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اخبار
از مظلوميتهاي حضرت زهراست
که مراسم فاطميه بگيريم اما خطبه
ايشان را نخوانيم

سعيد جليلي نماينده مقام معظم رهبري در
شوراي عالي امنيت ملي در جمع مسئوالن
تعدادي از هياتهاي مذهبي سراسر کشور
با تاکيد بر اهميت کار به موقع و انجام وظيفه
صحيح ،گفــت :مهمترين ويژگي «مومن
انقالبي» اين است که بداند چه کاري را چه
زماني و چگونه بايد انجام دهد؟ جليلي ادامه
داد :بر اين اساس هياتهاي مذهبي نيز بايد
بدانند در چه برههاي ،چه کاري را بايد انجام
دهند .وي با تاکيد بر اينکه يکي از مصاديق
اين خطاب ايشان هياتهاي مذهبي هستند،
گفت :يکي از مظلوميتهاي حضرت زهرا
سالم ا ...عليها کمتوجهي به خطبه معروف
ايشان اســت ،کما اينکه ممکن است در
بسياري از هياتها مراسم فاطميه به خوبي
برگزار شود ولي يک بار هم خطبه ايشان
خوانده نشود .جليلي اظهار داشت :حضرت
زهرا سالم ا ...عليها در اين خطبه ميفرمايند
که خداوند امر به معروف و نهي از منکر را
«مصلحت عمومي» براي يک جامعه قرار
داده ،لذا نميشود مراسم فاطميه گرفت ولي
به اين آموزهها بيتوجه بود.
«تنها ميان طالبان»
در شهر اتميروسيه

ســيزدهمين جشــنواره بينالمللي سينماي
ارتدوکس «ميتينگ» در شهر ابنينسک روسيه
در حال برگزاري اســت .در اين جشنواره که
به موضوعات کودکان ،خانواده و مفاهيم ديني
ميپردازد پنج فيلــم ايراني حضور دارند .اين
جشنواره هر ساله از طرف کليساي ارتدوکس
روسيه برگزار ميگردد و مدير آن نيز راهبهاي
به نام مادر سوفيا است .فيلم سينمايي «يک
روز طوالني» به کارگرداني بابک بهرام بيگي،
فيلم سينمايي «آبجي» به کارگرداني مرجان
اشرفي زاده مســتند «پاپلي» به کارگرداني
مهدي زمانپور کياسري ،مستند «شام آخر»
به کارگرداني محمد قانع فرد و مستند «تنها
ميان طالبان» به کارگرداني محســن اسالم
زاده نمايندگان ايران در اين جشنواره حصور
دارند .محسن اسالم زاده درباره اکران «تنها
ميان طالبان» در اين جشنواره گفت« :با اينکه
ســاعت پخش بسيار بد و فيلم بدون ترجمه
روســي بود ولي مخاطبان تا آخــر کار ما را
همراهي کردند و پس از آن حدود نيم ساعت
هم پرسش و پاسخ داشتيم .بحثها هم به اين
دليل بود که حرف فيلم جديد است و سوالها
همانهايي بود که دو سال پيش بعد از اولين
اکران در ايران از من ميپرسيدند ».اوبنينسک
در جنوب غرب مســکو و يکي از مهمترين
شهرستانهاي علميروســيه است که اولين
نيروگاه هستهاي در جهان در مقياس بزرگ
توليد برق در اين شهر ساخته شده است.

گروه فرهنگ و هنر« :من همان فيلمسازى هستم
که در شــب ســى و دومين جشــنواره فيلم فجر
براى آن که دولت شــما در برابر گروههاى فشــار
آســيب نبيند ،به فشار مسئوالن مجبور به انصراف
از دريافــت جوايز فيلمم شــدم ،فيلــم «عصبانى
نيســتم»!» اين جملهاي است که رضا درميشيان،
کارگردان فيلم «عصباني نيستم» ،نام ه سرگشاده
ديروزش به رئيس جمهور را با آن آغاز کرده است.
وي مبتني بر اين اقدام خودخواسته ،حاال به دنبال
مطالبات معاملهاي اســت که به زعم خود با دولت
«تدبير و اميد» کرده است.

وجود دارد ،اما جريان حواشي و پيگيريها ،نشان
ميدهد که فيلم «عصباني نيستم» و اعتراضات
کارگردان آن« ،رضا درميشيان» مورد توجه اين
پايگاه خبري انگليسي قرار دارد.
فشار از پايين با کمک BBCفارسي

چانهزني از باال

در روزهاي اخير به دنبــال اعالم خبر غيرمنتظره
تاريخ نهايي براي اکران فيلم توقيف شده کارگردان
«النتوري» مورخ  25بهمنماه ،حواشــي حول و
حــوش اين فيلم مجددا روي موج رســانهاي قرار
گرفت .رضا درميشيان که در صفحه شخصي خود
در اينستاگرام ،به طور مستمر از پيگيرياش براي
اکــران اين فيلم خبر ميداد ،دوهفته پيش در کنار
عکســي از حضورش در ميان جمعي از نمايندگان
مجلس به همراه ابراهيم داروغهزاده ،معاونت نظارت
و ارزشيابي سازمان سينمايي ،نوشت« :در مجلس
شوراى اسالمى؛ همراه با نمايندگان مردم؛ همچنان
به دنبال نمايش قانونى «عصباني نيســتم»!» اين
رويه پس از  4ســال از گذشت توقيف فيلم ،نشان
دهنده اصــرار اين کارگردان بر اکران فيلمش بود.
موضوعي که چرايي آن همچنان در ميان بخشي از
اهالي سينما و مخاطبان آن مورد سوال است.
قولهاي غيرقابلعمل

با اين حال به دنبال اعالم خبر اکران ،چهارشــنبه
گذشته ،درميشيان که اکران فيلمش را در سينماها
انتظار ميکشــيد ،در پست ديگري از عدم نمايش
فيلمش خبر داد .وي با انتشار يک تصوير از سندي

که طبق مذاکرات انجامشــده ،تاريخ قطعي اکران
ايــن فيلم را  25بهمن ماه ســال جاري ذکر کرده
بــود و در پــاي آن امضاي ابراهيــم داروغهزاده،
عليرضا رضاداد و منوچهر شاهسواري ديده ميشد،
نوشت« :متاسفم كه مسئوالن سينمايى به پروانه
نمايش ،تعهد و امضاى خودشــان پايبند نيستند.
امروز قرار بود «عصبانى نيستم!» اكران شود ولى
باز نگذاشــتند! تا اين لحظه هيچ كدام از مسئوالن
ســينمايى حتى پاســخگوى من هم نيستند! به
امضاها دقت كنيد ».اما ابراهيم داروغهزاده ،معاون
نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي نيز در پاسخي
توئيتري به مريم زهدي ،خبرنگار بيبيسي فارسي
که با بازنشــر توئيت درميشيان ،از کموکيف ماجرا
جويا شده بود ،از مشکل پخشکننده فيلم خبرداد.
وي تصويري از مصاحبه سخنگوي شوراي صنفي
نمايش با ايســنا را منتشــر کرد که در آن نوشته
شــده بود« :از آنجا که مؤسسه پخش فيلميران از
پخش و اکران اين فيلم انصراف داده اســت ،بايد
پخش کننــده جديدي معرفي و روال اداري آن در

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالميپيگيري شود .هر
فيلميبراي اکران در سينماها بايد پخش کننده خود
را به سازمان ســينمايي معرفي کند و چون درباره
فيلم عصباني نيســتم پروانه ثبت شده در شورا به
نام موسسه پخش فيلميران است بايد پخش کننده
جديد معرفي شــود تا پس از طي مراحل در مورد
مقرر اکران شود».
«بليت» وسط بحث ،به توئيتر پيوست

اما در ادامه پرســش و پاسخ توئيتري مدير نظارت
و ارزشيابي سازمان سينمايي با خبرنگار بيبيسي
فارسي ،صفحه رســمي«دفترپخش بليت» که به
نظر ميرســد در همين مقطــع و به همين علت،
فعاليت خود را آغاز کرده است ،به بحث وارد شد و از
جايگزين شدن اين پخشکننده و طي شدن مراحل
کســب مجوز اکران خبر داد .این مباحثه توییتری
با پیگیری داروغهزاده از اسامی مدیرعامل و روابط
عمومی این شرکت پخش فعال خاتمه یافته است.
گذشته از شبهاتي که درمورد اين مباحثه توئيتري
يک مدير ســينمايي با خبرنگار بيبيسي فارسي

اين مســئله در کنار تالش درميشيان براي ادامه
حاشيهسازيهاي بيسابقه از فيلمش ،پرسشها
و ابهامات زيادي را مطرح کرده اســت .درحالي
که جريان تعامالت نشــان ميدهد که ســازمان
سينمايي واقعا قصد اکران اين فيلم حاميفتنه را
دارد و مســائل صنفي و طي شدن مراحل طبيعي
اخذ مجــوز را مانع اکران اعالم کرده اســت اما
کارگردان فيلم اکران شده «النتوري» اصرار دارد
که مسئله عدم اکران با وجود تمام همراهيها از
جاي ديگري ناشــي ميشود .درميشيان نامهاش
به حســن روحاني را اين طور به پايان برده است:
«آيا در شرايطى که حضرتعالى مدام از حق سوال،
حق انتقاد ،حق اعتراض و حق شــهروندى سخن
مىگوييــد بايد فيلمــم را پــس از چندين و چند
دفعه سانســور باز هم تکه تکــه کنم؟ من و ديگر
سينماگران مستقل در حســرت تحقق شعارهاى
انتخاباتىتــان به هنر و نگاهتان به عرصه ســينما
هســتيم .فضاى امنيتى در عرصه فرهنگ و هنر
در شان سينماى ايران نيســت .جناب آقاى دکتر
روحانــى! من دو بار به «تدبير و اميد» راى دادهام،
اما بىنهايت نااميدم ».اگرچه شايد قولهاي خارج
از عرف انتخاباتي ،علت شکلگيري اين مطالبات
در برخي چهرههاي خاص باشــد اما از سوي ديگر
تالش براي تحت فشــار قرار دادن و ايجاد موج و
هجمه براي يک فيلم تاريخ مصرف گذشــته ،در
کنار حمايتهاي سابقهدار بيبيسي فارسي از اين
فيلم ،ســواالت حل نشده بسياري را باقي گذاشته
است .آيا درميشــيان به اين سواالت پاسخ خواهد

طیبه سیاوشی ،تماشاي «عرق سرد» را براي اصالح قانون خروج زنان از کشور مفيد دانست

رئيس سازمان سينمايي درباره سينماي استراتژيک در برنامه جامع سينما توضيح داد

وقتي «عرق سرد» به مجلس خط ميدهد!

بايد دست حوزه هنري و سازمان اوج را ببوسيم

يک عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسالميبا
اشاره به طرح مجلس براي اصالح قانون گذرنامه
و تســهيل برخي موارد خروج زنان از کشور بدون
داشتن اذن همسر ،به همکاران نماينده خود پيشنهاد
کرد به تماشاي اين فيلم بنشينند و نسبت به رفع
خالءهاي قانوني در اين زمينه اقدام الزم را انجام
دهند .طيبه سياوشــي در گفتوگو با ايسنا ،اظهار
کرد :موانع زيادي بر سر راه تصويب اين طرح وجود
داشت و البته مخالفين طرح هم زياد هستند اگرچه
ي شرعي آن قوي نيست .وي افزود :فراکسيون
مبان 

ابالغ اجرائیه حســین اســدیان در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ
میشــود که پرونده کالســه  19/950329منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ
 229/270/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول
که بر اســاس شاخص تورم بانک مرکزی توســط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت
هزینه دادرســی به مبلغ  6/602/850ريال و حق الوکاله وکیل بمبلغ  6/702/480ريال در حق محکوم
له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا مراتب فوق طبق مواد  119-11-9قانون اجرای احکام
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده
خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل
اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید..
مدیر دفتر شعبه  19دادگاه حقوقی مشهد 59602

زنان کار خود را در اين زمينه انجام داده و پيگير اين
است که اين طرح هر چه زودتر در کميسيون امنيت
ملي به تصويب برسد .ما به دنبال اين هستيم که
براي زنان نخبه علمي،ورزشي و فرهنگي امکاني
فراهم کنيم که اگر همسرانشــان اجازه خروج از
کشور براي حضور در رويدادهاي علمي ،فرهنگي
و ورزشي را به آنها ندادند آنها بتوانند با اجازه دستگاه
ذيربط اعزام شــوند و در غيــر اين صورت مراجع
صالحه مثل دادســتان در مدت کوتاهي نسبت به
صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام کند .سياوشي
خاطرنشان کرد :در مواردي برخي آقايان مبالغي پول
از فدراسيونها دريافت کردند و به همسرانشان اجازه
خروج از کشــور دادند اين در واقع سوء استفاده از
حقي است که قانون براي مردان پيشبيني کرده
است و طبيعتا در شــرايط عادي خانواده مشکلي
به وجود نميآيد .اين عضو کميســيون فرهنگي
مجلس با اشاره به فيلم «عرق سرد» که با همين
مضمون تهيه شده ،گفت :اگر دستاندرکاران اين
فيلم به دنبال اصالح اين رويه هستند به آنها توصيه
ميکنيم نمايندگان را براي اکران خصوصي فيلم
دعوت کنند .اين امر باعث ميشــود نمايندگان با
خالءهاي قانوني در اين زمينه آشنا شوند و نسبت
به اصالح قانون تسريع شود.

محمدمهدي حيدريان رئيس سازمان سينمايي
در برنامه «ســينمادو» گفت :نگاه ما به سينما
اين اســت که فيلمهاي ســينمايي ماموريت
اصليشان ســرگرمکنندگي نيست .دسته اول
محتواست و دســته دوم موارد فني و هنري و
دسته سوم جذابيت اســت .اينها پارامترهايي
است که يک فيلم خوب ميتواند داشته باشد.
وي درباره مطلب تهيــه کننده «التاري» نيز
توضيح داد :التاري هر ســه پارامتر را داشت و
فيلميبود که به موضوعات اصلي پرداخته بود
به همين دليل هم انتخاب شد .درباره آن مطلب
نقل شده ،همان زمان هم آقاي رضوي به من
گفت و من هم به ايشــان گفتم اين جمله طنز
است .قطعا ما براي سينما اهدافي داريم و هيچ
مالحظهاي در گفتن آن نداريم .فرهنگ بدون
سياست نيســت و سينما هم جزيي از فرهنگ
اســت .وی ادامــه داد :داوري و هيات انتخاب
از يک ســري افراد تشــکيل ميشود که يک
سري معيارهايي را به آنها ميگوييم .وي درباره
سينماي اســتراتژيک گفت :سينماي اجتماعي
بايد مســائل مهم و استراتژيک داخل جامعه را
شناســايي کند و به آنها به خوبي بپردازد .يک
بخش از سينماي راهبردي را بخش خصوصي

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید کاظم فاضل زاده فرزند سید حسین خواهان محدثه
ســجادی دادخواســتی به طرفیت خوانده سید کاظم فاضل زاده فرزند سید حسین به خواسته طالق
به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985113900965
شعبه  5دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد( 44خانواده سابق) ثبت و وقت
رسیدگی و استماع شهادت شهود مورخ  1397/1/15ساعت  10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهــی میگردد 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.
در ضمن ظرف یک هفته از تاریخ چاپ ابالغ نســبت به تعرفه داور واجد الشــرایط در دادگاه حاضر
شوید.
مدیر دفتر شعبه  5دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد( 44خانواده سابق) 59764

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیهم رهام – علیرضا و روزبه شهرت همگی
حسینی کارگر که مجهول المکان می باشند ابالغ میگردد چون وفق اجرائیه صادره از شعبه  17دادگاه
حقوقی مشهد بهمراه سایر محکوم علیهم سوسن قندهاری – نسرین حسینی کارگر – پریوش بابازاده
خراسانی – مریم حسینی کارگر -سید مرتضی حسینی کارگر و سید مجتبی حسینی کارگر محکوم
به -1پرداخت اجرت المثل از نیمی از مبلغ ذکر شده در نظریه کارشناسی (نیمی از مبلغ 995/000/000
ريال ) به نسبت سهم االرث خود بعنوان اصل خواسته -2پرداخت اجرت المثل نیمی از مبلغ ذکر شده
در نظریه کارشناسی نیمی از مبلغ  719/550/000به نسبت سهم االرث خود بعنوان اصل خواسته و
پرداخت خســارت تاخیر تادیه و خســارات دادرسی در حق محکوم له مرادعلی خاکشور و نیم عشر
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  17دادگاه حقوقی مشهد 59601

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه -1محمدرضا گلدوست -2فتح اله هدایتی
مقدم که مجهول المکان می باشــد ابــاغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977503701029
صادره از شعبه  161در پرونده شماره  161/960625محکوم علیه ها متضامنا محکوم اند به پرداخت
مبلغ  35/000/000ريال بابت  1فقره چک به شماره  292623به تاریخ  96/6/30عهده بانک صادرات
و مبلغ  1/895/000و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  96/6/30تا یوم االدا که بر اساس
نرخ تورم بانک مرکزی که در اجرای احکام محاســبه می گردد در حق محکوم له جواد تربتی گاه و
نیم عشــر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه
اقــدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصدی امور دفتری  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59763

ابالغ دادنامه .بدین وســیله در اجرای دســتور ماده  73و تبصره ذیل ماده  302قانون آیین دادرسی
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و پیرو آگهی قبلی به فیض اله جودی طومار اغاج فرزند
احمد فعال مجهول المکان ابالغ میشود که در مورد دعوی حسین بور میرزایی لوخی فرزند محمدحسن
به طرفیت شــما در پرونده شماره  29/960322به موجب رای شــماره  9609977577901048به
حکم بر تایید و اثبات فسخ قرارداد مبایعه نامه شماره  54870که اعمال حق موصوف قبال و بموجب
اظهارنامه مورخه  96/4/18به خوانده اعالم گردیده و نیز محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 788/242
ريال بعنوان هزینه های دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر
و اعالم مینماید در حق خواهان محکوم شــده اید مفاد رای برای یک بار به وســیله انتشــار آگهی به
شما ابالغ میشود  .تاریخ نشر آگهی تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل
واخواهی در همین دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  29دادگاه حقوقی مشهد 59599

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهدی جواد کیوری
خواهان مهدی تقوی دادخواســتی به طرفیت خوانده مهدی جواد کیوری به خواسته مطالبه وجه دو
فقره چک بشــماره  347479بمبلغ  50/000/000ريال عهده بانک صادرات ایران و شــماره 375800
بمبلغ  50/000/000ريال عهده بانک صادرات ایران مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالســه  9609987504000746شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/12/28ساعت  8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59762

ابالغ وقت دادرسی کالسه پرونده  29/960863 :وقت رسیدگی  97/2/3 :ساعت  8:30خواهان  :اکبر
خاموش گو فرزند حســن خوانده  :رضا فارســی فرزند علی -مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  29ارجاع گردیده و
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه
به تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی مراتب را یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور
به هم رساند .
دفتر شعبه  29دادگاه حقوقی مشهد 59600

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به فریبا خوراهه عباس اباد که مجهول المکان می باشد
ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره از شعبه  167در پرونده کالسه  960504به موجب دادنامه شماره
 9609977504000808مــورخ  1396/8/28صادره از شــعبه  167محکوم علیه ضمن صدور حکم
بــر اثبات وقوع عقد بیع مبایعه نامه مورخ  1392/12/15و حکم بر الزام خوانده بحضور در دفترخانه
اسناد رسمی و تنظیم سند اتومبیل به شماره پالک جدید  288-36س  55جدید و قدیم  493-42ج 84
بــه نام خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ  1/320/000ريال بابت هزینه
دادرســی در حق خواهان+نیم عشــر دولتی پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر
عهده محکوم علیه می باشــد  .بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له یا ابــاغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی

نميتواند ورود کند و به همين بعضي ارگانها
در اين بخش ورود پيدا ميکنند .البته بعضيها
نســبت به اين موضوع نقد دارند که به نظرم
حرفهاي ژورناليســتي است؛ هر کسي بتواند
هر نوع امکاني براي سينما فراهم کند تا بتوانيم
موضوعات مختلف را که در صدر آن ،مســائل
راهبردي قرار دارند بســازيم ،حتما اســتقبال
ميکنيم .بنابراين بايد دست سازمان سينمايي
اوج ،حــوزه هنري و ديگر نهادها و ارگانهايي
را که در ســينما ورود ميکنند ببوســيم زيرا
ســينماگران کشــور بايد فيلم بسازند و حرف
خودشــان را بزنند .رئيس ســازمان سينمايي
ادامــه داد :نيازمند حمايتهاي جانانه توســط
ارگانهايي که در هدف با فيلمهاي استراتژيک
همسو هستند ،هســتيم .اتفاقا ضعف سينماي
استراتژيک ايران در همين بخش است؛ سينما
قلههايي دارد که براي رســيدن به آن نيازمند
امکاناتي است و بدون آن امکان رسيدن به قله
وجود ندارد .البته ه مه سينما ،سينماي راهبردي
نيست و بخشــي از راس هرم را تشکيل داده
است اما به هر حال نياز است بيشتر ديده شود
زيرا تاثير و قوت سينما در پناه همين امکاناتي
که در اختيار قرار ميگيرد ،وجود دارد.

اخبار
شعر ،انسان به پايان خط رسيده را
دوباره اميدوار ميکند

وزيــر فرهنــگ و
ارشاد اسالميگفت:
در لحظههــاي
خاصي که انســان
فکــر ميکنــد به
پايان دنيا رســيده ،با يک شــعر يا يک
بيت ،دريچههاي جديدي براي زندگي
پديد ميآيد .به گزارش روابط عموميو
اطالع رســاني وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،سيدعباس صالحي در دومين
محفل شبهاي شعر تهران افزود :همه
نجواهاي عاشــقانه وقتي اوج ميگيرد،
زبان شــعر پيدا ميکند .شــعر فرصت
عشــقورزي و بيان عاشــقانه اســت.
وي ادامه داد :جوهــره مدنيت و تمدن
فرهنــگ و جوهره فرهنــگ تفکرات
اســت و فرهنگ و تمــدن را در طول
تاريخ شــعر نگه داشته است .ايرانيت ما
در طول تاريخ به شــعر متصل است و
همه جهان ما را به شــعر و شاعرانمان
ميشناسند .بخش بزرگي از اتصال ما با
جهان از طريق شعر است .وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،گفت :وقتي ميخواهيم
فرهنگ  ١٤٠٠ساله بعد از اسالم را پيدا
کنيم ،شعر بهترين وسيله است .عرفان،
فلسفه ،اخالق و تربيت و هرچيزي که به
حکمت و فرهنگ ايراني مربوط است ،در
شعر جاي ميگيرد .شعر ،دايره المعارف
فرهنگ ايراني است.
ابراز پشيماني دبير جشنواره فيلم
فجر از ناديده گرفتن «فيلشاه»

دبير جشــنواره فيلم فجــر ،درباره تعلق
نگرفتــن جايزه به فيلمهاي مســتند و
انيميشــن حاضر در جشــنواره گفت :با
اين کــه جايزه ويژه دبيــر در آئيننامه
جشــنواره ملي فيلم فجر وجود ندارد و
قرار دادن آن موجب ايجاد حواشي است
اما چون امسال مسئله مستند و انيميشن
بود ،بعيد بود که حساســيتي ايجاد شود.
داروغهزاده ،در گفتوگــو با اکبر نبوي
در برنامــه ققنوس گفــت :از اين که از
فرصت جايزه ويژه دبير استفاده نکردم و
حساسيتهاي آن را به دوش نگرفتم و
انيميشن «فيلشاه» و مستندهاي حاضر
ديده نشدند ،پشيمانم.
شبيجاييجشنوارهتجسميفجر
چال 

دبير دهمين جشنواره تجسميفجر با اشاره
به نبود مکان ثابت براي اين جشنواره بيان
کرد که ظرفيتهاي ايــن رويداد هنري
آنچنان که هست ديده نميشود .مجتبي
آقايي دبير دهمين جشنواره تجسميفجر
درباره نبود مکان مناسب و ثابت براي ارايه
آثار در جشنوارههاي تجسميفجر به مهر
گفت :جشنواره تجسميفجر اگرچه جوان
اســت اما با چالشهاي جدي روبروست.
وي ادامــه داد :ايــن نهال که  ۱۰ســال
پيش کاشته شد با توجه به ظرفيتهايي
که هنرهاي تجسمياز آن برخوردار است
نسبت به باقي رشتهها تنوع و تکثر بيشتري
دارد اما مجال بروز و ظهور ندارد.

در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد
اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه
و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59761
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به بشــرا دریس که مجهول المکان می باشــد ابالغ
میشــود طبق اجرائیه صادره از شــعبه  167در پرونده کالســه  960473به موجب دادنامه شماره
 9609977504000740مــورخ  1396/8/6صــادره از شــعبه  167محکوم علیه محکوم به حضور
در دفترخانه اســناد رسمی و تنظیم ســند خودرو پراید سواری جی تی ایکس ای مدل  1386بشماره
انتظامی 243-24ب  33به نام خواهان در حق محکوم له می باشــد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد  .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشار آگهی
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59760
محکوم له  :فاطمه ربانی پور محکوم علیه  :جمال نجاریان
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به جمال نجاریان که مجهول المکان می باشد ابالغ میشود
طبق اجرائیه صادره در پرونده کالســه  960090به موجب دادنامه شــماره 9609977504100423
مورخ  1396/5/24صادره از شعبه  169محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  50000000ريال بابت
اصل خواسته و مبلغ  1430000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق
محکوم له می باشــد پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می
باشد  .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره
یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار
درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  169شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59759
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به علی اکبر نوروزی که مجهول المکان می باشد ابالغ
میشود طبق اجرائیه صادره در پرونده کالسه  950924به موجب دادنامه شماره 9509977504101243
مورخ  95/11/30صادره از شــعبه  169محکوم علیه محکوم بــه پرداخت مبلغ  30/000/000ريال
بابت بخشــی از اصل خواسته و مبلغ  300/000ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت  95/10/14لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شــاخص تورم در
حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر دولتی می باشد  .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم
اجــرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعی
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده
 9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشار
آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصــورت واحد اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور شعبه  169شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59758

