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اخبار
جشنواره داستان انقالب
در جستوجوي انسان انقالب

منيژه آرمين دبير علميدهمين جشنواره
داستان انقالب درباره رويکرد اين جشنواره
ادبي به موضوع انقــاب گفت :به نظرم
انقالب اسالميايران کليتي است که بايد
شناخته شود .ما بايد جايگاه انسان را در اين
رويداد مشخص کرده و به اليههاي وجودي
او پي ببريم .در جشنواره داستان انقالب هم
اين رويکرد مورد توجه قرار دارد .به گزارش
مهر ،وي افزود :تجربه دوره قبلي جشنواره
داســتان انقالب نشــان داد خوشبختانه
داستان انقالب طيف گستردهتري از سوژه
را شامل ميشود و تنها محدود و منحصر
به ســالهاي  ۵۷و  ۵۸نيست .در واقع دو
عنصر زمان و مکان در داســتانها توسعه
يافتهاند و اين اتفاق باعث شده سوژهها و
قصههاي بهتري از دل رخداد انقالب خلق
شوند .نويســنده رمان «شانزده سال» بر
دسترسي کنوني به منابع و اسناد تاريخي
براي پرداخت بهتر به موضوعات انقالب
اسالميايران توسط نويســندگان جوان
تاکيد کرد .دهمين جشنواره داستان انقالب
فروردين  ۹۷همزمان با هفته هنر انقالب
در حوزه هنري برگزار ميشود.
موضعناصرملکمطيعيدرقبال
حواشي برنامههايشدرسيما

اميــر علي ملک مطيعــي در پي پخش
نشدن مصاحبههاي پدرش از تلويزيون،
در يادداشتي که در اختيار ايسنا گذاشت،
تاکيــد کــرد« :نخســت اينکــه ناصر
ملــک مطيعــي پس از پخش نشــدن
مصاحبههايش در رسانه ملي ،هيچگونه
نظر ،صحبت و مصاحبهاي در اين مورد
نداشته اســت و موضعش سکوت است.
نکته بعد اينکه هيچگونه فيلمياز پشت
صحنه اين برنامهها توسط ملکمطيعي و
نزديکانش در فضاي مجازي منتشر نشده
است .دوســتان عزيز در فضاي مجازي
توجه داشته باشند که ناصر ملک مطيعي،
هيچگونه فعاليتي در دنياي مجازي ،اعم
از اينســتاگرام ،کانال تلگرام و ...ندارد.
اخيرا جوابيهاي براي يک روزنامه منتقد،
در صفحه اينســتاگرام منتسب به پدر،
منتشر شده است که کذب محض است
و به ناصر ملک مطيعــي هيچ ارتباطي
نــدارد ».وي درپايان نســبت به پخش
برنامههاي وعده شده در تلويزيون ابراز
اميدواري کرده است.

مراسم توديع حسين انتظاميمعاون سابق امور امور مطبوعاتي ظهر امروز با حضور سيدعباس
مطبوعاتي و اطالعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالميدر محل
اسالميو معارفه محمد سلطانيفر معاون جديد اين معاونت در تهران برگزار ميشود.

آثار راهيافته به «عمار» در بخش داستاني و انيميشن اعالم شد

ش مســتند نيز در هفته جاري اعالم
دبيرخانه هشتمين جشنواره مردميفيلم «عمار» ،يافته به بخ 
آثار راه يافته به بخش مسابقه داستاني ،انيميشن و ميشوند .هشتمين دوره جشــنواره مردميفيلم
موشنگرافيک اين جشنواره را اعالم کرد.آثار راه «عمار» از ششم الي  ۱۵دي ماه برگزار ميشود.

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با مدير مرکز طرح و برنامه سيما ،برنامههاي سينمايي تلويزيون را بررسي ميکند

خالقیت؛ راهکار پایان «گفتوگومحورهای تکراری»
«هفت» به آنتن تلویزیون برمیگردد

گــروه فرهنگ و هنر« :شــهر فرنــگ»« ،هفت»،
«ســينمادو»« ،چشم شــب روشــن»« ،شبهاي
شفاهي»« ،کافهفيلم»« ،سينماگونه»« ،سينمايک»،
«سينماسالمت» و برخي ديگر ،تنها بخشي از مجموعه
برنامههايي هستند که از افزايش تمايل صداوسيما به
پرداخت جدي به موضوع سينما حکايت ميکنند .اما
ايــن برنامهها تا چه اندازه از تنــوع الزم براي جذب
مخاطب برخوردارند؟ آيا اين برنامهها کيفيت محتوايي
الزم را در شيوههاي آگاهيبخشي ناظر به مسائل روز
سينماي ايران و جهان ،دارا هستند؟ به کارگيري عنصر
خالقيت در فرم و محتواي برنامههاي سينمايي سيما تا
چه اندازه مورد توجه برنامهسازان قرار دارد؟
حذف همپوشانيهاي مزاحم

اگرچه نفس حرکت تلويزيون به سمت پوشش دادن
مسائل سينما و آگاهيبخشــي به مخاطبان در اين
حوزه حائز اهميت و ارزش اســت اما به نظر ميرسد
که با افزايش تعداد اين برنامهها ،بخش قابل توجهي از
آنان دچار همپوشاني شده باشند .اين اتفاق ،موضوعي
است که دســتکم دوتن از ســردبيران و مجريان
برنامههاي فعلي يعني اکبر نبوي و محمود گبرلو در
گفتوگوي قبلي «عصر ايرانيان» بدان اذعان نموده
و ابراز اميدواري کردند که اين مشکل با تدبير مديران
سيما برطرف گردد .به همين جهت به سراغ مدير مرکز
طرح و برنامه سيما رفتيم تا علت اين همپوشانيها و
وجوه مثبت و منفي آن را جويا شويم .دکتر عبدالکريم
خيامي ،در پاســخ به اين ســوال که آيا وجود چنين
همپوشانيهايي را تاييد ميکند يا خير ،گفت« :قبال
همپوشانيها خيلي بيشتر بود .اما چند هفتهاي است که
جلساتي برگزار شده و با کمک سه شبکه اصلي که اين
جنس برنامهها را نمايش ميدهند ،سياستهاي جديد
و خط مشيهاي سيما در حوزه سينما تدوين ،نهايي و
ابالغ شده است .عالوه بر خط مشي عموميما در قبال
سينما ،تقسيم کاري هم صورت گرفته است».خياميدر
مورد اين که اين تقسيم کار تا چه حد جزئي و مصداقي
است ،گفت« :در اين تقســيم کار ماموريتهاي هر
برنامه از هم تفکيک نشده بلکه کال در مقوله سينما
و مقوالتي از اين دست که هنري و اجتماعي هستند،
هيچگاه نميشود مسائل را صددرصد از هم جدا کرد
و کامال مستقل ديد .يک بخشهاي مشترکي ديده
شده اســت .حداقلي از همپوشاني اشکالي ندارد ولي
خوشــبختانه در ســري جديد تکرار مکراراتي که در
رويکردها و طرح موضوعات هست کمتر شده است».
خالقيت عنصر فراموششده

ت برنامههاي خود
با اين حال خود برنامهسازان ،ماموري 
ششمين محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده
با عنوان «آقاي نادر» با حضور چهرههايي چون حجت
االســام پژمانفر ،حجت االسالم قائم مقامي ،گلعلي
بابايي ،رضا برجي ،محسن مومني شريف ،عليرضا قزوه،
حميد داوود آبادي و بسياري از عالقمندان ايشان ،عصر
ديروز در نخلستان مرکز فرهنگي رسانهاي اوج برگزار
شد .به گزارش فارس ،حجت االسالم والمسلمين سيد
محمد قائم مقاميدر ابتداي جلسه سخنان خود را با درود
به شهدا که يادگاران انقالب هستند آغاز کرد و گفت:
من اين نکته را بگويم ،سخن گفتن درباره افرادي که
به دوستي خداوند ميرسند خوب نيست .از سوي ديگر
دوســتان خدا بايد رياضت بکشند و عليرغم ميلشان
بايد سخن گفت و سر شخص را خداوند فاش ميکند.
مدتهاست آقاي طالبزاده را اينگونه ميشناسم ،او
فردي است که از انقالب درک عميق و روشنفکرانه از

آگهی حصر وراثت آقای عبداله شــهرت شاوردی نام پدر مونی بشناسنامه 1890125237
صادره از شــادگان درخواستی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که پدرش مرحوم مونی شــهرت شــاوردی بشناسنامه  8637صادره از شــادگان در تاریخ
 1392/5/10در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات
فوق -2 .هادی بشناسنامه  13454متولد  1356/4/10و کد ملی  1899120051صادره شادگان.
 -3ماضی بشناســنامه  13455متولد  1365/4/10کد ملی  1899120068صادره شادگان-4 .
ضاحی به شناســنامه  13456متولد  1357/3/30و کد ملی  1899120076صادره شادگان-5 .
حسین به شناسنامه  221متولد  1363/1/16و کد ملی  1899546022صادره شادگان -6 .علی
به شناسنامه  6581متولد  1365/8/10و کد ملی  1899806318صادره شادگان -7 .یوسف به
شناسنامه  18754متولد  1367/9/22و کد ملی  1899925015صادره شادگان -8 .معصومه به
شناسنامه  13457متولد  1358/12/20و کد ملی  1899120084صادره شادگان -9 .فاطمه به
شناسنامه  1890426423متولد  1376/8/3صادره شادگان .شهرت همگی شاوردی (فرزندان
متوفی)  -10منهیه شــاوردی بشناسنامه  17008متولد  1332/12/1و کد ملی 1898389055
صادره شادگان (همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای غالمرضا شــهرت شــاوردی نام پدر حنظل بشناســنامه 2605
صادره از شــادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که
مادرش مرحوم صفیه شهرت علی زاده دشتستانی بشناسنامه  78صادره از شادگان در تاریخ
 1394/4/18در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات
فوق -2 .وداد بشناســنامه  8438متولد  1355/6/30و کد ملی  1898303649صادره شادگان.
 -3نهضت بشناســنامه  286متولد  1358/1/3کد ملی  1899437827صادره شادگان -4 .ندا
به شناســنامه  1160متولد  1359/6/30و کد ملی  1899446222صادره شــادگان -5 .هاجر
به شناســنامه  2087متولد  1364/10/10و کد ملی  1899764380صادره شادگان -6 .رباب
به شناســنامه  1890039365متولد  1368/8/25صادره شــادگان -7 .زینب به شناســنامه
 1890158003متولد  1370/7/1صادره شــادگان .شــهرت همگی شاوردی (فرزندان متوفی)
 -10حنظل شاوردی بشناسنامه  9متولد  1326/1/3و کد ملی  1899679431صادره شادگان
(همســر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک
ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ
ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی مزایده مــال غیرمنقول  -نوبت دوم در خصوص پرونده 960334شــعبه دوم متمرکز
اجراي احکام (حقوقي) سنندج له محمد رئوف صادقی و علیه ایوب قادری مبنی بر محکومیت به
پرداخت مبلغ  ۱۲/ ۵۵ ۱۹۷/۴۰۳/۵ریال در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در

را گفتوگو در حوزههاي کالن و راهبردي سينما مطرح
ميکنند و اين بدان معناست که اتفاقا همپوشانيهاي
موجود ،نه تنها حداقلي نيستند بلکه اساسيتر به نظر
ميرسند .اغلب اين برنامهها ،در قالب گفتوگومحور
تهيه شــده و با دعوت از کارگردانان و تهيهکنندگان
و مديران ســينمايي از حيث محتوا نيز ،خطوط خاص
مشــابهي را مثل مسائل صنفي و نظري سينما دنبال
ميکنند .دکتر خياميدر پاسخ به اين مسئله تاکيد کرد:
«بخشــي از اين همپوشاني ناگزير است نميشود چرا
که مقوالت سينما را مستقل از هم ديد .مديريت سينما
را نميتوان جداي از تهيهکنندگان يا تهيهکنندگان را
جداي از کارگردانان ديد .ارکان بيستوچندگانه سينما
کامال درهمتنيدهاند ».اگرچه اين درهمتنيدگي ،واقعيتي
است که نميتوان از آن چشم پوشيد اما به نظر ميرسد
که ميتوان از آن فرصت ساخت و با بهکارگيري عنصر
خالقيت به طراحي برنامههــاي متنوعتري پرداخت.
اگر اين پاســخ را که درهمتنيدگي مقوالت سينمايي
مانع از حذف همپوشــانيهاي مزاحم است ،صحيح
بدانيم ناگزيريم بپذيريم که برنامههاي سينمايي سيما
نميتوانند چيزي بيش از تاکشوهاي طوالني و بعضا
کسالتبار باشند .حال آن که همين برنامهها بايد بتوانند
الاقــل مخاطب کودک و نوجوان را نيز به ســينماي
مخصوص و مطلوب خودشان متصل نمايند يا دستکم
مطالبه وجود چينين سينمايي را رد آنها ايجاد کنند.
فقط دو نوع برنامه!؟

مدير مرکز طرح و برنامه ســيما ،در ادامه با تقســيم
برنامههاي سينمايي تلويزيون به دو دسته توضيح داد:
«ما در اين حوزه دو نوع برنامه داريم .بخشي از برنامهها

بر محور پخش فيلم هستند مثل برنامه سينماسالمت
در شبکه سالمت يا برنامه سينمايک که به انتخاب فرد
ميهمان ،فيلميپخش شده و بعد خود آن ميهمان به
نقد و تحليل آن ميپردازد .اين دســته برنامهها هدف
و ماموريت متفاوتي دارند .ما براي سياستگذاري ،به
ايــن بخش ورود نکردهايم اما برنامههاي نوع اول که
وارد مســائل مديريت سينما و مسائل صنفي و گيشه
و امثالهم ميشــوند .تعداد کمتري دارند که براي اين
دسته سياســتها و ابالغيه نوشته شده است .اساسا
برنامههاي پرمخاطبتر و جديتر هم همين دســته
اولند ».وي در ادامه در مورد چند برنامه خاص در اين
حوزه توضي داد« :البته گاهي ممکن است موضوعات
برنامهها يکي باشــند اما رويکردها و اصطالحا اپروچ
برنامه متفاوت باشد .در مورد برنام ه شبکه دو و چهار،
فکر نميکنم مهمانان يا انتخاب موضوعات و رويکردها
شبيه هم باشند .چهار معموال در زمينههاي نظريتر
ورود ميکند و شبکه دو بيشتر به موضوعات مديريتي
ميپردازد ».اگرچه اين مســئلهاي است که با بررسي
برنامهها ميتوان به کموکيف اين ادعا بيشتر پي برد.
با اين حال به نظر ميرســد که عدم ورود مصداقي و
جزئينگرانه به توليد برنامههاي سينمايي سبب شده
تا جاي برنامههاي جذاب و تاکشوهاي تخصصي در
حوزههايي چون نويسندگي و مسائل سينماي اقتباسي،
خال ژانر در سينماي کشــور و مانند اينها در جهت
ذائقهسازي و ايجاد مطالبه در عموم تماشاگران بيش
از پيش خالي باشد.
تفکيک ماموريتها مقدم ه ایجاد همافزایی

خياميضمن تاييد اين مشکالت ،درباره راهکارهاي حل

آن از جمله وجود جلساتي مشترک ميان برنامهسازان
ايــن مجموعهها کــه پيشتر برخي از آنــان نيز در
گفتوگو با «عصر ايرانيان» از اين پيشنهاد استقبال
کرده بودند ،گفت« :اين پيشنهاد ،پيشنهاد خوبي است و
بايد اجرايياش کرد .البته در مورد برنامههاي نوع اول،
ما ،در سطح مديران شبکهها و بعضا مديران گروهها به
عالوه برخي صاحبنظران سينمايي ،جلسه مشترک
برگزار کرديم .با اين حال اين پيشنهاد ،راهکاري است
که به نظرم بايد اجرايي گردد».دکتر خياميدر پاسخ به
اين سوال که باتوجه به مخاطب کم سينما در مقايسه با
مخاطب تلويزيون ،چه ضرورتي براي ساخت اين تعداد
برنامه در حوزه سينما وجود دارد ،توضيح داد« :به هر
حال وظيفه خود را ما حمايت از سينماي ملي ميدانيم.
البته در تعريف سينماي ملي اختالف نظراتي هست.
ولي اصل آن يعني سينمايي که سازگار با هويت ملي
ما باشد بايد حمايت شود .البته اين بدان معنا نيست که
همه فيلمهاي سينمايي مثال در تبليغات تلويزيوني ،بايد
به طور عليالسويه مورد حمايت قرار بگيرند بلکه اين
به معناي حمايت از ســينماي ملي به معناي عام آن
است .از سوي ديگر ،سينما ممکن است مخاطب وسيع
و فراگيري به اندازه تلويزيون نداشته باشد و واقعا هم
ندارد ولي همان مخاطبان محدود ،نوعا کساني هستند
که ميتوانند در محيط اطراف خود موثر باشند .آنها
مخاطبان منفعلي نيستند خصوصا سينماروهايي که با
انديشه سينما را دنبال ميکنند ».وي اضافه کرد« :تعدد
عوامل مشترک توليد ميان سيما و سينما ،مسئله ديگر
است .کارگردانان و نويسندگان سينمايي بسياري در
تلويزيون کار ميکنند و از اين جهت دغدغهها ميتوانند
به صورت مشترک پيگيري شوند».
هفت برميگردد

خيامــيدر پايان ضمن تاييد اين خبر که تلويزوين در
تدارک برنامههاي سينمايي جديدي در آستانه جشنواره
فيلم فجر اســت در مورد بازگشــت برنامه سينمايي
هفت به آنتن گفت« :گفتوگوهاي آن انجام شــده
و فقط الزم اســت خواهش کنيم کساني که درگير
موضوع سينما هستند ،اجازه دهند که موضوع برنامه
«هفت» در محيطي کارشناســان ه پيش رفته تا بتواند
کمکحال سينما باشــد ».وي در پاسخ به اين که آيا
مجريکارشــناس هفت تعيين شده يا نه اعالم کرد:
«طبيعتا تعيين رويکردها ،محتوا و آيتمها نســبت به
مجري در اولويت است .گزينههايي مطرحند اما فعال
تصميميگرفته نشــده .تصميم ما درباره هفت فعال
آسيبشناسي برنامههاي قبلي است ولي برنامه داريم
که هفت روي آنتن برگردد».

مراسم تجليل از نادر طالبزاده با حضور جمعي از چهرههاي فرهنگي برگزار شد

زبان نادر خدا

حقيقت انقالب دارد؛ روشنفکري از ذات دين است .رضا
برجي در بخش ديگر مراسم گفت :سخن گفتن اينجا
سخت است ،من سالهاست شــاگرد نادر طالبزاده
هستم .اما اين بزرگداشت خيلي دير برگزار شد؛ وقتي
نادر در سارايوو ميدويد يا در گراجده که تنها گروه در
سارايوو بود .حسين دهباشي در بخش ديگري از مراسم
درباره تعاريفي که از طالبزاده ارايه ميشود گفت :من
راجع به آنچه همه ميشناسيم قصد تعريف ندارم ،چه
رزمنده ،چه از غرب برگشته؛ وجهي که ايشان را نادر
ميکند به عنوان انسان ،تواضع ،خشوع ،سخاوتمند در
ارايه امکانات به جوانان و اســتفاده از نام ايشان براي

برنامه سازي و ...نکات ارزندهاي است .بيژن نوباوه در
ادامه اين مراسم طي سخناني ابراز داشت :خداوند به
نــادر طالبزاده لطف کرده و مناعــت طبع به او داده
اســت؛ در هنر مهمترين عنصر تعهد است ،جمع ما
کساني هستند که از طريق هنر روح تعهد را انتقال دهد.
زبان آويني و نادر زبان خداست .وي با تاکيد بر اينکه در
جامعه هنري دستمان خالي است ،متذکر شد :مخالفت
عام با تفکر اسالميدر جامعه هنري ديده ميشود ،اما
ماندگاري هنر بسيار مهم است .نادر طالبزاده در بخش
ديگر مراسم با تشويق حضار به روي سن آمد و محبت
هنرجويان و مدعوين را پاسخ گفت و تاکيد کرد :برايم

حق صندوق دولت می باشد  .با عنایت به ضمانت آقای محمد صدیق مفاخری در پرونده مذکور
و عدم انجام تعهد ملک معرفی شده از سوی تامبرده به مشخصات ذیل به مزایده گذاشته می
شود  .ملک به نشانی  :تپه پیر محمد کوچه سرچشمه کوچه فرد پالک  ۹به شماره ثبتی ۲۷۶۸
اصلی بخش سه سنندج به مساحت قبل از تعریض ۳۱/۱۴۳متر مربع و بعد از تعریض ۴۰/۱۰۲
متر مربع و به مســاحت اعیانی همکف  ۱ ۷/۰۲متر مریع و زیر زمین ۵/۱۹متر مربع سرویس
بهداشتی داخل حیاط ۲۴/۱۳متر مربع  .ارزش ملک :
عرصه پس از تعریض به مساحت 4/102بهای هر متر مربع به ریال 000/250/9ارزش کل به
ریال 009/200/947
طبقه همکف به مساحت 7/102بهای هر متر مربع به ریال 000/050/154
زیــر زمین به مســاحت 5/19بهای هر متــر مربع بــه ریــال 000/000/1ارزش کل به ریال
000/500/19ســرویس بهداشتی به مساحت 24/13بهای هر متر مربع 000/000/2ارزش کل
به ریال 000/480/26
تاسیسات موجود بهای هر متر مربع به ریال 000/000/35ارزش کل به ریال 000/000/35
در نتیجه ارزشــی کل ملک فوق در این تاریخ برابر است با 000/230/182/1ریال (یک میلیارد
و یکصد و هشتاد و دو میلیون و دویست و سی هزار ریال ) بر آورد و قیمت گذاری می شود
 .مزایده در روز چهارشــنبه 20/10/96ساخت و 10تا  ۱۱به مزایده گذاشته می شود  .طالبیین
مــي توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کســب مجوز از اجــراي احکام حقوقي از مال مورد
مزایده بازدید بعمل آوړند و پیشنهاد خود را کنیا روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسي
خواهد بود که باالتړين قيمت راړوز برگزاري مزایده بپردازد و في المجلس مبلغ  % ۱۰قیمت
پیشنهادي را به دادگستري واریز نماید .و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقي قیمت
را بجهت ملک مزایده با تمام بدهیها و تخلفات مربوط به شهرداری ،دارایی غیرمجاز فروخته می
شود و این اجرا هیج اجرا قابل بدهی ها نداشته و صرفا در صورت مازاد مبلغ محکوم به ،بدهی
ها از طریق این اجرا قابل پرداخت می باشد .
دادورز شعبه دوم متمرکز اجرای احکام مدنی سنندج
دادنامه پرونده کالســه  ۲۴۰۰۶۶۲ه ۰۹۹۸۸۷ه ۹شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان
سنندج تصمیم نهایی شماره  9609978752400203خواهان :آقای کورش رحیمي فرزند عباسی
به نشاني کردستان -سنندج خ امام خمیني ک شــاهد  ۵پ 26ت  09183731307خوانده :آقای
اسماعیل شریف پور فرزند یونس به نشاني کردستان  -سنندج مجهول المکان گردشکار  :در
مورخه فوق در وقت فوق العاده شعبه  4شورای حل اختالف سنندج پرونده کالسه  950688تحت
نظر اســت و جلسه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و شورا پس از بررسی اوراق و
محتویات پرونده با استعانت از خدای متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید  .رای
شــورا در خصوصی دعوی خواهان کورش رحیمی فرزند عباسی به طرفیت خوانده اسماعیل
شریف پور فرزند یونس بخواسته مطالبه مبلغ  000/000/28ریال بابت خسارت وارده به خودرو
برابر نظریه کار شناسی به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی از
طــرف خواهان با این توضیح که با خودرو خوانده تصادف کرده و خوانده مقصر اصلی بوده
که برابر نظریه کارشناســی مبلغ  ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال خســارت به خودرو پراید به شماره پالک
67ج491ایران  51به انضمام هزینه های دارســی و کار شناسی از خوانده مطالبه نموده است
خوانده با ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه ای نیز

ســخت بود برخي از صحبتها را بشنوم ،اين جشن
انقالب است و تحولي در جهان شکل گرفت و من هم
در اين ميدان بودم .من مرهون مرحوم والدينم هستم.
پايان بخش ششــمين اوج هنر ،کيک تولدي بود که
هنرجويان نادر طالبزاده از جمله شمقدري ،دهباشي
براي سالروز تولدش تدارک ديده بودند ،طالبزاده پس
از خاموش کردن شمعها تقدير شد.

اخبار
کتابخانه ملي به
سالن مطالعه تبديل شده است

مهشــيد برجيــان معــاون اداره کل
اطالعرســاني کتابخانه ملي در برنامه
گفتگوي فرهنگي راديو گفتوگو گفت:
به دليل عدم وجود کارکرد مناســب در
کتابخانههاي ســطح شهرهاي کشور،
کتابخانــه ملي از کارکــرد اصلي خود
فاصله گرفته و به يک ســالن مطالعه
تبديل شــده است .به گزارش مهر ،وي
گفت :آنچه که بيش از واسپاري نشريات
بــه کتابخانه ملــي از اهميت برخوردار
اســت ،کارکرد کتابخانه ملي در زمينه
خدماترســاني به پژوهشگرهاست .در
کتابخانه منابعي گردآوري ميشــود که
ممکــن اســت در کتابخانههاي ديگر
وجود نداشته باشد و محققين ميتوانند
از اين منابع بهرهمند شوند.
تحقق راهبردهاي حفظ قرآن
با کمک دانشگاهها و مساجد

رئيس مرکز امور قرآني ســازمان اوقاف
با اشــاره به ظرفيتهاي موجود براي
تربيت حافظ قرآن گفت :دانشــگاههاي
علوم و معارف و فرهنگيان ،مساجد ،بقاع
و مؤسســات قرآني ظرفيتهاي خوبي
هستند که براي تحقق راهبردهاي حفظ
بايــد از آنها بهره گرفــت .به گزارش
فارس ،حجتاالســام ســيدمصطفي
حسيني در نشست ستاد حفظ قرآن کريم
اين ســازمان که باحضور نماينده ولي
فقيه و رئيس سازمان اوقاف و جمعي از
مسئوالن و صاحب نظران قرآني برگزار
شد با بيان اينکه آزمون سراسري حفظ
و مفاهيم قرآن کريم دهم اســفندماه با
مشارکت معاونت قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اســاميو مرکز امور
قرآني ســازمان اوقاف در سراسر کشور
برگزار خواهد شــد ،گفــت :اين آزمون
ملي در  26رشــته و  420نقطه و حوزه
امتحاني دهم اسفندماه در سراسر کشور
برگزار خواهد شــد و ثبتنام اين آزمون
از  18آذرماه آغاز شــده و تا  30ديماه
از طريق سايت اين آزمون ادامه خواهد
داشت.
اعتقاد به نبوت ،سرمنشاء
وحدت اديان آسماني

حجتا ال ســا م
و ا لمــــــسلمين
مـــــحمدحسين
مـختاري ،رئيس
دانشــگاه مذاهب
اســاميبا بيان اينکــه همانطور که
در قرآن کريم آمده اســت ،ما به تمام
پيامبران اولوالعزم و در بين آنها حضرت
عيسي (ع) اعتقاد داريم ،اظهار کرد :قرآن
يکي از مولفههاي اعتقادي مسلمانان را
در اين ميداند که عــاوه بر اعتقاد به
نبوت نبي مکرم اســام (ص) ،بايد به
نبوت عامه پيامبران نيز اعتقاد داشــته
باشــند .وي در گفتوگو با ايسنا ادامه
داد :اين امر ميتواند سرمنشــاء وحدت
بين اديان آسماني باشــد ،گرچه ما به
انجيل فعلي اعتقاد نداريم و معتقديم که
دست بشر در آن وارد شده ،اما در اصل
ما به انجيل تحريف نشــده که از سوي
عيسي مسيح (ع) آمده اعتقاد داريم ،چرا
که همان شــعاري را ميدهد که ساير
پيامبران بر آن اهتمام داشتهاند.

ارانه نداده اســت و خواهان اظهار می دارد که در اصل خســارت وارده  45250000ریالی که با
بیمه خودرو خوانده مبلغ  ۱۷۰۰۰۰۰۰ریال را دریافت کرده و تقاضسای ما بقی  ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال
نموده اســت لذا شورا با توجه به نظریه کار شناسی که مصون از ایراد واعتراض مانده دعوی
خواهان را وارد دانســته مســتندا به مواد  ۱۹۸و  515و  519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  ۷۷۵۰۰۰۰ریال
هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعالم می نماید ودر خصوص هزینه کار شناسی با
توجه به اینکه در خسارت وارده لحاظ و محاسبه شده است لذا مستندا یه ماده  ۱۹۷قانون آیین
دادرســی مدنی حکم بر بی حقی را صادر می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت ۲۰
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه شورا می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی
ظرف مهلت  ۲۰روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج
می باشد.م/الف2867:
شعبه 4شورای حل اختالف سنندج
اگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم راضیه کمار مکربي فرزند امین
خواهان آقاي میالد رحمتی دادخواستي به طرفیت خوانده راظیه کمار مکربی به خواسته مطالبه
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609988752400349شعبه چهارم
شوراي حل اختالف شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگي مورخ  03/11/1396ساعت 09:00
تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسي مدني به ت مجهول
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یافت نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي
مي گردد تا خوانده ظرف یاد ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خ نی دادخو آستتسوییسمانم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در
دادگاه حاضر گردد.م/الف2868:
شعبه 4شوراي حل اختالف سنندج
تشخیص مطالبات شرکت ورشکسته «روشنک صنعت کردستان (سهامی خاص) به شماره ثبت
 2122ب ه استناد ماده  463قانون تجارت و ماده  30قانون امور تصفیه و با بررسی مدارک و
مستندات ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ،نتیجه تشخیص مطالبات به شرح زیر
اعالم میشود -1 :بانک سپه  :مبلغ  7242933508ریال (هفت میلیارد و دویست و چهل و دو
میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پانصد و هشت ريال) مورد پذیرش امور تصفیه قرار
گرفته و مازاد بر آن رد میشــود -2 .آقای محمدرضا سلیمی  :مبلغ  50000000ريال (پنجاه
میلیون ريال) مورد پذیرش امور تصفیه است -3 .آقای پیمان علیرضایی :مطالبات ایشان مورد
پذیرش امور تصفیه قرار نمیگیرد -4 .آقای یداهلل بدخشان  :مطالبات پذیرفته نمیشود اما رهن
ملک در قبال وامهای اخذ شده محرز است -5 .خانم شهین نافعی  :مطالبات پذیرفته نمیشود
اما رهن ملک در قبال وامهای اخذ شده محرز است -6 .آقای توفیق گویلی  :مطالبات پذیرفته
نمیشود اما رهن ملک در قبال وامهای اخذ شده محرز است -7 .خانم فرناز معتضدی  :مطالبات
ایشان مورد پذیرش امور تصفیه قرار نمیگیرد .این نظریه برابر مقررات مواد  35و  36قانون امور
تصفیه ورشکستگی ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه عصر ایرانیان ،در
دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ،شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج قابل اعتراض میباشد.
ناظر تصفيه :عبداهلل ناصري مدير تصفيه :بيژن خزدوزي

