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برای چهارمین مرتبه»اخراجی ها« خواندنی شد
کتاب »اخراجی ها« خاطرات ش��هید حاج احد محرمی از 

سوی نشر شهید کاظمی به چاپ چهارم رسید.

»اخراجی ها« اثر غالمرضا قلی زاده و موسی غیور خاطرات 
رزمن��ده ای را تدوین و مکتوب کرده اند که اگر از جایی اخراج 
می ش��ود به خاطر این اس��ت که نمی تواند از حق بگذرد و با 
اف��رادی که حق را زیر پا می گذارند درگیر می ش��ود و همین 

جرقه ای برای اخراجی شدن وی می شود.
ش��هید محرم��ی عالفی ی��ا حاج اح��د و به ق��ول برخی 
اطرافیان��ش »دائی« دارای ش��خصیتی ویژه و ممتاز اس��ت و 
در روزگار پی��ش از انقالب نیز از مبارزان محس��وب می ش��ده 

است. به اذعان غیور که درپیشگفتار کتاب نیز آمده این کتاب 
حاصل 48 ساعت گفت وگو با شهید محرمی عالفی است.

چهارمین چاپ کت��اب »اخراجی ها« با 15 هزار تومان از 
نشر شهید کاظمی روانه بازار کتاب شده است.

خاکسپاری شهدای گمنام در ۱۱۰ نقطه کشور
همزم��ان ب��ا ای��ام فاطمی��ه دوم پیکره��ای طیبه 
تعدادی از شهدای گمنام در 11۰ نقطه کشور تشییع و 

خاکسپاری می شوند.
فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین س��تادکل 
نیروهای مس��لح، در گفت وگو با پویا، با اشاره به تشییع 
و تدفین پیکرهای مطهر ش��هدا گف��ت: همزمان با ایام 
فاطمیه دوم پیکرهای طیبه تعدادی از ش��هدای گمنام 
در 11۰ نقطه کشور تشییع و خاکسپاری خواهند شد.

سردار سیدمحمد باقرزاده افزود: این شهدا در مراکز 
مختلف ش��هری، نظامی، دانش��گاهی، حوزه های عملیه، 

شهری و باغ موزه دفاع مقدس خاکسپاری خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: اطالعات تشییع شهدا در 

شهرهای مختلف متعاقباً اعالم خواهد شد.

»محمد قبادی« جانباز قطع نخاع دفاع مقدس 
به یاران شهیدش پیوست

جانب��از قطع نخاع 7۰ درص��د، »محمد قبادی« از 
اعض��ای فعال انجم��ن جانبازان نخاعی کش��ور، پس از 
س��ال ها تحمل درد و رنج ناش��ی از مجروحیت و قطع 
نخاعی در جبهه های دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت 

و به یاران شهیدش پیوست.
او متولد 1341، در 2۰ س��الگی ب��رای دفاع از دین 
و میه��ن ب��ه جبهه ه��ای دفاع مق��دس اعزام ش��د و در 
فروردین ماه سال 1362 در حالی که عضو واحد تخریب 
تیپ سیدالشهدا)ع( بود، در شامگاه عملیات والفجر یک، 
در ش��مال فکه به درجه جانبازی نائل آمد. جانباز شهید 
محمد قبادی بعد از مجروحیت مدتی را در آسایش��گاه 

جانبازان ثاراهلل بستری بود.
مراس��م تشییع پیکر جانباز ش��هید محمد قبادی، 
امروز برگزار خواهد شد. پیکر پاک جانباز شهید قبادی 
از مقاب��ل منزلش در بلوار آیت اهلل کاش��انی، بلوار ابوذر، 
خیابان مقداد، خیابان ش��هیدآتوت، روبه روی حسینیه 
ش��هید آتوت به سمت گلزار ش��هدای بهشت زهرا)س( 
تشییع خواهد ش��د. مراسم سوم و هفتم آن شهید روز 
سه شنبه 26 دی ماه 96از ساعت 3 تا 5 در مسجد امام 
سجاد علیه السالم، باالتر از فلکه صادقیه، ابتدای بزرگراه 
ش��هید اش��رفی اصفهانی، جن��ب پارک صبا)گلس��تان 

هشتم( برگزار می شود.

نقد و نمایش »سد معبر« در ارسباران
فیلم سینمایی »س��د معبر« امروز یکشنبه ساعت 
18 در فرهنگس��رای ارسباران نمایش داده شده و پس 

از آن با حضور عوامل نقد و بررسی می شود.
ای��ن فیلم داس��تان قاس��م کارمند اداره س��د معبر 
ش��هرداری را روایت می کن��د که برای تغیی��ر وضعیِت 
زندگِی خود با نرگس همس��رش اختالف نظر دارد و در 

این مسیر با چالش مواجه می شود.
محسن قرایی کارگردان، بهمن کامیار تهیه کننده و 
جمعی از بازیگران فیلم میهمانان چهارصد و ش��صت و 

یکمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. 
حض��ور برای عم��وم عالقه مندان در فرهنگس��رای 

ارسباران آزاد است. 

»باغ مادربزرگ«
خاطرات تکان دهنده یک زن از جنگ

»ب��اغ مادرب��زرگ«، جدیدترین اثر مهن��از فتاحی 
است که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ 

رسیده است. 
این اثر دربردارنده خاطرات خان زاد مرادی محمدی، 
از زنان کرد فعال در هش��ت سال دفاع مقدس است که با 

روایتی داستانی و نثری خواندنی نوشته شده است.
»ب��اغ مادرب��زرگ« در واقع خاط��رات مادربزرگ 
نویس��نده اس��ت که باغش در جنگ تحمیلی، پناهگاه 
کس��انی بود که خانه و کاشانه ش��ان را در بمباران ها از 
دس��ت داده بودن��د. »باغ مادرب��زرگ« روایت جدیدی 
است از نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس؛ زنانی که 
جنگ بر زندگی آنها آوار ش��د، اما از پا ننشسته و خود 

پناهگاه دیگران شدند.

اعالم اسامی سینماهای مردمی جشنواره فجر
با اعالم مدیر امور سینماهای جشنواره، سینماهای 
مردمی سی وششمین جشنواره فیلم فجر مشخص شد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی جش��نواره فیل��م فجر، 
محمدرضا فرجی در خصوص نحوه انتخاب س��ینماهای 
مردمی جشنواره امسال گفت: تنوع جغرافیایی و کیفیت 
سالن ها سینمایی، دو عامل اصلی برای انتخاب سینماهای 
مردمی بود و از س��وی دیگر، امس��ال به نحوی سینماها 
انتخاب شده اند که فیلم های در حال اکران آسیب نببیند 
و اکران ش��ان همزمان با ایام برپایی جش��نواره، به خوبی 

ادامه داشته باشد.
طبق اعالم مدیر امور سینماهای جشنواره، مجموعه 
پردیس مگامال، پردیس کوروش،پردیس آزادی و پردیس 

چارسو امسال در اختیار جشنواره فیلم فجر هستند.
فرجی ادامه داد: س��ینماها و پردیس های س��ینمایی 
استقالل، اریکه ایرانیان، آزادی، تماشا، جوان، چارسو، راگا، 
فرهنگ، کوروش، کیان، مگامال و ماندانا با مجموع 22 سالن 
س��ینمایی و ظرفیت بیش از 6 هزار مخاطب، سینماهای 

مردمی جشنواره سی وششم را تشکیل می دهند.

فراخوان نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه 
انجمن فیلم کوتاه ایران فراخوان شرکت در نهمین 

جشن مستقل فیلم کوتاه را منتشر کرد.
تمامی فیلم های کوتاه داستانی و یا فیلم هایی با نگاه 
خاص و تجربی با مدت زمان حداقل 3 و حداکثر 3۰ دقیقه 
که از ابتدای تیرماه 1396 تا پایان خردادماه 1397 تولید 

شده، می توانند تقاضای شرکت در جشن را تکمیل کنند.
دریافت آثار از ابتدای اس��فند 1396 آغاز می شود 
و ت��ا پایان خردادم��اه 1397 به مدت چه��ار ماه ادامه 
دارد. ف��رم تقاضای ش��رکت در جش��ن بای��د از طریق 
 iranianshortfilm.com سایت انجمن فیلم  کوتاه

تکمیل شود.

گفت:  س��لیمی نمین  عباس 
جش��نواره مردمی فیلم عمار جناح فرهنگی

وارد صحنه هایی ش��ود  باید 
که دیگران کمتر به لحاظ علمی و سیاس��ی جرأت 

می کنند وارد این عرصه ها شوند.
مدیر دفت��ر مطالعات و تدوین تاریخ ایران که 
داوری بخ��ش تاریخ معاصر هش��تمین جش��نواره 
مردم��ی فیلم عم��ار را ه��م برعهده داش��ت، در 
گفت وگ��و با فارس گفت: آثار امس��ال جش��نواره 
عمار به لحاظ س��اختاری، هنری و پیام رس��انی از 
جهش قابل توجهی برخوردار بود. در واقع ش��اهد 
نوآوری در سبک، موضوع و سوژه آثار ارسال شده 

به دبیرخانه این رویداد سینمایی بودیم.
وی افزود: تمامی این موارد به ما ثابت می کند 
که برای انتقال تجربیات خود به نس��ل های آینده 
باید استفاده شایسته ای از ابزار هنر ببریم. زیرا در 
گذش��ته بهره چندانی از ای��ن ابزار در جهت درک 
تاری��خ نبردیم و اص��وال تاری��خ را در آثار مکتوب 

دنبال می کردیم.
داور هش��تمین جش��نواره مردمی فیلم عمار 
ادام��ه داد: امروز ش��اهد هس��تیم ک��ه هنرمندان 
جوان کش��ور وارد عرصه تاریخ شدند و توانمندی 
شایس��ته ای را نیز از خود به نمایش گذاش��تند. با 
توجه به ای��ن موضوع به این وس��یله می توانیم تا 
حدودی خ��الء و ضعف مطالعه در س��طح جامعه 

را جبران کنیم.
سلیمی نمین خاطرنشان کرد: عرضه تاریخ در 

قالب آثار هنری به مخاطبان آسان تر بوده و خیلی 
بهتر و عمیق ت��ر در ذهن آنها ج��ای می گیرد. به 
دنب��ال این موضوع نیز ش��اهد تاثیرات مثبت این 

اقدام در اذهان مردم جامعه خواهیم بود.
وی اضاف��ه کرد: ضرورت پرداخت��ن به تاریخ 
معاصر کش��ور از این جهت بس��یار بااهمیت است 
که اگر ملت��ی از تجربیات تاریخی خود اس��تفاده 
نکن��د در ورط��ه تکرار قرار می گی��رد. از این روی 
ضرورت درس گرفتن از این تجربه بس��یار الزم و 

واجب است.
داور هش��تمین جش��نواره مردمی فیلم عمار 
یادآور ش��د: دلیل دیگر توجه ما به تاریخ افزایش 
فه��م و درک خود از موضوعات مختلف اس��ت. در 
این زمینه ب��ه افرادی باتجربه گفته می ش��ود که 
از معلوم��ات و تجربیات خ��ود به خوبی و به موقع 

استفاده می کنند.
سلیمی نمین اظهار داشت: توجه به تاریخ یک 
ضرورت محس��وب می ش��ود و باید به موضوعاتی 
بپردازیم که جعل شده باشند. اگر توجه الزم را به 
تاریخ نداشته باش��یم دیگران بخصوص بیگانگانی 
که بیش��تر از ما به اهمیت تاریخ باور دارند از این 
فرصت بر علیه ما استفاده می کنند و برای ما تاریخ 

می نویسند.
وی عنوان ک��رد: اگر در مس��یر تبیین تاریخ 
گام برنداریم و بر فرصت ها و تهدیدهای گذش��ته 
خود مسلط نشویم موقعیت های بسیار مهمی را از 
دست خواهیم داد. بنابر این باید به موضوعاتی در 

تاری��خ اولویت بدهیم که دیگران به آن ورود کرده 
و دست آوردهایی نیز به دست آورده اند.

داور هش��تمین جش��نواره مردمی فیلم عمار 
تصری��ح ک��رد: زمان��ی ک��ه دش��من در تاریخ ما 
س��رمایه گذاری کند و ما هم نتایج آن را بپذیریم، 
اطالعاتی کامال اشتباه از تاریخ به دست می آوریم 

که این موضوع برای ما فاجعه محسوب می شود.
س��لیمی نمین خاطرنش��ان ک��رد: در بخ��ش 
تاریخ باس��تان کاری نکرده ایم و ب��ا توجه به این 
موضوع، ش��اهد هس��تیم معارضین و قدرت هایی 
که قصد تس��لط بر کش��ور داش��تند در این حوزه 
از تاری��خ کش��ور ورود پی��دا کردند. زی��را آنها به 

درس��تی اهمیت و جایگاه این حوزه را درک 
کردند و به همین منظور اعزام مستشرق به 
کشورهای مختلف را در دستور کار خود قرار 

داند که این حضور آنها موجب ش��ده دستشان 
در تاریخ نگاری باز شود.

وی اضاف��ه کرد: جش��نواره مردمی فیلم عمار 
اگر می خواهد در مس��یر درس��ت قرار بگیرد، باید 
عالوه بر تشویق آثار خوب، هدایت برای تولید آثار 
خوب را نیز در دستور کار خود قرار بدهد. با توجه 
به این موضوع، فقدان اتاق فکر در این جش��نواره 

مشاهده می شود.
داور هش��تمین جش��نواره مردمی فیلم عمار 
گف��ت: با توجه به رویکرد جش��نواره مردمی فیلم 
عمار در سینمای ایران آینده این رویداد فرهنگی 
و سینمایی را خوب و درخش��ان ارزیابی می کنم. 

البته این وضعیت در ش��رایطی است که به سمت 
عمق یابی حرکت کند. زی��را در این صورت قطعا 

آینده بهتری در انتظارش خواهد بود.
سلیمی نمین اظهار داش��ت: جشنواره مردمی 
فیلم عمار باید فکر و اندیش��ه خ��ود را ارتقا بدهد 
و از کارشناس��ان برجس��ته در این زمینه استفاده 
کند. البته این موضوع بس��ته به انتخاب مسئوالن 
برگ��زاری این جش��نواره دارد که چ��ه عملکردی 

داشته باشند.
وی عنوان کرد: جش��نواره مردمی فیلم عمار 
باید وارد صحنه هایی ش��ود که دیگ��ران کمتر به 
لحاظ علمی و سیاس��ی جرات می کنند وارد این 

عرصه ها شوند.
داور هشتمین جش��نواره مردمی فیلم 
عم��ار تصریح کرد: مس��تند »قائم مقام« 
یکی از آثار برجسته ای بود که امسال 
در قالب هش��تمین جش��نواره 

مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد. کمتر هنرمندی 
جرات می کرد وارد این عرصه از تاریخ ش��ود چون 

این حوزه از تاریخ، بسیار پیچیده و سخت است.
سلیمی نمین خاطرنشان کرد: مستند »تختگاه 
هیچکس« را هم که در هشتمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار حضور داشت اثری دیدم که در گذشته 
کمتر کس��ی جرات ورود به آن را داشت اما امروز 

به آن ورود پیدا کردند.
وی در پای��ان گف��ت: این مس��تندها، آثاری 
هستند که جشنواره مردمی فیلم عمار با کمک آنها 
باید تجربه بس��یار خوبی را کسب کند. در حقیقت 
می توانیم وارد مسائل سخت و 
دشوار تاریخی شویم و خوب 
البته  برس��یم.  نتیج��ه  به 
این موضوع در ش��رایطی 
ام��کان پذیر اس��ت که به 
خوبی ب��ه هنرمن��دی که 
در این عرصه فعالیت می کند 
در جهت دس��تیابی به 
بهره مندی  و  اسناد 
کارشناس��ان  از 
برجسته کمک 

کنیم.
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كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
  110/135996    منشى دادگاه حقوقي شعبه113 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه   9609980259500555 كالسه  پرونده  دادنامه  
 9609970259501052 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان خانم شايسته پاشائى راد فرزند اصغر با وكالت آقاى مرتضى ناجى زواره فرزند 
چك  وجه  مطالبه  خواسته  المكان  مجهول  نشانى  به  شناس  آهن  محبوبه  خوانده  حسن 
گردشكار : خواهان/ دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه ثبت بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ 
محتويات  و  مدارك  به  باتوجه  و  است  تشكيل  زير  كنندگان  امضا  بتصدى  شعبه  مقرر 
پرونده ختم رسيدگى رااعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه 
ناجى  مرتضى  آقاى  وكالت  با  اصغر  فرزند  راد  پاشائى  شايسته  خانم  دعوى  خصوص  در 
ريال   500/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شناس  آهن  محبوبه  طرفيت  به  زواره 
دادرسى  خسارت  نيز  و   95/3/31 تاريخ  به   922760 شماره  به  چك  فقره  وجه  بابت 
مصدق  تصوير   ، پرونده  محتويات  به  توجه  با  تاديه  تاخير  وخسارت  وكيل  الوكاله  حق 
خواهان  نزد  آن  اصل  بقاى  كه  آن  پرداخت  عدم  گواهينامه  و  دعوى  مستند  چك  فقره 
وصف  با  مشاراليه  طرفى  از  و  دارد  چك  مبلغ  ميزان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت 
ننموده  خودارائه  ذمه  برائت  بر  ودليلى  نيافته  حضور  دادرسى  جلسه  در  قانونى  ابالغ 
است ومستندات خواهان مصون از ايراد مانده بنابراين خواسته خواهان را ثابت است 
ودادگاه به استناد مواد 312 و313 قانون تجارت تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك ومواد 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذكر بابت اصل خواسته خسارت دادرسى حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا وصول اصل خواسته طبق 
قرار  موردمحاسبه  اجراى حكم  مرحله  در  كه  مركزى  بانك  از سوى  اعالمى  تورم  شاخص 
هزينه  پرداخت  به  منوط  اخير  قسمت  در  حكم  اجراى  نمايد  مى  محكوم  گرفت  خواهد 
غيابى ظرف مدت  راى صادره  باشد  مى  اجراى حكم  مرحله  در  قانونى  ماخذ  به  دادرسى 
ظرف  وسپس  دادگاه  اين  در  خوانده  سوى  از  وااخواهى  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست 

بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه  دادرس      110/135988  

دادنامه  پرونده كالسه 9609980229100454 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
آقاى  خواهان  شماره 9609970229100621  نهايى  تصميم  تهران  مدنى  شهيد  قضايى 
خيله  بى  وآقاى حسن  يداله  فرزند  نيا  اكبر  ناصر  آقاى  وكالت  با  مظفر  فرزند  اكبرى  ناصر 
فرزند فتح اله خوانده آقاى عقيل سبزيان فرزند على خواسته : 1- مطالبه خسارت دادرسى 
دادخواست  خصوص  در  دادگاه  راى  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -3 چك  وجه  مطالبه   -2
تقديمى آقاى ناصر اكبرى فرزند مظفر با وكالت آقايان حسن بى خيله فرزند فتح اهللا وناصر 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  على  فرزند  سبزيان  عقيل  آقاى  طرفيت  به  يداله  فرزند  نيا  اكبر 
600/000/000 بابت يك فقره چك به شماره 1640/88609839 تاريخ 1396/4/7 از 
حساب جارى 44524737 به عهده بانك ملت شعبه فلكه دوم صادقيه وخسارت دادرسى 
وحق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده ، تصوير مصدق چك 
مستند دعوى وگواهينامه عدم پرداخت آن كه بقاى اصل آن نزد خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده به ميزان مبلغ چك دارد و از طرفى مشاراليه با وصف قانونى در جلسه دادرسى 
مصون  خواهان  ومستندات  است  ننموده  خودارائه  ذمه  برائت  بر  ودليلى  نيافته  حضور 
مواد 312و313  استناد  به  ودادگاه  است  ثابت  خواهان  خواسته  بنابراين  مانده  ايراد  از 
قانون تجارت ، تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك ومواد 519و515و198و522 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ صدر الذكر 
بابت اصل خواسته مبلغ 19/130/000 ريال بابت هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى وخسارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم 
گرفت  خواهد  قرار  محاسبه  مورد  حكم  اجراى  مرحله  در  كه  مركزى  بانك  از سوى  اعالمى 
محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه وپس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   31 شعبه  دادرس      110/135984  

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم فرجامخواهى  فرجام خواه آقاى محمد صمدى دادخواست 
فرجام خواهى به طرفيت فرجام خواندگان مريم مجيدى وفريدون مكريان وفرشته مكريان 
و نصرت اله مكريان نسبت به دادنامه شماره 9609972130501680 در پرونده كالسه 
961551 شعبه 60 دادگاه تجديدنظر استان تهران تقديم كه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن فرجام خواندگان مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا فرجام خوانده ظرف 20 روز پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
وضمائم فرجامخواهى را دريافت وچنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير 
اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به ديوان عالى كشور 

اقدام خواهد شد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   60 شعبه  تجديدنظر  دادگاه  دفتر  مدير      110/136029  

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقايان و خانم مها محمدرضائى – مرتضى 
اصانلو – فخرى – كرمى زهرا كرمانى – نرگس خاتون على – فوزيه تاجيك – فاطمه كرمانى – 
نفيسه كرمانى  خواهان آقاى احمد على دادخواستي به طرفيت خواندگان آقايان و وخانم ها 
حميد رضا كرمانى – سيد حسن موسوى – مرتضى اصانلو – اداره اوقاف پاكدشت به خواسته 
اثبات مالكيت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9409982920500133 
آن  رسيدگي  وقت  كه  گرديده  ثبت  تهران  تهران  تجديدنظراستان  دادگاه   50 شعبه 
1396/12/13 وساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   50 شعبه  تجديدنظر  دادگاه  منشى      110/136025  

پرونده  كالسه  صبح   10 ساعت   1396/12/21 مورخ  رسيدگى  وقت    : ابالغ  آگهى 
960303-960844 خواهان ها: آقايان وخانم ها: 1- سيد امير حسين قمصرى نياسرى 
2- عليرضا كيانى فرد 3- محمد على نعمتى زاده 4- زهرا زاده سجادى 5- احترام السادات 
قنبر  حسن  ها: 1-  وخانم  آقايان  خواندگان  سيكلت  صحرا  توليدى  شركت  فرد 6-  مالك 
و1267-  94/7/18-655 دادنامه  به  نسبت  خواسته  هاشمى  بنى  حسن  سيد   -2 پور 
95/10/14 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومى حقوقى تهران خواهان دادخواستى تسليم 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 52 ارجاع گرديده ووقت رسيدگى تعيين گرديده به علت 
ماده 73  تجويز  وبه  خواهان ودستوردادگاه  به درخواست  خواندگان  بودن  المكان  مجهول 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست ومضائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 

حضور به هم رسانيد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   52 شعبه  دفتر  مدير      110/136020  

پرونده  كالسه  صبح   10 ساعت   1397/1/20 مورخ  رسيدگى  وقت    : ابالغ  آگهى 
عيسى   -1 آقايان:  خواندگان  پريخانلر  وژانت  پريچانلر  ناهيد   : خواهان   940079
جعفروند 2- حبيب بيك زاده 3- ناهيد روانشاد خواهان دادخواستى تسليم نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 52 ارجاع گرديده ووقت رسيدگى تعيين گرديده به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجويز ماده 73 قانون 
تا  آگهى مى شود  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  در  نوبت  مراتب يك  دادرسى مدنى  آيين 
نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ماه  يك  ظرف  آگهى  نشر  تاريخ  از  خوانده 
جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نمايد  دريافت  را  ومضائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 

رسيدگى حضور به هم رسانيد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   52 شعبه  دفتر  مدير      110/136016  

آگهى ابالغ   وقت رسيدگى مورخ 1396/12/21 ساعت 11 صبح كالسه پرونده 960369 
دادخواستى تسليم  بافتى خواهان  آقاى حميد  تجارت خوانده:  وبانك  ملت  بانك   : خواهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 52 ارجاع گرديده ووقت رسيدگى تعيين گرديده به علت 
ماده 73  تجويز  وبه  خواهان ودستوردادگاه  به درخواست  خواندگان  بودن  المكان  مجهول 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست ومضائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 

حضور به هم رسانيد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   52 شعبه  دفتر  مدير      110/136009  

شرح  به   3363 شناسنامه  شماره  به  توتونچى  على  محمدرضا  آقاي  وراثت  حصر  آگهي 
اين شعبه درخواست گواهي حصر  از  پرونده 336/5/96  به كالسه  تقديمي  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا كاشانى مجد به شماره شناسنامه 3267 
در تاريخ 1383/6/28 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمدرضا على توتونچى ش ش 3363 ت ت 1349 ص طهران نسبت 
پسر متوفي 2- زهرا على توتونچى ش ش 568 ت ت 1344 ص تهران نسبت دختر متوفي 
3- حسين على توتونچى ش ش 632 ت ت 1310 ص تهران نسبت همسرمتوفي اينك 
هركس  تا  مي نمايد  آگهي  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي،  تشريفات  انجام  با 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت 

يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد. 
لواسانات  قضايى  حوزه   5 شعبه  رئيس      110/136004  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980232000377 شعبه 155 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970232000810  خواهان:آقاى 
حسين نكوفر فرزند رحمت اله  خوانده:آقاى على خوش گفتار  خواسته ها:1. تامين خواسته 
2. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 3. مطالبه وجه سفته 4. مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه در 
خصوص دعوى آقاى حسين نكوفر به طرفيت اقاى على خوش گفتار به خواسته مطالبه مبلغ 
350/000/000 ريال با احتساب خسارت دادرسى و تاخيرتاديه به استناد سى وپنج فقره 
سفته به شماره هاى 0096009-89/12/25 و 0096010-90/2/25 و 0096012-
-0096014 و   90/11/25-0096019 و   90/5/25-0096013 و   90/4/25

90/6/25 و 0096020-90/2/25 و 0096017-90/1/25 و 91/2/25-0096021 
 90/10/25-0096018 و   90/8/25-0096016 و   90/7/25-0096015 و 
و   91/6/25-0096025 و   91/7/25-0096025 و   91/8/26-0096027 و 
و   91/5/25-0096024 و   91/3/25-00960022 و   91/4/25-0096023
 91/9/25-0096028 و   91/10/25-0096029 و   91/12/25-0096021
و   92/5/25-0096035 و   92/6/25-0096036 و   92/2/25-0096032 و 
و   92/4/25-0096034 و   92/3/25-0096033 و   91/11/25-0096030
و  و92/8/25-0096038   92/11/25-0096041 و   93/2/25-0096043
و   92/10/25-0096040 و  و92/9/25-0096039   92/7/25-0096037
0096042-92/12/25 خزانه دارى كل با توجه به دادخواست تقديمى اظهارات خواهان 
به شرح متن دادخواست و مدارك مستندات ابرازى از جمله تصوير سفته ها و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و هيچگونه 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه بعمل نياورده است و اينكه اصل بر بقا دين است مگر آنكه 
خالفش ثابت شود كه در حاصل حاضر بقا دين استصحاب مى گردد بنابراين دادگاه با عنايت 
به مراتب دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و با استناد به مواد 307 و309 قانون 
تجارت و مواد 194و198 و519 ئ و522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
دوازده  مبلغ  و  بابت اصل خواسته  ريال  ميليون  پنجاه  و  مبلغ سيصد  پرداخت  به  خوانده 
بيست هزار  و  مبلغ دويست  و  دادرسى  بابت هزينه  ريال  و چهل هزار  و سيصد  ميليون 
ريال بابت هزينه نشر آگهى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست (96/5/19) 
تا زمان اجراى حكم طبق شاخص تورم اعالمى از ناحيه بانك مركزى در حق خواهان صادر 
مينمايد اما در رابطه با صدور قرار تامين خواسته به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالى به 
استناد بند دو ماده 108 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دادخواست خواهان را صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره در قسمت اول غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 
تجديدنظر استان تهران و در قسمت دوم حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   155 شعبه  رئيس           110/133638   

دادنامه پرونده كالسه 9609980943500067 شعبه 229 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران تصميم نهايى شماره 9609970943500538 خواهان :آقاى 
مظفر همتى سزنقى فرزند بهرامعلى    خوانده:آقاى زمان رنگ آميز اول فرزند رضا  خواسته: 
الزام به فك پالك خودرو   راى دادگاه در خصوص دادخواست مظفر همتى سزنقى بطرفيت 
 33 ايران   916 ج   66 شماره  به  خودرو  پالك   فك  به  الزام  خواسته  به  آميز  رنگ  زمان 
سند  مصدق  كپى  به  توجه  با  آن  اوراق  در  نظر  امعان  و  پرونده  محتويات  توجه  با  دادگاه 
مالكيت كه حكايت از تعلق پالك به خواهان دارد وتوجها به اعطا وكالت رسمى تعويض پالك 
توسط خواهان به خوانده طى شماره 6117 مورخه 87/8/19 دفترخانه اسناد رسمى 976 
تهران و با در نظر داشت اينكه خوانده در راستاى اجراى مفاد وكالت اقدامى ننموده اند 
وخوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته اند و دفاع موجهى از خويش 
معمول ننموده اند به لحاظ اينكه از جمله وظايف منتقل اليه وسائط نقليه فك پالك متعلق 
به فروشنده و نصب پالك متعلق به خويش ( وفق مقررات راهنمايى ورانندگى است لذا 
خواسته خواهان را ثابت مى داند مستندا به ماده 220 و225 قانون مدنى حكم به الزام 
خوانده به فك پالك فوق االشاره صادر واعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز 
اين دادگاه و سپس ظرف همان مدت قابل تجديدنظر در  ابالغ قابل واخواهى در  از  پس 

دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقى  دادگاه   229 شعبه  رئيس     110/133637   

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى سلطان اسماعيلى فرزند  خواهان 
آقاى مهدى الهيجانى افخم دادخواستي به طرفيت خوانده خانم سلطان اسماعيلى به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609980915701352 
وقت  كه  گرديده  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   608 شعبه 
رسيدگي آن 1396/11/30 وساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
به علت مجهول  امور مدني  نقالب در  وا  آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  قانون  ماده 73 
المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول      110/ 136037  
تهران  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   608 شعبه 

عسگرى  وحميدرضا  شميرانى  عليرضا  و  شميرانى  عسگرى  رضا  امير  آقايان  ابالغ   آگهى 
شميرانى ونسرين عسگرى شميرانى و خانم صديقه رحمانى با وصول نظريه كارشناسى در 
خصوص وضعيت ملك مورد تجديدنظرخواهى پرونده مفتوح در شعبه 64 دادگاه تجديدنظر 
جهت مالحظه وهرگونه اظهار نظر نفيا يا اثباتا مهلت يك هفته از تاريخ انتشار در اين شعبه 

حاضر گرديد. 
تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   64 شعبه  تجديدنظر  دادگاه  منشى      110/136032  

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران:

فیلم های عمار به عرصه ای وارد شده که کسی جرأتش را نداشت

حسین مسافرآس��تانه کارشناس فرهنگی 
دی�د در آس��تانه برگ��زاری س��ی و شش��مین زاوی�ه 

جش��نواره فیلم فجر در رابطه نسبت این 
جش��نواره با انقالب اس��المی گفت: متأس��فم ک��ه در تولیدات 
س��االنه سینمای کش��ور نش��انی از اهداف و آرمان های انقالب 
اس��المی نیس��ت و از آنج��ا که جش��نواره فیلم فج��ر گلچین 
تولیدات یک سال از سینما را به نمایش می گذارد بدیهی است 
که فیلم های ارزش��ی و انقالبی به دلی��ل فقدان تولید جایی در 

آن ندارند.
مدیرعامل سابق موسس��ه رسانه های تصویری در گفت وگو 
با س��ینماپرس افزود: تردیدی نیست که در جشنواره فیلم فجر 
که به عنوان جش��ن بزرگ سینمای ایران برای پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی همه ساله برگزار می شود باید نام و نشانی از 
انقالب اسالمی وجود داشته باشد اما متأسفانه به دالیل متعدد 
از جمله دالیل اقتصادی و فرهنگی ما س��ال ها است که چندان 
تولیداتی در این زمینه نداشته ایم و هیچ مدیری هم برای ریشه 

یابی چنین موضوعاتی پیش قدم نش��ده اس��ت و همین امر 
باعث ش��ده تا سینما و جش��نواره فیلم فجر عاری از نام و 

نشان انقالبی باشند.
وی ادامه داد: من نمی دانم چرا سیاست های مدیران 
س��ینمایی و فرهنگی تغییر کرده و آنها هم همانند بخش 

خصوص��ی س��ینما که هم��واره به دنبال کس��ب س��رمایه 
و درآم��د هس��تند توجه��ی به تولی��دات مذهبی، 

انقالب��ی و ارزش��ی ندارن��د و دغدغ��ه ای برای 
رونق دوباره س��ینمای انقالب اس��المی از خود 
نشان نمی دهند. از این رو معتقدم ما برای رفع 
مش��کالت در حوزه س��ینمای انقالب اسالمی 

نیاز به سیاس��ت گذاری های جدید در حوزه سینما داریم و باید 
در سیاست های جدید همه مسئوالن فرهنگی و سینمایی 
و هنرمن��دان و س��ینماگران موظف ش��وند ت��ا تولیداتی 

درخصوص انقالب شکوهمند اسالمی داشته باشند.
مسافرآس��تانه خاطرنش��ان کرد: از آنجا که جشنواره 
فیلم فجر جش��نواره انقالب اس��المی است و در ایام اهلل 
دهه فجر برگزار می گردد بایس��تی محتوای 
آث��ارش در راس��تای اه��داف ارزش��ی و 
فرهنگی باشد تا ما بتوانیم به جشنواره 
ارزش��مند و مس��تقل خ��ود در دنیا 

ببالیم.

دبیر س��ابق جش��نواره فیلم یاس س��پس با تأکید بر اینکه 
ما برای برگزاری باش��کوه جش��نواره فیلم فج��ر نیاز به همدلی 
و رس��یدن به زبان و درک مش��ترک داریم گفت: معتقدم برای 
رس��یدن به اهداف واالی ارزشی در این جشنواره نیاز به تدوین 
قانون جامع برگزاری جشنواره ها داریم که این امر تنها با گردهم 
آمدن عقال و کارشناس��ان حوزه س��ینما که طی این سال ها به 
بهترین شکل ممکن از پس مسئولیت هایشان برآمده اند ممکن 

می گردد.
این کارشناس فرهنگی در خاتمه این گفت وگو متذکر شد: 
جش��نواره فیلم فجر نیاز به راهبردی هدفمند و دراز مدت دارد 
و مهمتر از همه اینکه بایس��تی زیربناهای س��اختاری جشنواره 
تغییر کند؛ من ش��خصاً از تمامی هنرمندان، مدیران و متولیان 
امر می خواهم که تنها به فکر رشد و ارتقای اعتبار جشنواره فیلم 
فجر و سینمای ایران باشند و برای برگزاری این رویداد ارزشمند 
و مهم تمامی دیدگاه های شخصی شان را حذف کرده و براساس 

منافع جمعی برگزاری این جشنواره را به پیش ببرند.

حسین مسافرآستانه:

متأسفم که در تولیدات ساالنه سینمای کشور
 نشانی از اهداف و آرمان های انقالب اسالمی نیست


