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اخبار
تعويق در توليد «محکومين »۲

تهيه کننده سريال «محکومين »۲گفت:
جالب اســت وقتي پاي ميــز مذاکره با
ن مينشينيم انگار آنها در
برخي بازيگرا 
ايران زندگــي نميکنند و وضعيت مالي
سازمان برايشــان روشن نيست که اين
رقمهاي باال را براي بازي در اين سريال
پيشــنهاد ميدهند!«بهــروز مفيد» در
گفتگو با فارس ،با اشاره به تعويق افتادن
ســريال خود گفت :شرايط مالي سازمان
مشــخص نيســت و با اين شرايط بعيد
اســت به زودي وارد مرحله پيش توليد
شويم ،اما تا دو هفته ديگر تکليف سريال
مشخص خواهد شد.وي ادامه داد :درست
است که مدير شبکه يک تغيير کرده اما
بعيد ميدانــم که مديريت جديد با توليد
اين ســريال مخالفت کنند.چراکه فصل
اول آن با اســتقبال چشمگيري از سمت
مردم روبرو بود.اين تهيه کننده همچنين
افزود :خيلي جالب اســت که وقتي پاي
ن مينشينيم انگار
ميز مذاکره با بازيگرا 
آنها در ايران زندگــي نميکنند که اين
رقمهاي باال را براي بازي در اين سريال
پيشنهاد ميدهند!
وضعيت جسماني «مشايخي»
رو به بهبود است

اوضاع جسماني جمشيد مشايخي که به
دليل چسبندگي روده و برخي مشکالت
گوارشــي تحت عمل جراحي قرار گرفته
بود ،رو به بهبود اســت.به گزارش ايسنا،
جمشيد مشايخي که از  ۱۳تيرماه به دليل
ضعف جســماني و مشکالت گوارشي در
بيمارستان بستري بود ،روز چهارشنبه ۲۰
تيرماه بنا به تشــخيص پزشک به دليل
چسبندگي روده تحت عمل جراحي قرار
گرفت.پسر جمشيد مشايخي ضمن تشکر
از تيم پزشــکي اين هنرمند پيشکسوت
بيان کرد :حال پدر بعد از اين عمل جراحي
که روز چهارشــنبه( ۲۰تيرماه) انجام شد،
خيلي بهتر است و روز جمعه توانست راه
برود و غذا بخورد.در نهايت عمل موفقيت
آميزي بود.سام مشايخي ادامه داد :به گفته
پزشک ايشان عمل خيلي خطرناکي بود
و صفرايشان هم ســنگ داشت بنابراين
بايــد دو عمل جراحي انجام ميشــد.اما
خوشــبختانه عمل خوبي بود و شــانس
بزرگي که آورديم اين بود که بيماريشان،
چسبندگي روده بود و انسداد روده نبود.در
واقع از ابتدا هم مشــکل چسبندگي روده
بوده که در قالب زخم معده يا مشــکالت
گوارشي بروز پيدا کرده بود و اکنون شرايط
معدهشان خيلي بهتر است.

صدوقيسها :با عزت ثابت ميشود که فلسفه اسالميغير از فلسفه يوناني است
حســن بلخاري با بيان اينکه صدوقيســها فلسفه
اســاميرا به اين مرحله رسانده است ،گفت :جهان
فلســفه به خوبي فلســفهنماها را آشــکار ميکند.
صدوقيسها در احياي تفسير متون عرفاني به تنهايي
کار بزرگي را انجام داده است.به گزارش فارس ،مراسم
بزرگداشت منوچهر صدوقيسها ،پيشکسوت فلسفه
اسالميو شــاپور اعتماد ،پيشکسوت فلسفه غرب با
حضور اساتيد و پيشکسوتان فلسفه پيش از ظهر روز
شنبه ( 23تيرماه) در سالن نسخ خطي کتابخانه ملي
برگزار شد.در اين مراسم شاپور اعتماد به علت بيماري
حضور نداشت.

ماشــاءا ...حافظه عجيبي دارد.احياي مکتب تهران و
تربيت شاگردان در انجمن فلسفه که گاهي در يک
جلسه به  ۶۰۰نفر ميرسيد ،بسيار قابل توجه است.
وي آثار بســيار خوبي در زمينه فلسفه و عرفان دارد
که دوره  ۱۵جلدي گزيده تفاســير عرفاني عارفان از
قرآن کريم با عنوان «سلسلة المختارات من نصوص
التفسير المستنبط» ازجمله آن آثار است.
صدوقيســها :با عزت ثابت ميشود که فلسفه
اسالميغير از فلسفه يوناني است

اعواني :شاپور اعتماد در نقد آثار بسيار نقادانه عمل
ميکرد

در ابتــداي اين نشســت ،غالمرضــا اعواني عضو
پيوسته فرهنگستان علوم و استاد فلسفه با اشاره به
جايگاه انديشــهاي شاپور اعتماد گفت :شاپور اعتماد
فارغالتحصيل دانشــگاه تهران اســت و در همين
دانشگاه استخدام شــده است ،بنابراين داراي تجربه
گرانبهايي است که درباره صفات انساني او صحبت
کنيم ،ايشــان انساني به معناي واقعي کلمه هستند.
وي افــزود :اگر بخواهم براي او صفتي را بيان کنم،
جوانمردي است که در کارهاي خير هميشه پيشقدم
بوده است.در جلسات اهل انتقاد بود و صريح نظراتش
را بيان ميکرد ،غير از جنبه انســاني ايشــان ،جنبه
علميايشــان هم مهم اســت.او در تمام زمينههاي
حوزه فلسفه تخصص دارد.اعواني تصريح کرد :ايشان
ادعايي در زمينه فلســفهاي که نميشناســد ،ندارد،
ولي در کار خود خيلي دقيق اســت ،ارتباط نزديکي
با چامسکي داشته و کتاب تأمالت دکارت را ترجمه
کرده است.وي ادامه داد :در نقد آثار بسيار نقادانه عمل
ميکرد و بدون تعارف نظر دقيق خود را ابراز ميکرد
که اين خصوصيت بسيار قابل تقدير است.دکتر اعتماد
به مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران در رشته
خود بسيار کمک کردهاند.
کلباسي :جامعنگري اعتماد به فلسفه زبانزد است

در ادامه حســين کلباسي استاد گروه فلسفه دانشگاه
عالمه طباطبايي به ايراد ســخن پرداخت و با بيان
اينکه حدود  ۱۲سال است که با شاپور اعتماد همکاري
دارد ،گفت :جامعنگري ايشان به فلسفه زبانزد است.
وي هميشه ميخواهد فلســفه در سياق بزرگتري
ديده شود به خصوص در علم و اجتماع.کلباسي اظهار
داشت :اين نوع نگاه را چامسکي و دکارت به فلسفه

مديرعامل خانه کتاب با بيان اين مطلب
که هنوز بدهي دو ميلياردي عيدانه کتاب
به کتابفروشان پرداخت نشده است ،گفت:
تالش ميکنيم امــا نميتوانم قول دهم
که حتم ًا تابســتانه کتاب را برگزار کنيم.
نيکنام حسينپور در گفتگو با تسنيم ،درباره
برگزاري تابستانه کتاب و تامين بودجه آن
گفت :ما تابع شــرايط وزارتخانه هستيم،
جلســات مقدماتي و کارشناسي را انجام
داديم ،حتي در بحث آيين نامه داخلي نيز
بررسيها انجام شده و تغييراتي خواهيم
داشــت ،اما برگزاري تابستانه کتاب تابع

هم داشــتهاند.عليرغم اينکــه در يک فضاي غربي
پرورش يافت ه است ،اما نسبت به سنت اسالميبسته
نگاه نميکرد.وي ادامه داد :يکي از کارهاي او در گروه
مطالعــات ،دعوت از معصوميبه اين گروه بود که در
تاريخ علم و فلسفه اسالميهم ارتباطاتي برقرار شود.
نبوت :صدوقيسها را قاضي بسيار صالح ،شجاع
و دقيق ميشناختيم

در ادامه اين مراسم از مقام علميمنوچهر صدوقيسها
در حوزه فلسفه اسالميتجليل شد.اکبر نبوت استاد
فلسفه درباره سابقه آشنايياش با صدوقيسها بيان
داشــت :هرچند سابقه آشنايي من با صدوقيسها به
چهار سال نميرسد ،اما دورادور هنگاميکه دانشجوي
حقوق بودم ،در عين حال دل در گرو فلسفه و فلسفه
اسالميداشــتم ،او را ميشــناختم.من کار قضايي
را جدي نگرفتم ،اما ايشــان وارد حوزه قضا شد.وي
افزود :ما ايشــان را قاضي بسيار صالح ،سالم ،شجاع
و دقيق ميشناختيم ،قاضياي که کلهگندهها را پاي
ميز محاکمه ميکشــيد و در احقاي حقوق و اجراي
عدالت در محدوده وســيعي موفق بوده است.نبوت
تصريح کرد :آشــنايي ما با ايشان از طريق آثارشان
بوده است.ازجمله کتابي که براي آشنايي با مالصدرا
تأليف کرده اســت که انصاف ًا کمتر کتابي را در اين
خصوص ميتوان يافت کــه اميدوارم براي تکميل
اين کار بتوانند قدمهاي بلندي بردارند.وي ادامه داد:
او به عنوان يک مدرس شناخته ميشود که با متون
عرفاني و حکميهرجا که بوده حاضر شده و از عهده
آن برآمده است.ايشــان داراي اخالق بسيار خوب و

شوخ طبع اســت که يکي از عالئم مؤمن به شمار
ميرود ،چراکه انســان وقتي به محل رضاي مطلق
ميرسد ،اهل شوخي هم ميشود.
بلخاري :تالشهاي صدوقيســها در فلســفه
اسالميقابل ستايش است

حســن بلخاري با بيان اينکه صدوقيســها فلسفه
اســاميرا به اين مرحله رسانده است ،گفت :جهان
فلســفه به خوبي فلســفهنماها را آشــکار ميکند.
صدوقيسها در احياي تفسير متون عرفاني به تنهايي
کار بزرگي را انجام داده است.
اعواني :صدوقيسها ماشاءا ...حافظه عجيبي دارد

غالمرضا اعواني پيشکسوت فلســفه با بيان اينکه
فلســفه و حکمت در فرهنگ ايراني عجين شــده
اســت ،ابراز داشــت :ايران در ميان تمام کشورهاي
اســاميداراي حکمت بوده و فقيه حکمت در ايران
زياد داشــتهايم.به غير از دانشگاههاي ايران فلسفه
اسالمينداشتهايم.ايرانيها اين افتخار را داشتهاند که
هرجا پايتخت سياسي تشکيل شد ،مکتب فلسفه هم
شکل گرفته است.وي افزود :مکتب خراسان ،مکتب
اصفهان ،مکتب شيراز ،مکتب تبريز ،مکتب مراغه و
در نهايت مکتب تهران در سالهاي متمادي شکل
گرفته و شهر تهران به شهر هزاران حکيم هم معروف
است.اعواني با اشاره به جايگاه علميصدوقيسها گفت:
وي نزد هر استادي ميرسيد ،چون اطالعات زيادي
داشت و ميخواست ببيند اطالعاتش درست است ،او
را از معلومات خالي ميکرد.وي ادامه داد :صدوقيسها

در پايان صدوقي سها ابراز داشت :کار جديدي که در
حال انجام آن هستم از اساتيد محترم خواهش ميکنم
اين طرح را مساعدتي کنند ،مساعدت آنها اين است
که در جلسه ،اين اساتيد محترم حاضر شوند.وي افزود:
در کتابهاي  ۲۰۰سال اخير که توجه مستشرقين به
فلسفه اسالميبيشتر شــده ،اينکه ميگويند فلسفه
اسالميترجمه فلســفه يوناني است ،واقعيت غير از
اين است.اين پيشکسوت فلسفه اسالميبيان داشت:
ما متون فلســفه اسالميرا تا قرن  ۶هجري که اوج
فلسفه اسالمياست را استخراج کرديم.آثار حکمايي
مانند اين ســينا ،مالصدرا ،خواجهنصير و ...با تأکيد
و عزت ثابت ميشــود که اين حرف درست نيست.
وي ادامه داد :در حوزه اسالم متفکران اسالميبودند
که به فلسفه يوناني رسيده بودند ،اما خود آنها فکر
کردند و فلســفه اسالميچيزي جدا از فلسفه يوناني
است.صدوقيســها در پايان با بيــان اينکه غير از
شرمســاري چيزي ندارم ،خاطرنشــان کرد :فلسفه
اسالميداراي دو معنا است ،يکي فلسفه اسالميبه
معناي اعم و ديگري به معناي اخص اســت که اين
فلسفه منطبق بر آيات و روايات است.منوچهر صدوقي
سها متولد ســال  ۱۳۲۷در تهران خيابان عينالدوله
(ايران فعلي) کوچه مهدويپور اســت.او نويســنده،
پژوهشگر ،عرفانپژوه ،فيلسوف و حقوقدان ايراني
است.او تحصيالت دانشگاهياش را در رشته حقوق
تا مقطع ليســانس پي گرفت.بعد از آن تحصيالت
خود را در حوزه علميه تا مراحل عالي عرفان و فلسفه
ادامه داد و هم اکنون عالوه بر وکالت دادگســتري،
در برخي دانشــگاههاي کشور به تدريس ميپردازد،
وي داماد عالمه محمدتقي جعفري است.همچنين
شاپور اعتماد ،دکتراي خود را در سال  ۱۳۶۴در رشته
سيبرنتيک از دانشگاه برونل لندن گرفته است.حوزه
پژوهش او فلسفه علم و مطالعات است و عالوه بر آن
در سالهاي اخير مسئوليتهايي در زمينه علمسنجي
در سطح کشور برعهده داشته است.

حسينپور  :قول نميدهم تابستانه کتاب حتم ًا برگزار شود

شرايط بودجه و تخصيص اعتبارات است.
وي با بيان اين مطلب که هنوز بدهي 2
ميليارد و  600هزار توماني عيدانه کتاب
به کتابفروشــيها پرداخت نشده است،
گفت :اين مطالبه جدي ماست و معاون
فرهنگي وزرات ارشاد نيز قول دادهاند که
به زودي پرداخت عيدانه انجام شــود.بر
اين اساس نميتوانم قول دهم که حتم ًا
تابستانه کتاب برگزار شود.اما اگر برگزار
شود ،قطعا روالش متفاوتتر خواهد شد،
زمان و تعداد روزهاي برگزاري آن تغيير
ميکند.حســينپور ادامه داد :در جريان

هستيد که خريد کتاب از ناشران نيز که با
حمايت وزارت ارشاد انجام ميشود ،درگير
يک پروســه زماني طوالني است براي
پرداخت هزينهها ،ما در خانه کتاب تالش
کرديــم که پرداختها به لحاظ زماني به
حداقل برســند و چون کتابفروشان صف
مقدم نشر هســتند ،تالش داريم بيش از
چهار ماه اين پرداختها طوالني نشــود،
اما برخي اتفاقات و مســائل مالي دست
ما نيســت ،شرايط کالن کشور را بايد در
نظر بگيريم.مديرعامل خانه کتاب با اشاره
به تغييــرات آييننامهاي تصريح کرد :ما

اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب  :آقاي جواد خلج شغل  :آزاد اقامتگاه و آدرس  :مجهول المكان موضوع بسمه تعالي جناب آقاي جواد
خلج با سالم ؛ طبق راي شماره  9609973031201802مورخ  96 / 12 / 6صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده فرديس طالق شما و خانم فاطمه پژگي
به شماره  3971مورخ  97 / 4 / 20از نوع خلع در دفتر  5طالق طالق كرج جاري و ثبت گرديد ./.
سردفتر  5طالق كرج – زاهد آئيني
اداره کل ثبت اســناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی برابر رای شــماره  96/12/07 – 139660318012003987هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /خانم سردار یوسفی کلوانی فرزند فریدون بشماره شناسنامه
 774صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکدستگاه ساختمان سه طبقه به مساحت  112/5مترمربع بشماره پالک فرعی  1486از
 12اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2فرعی واقع در پیرده شــفت -خ  17شهریور کوچه معراج  6بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای /خانم
تقی زاده (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
اشــخاصی که نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را
کتبا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست
مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه
گواهی تقدیم دادخواســت وفق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شــد تاریخ انتشار نوبت اول  97/4/10تاریخ
انتشار نوبت دوم 97/4/24
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده
 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/2 /1-139760318003000491هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سید حسین طیبی خواه فومنی فرزند کاظم بشماره شناسنامه  2660119406صادره از فومن به شماره
ملی  2660119406ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر انباری (بنا احداثی) بمساحت  174/90مترمربع پالک  3363فرعی از 69
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  121فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی معصومه عبدالهی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/24 :
 550سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده
 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/3 /19-139760318003002062هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شــهال خوش خوی کلدهی فرزند خســرو بشماره شناسنامه  1653صادره از فومن به شماره ملی
 2668356301ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی دارای پروانه احداث ساختمان روستایی بمساحت  136/78مترمربع پالک  747فرعی
از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  10اصلی واقع در ســنگ بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی سیده کبری شریفی
زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/24 :
 546سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده
 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/2 /1-139760318003000490هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی اسماعیلی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  16311صادره از گنبدکاووس به شماره ملی
 2030162558سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری (بنا احداثی) بمساحت  174/90مترمربع پالک  3363فرعی از  69اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  121فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی سید حسین طیبی خواه محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/24 :
 548سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

سعي کردهايم که در آييننامه شفافيت و
دسترسي به اطالعات را مالک قرار دهيم،
اگر تابستانه برگزار شود ،قبل از برگزاري
حتما ميزان ياارنه دريافتي هر کتابفروشي
را مشــخص کرده و اعالم ميکنيم ،ما
در خانــه کتاب به دنبال اصالح فرآيندها
و بهبود وضعيت هستيم.وي در پاسخ به
اينکه انتقاد بسياري از اهالي قلم اين است
که طرحهاي حمايتي خانه کتاب بيشتر
مشــمول کتابهاي ترجمهاي پرفروش
شده است ،در حالي که تأليفيها کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند ،آيا براي اين موضوع

فکري کردهايد؟ گفت :ما براي تابســتانه
کتاب پيشبينيهايي کردهايم ،من تاکنون
در جلسات مختلفي حضور يافتهام ،حتي
پيش از عيد نيز با انجمن داستاننويسان
جلساتي داشتم مطالبه آنها اين بود که
کتابهاي تاليفي بيشــتر حمايت شوند،
تحليل ما نيز از نتايج طرحها اين است که
چرخه زنجيره نشر مورد حمايت قرار گيرد،
نه ناشر به تنهايي.چون اگر از کتابهاي
تاليفي حمايت شود ،هم ناشر هم اهل قلم
و هم ســاير زنجيرههاي اين چرخه مورد
حمايت قرار ميگيرند.

اخبار
اعالم برگزيدگان جايزه ادبي
پروين اعتصامي

برگزيدگان هشــتمين دوره جايزه ادبي
پرويــن اعتصاميصبح روز شــنبه در
حسينيه جماران تهران معرفي شدند.به
گزارش مهر ،بر اين اساس هيات داوران
در بخشهــاي مختلف اين جشــنواره
به شــرح زير بــه معرفــي برگزيدگان
پرداختند :در بخش پژوهشهاي ادبي،
«ادبيات بينافرهنگي نويسندگان برون
تبار در آلمان» نوشــته نرجس خدايي از
اتشارات علميو فرهنگي« ،مکتبهاي
ادبي جهان» نوشــته مريم حســيني از
انتشــارات فاطمي.در بخش شعر«،اگر
تو بودي امروز شــنبه بود» به قلم فريبا
شادلو از نشر چشمه« ،ليلي آذر» به قلم
اعظم سعادتمند از انتشارات شهرستان
ادب.در بخش ادبيات نمايشي« ،دور از
دسترس اطفال نگهداري شود» نوشته
فرشته فرشــاد از نشــر آواژ.در بخش
ادبيات داســتاني« ،بگذار تروا بسوزد»
نوشته آناهيتا آروان از انتشارات علميو
فرهنگــي.در بخش ادبيــات کودک،
«خداحافظي در خيابــان پاييز» به قلم
مريم اســامياز کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان« ،شــاخ دماغيها»
نوشته ســيده عذرا موسوي از انتشارات
شهرستان ادب.
بهاره افشاري هديه پرابهام
شهرداري را پس فرستاد!

تهيهکننده و کارگردان مستند «سريک»
با انتشــار نامهاي گاليهآميز نســبت به
بازتابهاي رسانهاي اهداي بيلبوردهاي
تبليغاتي شهرداري تهران به فيلمش ،از
قبول اين هديه انصــراف داد.به گزارش
مهر ،بهاره افشاري با تاکيد بر اينکه «ما
هيچ درخواستي مبني بر گرفتن بيلبورد،
نه به شــهرداري و نه هيچ نهاد ديگري
ارائه نداده بوديم» نوشت :از عزيزاني که از
شرايط اقتصادي مردم سواستفاده ميکنند
تا براي آنها ايجاد سوتفاهم کنند پرسشي
دارم و آن اين اســت چگونه من را متهم
به گرفتن هديه ميليــاردي از بيتالمال
ميکننــد در حالي که بــه خوبي واقف
هستند بيلبوردهايي که قرار بود به اين فيلم
مستند اختصاص داده شوند ،بيلبوردهايي
بودند که همــواره جهت معرفي و تبليغ
آثار فرهنگي در زماني تعريف شده از آنها
بهره گرفته ميشود و در اين زمان تعريف
شده اين بيلبوردها در اختيار شرکتهاي
تبليغاتي و در نهايت چرخه اقتصادي قرار
ندارد و در خدمت فرهنگ اســت.ضمن
اينکه تاکنون افکار عمومينه تنها هرگز
نسبت به تخفيفات فرهنگي از اين جنس
واکنشي نشان نداده بلکه آن را راهکاري
براي دوام هنر دانسته است.به احترام افکار
عموميکه اين روزها تحت تاثير فضاي
التهابآميز سياسي دچار سوتفاهم شدند،
انصراف خود را از پذيرفتن بيست بيلبورد
فيلم «سريک» اعالم ميکنم.

دادنامــه پرونــده كالســه  9609980202400640شــعبه  254دادگاه خانــواده مجتمــع قضايــي خانــواده يك تهــران تصميم نهايي شــماره
 9609970202401383خواهان  :خانم مهشــيد ندري فرزند پرويز باوكالت آقاي محمدخالد شــيخ المشايخي به نشاني استان البرز – كرج – بلوار
طالقاني شمالي نرسيده به ميدان طالقاني نبش كوچه نرگس مجتمع باران واحد  4خوانده  :آقاي نويد اختبار ارمي فرزند عليرضا به نشاني  :مجهول
المكان خواسته  :تنفيذ طالق گردش كار – خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده اين پرونده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده  /مقرر دادگاه به تصدي امضاء زير تشكيل است  .دادگاه باتوجه به اوراق
و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي به شرح ذيل مي نمايد  .راي دادگاه در خصوص
دعواي آقاي محمد خالد شــيخ المشــايخي به وكالت از خانم مهشيد ندري فرزند پرويز به طرفيت آقاي نويد اختيارارمي فرزند عليرضا به خواسته
تنفيذ طالق دادگاه فورستن فلدبروك بخش خانواده جمهوري فدرال آلمان به شماره پرونده  14 / 348اف  002باتوجه به اوراق و محتويات پرونده
از جمله گواهي ازدواج و كپي مصدق شناســنامه كه ازدواج زوجين در كنســولي فرانكفرت آلمان ثبت و پيوست پرونده است زوجيت دائم خواهان
و خوانده محرز و مسلم است  .وكيل خواهان در شرح دادخواست و در جلسه دادگاه عنوان داشت موكل اينجانب درتاريخ  1382 / 1 / 2با مهريه
 10ســكه تمام بهار آزادي و  5شــاخه گل رز به عقد ازدواج دائم خوانده درآمد مواقعه انجام شــد و داراي يك فرزند بنام آرتين  14ساله ميباشد .
زوجين زندگي را در آلمان آغاز كردند و همانجا تداوم بخشيدند  .زندگي روند عادي داشت تا اينكه به داليل نامعلومي دستخوش اختالفات عميق
گرديد اين اختالفات توسعه يافت و بنحو كامل متالشي شد به گونه اي كه برقراري زندگي مشترك دوباره قابل انتظار نبود و از بين رفت بر همين
اساس زوج و سپس زوجه تصميم گرفتند طبق قانون و مقررات به آن پايان دهند  .لذا به دادگاه مراجعه كردند و دادگاه با بررسي دقيق موضوع
و حقوق زوجين راي بر طالق داد  .راي تســليم مركز اســامي مونيخ شــد و مركز ياد شده با مالحظات شرعي و قانوني ايقاع طالق نمود و سپس
گواهي با امضاء مجري و شــهود صادر شــد  .بنابراين تقاضاي تنفيذ طالق ياد شــده و ثبت در دفتر رسمي ثبت طالق مورد استدعا است  .دادگاه
باتوجه به محتويات پرونده و مدارك ابرازي وكيل خواهان و گواهي اجراي طالق كه توســط كنســول ايران تاييد شــده است  .داگاه ادعاي وكيل
خواهان را ثابت تشــخيص و به اســتناد ماده  15قانون حمايت خانواده مصوب  1391 / 12 / 1مجلس شوراي اسالمي راي بر تنفيذ طالق ياد شده
صــادر و اعــام مينمايد ثبت طالق از نوع رجعي نوبت اول بالمانع ميباشــد  .همچنين باتوجه به اينكه طالق درتاريخ  1394 / 5 / 24انجام پذيرفته
است نگهداشتن عده براي زوجه الزم نيست  .وكيل خواهان اظهار داشت زوجه مهريه خود را نمي خواهد  .راي غيابي است و ظرف  20روز پس
از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و ظرف  20روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران و پس از انقضاي مهلت
فوق ظرف  20روز قابل فرجام خواهي ديوان محترم عالي كشور مي باشد .
رئيس شعبه  254دادگاه عمومي حقوقي تهران ( خانواده  ) 1محمدكاظم محمديان اميري

دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۳۱۰۰۳۹۱شــعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری در شهرستان سنندج ( ۱۰۵جزایي سابق)
تصميم نهایی شــماره  9709978711700035شــاکي :آقای حجت خداکرمي فرزند محمد امین به نشاني کردستان
ســنندج نایسر خ امام شافعي روبروي کارواش صباح کابینت خداکرمي سکونت :سنندج-محله اسالم اباد-کمربندي
 ۱۷شهریور-کوچه آریز  ۱۵متهم :آقای هیوا قوامي فرزند اقبال به نشانی کردستان سنندج نایسر شهرک بهارستان
ارغوان  6اتهام ها .۱ :توهین به اشــخاص عادي  .۲تهدید با چاقو گردشــکار :به تاریخ 97/1/19در وقت فوق العاده
پرونده کالسه  ۹۶۱۲۸۸شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری دو شهرستان السنندج تحت نظر است .با عنایت به محتویات پرونده
دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و تكيه بر شــرف و وجدان به شــرح ذیل مبادرت به
صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص اتهام آقای هیوا قوامی فرزند اقبال متواری دائر بر توهین و تهدید به
اشخاص عادی موضوع شکایت آقای حجت خداکرمی فرزند محمد امین با عنایت به محتویات پرونده و دالیل موجود
از قبیل  .۱شــکایت شاکی در صفحه  ۳پرونده ،کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج به شماره
 9610438713905405مورخ 96/10/23اظهارات گواهان در صفحات  ۷و  ۸و  ۱۹پرونده که صورت جلسه س تحقیق
محلى صورت گرفته ص  ۱۹پرونده و ســایر ادله ی موجود در پرونده که مغيد اقناع وجدانی است بزه های انتسابی
به وی محرز اســت لذا دادگاه با اســتناد به مواد  ۱۶۲ ،۱۶۱ ۱۶۰ ،۱۳۴-۱۹- ۱۸ -۱۷ ۱۴-۱۲-۱۰-۳-۲و  ۳۱۱قانون
مجازات اســامی مصوب  .1392ماده  ۶۰۸و  ۶۱۷قانون مجازات اســامی بخش تعزیرات ( )۱۳۷۵متهم موصوف را
بابت توهین به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و در خصوص اتهام تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری
درجه شــش و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری با رعایت قواعد تعدد جرم ،مذکور در ماده  ۱۳۴قانون فوق الذکر
محکوم می نماید .و با استناد به تبصره ۳ماده  ۱۹و  ۱۳۴قانون مارالذکر در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد
قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی
اجرا می گردد ،رای صادر شده غیابی و ظرف  ۲۰روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۳۰
روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد.م/الف6070:
حسن نورانی دادرس شعبه105دادگاه کیفری دو سنندج

