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خبر
داستان «کشتي کرامت»
در هيسپان تي وي

داستان مهاجريني که ميخواهند از طريق
کش��تي به اميد زندگي بهتر به کشورهاي
اروپايي پناهنده ش��وند و اتفاقاتي را از س��ر
بگذرانند که در اين مسير شايد منجر به مرگ
آنها نيز شود ،در مستند «کشتي کرامت» به
آنتن هيسپان تي وي رسيده است.به گزارش
روابط عموميشبکه هيسپان تي وي ،مستند
«کش��تي کرام��ت» (Dignidad a
 ) bordoبه کش��تي اشاره دارد که توسط
س��ازمان بشردوستانه پزش��کان بدون مرز
تجهيز ش��ده اس��ت و در درياي مديترانه با
هدف کمک ب��ه هزاران مهاج��ري که در
تالش براي رس��يدن به خاک اروپا هستند،
در حرکت است.لوئيس هرتادو ،تهيه کننده
اين مستند همراه اين کشتي نجات شده و با
داستان زندگي اين مهاجرين همراه ميشود.
در ادامه اين مستند ،مخاطبين با يک فاجعه
انس��اني که درياي مديتران��ه را به يکي از
بزرگترين گورس��تانها تبديل کرده اس��ت
مواجه ميشوند زيرا در راه رسيدن به مقصد،
به دليل جمعيت زيادي که در اين کشتيها
و قايقهاي ب��زرگ و کوچک حضور دارند،
با طوفاني شدن هوا و تکانهاي شديد اين
قايقها ،اين افراد به درون آب افتاده و غرق
ميشوند .در اين مستند  52دقيقه اي ،سعي
شده با پرسيدن س��واالتي از اين مهاجران،
س��فر آنها به چالش کشيده ش��ود؛ « چرا
بسياري از مردم تصميم ميگيرند که با جان
و زندگي خود بازي کنن��د؟» « ،چرا آنها را
محکوم به مرگ در دريا کرده اند؟» « ،اين
مهاجران چرا براي رسيدن به عزت و شرف
انس��اني جان خود را به بازي ميگيرند؟»،
لوئيس هرتادو با پرس��يدن اين سواالت در
هنگام سفر از مهاجرين ،سعي در نشان دادن
ابعاد مختلف زندگي اين مهاجرين و چرايي
حضور اين افراد در کش��تي را به مخاطبين
بهتر نش��ان دهد .مستند «کشتي کرامت»
محصول س��ال  2015در دو قس��مت 25
دقيقهاي از روز چهارش��نبه ساعت  8:30به
وقت تهران از شبکه اسپانيايي زيان هيسپان
تي وي پخش و در ساعات  15:30و 21:30
همان روز بازپخش ميشود.

گروه فرهنگي :نهمين نشست تخصصي «چهل شاهد» با بررسي
چهل سال ادبيات داستاني انقالب اسالميو دفاع مقدس با حضور
رفيع افتخار ،محمد حنيف و محس��ن هجري و در موزه انقالب
اسالميو دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش عصر ایرانیان ،در ابتداي اين نشست رفيع افتخار گفت:
به نظر ميرسد بايد تعريف دقيقتري از داستان انقالب ارائه دهيم
که ميتواند يک تعريف عام و دروني و يا يک تعريف بيروني باشد
ولي واضح است که منظور ما انقالب به معناي عام نيست،يعني
انقالب اس�لامي ،همان مبارزات ،چالشها و درگيريهايي که از
زماني آغاز شد و به انقالب  22بهمن منتهي شد.
وي اف��زود:زمان��ي که ميخواهي��م به مفهوم انقالب برس��يم،
باي��د در اين حوزه ادب��ي قيد انقالب اس�لاميرا مطرح کنيم تا
بار ايدئولوژيک را در اين تعريف داش��ته باش��يم .داستان انقالب
يعن��ي در چارچوب معي��ن ،مفاهيم ادبي را مط��رح کنيم ،اگر به
اين چارچوب رس��يديم داس��تانهاي ما آرماني خواهد بود و اگر
به تعريف مشترک رس��يديم ،در داستانها شخصيت خاکستري
نخواهيم داشت .افتخار با بيان اينکه همچنان در تعريف داستان
انقالب تش��کيک وجود دارد خاطرنش��ان کرد :اي��ن تعريف بايد
شامل بازه زماني باشد که از سالهاي  42آغاز شد و در بهمن 57
پايان پذيرفت يعني داستانها بايد با  22بهمن تمام شود .افتخار
تصريح کرد :من معتقدم س��رتيتر کار بايد انقالب اسالميباشد و
ساير موضوعات زير اين ژانر قرار گيرند ،چون انقالب اسالميدر
کش��ور رخ داده و آنچه بر اين حوزه مينويسيم بايد مرتبط با آن
باشد ،اما در اين بخش به مفهوم پيروزي انقالب ميپردازيم ،اما
پيش از آن بايد بدانيم که انواع و اقس��ام انديش��هها را داشتهايم.
وي به همس��ايههاي احمد محمود اشاره کرد و گفت :بحث اين
جلس��ه کودک و نوجوان است ،اما اگر قرار است اثري ادبي براي
اين گروه سني طرح کنيم ،منظور اين نيست که ساير انديشهها را
حذف کنيم ،اما براي خلق يک اثر براي نوجوانان نهايت کار بايد
اثري مرتبط با انقالب باشد.
افتخار با بيان اينکه در داس��تان انقالب به داس��تانهاي سياسي
و تاريخ��ي آثارمان پهلو ميزنند ،گفت :بايد بدانيم تمام نظرات و
ايدهها در اين محدوده قرار ميگيرند ولي پوسته کار ما براي گروه
سني کودک و نوجوان داستانهايي در حوزه انقالب اسالمياست،
ما بايد مشخص کنيم که ميخواهيم درباره چه انقالبي بنويسيم،
از سال  42تا  57نميتوانيم انديشههاي مختلفي را حذف کنيم،
بنابراين بايد با رويکرد سياسي و تاريخي آثار را بنويسيم.
وي تصريح کرد :بايد بدانيم براي چه به س��راغ داس��تان انقالب
ميروي��م ،منظور ما از بيان اين مس��ئله ،انقالب اسالمياس��ت،
بنابراين بايد از قيد «داس��تان انقالب اس�لامي» استفاده کنيم،
هر چند ممکن اس��ت در مورد کودتا داستان بنويسيم ،اما سرتيتر
ما داس��تان انقالب اسالمياست ،بازهاي که تا  22بهمن صورت
گرفته است ،ولي بايد بگويم هنوز ما بعد از چهل سال نتوانستهايم
تعريف جامعي داش��ته باش��يم و هر چه نوش��ته ميشود ،نبايد از
داستان انقالب مجزا باشد.
تعریفهای مختلف برای داستان انقالب

افتخار در بخش ديگري از س��خنان خود تاکي��د کرد :بايد براي
تعريف داستان انقالب جلس��ات متعددي برگزار شود زيرا اگر از
 100نويس��نده و پژوهشگر اين سؤال را بپرسيد تعاريف متعددي

پرونده کالس��ه  9609988440300371ش��عبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
صحنه تصمیم نهایی شماره  9709978440300182خواهان  :بانک ملت با وکالت خانم
پریس��ا عبدی فرزند منصور به نشانی کرمانش��اه دبیراعظم –مجتمع هستی طبق دوم
خواندگان -1 :خانم س��عیده السادات منس��ی فراهانی فرزند سیدابراهیم  -2اقای صید
محمد دارابی فرزندمحمود همگی به نش��انی -3اقای افشین حاتمی فرزند فرج به نشانی
کرمانش��اه –صحنه ش��هرک امام جنب اداره هالل احمر خواسته  :خلع ید رای دادگاه
درخصوص دعوی بانک ملت اس��تان کرمانشاه با وکالت خانم پریسا عبدی به طرفیت
خواندگان به اس��امی -1سعیده السادات منس��ی فرهانی فرزند سید ابراهیم -2افشین
حاتم��ی فرزند ایرج -3صید محمد دارابی فرزند محمود به خواس��ته تقاضای خلع ید و
تحویل شش��دانگ یک باب خانه به پالک ثبتی شماره  5069فرعی از یک اصلی واقع در
بخش  8کرمانش��اه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند اجرایی تنظیمی
در دفترخانه اسناد رسمی ش��ماره  73از مورخه  88/7/12لغایت صدور حکم واجرای
کامل ان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین
توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته بموجب سند قراردادشماره  2118مورخ 87/3/13
تنظیمی دفتر اس��ناد رسمی شماره  73صحنه خانم سیده السادات منسی فراهانی پالک
ثبتی  5069را دررهن ووثیقه بانک ملت شعبه بیستون نهاده است که بعلت عدم پرداخت
دی��ن منجر ب��ه صدور اجرائیه از س��وی اجرای ثبت صحنه گردید ه ک��ه پس از انجام
مزایده شش دانگ ملک مذکور متعلق به محمد دارابی برابر صورت مجلس مزایده بانک
بستانکار به علت عدم حضور خریدار به مبلغ پایه ارزیابی به عنوان برنده مزایده شناخته
و خریدار درخواست سند انتقال اجرایی نموده و با توجه به گواهی های مسئول بایگانی
و دبیرخانه اجرا اعتراضی نس��بت به عملیات اجرایی واصل نش��ده است و بدهکار نیز
بدهی خود را پرداخت ننموده لذا مورد مزایده درقبال مبلغ  2/369/250/000ریال به نام
بانک ملت واگذار می گردد حال خواندگان محترم از تاریخ تنظیم انتقال اجرایی سند در
دفترخانه شماره  73صحنه بدون اذن بانک همچنان در ملک موصوف تصرف دارند و
از تخلیه و تحویل عین ملک خودداری می نمایند لذا به ش��رح س��تون خواسته تقاضای
صدور حکم شایس��ته مورد استدعاست خواندگان در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به
عمل نیاورده اند دادگاه اخرین وضعیت ثبتی ومالکیت پالک ش��ماره  5069فرعی از یک
اصلی رااز اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان صحنه استعالم که حسب پاسخ شماره
 96/6/30-711/1989سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور به نام بانک ملت بیستون صادر
گردی��د ه اس��ت  .دادگاه با عنایت به تقاضای وکیل خواه��ان و ضرورت موضوع را به
کارشناسی ارجاع که پس از وصول نظریه کارشناس و ابالغ به طرفین پرونده اعتراضی
از جانب مش��ارالیهم واصل نگردیده است که حس��ب نظریه مذکور میزان اجرت المثل
ایام تصرف ملک موصوف تعیین و براورد گردیده اس��ت ل��ذا دادگاه با عنایت به مفاد
دادخواست تقدیمی و مستندات ان اظهارات وکیل خواهان عدم حضور خواندگان و اینکه
دفاعی در مقابل خواسته خواهان بعمل نیاورده اند پاسخ استعالم صورت گرفته از اداره
ثبت اس��ناد و امالک شهرستان صحنه به ش��رح صدرالذکر نظریه مصون از اعتراض
کارش��ناس منفرد دعوی خواهان را وارد تشخیص و مس��تندا به مواد 198و515و519
قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 308و31و 320قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به
خلع ید و تحویل شش��دانگ یک باب س��اختمان به پالک ثبتی  5069فرعی از یک اصلی
واقع در بخش هشت کرمانش��اه والزام خواندگان به پرداخت مبلغ  663/666/000ریال
بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک متنازع فیه از تاریخ  88/7/12لغایت  96/11/17و مبلغ
 2/500/000ریال بات حق الزحمه و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی و بر مبنای مبلغ محکوم به در حق خواهان صادر صادر و اعالم می دارد
رای ص��ادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ واقع قابل واخواهی دراین
شعبه و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید
نظر استان کرمانشاه می باشد .
رییس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی )شهرستان صحنه -حسین نظری
حصر وراثت اقای /خانم مریم ترکش��وند دارای ش��ماره شناس��نامه  2753به شرح
دادخواس��ت به کالسه  1/167/97از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان کرمعلی ترکش��وند به شماره شناسنامه  1154در
تاریخ  96/12/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر است
به  -1زبیده یعقوب زاده فرزند مراد علی ش /189ت  1327/4/1همسر متوفی  -2حلیمه
ترکش��وند فرزند کرمعلی ش  / 9513ت  1345/6/25دختر متوفی  -3مریم ترکش��وند

نخواهيم رسيد ،زيرا من ادبيات انقالب را پديده سيار ميدانم.
هجري به تعريف ديگ��ري از اين نوع ادبيات پرداخت و تصريح
کرد :ادبياتي که در خدمت اهداف انقالب است و يا مروج مفاهيم
آن باش��د ميتواند تعريف دوم از آن باشد ،ادبيات از ديد من يک
پديده س��يار است ،حتي در نويس��ندههاي منتقد هم ديدهايم که
مت��ون با يکديگر زاويههايي دارند ،بنابراين اگر قرار باش��د معيار
مشخص کنند ،ادبيات انقالب ادبياتي است که مضمونش انقالب
اسالمياس��ت .وي درادامه س��خنان خود با بي��ان اينکه ادبيات
انقالبي اساس��ا مفهومش از انقالب روسيه برخاست ،گفت :ژانر
ادبيات انقالبي زائيده انقالب روسيه است و مفهومينيست که ما
پس از انقالب با آن مواجه شده باشيم.

مط��رح خواهند ک��رد و درنهايت ميتوان خروجيها را بررس��ي
نمود.
اين نويس��نده به آسيبها اش��اره کرد و گفت :بيش از  90درصد
نوجوانان ما به ژانر فانتزي و ترسناک اقبال دارند خصوصا دختران،
در اين ميان  3درصد به آثار مذهبي 5 ،درصد به طنز و  2درصد
به آثار متفرقه اقبال نشان ميدهند.
او در مورد نوشتن و تأليف آثار در حوزه انقالب و دفاع مقدس به
نويسندگان توصيه کرد :اگر ميخواهند در اين دو حوزه بنويسند
به نيازهاي کودک و نوجوان توجه کنند زيرا اگر آثار اين دو حوزه
جذاب نباشد ،کودکان به سمت آن نميروند.
محسن هجري نيز درادامه اين نشست به تعريف داستان انقالب
پرداخ��ت و اظهار کرد :من تصور ميکنم پي��ش از ورود بايد به
اين نکته اش��اره کنم که طبقهبندي و مفاهيم پس از يک رخداد
عيني شکل ميگيرد ،يعني اتفاقات بايد رقم بخورند و طبقه بندي
صورت گيرد.
وي درباره طبقهبن��دي در حوزه ادبيات گف��ت :ادبيات پايداري،
انقالب ،تاريخي ،سياس��ي و ...مفاهيم و طبقهبنديهايي اس��ت
که پس از اينکه رمانها و آثار ش��کل گرفت ،دستهبندي صورت
گرف��ت و از آن پس هر يک ذيل ي��ک مفهوم قرار گرفتند ،زيرا
ابتدا به س��اکن چيزي به عنوان ادبيات انقالب و سياس��ي وجود
نداش��ت ،ابتدا نويسنده ايدههاي خود را در متن دخالت ميدهد و
من پژوهشگر در بررسي آن گروهبنديهايي را انجام ميدهم
بعدِ ،
هر چند که ممکن اس��ت نويس��نده توصيف يک رخداد را مطرح
کرده باش��د .او از زاويه ديد خود نوش��ته و م��ا از زاويه ديد خود
بررسي ميکنيم.
ایدئولوژی انقالب ،آییننامه ادبیات
هج��ري يادآور ش��د :ما پ��س از انقالب اس�لامي ،ي��ک نگاه
رسميداش��تيم که يک چارچ��وب ايدئولوژيک را تعريف کرد که
ميتواني��م آن را ب��ه رويکرد آئين نامهاي تش��بيه کنيم .وقتي از
بن��ده به عنوان نويس��نده دعوت ميکنند در ح��وزه جنگ رمان

در برخي آثار مخاطب ميگويد آنچه به من
از اثر ارائه ميشود ،از آن جنس ادبيات
نيست که مملو از خيال و رمزآلود باشد
و گويي به من يک الگو و سرمشق تحميل
ميکند که موجب کماقبال شدن اين آثار
ميشود

بنويس��يم ،در واقع براي بنده چهارچوب مش��خص کردهاند ،اين
من
همان موضوعي بود که باعث شد خالقيت ادبي را مهار کنيمِ ،
نويسنده اگر قرار باشد در چارچوب آئيننامهها بنويسيم ،اين آئين
نامه مرا محدود ميکند ،آن هم در جايي که قرار است نگاه خاص
خودم را بروز دهماين آئيننامه مد ام به من تذکر ميدهد.
اين نويسنده گفت :وقتي من به عنوان نويسنده به توصيف جنگ
ميپردازم ،ناش��ر ميگويد اين نگاه ش��ما با نگاه رسميمطابقت
ن��دارد ،بنابراي��ن باي��د اي��ن دو از يکديگر متمايز ش��وند ،وقتي
ميپرس��ند تعريف از داستان انقالب چيست ،در پاسخ بايد گفت
از ده��ه  20تا  15خر داد  42و انقالب  57در متنها و در مقاطع
مختلف روايتهايي ص��ورت ميگيرد ،اما در همان روزها زماني
که نويسندهها دست به قلم شدند ،در ذهنشان اين نبود که قرار
اس��ت در چارچوب چه آئيننامهاي بنويس��ند ،اما پس از انقالب
روش به گويش رسميتغيير کرد.
به گفته وي ،داستان انقالب داستاني است که در خدمت اهداف
انقالب باش��د ،يا ميتواند آن را مح��دود کند و بگويد در خدمت
اهداف انقالب اسالميباشد ،يعني در چارچوبهايي که نويسنده
را مقي��د به تأليف ميکن��د ،البته به نظر من ب��ه تعريف جامعي

فرزن��د کرمعل��ی ش  / 2753ت  1347/12/1دخت��ر متوفی  -4محمد ترکش��وند فرزند
کرمعلی ش  / 4047ت 1367/11/22پس��ر متوفی  -5فروغ ترکشوند فرزند کرمعلی ش
 /557ت 1361/6/30دختر متوفی  -6علی ترکشوند فرزند کرمعلی ش / 4960036583
ت 1396/11/10پسر متوفی  -7امرعلی ترکشوند فرزند کرمعلی ش  / 151ت 1356/3/1
پسر متوفی  -8قدم خیر ترکشوند فرزند کرمعلی ش  / 2752ت  1345/11/1دختر متوفی
 -9زینعلی احمدی کیا فرزند کرمعلی ش  / 9514ت  1352/1/1پس��ر متوفی با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا هر کس اعتراضی
دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخس��تین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان صحنه
بسمه تعالی بموجب دادنامه شماره  96/8/1/ 3/265/16صادره از شعبه سوم شورای
حل اختالف صحنه پرونده اجرائیه به شماره  178/97محکوم علیه -1شهرام ایمانی فرزند
بهرام -2تورج ایمانی فرزند س��فیر محکوم مستند به پرداخت مبلغ  160/000/000ریال
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  4/080/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله
وکی��ل به میزان  500/000ریال تاخیر تادیه از مورخ  96/2/9لغایت اجرای حکم عش��ر
دولتی به میزان  1/20در حق صندوق دولت در این به شماره حساب 2171293694005
لذا بدین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ
نشر اگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیراینصورت پس اط انقضای مهلت یاد
شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورا
مشخصات محکوم له/محکوم لهم سید محمد مراد نام خانوادگی  :خاموشی سرابی نام
پدر  :سید خدامراد شغل  :نشانی  :استان کرمانشاه -شهرستان صحنه  -شهر صحنه
شهرک شهید بهش��تی کوچه منتظری مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم -1نام :محمد رضا نام خانوادگی  :احمدی نام پدر  :سیف اله نشانی  -- :مشخصات نماینده یا
قائ��م مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه نام  :نام خانوادگی  :نوع رابطه  :محکوم له /
محکوم لهم محکوم به  :بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
و شماره دادنامه مربوطه  9609978440301004محکوم علیه محکوم است به پرداخت
مبلغ  225000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  5875000ریال بابت هزینه دادرسی
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص
تورم اعالمی بانک مرکزی و مبلغ  11250000ریال بابت نیم عش��ر دولتی محکوم علیه
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه  – 1 :ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد (.ماده
 34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی
کند که اجرا حکم استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و چنانچه خود را قادر به اجرای
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود راا به درخواس��ت محکوم له
بازداشت می شود شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور
مشروحمش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها وموسس��ات مالی و
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه داد خواست اعسار
به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود (مواد  8و
 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )-4خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت
ام��وال به منظور فرار از اج��رای حکم حبس تعزیری ذرجه هفت را درپی دارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
-5 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده
اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می ش��ود (ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی -6) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود ازادی
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط
محکوم علیه خواهد بود ( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی )شهرستان صحنه -فریدون رستمی
موضوع آگهی  :مزایده حضوری و فروش ملک توقیفی (نوبت دوم ) اگهی مزایده نوبت

آسیبهای ادبیات کودک و نوجوان
هجري در ادامه اين نشست در باره آسيب شناسي ادبيات کودک
و نوج��وان افزود :تصور ميکنم قبل از اينکه وارد بحث داس��تان
رمان انقالبي ادبيات پايداري و دفاع مقدس شويم ،نيازمند مفهوم
ادبيات هس��تيم ،اينکه چه متني را ادبي ،اخالقي يا آموزش��ي از
يکديگ��ر متمايز ميکند .من وقتي به ادبيات مينگرم ،ادبيات به
ماهوي ادبيات يعني با روايت مس��تقيم سر و کار نداريم و وادي
ما کنايه ،تش��بيه و استعاره است ،زماني به ادبيات پناه ميبرم که
نميخواهم به روايت مس��تقيم دسترسي داش��ته باشم .او افزود:
ادبيات جهاني است که هر مضموني وارد آن شود بايد به آن رنگ
دربيايد ،مضامين ديني ،سياس��ي و اجتماع��ي وقتي وارد فضاي
ادبيات ميش��وند ،به محض ورود باي��د آداب آن را رعايت کنند.
هجري با بي��ان اينکه رويکردهاي ادبيات انقالب اول اخالقي و
بعد ابزاري و درنهايت هنري بود ،گفت :رويکرد اخالقي مربوط به
ماقبل مدرن است ،رويکرد پس از انقالب که از مشروطه باب شد،
ادبيات کودک و نوجوان را ابزاري براي تلطيف فضاي آموزش��ي
درنظر گرفت يعني هدف آموزش بود و ادبيات ابزار آموزش��ي آن
شد ،اما در رويکرد سوم يعني پس از انقالب ،هنر به ميان آمد که
به منظور لذت مخاطب ايجاد شد .وي ضمن انتقاد از برخي آثار
و اينک��ه چرا مخاطب کودک برخي آثار را پس ميزند ،گفت :در
برخي آثار مخاطب ميگويد آنچه به من از اثر ارائه ميشود ،از آن
جنس ادبيات نيست که مملو از خيال و رمزآلود باشد و گويي به
من يک الگو و سرمشق تحميل ميکند که موجب کماقبال شدن
اين آثار ميش��ود .هجري ضمن اشاره به طي چهار دهه گذشته
ما به ماهيت ادبيات نزديکتر شديم ،گفت :زماني که از آموزش
فاصله گرفتيم و به جهان ادبيات نزديکتر شديم و نويسندگان ما
ادبيات و ادبيت را در نظر گرفتند ،مخاطب جذب شد ،در غير اين
صورت ما مخاطب خود را از دست داديم .همچنين محمد حنيف
در ادام��ه با بيان اينکه انقالب ما اسالمياس��ت ولي براي به بار
نشس��تن آن افراد بسياري در حوزه ادبيات کار کردند مثل بزرگ
علوي و يا احمد محمود که دراين حوزه قرار ميگيرند وآثاري که
در ارتباط با انقالب اسالمينوشته شده را نميتوان از آثار انقالب
جدا کرد  .حنيف با بيان اينکه بس��ياري از نويس��ندگان از مرداد
سال  32نوشته و آن را در انقالب برجسته ميدانند و يا برخي 15
خ��رداد را مورد توجه قرار دادند ،گفت :ما نيازمند آنيم که بگوييم
داس��تان انقالب مثال به لحاظ تاريخي به اين برهه بيشتر توجه
داشته يا به روحانيت به عنوان عنصر رهبري توجه خاص داشته
باشد ،به نقش مسجد و بازار نگاه خاص داشته باشيم .

دوم بموجب دادنامه ش��ماره  1396/09/05-1788هیات تش��خیص کرمانشاه و نیابت
ارس��الی اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی ) کرمانشاه محکوم علیه
حشمت اهلل امیری محکوم است به پرداخت مبلغ  267.716097ریال بابت اصل خواسته
در حق محکوم له علی امیری و پرداخت مبلغ  1.180.000ریال بابت نیم عشر دولتی در
حق صندوق دولت وو درخواست وکیل محکوم له اموال توقیفی محکوم علیه شامل چند
قطعه زمین ابی و دیمی مقدار  167س��هم مش��اع از  6دانگ پالک  85اصلی بخش هشت
کرمانشاه بشرح -1زمین دیمی به میزن  7.22من به ارزش  28.880.000ریال  – 2زمین
ابی به میزان  160من به ارزش  1.760.000.000ریال که جمعا طبق نظریه کارشناس��ی
به مبلغ  1.788.880.000ریال براورد گردیده اس��ت و درخواست محکوم له از محضر
دادگاه جه��ت انجام جلس��ه مزایده حضوری و فروش ماترک مذک��ور این دادگاه برای
مورخ  1397/04/17س��اعت  10صبح جلسه مزایده تعیین و مراتب در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ تا کسانی که تمایل به شرکت در جلسه مزاید داشته باشند حداقل
 5روز قبل از تشکیل جلسه کتبا تقاضای حضور در جلسه را تقدیم دادگاه نماید  .بدیهی
است محل تشکیل جلسه مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی (حقوقی )
شهرستان صحنه می باشد .
جهانش��اه قبادی –مدی��ر دفتر اجرای احکام مدنی ش��عبه اول دادگاه عمومی (حقوقی )
شهرستان صحنه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
اس�لام اباد هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397-541
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای امیر خدا کرمی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  407صادره از اسالم
اباد غرب دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت 102/18متر مربع پالک  2641فرعی
از  1اصلی واقع در اسالم اباد غرب شهرستانی خیابان بسیج مستضعفین کوچه شهید
مرادی ش��امل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .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 د اشته 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 دادخواستخود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد ش��د  .تاریخ انتشار نوبت اول  1397/03/13 :تاریخ
انتشار نوبت دوم 1397/03/30:
محمد عباسی –رئیس ثبت اسناد وامالک
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کرمانش��اه اداره ثبت اس��ناد وامالک حوزه ثبت
ملک اس�لام اباد آگهی موضوع ماده  ۳قانون وم��اده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابررأی شماره  1397-562هيأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آبادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای امیرخداکرمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه  407صادره ازاسالم آبادغرب
دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت  102/18مترمربع پالک  2641فرعی از  1اصلی
واقع دراسالم آبادغرب شهرستانی خیابان بسیج مستضعفین کوچه شهید مرادی شامل
مبایعه نامه عادی وعدم دسترس��ی به مالک اولیه محرزگردیده است لذابه منظوراطالع
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی میش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت
به صدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند میتوانندازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت
صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول1397/03/13 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1397/03/30 :
محمد عباسی  -رئیس ثبت اسناد وامالک اسالم آباد غرب

