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خبر
در کوي نيکنامان همزمان
با ميالد ساالر شهيدان

صدوس��يزدهمين برنام��ه «در ک��وي
نيکنام��ان» همزم��ان ب��ا حل��ول م��اه
مبارک ش��عبان و س��الروز والدت ساالر
شهيدان حضرت اباعبدا ...الحسين(ع) با
فرهنگسراي گلستان با تجليل از خانواده
گرانقدر شهيد رضا منافي برگزار ميشود.
به گزارش روابط عموميمراکز فرهنگي
و هنري منطقه هش��ت و فرهنگس��راي
گلس��تان ؛ «در ک��وي نيکنام��ان»
عنوان برنامهاي اس��ت که ب��ه ميزباني
فرهنگسراي گلس��تان و با هدف تجليل
از خانوادهه��اي ش��هداي دف��اع مقدس
و مدافع��ان حرم ،تروي��ج فرهنگ ايثار و
شهادت ،مرور آموزههاي ديني مناسبتي،
ترويج سبک زندگي شهدا،تجديد ميثاق
با آرمانه��اي امام(ره) و ش��هدا ،ترويج
باوره��اي ديني و بي��ان مواضع فکري و
عقيدتي شيعه برگزار ميشود .ويژه برنامه
« در ک��وي نيکنامان « صب��ح روز پنج
ش��نبه  30فروردين ماه س��اعت  7:30با
حضور خانواده معظم و معزز ش��هدا برپا
ميشود و همراه با قرائت دعاي پر فيض
زيارت عاش��ورا ومرثي��ه خواني و روضه
خوان��ي و مداحي ذاکر اه��ل بيت(ع) از
خانواده معظم ش��هيد رضا منافي متولد
 9ديماه  1343تهران که در  29اس��فند
 1362جزي��ره مجن��ون و عمليات خيبر
به درجه رفيع ش��هادت نائل ش��ده است
 .تجليل بعمل خواه��د آمد .عالقمندان
براي ش��رکت در اين برنام��ه ميتوانند
به نش��اني فرهنگسراي گلس��تان واقع
در نارم��ک ،ميدان ه�لال احمر ،خيابان
گلستان ،فرهنگس��راي گلستان مراجعه
کنند .و يا جهت کس��ب اطالعات بيشتر
با تلفن  ۷۷۸۱۵۱۷۳تماس بگيرند.

گروه فرهنگي :حميد حس��ام را بس��ياري از کساني
که براي ايران و عزتش کوشيدهاند ميشناسند.اين
روزها بسيارند کساني که برايشان شهيد و شهادت
ارزشمند است.بس��يارند آنان که اش��تياق خواندن
قصههاي دفاع مقدس را دارند و اين اشتياق ريشه
در قلم زالل حميد حسام دارد که مردم را با مردان
نابي از جنس ايثار آشنا ميکند.حسام بر مدار اسمان
مينويسد تا جاماندگان زميني به ياري ستارهها راه
را گم نکنند و شهدا و ايثارشان را از ياد نبرند.
س��ايت ش��هداي اي��ران ه��م درب��اره حس��ام
مينويس��د«:وقتي «حميد حس��ام» پاي خاطرات
همسنگرانش مينشيند ،هيچ نشاني از نقش خودش
بروز نميدهد تا الگويي باشد براي امثال من که اگر
در وادي قدم ،بايد از «مين» ترسيد ،در عرصه قلم،
هيچ چيز ترسناکتر از «من» نيست! که نيک اگر
بنگري ،اين «من» قادر است همان کار «مين» را
کند و خرواري حرف و کلمه و جمله و کتاب و مقاله
را دود کند هوا! س�لام خداي شهيدان بر عزيزاني
که چه موسم قدمزني در روزگار جنگ و چه هنگام
قلمزني در جنگ روزگار ،قبل از هر چيز ،به مصاف
دشمني رفتند که نامش «من» بود! چند شب پيش،
ميخوان��دم از البهالي خاطرات ميرزامحمد که بنا
ب��ه تنگنايي جنگ ،بعضا رزمندهها با خاک پش��ت
اورک��ت همديگ��ر ،تيمم ميکردند! س�لام خداي
ش��هيدان بر نمازهايي که با تشنهترين لب ممکن،
اقامه ميش��د! اگ��ر روزگار جنگ ،کميآنس��وتر
از دوکوه��ه ،ما را پادگاني ب��ود به نام «حميد» که
محل اجتماع ش��يربچههاي وطن ب��ود ،الحمدهلل
که در اين جن��گ روزگار هم به يمن قلمزنيهاي
سراسر شيدايي و شهدايي اس��تاد حسام« ،پادگان
حميد» داريم! «وقتي مهتاب گم شد» و «آب هرگز
نميميرد» پادگاني است که خشتخشت آن ،بوي
معرفت ،ايث��ار ،دالوري ،بصيرت ،مقاومت و همت
ميدهد! اگر س��تاره «وقتي مهتاب…» خوشلفظ
اس��ت و اگر مجاهد «آب هرگز…» ميرزامحمد و
اگر «راوي فتح» آويني و اگر مؤلف «دفاعمقدس»
حميد حس��ام ،کجاي ايس��تادگي ما در برابر خصم
متجاوز ،شرمندگي دارد که بعضيها اين همه جنگ
را درشت مينويسند و درست نمينويسند؟! ناظر بر
وجود همين عناصر اس��ت که بايد قدر امثال حميد
حسام را بيشتر بدانيم!»
شايد بيراه نباشد که او را باقلمش به حسام انقالب
تشبيه کنيم چراکه چون شمشيري تيز و برنده بي
مهريهاي به دفاع مق��دس را ميدرد و تصويري
حقيقي و بي پيرايه از س��الهاي رش��ادت و ايثار را
به مخاط��ب عرضه ميکند و همين عامل اس��ت
که باعث ش��د امسال نش��ان هنر انقالب بر سينه
او بدرخشد.
حميد حسام در س��ال  1340در همدان متولد شد.
وي فارغ التحصيل کارشناسي ارشد ادبيات فارسي

رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا فريد شمشكي دارای شناسنامه شماره 13873
به شرح دادخواست به کالسه  40 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخ شمشكي بشناسنامه شماره
 879در تاری��خ  1396 / 11 / 5اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته,ورثه
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1:فريد شمش��كي فرزند فرخ ش.ش
 13873متولد  1363صادره از تهران پس��ر متوفی -2شبنم شمشكي فرزند فرخ
ش.ش  3191متولد  1358صادره از تهران دختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا/خانم گلنار دادپوري دارای شناسنامه شماره
 5055به شرح دادخواست به کالسه  41 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهين محمدميرزازاده مجد
بشناس��نامه شماره  2366در تاریخ  1396 / 12 / 29اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه  -1:امير دادپوري
فرزند اصغر ش.ش  66834متولد  1357صادره از تبريز پس��ر متوفی -2آرش
دادپوري فرزند اصغر ش.ش  3882متولد  1359صادره از تبريز پسر متوفی-3
گل ناز دادپ��وري فرزند اصغر ش.ش  5056متولد  1363صادره از تبريز دختر
متوفی -4گل ن��ار دادپوري فرزند اصغ��ر ش.ش  5055متولد  1363صادره از
تبريز دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک
نوبت 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
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوش��ت آگهی حصر وراثت آقا/خانم منيژه عبدي دارای شناس��نامه شماره
 685به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  36 / 8 / 97از این ش��ورا در خواست
گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان زهرا عبدي
بشناس��نامه ش��ماره  1682در تاریخ  1394 / 5 / 10اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:منيژه عبدي فرزند
صدرال��ه ش.ش  685متولد  1328صادره از ش��هريار دخت��ر متوفی -2خديجه
عب��دي فرزند صدراله ش.ش  37متول��د  1332صادره از مالرد دختر متوفی-3
توران عبدي فرزند صدراله ش.ش  2376متولد  1340صادره از ش��هريار دختر
متوفی -4س��ليمان عبدي فرزند صدرال��ه ش.ش  2377متولد  1342صادره از
شهريار پس��ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی 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
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوش��ت آگهی حصر وراثت آقا محمد حبيب زاده نوحيان دارای شناس��نامه
ش��ماره  0311518834به ش��رح دادخواست به کالسه  13 / 8 / 97از این شورا
در خواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان
فريبرز حبيب زاده نوحيان بشناس��نامه ش��ماره  761در تاریخ 1396 / 11 / 26
اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1:محمد حبيب زاده نوحيان فرزند فريبرز ش.ش  0311518834متولد
 1375صادره از كرج پس��ر متوفی -2رضا حبي��ب زاده نوحيان فرزند فريبرز
ش.ش  0311046673متول��د  1373صادره از كرج پس��ر متوفی -3ليال طيوري
فرزند جعفر ش.ش  101438متولد  1356صادره از تبريز همسر متوفی -4مريم
الس��ادات رضوي فرزند سيداس��داله ش.ش  57متولد  1324صادره از شهريار
مادر متوفی -5جعفر حبيب زاده نوحيان فرزند حسن ش.ش  1042متولد 1312
صادره از تبريز پدر متوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواست مزبور

نگران تحريف واقعيتها هستم

دانشگاه تهران است .وي جواني خود را در جبهههاي
نبرد س��پري کرد و همين مساله باعث شد تا دفاع
مقدس رويکرد اصلي حميد حسام در نوشتن و خلق
آثارش باشد .سردار حسام معاون ادبيات و انتشارات
بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش��هاي دفاع مقدس ،در
زمينه نويس��ندگي نيز کارنامه قاب��ل توجهي دارد.
چهار کتاب حاصل دوران نويس��ندگي اين مسئول
فرهنگي است .در زمينه داستان کوتاه کتاب «دهليز
انتظار» ،در بخش خاطره کتاب «غواصها بوي نعنا
ميدهن��د»« ،دليل» و در بخ��ش رمان «راز نگين
س��رخ» مجموع فعاليتهاي اين نويسنده را تشکيل
ميدهند.
حميد حس��ام با کت��اب «غواصها ب��وى نعنا مى
دهند» ک��ه نوعى خاطره ن��گارى در حوزه ادبيات
دفاع مقدس اس��ت ،به جامعه ادبى معرفى شد .به
دنبال آن داستان بلند «راز نگين سرخ» را در سال
 ۷۸به دس��ت چاپ س��پرد .مجموعه داستانهاى
کوتاه «دهليز و انتظار» مدتى پس از انتشار به قلم
اسماعيل اريب به انگليس��ى ترجمه و منتشر شده
است .اخيراً کتاب «مس��يح رزم» را در ژانر خاطره
نگارى منتش��ر کرد .ضمن اينکه اکنون مش��غول
بازنويسى خاطرات على چيت سازيان فرمانده شهيد
دوران دف��اع مقدس و فرمانده اطالعات  -عمليات
لشکر  ۳۲انصارالحسين است.
وي در هشت سال دفاع مقدس حضور فعالي داشته و
اکنون يکي از جانبازان پرافتخار کشورمان محسوب
ميش��ود و مؤلف بيش از  14عنوان کتاب در حوزه
دفاع مقدس نظير خاطرات ش��فاهي ،داستان کوتاه
و داستان با عناويني همچون کتاب «وقتي مهتاب
گم ش��د»« ،آب هرگز نميميرد»« ،غواصها بوي
نعناء ميدهند» « ،فقط غالم حسين باش »« ،راز

نگين سرخ»« ،دهليز انتظار» و ...است.
او بنيان گذار اولين کانون بس��يج کشور در همدان
و کنگره س��رداران و اميران و  8هزار شهيد استان
همدان و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و
بني��ان گذار موزه دفاع مقدس اس��تان همدان بوده
که س��الها بعد به عنوان معاون ادبيات دفاع مقدس
کشور نقش اساسي در تدوين کتابهاي دفاع مقدس
کشور را عهده دار بوده است.
مرتضي سرهنگي ،نويس��نده و چهره برگزيده هنر
انقالب اس�لاميدر س��ال  ۹۳درباره حميد حس��ام
ميگوي��د :با اينکه با بخش زيادي از س��ختيهاي
جن��گ در کتابهاي آق��اي حس��ام مواجهايم ،اما
ش��يريني قلم او اين دش��واريها را ب��راي ما قابل
تحمل و دلپذير ميکند.
همين شيريني و روايت جذاب است که کتابهاي
حسام را خواندني تر از کتابهاي مختلف حوزه دفاع
مقدس ميکند هرچند خودش معتقد است تنها به
دليل آنکه جنگ را ديده است بهتر مينويسد.
حميد حس��ام درباره تفاوت خودش با کس��اني که
نامش��ان براي رقاب��ت در معرفي چه��ره برتر هنر
انقالب مطرح بود ميگويد :شايد تنها تفاوت من با
آنها اين باشد که تجربه شهودي از جنگ داشتهام و
البته همين تجربه بار تعهد و موأخذه از کارهاي من
را سنگين تر ميکند.
او هميش��ه از دوران دفاع مقدس و دليرمرديهاي
ان سالها حرف ميزند و اين بار هم اظهار ميکند:
ويژگ��ي دوران دفاع مق��دس دور از دي��د بودن و
متصل بودن به فرهنگ عاشورا بود .اين خود امروز
معنيهاي ديگري پيدا کرده و ميان اين دو فاصله
زيادي افتاده اس��ت که بايد آن را پر کرد .به همين
خاطر بر اين باورم اولين خاکريزي که نسل ما بايد

را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا/خانم رمضان ابام ( به وكالت مرتضي نصيري
) دارای شناسنامه شماره  827به شرح دادخواست به کالسه  52 / 8 / 97از این
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
كبري به روزي بشناسنامه شماره  5در تاریخ  1390 / 4 / 4اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1:ايرج خاكي
فيروز فرزند حس��ينعلي ش.ش  19متولد  1336صادره از كرج پس��ر متوفی-2
تورج خاكي فيروز فرزند حسينعلي ش.ش  547متولد  1341صادره از كرج پسر
متوفی -3افسانه خاكي فيروز فرزند حسينعلي ش.ش  38متولد  1338صادره از
كرج دختر متوفی -4مس��تانه خاكي فيروز فرزند حسينعلي ش.ش  1147متولد
 1340صادره از كرج دختر متوفی -5زهرا خاكي فيروز فرزند حسينعلي ش.ش
 0320075095متولد  1344صادره از كرج دختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی به موجب پرونده کالسه  ۹۵۰۴۹۲شعبه  ۱۰۲کیفری
دو سنندج شکایت نس��رین قدرتی ریک فرزند محمد عزیز علیه آریان انصاری
فرزن��د امیر به اتهام مزاحمت تلفنی متهم تحت تعقیب می باش��د  ،مش��ارالیه در
تشنی اعالمی شناخته نشده و بنا علیهذا به استناد ماده  ۱۸۰قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸به نامبرده ابالغ می
گردد که به منظور رس��یدگی به اتهام انتس��ایی مورخ 97/3/9اس ساعت 11:00
صبح در جلسه دادگاه در این شعبه حضور یابد انتشار این آگهی به منزله ابالغ
وقت رس��یدگی محس��وب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به
صدور رای مبادرت خواهد نمود.م/الف4390:
مدیر دفتر شعبه  ۱۰۲کیفری در سنندج
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی به موجب پرونده کالسه  ۹۶۰۰۷۷شعبه  ۱۰۲کیفری
در س��نندج ش��کایت انیس ژیان فرزند پرویز و هیمن حس��ینی فرزند فاتح عليه
حس��ن محققی فرزند صفرعلی ب��ه اتهام مزاحمت تلفنی مته��م تحت تعقیب می
باشد  ،مش��ارالیه در نشانی اعالمی شناخته نش��ده و بنا علیهذا به استناد ماده
 ۱۸۰قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
 ۱۳۷۸به نامبرده ابالغ می گردد که به منظور رس��یدگی به اتهام انتسابی مورخ
97/3/2راس س��اعت  10:00صبح در جلس��ه دادگاه در این ش��عبه حضور یابد
انتش��ار ای��ن آگهی به منزله ابالغ وقت رس��یدگی محس��وب و در صورت عدم
حضور دادگاه بصورت غیابی به صدور رای مبادرت خواهد نمود.م/الف4388:
مدیر دفتر شعبه  ۱۰۲کیفری دو سنندج
آگه��ی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول به کالس��ه  960294به موجب پرونده
کالس��ه 960294اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج
محم��د پیرهمن محکوم اند به پرداخت مبلغ 266/690/000ریال به عنوان محکوم
به در حق آقای ش��هرام محمدی و هم چنین پرداخ��ت مبلغ 13/334/000ریال
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه نس��بت به
بده��ی خ��ود اقدام ننموده لذا یک قطعه زمین واقع در روس��تای وصی س��فلی
مشهور بنام گرالی به آدرس سنندج .روستای وصی سفلی متعلق به خانم ناهید
میرزای��ی جهت فروش و پرداخت به محکوم به معرفی ش��ده اس��ت که مطابق
نظریه کارشناس��ی به مبلغ 375/000/000ریال قیمت گذاری ش��ده که در روز
یک شنبه مورخ 97/2/23ساعت 9الی 10در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج
دفت��ر اجرای احکام حقوقی به میزان طلب محكوم ل��ه با حضور دادورز اجرا و

از آن عبور کند خاکريز خودش است.
حميد حسام در مراس��ميکه به عنوان چهره سال
هنر انقالب معرفي شد با گراميداشت ياد و خاطره
ش��هيد محمود ش��هبازي يادآور ميش��ود :ايشان
هميشه به ما يک جمله و حديث ميگفت که شايد
زندگي خودش عصاره آن بود و آن اين بود که اگر
ميتواني��د به گونهاي زندگ��ي کنيد که خيلي ديده
نش��ويد .اين معني در دهه  ۶۰نوعي س��لوک را به
همراه داشت که هر چه به جلوتر آمدهايم کمرنگ
تر نيز ش��د .هر چند که در اين روزگار هم ميتواند
چهرههايي مانند شهيد علي چيت سازيان و حسين
همداني را ديد که ميگفتند کسي ميتواند از سيم
خاردارهاي دشمن عبور کند که از سيم خاردار خود
عبور کند.
حسام معتقد است که واژهها را بايد با هنر و قلممان
ب��ه فطرت خودش بازگردانيم .او از جواناني که اين
روزها بدون آنکه جنگ را ديده باشند عاشق جنگ
ش��دهاند به نيکي ياد ميکند و معتقد است عاشقي
اين گ��روه از عاش��قي رزمندگان س��الهاي دفاع
مقدس بيشتر است.
چهره برتر س��ال انقالب در س��ال  96دغدغههاي
زيادي هم دارد که ش��نيدنش ش��ايد براي آنهايي
که قلبش��ان براي انقالب ميتپد ضروري باشد.او
ميگويد مهمترين نگراني اش براي آينده فرهنگ
و هنر انقالب اسالميتحريف واقعيتهاي تاريخي
آن است.
حسام در حاشيه مراسم معرفي اش با اشاره به اينکه
به باور او مهمترين دس��تاورد انقالب در چهل سال
گذشته اتصال انديشه نسل معاصر به انديشه عاشورا
بوده است ،عنوان کرد :به نظرم ارتزاق از سرچشمه
زالل عاش��ورا با وجود گذش��تن  ۱۴۰۰سال از آن

حادثه ،تضميني براي زالل انديشي ،معرفت جويي
و کمالطلبي همه هنرمندان انقالب اس�لاميبوده
و خواهد بود.
اين نويسنده دفاع مقدس ادامه داد :من فکر ميکنم
اتصال به فرهنگ عاشورا نبايد تنها در ابعادي باشد
ک��ه ما را محزون کند و برداش��تمان را از عاش��ورا
ب��ه يک رويداد غمگين تن��زل دهد ،بلکه بايد يک
تعبير حماس��ي و موج آفري��ن و توفنده و روبه جلو
از آن ش��کل داده ش��ود که ميتواند تضمينکننده
همه نيازهاي جامعه ما در ابعاد مختلف سياس��ي و
اجتماعي و فرهنگي باشد.
وي در همي��ن زمينه گفت :هنرمنداني که به درک
اين ظرفيت رس��يدهاند توانستهاند بهترين آثار خود
را خل��ق کنند .من ه��م در آثار امس��ال هنرمندان
کانديداي چهره س��ال هنر انقالب ،اين مس��اله را
ديدم که هر کس بيش��تر از اين سرچش��مه ارتزاق
کرده موفق تر بوده است.
نويس��نده کتاب «وقتي مهتاب گم ش��د» در ادامه
با اش��اره به مس��ئوليت دريافت عنوان «چهرهسال
هنر انقالب اس�لامي» ،گفت :اي��ن عنوان تکليف
س��نگيني روي دوش م��ن ميگ��ذارد .در ذيل نام
شهيد آويني قرار گرفتن ،بار تعهدي سنگيني روي
دوش هر کس��ي از جمله من قرار ميدهد که البته
حس��م اين اس��ت اين بار براي من ،سنگينتر هم
هست چون روزهاي جنگ را از نزديک ديدهام و با
حماسهسازانش زيستهام .اميدوارم شهدا دست من
را بگيرن��د تا راهم را با قل��م و قدم ادامه دهم و در
آخرت نيز شهدا دستگير ما باشند.
حس��ام در پاس��خ به س��وال خبرگزاري مهر درباره
مهمتري��ن دغدغ��ه و نگران��ياش درب��اره جريان
فرهنگي انقالب اس�لاميگفت :مهمترين نگراني
من براي آينده هنر و فرهنگ انقالب اس�لاميدر
حال حاض��ر تحريف واقعيتهاس��ت .هنر با همه
زيباييهاي��ش گاهي واقعيت را دس��تخوش تغيير
ميکند و به س��مت خواس��ت و عالق��ه مخاطب
ميبرد .اين امر نه در کتاب که در س��ينما و س��اير
هنرها نيز در حال رخ دادن است.
وي تأکيد کرد :يادمان باش��د هر چيزي که در هر
مدلي به عنوان جريان انقالب معرفي ميکنيم ،بايد
اصل��ش بر مدل واقعيت و حقيقت باش��د و عناصر
زيباييشناس��ي براي معرفي آن را بر ش��الوده آن
حقيقت بنا کنيم .اصل حقيقت تاريخ اس��ت و دور
ش��دن از آن با همه زيباي��ي و خالقيتي که هنر ما
ميتواند داشته باشد کار پسنديدهاي نيست.
دغدغههاي حس��ام اين روزها دغدغههاي بسياري
از دلس��وختگان انقالب اسالمياست.موضوعي که
بايد با راهبردي منطقي و دقيق از س��وي متوليان
فرهنگي و هنري کش��ور مورد توجه قرار گيرد و با
هدف گذاريهاي مبتني بر اصول انقالب کش��تي
فرهنگ را به ساحل مقصود برساند.

نماینده دادس��رای به مزایده گذاشته می شود .طالبین می توانند پنج روز قبل از
روز مزایده با کس��ب مجوز از اجرای احکام حقوقی از ملک مورد مزایده بازدید
بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نماینده برنده مزایده کسی
خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و في المجلس مبلغ
۱۰درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر
ظرف یکم��اه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد آدرس ملک  :س��نندج -
روستای وسی سفلی مشخصات ملک مورد مزایده عبارت است از  :ملک مذکور
کش��اورزی با مس��اعدت  ۱۵۰۰متر مربع در محدوده پالک ش��ماره  -فرعی از
اصلی  ۲۷بخش  ۱۰شهرستان سنندج موسوم به وصی سفلی که جزء مستغنيات
قانون��ی موضوع تبصره  ۳ماده  ۲قانون ملی ش��دن جنگل های کش��ور بوده و
مشمول اراضی ملی نمی باش��د  .که ارزش ملک مذکور بمبلغ375/00/000ریال
برآورد قیمت می گردد .م/الف - 4762:دادورز ش��عبه اول متمرکز اجرای احکام
حقوقی دادگستری شهرستان سنندج
دادنامه در پرونده کالسه  ۹۵۰۹۹۸۸۷۱۱۲۰۱۱۸۱شعبه  ۱۱دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان سنندج تصمیم نهایی ش��ماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۳۰۱۳۶۲خواهان :خانم
فاطمه زندکریمی فرزند حسین با وکالت آقای طیب زندی فرزند علی به نشانی خ
پاسداران -ساختمان نیکان -طبقه سوم  -واحد  16خوانده :آقای شاهرخ بهمنی
فرزند اهلل محمد به نش��انی مجهول المکان خواس��ته :طالق به درخواست زوجه
شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته
فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا
کننده زیر تش��کیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید وکیل خواهان ضمن حضور بیان
داش��ت خوانده به مدت  ۲ماه است که موكله دو فرزند را ترک نموده است و به
مکان نامعلومی رفته اس��ت لذا صدور حکم طالق به جهت تحقق ش��روط ضمن
عقد به اس��تناد بند  ۸از ش��رایط ضمن عقد نکاح با رعایت حق و حقوق شرعی
و قانون��ی موكله را از محضر دادگاه مورد استدعاس��ت و ب��رای اثبات ادعای
خود ش��هودی دارم که تقاضای استماع شهادت ش��هود را دارم دادگاه با توجه
به اس��تناد خواهان به ش��هادت شهود و موثر بودن ش��هادت شهود در تصمیم
دادگاه قرار اس��تماع شهادت ش��هود صادر واعالم گردید و در جلسه رسیدگی
ضمن حضور اطالع دقیقی از ش��غل خوانده و مکان ایش��ان نداشتند و اطالعات
آنها تلقینی و براس��اس اظهارات خواهان دعوی بوده است و حتی یکی از شهود
بر خالف ادعای خواهان بیان داش��ته اس��ت که خوانده خواهان را منزل پدرش
آورده اس��ت و دیگر دنبالش نیامده اس��ت و یکی از ش��هود بیان داشت کال یک
مرتبه با خوانده برخورد داش��ته است و ایشان را دیده است و خوانده علی رغم
ابالغ قانونی در هیچ یک از جلس��ات رس��یدگی حضور نیافته اس��ت و الیحه ای
نیز تقدیم نداش��ته است (( .رای دادگاه) دادخواست خانم فاطمه زندکریمی فرزند
حسین با وکالت آقای طیب زندی به طرفیت آقای شاهرخ بهمنی فرزند اهلل محمد
به خواس��ته اعمال استیذان در بندهای عقد نامه لذا دادگاه اوال با عنایت به جامع
محتوی��ات پرونده و با توجه به اظهارات وکیل خواهان ثانیأ باعنایت یه اظهارات
شهود که حاکی از عدم اطالع از شرائط خوانده و تلقينی بودن اظهارات آنها دارد
ثالثا نظر به اینکه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است در حالی
که طبق انتظامی خوانده تنها مدت  ۲۰روز اس��ت از آدرس محل زندگی مشترک
را ترک نموده اس��ا رابعا خواهان سعی در فریب دادگاه را داشته است چرا که
پرونده ترک انفاق در ش��عبه  ۱۰۲کیفری آدرس خوات��ده را اپارتمانهای صداو
سیما را معرفی نموده است و در این پردنده ادرس وی اپارتمان های اموزش و
پرورش و مجهول المکان معرفی ش��ده خامسا با مطالبه تمامی حقوقات شرعی
و قانونی و حتی خس��ارات دادرسی حکایت از عدم وقوع خواهان در ندانسته و
مستندا به ماده 1و  ۴قانون حمایت از خانواده و ماده  ۱۲۵۷قانون مدنی و مواد
 ۳۳۶-۳۳۵-۳۰۳-۱۹۸آیی��ن دادرس��ی مدنی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در
امور مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان را صادرو اعالم می گردد .رای صادره
حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان می باشد .

