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اخبار
ناشران متخلف از شرکت در
نمايشگاه کتاب محرومند

هومان حســنپور ،مدير کميته ناشــران
داخلي سي و يکمين نمايشگاه بينالمللي
کتاب تهــران ،در گفتوگو بــا خبرنگار
فرهنگي باشــگاه خبرنگاران پويا ،درباره
زمان ثبت نام ناشــران داخلي گفت :ثبت
نام ناشران هفته آينده آغاز خواهد شد .وي
در پاســخ به اين پرسش که سال گذشته
حجم تخلفات در نمايشگاه کتاب تهران
باال بود ،مهمترين تخلف هم به موضوع
قاچاق کتــاب اختصاص داشــت ،آيا در
تغييرات آييننامهاي براي اين موضوع و
کاهش تخلفات فکري کردهايد؟ گفت :ما
پيشــنهادات خاص خود را ارائه ميدهيم،
تصميم با شــوراي سياستگذاري است،
سال گذشته حجم تخلفات آنقدر زياد است
که ما  200حکم صادر کرديم .اگر بيشتر
هم سختگيري ميکرديم احکام صادره
بيشتر ميشد .حسنپور افزود :ناشراني که
سال گذشته حکم محروميت از شرکت در
نمايشگاه کتاب تهران دريافت کردهاند ،به
هيچ وجه امکان ثبتنــام در اين دوره را
نخواهند داشت.
عوامل جشنواره عمار
به عیادت «ننه عصمت» رفتند

گروه فرهنگ و هنر :نظام عمران شهري
از يــک جوهر ،و يک قالــب و صورتي
برخوردار اســت و اين مســئله به نظام
عمران شهري در شهرهاي اسالميهم
اختصاص نــدارد و همه جا همين قاعده
جاري اســت .جــان و روح نظام عمران
شهري را آن ساختار فکري و ارزشياي
تشکيل داده است که نظام عمران شهري
را جهت ميدهد .اين ساختار به اصطالح
ايدئولوژيــک نظام عمران شــهري که
به وســيلۀ فقه اسالم تبيين شده چندي
است که موضوع سلســله دروس خارج
فقه آيتا ...اراکي دبيرکل مجمع جهاني
تقريب مذاهب تحت عنوان «نظام عمران
و شهرسازي اسالمي» قرار گرفته است.
در ادامه بخشي از جلسه سي و هشتم اين
سلسله دروس را ميخوانيد.
ادامه بررســي رنگهــا از نگاه هنر
اسالمي

مطلب شانزدهم از مطالب عمران شهري،
بحث رنگ اســت .بيان شد که از منابع
ديني؛ آيات کريمه قرآن و روايات ،استفاده
ميشود که بعضي رنگها از ساير رنگها
مطلوبيت بيشــتري دارنــد .در رابطه با
رنگهاي سفيد و سبز بحث کرديم که
مطلوبيتشــان از مجموع ادله استفاده
ميشود .در رابطه با رنگ قرمز هم روايات
متعددي داريم که در موارد متعدد شــيء
قرمزرنگ ،مطلوبيت شــرعي پيدا کرده
است .اينها را که در کنار هم ميگذاريم
به اين ديد اجمالي ميرســيم که از نظر
شرع ،اين رنگ هم ،رنگ مطلوبي است.
موارد اين رنگ را در بحث پيش آورديم،
اختصاراً يکــي کاخ ياقوتي قرمزرنگ در
بهشــت ،ديگري درخت ياقوتي قرمز در
بهشت و ديگري بنا شدن کعبه بر روي
يک ســنگ قرمز است .دو مورد ديگر را

تقدس برخي مکانها ،ذاتي است

اهداي ۱۱۰هزار جلد کتاب به مناطق
کمبرخوردار

کتابهاي اهدايي  ۳۵ناشر عضو انجمن
فرهنگي ناشــران کتاب کودک و نوجوان
و پخش گسترش در قالب «طرح اهداي
۱۱۰هزار جلد کتاب» به نهاد کتابخانههاي
عموميکشور تحويل خواهند شد .به مهر،
نهاد کتابخانهها اين کتابها را همانند ۳
ســال قبل در کتابخانههاي روســتايي و
مناطق کم برخــوردار توزيع خواهند کرد.
منصور جام شير رئيس کارگروه هفته کتاب
انجمن فرهنگي ناشــران کتاب کودک
و نوجــوان اعالم کرد :يکي از برنامههاي
مهم انجمن که از سال  ۱۳۹۳کليد خورد،
طرح اهداي  ۱۱۰هزار جلد کتاب به نيت
نام نامياميرالمومنين حضرت علي(ع) به
مناطق روستايي کم برخوردار کشور است.
در قالب اين طرح ،هر ســاله بيش از ۱۱۰
هزار جلد کتاب از ســوي ناشــران عضو
انجمن اهدا شــده به گونهاي که ظرف ۴
ســال اخير در مجموع بيش از  ۵۵۰هزار
جلد کتــاب و به بهاي بيش از  ۱۸ميليارد
ريال کتاب اهدا شده است.

زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم
حضرت به اين مساجد و اهل آن ،لعنت
فرستاده است .پس معلوم ميشود که از
اين نظر ،مکانها متفاوتاند.
تقدس امکنه ذاتي است يا اکتسابي؟

هم بيان ميکنيم که مطلوبيت رنگ قرمز
از آنها استفاده ميشــود .اول اينکه در
برخي از روايات در تعريف شهر قم مطلبي
وارد شده است و بعد از تعريف از شهر قم
به اينکه اين شهر ،حرم اهلبيت عليهم
السالم است اينگونه وارد شده است که
قم هم بر روي بقعــهاي قرمزرنگ قرار
گرفته است.
بقعهاي بر رنگ قرمز

امام صادق عليه الســام ميفرمايند که
رســول خدا صلي ا ...عليه و آله و ســلم
فرمود« :وقتي من را به آســمان بردند،
جبرئيل من را بر دوش راست خود سوار
کرد .چشمم به يک بقعهاي در سرزمين
جبل افتاد کــه قرمزرنگ بود؛ رنگش از
قرمزي زعفران خوشتر و خوشبوتر از
مشــک بود .ديدم پيرمردي که کالهي
هم بر ســر دارد در آنجا نشســته است.
به جبرئيل گفتم :ايــن قطعه قرمزرنگ

که از زعفران خوشرنگتر و از مشــک
خوشبوتر است کجاست؟ جبرئيل پاسخ
داد :اين بقعه شيعيان تو و شيعيان وصي
تو ،علي است.
گفتم :اين پيرمرد کاله به ســر کيست؟
گفت :ابليس است که اينجا نشسته است.
گفتم :ابليس با شيعيان من و علي چهکار
دارد؟ گفت :اينجا نشســته که آنها را از
واليت اميرالمؤمنين بــاز بدارد -معلوم
ميشود که شــيطان همت ويژهاي در
خصوص شــهر قم دارد -و اينها را به
فسق و فجور فرابخواند .به جبرئيل گفتم
که من را نزد شــيعيانم پايين بياور .پس
جبرئيل به سرعت من را پايين آورد .به
ابليس گفتم :اي ملعون! از اينجا بلند شو
و سراغ دشمنان شيعيان ما برو؛ چراکه تو
بر شــيعيان ما سلطنتي نداري .پس اين
زمين« ،قم» ناميده شــد .اين روايت را
مرحوم شيخ صدوق در علل الشرايع ،ص

سازندگان «فاز» بر ضرورت اعتماد به نوجوانان دربرنامهسازي تلويزيوني تاکيد کردند

عوامل و دستاندرکاران جشنواره مردمی
فیلــم عمار با حضــور در منزل عصمت
فلکیان معروف بــه «ننه عصمت» که
مدتی دچار کســالت شــده بود ،عیادت
کردند .به گزارش فارس« ،ننه عصمت»
بانوی یزدی اســتکــه در طول جنگ
برای رزمندهها دستکش میبافت و پس
از جنگ برای سربازان لب مرز ،دستکش
می بافد .دستکشهایی که «ننه عصمت»
میبافد ،طی ســالهای اخیر به عنوان
جایزه ویژه جشنواره عمار به فیلمسازان و
فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اهدا شده
است و تاکنون چهره هایی نظیر مسعود
دهنمکی ،محمدباقر مفیدی کیا ،محسن
اردستانی رستمی و مهدی نقویان موفق
به دریافت آن شدهاند.

اخبار

هدفمانرشدتفکرانتقاديبود

آخرين قسمت از برنامه تلويزيوني «فاز» يا همان
«فرزند ايران زمين» ،اولين مستند-مسابقهاي که با
سبک و روشي جديد براي نوجوانهاي کشورمان
طراحي و اجرا شد ،ديشب روي آنتن رفت .وحيد
ملتجي ،رئيــس مرکز اوج و کــودک و نوجوان
همراه با احسان کاوه تهيهکننده و ميالد دخانچي
کارگردان فاز در ميزگردي در تســنيم درباره اين
برنامه گفتوگــو کردند .ملتجي درباره محوريت
داشتن نوجوانان در آثار اين مرکز گفت :در مورد
رويکرد محتوايي مرکز نيز بايد بگويم ما تا پايان
سال  98يک رويکرد محتوايي تعريف کرديم .نه
به اين معنا که بگوييم موضوع مشخص کرديم
بلکه پــي رنگ محتوايي همه آثار و محصول ما
بايد براساس قابل اعتماد بودن شکل بگيرد .اين
که بگوييم نوجوان قابل اعتماد است و شخصيت
او را به رسميت بشناسيم .اين مساله هم براي خود
نوجوان است که به خودباوري برسد و هم براي
والدين او است و هم براي کنشگران و مسئولين
نظام اســت .اميدواريم که با مســيري که پيش
ميرويم بتوانيم در حوزه نوجوان چنين موضوعي
را رقم بزنيم تا کنشگران فرهنگي روي مســاله

نوجوانها دغدغهمند شوند .کاوه درباره ضرورت
توليد براي نوجوانان گفت :اختالف فرهنگي بين
آموزههاي ديني ما با عمده آثاري که در جهان توليد
ميشود خيلي جدي است و در موضوع نوجوان به
اوج خود ميرسد .بعيد ميدانم که اثري را بتوانيم
از خارجيها بگيريم ،تامين و پخش کنيم .دخانچي
نيز افزود :هــدف من اين بود که موقعيتي ايجاد
کنم که خاکســتري باشد و درست و غلط در آن
مشخص نباشد و شما به عنوان بيننده نگاه کنيد و
اين سوال برايتان پيش بيايد که تصميم درست در
چالش انجام شده توسط شرکتکنندگان فاز چه
بوده و چه کسي کار درست را انجام داده است .اين
موضوع هدف من بود .اگر بيننده به فکر وادار شد
که حق با اين بود يا نبود و  ...بيننده فعال شود و
فکر کند ،ما به عنوان برنامهساز برنده بوديم و اين
خوب است .در حقيقت ميزانسن بايد به گونهاي
باشد که مخاطب را به فکر وادار کند .اگر شروع به
فکر کردن کرديد ،بنابراين تفکر انتقادي ميکنيد
و به عنوان بيننده ،فعال هســتيد و من به شعور
شــما احترام گذاشتهام .البته خود بچهها هم اين
راميفهميدند.

 ۵۷۲نقل ميکنند .اين هم مورد چهارم
بود.

کوه عقيق قرمز ،نخســتين مومن به
واليت خدا

مورد پنجم ،بازهم در رابطه با کوه عقيق
قرمز است؛ در روايات وارد شده است که
کوه عقيق قرمز نخستين کوهي است که
به واليت خدا و رســول و امامان عليهم
الســام ايمان آورده است .حاال در اينجا
بحثي است که نسبت به خيلي از احاديث
ديگر هم مطرح است که معنايش چيست
کــه بعضي بقاع ،کافرنــد و بعضي بقاع
مؤمن هستند؟ بدون شک در کره زمين،
بقاع خوب و بقاع بد وجود دارد؛ نهتنها بقاع
و مکانهــاي خوب و بد وجود دارد ح ّتي
مساجد هم اينچنين هستند .اص ً
ال بابي
به نام «المساجد الملعونة» وجود دارد .در
خصوص کوفه رواياتي هست که تعدادي
مساجد ملعونه هستند ،مساجدي که در

ظاهراً قدسيت مکان هم از ويژگيهايي
است که خداوند متعال براي مکانها قائل
است .سؤال اين است که آيا اين ويژگيها
ذاتي اســت يا اکتسابي؟ ظاهراً بعضي از
آنها ذاتي است و برخي اکتسابي .اينکه
ميگوييم ذاتي است به اين معناست که
در تسلســل آفرينش ،ترتّب وجود دارد؛
خاک حاصلخيــز با خاک غير حاصلخيز
متفاوت است .خاکي که منشأ سموم است
با خاکي که منشأ هوا و غذاي خوب است،
متفاوت اســت .اين خود ،يک نوع شر و
خيري است که از بقعهها برميخيزد .به
همين تناســب اين شــر و خير از لحاظ
معنوي هم وجود دارد؛ يعني همانطور که
بعضي از خاکها اثر مادي خوبي دارند و
برخي ديگر اثر مادي بد دارند؛ به همين
نسبت بعضي از خاکها اثر معنوي خوبي
دارد.
طبيعت برخي مکانها ،ذکر خداست

يعني طبيعــت اين مــکان ،دلها را به
ذکــر خــدا وادار ميکند و انســان اين
خصوصيات را در جاهاي ديگر نميبيند.
حرم اميرالمؤمنين عليه السالم از اين نظر
ويژگي خاص دارد و مکان ذکر اســت.
انســان وقتي از آن رد ميشــود ،حالت
گريه به او دســت ميدهــد .حرم همه
معصومين عليهم السالم هم چنين است،
اما حرم حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم
ويژگي خاصــي دارد .اينکه امکنه از نظر
خصوصيات معنوي متفاوتاند از مسلمات
است؛ لذا اينکه ارض قم ،ارضي است که
مورد توجه بوده است مسلم است.

حجتاالسالم سعيديان با اشاره به اهميت عدالت در بيانات حضرت زهرا(س) گفت

تجملگراييمسئوالن،مردمرادلسردميکند

حجتاالسالم سعيديان با هشدار نسبت به عواقب
تجملگرايي مسئوالن جامعه گفت :کساني که
در جامعه اســاميمنصبي دارند ،مورد توجه و
دقت مردم هســتند .هرگونه کالم و رفتار آنها
بر بدنه جامعه تأثيرگذار اســت .وقتي مسئوالن
جامعه اســاميدر اشرافيت زندگي کنند و نظام
سرمايهداري را شــعار خود قرار دهند ،درد مردم
جامعه را درک نخواهند کرد .در حالي که انقالب
اسالميبا شعار حمايت از مستضعفان روي کار آمد
و اين مسأله در حافظه ملت ثبت شده است .حال
وقتي مردم با تجمالت مسئوالن روبرو ميشوند،
نسبت به نظام و انقالب دلسرد ميشوند و در اين
حالت ،اعتراض و انتقاد آنها کام ً
ال به جا خواهد
بود .وي در گفتوگو با خبرنگار فرهنگي باشگاه
خبرنگاران پويا پايداري مردم نسبت به اصل نظام
و انقالب اسالميرا از ويژگيهاي بارز ملت ايران
معرفــي کرد و افزود :مردم ما به اصل و ريشــه
انقالب اســاميمعتقد هستند ،زيرا جان خود را
فداي اين راه کردند و اکنون نيز شــاهد حضور
ايشان در گردهماييهاي اجتماعي مثل ايام 22
بهمن و روز قدس هســتيم .اما وقتي ميبينند

مسئوالن نظام در شماليترين نقطه تهران و در
بهترين خانهها زندگي ميکنند ،به طور طبيعي
دست به اعتراض ميزنند .اگر مسئولي نميتواند
در سطح عموم مردم زندگي کند ،از سِ مت خود
کنارهگيري کند تــا ملت عملکرد وي را به پاي
نظام و انقالب ننويســند .وي با اشاره به بيانات
حضرت زهرا(س) دربــاره اهميت عدالت گفت:
حضــرت زهرا(س) در بخشــي از خطبه فدکيه
ميفرمايند« :خداوند عدالتورزى را براى التيام
قلبها قرار داد ».از اين روايت اينگونه برداشــت
ميشود که خداوند به صورت فطري افراد را اهل
عدالت قرار داده اســت؛ پس تا زماني که رعايت
شود ،قلب مردم آرام اســت و اگر رعايت نشود
موجبات ناراحتي مردم را فراهم ميکند .سعيديان
افزود :همچنين ائمه(ع) در تعريف عدل فرمودهاند:
عدل يعني «هر امري را سر جاي خود قرار دهيم؛
الْ َع ْد ُل َي َض ُع ْ ُ
ور َم َواضِ َع َها ».بنابراين جايگاه يک
ال ُم َ
مسئول اقتضاء ميکند از تجمل و اشرافيگري
پرهيز کند .مســئولي که اهميت جايگاه خود را
درک نکند ،توانايي تصميمگيري مناسب در مواقع
ضروري را ندارد.

عوامل مستند «پايتخت» در مراسم رونمايي اين اثر ،تعويق پخش آن از شبکه مستند را تصميم درستي ندانستند

حفظ آرامش «پايتخت» يا طرح مسائل آن؟

مراسم رونمايي از مستند «پايتخت» به
کارگرداني علي نيکبخت و تهيهکنندگي
احمد شــفيعي از توليدات خانه مســتند
انقالب اسالميبا حضور مهدي چمران و
احمد مسجدجامعي و عوامل اين مستند
ديروز در خبرگزاري مهر برگزار شــد .در
اين مراســم نيکبخت کارگردان مستند
«پايتخت» با اشــاره به جزييات اين اثر
عنوان کرد :اين مجموعه  ۱۴قســمتي
مصاحبههاي مفصلــي دارد ،ما طي آن
در  ۲قسمت به صورت مفصل با مهدي

چمران مصاحبه داشــتيم .در  ۲قسمت
اول اين مستند به پرونده انتقال پايتخت
در دولتهاشميرفسنجامي ،در  ۲قسمت
بعدي به تجربه انتقال پايتخت و بررسي
وضعيت ديگر کشــورها مثل پاکستان،
برزيل ،آلمان ،قزاقستان ،هند و استراليا
پرداختيم و با شهروندان مصاحبه داشتيم.
همچنين در  ۲قسمت به موضوع از قصبه
تا شهرستان تهران بررسي شد ۲ ،قسمت
به معضالت تهران ۲ ،قسمت تهديدهاي
تهران ۲ ،قسمت ساماندهي شهر تهران
و در يک قســمت هم بــه زيباييهاي
شــهر تهران پرداختيم .همچنين احمد
شفيعي تهيهکننده اين مستند اظهار کرد:

رونوشــت آگهی حصر وراثت آقای عزیز مرادبیات دارای شناســنامه شماره20به
شرح دادخواست به کالسه 112/961124/96ح ازاین حوزه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان صدیقه بیات به شناســنامه شماره
28درتاریخ 1396/10/24دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت/
متوفیه منحصر اســت به -1عزیزمراد بیات ش ش 20مالیر متولد1336شوهرمتوفیه
-2اکرم بیات ش ش 1455همدان متولد 1359فرزند -3طاهره بیات ش ش 13242همدان
متولــد 1366فرزند  -4اعظم بیات ش ش1353همدان متولــد 1363فرزند -5صغری
بیات ش ش 6148همدان متولد1365فرزند -6خانم مرتضایی ش ش 107مالیرمتولد
1301مــادر متوفیه .اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررادریک
نوبت آگهی مینماید تا هرکســی اعتراضی داردویــا وصیت نامه ازمتوفی/متوفیه نزد
اوباشــد ازتاریخ آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.عضو
حوزه شــماره112رئیس حوزه شماره112شــورای حل اختالف همدان عضو حوزه
شماره112قاضی حوزه112شوراهای حل اختالف همدان م الف  227م الف 227
رونوشــت آگهی حصــر وراثت آقــای علیرضــا صمد فرزنــد علی اصغــر دارای
شــماره شناســنامه 1289/6/1-61900به شــرح دادخواست به کالســه -96-905
1396/11/16ح127ازاین شــعبه درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده وچنین
توضیح داده که شــادروان متوفیه ربابه صمد فرزند لطف اهلل به شــماره شناسنامه
1289/6/1-61900درتاریخ1388/6/23دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصراســت به یک فرزند پســر بنام علی رضا
صمــد فرزند علی اصغر ش ش 99182متولــد 1326/4/1صادره از حوزه یک همدان
.ارزش ماتــرک متوفیه ربابه صمد فرزند لطف اهلل طبق نامه شــماره 135580مورخه
1396/11/16بیش از ســی میلیون ریال ارائه گردیده اســت.اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را دریک نوبت آگهی مینماید تاهرکســی اعتراضی دارد
ویا وصیت نامه از متوفی /متوفیه نزداوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت

کارگردان اين مجموعه مستند ،پروندهاي
عالي درباره تهران درست کرده است که
مستندي مسالهمحور اســت و وقتي از
ابتــدا تا انتهاي آن را ميبينيد با يک اثر
جامع مواجه ميشويد .در اين مجموعه
که با کارشناسان و متخصصان مختلفي
صحبت شده اســت و ميتوانيد بفهميد
مسئوالن چه ديدگاههايي دارند و چگونه
به سمت حل مســائل تهران ميروند.
وي با اشــاره به اينکه نگراني داشتهاند
که برخورد سياســي با مســتند صورت
نگيرد ،تاکيد کرد :ويژگي اين مستند اين
اســت که بيان کامل و مناسبي از همه
موضوعاتــي دارد کــه در تهران مطرح

است .تهيه کننده مســتند «پايتخت»
درباره پخش آن که قرار بود از امشــب
پنجم اســفند روي آنتن شبکه مستند
برود ،گفت :ما خيلي وقت اســت که در
حال مذاکره براي پخش مستند هستيم
و شبکه مســتند قول داده بود از امشب
اين مجموعه  ۱۴قسمتي را پخش کند.
شــفيعي با اشــاره به تعويق پخش اين
مستند بيان کرد :مسايلي که در اين چند
وقت رخ داد مثل سقوط هواپيما و مسايل
خيابان پاسداران اين تلقي را براي بعضي
مسئوالن تلويزيون ايجاد کرد که جامعه
به آرامش نياز دارد و اين مستند ميتواند
فضاي ذهني مردم را با چالش بيشتري

یک ماه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهد شد.اعضاشعبه127مشــاوره قاضی شورا
عضو شــعبه شماره 127رئیس شعبه شــماره 127شورای حل اختالف همدان عضو
شعبه شماره 127قاضی شعبه127شوراهای حل اختالف همدان م الف 224
رونوشــت آگهی حصر وراثت آقای علی قاســمی دارای شناســنامه شماره 3015به
شرح دادخواست به کالسه 735/96ح135ازاین حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده وچنین توضیح داده که شــادروان درویشــعلی قاســمی به شناسنامه شماره
1306درتاریــخ 96/11/6دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگــی گفته ورثه حین الفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به -1علی قاسمی فرزند درویشعلی متولد1358ش
ش 3015صادره ازهمدان متقاضی -2رقیه قاســمی فرزند درویشعلی متولد1353ش
ش2659صادره ازهمدان فرزند-3فاطمه قاســمی فرزند درویشــعلی متولد 1355ش
ش 2888صادره ازهمدان فرزند-4جواد قاســمی فرزند درویشــعلی متولد1360ش
ش 30صادره ازهمدان فرزند-5زهراقاســمی فرزند درویشــعلی متولد1365ش ش
237صــادره ازهمدان فرزنــد -6مقدس رمضانــی فرزند چراغعلــی متولد1331ش
ش 1166صــادره ازهمدان همســر .اینک با انحام تشــریفات مقدماتی درخواســت
مزبوررادریک نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی داردویا وصیت نامه از متوفی/
متوفیه نزد اوباشــد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی
صادرخواهد شد ..رئیس حوزه شماره135شورای حل اختالف مریانج م الف 233
آگهی فقدان ســند مالکیت آقای محمد صحراکارهمدانی با تســلیم دوبرگ استشــهاد
محلی مصدق به مهر دفترخانه 10همدان مدعی است که یک جلد سندمالکیت سه دانگ
پالک10/32147واقع درحومه یک که بنامش ذیل ثبت 53105صفحه311دفتر333سابقه
ثبت داردونزدکســی دربیع شــرط نیســت به علت ســهل انــگاری مفقــود گردیده.
لــذا به اســتنادتبصره الحاقی به مــاده 120آئین نامه قانون ثبت بدین وســیله اگهی
میشودتاهرکســی مدعی انجام معامله ویا وجود سندمالکیت نزدخودمیباشدازتاریخ

مواجــه کند .وي اضافه کرد :ايده ما اين
است که اين مستند ميتواند ذهن مردم
را روشن کند و نشان دهد که مسئوالن
بر مسايل ســوارند و ميتوانند راه حلي
براي مشکالت تهران بيابند .زماني بايد
با مساله مواجه شــد و زماني بايد آن را
فراموش کرد و من فکر ميکنم پخش
اين مستند به حل مساله کمک ميکرد.
اين تهيهکننده مستند در پايان بيان کرد:
ما در روزهاي پاياني ســال قرار داريم و
در شــبهاي عيد آلودگي هوا ،ترافيک،
مصرف سوخت و ...افزايش مييابد و اگر
اکنون اين مستند را پخش نکنيم تصميم
درستي نگرفتهايم.

بازارچههاي نوروزي صنايع دستي،
فرصتي براي حذف واسطهها

مديرکل صادرات صنايع دســتي کشور
گفت :برگزاري نمايشگاه عيدانه قطعي
نيســت اما بازارچههاي موقت نوروزي
که گردشــگران را با صنايع دستي هر
منطقه آشنا ميکنند ،برقرار خواهند بود.
پويا محموديان در گفتگو با مهر گفت:
ســال گذشــته ،همزمان با فرارسيدن
نوروز ،نخستين نمايشگاه عيدانه برگزار
و هنرمنــدان از اســتانهاي مختلف
کشور در آن شرکت کردند و با استقبال
مخاطبان روبهرو شــدند .اما امســال،
برگزاري نمايشگاه عيدانه صنايع دستي،
به خاطر مشکالت مالي و کمبود اعتبار و
مسايل ديگر ،به درستي مشخص نيست.
او به وضعيت بازارچههاي موقت نوروزي
در آغاز سال  ۹۷اشاره و بيان کرد :نوروز
 ،۹۶در سراســر کشور  ۷۲۰۰غرفه برپا
شــد؛ امسال هم مقرر شده  ۷۷۰۰غرفه
در سراســر کشور برپا شــود که برپايي
اين تعداد غرفه عرضه صنايعدستي در
نوع خود بيســابقه است .عالوه بر اين،
بازارچههاي نوروزي بــه رونق گرفتن
اقتصاد محلي ،کمک بســيار ميکنند.
محموديــان همچنيــن اضافــه کرد:
بازارچههاي نوروزي اين امکان را فراهم
ميآورد تا دســت دالالن و واســطهها
حذف شــود و صنعتگران و هنرمندان،
بهطور مســتقيم با مخاطب خود ارتباط
برقرار کنند و با سليقه او آشنا شوند.
پخش فيلم مسئلهدار پس از
فرونشستن جنجالها!

مهرداد فريــد تهيهکننــده و کارگردان
سينماي ايران در گفتوگو با تسنيم ،درباره
فيلم سينمايي «جن زيبا» گفت :در حال
حاضر مراحل فني و کارهاي مونتاژ فيلم
سينمايي «جن زيبا» را انجام ميدهيم و
تمام تالشــمان را به کار گرفتهايم تا اين
پروژه تا پايان سال  96به پايان برسد .وي
درباره زمان اکران اين فيلم سينمايي اظهار
کرد :اوايل سال  97ما براي نمايش فيلم
ســينمايي «جن زيبا» در خواست پروانه
نمايــش ميدهيم و در نظــر داريم اين
فيلم را تابســتان  97و بعد از جام جهاني،
به نمايش در آوريم .گفتني است اين فيلم
که دومين تجربه داستاني بلند بايرام فضلي
است ،اولين توليد مشترک سينماي ايران و
سينماي ترکيه به حساب ميآيد که پيشتر
به خاطر ايفاي نقــش بازيگر ترکيهاي،
نورگل يشيلچاي ،اعتراضاتي را برانگيخت.
تهديد خانم کارگردان به پخش
اثرش در !BBC

رخشان بنياعتماد
ي توجهــي
از بــ 
مديــران مراکــز
ي و همچنين
علم 
تلويزيــون براي
استفاده نکردن از اين مجموعه آثار انتقاد
کرد و گفت :اگر تلويزيون ايران ،فيلمهاي
«کارســتان» را پخش نکنــد ،آنها را
در شــبکه  BBCنمايش ميدهم .به
گزارش ايسنا ،رخشان بنياعتماد پس از
پخش فيلميکوتاه از روند شروع به کار
اين پروژه ،درباره چگونگي شــروع کار
بيان کرد :اين مجموعه تالشي بود براي
اينکه نخواهيم باور کنيم در اين مملکت
قرار نيســت کار درست و سخت انجام
شــود .اگر اين مملکت هنوز برپاست به
همين جنونهاي اين چنيني اســت که
سرخورده نميشــود و مسيرش را ادامه
ميدهد .او افزود :اين قصه را بارها گفتم
که فکر اين کار از  ۱۰ســال قبل بوده
و بعد از اينکه بنياد توســعه کارآفريني
شــکل گرفت و من با فعاليت آن آشنا
شدم ،فکرکردم وجه ديگر جامعه که به
عنوان فيلمساز اجتماعي بايد مورد توجه
قرار دهم ،همين ارزش آفرينان هستند
نه کارآفرينان چون اينها نگاه ديگري را
به جهان به وجود ميآورند.

انتشــاراین اگهی طی مــدت 10روز بــه اداره ثبت واســتنادوامالک مراجعه وضمن
ارائه اصل ســندمالکیت ویا ســند معامله اعتراض خودراکتبا تسلیم نماید درصورت
انقضامــدت واخواهی ونرســیدن اعتراض ویادرصورتاعتراض چنانچه اصل ســند
مالکیت ارائه نگرددســندمالکیت المثنی به نام متقاضی صادروتسلیم خواهد شد علی
زیوری حبیبی رئیس اداره اسنادوامالک منطقه1شهرستان همدان م الف202
محکوم له  :رضا فرج پر محکوم علیه  :سیروس فرج پور پیرو اگهی های منتشره در
روزنامه اقتصاد مردم شــماره  2685مورخ  1396/9/21صادر از شعبه اول محکوم
علیــه محکوم به فروش ماترک مرحوم علی فرج پورو تقســیم بهای حاصل از ان در
پالک ثبتی  1082فرعی  556فرعی و مجزی شــده از  2072اصلی قطعه  6بلوک 21
پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی برعهده 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
باشــد لذا مفــاد اجرائیه صادر ه یک نوبت در اجرای مــاده  73آ.د.م و ماده  9قانون
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس
از انتشــار اگهی نسبت به مفاداجرائیه اقدم گرد درغیر اینصورت واحد اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه –
هوشیار دولتیاری
مفقودی
ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری پژو  405جی ال ایکس به شماره موتور
 1044971k124وشــماره انتظامی 941ل52ایران  19متعلق به اقای نعمت شکری به
شماره شناسنامه  1590مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

