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خبر
فيلم شانتاژ آماده نمايش ميشود

با گذشــت از پيش توليد و فيلمبرداري ،
شــانتاژ در حال حاضر به مرحله تدوين و
صداگذاري رسيده است و به زودي براي
نمايش آماده ميشود .بنا به گفتههاي امير
مومني اصل که کارگرداني فيلم را بر عهده
دارد :بازيگران فيلم شانتاژ  ،بازيهاي بسيار
خوبي را مقابل دوربين پيام نيکومنش ثبت
کرده اند .فيلميبسيارخوب و مهيج را توليد
کردهايم که بايد منتظر نمايش آن باشيم
 .بر اساس توضيحات روابط عموميفيلم
شــانتاژ ؛ تدوين فيلم توسط امير مومني
اصل آغاز شــده و با پايان تدوين فيلم ،
مراحل صداگذاري و آهنگسازي و انجام
مراحل فني و ضبط موسيقي تيتراژ پاياني
بــا صداي ميالد فراهانــي انجام خواهد
شد .فيلم شانتاژ درباره مردي سرشناس
و ثروتمند اســت که همســرش توسط
يک گروه تبهــکار مورد اذيت و آزار قرار
ميگيرد و آن گــروه با هدف باج گيري
و اخاذي از طريق فضــاي مجازي وارد
زندگي اين زوج شــده و زندگي آنها را به
مخاطره ميندازند ؛ اما  . . .شانتاژ ششمين
فيلم امير مومني اصل در مقام کارگردان
است و بهروز محمدي ،مريم خدا رحمي،
عليرضا رئيسي ،افشين سنگ چاپ ،ساقي
زينتي ،مجيد شهرياري ،صفر کشکولي،
مهران اســبقي ،ســينا مــکارم ،دانيال
صفاري ،دينيار گيوي ،حسين بديهي ،رضا
ديزجي ،عارف اکبري راد ،نيمتاج پورصفر
و رويا شمس در آن ايفاي نقش ميکنند.
ســاير عوامل اين فيلم عبارتند از :مشاور
کارگردان  :مهدي فرد قادري ـ نويسنده :
کيانوش اسالميـمجري طرح  :مؤسسه
هنر رســانه مانا ـ مديــر تصويربرداري
و نورپــردازي  :پيــام نيکومنش ـ مدير
صدابرداري  :علي اَمينــه ـ طراح چهره
پــردازي  :حجت بابايي ـ طراح صحنه و
لباس  :فائزه محمدي ـ انتخاب بازيگران:
بهــروز محمدي ـ بازيگردان  :حســين
بديهي ـ دستياران کارگردان  :نسيم قلي
زاده  ،حسين بديهي ـ مدير توليد  :عارف
اکبري راد ـ جانشين توليد  :بهزاد مرادي
ـ مجــري گريم آقايان  :پيمان کظيميـ
مجــري گريم بانوان  :مريم خوشــحال
ـ مديرتــدارکات  :نادر اژدري ـ منشــي
صحنه  :معصومه محمد خاني ـ خواننده
 :ميــاد فراهاني ـ تدوين و صداگذاري :
امير مومني اصل ـ عکاسان  :امير محمد
جربان  ،آرزو مومني  ،بهنام ياوري و .....

سند  2030در حال اجراي چراغ خاموش در مدارس است

گروه فرهنگي:حادثه تأســف بــاري که دريکي از
مدارس پسرانه تهران رخ داد بار ديگر موضوع سند
آموزشي  2030را در اذهان زنده کرد.سندي که به
گفته برخي مسئوالن در حال حاضر بهصورت چراغ
خاموش در برخي مدارس اجرا ميشود.
بــه گزارش«عصــر ايرانيان»،خبر رفتــار معاون
انضباطي يکي از مدارس تهران با دانش آموزان در
ترويج بيبندوباري ميان آنان چنان مهلک بود که
روز گذشته رئيس قوه قضائيه هم دستور داد به ابعاد
اين فاجعه رفتاري رسيدگي شود.بيژن نوباوه وطن
مديرمسئول روزنامه عصر ايرانيان و نماينده سابق
مجلس شوراي اسالمينيز ديروز در واکنش به اين
خبر از فقدان اخالق در آموزشوپرورش انتقاد کرد
و حذف تربيت اســاميو اخالقي نسلهاي آينده
از برنامه آموزشوپرورش کشــور را مورد نکوهش
قرارداد.
اين حادثه ســبب شــد تا بار ديگــر تحليل گران
فرهنگي بــه وجود خألهاي بزرگــي در فرهنگ
آموزشوپرورش کشور اذعان کنند و از سوي ديگر
ماجراي ســند آموزشــي  2030را که دقيق ًا همين
بيبندوباريها را در ميان دانش آموزان رواج ميداد
بار ديگر بر سر زبانها بيفتد.سندي که با درايت و
هوشمندي مقام معظم رهبري نتوانست در مدارس
کشور اجرايي شود.
کارشناســان فرهنگي بارها در زمان بررسي سند
آموزشــي  2030بر اين مهم تأکيد داشتند که اين
ســند هويت اخالقي کشور را هدف قرار داده است
و ميتوان آســيبهاي جدي را متوجه نسل آينده
ايران کند.
حسن رحيمپور ازغدي،عضو شوراي عالي انقالب
فرهنگي در اين زمينه با اشاره به عواقب اين سند
گفته بود :بر اساس اين ســند تعهد داريم در برابر
غرب پاسخگو باشيم و بگوييم چطور سياستهاي
آنها را در مدارسمان اجرا کرديم .آنها نظام تربيتي
خــود را به ما تحميل ميکنند و حاال ميخواهند از
کودک  5ساله آموزش را شــروع کنند و خودمان
هم داوطلبانه و با پول خودمان اين کار را برايشان
انجام ميدهيم.
وي افزود :دکترين اومانيستي را مطرح ميکنند و
تحت عنوان تنوع فرهنگي و مذهبي عم ً
ال هوس
و نفسانيت که تمام انبيا براي مديريت آن مبعوث
شــدهاند را جايــز ميدانند ،طبق ســند  2030در
مدارس ما همجنسبازان ميتوانند کالس آموزشي
داشته باشند ،ولي در مورد دين نميتوانيم صحبت
کنيم.

اين کارشــناس برجسته فرهنگي تأکيد کرد :نکته
بعدي که در سند مطرحشده الزام احترام به رفتارهاي
متفاوت است که يکي از آنها همجنسگرايي است
و حتي عدم قانوني بودن همجنسگرايي در ايران
را محکوم ميکنند .مفهوم شهروند جهاني را مطرح
ميکنند ،ويژگيهاي کودکي که ميخواهند تربيت
کنند منطبق بر سکوالريســم است .ما چگونه اين
مسائل را در مدارسمان اجرا کنيم؟
هرچند اتفاق رخداده در يک مدرســه را نميتوان
بهصورت مطلق به اجراي اين سند مربوط دانست
اما اين خبر ميتواند زمينهاي باشد براي اينکه اجرا
نشدن سند  2030در مدارس در حقيقت حکايت از
نجات نسل آينده از بحرانهايي بس بزرگ دارد.
اما باوجود همه حساســيتها به نظر ميرسد خبر
چند روز پيش يکي از نمايندگان مجلس که گفته
بود سند  2030در برخي از مدارس اجرا ميشود هم
ميتوان هشداردهنده باشد.بدون ترديد نبود نظارت
آموزشوپــرورش بر مدارس از يکســو و اجراي
خودســرانه برخي بندهاي سند غيراخالقي 2030
در برخي از مدارس توســط برخي مديران موضوع
قابلتکذيبي نيست.
محمدمهدي زاهدي رئيس کميســيون آموزش و
ي در اين زمينه
تحقيقات مجلس شوراي اســام 
گفته است که برخي از مفاد سند  ۲۰۳۰در برخي از
مدارس کشور عليرغم ممنوعيت اجراي اين سند،
اجرا ميشود.
وي با اشاره به برخي زمزمهها درباره اجراشدن سند

 2030در برخي مدارس کشــور ،گفت :در برخي از
مدارس يا در بخشي از آموزشوپرورش سند 2030
تدريس ميشود و البته اين کار بهصورت سازماني و
تشکيالتي انجام نميشود.
وي بابيــان اينکــه وزارت آموزشوپرورش طي
بخشــنامهاي اجراي ســند  2030در مــدارس را
ممنوع کرده ،ادامه داد :متأســفانه برخي از مديران
کاســه داغتر از آش شدهاند و از دستور وزير تبعيت
نميکنند.
نماينــده مردم کرمــان در مجلس بابيــان اينکه
گزارشهايي از نحوه اجرايي شــدن ســند 2030
در برخــي مدارس به کميســيون آموزش مجلس
واصلشــده ،افــزود :در ايــن گزارشهــا که به
کميسيون واصلشده ،آمده که برخي سخنرانان به
مدارسي دعوتشدهاند و مواردي را مطرح کردهاند
که دقيق ًا در سند  2030ذکرشده است.
اما سؤال اينجاست که آيا سند  2030اکنون در حال
اجرا در مدارس است ؟
حميدرضــا حاجي بابايي،نماينده مجلس شــوراي
اسالميو وزير اسبق آموزشوپرورش در اين زمينه
به «عصر ايرانيان» گفت :من معتقد هستم که ۲۰۳۰
بخشنامه يا آييننامه و يا کتاب نيست که يک روز
ابالغ شود و روز ديگر جلوي اجراي آن گرفته شود
بلکه يک تفکر اســت .اين تفکر پيشازاين هم در
کشور وجود داشته اســت در مقابل اين تفکر بايد
گفت :مسئوالن اجازه ميدهند سند تحول بنيادين
در آموزشوپرورش اجرا شود يا خير؟

وي افزود :اگر جايگاه معلم و مدرسه در جامعه حفظ
نشود و مدارس به سمت خصوصيسازي پيش رفت
اين به معناي پيشبرد تفکر  ۲۰۳۰در کشور است و
رهبري فرمودند :مدارس دولتي را تقويت کنيد که
البته سند تحول هم براي تقويت مدارس دولتي در
نظام آموزشوپرورش است.
وزير اســبق آموزشوپرورش عنــوان کرد :تفکر
 ۲۰۳۰از سالها قبل در کشور وجود داشت و حتي
هنگاميکه ميخواستيم ســند تحول را بنويسيم
برخي اصرار ميکردند اين ســند بنيادين بر اساس
اين تفکر نگاشته شود که البته موفق نشدند.
حاجي بابايي تأکيد کــرد :وزارت آموزشوپرورش
موظف اســت بر اســاس برنامه ششــم تنها سند
تحــول بنيادين را اجرا کند و اجراي هر ســند و يا
دســتورالعمل ديگري نظير  ۲۰۳۰ممنوع است که
ايــن موضوع مغاير با برنامه ششــم بوده و تخلف
قانوني محســوب ميشود که دستگاههاي نظارتي
ميتوانند برخورد جدي با آن داشته باشند.
وي با اشــاره به خودکشيها و معضالتي که اخيراً
ميان دانش آموزان صورت گرفته گفت :نقش معاون
پرورشــي در مدارس کمرنگ شــده چراکه برخي
گمــان ميکنند معاون پرورشــي مدير و يا معاون
يک ساختار اســت و آنها را نيروي غير آموزشي
ميدانند اين در حالي است که در آموزشوپرورش
ما ساختار نداشــته و همه نيروها کارکرد تربيتي و
پرورشي دارند.
وزير اسبق آموزشوپرورش خاطرنشان کرد :وقتي
نقش مربي پرورشي کمرنگ شود مشکالت تربيتي
ايجاد ميشــود و البته وظيفه اصلي شوراي عالي
انقالب فرهنگي بايد در اين خصوص برنامه ويژهاي
را در نظر بگيرد و به کمک آموزشوپرورش برود.
باوجوداينکه به نظر ميرسد خبر اجراي بخشهايي
از ســند  2030در مدارس کشور که توسط رئيس
کميسيون آموزش مجلس منتشرشده صحت داشته
باشــد اما بروز حوادثي مانند حادثه مدرسه پسرانه
تهران نشــان ميدهد آموزشوپــرورش در زمينه
ترويج الگوي رفتاري مناســب ميان دانش آموزان
و بهرهگيري از مربيــان و معلمان متعهد عملکرد
نامطلوبي داشــته و با همين نگاه ميتوان دريافت
که بعيد نيست ســند  2030هم در برخي مدارس
بهصورت چراغ خاموش اجرا شود و کسي از آن خبر
نداشته باشد.موضوعي که ضرورت دارد دستگاههاي
نظارتي بهويژه مجلس شوراي اسالميبه آن ورود
کند تا الاقل از بروز ناهنجاريهاي نهادينهشده در
مدارس در آيندهاي نهچندان دور جلوگيري شود.

«نگاه فلسطينيان به ماه رمضان» به روايت شبکه پرس تي وي
برنامه اين هفته «خورشــيد طلوع خواهد کرد»
( )The Sun Will Riseدر شبکه پرس تي
وي به بحث و بررسي پيرامون نگاه فلسطينيان به
ماه مبارک رمضان از جنبههاي مذهبي ،عملي و
سياسي خواهد بود .به گزارش روابط عموميشبکه
پرس تي وي ،اين برنامه ضمن بررســي ديدگاه
مردم فلسطين درباره ماه رمضان و فوايد اين ماه،

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم ثمین ایرانی خواهان آقای
شهرام کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده ثمین ایرانی به خواسته مطالبه مطرح
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987076300115شعبه 3
شورای حل اختالف شهرســتان بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/15
و ســاعت  09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد.
قاضی شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان بهبهان -محمد حمزوی عمله
ابالغ وقت رسیدگی آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي احمد
قبادي فرزند قربانعلي خواهان آقايحسين شاهواروقي دادخواستي به طرفيت خوانده
آقاي احمد قبادي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده
كالســه  9709983037100176شعبه  1شــوراي حل اختالف شهرستان فرديس
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397 / 04 / 23ساعت  09 : 00تعیین كه حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبير شعبه  1شوراي حل اختالف شهرستان فردیس -صبوحي زرافشان
دادنامــه پرونده كالســه  9609983037200772شــعبه  2شــوراي حل اختالف
شهرســتان فرديس تصميم نهايي شــماره  9609973037201441خواهان  :آقاي
رضا صالحي فرزند قهرمان به نشــاني اســتان البرز – شهرســتان كرج – شــهر
محمدشهر – جعفراباد – خ بهشتي – پ  60خوانده  :آقاي حامد مالشاهي به نشاني
فرديس خ دادگســتري كوچه ش مقدم پور پ  56خواســته ها . 1:مطالبه خسارت
تاخيرتاديه  . 2مطالبه خســارات دادرســي  . 3مطالبه وجه ســفته راي قاي شورا
درخصوص دعوي آقاي رضا صالحي به طرفيت آقاي حامد مال شاهي به خواسته
مطالبه وجه  2طغري سفته به شماره هاي  624819و  936630به مبلغ 000 / 000
 30 /ريال و خسارت تاخيرتاديه و هزينه دادرسي و نظر به جامع اوراق و محتواي
پرونده از جمله دادخواست تقديمي و اظهارات خواهان و مالحظه رونوشت مصدق
ســفته هاي موصوف كه منضم پرونده مي باشــد و اينكــه خوانده با وصف ابالغ
قانوني در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه اي ارسال ننموده است و عنايتا
به اينكه بقاي ســفته در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه متعهد آن دارد و همچنين
بااســتصحاب بقاي دين بــر ذمه خوانده به نظر دعوي خواهان وارد تشــخيص و
اســتنادا به مواد  519 – 198 – 502 – 515 – 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومــي و انقــاب در امور مدني مصــوب  79 / 01 / 21و بند الــف ماده  9قانون
شوراهاي حل اختالف مصوب  94 / 09 / 16حكم به محكوميت خوانده به پرداخت
مبلغ  30 / 000 / 000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  460 / 000ريال بابت هزينه
دادرســي در حق خواهان اصدار و اعالم مي گردد  .لكن و درخصوص خســارت
تاخيرتاديه عنايتا به اينكه شــرايط مقرر در ماده  522قانون آيين دادرســي مدني
احراز نمي گردد قرار رد دعوي در اين بخش اصدار و اعالم مي گردد  .راي صادره
غيابــي بــوده و ظرف مهلت  20روز پــس از تاريخ ابالغ قابــل واخواهي در همين
شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجديد نظر در محاكم محترم عمومي حقوقي
شهرستان فرديس مي باشد .

مروري خواهد داشت بر نحوه برگزاري ماه مبارک
رمضان در ميان مردم که مانند ســاير مسلمانان
بــه روزه داري ،تالوت قــرآن و افطار کردن در
مساجد همراه با خانواده و دوستان خود ميپردازند
اما با توجه به اتفاقــات روزهاي اخير يعني قتل
عام مردم در غزه و انتقال ســفارتخانه آمريکا از
تل آويو به بيت المقدس ،در برگزاري مراســم و

آداب اين ماه با مشکالتي مواجه هستند« .اعمال
محدوديتهاي فراوان براي برپايي نماز در مسجد
االقصي از ســوي صهيونيســتها»« ،مبادرت
به روزه داري برغم وجــود وضعيت وخيم مردم
غزه و نرسيدن غذا براي افطار» و «نظرات مردم
درباره افزايش فعاليتهاي سياسي صهيونيستها
در ماه رمضان» از جمله محورهاي مورد بررسي

قاضي شوراي حل اختالف فرديس – سيد رضي حسيني ويه
ابالغ اجرائيه محكوم له  :محسن موميوند محكوم عليه  :رامين ابوقداره پيرو آگهي
هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به ......كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي شود
طبق اجرائيه صادره از شعبه هشــتم در پرونده كالسه  9609983037800043به
موجب دادنامه شــماره  960997303780274مورخ  96 / 10 / 30صادره از شعبه
هشــتم محكوم عليه محكوم بــه پرداخت مبلــغ  150 / 000 / 000ريال بابت اصل
خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه مبلغ مذكور از تاريخ  96 / 7 / 27لغايت
زمان اجراي حكم و پرداخت مبلغ  1 / 985 / 000ريال بابت خسارات ناشي از هزينه
دادرســي و نيز پرداخت مبلغ  .......ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در
حق محكوم له مي باشــد  .پرداخت نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هاي اجرائي بر
عهده محكوم عليه مي باشد  .بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم  ،اجراي حكم
غيابــي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له  ،يا ابالغ
واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراي
ماده  73آ  .د  .م و ماده  9قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار
درج مي گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهي نســبت به اجراي مفاد اجرائيه
اقــدام گردد  .در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نســبت به اجراي
مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود .
مســئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شــعبه  8شوراي حل اختالف شهرستان
فرديس – قراتپه لو
ابالغ وقت رســیدگی آگهي ابالغ وقت رســيدگي و دادخواســت و ضمائم به آقاي
سيد علي راسخي حقي فرزند خواهان خانم شهال سررشته دادخواستي به طرفيت
خوانده آقاي سيد علي راسخي حقي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع
و به شــماره پرونده كالســه  9709983037700070شعبه  7شوراي حل اختالف
شهرستان فرديس ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397 / 04 / 23ساعت  15 : 30تعیین
كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثاني دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبير شعبه  7شوراي حل اختالف شهرستان فردیس -شكري
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا/خانم كامران وحدت بهروتي ( باوكالت خانم اكرم
ذكري دارابي ) دارای شناسنامه شماره  23261به شرح دادخواست به کالسه / 97
 258 / 8از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان عزت السادات ميرحبيبي بشناسنامه شماره  10در تاریخ 1365/ 5 / 27
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
به  -1 :زبيده رودنشين فرزند فتح اله ش.ش  221متولد  1289صادره از كرج مادر
متوفی -2سيدزمان ميرحبيبي فرزند سيدرضوان ش.ش  7متولد  1321صادره از
ساوجبالغ همسر متوفی -3سيد محمدرضا ميرحبيبي فرزند سيدزمان ش.ش 1287
متولد  1348صادره از تهران پســر متوفــی -4كامران وحدت بهروتي فرزند احمد
ش.ش  23261متولد  1355صادره از تهران پســر متوفی  -5مريم وحدت بهروتي
فرزنــد احمد ش.ش يك  1متولد  1361صــادره از كرج دختر متوفی اینک با انجام
تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس

در برنامه «خورشــيد طلوع خواهد کرد» به شمار
ميرود« .خورشــيد طلوع خواهد کرد» با اجراي
روشن محمد صالح شنبه  12خرداد ساعت 15:00
به مدت  25دقيقه از شبکه پرس تي وي پخش
ميشود .تکرار اين برنامه يکشنبه ساعت 01:00
بامداد و سه شنبه ســاعت  13:00پخش خواهد
شد.

خبر
دستيار ارشد وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي:

برخي شوراهاي وزارت ارشاد
مبناي قانوني ندارند

حسين انتظاميگفت :شوراهايي در وزارت
فرهنگ و ارشاد اســاميوجود دارد که
سالهاست فعاليت ميکنند اما مبناي قانوني
و قانون مصوب ندارد و الزم است بررسي
و بازنگري شــوند .به گزارش خبرگزاري
فارس به نقــل از روابط عموميمعاونت
هنري وزارت ارشاد ،حسين انتظاميدستيار
ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسالميدر جلسه
معاون امور هنري ،مديران و مشاوران اين
معاونت گفت :برنامههــاي کالن وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســاميدر اين دوره
که در  9محور تنظيم شــده ،مورد توجه
جدي است و خوشبختانه با روحيه تحول
گرايانه که در معاونت امور هنري مشهود
است ،برنامههاي معاونت در راستاي اين
برنامههــاي کالن ،پيش رود .انتظاميدر
ادامه گفت :امور و فعاليتهايي که انجام
ميشود نياز به بازنگري دارند و بايد پرسيد
که اين امور در شــرايط امروز ،ضرورت و
اهميت دارد يا خير؟ خوشبختانه معاونت
امور هنــري بازنگري در شــوراها ،آيين
نامهها و دســتورالعملها را در برنامههاي
خود دارد .دســتيار ارشــد وزير فرهنگ و
ارشاد اســاميافزود :يکي از برنامههاي
کالن وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي،
شفافسازي است و به اين منظور ،ضرورت
دارد آيين نامهها و دستورالعملها بازنگري،
مکتوب و منتشر شود و در صدور مجوزها
بازنگري صورت گيرد .شوراهايي در وزارت
فرهنگ و ارشاد اســاميوجود دارد که
سالهاست فعاليت ميکنند اما مبناي قانوني
و قانون مصوب ندارد و الزم است بررسي
و بازنگري شوند .انتظاميدر ادامه ،گفت
و گوي فرهنگي ،دولت الکترونيک و هم
افزايــي دســتگاهها را از برنامههاي وزير
فرهنگ و ارشــا اسالميبرشمرد و گفت:
بخشي از مسايل ،امور هنري و فرهنگي
را در همکاري و هم افزايي با ديگر نهادها
و دستگاههاي فرهنگي ميتوان پيش برد.
سيدمجتبي حســيني ،معاون امور هنري
وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمينيز در اين
جلسه با تأکيد بر برنامههاي  9گانه وزرات
فرهنگ و ارشاد اسالميگفت :بازنگري در
شوراها ،آيين نامهها و مجوزها آغاز شده
اســت و اين امر در مســير شفاف سازي
قــرار دارد .همچنين تعامل و همکاري با
دستگاهها و نهادهاي ديگر به منظور هم
افزايي از برنامههاي اين معاونت است.

رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا/خانم مريم پرنده با وكالت آقاي حسن ظهوري و
آقاي ابوالفضل هدايتي دارای شناسنامه شماره  1420به شرح دادخواست به کالسه
 970253 / 3از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان بهمن هروي بشناســنامه شــماره  3234در تاریخ 1396/ 9 / 8
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
بــه  -1 :مريم پرنده فرزند كريم ش.ش  1420متولــد  1323صادره از تهران مادر
متوفی ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
دادنامه خواهان  :آقاي محمد علي بابائي مهران خوانده  :آقاي ابوالفضل بخشــنده
خواســته ها  :به تاريخ  96 / 12 / 23در وقت فوق العاده پرونده كالســه به شماره
بايگاني  960241شعبه  8به تصدي امضاء كننده ذيل تحت نظر مداقه است عنايت ًا به
جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور
راي نمايد  (( .راي قاضي شورا )) در خصوص دعوي آقاي محمد علي بابائي مهران
به طرفيت آقاي ابوالفضل بخشنده به خواسته مطالبه وجه  3طغري سفته به شماره
هاي  664680و  ( 664679همگي ســري پ  ) 1 /بــه مبلغ  60 / 000 / 000ريال و
خســارت تاخيرتاديه و هزينه دادرســي نظر به جامع اوراق و محتواي پرونده از
جمله دادخواست تقديمي و اظهارات خواهان و مالحظه رونوشت مصدق سفته هاي
موصوف كه منضم پرونده مي باشد و اينكه خوانده باوصف ابالغ قانوني در جلسه
رســيدگي حاضر نگرديده و اليحه اي ارسال ننموده و عنايتا به اينكه بقاء سفته ها
در يد خواهان ظهور در اشــتغال ذمه متعهد آن دارد و همچنين بااستصحاب بقاي
دين بر ذمه خوانده به نظر دعوي خواهان وارد تشخيص و استنادا به مواد – 522
 519 – 198 – 502 – 515قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
مدني مصوب  79 / 1 / 21و بند الف ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 16
 94/ 9 /حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  60 / 000 / 000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ  850 / 000ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان اصدار و اعالم
مي گردد  .لكن درخصوص خسارت تاخيرتاديه عنايتا به اينكه شرايط مقرر در ماده
 522قانون آيين دادرسي مدني احراز نمي گردد قرار رد دعوي در اين بخش اصدار
و اعــام مي گردد  .راي غيابي بوده و ظرف مهلت  20روز پس از تاريخ ابالغ قابل
واخواهي در همين شــعبه و پس از آن ظــرف  20روز قابل تجديد نظر در محاكم
محترم عمومي حقوقي شهرستان فرديس مي باشد .
قاضي شــعبه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان فرديس – سيد رضي حسيني
ويه
رونوشت آگهی حصروراثت بلقیس برجی خانی اوانکی دارای شناسنامه شماره 528
به شــرح دادخواست به کالسه  970266از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نادر کریم پور بشناســنامه شماره 5952
در تاریــخ  1397 / 2 / 5اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اســت به -1 :مینا کرم پور ت ت  1366 /4/ 27ش ش  26982فرزند
نــادر – دختر متوفی -2محمد علی کرم پور ت ت  1363 /11 /6ش ش  10412فرزند
نادر – پسر متوفی -3بلقیس برجی خانی اوانکی ت ت  1342 /5 /2ش ش  528فرزند
صادق – زوجه متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.

