روایت تجار از دیدار نویسندگان و شاعران با حضرت آیتاهلل خامنهای؛
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اخبار
هما خاکپاش  :چهار سال است که
بازی نکردهام

بازیگ��ر فیلم “ازدواج صورتی” گفت :من
نمیدانم برخ��ی از تهیه کنندگان چطور
انتظ��ار دارند که ما رایگان در آثارش��ان
بازی کنیم .بارها پیش آمده که پیشنهاد
بازی داش��تهام اما وعده میدهند که اگر
فیلم فروش خوبی داش��ت دستمزد شما
داده خواه��د ش��د.هما خاکپ��اش بازیگر
تلویزیون و سینما در گفت و گو با میزان
درباره فعالیت های خود در عرصه بازیگر
گفت :در ح��ال حاضر پ��روژه خاصی را
قبول نک��ردهام و پیش��نهادات آن چنان
نیست که بخواهم بازی در اثری خاص را
قبول کنم.بازیگر فیلم “ازدواج صورتی”
در همین راستا افزود :من نمیدانم برخی
از تهیه کنندگان چط��ور انتظار دارند که
ما رایگان در آثارش��ان بازی کنیم .بارها
پیش آمده که پیشنهاد بازی داشتهام اما
وعده میدهند که اگر فیلم فروش خوبی
داش��ت دستمزد شما داده خواهد شد.این
بازیگر س��ینما وضعیت سینما را آشفته و
به هم ریخته خواند و اضافه کرد :ترجیح
میدهم در شرایط فعلی در خانه بمانم اما
در س��ینما کار نکنم .برخی آثار میلیاردی
هزینه میکنند و می فروش��ند آن وقت
نوبت به ما که میرسد از غذا و سرویس
رفت و برگش��ت هم حتی خبری نیست.
وی ادامه داد :زمانی بود که در سال چهار
فیلم داشتم و همه چیز خوب بود اما این
روزها بی��کارم .در حال حاضر نزدیک به
چهار یا پنج سال شده که در هیچ پروژه
ای بازی نکرده ام و بیکارم.
احتمال حضور بازیگران
«دلدادگان» در «دل»

ن��گارش س��ریال «دل» ب��ه کارگردانی
منوچه��ر ه��ادی و تهی��ه کنندگی ایرج
محم��دی ب��ه پایان رس��یده اس��ت.به
گزارش فارس ،نگارش سریال «دل» به
کارگردانی منوچهر هادی به پایان رسیده
است.گروه تولید هنوز وارد مرحله انتخاب
بازیگران نشدهاند اما این احتمال میرود
که تع��دادی از بازیگران این س��ریال با
بازیگران «دلدادگان» مش��ترک باش��د.
قص��ه «دل» در زمان حال اتفاق میافتد
و سریالی عاش��قانه است.داستان سریال
از این قرار اس��ت که بین دو نفر جدایی
میافتد و ...لوکیشنهای این سریال ۲۸
قسمتی که در دو فصل  ۱۴قسمتی توزیع
میشود ،همگی در تهران است و بخش
کوتاهی در ش��مال کشور مقابل دوربین
میرود .س��ریال «دل» به تهیه کنندگی
ایرج محمدی و نویسندگی بابک کایدان
در ش��بکه نمایش خانگی تولید و توزیع
میشود.

رهبر انقالب از وضعيت فعلي رمان رضايت دارند

رهب��ر انقالب در ديدار با نويس��ندگان
و اهال��ي ادب فرمودند :مس��ئله پخش
رو ج��دي بگيريد و در اي��ن حوزه کار
جهادي انجام بدهيد.
جمع��ي از نويس��ندگان و ش��اعران
کش��ورمان ک��ه اغلب مرتب��ط با حوزه
هنري يا شهرستان ادب و از چهرههاي
شناخته شده حوزه ادبيات هستند شب
پنجش��نبه با رهبر انقالب ديدار کردند.
براس��اس اي��ن گزارش ،در اي��ن ديدار
ش��اعراني همچ��ون  ،محمدمه��دي
سيار ،عليمحمد مؤدب و نويسندگاني
همچ��ون  ،راضيه تج��ار ،وجيهه علي
اکبري س��اماني ،ياسين حجازي،هادي
خورش��اهيان،علي اصغرعزت��ي پ��اک،
محمد رضا شرفي خبوشان ،موسوينيا،
محسن مؤمني ش��ريف و سارا عرفاني
حضور داشتند.
وجيهه س��اماني در گفتوگو با تسنيم
گفت :در ديدار ش��ب پنجش��نبه که با
جمع��ي نزديک به  30نفر برگزار ش��د
حاض��ران ب��ه فضاي کنون��ي ادبيات ،
عملکردها ،مش��کالت ،امور انجام شده
و برخي محاس��ن و معاي��ب کار بدون
سانس��ور و ب��دون روت��وش پرداختند.
وي گف��ت  :در ادام��ه جلس��ه بع��د از
صحبته��اي خانم تج��ار نوبت به من
رس��يد .بنده هم يک نکتهاي به نظرم
مه��م رس��يد ،آن هم در ح��وزه پخش
کت��اب دچار ضعف ش��ديد هس��تيم را
مط��رح کردم .م��ا در ح��ال حاضر در
تهران کتابهاي خودمان را س��خت پيدا
ميکنيم و در شهرستانها اين گله وجود
دارد که حتي بعضي وقتها کتابها بعد
از يکس��ال به دستشان ميرسد .من به
عنوان نويس��نده در ح��وزه نگارش کار
خ��ودم را ميکنم ول��ي در پخش دچار
يک مافياي پخش هستيم.ايش��ان در
اين زمينه در صحبتهاشان خطاب به
آقاي نيلي فرمودند :مس��ئله پخش رو
جدي بگيريد و در اين حوزه کار جهادي
انجام بدهيد.با توجه به نکتهاي که رهبر
انق�لاب در رونمايي کتاب فرنگيس به
آقاي سنگري فرمودند« :خانمها گوي
سبقت را از شما پيش گرفتند» من هم
به اين نکته اش��اره کردم و گفتم :ما در
دهه اخي��ر نويس��ندههاي توانمندي را
تربيت کرديم و اين رشد در نويسندگان
خانم نمود پيدا کرده است ولي با توجه
به اين امر امکانات و شرايط الزم براي
خانمها در اين عرصه کافي نيست.اين
خوب نيس��ت که ما به عنوان نويسنده
خان��م درگير س��از و کار نش��ري قرار
بگيريم که عمدت ًا دس��ت آقايان است.
در پايان هم جس��ارتي ک��ردم و گفتم:
ما از روز رونماي��ي کتاب فرنگيس که
محضر ش��ما رسيديم و ش��ما تعدادي
انگش��تر به بچههاي رسانه داديد و من
از آن روز خيلي ناراحت ش��دم که چرا
من توفيق دريافت آن را نداش��تم ،اگر
امکانش هست به خانمهاي جلسه هم
اين عنايت را داش��ته باشيد .در پايان با

تبرک ايشان انگشترها دريافت کرديم
و من با افتخار کتاب «خواب باران» را
به ايشان تقديم کردم.
تجار :مقام معظم رهبري از وضعيت
فعلي رمان رضايت دارند

راضيه تجار نويسنده نيز در گفتوگو با
فارس درباره ديدار جمعي از نويسندگان
با رهب��ر انقالب اظهار داش��ت :از نظر
بنده ديدار تعدادي از نويسندگان حوزه
انقالب اس�لاميو دفاع مقدس با رهبر
انقالب ديدار خوب و ثمربخش��ي بود.
وي در ادامه خاطرنش��ان کرد :در اين
دي��دار چهار نويس��نده زن و س��ايرين
نويس��ندگان م��رد بودند ک��ه اغلب با
شهرس��تان ادب همکار ب��وده و برخي
هم نويس��نده آزاد بودن��د .در اين ديدار
صحبتها و پيش��نهادهاي بسيار خوبي
از سوي نويس��ندگان معقول و کارساز
در حول محور ادبي��ات انقالب و دفاع
مقدس مطرح ش��د و افق و چشمانداز
تصوير ش��د.تجار با بيان اينکه مسايل
و مشکالت به شکل جدي و تخصصي
ارائه شد ،بيان کرد :جالب اينکه بيشتر
دغدغه محتوا در قالب خوب و حرفهاي
ساختارمند توصيه ميش��د تا در کارها
پياده شود.اين نويس��نده پيشکسوت با
اشاره به حضور نويسندگان نسل اول و
سوم انقالب گفت :از نويسندگان نسل
اول بنده در اين ديدار حضور داش��تم،
اما اغلب نويس��ندهها ،جوانتر بودند و
اين حضور نويس��ندههاي جوان نشان
ميده��د اين جريان در ح��ال بالندگي
اس��ت و افرادي هستند که ادامهدهنده
اين مس��ير باش��ند چرا که به افق دور
اش��اره ميش��د.اين نويس��نده با بيان
اينکه رهبر انقالب دوس��تدار رمان و
صاحبشناخت هس��تند ،گفت :پيشتر
صحبتهاي��ي مطرح بود تا جلس��هاي
برگزار ش��ود تا نويس��ندگان ،بخشي از
آثارش��ان را بخوانند ولي همين مبادله
افکار و تبادل نظر و رهنمودها کارس��از
اس��ت.وي در پاس��خ به اين سوال که
شما جز نويسندگاني بوديد که مواردي
را مطرح کردي��د ،توضيح داد :بله بنده
اولين نفر صحبت ک��ردم و مواردي را

دادگس��تری کل استان سیس��تان وبلوچستان آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواست و
ضمائم به آقای مجتبی کوهستانی فرزند محمد خواهان آقای سلمان لک زائی دادخواستی
به طرفیت خوانده آقای مجتبی کوهستانی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه مطرح که به
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709985410400350شعبه 4دادگاه عمومی
حقوقی شهرس��تان زاهدان ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1397/08/28ساعت  8:30صبح
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان – زهرا قاینی
آگه��ی ابالغ دادنامه م  /الف  858پرونده کالس��ه  ۹۷۰۹۹۸۸۱۶۲۸۰۰۰۹۰حوزه ش��ماره
( ۱۱۸ویژه حصر وراثت) ش��ورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر همدان
تصمی��م نهایی ش��ماره  ۹۷۰۹۹۷۸۱۶۲۸۰۰۸۲۸خواهان :آقای محم��د بیگلربیگیان فرزند
علی به نش��انی اس��تان همدان  -بازار حس��ین خانی  -باالتر از بانک کشاورزی خوانده:
آقای رضا طهماس��بی فرزند لطف اهلل به نشانی مجهول المكان خواسته مطالبه وجه چک
گردش��کار :خواهان دادخواستی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس
از ارجاع به این ش��عبه و ثبت و اجرای تش��ریفات قانونی ،قاضی شورا پس از مشورت با
اعضاء حوزه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل با استعانت از خداوند منان مبادرت
به صدور رأی می نماید« .رأی قاضی ش��ورا» در خصوص دادخواست اقای محمد بیگلر
بیگیان فرزند على بطرفیت آقای رضا طهماسبی فرزند لطف اله مبنی بر تقاضای رسیدگی
و ص��دور حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ  ۰۰۰/ ۰۰۰ /۲۸ریال بابت صدور
دو فق��ره چک به ش��ماره های  ۵۰۵۱۱۱مورخ  ۸ / ۱۱ /۹۶ب��ه مبلغ  ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۴ریال و
 ۵۰۵۱۴۲مورخ  ۱۸ / ۱۲ / ۹۶به مبلغ  ۰۰۰ / ۰۰۰ /۱۴ریال هر دو فقره عهده بانک انصار با
منظور نمودن هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای حکم
و نیز مطالبه خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه ،نظر به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان
و ارائه رونوشت مصدق از چکها و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال عليه و با عنایت به
اینکه وجود الشه چکها در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده بوده و خوانده على رغم
دعوت از طريق نشر آگهی در شعبه حاضر نشده و دلیل و مدرکی در جهت برائت ذمه خود
به این مرجع ارائه نکرده است ،لذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد
 ۵۰۲ ،۵۱۵ ،۵۱۹ ،۱۹۸و  ۵۲۲قانون آئین دادرسی مدنی و نیز مواد  ۳۱۳ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰و ۳۱۴
قان��ون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۰۰۰/ ۰۰۰ /۲۸ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  ۰۰۰ / ۸۲۲ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و
نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها  ۸ / ۱۱ / ۹۶و  ۱۸ / ۱۲ /۹۶لغایت اجرای
حکم توسط اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.
آگه��ی آقای آرمی��ن حاجی میرزایی فرزند عل��ی -2خانم ش��هال داوران فرزند مصطفی
،ب��ا توجه به اینکه طی پرونده کالس��ه  ،۹۷۰۵۶۸به اتهام تخريب  ،موضوع ش��کایت على
س��اعدی  ،تحت تعقیب این دادگاه می باشید به واس��طه مجهول المکان بودن و به استناد
ماده  394قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب  ۱۳۹۲به ش��ما ابالغ میگردد که در مورخه
97/9/13ساعت  ۹صبح  ،در جلسه دادگاه جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر این صورت
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م/الف 7498:مدیر دفتر شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری در سنندج محمدی
دادنامه پرونده کالس��ه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۴۸۰۰۸۹۵ش��عبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان

از قبيل اينکه جريان ادبيات داس��تاني
انقالب و دف��اع مقدس هوي��ت يافته
و الحم��دا ...پس از  ٤٠س��ال س��ترگ
ش��ده ،عن��وان کردم ،به ع�لاوه اينکه
بانوان فعاالنه خوش درخشيدند .اما در
مقابل بايد گف��ت که ترجمه ما ضعيف
اس��ت.تجار با تاکيد ب��ر اين مطلب که
بهترين آثار بايد ترجمه ش��ود ،تصريح
ک��رد :در کنار ترجمه باي��د به آموزش
توجه کرد ،نبايد فراموش کرد که نسل
بعد بايد پش��تيباني شود ،البته هدايت و
حمايتهاي حضرت آقا چشمگير است،
ولي در مقابل اين مس��ائل مس��ؤوالن
فرهنگي و دولتي ما س��کوت ميکنند.
وي گف��ت ،در نهايت عرض کردم که
اميدوارم مس��ؤوالن از شما تاسي کنند
و در ادام��ه از زبان دولتم��ردان درباره
ادبيات بش��نويم.اين نويس��نده با اشاره
ب��ه اينکه از نکات ديگ��ري که مطرح
کردم حماي��ت از انجمنها بود ،اضافه
کرد :حماي��ت از انجمنها مثل انجمن
قلم کارس��از اس��ت؛ چرا که تعدادي از
نويس��ندگان و ش��اعران عضو انجمن
قل��م هس��تند و حماي��ت از انجمنها
حماي��ت از اين اهالي قلم اس��ت.تجار
به س��خنان رهبر انقالب اش��اره کرد و
با تاکي��د بر اينکه ايش��ان هم از رمان
و خاط��ره اظهار رضاي��ت کردند ،بيان
داشت :مقام معظم رهبري هم در ادامه
طي سخناني فرمودند درست است که
ما طالب رمانهاي س��طح باالييم ولي
آنچه االن داريم بسيار خوب است.
داس�تان ،نباید موجب افس�ردگی و
دلمردگی مخاطب شود

مدی��ر مدرس��ه رمان شهرس��تان ادب
نیز ب��ا توصیف دیدار ب��ا رهبر انقالب
ب��ه نقل جمالتی از ایش��ان پرداخت و
گفت :معظمله ،جمالت دقیقی در باب
داستاننویسی بیان کردند؛ از آن جمله
اینکه داستان نباید موجب افسردگی و
دلمردگی مخاطب بشود.
علیاصغ��ر عزتیپ��اک در گفتوگو با
ف��ارس تصریح ک��رد :چندی��ن نفر از
نویس��ندگان در این جلس��ه حرف زدند
و وظیفه خود به عنوان نویس��نده عصر

انقالب اس�لامی و کاری که وظیفهای
که بر عه��ده دارند را بازگو کردند .آنها
چهره حرکتی را که ب��ا ایدههای نو ،و
آرمانخواهی دنبال میکنند در محضر
رهب��ر معظم انق�لاب ترس��یم کردند.
عزتیپ��اک ادامه داد :محور س��خنان
نویس��ندگان جوان حاضر در جلس��ه بر
گزارش از کارهایی بود که انجام دادهاند
و یا در حال انجامش هس��تند .دوستان
بیشتر برنامهها و ایدههایشان را مطرح
کردند و رویکردشان طرح پیشرفتها و
دس��تآوردها بود .توصیف حرکت رو به
جلو و نوش��تن از ایران ،ب��رای ایران و
تولید مت��ن امیدآفرین و گفتمانس��از
همطراز ب��ا ارزشهای ملهم از انقالب
اس�لامی از دغدغههای طرحش��ده در
این جلسه بود .همچنین ایراندوستی،
ارزشمندی زندگی انسان ایرانی و اّ
تقل
برای نش��ان دادن گون��های از زندگی
ایرانیان که در آن کار و زحمت عبادت
اس��ت و س��ازندگی و امید ب��ه فردای
بهت��ر موج��ب حرک��ت ،ج��زو مباحث
نویسندگانی بود که تالش کردهاند این
مس��ائل را در آثارش��ان منعکس کنند.
بهزعم نویسندگان حاضر در این جمع،
باید فضای س��یاه غالب بر آثار داستانی
معاصر را پش��ت س��ر بگذاریم و انسان
ایرانی مس��لمان را که مجاهدانه رو به
آینده دارد ،بسازیم .یکی از نویسندگان
حاض��ر در جلس��ه نیز گف��ت کار ما به
عنوان نویس��نده نه خل��ق کابوس که
ساختن رؤیاس��ت.وی افزود :ما درباره
وضعیت خودمان به عنوان نویسندگان
معتقد به آرمانهای انقالب اسالمی ،از
فعالیتهایی ک��ه انجام میدهیم حرف
زدیم و گزارش��ی از وضعیت ،برنامهها
و آثار منتشرش��ده در شهرس��تان ادب
ارائ��ه کردیم.رهبر انقالب با اس��تقبال
از فعالیتهای موسسه شهرستان ادب
و مدرس��ه رمان فرمودن��د« :کاری که
شهرس��تان ادب شروع کرده بسیار کار
مهم و ارزش��مندی اس��ت و باید ادامه
پیدا کند».
حضرت آیتاهلل خامنهای س��پس بیان
داش��تند« :حضور ش��ما در اینجا نشان
میدهد که اتفاق بزرگی در کش��ور در

سنندج ( ۱۰۳جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره  ۰۹۹۸ ۹۷۰۹۹۷۸۷۱۱۵۰شاکی:دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان سنندج  -دادستان به نشانی استان کردستان  -سنندج  -میدان
بسیج  -دادگستری شهرستان سنندج  -تلفن - ۰۸۷۳۳۲۲۷۲۰۰-۹ :کدپستی۶۶۱۶۹۳۴۹۱۱ :
متهمين .۱ :خانم گشین محمد پور فرزند سنجر  .۲آقای شمس اهلل لطف اله پور فرزند محمد
همگی به نشانی-س��نندج أس��اوله اولین کوچه روی تپه سر کوچه باالتر از مدرسه اتهام:
عبور از مرزهای غیرمجاز یا ممنوعه گردش��کار :به تاری��خ  ۱۳۹۷-۰۷-۰۷در وقت فوق
العاده ش��عبه  ۱۰۳کیفری در س��نندج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه
 ۹۷۰۴۵۵تحت نظر اس��ت .مالحظه می گردد با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده پرونده
مهیا صدور انشاء رای می باشد .لذا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
و تکیه بر ش��رف و وجدان به ش��رح ذیل اقدام به صدور رای م��ی نماید .رای دادگاه» در
خصوص اتهام آقای ش��مس اهلل لطف اهلل پور فرزند محمد و گشین محمدپور فرزند سنجر
دائر بر خروج غیر قانونی از مرز موضوع کیفر خواس��ت ش��ماره ۹۷۱۰۴۴۸۷۱۲۹۰۱۸۶۳
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج به تاریخ  ،۱۳۹۷-۰۴-۰۹دادگاه نظر
به اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش س��ازمان حفاظت اطالعات س��پاه و اظهارات
احدی از متهمین (ش��مس اهلل)  ،کیفر خواس��ت صادره ،عدم حضور متهمین جهت دفاع از
اتهام انتسابی علی رغم دو نوبت ابالغ در روزنامه و سایر قراین و امارات دیگر در پرونده
بزهکاری متهمین را محرز و مس��لم تشخیص داده و مستندا به ماده  ۳۴از قانون گذرنامه
هری��ک از متهمین را به تحمل  ۶ماه حبس تعزیری محک��وم می نماید .رای صادره غیابی
ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف  ۲۰روز
قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد.م/الف7500:
محمد کریمی دادرس شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری در سنندج
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید
حدود شش��دانگ عرص��ه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده دارای پالک
 6467فرعی از  -19اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد بخش شش ثبت علی آباد کتول
به مس��احت  226/07متر مربع ملکی آقای اس��داله فیوج کتولی فرزند حس��ینعلی ساعت
 9صبح روزس��ه ش��نبه مورخ  1397/8/15در محل وقوع ملک واق��ع درعلی آباد کتول ،
خیابان طالقای شمالی کوچه بوستان  30کوچه دوم بعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه
مجاوری یا هرش��خصی نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می
تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با
ذکر ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید
در غی��ر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی م��ی تواند بدادگاه مربوط مراجعه
و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تس��لیم نماید  .بدیهی اس��ت در
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد
نمود.م.الف51864 :
تاریخ انتشار:شنبه 1397/7/21
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید
حدود شش��دانگ عرص��ه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده دارای پالک
 7126فرعی از  -19اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول
به مس��احت  395/00متر مربع ملکی آقای علی اکبر اصغریان فرزند ابوالقاسم ساعت 9
صبح روز ش��نبه مورخ  1397/8/19در محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان
امام رضا کوچه عکاس��ی مژگان جنب شرکت حنانه بعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه
مجاوری یا هرش��خصی نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می

حال روی دادن است .ما این محصول
قیمتی و مطلوب (جمع نویسندگان) را
داریم .ما ب��ه جلو حرکت میکنیم .من
اگر بخواهم درباره رمان مطلوب انسان
ایرانی و جمهوری اسالمی حرف بزنم،
همی��ن چیزهای��ی را که ش��ما گفتید،
میگویم .حقایق جمهوری اس�لامی را
نشان بدهید ،تاریخ هست ،امام هست،
مجاهدته��ا هس��تند ،توفیقات بزرگ
هس��تند و البته گاه��ی تلخیهایی هم
هس��ت که باید گفته ش��ود .همه اینها
باید در کنار هم گفته ش��ود .نبایس��ت
فقط تلخی و یاس و سیاهی در رمانها
باشد .این سخنانی که این جمع گفت،
من هم اگر بخواهم بگویم همینها را
خواهم گفت .با وج��ود همه نگرانیها
که منش��ا آن درس��ت اس��ت ،تردیدی
در این نیس��ت که اتفاق��ات خوبی دارد
میافت��د .ش��ما رماننویس هس��تید و
مش��کالت را فهمیدهاید (اشاره داشتند
به سخنان نویس��ندگان) .حاال تصمیم
گرفتید برخالف آن تاریکاندیشیها و
س��یاهیها عمل کنید .این مهم است.
آن را دنب��ال کنی��د .حس��رت خوردن
درب��اره کار دیگ��ران و کارهای��ی که
نوش��تهاند و حرف زدن درب��اره آنها،
کار را پیش نمیبرد .بهتر اس��ت به کار
خودتان بپردازید .اینکه میخواهید کار
کنید یعنی اتفاقاتی در راه است».
ایش��ان در بخش دیگری از بیاناتشان
فرموند« :رمان بس��یار مهم است و این
قالب آنقدر اهمیت دارد که حتی برخی
اهال��ی ادبیات هم ب��ه آن توجه ندارند.
چه ابزاری بهتر از داستان برای شناخت
ی��ک ملت وجود دارد؟ اب��زاری بهتر از
داستان سراغ نداریم .اما توجه کنید که
رمان عالوه ب��ر اینکه باید قصه خوبی
بگوی��د ،باید خ��وب هم قص��ه بگوید.
از ای��ن رو به ابزار توج��ه کنید .چگونه
گفتن مهم اس��ت؛ خوب قصه بگویید.
رم��ان تصویرگر واقعیاتی اس��ت که با
هی��چ زبانی نمیتوان بیان کرد ،منتهی
در درجه اول باید جاذبه داش��ته باش��د.
درباره چگونه گفتن تامل کنید و به فن
داستاننویسی توجه داشته باشید».
ایشان با گالیه از برخی آثار که در آنها
هیچ نقطه روشنی نیست ،فرمودند« :این
موضوع پسندیدهای نیست .داستان باید
حکایت واقعیتهای افتخارآمیز باش��د.
تلخی هست ،ولی داستان نباید موجب
افسردگی و دلمردگی بشود .شما باید
این خال را پر کنید .نقاط قوت کار شما
این اس��ت که فهمیدهای��د باید حقایق
موجود در جمهوری اسالمی را در قالب
داس��تان بیاورید .الحمدهلل مش��غولید و
امیدوارم روز به روز پیش بروید».
ب��ه گفت��ه عزتیپ��اک ،رهب��ر انقالب
همچنین به اهمیت نش��ر نیز اش��ارات
مهمی داش��تند و فرمودن��د :کاری که
مجمع ناش��ران انقالب اسالمی انجام
میدهد ،کار بس��یار ارزش��مندی است.
امیدوارم با بهترین وجه دنبال شود.

اخبار
هشدار وزیر ارشاد نسبت به ترویج
تئاترهای «الکچری»

گ و ارش��اد اس�لامی نسبت
وزیر فرهن 
به ترویج تئاترهای «الکچری» هشدار
داد.به گزارش فارس ،موضوع تئاترهای
«الکچ��ری» ای��ن روزها س��روصدای
زیادی در فضای هنری کشور به پا کرده
ت
اس��ت .تئاترهایی که بعض ًا قیمت بلی 
آنها به بیش از  ۳۰۰هزار تومان میرسد
و عم ً
ال کمتر کس��ی توانایی خرید آن را
دارد .ش��اید بتوان گفت که این موضوع
از جایی آغاز شد که نظارتها بر قیمت
بلیتهای تئاتر کاه��ش یافت و همین
علت باعث افزایش سرسام آور بلیتهای
تئاتری ش��د .تئاترهایی ک��ه تهیهکننده
برخی از آنها مدیران س��ینمایی و هنری
کشور هستند!  .سیدعباس صالحی وزیر
گ و ارش��اد اسالمی که این روزها
فرهن 
 ۲کارت زرد از مجلس ش��ورای اسالمی
دریاف��ت ک��رده اس��ت ،در واکن��ش به
اینگونه تئاترها در تازهترین توییت خود
نوش��ت« :تئاتر الکچری تیر خالص به
این هنر مردمی است .اداره کل هنرهای
نمایش��ی با هماندیشی و همیاری خانه
تئات��ر ،حریم صحن��ه را از آن مصونیت
دهد».
تدوین سریال  ۱۵۰قسمتی
حکایتهای کمال آغاز شد

کارگ��ردان مجموع��ه تلویزیون��ی
حکایتهای کم��ال گفت :از دوش��نبه
 ۱۶م��رداد تدوین این مجموعه توس��ط
محسن توکلی و ش��ادی شایان فر آغاز
شد تا همزمان با ضبط ،کار مراحل فنی
مجموعه نیز انجام شود .قدرت اهلل صلح
میرزایی کارگردان سریال  150قسمتی
“حکایته��ای کم��ال” در گفتوگو با
می��زان ،در ارتب��اط ب��ا رون��د تولید این
مجموع��ه گف��ت :از اوای��ل مردادماه با
ساخت دکور در شهرک سینمایی غزالی
تصویرب��رداری این مجموعه آغاز ش��د
تاکنون دو ماه ضبط داشتیم که بیش از
 30درص��د این مجموعه تصویربرداری
شده است.وی درباره دکور این مجموعه
اظهار ک��رد :خانهها ،محلهها و گذرهای
دهه  40در دکور این مجموعه دیدهشده
ک��ه  90دک��ور در ش��هرک س��ینمایی
ساختهش��ده اس��ت ب��ه همی��ن دلی��ل
بیش��ترتصویربرداری ای��ن مجموعه در
ش��هرک س��ینمایی غزالی و حدود 20
درصد نی��ز در اطراف تهران خواهد بود.
صل��ح میرزایی بابیان اینکه تدوین اولیه
این سریال از شهریورماه آغاز شده افزود:
از دوشنبه  16مرداد تدوین این مجموعه
توسط محسن توکلی و شادی شایان فر
آغاز شد تا همزمان با ضبط ،کار مراحل
فنی مجموعه نیز انجام شود.گفتنی است
ی کمال به تهی��ه کنندگی
حکایته��ا 
محسن ش��ایان فر اقتباسی از رمانی به
همین نام نوشته محمد میرکیانی است
که در آن قهرمان داستان نوجوانی به نام
کمال است  .این مجموعه تلویزیونی که
روایتی از دهه  ۴۰با ساختاری اپیزودیک
است در سیما فیلم تولید می شود.

تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با
ذکر ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید
در غی��ر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی م��ی تواند بدادگاه مربوط مراجعه
و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تس��لیم نماید  .بدیهی اس��ت در
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد
نمود.م.الف51873 :
تاریخ انتشار:شنبه 1397/7/21
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
پرونده کالسه  240/5/97حوزه پنجم شورای حل اختالف بخش مالرد بتصدی امضا کننده
اعضاء ش��ورا تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر پروندهع به
شرح ذیل مبادرت به صدور گزارش اصالحی مینماید/خواهان:اقای رضا تیموری صومعه
علیابه نش��انی مارلیک خیابان دکترحسابی ک نس��ترن یک پالک 48واحد/8خواندگان-1:
ش��کور قلی پور مجهول المکان نش��راگهی صورت گرفته -2اقای احمد اکبرپور به نشانی
سراس��یاب خیابان بهاره گلستان  5پ/64گزارش اصالحی در خصوص دعوی اقای رضا
تیموری صومعه علیا به طرفیت -1شکور قلی پور-2احمد اکبرپوربه خواته تقاضای الزام
خواس��ته به خوانده تنظیم ند رس��می توجها به محتویات پرنده رسمی و تالش به حصول
صلح و س��ازش بین طرفین دعوی مبنی براینکه مق��رر گردید اقای احمد اکبرپور ملزم به
تنظیم س��ند رسمی خودرو به ش��ماره انتظامی ایران 374- 21ط 86شدند و بااقای رضا
تیموری صومعه علیا کلیه مراحل را طی کنند و اقای تیموری 2تاش��اهد به ش��ورا معرفی
کردند و اظهارات خود را مکتوب نمودند که ماش��ین را اقای تیموری خریداری کرده اند و
اقای احمد اکبرپور حاضر به رفتن دفتر خانه ای در مالرد می باشند و همکاری و مساعدت
خواهند کردتااقای تیموری به س��ند ماش��ین خود برسند و نسبت به شکور قلی پور اگهی
ص��ورت میگیرد تا مدعی دیگری پیدا نش��ود و کلیه مراحل را طی خواهند کرد ش��ورا به
استناد ماده  178و  184قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  14آیین نامه اجرایی و ماده 189
برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مبادرتن به صدور گزارش اصالحی می نماید که
نس��بت به طرفین و قائم مقام قانونی انها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه به موقع
به اجرا گذاشته خواهد شد1247/.
م الف قاضی مجتمع شورای حل اختالف شهرستان مالرد حسینعلی زاده
ابالغ وقت رس��یدگی/پرونده کالس��ه  690/1/97آگهی پیوس��ت براب��ر مقررات در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار منتش��ر و نس��خه ای از آن جهت درج در پرون��ده قضائی به این
شعبه ارسال گردد.وقت رسیدگی مورخ  97/8/29ساعت 9صبح /خواهان :هوشنگ برجی
خوانده :بهمن ازاد دوست نوع خواسته :مطالبه
 /مدیر دفتر شعبه  1شورای حل اختالف مالرد  1248الف م
خواهان احمدرضا مرادی لنبر دادخواستی تحت عنوان مطالبه علیه خوانده عبداله حیدریان
گلس��تان تقدیم ش��ورای حل اختالف حوزه  10نموده که پس از ثبت وقت رسیدگی مورخ
 97/9/17س��اعت  11صبح تعیی��ن ،به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت و
مس��تفاد از ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیر
االنتش��ار آگهی شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع به دفتر شورا مراجعه و ضمن
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر شود.م/الف  1954شماره پرونده598 10/97 :
حوزه  10شورای حل اختالف شهرستان قدس

