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خیلی کوتاه

از ۱۲ مردادماه؛
اولین جشنواره  ملی اسباب بازی در تهران 
برگزار می شود

اولین جش��نواره  و نمایشگاه ملی اسباب بازی از دوشنبه ۱۲ 
تا ۱۶ مردادماه با حضور بیش از ۸۰ طراح و تولیدکننده داخلی 

در خیابان حجاب تهران برگزار می شود.
ق��رار اس��ت در ای��ن نمایش��گاه، س��مینارهاي تخصصي با 

موضوعات »بررس��ی اص��ول طراحی، تولید و اقتصاد س��رگرمی 
و اس��باب بازی داخل��ی« و » آخرین دس��ت آوردهای کاربردی 
پژوهش گ��ران و دس��ت اندرکاران صنعت اس��باب بازي« برگزار 

مي شود. 

این جشنواره و نمایشگاه ملی از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب، 
ت��ا روز جمعه میزبان خانواده ها و عالقه مندان اس��ت، و عالوه بر 
بخش های متنوع نمایش��گاهی، بخش فروش محصوالت داخلی 

نیز با تخفیف های خاص نمایشگاه دایر خواهد بود.

رسوايی ۲ در نزديكي هاي مجلس
 »رس��وایی ۲« به کارگردانی مس��عود ده نمکی دیروز 

کلید خورد. 
پیش از این قرار بود فیلم س��ینمایی »رس��وایی ۲« ۱5 
مرداد ماه کلید بخورد اما طبق برنامه ریزی هاي انجام ش��ده از 
دیروز این فیلم سینمایی با حضور بازیگرانی چون اکبر عبدی در 
نقش حاج یوسف، محمد رضا شریفی نیا یار همیشگی ده نمکی، 
امیر نوری که پیش از این در آثاری چون »اخراجی های 3« با 

این کارگردان همکاری داشته است کلید خورد.
از دیگ��ر بازیگرانی ک��ه دیروز در لوکیش��ن این فیلم 
سینمایی حاضر شده اند مي توان به سحر قریشی، اسماعیل 
خل��ج و فخرالدین صدیق ش��ریف اش��اره کرد.فیلم جدید 
ده نمکی در خیابان مصطفی خمینی و حوالی مجلس کلید 

خورده است.
مسعود ده نمکی قرار است پس از اخراجي  ها قصه حاج 
یوس��ف را به یک س��ه گانه تبدیل کند. در قس��مت دو ده 
س��ال از آن ماجرا گذشته است و ش��اهد هستیم که حاج 
یوس��ف با یک پیش بینی غیر منتظره مردم را از موضوعی 
آگاه مي کند که در نهایت از طرف اطرافیانش طرد می شود 
و این خود آغاز ماجرا برای قصه اي اس��ت که ده نمکی قرار 

است آن را تصویر کند.

تمديد مهلت ارسال آثار به تئاتر مقاومت
مهلت ارس��ال آثار به پانزدهمین جش��نواره سراسری 

تئاتر مقاومت )انقالب و دفاع مقدس( تمدید شد.
با توجه به اس��تقبال عموم��ی از فراخوان پانزدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت )انقالب و دفاع مقدس( از 
سوی هنرمندان و عموم جامعه تئاتر کشور یک هفته دیگر 
یعنی تا هفدهم مرداد ماه مهلت دریافت آثار تمدید شد تا 
تمام��ی عالقمندانی که تاکنون به هر نحوی نتوانس��ته اند 
اثر خود را به دبیرخانه ارس��ال کنند، بتوانند از این فرصت 
اس��تفاده کرده و آث��ار خود را جهت حضور در جش��نواره 

پانزدهم ارسال کنند.
عالقمن��دان مي توانن��د از طری��ق رایانام��ه دبیرخانه 
جشنواره به نشانی rtf۱5th@yahoo.com یک نسخه 
pdf اثر و مدارک اسکن شده مندرج در فراخوان را جهت 

حضور در بخش هاي جشنواره ارسال کنند.
تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جش��نواره ارسال 

شده است. 
مرحله پایان��ی و داوری نهایی پانزدهمین جش��نواره 
سراس��ری تئاتر مقاوم��ت )انقالب و دفاع مق��دس( پنجم 
آذر ماه ۹۴ همزمان با هفته بس��یج و ب��ا حضور گروه هاي 

منتخب از سراسر کشور در تهران برگزار مي شود.

پپرونی برای ديكتاتور ۱۳ مرداد حاضر مي شود
نمایش»پپرونی برای دیکتاتور« به کارگردانی خس��رو 
احمدی، سه ش��نبه ۱3 مردادماه، با حض��ور فرهاد اصالنی 

اجرای عمومی خود را آغاز می کند.
این نمایش سه شنبه، ساعت ۱۹ با نواخته شدن زنگ 
توس��ط فرهاد اصالنی بازیگ��ر تئاتر، س��ینما و تلویزیون، 
به طور رس��می اجرا های عمومی خود را در س��الن استاد 

ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند.
»پپرونی برای دیکتاتور«، بر اس��اس فیلم فرانسوی به 
نام »اس��م« نوش��ته مش��ترک ماتیو دوالپرت و الکساندر 
دوالپتولیر و کارگردانی اکساندر دوالپتولیر است که توسط 

علی احمدی بازنویسی، طراحی و دراماتورژی شده است.
محس��ن کیایی، خس��رو احمدی، ژاله صامتی، فریده 
س��پاه منصور، س��ینا کرم��ی، ش��یوا ابراهیم��ی و پژم��ان 
جمش��یدی بازیگ��ران ای��ن نمایش اند. همچنین خس��رو 
احم��دی )تهیه کنن��ده(، محم��د ق��دس )مش��اور تهیه و 
تولید(، امیر س��رافرازیان )طراح صحنه(، س��ارا یحیایی و 
نس��یم تقی پور )طراح لباس(، سجاد باقری )مدیر تولید و 
دس��تیار کارگردان(، یاس سنجری )منشی صحنه(، ماهان 
شهیدی زاده )مدیر صحنه(، نوش��ین جعفری )عکاس(، از 

دیگر عوامل اجرایی اند.

امام مهربانی ها منتشر می شود
کتاب »امام مهربانی ها« به قلم حمیدرضا شاه آبادی به 
مناسبت سیزدهمین جشنواره امام رضا)ع( منتشر می شود.

این نوشتار به س��یره و زندگی بابرکت امام هشتم)ع( 
می پ��ردازد و فرازهای��ی از زندگانی آن حض��رت را روایت 
می کند. گزیده ای از سخنان گهربار حضرت ثامن الحجج)ع( 
بخش دیگر این کتاب را تشکیل می دهد. روایت خصوصیات 
اخالقی و ش��خصیتی امام رضا)ع( س��ومین بخش کتاب را 
تشکیل می دهد. این نوشتار در سه بخش »آنگونه که بود«، 
»آنچه که گفت« و »آنگونه که زیس��ت« و برای قشر جوان 

تالیف شده است. 
براساس این گزارش، ترجمه کتاب »امام مهربانی ها« به 
زبان های انگلیسی، عربی و اردو در دستور کار این انتشارات 
الهدی قرار دارد. انتش��ارات بین الملل��ی الهدی با همکاری 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، این نوشتار را در قطع خشتی 

و شمارگان 3۰۰۰ نسخه به زودی منتشر خواهد کرد.
عالوه بر این، کتاب »زیس��تن زیر س��ایه خورش��ید« 
اثر امیرمه��دی حکیمی نیز روایت��ی خواندنی و جذاب از 
س��یره امام رضا )ع( اس��ت که به زودی از سوی انتشارات 
بین المللی الهدی روانه بازار نش��ر خواهد ش��د و اکنون در 

حال ترجمه این اثر به زبان انگلیسی است.

صداوس��یما  س��ازمان  رئیس 
گفت: جریانات��ی در خارج از جــام جــم

س��ازمان سعی داش��تند تا با 
توس��ل به مطالب خالف واقع، م��ردم را در این ماه 
پرفیض و برکت مانند مخالفت صداوس��یما با توافق 

ژنو یا صلح امام حسن)ع(از رسانه ملی جدا کنند.
به گزارش تس��نیم،  محمد سرافراز با حضور در 
معاونت س��یما و شرکت در جلسه مدیران شبکه ها، 
از زحمات مسئولین و دست اندرکاران برنامه های ماه 

مبارک رمضان تقدیر کرد.
س��رافراز در این جلسه با تش��کر از تالش های 
دست اندرکاران شبکه ها در تولید و پخش برنامه های 
م��اه مبارک رمضان، تاثیرگذاری رس��انه در این ماه 
را ب��ه خاط��ر درک دقی��ق فرصت ه��ا و موقعیت ها 
دانس��ت و افزود: هر سال بر پیچیدگی کار رسانه ای 

افزوده می شود و تلویزیون باید از سامانه هوشمند و 
یادگیرنده برخوردار شود.

"پایتخ��ت"،  س��ریال های  از  تقدی��ر  ب��ا  وی 
"دردسرهای عظیم"، و "گاهی به پشت سر نگاه کن"، 
و خصوص��اً پیام های رمضانی س��ریال پایتخت، این 
برنامه ها را در جلب رضایت مخاطبان موفق دانست 
و ضمن قدردان��ی از دس��ت اندرکاران، کارگردانان، 

تهیه کنندگان و هنرمندان، این سریال ها را سنجیده 
دانس��ت و بر لزوم درک بایس��ته های محیط رقابتی 

کنونی تاکید کرد.
رئیس رس��انه ملی عنوان کرد ک��ه برنامه های 
"جش��ن رمضان"، "خندوانه" و "ماه عسل"، به لحاظ 
تن��وع آیتم، س��اختار متفاوت و میهمان��ان ویژه، از 
کیفیت بهتری نس��بت به گذش��ته برخوردار بوده و 

برنامه ه��ای "جمع خوانی قرآن کری��م" که از اقصی 
نقاط کش��ور در ش��بکه های سراسری انعکاس یافت 
و همچنین سایر برنامه های مذهبی شبکه ها، نشان 
از برنامه ریزی محتوایی مناسب برای این ایام داشت 

و قابل تقدیر است.
س��رافراز اضافه کرد: اش��کاالت جزئی نیز بعضاً 
مش��اهده می ش��د، ک��ه این موض��وع بیش��تر برای 

برنامه های زنده هر روزه رخ می دهد و لزوم تشکیل 
ی��ک اتاق فکر دائم��ی برای این برنامه ها احس��اس 

می شود، تا بیش از پیش هدایت شوند.
وی اف��زود: البته جریاناتی در خارج از س��ازمان 
س��عی داش��تند تا با توس��ل به مطالب خالف واقع، 
مردم را در این ماه پرفیض و برکت از رسانه ملی جدا 
کنند. مثاًل مخالفت صداوس��یما با توافق یا صلح امام 
حسن)ع(، تا تأثیر رسانه را کم کرده و اعتماد مردم از 
رسانه ملی سلب شود، که البته موفق نشدند و سیما 
توانست با تولید برنامه های مناسب و پرمحتوا، اعتماد 

مخاطب را بیشتر از گذشته جلب کند.
در پای��ان ای��ن جلس��ه، س��رافراز ب��ر مبن��ای 
نظرخواهی ه��ا و بازخوردهای دریافتی از مخاطبان، 
رضای��ت از برنامه ها را بهترین خدا قوت به همکاران 

ساعی سازمان برشمرد.

آگهى مفقودى
كارت دانشجويى بنام زهره عليزاده فرزند غالمحسين به شماره دانشجويى 9019055028  از دانشگاه 

غيرانتفاعى حكيمان بجنورد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد 
 

برگ ســبز و ســند كمپانــى خودرو پژو GLX 405 مدل 1389 به شــماره پالك: ايــران16 – 152 ط 45 
به شــماره موتور: 12489117886 شماره شاســى: NAAM11CAXAE024978 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد قم 

كارت هوشــمند راننده به نام على اصغر آرزم فرزند محمد به شــماره شناســنامه 3630 و شــماره ملى 
0384247377 و شماره هوشمند 2296612 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

كارت هوشــمند نــاوگان كاميون كفى بغلدار فلزى مدل 1385 به شــماره پالك: ايــران16 – 998 ع 31 
به مالكيــت آقاى على اصغر آرزم فرزند محمد به شــماره هوشــمند VIN:IREB8585GC0330121 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

رســيد كارت هوشــمند نــاوگان كاميــون بــارى فلــزى مــدل 1976 بــه شــماره پــالك: ايــران16 – 
192 ع 42 بــه مالكيــت فاطمــه كريمــى منــش فرزنــد حســن بــه شــماره هوشــمند 2851131 و شــماره 

VIN:DEKL769FXIT001311 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

رسيد كارت هوشمند ناوگان كاميون كشنده مدل 1983 به شماره پالك: ايران16 – 948 ع 21 به مالكيت 
 VIn:DETL831HH9069629 عبــاد محمد آقائى فرزند عزيز به شــماره هوشــمند 2614519 به شــماره

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

ســند كمپانى (ســند كارخانه) خودروى ســوارى پژو 206 مدل 1381 به رنگ مشــكى متاليك به شماره 
موتور 10FSE33798372 و به شماره شاسى 81605103 و به شماره انتظامى 35 ايران -458ج15 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

ســند مالكيت (سند اصلى كمپانى) ، برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) سند مادر (كارخانه) خودروى سوارى 
ســايپا مدل 1393 به شــماره موتور 5082380 و به شماره شاســى NAS411100E1002908 و به شماره 

انتظامى 15-446م35 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اصل برگ ســبز مربوط به خودرو پرايد ســفيد رنگ به شماره انتظامى 579ص18- ايران 98 بنام احمد 
امين زاده به شــماره موتور 4130495 شماره شاسى s1412290766163 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ايالم

كارت خودرو ســوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1388 رنگ نقره اى – متاليك به شــماره موتور 
3057828 ، شــماره شاســى S 1412288017689 و شــماره پالك 84 – 533 د 84 به نام مهدى جهاندارى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشــمند به شــماره 2982319 متعلق به آقاى جوهر صادقى فرزند ابراهيم صادره از كرمانشــاه 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كرمانشاه

كارت خــودرو پرايد به شــماره پــالك 357 ب 59 ايران 26 بنــام ابراهيم عصمت خــواه تيتكانلو مفقود 
گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

ســند كمپانى و برگ ســبز موتور ســيكلت سيســتم زمرد تيپ CDI150 مدل 1393 به شماره انتظامى 
34851-541 و شماره موتور 0149N2Z301561 و شماره تنه N2Z***150Z9321996 متعلق به شجاع 

الدين نايب آقا مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

اينجانــب زيور ياراحمدى مالك خودرو ســوارى پــژو 405 جى ال ايكس مدل 1382 به شــماره انتظامى 
41-547ب71 و شــماره شاســى IN82023639 و شــماره موتور 22568225080 به علت فقدان اســناد 
فروش شــركت ايرن خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند كمپانى را نموده لذا چنانچه هر شــخصى ادعايى 
در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو واقع در پيكانشــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقــرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد . بروجرد

اينجانب ســاالر موسيوند مالك خودرو ســوارى پژو 206 آريان مدل 1387 به شماره انتظامى 878-77 
و26 و شــماره شاســى NAAP41FD19J256474 و شــماره موتور 13387006725 به علت فقدان اسناد 
فروش شــركت ايرن خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند كمپانى را نموده لذا چنانچه هر شــخصى ادعايى 
در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو واقع در پيكانشــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقــرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد . بروجرد

اصل كارت مربوط به خودرو پژو 405 به رنگ نوك مدادى به شــماره انتظامى 157ج28- ايران98 بنام 
فخرالديــن ولى زاده به شــماره موتور 12487265750 و شــماره شاســى AM01CA39E399139 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

برگ سبز خودرو پرايد سوارى مدل 84 به رنگ نوك مدادى متاليك با شماره انتظامى 323م19- ايران 
11 و شــماره شاسى S1412284739132 و شــماره موتور 01393974 متعلق به آقاى حسن عزيزى فرزند 

غالمحسين به ش ش 3680 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. همدان

بدينوســيله اصل مبايعه نامه زمينى به مســاحت 1485 مترمربع و به شــماره قولنامه 30128 واقع در 
روســتاى امامزاده باقر (ع) كه جزء پالك 8158 بخش 12 بنام قربانعلى لطفى پور مى باشــد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.م الف/196 بهارستان 

اينجانب عزيز زيودار مالك خودرو سوارى پيكان مدل 1375 به شماره انتظامى 41-811ب91 و شماره 
شاســى 75546024 و شــماره موتور 01127548397 به علت فقدان اســناد فروش شــركت ايران خودرو 
تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند كمپانى را نموده لذا چنانچه هر شخصى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد 
ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. بروجرد

برگ ســبز پيكان مدل 80 به شــماره پالك 971س19- ايران 87 و شــماره موتور 11128042216 و 
شماره شاسى 0080442530 متعلق به احمد غفورى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. زنجان

برگ ســبز پرايد مدل 86 به شــماره پالك 955ب81- ايران 87  و شــماره موتور 1975907 و شــماره 
شاســى 1412286114597 متعلــق به خانــم جميله مهديون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

زنجان

ســند كمپانــى ســوارى پيــكان مــدل 81 بــه شــماره پــالك 495ج56- ايــران 87 و شــماره موتــور 
11128114124 و شــماره شاســى 81412097 متعلــق به ولى اله احمدى مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. زنجان

ســند كمپانــى موتــور ســيكلت دايچــى مــدل 91 بــه شــماره پــالك 77924-479 و شــماره موتــور 
16FML33989 و شــماره شاســىN2G***200B9110447  متعلق به حســين محمدى مفقــود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. زنجان

ســند كمپانى و برگ ســبز و كليه مدارك سوارى پرايد مدل 83 به شــماره پالك 525م39- ايران 56و 
شــماره موتور 00713319 و شــماره شاســى S1412283249107 متعلق به محمد شــعبانى سرائى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. زنجان

برگ سبز خودرو سوارى پرايد مدل 85 بشماره شهربانى 858 ن 92 ايران42 شماره موتور 1490021 
شــماره شاســى 1412285200084S بنام سيد هادى موسوى فرزند حســين مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سبزوار

سند كمپانى و برگ سبز موتورسيكلت كبير AZ150 مدل 1391 شماره موتور 41395859 شماره تنه 
150N9102128 شــماره پــالك 766-15573بنام علــى مطهرى نژاد فرزند محمد مفقــود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.سبزوار

برگ ســبز خودرو سوارى نيسان مدل 90 رنگ آبى شماره پالك 833 ط 45 ايران 32 بنام حسين كريمى 
كهنه فرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ ســبز خودرو ســوارى پيكان رنگ سفيد روغنى مدل 1379 شــماره پالك 385 ى 59 ايران 32 بنام 
على اصغر اله وردى مفقود گرديده واز درجهاعتبار ساقط مى باشد.

اينجانب حســين اســدى مالك خودرو سوارى آردى 1600 شماره شــهربانى 781 ج 23 ايران 96 شماره 
بدنــه 82113853 و شــماره موتور 22368214225 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى 
اســناد مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكوردارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ســاختمان سمند مراجعه نمايد. بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مــدرك فــارغ التحصيلــى اينجانــب على اصغــر ابويســانى فرزنــد ابراهيم به شــماره شناســنامه 877 
صادره از ح 3جغتاى در مقطع كاردانى رشــته دامپزشــكى صادره از واحد دانشــگاهى آزاد ســبزوار با شــماره 
پرونــده127005368 مفقــود گرديــده وفاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصــل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد سبزوار به نشانى مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سبزوار ارسال نمايد. (نوبت 

اول) تاريخ چاپ : 94/5/11   

ســند كمپانــى و برگ ســبز پيــكان مدل 83 به شــماره پــالك 168ص11- ايــران 97 و شــماره موتور 
11283014697 و شــماره شاســى 83408306 متعلق به شــادمان على محمدى مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

ســند كمپانى (سند كارخانه) خودروى سوارى پرايد مدل 1385 به شماره موتور 1453225 و به شماره 
شاســى S1412285791541 به شــماره انتظامى 15-929ه39 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

تبريز

بــه شــماره شاســى  و  موتــور 00234555  بــه شــماره  مــدل 1380  پرايــد صبــا  كارخانــه  ســند 
S1412280703035 به شــماره پالك 21-283ج42 متعلق به شمســعلى رفيعى مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد. زنجان

اصل شناســنامه و ســند كمپانى سوارى سمند مدل 1391 به شماره شــهربانى 647ل84- ايران 77 و 
شــماره موتور 12491042035 و شــماره شاســى 893016 به مالكيت مهدى بهمنى بكيانى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل شناســنامه ســوارى پژو مدل 1387 به شــماره شــهربانى 318ق88- ايران 63 و شــماره موتور 
11686093594 و شماره شاسى 61386204 به مالكيت محمد حسن چمن فر مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

اصل پالك شهربانى سوارى زانتيا مدل 1388 به شماره شهربانى 764س75- ايران 54 و شماره موتور 
68303 و شــماره شاســى 1512288166784 بنام مالك عباداله عســكرى بشــكانى مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز

اصل شناســنامه خودرو ســوارى پژو مدل 1385 و شــماره شــهربانى 196س23- ايران 63 و شــماره 
موتور 13085036435 و به شــماره شاســى 10857282 بــه مالكيت بيتا اهتمامى مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز

برگ ســبز خودرومــزدا وانت 2000 مدل1382 به رنگ ســورمه اى متاليك پــالك 72-389س53 ش 
موتور445276 شاسى 8220003093 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز و ســند كمپانى موتورسيكلت راديســون 248 مدل1389 ش موتور 892480888 ش بدنه 
8901688 شهربانى 586-85123 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز و سند كمپانى پژو206 مدل1385 ش م13085005652 شاسى 10826265 شهربانى 
82-291س86 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانــى پــژو405 جــى ال ايكــس آى 8/1 مــدل1382 ش موتــور22568206279 شاســى 
82004229 شهربانى 72-664ل74مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند به شــماره 2418607 به نام على اصغر اصغرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 
سارى

مجوز حمل سالح شكارى مربوط به سالح شماره 246559 متعلق به آقاى جابر معالى اميرى ف محمد مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

تصميم دادگاه(ارجاع امر به داورى)
باتوجه به محتويات پرونده نظربه اين كه مساعى دادگاه در جهت اصالح و سازش فيمابين منجر به نتيجه نشده 
خواهان دعوى به شــرح دادخواست طالق به داللت صورتجلسه دادرســى اصرار به وقوع طالق دارند در اين مقطع 
از رسيدگى ارجاع امر به  داورى به حكم آيه شريفه 35 از سوره مباركه نسا و ماده واحده قانون اصالح و مقررات 
مربوط به طالق مصوب 28 آبان ســال 71 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده 
ضرورى و موثر در صدورحكم تشخيص مى گردد . باتوجه به غايب بودن زوج به وى ابالغ مى گردد داور اختصاصى 
خود را حتى المقدور از ميان اقارب باشند مسلمان-متعهد-متأهل باشند آشنايى نسبى با مسائل شرعى و خانوادگى 
و اجتماعى تمام داشته باشند مشهور به فسق و فساد نباشند حداكثر ظرف 7 روز از تاريخ انتشار با ذكر مشخصات 

و محل اقامت به نحو كامل و دقيق به دادگاه معرفى نمايد.م/الف 7406
شعبه اول دادگاه نشتا

اجراييه
محكــوم لــه: حيــدر شــيرافكن ف علــى اكبــر محكــوم عليهم:1-ســيدرضا حســينى راد ف ســيدعليجان 
2-مســعود شكرى ف طهماســب هردومجهول المكان محكوم به:بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 
9310091230501249 و شــماره دادنامــه مربوطه 9309971230500184 محكوم عليهم محكوم اســت به 
صورت ضامنى به پرداخت مبلغ يكصدوهشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته(وجه چك مورد ادعا) و نيز پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 91/11/21 لغايت تاريخ اجراى حكم قطعى بر مبناى تغيير شاخص اعالمى 
از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران( كه در حين اجرا محاسبه خواهد شد)و نيز پرداخت مبلغ سه ميليون و 
ششصدوچهل هزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى به مبلغ 5,520,000 ريال در 

حق محكوم له و مبلغ 9,458,000 ريال نيم عشر دولتى *رأى غيابى* .م/الف
شعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى)قائم شهر

آگهى مزايده (مرحله اول)
بموجب پرونده كالسه بايگانى 920011 اجرا از شعبه دوم دادگاه حقوقى فريدونكنار محكوم شركت تعاونى 
مسكن مهرآفرين فرهنگيان فريدونكنار محكوم است به پدراخت مبلغ 148,385,896 ريال بابت اصل خواسته در 
حق محكوم له فريبرز عطارنژاد با وكالت خانم ســتاره قلى زاده و پرداخت مبلغ 1,000,000 ريال بابت هزينه نيم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت محكوم گرديد كه منجر به تعرفه مال شامل:1-يك دستگاه پرينتر HP كاركرده 
در حال اســتفاده به ارزش 2,000,000 ريال2-يك دســتگاه پرينتر سامسونگ كاركرده به رنگ مشكى به ارزش 
3,500,000 ريال3-يك دستگاه مانيتور در حال استفاده به رنگ مشكى به ارزش 2,000,000 ريال4-يك دستگاه 
كيبرد وســتيك در حال اســتفاده به ارزش 300,000 ريال5-يك دســتگاه كيس فورس در حال استفاده به رنگ 
مشكى به ارزش 3,500,000 ريال كه كارشناس محترم دادگسترى جمعا به مبلغ 11,300,000 ريال قيمت گذارى 
نموده كه در تاريخ 94/6/7 ســاعت 11صبح در دفتر شعبه دوم حقوقى دادگسترى فريدونكنار به ميزان ارزيابى 
شده به مزايده گذاشته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده را دارند بايد 5 روز قبل از مزايده 
به اجراى احكام مراجعه نمايندو كسانى كه باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود و هم چنين برنده 

مزايده در روز مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد.م/الف
شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگاه فريدونكنار

آگهى مزايده 
در پرونده كالســه 860166 اجراى احكام كيفرى دادســراى عمومى و  انقالب مياندرود طبق دادنامه شماره 
687-86/5/27 صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــى مياندرود محكــوم عليه فرهاد دســتاربندان به پرداخت 
1,140,000,000 رال در حق زين العابدين عرب محكوم گرديده اســت كه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت 
دين خويش اقدامى ننموده است و با معرفى : ملك به ميزان ششدانگ قطعه زمين واقع در روستاى طبقده به صورت 
باغ مركبات با حدود تقريبى 3 الى 4 سال نهال به ميزان 6560 مترمربع شماال به طول تقريبى 75/50مترمربع به 
راه كشاورزى شرقا به طول تقريبى 89/50 متر به زمين قربان زارع جنوبا به طول تقريبى 82/30 متر به باغ جعفر 
عرب غربا به طول تقريبى 87متر به باغ مهدى عرب باتوجه به نظربه كارشــناس منتخب اين اجرا قيمت مال تعرفه 
شــده 1,252,800,000 رال مى باشــد و از طريق مزايده در تاريخ 94/5/24 روز شــنبه از  ســاعت 9 الى 11 به 
فروش مى رســد. متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام 
كيفرى دادسراى مياندرود مراجعه نمايند.  مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده كسى است كه باالترين 
قيمت را قبول كرده باشد . از برنده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه پس از مزايده 
دريافت خواهد شــد كه مابقى به صورت كامل دريافت مى گردد و در صورت عدم پرداخت،سپرده توديعى پس از 
كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف554
اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

آگهى مزايده اموال توقيفى
بموجب دادنامه شــماره 9309971982600726 صادره از شــعبه اول دادگاه فريدونكنار و پرونده كالسه 
930091 بايگانى شــعبه اول احكام مدنى آقاى ســبحان اله رمضانپور ف اسداله به نشانى فريدونكنار بلوار معلم 
خيابــان مطهرى انتهاى خيابان روبه روى تاالر رز آخر كوچه بن بســت كدپســتى 4751973111 محكوم اســت به 
پرداخت 73,000,000 ريال اصل خواسته و 2,510,000 ريال هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ 78/6/2 تا 
زمان اجراى حكم در حق آقاى حسينعلى سهرابى درازمحله  و پرداخت مبلغ 3,650,000 ريال بابت هزينه ديوانى در 
حق دولت باتوجه به اين كه محكوم له ملكى از محكوم عليه به آدرس فوق الذكر معرفى كه عبارتند از قطعه زمينى به 
مساحت 150مترمربع به حدود اربعه شماال در دوقسمت اول ديوارى است به خانه سراى آقاى داودى دوم ديوارى 
اســت به خانه ســراى خانم چراغچى شرقا ديوارى است به خانه سراى مجاور جنوبا ديوارى است به زمين شاليزارى 
آقاى اسحاقى غربا در دو قسمت اول درب و ديوارى است به كوچه دوم ديوارى است به خانه سراى آقاى داودى كه 
ملك موصوف داراى يك ساختمان كف كرسى دار احداث شده با  مصالح بنايى شامل يك اتاق خواب، هال و پذيرايى 
، آشپزخانه ، حمام و سرويس،ديوار داخلى و سقف گچ كارى ،كف مالت ماسه سيمان،در و پنجره ها آلومينومى ، كف 
حياط مفروش به موزاييك داراى سقف شيروانى با پوشش ايرانيت هم چنين داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشد 
كه عرصه ملك تعرفه شده قسمتى از پالك ثبتى 3656 فرعى از 66 اصلى متعلق به سازمان ملى زمين و مسكن بوده 
كه قابل ارزيابى نبوده و ارزش اعيانى ملك موصوف توسط كارشناس منتخب دادگاه به مبلفغ 185,000,000 ريال 
قيمت گذارى شــده كه در تاريخ 94/5/29 ساعت 10:30 الى 11 صبح در دفتر شعبه اول دادگاه فريدونكنار به 
ميزان ارزيابى شده به مزايده گذاشته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده را دارند بايد 5 روز 
قبل از مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايندو كسانى كه باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود 
و هم چنين برنده مزايده در روز مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد 

شدو هم چنين هزينه نقل و انتقال سند برعهده برنده مزايده خواهد بود.م/الف
شعبه اول اجراى احكام دادگاه عمومى فريدونكنار 

آگهى مزايده اموال توقيفى مرحله دوم
بموجب دادنامه شــماره 9309971982601052 صادره از شــعبه اول دادگاه فريدونكنار و پرونده كالسه 
930137 بايگانى شعبه اول احكام مدنى آقاى فرامرز شيرزاد ف محمدعلى به نشانى فريدونكنار خ امام جنب مصلى 
مغازه شــيرزاد محكوم است به پرداخت مبلغ 111,470,000 ريال بابت اصل خواسته و 3,479,000 ريال هزينه 
دادرسى و 4,000,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ( 93/1/20) تا زمان 
اجراى حكم در حق آقاى طهماسب نوذرى جويبارى با وكالت آقاى داودى و ايمانى و پرداخت مبلغ 5,573,500 ريال 
بابت هزينه ديوانى در حق دولت باتوجه به اين كه پالك ثبتى 9081 فرعى از 66 اصلى بخش 2 داراى سند مالكيت 
اصلى با شماره چاپى 797555 به نام محكوم عليه توقيف كه عبارتند از يك واحد تجارى به مساحت 357مترمربع 
واقع در فريدونكنار خ امام نبش كوچه امام رضا 4 با مشخصات ظاهرى اسكلت فلزى سقف شيروانى ايرانيتى درب 
هاى كركره اى مى باشد كه كارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 8,925,000,000  ريال قيمت گذارى شده كه در تاريخ 
94/5/22 ســاعت 10:30 الى 11 صبح در دفتر شــعبه اول دادگاه فريدونكنار به ميزان ارزيابى شده به مزايده 
گذاشته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده را دارند بايد 5 روز قبل از مزايده به اجراى احكام 
مراجعه نمايندو كسانى كه باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود و هم چنين برنده مزايده در روز 
مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد شدو هم چنين هزينه نقل و انتقال 

سند برعهده برنده مزايده خواهد بود.م/الف
شعبه اول اجراى احكام دادگاه عمومى فريدونكنار 

دادنامه
پ كالســه: 9309981110600737 رأى دادگاه:درخصوص دعوى بانك صادرات استان مازندران 
بــا وكالت زهرا صادق زاده قمى به طرفيت 1-شــركت تعاونى پرورش گاو شــيرى با مديرعاملى شــيداله 
طهماســب پور2-محسن طالبى زرين كمر3-قاسم تقى زده4-حوريا طهماسب پور5-شيداله طهماسب پور 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 281000000 بابت اصل بدهى به انضمام خســارت تاخير تاديه به ماخذ 
27درصد در سال و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل دادگاه باتوجه به دادخواست تقديمى و مستندات 
ابرازى و بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه اشتغال و استدامه ذمه خواندگان را مستصحب مى نمايد 
و خواندگان نيز نسبت به دعوى خواهان و مدارك ابرازى دفاع و تعرضى ننمودند لذا دادگاه دعوى خواهان 
را صحيــح و وارد تلقى مســتندا به مواد 198و519قانون آيين دادرســى مدنــى و 10و230 قانون مدنى 
خواندگان را متضامنا به پرداخت 281000000 ريال به عنوان اصل خواســته و 8730000 ريال هزينه 
دادرســى و نيز 7944000 ريال حق الوكاله از باب رعايت قواعد تســبيب و الضرر در حق خواهان محكوم 
مى نمايد اجراى احكام مكلف اســت خســارت تاخير تاديه را از تاريخ مطالبه مورخ 93/7/5 به ماخذ اصل 
مانده بدهى به مبلغ 259590000 ريال به نســبت به بيســت درصد لغايت وصول محكوم به محاســبه و 
در حق محكوم له ايصال نمايد رأى صادره غيابى بوده وظرف 20 روز قابل واخواهى در اين شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان مازندران مى باشد.م/الف
شعبه ششم دادگاه حقوقى بابل

دادنامه
ش پرونده: 7/219/93ش رأى شــورا:درخصوص دعوى موسســه مالى عســگريه به  مديرعامل به 
طرفيــت خواندگان1-فرداد2-مهرداد3-بهروز همگى خزائى پور 4-هوشــنگ ثروتى به خواســته مطالبه 
وجه به مبلغ 34,830,000 ريال به اســتناد قرارداد مشــاركت و تعهدنامه متعهد از طرفين دعوا به عمل 
آمده نماينده خواهان در جلسه حاضر شدند و اظهار داشتند تقاضاى صدور حكم طبق دادخواست تقديمى 
مورد استدعاست خواندگان باتوجه به ابالغ قانونى در جلسه حاضر نشده اند و اليحه اى نيز ارائه ننمودند 
شــورا باتوجه به مجوع محتويات پرونده و مالحظه اوراق پرونده كپى مصدق قرارداد مشــاركت و تعهدنامه 
متعهد و ضامن و با استصحاب بقاء دين بر ذمه مديون و عدم ارائه دليل از ناحيه خواندگان به برائت ذمه 
خويش دعوى خواهان را وارد تشــخيص مســتندا به مواد 198-515-519 قانون آيين دادرســى مدنى 
خوانــدگان را متضامنا بــه پرداخت 34,830,000 رال بابت اصل خواســته و مبلغ 150,000 ريال هزينه 
ابطال تمبر و برابر تعرفه حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواســت لغايت اجراى حكم 
محاســبه آن توسط اجراى احكام برابر نرخ تورم اعالمى شاخص بانك مركزى محكوم مى نمايد . رأى صادره 
غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ســپس قابل تجديدنظر در محاكم دادگاه نوشــهر مى 

باشد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف نوشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى صفر محتشــم ســيفى ف محمد به شرح درخواستى كه به شــماره 314/94/3  اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان خاتون جوربنيان ف 
محمدحسين ش ش 282 صادره از رامسر در تاريخ 93/12/23در اقامتگاه دائمى خود شهرستان رامسر 
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-صفر محتشم سيفى ف محمد ش ش 
2 همســر متوفى و متقاضى آگهى حصر وراثت2-حسين محتشم ســيفى ش ش 342 پسرمتوفى3-طيبه 
محتشم سيفى ف صفر ش ش 5 دخترمتوفى4-آمنه محتشم سيفى ف صفر ش ش 335 دختر متوفى5-
تهمينه محتشــم ســيفى ف صفــر ش ش 346 دختر متوفى و بجز وراث مذكور ورثــه ديگرى ندارد. اينك 
شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى مزايده
در پرونده كالســه اجراى م محكوم عليه اسداله دهپور ف حسن ساكن جويبار كوچه مدرسه اميد به 
پرداخت مبلغ 108000000 تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 4,250,000 تومان بابت نيم عشر در حق 
صندوق دولت محكوم گرديده است لذا اين اجرا بنا به درخواست خواهان آقاى نيما قنبرى اموال محكوم 
عليــه را جهــت تأمين آن توقيف و از طريق مزايده با حضور نماينده اجراى احكام دادگســترى شهرســتان 
جويبار تحت شرايط زير به فروش مى رساند.ضمنا مال مورد مزايده : يك دستگاه خانه سرا و زمين اطراف 
آن مى باشــد كه عبارت اســت از يك دستگاه ساختمان مســكونى نيم پيلوت با قدمت 12 سال و120متر 
بنا به انضمام پيلوت به مســاحت 32مترمربع داراى سند دســتدارمى به آدرس جويبار جاده خاكى متصل 
به كمربندى حاجى زاده به خيابان اميد با كدپســتى 4771976941 داراى اسكلت بنايى با بلوك سيمانى 
و ســقف پيلوت از تيرچه بلوك و بام شــيروانى  - نماى سراميك در قسمت شمالى داراى هال و پذيرايى و 
دو خــواب و ســرويس كامل داراى گاز و برق و تلفن و آب و غيــره با عرصه حدود 250مترمربع .1-قيمت 
كارشناسى شده به مبلغ 925,000,000 ريال مى باشد2-مزايده از مبلغ ارزيابى شده پايه شروع،كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محســوب شده و مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى آن ظرف يك ماه پس از فروش وصول مى گردد ، در غير اين صورت 
مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد3-موعد و زمان فروش 94/6/9 ساعت 12در دفتر اجراى 
احكام دادگســترى شهرســتان جويبار و زمان بازديد از ملك قبل از مزايده در يكى از روزهاى ادارى پس 

از انتشار مى باشد.م/الف
 اجراى احكام دادگسترى شهرستان جويبار

آگهى حصر وراثت 
آقاى امير وفائى ســوركى ف باباعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 174-94 اين شــورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان باباعلى وفائى سوركى 
ف حســين ش ش 49 صادره از ســاى درتاريخ 94/2/14 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان مياندرود-
ســورك بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-صنمبر سوركى ف فرج اله 
ش ش 1666 همســر متوفى2-امير ش ش 2130 پسرمتوفى3-ابوالقاســم ش ش 56 پسرمتوفى4- 
مهدى ش ش 3099 پسرمتوفى5-حسين ش ش 53 پسرمتوفى6-ناهيد ش ش 2598 دختر متوفى7-
شــهربانوش ش 3100 دختر متوفى8-شــهال ش ش 49 دختر متوفى همگى وفائى سوركى فرزند باباعلى 
صادره از ســارى 9-محمد وفائى ســوركى ش ش 3228 صادره از سارى پســرمتوفى والغير، اينك شورا 
پس از انجام تشــريفات 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/الف556
شعبه اول شوراى حل اختالف سورك

آگهى حصر وراثت
خانم ســكينه كوچكى اطربى ف قاســم به شرح درخواستى كه به شــماره2/94/388 اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مهديه چهره اطربى 
ف احمد ش ش 4990006216 صادره از نكا درتاريخ 89/1/19 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان نكا 
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-احمد سيه چهره اطربى ش ش 854 
پــدر متوفى2-ســكينه كوچكى اطربى ش ش 4 مادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
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 دوم شوراى حل اختالف نكا

سرافراز عنوان کرد

تالش ناموفق برخي ها 
برای نمایش مخالفت صداوسیما با توافق

نصب پنج تنديس از خبرنگاران شهید در تهران
س��ازمان زیباس��ازی ش��هر ته��ران همزم��ان با روز 
خبرنگار، تندیس پنج خبرنگار ش��هید را نصب و از آن ها 

رونمایی می کند.
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی 
ش��هرداری - با اعالم این خبر گفت: همزمان با ۱7 مرداد 
- روز خبرنگار - تندیس پنج ش��هید رس��انه در بوستان 

گفت وگو نصب و جانمایی می شود.
هادی مظفری با اش��اره به این که تندیس این شهدا 
توسط پنج نفر از هنرمندان بنام کشور ساخته شده است، 
اظهار کرد: تندیس ش��هید صارمی، شهید باقری، شهید 
رهبر، شهید هادی و شهید نوری در بوستان گفت وگو در 

کنار نگارستان شهر نصب و جانمایی می شود.
ب��ه گفته  وی، این تندیس ها در مدت دوماه توس��ط 

پنج هنرمند ساخته شده، جنس آن ها از برنز است.

چارسو، میزبان جشنواره فیلم و عكس مادر شد 
پردیس س��ینمایی چارسو میزبان نخستین جشنواره 

فیلم و عکس مادر به دبیری فاطمه گودرزی شد
 ب��ه گ��زارش نس��یم، س��الن ها و فضاه��ای مختلف 
پردیس چارس��و در ایام برگزاری جشنواره فیلم و عکس 
م��ادر در اختیار رس��انه ها و هنرمندان قرار خواهد گرفت 
و عالقه مندان می توانند به صورت گس��ترده و منسجم از 
برنامه های تدارک دیده ش��ده برای این جشنواره در این 

پردیس بهره مند شوند.
پردیس س��ینمایی چارس��و واق��ع در تقاطع خیابان 
جمهوری و خیابان حافظ با 5 س��الن س��ینمای حرفه ای 
مجهز به تکنولوژی سینمای دیجیتال و آخرین تکنولوژی 
صوت و تصویر مجموعا با ۹۰۰ صندلی از اوایل سال جاری 
در چرخ��ه اکران س��ینماها قرار گرفته و قرار اس��ت دو 
س��الن آن طی روزهای ۲5 تا ۲۹ مرداد میزبان نخستین 

جشنواره فیلم و عکس مادر باشد.
نخس��تین جش��نواره فیلم و عکس م��ادر به دبیری 

فاطمه گودرزی مردادماه در تهران برگزار مي شود.

کیهان ملكی »جورج بوش« شد
کیهان ملکی در نقش جرج بوش رئیس جمهور امریکا 

در فیلم »فیلسوف های احمق« ایفای نقش کرده است.
فیلمبرداری فیلم »فیلسوف های احمق« به کارگردانی 
س��عید چاری و تهیه کنندگی هادی مشکات با اضافه شدن 
بازیگرانی مانند سیدجواد هاشمی، ارژنگ امیرفضلی، عبدالرضا 

اکبری، حمید لوالیی و محمدرضا عیوضی ادامه دارد.
در ای��ن فیل��م، کیهان ملکی در نق��ش جرج بوش و 
حمید لوالیی در نقش نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل در 

این فیلم ایفای نقش می کنند.
آنچنان که سازندگان فیلم می گویند این فیلم اولین 
جوابیه رسمی ایرانی به شبکه هاي ماهواره ای و فیلم های 
ضدایرانی ساخته شده در س��ینمای هالیوود است که به 
هجو فیلم هایی نظیر »ارگ��و«، »3۰۰«، »گالب«، برائت 
از مس��لمین ) فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر 

اسالم( و ربوکاپ می پردازد.


