
فرزند "ننجون" کجاست؟
"ننجون" هم در راس��تای شفاف س��ازی به کمپین 
"فرزندت کجاست؟" پیوست و در پاسخ خبرنگاران گفت: 
فرزندم همینجاست. بی آب و دون و بی خورشت و نون و 
در فقر مطلق دست و پا می زند. بیکار است و بی عار مثل 
فرزندان مسئوالن دیگر که خودشان اعتراف کردند ول ول 

می چرخند و با پول اولیای خود روزگار می گذرانند.
فرزندم هیچ شغل دولتی، نیمه دولتی و خصوصی 
ندارد و فقط یک دوره کوتاه دس��تیار بنده بود و کمک 
می کرد تا سطل های آب را در آسیاب استکبار جهانی 
بریزیم اما از آنجا که اس��تعداد چندانی نداش��ت از کار 
بیکار ش��د و حاال قرار اس��ت در همین ستون مسئول 

دفتر خودم باشد.
ش��اید از خودتان بپرس��ید مگر نویس��نده ستون 
ننجون هم به دفتر و دستک و رئیس دفتر و تلفنچی و 
اینها نیاز دارد؟ البته که دارد. بالتشبیه رئیس جمهور 
که هیچ کار مهمی هم ندارد دویست سیصد نفر توی 
دفترش نان می خورند اما ما که برای خودمان ننجونی 
هس��تیم و کبکبه و دبدبه ای داریم نباید دست فرزند 

خودمان را در روزنامه سیاست روز بند کنیم.
شعار هفته:

مرگ بر رانت خوار
چه شاغل و چه بیکار

ضرب المثل هفته:
نگاه به دست ننه کن

مثل ننه غربیله کن
شعر هفته: 

خودم گل دخترم گل پسرم گل

ننجون

 پیش بینی افساد  فی االرض
و اعدام برای مرتکبان اسیدپاشی

س��خنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از 
تشدید مجازات های جرم اسیدپاشی خبر داد و گفت: 
در طرح تش��دید مجازات جرم اسیدپاش��ی در برخی 

موارد افساد فی االرض و اعدام پیش بینی شده است.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن نوروزی با اشاره 
به آخرین وضعیت بررس��ی طرح تش��دید مجازات جرم 
اسیدپاشی اظهار کرد: در کمیسیون درخصوص این طرح 
بحث و بررس��ی های الزم انجام ش��ده و فقط رأی گیری 
آن مانده اس��ت. قباًل در صورت عفو، بخشش و گذشت 
قربانیان اسیدپاش��ی، مرتکب به س��ه تا 10 سال حبس 

محکوم می شد اما در این طرح، تشدید شده است. 

میزان

یب«؛ نفس تازه سینما  »تنگه ابوقر
در نفس تنگی هنر هفتم

امید پویانفر

»تنگه ابوُقریب« فیلم نفس گیر بهرام توکلی که بخشی از 
رشادت های گردان عمار در روز های پایانی جنگ را به تصویر 
کش��یده، واقعه مغفول مانده ای است که شاید می توانست 

سرنوشت آن هشت سال را طور دیگری درپی بزند.
»تنگ��ه ابوقریب« که توانس��ت در جش��نواره فجر 
س��ال گذشته نظر منتقدان را جلب کند، در سالن های 
مردمی هم با تشویق ایستاده مخاطبان مواجه می شد. 
قهرمان، دالوری، ش��جاعت و ایث��ار واژه های به درام و 
تصویر تبدیل ش��ده در این فیلم است که مخاطبان را 

در سالن سینما به وجد می آورد.
قصه و فیلمنامه »تنگه ابوقریب« شاید فرمی نزدیک 
به چند فیلم مش��ابه خارجی در ژانر خود داش��ته باشد، 
اما با گذش��ت از ساختار های رایج سه پرده ای، فیلمنامه 
را به دو بخش تقس��یم کرده است؛ زیرا پرده میانی فیلم 
را نمی توان از پرده پایانی مستقل دانست و یک ساختار 
مشابه دارند. قیاس سکانس پایانی فیلم با سکانس ابتدایی 
آن در صورتی که هیچ پیش زمینه ای درباره فیلم نداشته 
باشید، غافلگیرکننده است و شما را در کمال آرامش به 
اوج تالطم می برد. این خط سیر فیلم هم از محاسن نگه 

داشتن مخاطب تا پایان فیلم روی صندلی سینماست.
حض��ور »قهرمانان« به جای ی��ک »قهرمان« جنبه 
حماس��ی فیلم را را پررنگ ت��ر و به واقعی بودن کاراکتر ها 
کمک کرده است. رزمندگانی که مثل همه ی مردم درگیر 
مشکالت روزمره هستند اما تعصب و غیرت، آن ها را برای 
دفاع از خاک و مردم کشورشان کنار یکدیگر قرار می دهد.

توکلی هنر کارگردانی را با سکانس پالن های طوالنی 
و دش��واری نش��ان داده اس��ت که ش��اید هر کارگردان 

دیگری به دلیل س��ختی های آن ب��ه راحتی از انجامش 
منصرف شود. البته بستر فیلم و وجود ابزار و امکانات هم 

در این انتخاب توکلی بی تاثیر نبوده است.
بلوغ بازیگ��ری در بازیگران و چش��م نوازی بازی ها 
از بازیگران��ی که ش��اید کمتر در این ژان��ر ایفای نقش 
کرده اند، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول را برای 
امیر جدیدی در جش��نواره س��ی و ششم فجر به همراه 
داش��ت. پس��ری که به دور از تمام حاشیه های پرتعداد 
سینما کامال حرفه ای مسیر قله را درپیش گرفته است و 
نوید سوپراستاری را می دهد که سلبریتی نخواهد شد.

در میدان ه��ای س��ختی مثل »تنگ��ه ابوقریب« عیار 
بازیگرانی مانند جواد عزتی، امیر جدیدی و حمیدرضا آذرنگ 
به چشم می آید و می توانند در بازی هایشان هنرنمایی کنند و 

فیلم را برای درخشش در میان آثار دیگر متمایز کنند.
»تنگ��ه ابوقری��ب« ب��ا همه محاس��نی ک��ه دارد 
می توانس��ت ب��ا اس��تفاده از اِلمان های پرتع��داد دفاع 
مقدس به این فیلم هویت ایرانی تری ببخش��د. ش��اید 
کارگردان فیلم تحت تاثیر بعضی سکانس های ماندگار 
س��ینمای جنگ جهان به س��راغ برخی از آن  المان ها 
رفته اس��ت. چیزی که می توان در میزانسن های فیلم 
به راحتی متوجه شد. طراحی گریم و لباس هم از این 
قاعده مس��تثی نبوده و کاله فرمانده گردان که مهدی 
پاکدل نقشش را ایفا می کند، یادآور جنگ های جهانی 

است که در فیلم های خارجی از آن استفاده می شود.
جلوه های ویژه  میدانی فیلم نکته برجس��ته »تنگه 
ابوقریب« اس��ت که باالخ��ره پس از س��ال ها آزمون و 
خطا در این ژانر ش��اهد پیش��رفتی قابل مالحظه است. 
جلوه هایی که هیجان انفجار را به مخاطب منتقل می کند 
و مصنوعی از آب در نمی آید. »تنگه ابوقریب« را می توان 
در این وضعیت نابس��امان سینمای کمدی محور حاضر، 
نفس تازه سینما دانست. این فیلم می تواند معنای واقعی 
کارکرد س��ینما را برای مخاطبانی که باالجبار به سمت 
تغییر ذائقه س��وق داده می شوند تعبیر کند و بازگشتی 

دوباره به اصل سینما باشد.  باشگاه خبرنگاران

زاویه دید
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این روزها براساس  ش�هر تر جدی��د تئا تصمی��م 
بی تفاوت��ی  و  ش��هرداری  مس��ئوالن 
مجموع��ه  ارش��اد،  وزارت  مس��ئوالن 
و  دستفروش��ان  توس��ط  تئاترش��هر 
و  غذای��ی  م��واد  ف��روش  چادره��ای 

محصوالت دیگر احاطه شده است.
اگر بخواهید به مجموعه تئاترشهر 
بروید و به همراه خانواده خود به تماشای 
آثار نمایش��ی این مجموعه بنش��ینید 
تصمیم ت��ان ب��ا س��ختی های متعددی 
هم��راه خواهد بود و باید از هفت خوانی 
عبور کنید که دست کمی از هفت خوان 
شاهنامه فردوس��ی و روندی که در آن 

طی شده است، ندارد!
اگر با وس��یله نقلیه ش��خصی خود 
بخواهید به این مجموعه نزدیک شوید، 
خود را وارد ش��رایطی می کنید که شاید 
مان��ع حضور به موقع ش��ما در مجموعه 
تئاترشهر و تماشای اثر مورد نظرتان شود 
زیرا اگر موفق به عبور به موقع از ترافیک 
س��نگین چهارراه ولیعصر و خیابان های 
مج��اور آن بش��وید، به ط��ور قطع نبود 
پارکینگ برای این مجموعه بزرگ تئاتری 

مشکل بزرگ شما خواهد بود.
اگر هم موفق به پارک خودروی خود 
در مجاورت مجموعه بش��وید، تضمینی 
برای حفظ امنیت خودروی شما وجود 
ندارد. مرحله بعدی عبور شما از محیط 
غیرفرهنگی موجود در پیرامون مجموعه 
تئاترشهر به ویژه ضلع جنوبی آن است؛ 
محیطی که در آن خالفکاران، سارقان، 

معتادان زیادی دیده می شود.
اگر بخواهید با وسایط نقلیه عمومی 
و از ضلع ش��مالی مجموعه تئاترش��هر 
وارد محیط مجموعه ش��وید باز باید از 
خوان های مختلف عبور کنید مثال مقابل 
در ایس��تگاه متروی چهارراه ولیعصر، با 

انواع و اقسام فروش��ندگان مواد غذایی 
مواجه می ش��وید. ب��وی ب��الل، جگر، 
جوجه کباب و دودی که به پا می شود 
به ش��ما تصوی��ری از ورود به محوطه 
فضایی فرهنگی و هنری نمی دهد. اما 
این پایان خوان های پیرامون مجموعه 
تئاترش��هر نیس��ت زیرا خ��وان بعدی 
عبور از محدوده دستفروش��ان اس��ت 
که فضایی مشابه بازارهای مکاره را به 

محوطه تئاترشهر داده اند.
به تازگی خوان جدیدی نیز افزوده 
شده و آن برپایی خیمه ها و چادرهایی 
است که در آن انواع خوراکی ها و وسایل 
س��نتی ارایه می ش��ود؛ چادرهایی که 
تیرک های آن بر کف محوطه تئاترشهر 
به زمین میخکوب شده اند و با ازدحامی 
که ایجاد می کنند شما را ناخواسته به 
س��مت بوستان دانشجو سوق می دهند 
زی��را ازدحام و رفت و آمد مردم در این 
فضا مانند جریان پر قدرت رودی است 
ک��ه اجازه حرکت به س��مت مخالف را 
نمی دهد. در کنار این چادر و خیمه ها 
استیجی بنا ش��ده که صندلی هایی در 
مقاب��ل آن ق��رار دارد و در ش��ب های 
تابس��تان با اجرای برنامه های مختلف 
قرار اس��ت فضایی شاد و در عین حال 
فرهنگی برای شهروندان تهرانی ایجاد 
کند که البته رسیدن به این هدف خود 

در هاله ای از ابهام است.
وجود چنین خوان هایی به شما اجازه 
نمی دهد که حظ بصری از تماشای یکی 
از زیباتری��ن بناه��ای فرهنگی و هنری 
تهران و ایران را داش��ته باش��ید که در 
زمره بناهای ملی به ثبت رسیده است. 
با نزدیک ش��دن به بن��ای مجموعه نیز 
با دیدن یادگاری نویس��ی های متعددی 
روی کاش��ی های این بنای ملی، آزرده 

خاطرتر می شوید.

شاید برایتان این سوال مطرح شود 
که چرا فضای پیرامون مجموعه تئاترشهر 
که می توان��د محیطی فرهنگی و هنری 
باش��د و رغبت خانواده ها و مخاطبان و 
عالقه من��دان به فرهنگ و هنر را در این 
محیط و مجموعه تئاترشهر بیشتر کند، با 
بی توجهی مدیران و مسئوالن شهرداری 
تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به چنین وضعی افتاده است؟
باال بردن نش��اط در س��طح جامعه 
امری ض��روری و مثبت اس��ت که باید 
از س��وی مدیران و مس��ئوالن شهری و 
فرهنگی در نظر گرفته ش��ود اما اینکه 
این ضرورت ب��ا چه برنام��ه ای اجرایی 
ش��ود، مهم اس��ت. س��ال های متمادی 
اس��ت که مدیران و مسئوالن شهرداری 
و وزارت ارشاد فقط در کالم از مجموعه 
تئاترشهر و محیط پیرامون آن مراقبت و 
محافظت می کنند و در عمل برنامه ریزی 

و اقدام شان در جهت مخالف است.
در طول س��ال و فص��ول مختلف 
محوط��ه  در  متع��ددی  فعالیت ه��ای 
پیرام��ون مجموعه تئاترش��هر در نظر 
گرفته می ش��ود ک��ه اکثرش��ان هیچ 
تناس��بی با هویت فرهنگ��ی و هنری 
مجموع��ه ندارن��د و نکته قاب��ل تأمل 
این اس��ت که این وضعیت و شرایط به 
صورت مداوم و مستمر انجام می شود.

مدیران و مس��ئوالن ش��ورای شهر 
تهران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد 
به احداث گذر فرهنگ و یا پهنه فرهنگی 
در محدوده مجموعه تئاترش��هر و تاالر 
وحدت اشاره می کنند و حتی بودجه ای 
را هم برای این امر در شورای شهر تهران 
تصویب کرده اند ولی نه تنها نشانه هایی 
از شکل گیری چنین گذر فرهنگی دیده 
نمی شود بلکه وضعیت و شرایط هر روز 

نازل تر از گذشته می شود.  مهر

ج�������ری����ان  تراریخته پرس��ت درح���اشیه
نفوذی در بدنه تصمیم س��ازی و اجرایی 
دولت تدبی��ر و امید ظاهراً به واس��طه 
ناکامی های پیاپی خود در اجرای نقشه 
آلوده کردن مزارع کش��ور با کشت انبوه 
محص��والت تراریخت��ه، اخی��راً وارد فاز 

اقدامات غیراخالقی نیز شده است.
داستان از این قرار است که "ب.ق" 
به عنوان سرکرده این جریان نفوذی در 
دولت به واس��طه افشای ابعاد وابستگی 
آنه��ا ب��ه مافی��ای جهان��ی تراریخته و 
خانواده بدنام راکفلره��ا و مراوداتی که 
چهره های داخلی این جریان با مونساتو 
دارند، به ش��دت عصبانی شده و همین 
عصبانی��ت باع��ث ارتکاب ب��ه اقدامات 
ناس��نجیده توام ب��ا عصبانیت و بالهت 

طی ماه های اخیر شده است.
تمام عصبانیت و بالهت اخیر سرکرده 
این جریان، ناش��ی از اقدامات افشاگرانه 
رس��انه های مستقل است که باعث شده 
اف��کار عموم��ی در مخالفت ب��ا اقدامات 
منفعت طلبان��ه این جری��ان وارد عرصه 
شوند و همین امر زمینه انتقام جویی این 
جریان از رس��انه های مستقل با تحریف 
زش��ت و غیراخالقی اظه��ارات برخی از 

مسئوالن ارشد را باعث شده است.
"پای��گاه  راس��تا،  همی��ن  در 
ای��ران"  بیوتکنول��وژی  اطالع رس��انی 
به عن��وان رس��انه تحت امر س��رکرده 
اول  تاری��خ  در  ای��ران  در  تراریخت��ه 
مردادماه جاری اقدام به انتشار خبری 
به نق��ل از "علی اکب��ر صالحی؛ رئیس 

سازمان انرژی هسته ای" کرد.
تحت  سایت  این 
س��رکرده  امر 

تراریخت��ه در خبر مورد 
اش��اره، مدعی ش��د که رئیس 
هس��ته ای  ان��رژی  س��ازمان 
"پژوهش��گاه  از  بازدی��د  ط��ی 

بیوتکنولوژی کش��اورزی" گفته: 

"در حوزه تراریخته عقب نشینی نکنید!"
اطالع رس��انی  پای��گاه  همچنی��ن 
بیوتکنولوژی ایران در ادامه خبر خود، 
مدعی ش��ده بود ک��ه صالحی در دفاع 
از محص��والت تراریخته گفته اس��ت: 
"منطقی نیس��ت وقتی س��االنه مجبور 
ب��ه واردات ده میلی��ون ت��ن محصول 
تراریخته هس��تیم ای��ن محصوالت را 
در داخل کشور تولید نکنیم. آیا تولید 
داخل حرام اس��ت و واردات حالل؟ ... 
برای تولید داخلی محصوالت تراریخته 
در برابر جریان های مخالف عقب نشینی 

نکنید و مقاومت کنید!"
انتش��ار این مطلب در سایت مورد 
اش��اره به نقل از رئیس سازمان انرژی 
هسته ای، موجی از مخالفت ها و نقدهای 
اساتید بیوتکنولوژی، کارشناسان حوزه 
محیط زیست و آگاهان این حوزه، علیه 

علی اکبر صالحی را درپی داشت.
ام��ا در نهای��ت، رئیس س��ازمان 
انرژی هسته ای با مشاهده این حجم از 
واکنش ها و نقدها با ارس��ال جوابیه ای، 
پرده از ابعاد پنهان و اقدام غیراخالقی 

جریان تراریخته پرست برداشت.
علی اکبر صالحی در جوابیه خود به 
صراح��ت اعالم کرد که هرگز جمله ای 
با این مضمون که "در حوزه تراریخته 

عقب نشینی نکنید" نگفته است!
مسئول دفتر رئیس سازمان انرژی 
هس��ته ای با تکذی��ب حمایت صالحی 
به ص��ورت  تراریخت��ه  محص��والت  از 
رس��می اعالم کرد: س��ایتی ک��ه این 

خبر به نقل از آن چاپ ش��ده اس��ت، 
در تنظیم خبر بی دقتی کرده اس��ت و 
دکتر صالحی در بازدید از پژوهش��گاه 
بیوتکنولوژی کش��اورزی در پاس��خ به 
مش��کالت مطروحه از طرف محققین 
این پژوهشگاه که گفته بودند: ما خود 
می توانیم محص��والت تراریخته تولید 
کنیم اما ساالنه میلیاردها دالر از خارج 
وارد می کنند، اظهار داشته بود: "الزم 
است شما از طریق مصاحبه با رسانه ها 

استدالل های خود را مطرح کنید."
با این اوصاف، دروغ پردازی و اقدام 
غیراخالقی رس��انه تحت امر س��رکرده 
جری��ان تراریخته پرس��ت در تحری��ف 
آشکار اظهارات رئیس س��ازمان انرژی 
هسته ای محرز اس��ت چراکه علی اکبر 
صالحی در این بازدید صرفاً خواس��تار 
ط��رح اس��تدالل های جری��ان حام��ی 
تجاری س��ازی محصوالت تراریخته در 
ایران ش��ده و به هیچ عنوان سخنی در 
تایید اقدامات پرمخاطره و منفعت طلبانه 

این جریان نداشته است.
در پای��ان تذکر ای��ن نکته ضروری 
است که جریان نفوذی تراریخته پرست 
و س��رکرده آن که تا به امروز در مقاطع 
مختل��ف، عدم پایبن��دی حداقلی خود 
به اخالق، ص��دق و امان��ت را به اثبات 
رس��انده، با این اق��دام غیراخالقی اخیر 
خود، بر دروغگویی و دروغ پردازی مطلق 

خود مهر تایید نهایی را کوبیده است!
ح��ال افکار عمومی و ت��وده مردم 
کش��ورمان از اقش��ار مختلف می تواند 
س��ایر  درب��اره  روش��ن تری  قض��اوت 
ادعاه��ای این جری��ان در تالش برای 
تجاری س��ازی محصوالت تراریخته در 
ایران داش��ته باشند چراکه تنها چیزی 
که برای سرکردگان این جریان اهمیت 
دارد، س��ود نجومی و کثیفی است که 
قرار اس��ت با کش��ت انبوه محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی به دست آورند و 
در این مسیر، وارد شدن صدمات مهلک 
به س��المت مردم ایران و محیط زیست 
کشور برای آنها از کوچکترین اهمیتی 

برخوردار نیست.  پويا

امام علی علیه السالم:
 خدا را خالصانه ياد كنید تا بهترين زندگی را 

داشته باشید و با آن راه نجات و رستگاری را به پیمايید. 
بحاراألنوار)ط-بیروت(

ود وی دیوار می ر »در انتظار خودت« ر
نمایشگاه عکس و چیدمان آثار حمید ترکمن 
عکاس هنری و تئاتر با عنوان »در انتظار خودت« 

فردا در خانه نمایش دا افتتاح می شود.
این هنرمند عکاس در آثارش از منظر هنرهای 
تجس��می به قاب تئاتر نگاهی متفاوت داشته است. 
در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه به قلم حمید 
ترکمن آمده اس��ت: »چگونه، کج��ا و چه زمانی ما 
خودم��ان را از دس��ت دادیم؟! ... بدون احس��اس و 
رویاهای مشترک. هیچ نشانی از عشق دهه 60، صلح 
دهه 70 و حت��ی حوص و طمع های دهه 80 دیده 
نمی شود. اینجا در س��ال 2018 در فضای تاریک و 
فقیر تئاتر تجربی تهران با چشمانی باز و پر از امید و 
آرزو ما در حال انتظار برای خود )خدا( هستیم ... .«

این نمایشگاه تا دوم شهریور هر روز از ساعت 18 تا 
21 در خانه نمایش دا به نشانی میدان فاطمی، ابتدای 
خیابان گمنام، خیابان جهانمهر، شماره 26 برقرار است.

نگارستان

واکنش پلیس دیپورت اشتباهی یک جانباز
رئی��س پلیس پایتخت به خبر تلخ و در عین 
حال عجیب، دیپورت اشتباهی یک جانباز اعصاب 
و روان به افغانستان که به مرگ این جانباز ختم 

شده، واکنش نشان داد.
س��ردار حس��ین رحیمی اظهار کرد: در تهران 
چنین موضوعی اتفاق نیافتاده و من چنین موضوعی 
را تکذیب می کنم. چندین فیلتر وجود دارد و زمانی 
که همکاران ما براس��اس وظیفه قانونی خود، اتباع 
غیرمجاز را بازداشت می کنند، کارشناسان ما موضوع 
را بررسی می کنند و وضعیت آن ها را کامالً مشخص 
می کنن��د. پس از آن هم این اف��راد تحویل اردوگاه 
اتباع داده می شوند و در آنجا هم با حضور نمایندگان 
استانداری، انگشت نگاری از این افراد انجام می شود.

وی افزود: در این مرحله نیز بررسی های کاملی 
انجام می ش��ود و از افراد سوال و جواب می شود و از 

این رو اصاًل وقوع چنین خطایی امکان پذیر نیست.

پلیس

رادیو فرهنگ »برچسب« می خورد
بعضی از القاب و برچسب هایی که در فرهنگ 
زبانی جامعه رواج پیدا کرده باعث تاثیر منفی در 
روان و روحیات افرادی که به آنها این برچسب ها 
نس��بت داده شده، خواهد شد که به عنوان مثال 
برخی برچس��ب ها مانند افسرده مطلقه، گامبو و 

چلمن را می توان نام برد.
»برچسب« برنامه ای برای جلوگیری از ترویج 
این مدل از برچس��ب ها است. این برنامه با پخش 
گزارش مردمی درباره موضوع برنامه و صحبت های 
کارشناس��ان ادبی و روانشناسی به ریشه یابی آن 

کلمه و تاثیرش بر اندیشه و روان می پردازد.
عالقه مندان می توانند »برچسب« را روزهای 

پنجشنبه ساعت 10 از رادیو فرهنگ بشنوند.
»برچس��ب« در گروه تاریخ و اندیش��ه رادیو 
فرهنگ به تهیه کنندگی نازنین حاج س��یف اهلل و 

اجرای احسان همتی تولید و پخش می شود.

وی موج ر

ونده برای محتکران تشکیل ۲۳۰ پر
س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومتی از 
تش��کیل 230 پرونده مهم و ملی برای محتکران 
خبر داد و گفت: آه��ن و میلگرد، لوازم خانگی و 

برنج در صدر کاالهای احتکار شده قرار دارد.
سیدیاس��ر رایگان��ی گف��ت ک��ه در روزها و 
هفته های گذشته که با مبارزه با محتکران به طور 
جدی آغاز به صورت جدی آغاز شده، 230 پرونده 

مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده است.
به گفته وی، آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج 
و اقالم خوراکی و لوازم یدکی خودرو به ترتیب در 
صدر کاالهای احتکار شده قرار دارد. فقط در بحث 
آه��ن تا حدود 6 هزار میلیارد تومان و در ارتباط با 
لوازم خانگی نیز ح��دود 150 میلیارد تومان، کاال 
کشف شده اس��ت. اس��تان های تهران، آذربایجان 
غربی، اصفهان، کرمانش��اه، البرز، فارس و خراسان 

رضوی بیشترین پرونده های احتکار را داشته اند.

در شهر

سعید براتی س��رباز گروگان گرفته  ی ش��ده توس��ط اش��رار در عملی��ات پیگی����ر
تروریس��تی اردیبهشت ماه 96 بعد از 476 روز اسارت به 

وطن بازگشت.
غروب شش��م اردیبهش��ت ماه 96 بود که خبری تلخ بر 
صفحه سایت ها و خبرگزاری ها نقش بست: »درگیری مأموران 
هنگ مرزی میرجاوه با اشرار مسلح و شهادت تعدادی از آنها«. 
خبری که تلخی، غم، اندوه و... را در دل خود جای داده بود و 

حاکی از شهادت تعدادی از مرزبانان غیور ما داشت.
خب��ر به س��رعت پیچید، پیگیری ها ش��روع ش��د، از 
فرماندهی ناجا و مرزبانی گرفته تا فرمانداری و استانداری؛ 
همه وجود درگیری و حادثه را تأیید می کردند اما از اعالم 

تعداد شهدا و مجروحین اظهار بی  اطالعی می کردند.
پیگیری ها ادامه داش��ت؛ مناب��ع محلی و منابع آگاه 
لحظه به لحظه از تعداد شهدا می گفتند تا اینکه آخرین 
خبر حاکی از آن بود که از گروه 12 نفره هنگ مرزبانی 
میرجاوه، 10 نفر ش��هید ش��ده اند؛ این خبر دقایقی بعد 
از اعالم، رد ش��د؛ چراکه تاریکی هوا باعث ش��ده بود که 

تعداد شهدا اشتباه اعالم شود.
خبر تصحیح ش��د، تعداد ش��هدا 9 نفر، مجروحین 2 

نفر؛ اما یک مسئله اینجا وجود داشت، یک »نفر« نبود...
دقایق به کندی می گذش��ت؛ خانواده های مرزبانان 
همه با نگرانی اخب��ار حادثه را دنبال می کردند؛ فرمانده 

مرزبانی ناجا سردار قاسم رضایی در محل حاضر شد.
حمله تروریس��تی به میرجاوه س��رتیتر اخبار شده 

بود... گروهک تروریس��تی جیش الظلم با انتشار بیانیه ای 
مسئولیت این اقدام مذبوحانه را به عهده گرفت.

س��اعتی بعد اس��امی شهدا اعالم ش��د: ستوان سوم 
علی پودینه، س��توان س��وم محس��ن دایی زاده، ستوان 
سوم حمیدرضا جهان تیغ، سرباز وظیفه حجت کاظمی، 
س��رباز وظیفه صادق خ��دادادی، س��رباز وظیفه امیری 
مکاری، سرباز وظیفه مهدی امینی، سرباز وظیفه حسن 
طاهریان، سرباز وظیفه معین بیانی. سرباز داوود باشتنی 
و مرتضی ادنی نیز مجروحان این حادثه اعالم ش��دند و 

غیبت »سعید براتی« در هاله ای از ابهام پیچید.
گوش ها تیز ش��ده بود تا خبری از سرنوش��ت سرباز 
مفقود میرجاوه بشنود. چشم ها همه به سوی بیمارستان 
گس��یل بود تا شاید بتوان از مجروحان حادثه خبری در 

مورد سعید براتی به دست آورد.
این چش��م انتظاری ها ادامه داش��ت؛ پیگیری ها نیز 
از منابع محلی و مس��ئوالن ذی  رب��ط از انتظامی گرفته 
ت��ا مرزبانی، بی وقفه دنبال می ش��د، ام��ا هیچ خبری از 

وضعیت فرد مفقود نبود.
پیگیری ها ادامه داش��ت تا اینکه دیروز بعد از یکسال 
و 3 ماه و 18 روز خبری آمد. س��ردار قاسم رضایی فرمانده 
مرزبان��ی ناجا دی��روز صبح اعالم کرد: ب��ا تالش و حمایت 
فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، ستاد کل 
نیروهای مسلح و دستگاه های منیتی، "سعید براتی"؛ سرباز 
گروگان گرفته ش��ده توسط اش��رار در عملیات تروریستی 
اردیبهشت ماه 96 در میرجاوه، به آغوش خانواده بازگشت. 

صبح ديروز صورت گرفت
بازگشت مرزبان ناجا بعد از ۴۷۶ روز اسارت

جز مشت دالری که به حلقوم شما ریخت 
از دشمن الدنگ چه دارید بگویید؟

علیرضا قزوه

چه دارید بگویید؟
با ساز بدآهنگ چه دارید بگویید؟

جز هرزگی و ننگ چه دارید بگویید؟
جز لودگی و جهل چه کردید چهل سال؟

از دانش و فرهنگ چه دارید بگویید؟
رّقاصه ظلم اید، هم آواز نفاق اید

در معرکه ی جنگ چه دارید بگویید؟
با ما که چهل سال همه آینه بودیم

سنگ اید شما، سنگ چه دارید بگویید؟
جز شیشه ی بی شرمی و افیون وقاحت
جز نشئگی و بنگ چه دارید بگویید؟

خوش رقصی تان بازی بوزینه ی زشت است
جز این به نماهنگ چه دارید بگویید؟

مست اید شما مست، چه دارید بخوانید؟
منگ اید شما منگ، چه دارید بگویید؟
آواز شما خارج از انصاف و بزرگی ست
ای خیل بدآهنگ چه دارید بگویید؟
خمیازه و آروغ دهان های گشادید
آخر ز دل تنگ چه دارید بگویید؟
در معرکه ی عزت و میدان شهامت
با این قدم لنگ چه دارید بگویید؟

چل سال به سیمای وطن چنگ کشیدند
جز پنجه و جز چنگ چه دارید بگویید؟

جز مشت دالری که به حلقوم شما ریخت
از دشمن الدنگ چه دارید بگویید؟
با پول سعودی و سیا چله گرفتید

جز خدعه و نیرنگ چه دارید بگویید؟

ترنم احساس

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.
خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-
314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-فرزندان متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اقدام غیراخالقی »سركرده جريان تراريخته پرست در ايران« افشا شد

مقاومت برای بازی با جان مردم
با بی توجهی مسئوالن فرهنگی

تئاترشهر به تسخیر دستفروشان درآمد


