مجموعه حماسه بيست و هفت است
که به عمليات خيبر ميپردازد ،از مجموع
هــزار صفحه ماجراي خيبر ،از شــروع
طــرح عملياتي تا انتها که به شــهادت
شــهيد همت انجاميد ،را بيان ميکند.
وي گفت :سعي کردهام با اين اثر نسل
بعد از انقالب را از اين عمليات و جنگ
آشنا کنم و بگويم اين عملياتي که به نام
عمليات عاشــورايي مشهور است اولين
عمليات آبي و خاکي رزمندگانمان بوده
است که با سبک تاريخي داستاني ارائه
شده است .اين نويسنده در ادامه اظهار
داشت :کتابهايي که بنده و آقاي بهزاد
مينويســيم تاريخ تحليلي نيستند بلکه
توصيفي هســتند ،در واقع بنده و آقاي
بهزاد آنچه را که گذشته هست توصيف
ميکنيم.

ممولــی خواهان بنام کبری ملتفت بــه طرفیت خوانده بنام منصور ممولی دادخواســتی به
خواسته صدور گواهی عدم امکان ســازش تقدیم دادگستری نموده که به شعبه اول دادگاه
عمومی بهبهان ارجاع و به کالســه  9609986138101036ثبت و برای مورخه 1397/02/22
ساعت  9وقت رسیدگی تعیین شده است با عنایت به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مفاد
دادخواست و ضمائم وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی تا خوانده در وقت مقرر
جهت رسیدگی و استماع اظهارات شهود خواهان حاضر شود یا آدرس خود را کتبا به دفتر
شــعبه اول دادگاه عمومی بهبهان اعالم تا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم برای خوانده
ارسال شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید ضمنا نظر به اینکه مساعی
دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نشده است قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است
تا زوجین ظرف هفت روز پس از ابالغ نســبت به معرفی به داور خود اقدام نمایند با عنایت
به مجهول المکان بودن خوانده در دادخواســت تقدیمی و تقاضای خواهان مراتب به خوانده
مجهول المکان از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار ابالغ می شود تا
ظرف هفت روز پس از درج آگهی در روزنامه نســبت به معرفی داور خود حقوقی ) بهبهان
اقدام نماید در غیر اینصورت پس از ســپری شدن مهلت قانونی دادگاه راسا نسبت به تعیین
داور برای زوج مجهول المکان اقدام نماید.
شهابی – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای مهدی شهرت انصاریان جابری نام پدر عبدالحسن بشناسنامه
 10777صادره از شــادگان درخواســتی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که پدرش مرحوم عبدالحسن شهرت انصاریان جابری بشناسنامه  1صادره
از شــادگان در تاریخ  1396/9/15در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند
از -1 :متقاضی با مشــخصات فوق -2 .حســین بشناســنامه  908متولد  1360/5/7و کد
ملی  1899466622صادره شــادگان -3 .علی بشناسنامه  497متولد  1358/11/7کد ملی
 1899439935صادره شــادگان -4 .مریم به شناســنامه  0متولد  1374/2/10و کد ملی
 1890374733صادره شــادگان -5 .فاطمه به شناسنامه  0متولد  1371/11/24و کد ملی
 1890252565صادره شــادگان -6 .زهرا به شناســنامه  3443متولد  1362/11/13و
کدملی  1899540792صادره شــادگان .فرزندان متوفی .شهرت همگی انصاریان جابری
وال غیر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور 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 رســمی که بعد این
تاریخ ابراز شود ،از درجه اعتبار ساقط است.
لطیفیان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهــی مزایده اول محکوم له  :ملوک دلجو فرزند نذیــر محکوم علیه  :غالمعلی محرفی زاده
فرزند محمد حســن به موجب پرونده  961676 -اجرایی حکم بر صدور دستور فروش یک
بــاب حصار به پالک ثبتی  5627/675و به آدرس بهبهــان  ،انتهای ذوالفقاری  ،منازل آب و
بــرق  ،نبش کوچه دوم و پرداخت هزینه اجرایی در حــق دولت صادر گردیده ،نظر به اینکه
ملک مذکور توسط کارشناس بازدید و به مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و
هفتصد و پنجاه هزار ریال ارزش گذاری شــده 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  1397/02/11ساعت  9صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی
دادگســتری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادســتان به مرحله اجراء گذشته می شود
شــرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
برنده مزایده می باشــد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان ســپرده 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 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

