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خبر
رکوردداراننامزديجشنخانهسينما

در بيستمين جشن بزرگ سينماي ايران دو
فيلم «خوک» و «بدون تاريخ بدون امضاء»
هرکدام با نامزدي در  10رش��ته رکورددار
شدند.به گزارش ايسنا ،داوران جشن خانه
سينما در چند وقت اخير بيش از  70فيلم
س��ينمايي اکران شده را که در بازه زماني
مدنظر آيين نامه جش��ن ق��رار ميگيرند
تماشا و در نهايت  35فيلم را در رشتههاي
گوناگون نامزد دريافت جايزه کردند.در اين
بين فيلمهاي «خوک» به کارگرداني ماني
حقيق��ي و «بدون تاريخ بدون امضاء» که
اولي در جش��نواره فيل��م فجر هم حضور
نداش��ت رقابت تنگاتنگي با ه��م دارند و
در  10رش��ته نامزد دريافت جايزه شدهاند.
در رده بعدي رکوردداران نامزدي جش��ن
خانه س��ينما ،فيلمهاي «به وقت ش��ام»
ابراهيم حاتميکيا و «خفه گي» فريدون
جيران��ي با  7نامزدي ق��رار دارند و پس از
اينها نيز فيلمهاي «س��ارا و آيدا» مازيار
مي��ري با  6نامزدي« ،عصباني نيس��تم»
رضا درميش��يان با پنج نامزدي« ،چهارراه
استانبول» مصطفي کيايي با چهار نامزدي
و «فِراري» عليرضا داودنژاد« ،سد معبر»
محسن قرايي و «بيست و يک روز بعد»
محمدرض��ا خردمندان با س��ه نامزدي در
ردههاي بعدي قرار دارند .همچنين مسعود
کيميايي با فيلم (قاتل اهلي) ،رامبد جوان
(ن��گار) ،ش��هرام مکري (هج��وم) ،اصغر
يوسفينژاد (ائو) ،رضا مقصودي (خجالت
نکش ،پوريا آذربايجاني (جشن دلتنگي)،
اکتاي براهني (پل خ��واب) ،آيدا پناهنده
(اس��رافيل) کارگردانهاي��ي هس��تند که
اثرشان در دو رش��ته نامزد دريافت جايزه
شدهاند.اما در ميان اس��امينامزدها تعداد
فيلمهايي که در يک رش��ته نامزد شدهاند
قابل توجه اس��ت که از بين  35فيلم17 ،
اثر فقط در يک رشته نظر داوران را جلب
کردهان��د و به فيلمه��اي «دلم ميخواد»
بهم��ن فرم��انآرا« ،زادبوم» ابوالحس��ن
داودي« ،ملي و راههاي نرفتهاش» تهمينه
ميالني و «ماالريا» پرويز شهبازي ميتوان
اشاره کرد.نامزدهاي بيستمين جشن خانه
س��ينما به رياست علي نصيريان در حالي
اعالم شدهاند که براي آخرين سال جشن
به صورت آييننامه ساالنه برگزار ميشود
و قرار است از سال آينده جديتر به شيوه
آکادميبرپ��ا ش��ود.همچنين ب��ا توجه به
ش��رايط اقتصادي مديران خانه س��ينما و
جش��ن تصميم گرفتهاند جشن بزرگي را
امسال برگزار نکنند ولي جزئيات چگونگي
اجراي آن هنوز رسانهاي نشده است.

خبرنگار با سابقه صداوسيما در آستانه روز خبرنگار
گفت :تاثیر کار خبرنگاران کمتر از دانشمندان نيست
چون به تکامل و توسعه جوامع کمک ميکنند.هدف
اصلي خبرنگار ،توسعه و گردش اطالعات در ميان
اقش��ار مختلف جامعه اس��ت و خبرنگار هيچ وقت
در بعد اقتصادي رش��د ندارد اما فرد بزرگي اس��ت.
به نظ��رم اهميت حضور خبرنگاران در جامعه کمتر
از مصلح اجتماعي و علما نيس��ت.به گزارش ايسنا،
بيژن نوباوه وطن ،ازجمله افرادي اس��ت که فعاليت
حرفهاي خود را با خبرنگاري و روزنامهنگاري شروع
کرده اس��ت و س��پس به فضاي اجراي برنامههاي
تلويزيوني وارد ش��دهاند.نوباوه که حدود  ۳۸س��ال
در حرفه خبرنگاري صداوس��يما مشغول به فعاليت
بوده و همزمان کار اجرا در تلويزيون را شروع کرده
با اش��اره به دوران خبرنگاري خ��ود در دوره جنگ
ميگويد :من حدود  ۳۱شهريور  ،۱۳۵۹در روزي که
عراق به ايران حمله کرد به صداوس��يما وارد شدم.
ابتدا در بخ��ش خبر راديو کار ميک��ردم اما زماني
که يک ماه از جنگ گذش��ت به عنوان خبرنگار به
جبهه اعزام شدم.در س��ال  ۱۳۵۹با شهيد چمران،
جنگه��اي نامنظم را کار ک��ردم و خودم نيز حدود
 ۱۲۰۰دقيقه مس��تند جنگي را به توليد رس��اندم.در
هش��ت س��ال دفاع مقدس و عملياتهاي مهم در
جبهه بودم.س��پس مديرکل اخبار داخلي و خارجي
شدم و در بخش جام جم نيز در حوزه اخبار آمريکا و
اروپا فعاليت کردم.چهار سال در شبه قاره هند و پنج
س��ال نيز در دفتر پاکستان و حدود دو سال در دفتر
لن��دن خبرنگار بودم.همچنين اولين خبرنگار ايراني
در دفتر س��ازمان ملل متحد ب��ودم که دفتر صدا و
سيما را در آنجا تاسيس کردم.من در مناطق جنگي
بوسني و هرزگوين ،افغانستان و ...هم حضور داشتم
و دو سال پيش از س��ازمان صدا و سيما بازنشسته
شدم.نوباوه درباره سختي و اهميت حرفه خبرنگاري

ميگويد :خبرنگاري در دنياي رسانه و ارتباطات که
امروز اصليترين حرف را در توسعه و تکامل جوامع
ميزند ،مهمترين حلقه اتصال اس��ت.در واقع تاثیر
کار خبرنگاران کمتر از دانش��مندان نيست چون به
تکامل و توسعه جوامع کمک ميکنند.هدف اصلي
خبرنگار ،توس��عه و گردش اطالعات در ميان اقشار
مختلف جامعه اس��ت و خبرن��گار هيچ وقت در بعد
اقتصادي رش��د ندارد اما فرد بزرگي است.به نظرم
اهميت حضور خبرنگاران در جامعه کمتر از مصلح
اجتماع��ي و علما نيس��ت.کار خبرن��گاري به دليل
حساسيتي که دارد ،اگر کار اطالعرساني را به موقع
انجام ندهد و ضعيف انجام دهد ،رقبا جاي خبرنگار
را ميگيرند؛ بنابراين حساس��يت کار خبرنگاري باال
ميرود و س��ختي کار ه��م افزايش پي��دا ميکند.
سختي کار خبرنگار بيش��تر از هرچيز آگاهي دادن

اس��ت چون مردم به راحت��ي درباره موفقيت و عدم
موفقيت کار خبرنگار نظ��ر ميدهند.مجري برنامه
«پيش رو» ادامه ميده��د :خبرنگاران از آگاهترين
اقشار جامعه هس��تند که اگر نگاه منطقي به آنها
ش��ود ،ميتوانن��د کارهاي بزرگي در ح��وزه اجراي
برنامه در کشور داشته باشند.يک خبرنگار ميتواند
شغلهاي متفاوتي را در حوزههاي مختلف به عهده
بگيرد زيرا فعاليت در حوزههاي مختلف و گشايش
ذهني که براي خبرنگار ايجاد ميش��ود ،امر بسيار
مهمياس��ت که بايد به آن توجه شود.اين خبرنگار
باسابقه با اشاره به تجربيات اجراي خود در تلويزيون
اظهار ميکند :من از همان ابتداي کار خبرنگاري در
تلويزيون ،کار اجرا هم انجام ميدادم.حدود پنج سال
برنامه «نگاهي به مطبوعات» را تهيه و اجرا کردم
که ب��ه عنوان بزرگترين تجربه م��ن در اين حيطه

بود و مدتي بع��د ،از اين کار در جاهاي ديگر تقليد
شد.کار خبرنگاري بخشي از کار اجراست؛ زماني که
خبرنگار به عنوان تحليلگر سياس��ي وارد صحنه و
برنامه ميش��ود به نوعي کار اجرا را انجام ميدهد.
در واقع کار خبرنگاري صداوسيما آميخته در اجراي
يک برنامه تلويزيوني است.او درباره تاثير خبرنگاري
بر کار اجرا بيان ميکند :به نظرم اجرا و خبرنگاري
در عي��ن حال که جدا از هم هس��تند ،برخي وجوه
مش��ترک دارند.فردي که خبرنگار است بايد بتواند
فيالبداهه صحبت و مطالب را تحليل کند و همچنين
ذهن فعال و مطلع داشته باشد.بنابراين اين ويژگيها
ميتواند براي اجراي يک برنامه کمککننده باشد.
اگر مجري ب��ه صورت تفنني کار اج��را را برعهده
بگيرد و اطالعات کميدرباره موضوع داش��ته باشد
و اعتم��اد به نفس او ني��ز در حد پاييني قرار بگيرد،
نميتواند کار اجرا را به خوبي انجام دهد اما کار خبر
کمک ميکند که اعتماد به نفس او افزايش پيدا کند
و مهم اس��ت که خبرنگار در چه حوزهاي کار کرده
باش��د.او که نمايندگي دوره هش��تم و نهم مجلس
شوراي اسالميرا برعهده داش��ته ،درباره خاطرات
خبرنگاري خود در دوره جنگ ميگويد :همه هشت
س��ال جنگ براي من خاطره است.بدترين خاطره
من اين است که حدود  ۱۰نفر از دوستان خبرنگار و
فيلمبردارم شهيد شدند.در زمان آزادي خرمشهر من
خبرنگار بودم و اولين گزارشها را ارسال کردم؛ اين
بزرگترين خاطرههايي است که مرا زنده نگه داشته
اس��ت.ما باقيمانده نسلي هستيم که جان خود را در
ح��وزه خبرنگاري فدا کردند که ميتوان به ش��هيد
رهبر که رهبر خبرنگاران صداوسيما بود و شهداي
مختل��ف خبر در رس��انههاي متفاوت ،عکاس��ان و
فيلمبرداران اش��اره کرد.اي��ن روز را متعلق به آنها
ميدانم و ب��ه خانواده اين عزيزان تبريک ميگويم
که چنين فرزنداني داشتند.

اخبار
ثبت سفارش کاغذ سرعت يافت

وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمياز سرعت
گرفتن ثبت س��فارش کاغ��ذ با حمايت
بانک مرکزي خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا ،سيدعباس صالحي که در
جريان حض��ور در زاهدان از کمبود کاغذ
در کشور خبر داده بود ،در تازهترين توئيت
خود از سرعت گرفتن ثبت سفارش کاغذ
خبر داده است.وي نوشت :ثبت سفارش
کاغ��ذ با حمايت بانک مرکزي س��رعت
يافت ،سازمان حمايت جديت مضاعف در
شناسايي محتکران و گران فروشان پيش
گرفته اس��ت.قوه قضاييه برخورد قاطع با
آنان را متعهد شده اميدواريم التهابات اين
حوزه به س��رعت مرتفع شود.اخبار جديد
وزير ارش��اد در حالي اعالم شده است که
پي��ش از اين کارگروه تعيين قيمت کاغذ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميدر اجراي
مصوبه خود ناموفق عمل کرده بود ،قيمت
تعيين ش��ده براي هر بند کاغذ تحرير در
اين کارگروه  125هزار تومان و هر کيلو
 5100تومان بوده است ،درحالي که طي
دو هفته گذشته پس از اين مصوبه قيمت
کاغ��ذ در بازار کيلوي��ي  6400تومان به
فروش رفته است.
 ۱۵۵۷فيلم در انتظار
رأي هيئت انتخاب

يک نماينده مجلس خبر داد

گ�روه فرهنگي :ي��ک نماينده مجلس
در خصوص بس��ته جديد ارز مسافرتي
گفت :قرار اس��ت که در بس��ته جديد
بانک مرکزي قيم��ت ارز افزايش پيدا
کند و بهاينصورت صرافيها ديگر ارز
مورد نياز مردم را به فروش ميرسانند.
در همي��ن حال مع��اون رييسجمهور
با ش��فاف س��ازي درب��اره مي��زان ارز
مسافرتي خارج ش��ده از کشور گفت:
ک
در آمارها گفته ميش��ود س��االنه ي 
ميليارد و  ۲۰۰ميليون يورو ارز از کشور
توسط مسافران ايراني خارج ميشود،
درحاليکه اين عدد درس��ت نيس��ت،
براس��اس آنچه بان��ک مرکزي اعالم
کرده در سال گذشته  ۲۴۲ميليون يورو
از اين طريق خارج شده است.به گزارش
ايلنا ،سيدهفاطمه ذوالقدر ،نماينده مردم
تهران در مجلس در خصوص بس��ته
جدي��د ارز مس��افرتي که در نشس��ت
غيرعلني صبح روز يکشنبه در مجلس

حذف ارز مسافرتي در انتظار بسته پيشنهادي بانک مرکزي

شوراي اس�لاميدرباره آن بحث شده
بود؛ گفت :براساس صحبتي که قبل از
شروع جلسه علني داشتيم؛ درخصوص
ارز مسافرتي اين تصميم گرفته شد که
ديگر به اين صورت نباشد.وي با بيان
اينکه هنوز بسته پيشنهادي به مجلس
ارائه نشده ،ادامه داد :در بسته جديدي
که بانک مرکزي ميخواهد در تعريف
خ��ود ارائه دهد؛ ن��رخ ارز تغيير خواهد
کرد و به نر خ آزاد نزديک ميش��ود و
ارز  ۴۲۰۰تومان��ي صرفا به کاالهاي
اساسي و ضروريات اختصاص مييابد.
اي��ن نماينده در پاس��خ بهاينکه مقدار
ارز مس��افرتي چقدر تعيين شده ،بيان
کرد :در جلسهاي که ما داشتيم؛ درباره
مقدار ارز مس��افرتي صحبتي نش��د و
بن��ده هم فکر نميکن��م در اين مورد
بحث باش��د.ذوالقدر در پاس��خ به اين
پرسش که آيا براساس اين توضيحات
ميت��وان اينطور نتيجه گرفت که ارز

مس��افرتي حذف شده و به اينصورت
هرکسي قصد س��فر خارجي داشت با
نرخ آزاد اقدام به خريد کند ،گفت :بله
همينطور است.چون ديگر صرافيها
ارز مورد نياز را خواهند داشت و فروش
انجام ميشود.البته هنوز بسته نيامده و
قرار اس��ت بانک دولتي در بسته جديد
خود اين موضوع را اعالم کند و شايد
براي آن مقدار کمتري هم تعيين شود.
ولي در صحبتي که ما داشتيم فعال در
خصوص قيمت آن بحث شد و نتيجه
اين بود که ديگر به اينصورت يعني با
قيمت  ۴۲۰۰نباشد.قابل ذکر است که
به گزارش ايس��نا ،علياصغر مونسان،
معاون رييس جمهور با شفافس��ازي
درب��اره برخي ابهامه��اي مرتبط با ارز
مسافرتي ،اظهار کرد :براساس آمارها
س��االنه حدود  ۹ميليون نفر گردشگر
خروج��ي داريم که برخيها بهاش��تباه
در نظر ميگيرند هر گردشگر خروجي

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای
ضرغام داور پناه خواهان آقای امین برازش دادخواس��تی به
طرفیت خوان��ده آقای ضرغام داور پناه به خواس��ته مطالبه
مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9709987076500147ش��عبه  5ش��ورای ح��ل اخت�لاف
شهرس��تان بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/14
س��اعت  09:00تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع
ماده  73قانون آئین 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
قاضی ش��ورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان –
سید حامد طاهری نسب
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شادگان -5 .میساء به شناسنامه و کد ملی  1890125083متولد
 1370/1/16صادره ش��ادگان (فرزندان متوفی) -6 .مصریه
دورقی فرزند مزهور به شناسنامه  33متولد  1332/10/12و
کد ملی  1899695433صادره شادگان(همسر متوفی)وال غیر.
اینکه پس از تش��ریفات 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 س��ری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شادگان

آگهی حصر وراثت آقای علی شهرت نعمت زاده نام پدر صفر
بشناس��نامه  2255صادره از بهبهان درخواس��تی بخواسته
صدور گواهی حصر وراثت تقدی��م و توضیح داده که ذینفع
مرحوم شنبه ش��هرت هیزمی بشناسنامه  43صادره بهبهان
در تاری��خ  73/4/22در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه
اش عبارتند از  -1 :متقاضی علی هیزمی به ش ش 1300-45
صادره از بهبهان ( پسر متوفی)  -2درویش علی هنرمندیان به
ش ش  1361-2صادره از بهبهان (پسر متوفی)  -3مریم خانم
حامد ب��ه ش ش  1294-59صادره از بهبهان ( دختر متوفی)
 -4نارنج هیزمی به ش ش  1274-44صادره از بهبهان ( زوجه
متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
ب��دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
س��ری و رس��می که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار
ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی ش��ورای حل اختالف دادگس��تری
بهبهان

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی در پرونده کالس��ه  ۹۷۰۳۴۷این
دادگاه  ،متهم  -1آقای سلمان مرادی فرزند صديق و  -۲خانم
منیژه هادی زاده فرزند محمدعلی که مجهول المکان می باشند
و به تجویز م��اده  ۳۴۴ق أ د ک مصوب س��ال  ۱۳۹۲مراتب
در یک نوبت در روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه رسیدگی
مورخ 97/6/17ساعت  ۱۰صبح در این دادگاه حضور یابد  .این
آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در صورت عدم
حضور  ،دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ
تصمیم خواهد نمود .
م/الف 6380:تحیر کردس��تانی مدیردفترش��عبه  ۱۰۸دادگاه
کیفری  ۲سنندج

مفقودی س��ندوفاکتور فروش خودرو س��واری سیستم پژو
تی��پ ۴۰۵جی ال ایکس  ۱۸۰۰آی مدل ۱۳۸۷به ش��ماره پالک
۷۶۹ج ۳۶ایران  ۳۴وش��ماره موتور ۱۲۴۸۷۲۴۱۰۳۶وشماره
شاس��ی NAAM01CA39E391770بن��ام اینجانب س��ید
ابوالفضل صدر زاده مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
آگه��ی حصر وراث��ت آقای فاضل ش��هرت دورقی نام پدر
شریف بشناس��نامه  503صادره از ش��ادگان درخواستی
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که
پدرش مرحوم شریف شهرت دورقی بشناسنامه  19صادره
از ش��ادگان در تاریخ  1397/1/24در شادگان اقامتگاه دائمی

آگهی احضار متهم نظر به اینکه آقای خالد صدیقی فرزند احمد
در پرونده کالسه 970084شعبه  ۱۰۷دادگاه کیفری  ۲به اتهام
افتراء موضوع ش��کایت خانمها ژاله و جميلة و حديقه هر سه
حيدر ی مقدم تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در
اج��رای ماده  ۱۶قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاریخ نشر آگهی در
شعبه  ۱۰۷دادگاه کیفری  ۲درز وقت رسیدگی مورخ 97/7/1
س��اعت  ۸صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر شود در
صرت عل��م حضور پس از يكماه از تاریخ نش��ر آگهی اقدام
قانونی معمول خواهد شد.م/الف6381:
دفتر شعبه  ۱۰۷کیفری  ۲سنندج
آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت خانم زینب برارپور
جلودار فرزند محمد ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره
 2/272/97این ش��ورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که ابراهیم برارپور جلودار
فرزند مرحوم آقا برار به ش��ماره شناسنامه  671صادره از

هزار دالر ارز از کش��ور خارج ميکند،
درحاليک��ه اينگونه نيس��ت ،چراکه
او ًال از اين  ۹ميليون نفر  ۵۰درصد به
انگيزه زيارت از کشور خارج ميشوند
ک��ه ارز زي��ادي خ��ارج نميکنند و ۲
ميليون نفر نيز در ايام اربعين از کشور
خارج ميشوند که اين نيز باعث خروج
ارز از کشور به شکل قابل مالحظهاي
نميش��ود ،بنابراين آمار ارائهش��ده در
اي��ن خص��وص قابلقبول نيس��ت.او
س��پس با اشاره به بس��ته جديد ارزي
که با تغييراتي در ارز مس��افرتي همراه
اس��ت ،يادآور شد :بس��ته جديد ارزي
دوش��نبه ابالغ خواهد ش��د که در اين
بس��ته وضعيت تبديل ارز گردشگران
ورودي و خروجي به کش��ور نيز تعيين
تکلي��ف ميشود.مونس��ان که در يک
برنام��ه تلويزيوني گفتگ��و ميکرد ،به
اهميت س��فرهاي داخلي و اجتناب از
س��فرهاي خارجي غيرضروري اشاره

ک��رد و اف��زود :مقام معظ��م رهبري
و ني��ز رييسجمه��ور ب��ر اجتن��اب از
س��فرهاي خارجي غيرضروري تأکيد
دارند ،بنابراين با توجه به داش��تههاي
فراوان فرهنگ��ي تاريخي ،جاذبههاي
بينظي��ر گردش��گري و ني��ز آداب و
رس��وم زيبا و طبيعت بکر در سراس��ر
اي��ران تا جايي که ام��کان دارد بايد از
سفرهاي خارجي غيرضروري اجتناب
شود و با سفر به مناطق مختلف کشور،
زيباييهاي خدادادي و مواهب زيباي
طبيعي در کش��ور خودم��ان را ببينيم.
مع��اون رييسجمهوري با بيان اينکه
زيرس��اختهاي گردشگري نسبت به
گذشته مناس��بتر تأمين شده و بستر
براي رونق انواع گردش��گري ازجمله
گردش��گري طبيعي فراهم شده است،
اظهار کرد :اعتقاد من بر اين است که
ارزش سفرهاي داخلي کم از سفرهاي
خارجي نيست.

باب��ل در تاریخ  89/4/19در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان
گتاب فوت نموده و ورث��ه  /وارث حین الفوت وی عبارتند از
 /عبارتست از -1 :خانم معصومه جانعلی زاده جلودار فرزند
عباس با ش��ماره ملی  2060795516صادره از بابل همس��ر
متوف��ی -2آقای زین العابدین برارپ��ور جلودار فزند ابراهیم
با ش��ماره ملی  2060797098صادره از بابل (پس��ر متوفی)
 -3آقای قاس��م برارپور جلودار فرزند ابراهیم با شماره ملی
 2060799023صادره از بابل (پسر متوفی)  -4آقای حسن
برارپور جلودار فرزند ابراهیم با ش��ماره ملی 2063663998
صادره از بابل(پس��ر متوفی )  -5خانم زینب برارپور جلودار
فرزند محمدابراهیم با ش��ماره ملی  2063676720صادره از
بابل (دختر متوفی) وال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوب��ت آگهی می نماید تا
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نام��ه ای از متوفی نزد
او می باش��د از تاریخ انتشار آگهی ظرف یکماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف گتاب
شعبه اجرای احکام مدنی بخش گتاب -آگهی مزایده اجرا دادگاه
عمومی بخش گتاب جهت وصول محکوم به در کالسه 97/46
مدنی له خانم زینب اله وردی بطرفیت آقای عباس حسین زاده
فومش��ی یک قطعه زمین و خانه سرا واقع در روستای ارمک
جنب مغازه شیرینی باصفا به مساحت  993مترمربع با پالک
ثبتی  872فرعی از  2 ،3اصلی بخش  6ناحیه بابل که به صورت
خانه باغ می باشد حدود اربعه آن عبارت است از شمال به خانه
سرای مومنی از شرق و جنوب به باغ مرکبات حبیب میرزاپور
از غرب به درب ورودی فلزی کرم رنگ محدود می باشد باغ
زمین تعرفه ش��ده دارای باغ مرکبات با درختان حدود  10الی
 15سال با تک درختان گردو و همچنین در ابتدای ضلع شمال
غربی دارای یک باب منزل مسکونی یک طبقه کف کرسی دار به
مساحت حدود  110متر دو خوابه و با سرویس کامل با قدمت
 7تا  8س��ال بوده در ضمن محوطه زمین با دیوار بلوکی به
ارتفاع حدود  1تا  2متر محصور گردیده است دارای امتیاز آب
و برق و گاز و تلفن می باشد متعلق به محکوم علیه را توقیف
نموده و به قیمت پایه کارشناسی  3/053/900/000ریال معادل
سیصد و پنج میلیون و س��یصد و نود هزار تومان از طریق
مزایده در تاریخ  97/6/4روز یکشنبه ساعت  11صبح در دفتر
اجرای احکام دادگاه عمومی بخش گتاب بفروش می رس��اند
و به باالترین قیمت پیش��نهادی واگذار می نماید و طالبین می
توانند  5روز قبل از مزایده از ملک فوق بازدید نمایند خریدار
باید  10درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس و مابقی را
حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت
ده درصد مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
و هر گونه هزینه های بعدی به عهده خریدار می باشد.
نبی زاده – مدیر اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب

دبيرخانهسيوپنجمينجشنوارهبينالمللي
فيلم کوت��اه تهران از ثب��ت  ۱۵۵۷اثر در
بخش ملي اين رويداد خبر داد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران پويا ،با پايان مهلت ثبت
آثار در سي و پنجمين جشنواره بينالمللي
فيلم کوتاه تهران 1557 ،فيلم کوتاه موفق
به ثبتنام در اين جشنواره شدند.براساس
اي��ن گزارش 946 ،فيلم کوتاه داس��تاني،
 258فيل��م مس��تند 209 ،فيلم تجربي و
 144فيل��م پويانمايي براي حضور در اين
روي��داد بينالمللي ثبت ش��دهاند.به اين
ترتيب  61درصد آثار ثبتشده در اين دوره
از جشنواره را فيلمهاي داستاني 16 ،درصد
مستند 13/5 ،درصد تجربي و  9/5درصد
پويانمايي تشکيل ميدهند.سي و پنجمين
جشنواره بينالمللي فيلم کوتاه تهران به
منظور شناسايي و معرفي برترين آثار کوتاه
در س��طح مل��ي و بينالمللي و همچنين
ايجاد رقابت سازنده بين فيلمسازان از 18
تا  23آبان 97برگزار خواهد شد.

