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لسانالغیببهخانهفرهنگصدفمیآید
برنامه ویژه » لس��ان الغیب« همزمان با روز بزرگداش��ت 

حافظ شیرازی در خانه فرهنگ صدف برگزار می شود.

برنامه »لس��ان الغیب« همزمان با روز بزرگداش��ت حافظ 
ش��یرازی ام��روز پنجش��نبه 20 مهر ماه س��اعت 10 با هدف 
تکریم و پاسداشت گویش ها، آداب و رسوم، سنت ها و فرهنگ 
و ادبی��ات ایران در خانه فرهنگ صدف میزبان عالقه مندان به 

حوزه ادبیات فارسی است. 
در ای��ن نشس��ت ادب��ی کارش��ناس ادبی غزاله س��اجد 
ای��ران »حاف��ظ«  نام��ی  اش��عار ش��اعر  و  زندگینام��ه  ب��ه 
 می پردازد و نشس��ت با پرس��ش و پاس��خ به کار خ��ود پایان 

خواهد داد.
عالقه مندان به ش��رکت در این برنام��ه ادبی می توانند به 
نشانی پاس��داران، انتهای گلستان پنجم، بوستان صدف، خانه 

فرهنگ صدف مراجعه کنند. 

س
فار

 

نوزدهپنجدرایوانبرپامیشود
نمایش��گاه گروهی نقاش��ی، عک��س و حجم »نوزده 

پنج« در گالری ایوان برگزار می شود.
 گالری ایوان در جدیدترین نمایش��گاه خود میزبان 
21 اثر نقاش��ی، مجسمه، عکس و چیدمان از ۸ هنرمند 
است. این نمایشگاه که »نوزده پنج« نام دارد روز جمعه 
21 مهرماه ب��ا نمایش آثاری از هنرمندان نام آش��نا در 

رشته های مختلف هنری افتتاح می شود.
در این نمایش��گاه آثاری از باب��ک اطمینانی، رامین 
اعتمادی بزرگ، فاطمه امدادیان، مهدی حسینی، زروان 
روح بخشان، نصرت اهلل مسلمیان، معصومه مظفری و مینا 
نادری به نمایش گذاش��ته می شود. نمایشگاه گردان این 
مجموعه مینا نادری است و انتخاب آثار را عیسی جباری 

بر عهده داشته است.
نمایش��گاه »نوزده پنج« 21 مهر تا ۵ آبان ماه 1۳۹۶ 
در گالری ایوان ب��ه آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان 
جبهه، کوچه لس��انی، بن بست حمید، ش��ماره 1 برقرار 
اس��ت. عالقه مندان می توانند هر روز به جز ش��نبه ها از 

ساعت 1۶ تا 20 از این آثار دیدن کنند.

زردصدرنشینجدولهفتگیفروش
فیلم س��ینمایی »زرد« در اولی��ن هفته اکران خود 
توانس��ت صدرنشینی جدول هفتگی فروش فیلم ها را به 

خود اختصاص دهد.
فیلم س��ینمایی »زرد« با فروش 7۸7,۳2۶,000 در 

صدر جدول فروش قرار گرفت. 
فیلم سینمایی »نگار« با فروش ۳۳۹,470,000 در 
هفته گذش��ته در رتبه دوم ج��دول قرار گرفت و فروش 

فیلم به رقم 2,1۶1,7۹۸,000 رسید. 
ف��روش  ب��ا  ایتالی��ا«  »ایتالی��ا  س��ینمایی  فیل��م 
2۶0,27۵,000 در هفته گذش��ته در رتبه س��وم جدول 

فروش فیلم قرار گرفت. 
فیلم س��ینمایی »ملی و راه های نرفته اش« با فروش 
24۸,۹72,000 در هفته گذشته در رتبه چهارم جدول 
قرار گرفت و فروش فیلم به رقم ۹۳۸,۵۹۹,000 رسید. 
فیل��م س��ینمایی »م��ن و ش��ارمین« ب��ا ف��روش 
1۳۸,۸۸2,000 در هفته گذش��ته در رتبه پنجم جدول 
فروش هفتگی فیلم قرار گرفت و فروش کل فیلم به رقم 

۹72,21۸,000 رسید. 

اعالمفراخوانچهارمینشکوهشکیبایی
چهارمین جشنواره »شکوه شکیبایی« در دو بخش 
فرهنگی و هنری به همت معاونت قرآن و عترت ارش��اد 
برگزار می ش��ود و عالقه مندان تا پنج��م دی ماه فرصت 

دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
جشنواره در دو بخش فرهنگی و هنری برپا می شود، 
محدودیت س��نی برای ش��رکت کنندگان وجود ندارد و 
ش��رکت کنندگان در هر بخش هن��ری و ادبی می توانند 

حداکثر ۳ اثر به دبیرخانه ارسال کنند.
بخش ادبی: ش��عر، داستان و دلنوشته)فارسی و ترکی(/ 
بخش هنری: نقاش��ی خط/ بخش فرهنگی: ش��عر)ترکی و 
فارسی(، داستان: )ترکی و فارسی(، دلنوشته: )ترکی و فارسی(

عالقه مندان به شرکت می توانند آثار خود را در قالب لوح 
فش��رده به نشانی زنجان، میدان استقالل، ساختمان مرکزی 
ادارة کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان زنجان، دبیرخانه 
دائمی جش��نواره ملی حضرت زینب)س( و یا از طریق پست 
 shakiba.zn@yahoo.com الکترونیک جشنواره به نشانی
ارسال کنند. همچنین می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره 024۳۳۵۶۶147 تماس حاصل کنند.

پایینگذرسقاخانهدرپردیستئاترتهران
 نمای��ش »پایی��ن گذر س��قاخانه« یک��ی از آخرین 
نمایشنامه های مرحوم »اکبر رادی« به کارگردانی »حامد 
آقایی« از روز دوش��نبه 24 مهرماه در تماش��اخانه استاد 

کشاورز و در ساعت 1۹ به روی صحنه خواهد رفت.
در خالصه داس��تان این نمایش آمده است: »گذری 
قدیمی که دو قهرمان کش��تی به نام طاهر و فری دارد. 
فری به علت مصدومیت به قهرمانی نمی رسد؛ ولی طاهر 
در مس��ابقات ش��رکت می کند و کاپ قهرمانی را برنده 
می ش��ود. در این میان پری دختر یکی از بزرگان محلی 
به اس��م حاجی میناچی دلباخته طاهر اس��ت. از طرفی 
فری عاشقانه پری را دوست دارد و همین باعث درگیری 

خشم فری نسبت به طاهر می شود؛ اما طاهر و....«
در ای��ن نمای��ش بازیگرانی چون دام��ون ابراهیمی، 
مرتضی مشکات، روح اهلل خداکرم، دانیال گندم کار، فائزه 
اسکندری، لیال عباسی، دنیا بابالو، سمیرا یادگاری، حسام 
اس��می، مهدی مقینان، امیرحسین خاتونی، امیرحسین 
آرمانی، لیال نترسی، شروین برزگر، امیرحسین جعفرپور 

و اکبر داودی ایفای نقش می کنند.

ترنم احساس

فرهنگستان

آغازپخشیکسریالپلیسیجدید
دررادیونمایش

عالقه مندان به شنیدن سریال های پلیسی می توانند 
از روز ش��نبه 22 مهرماه، شنونده نمایش جدید »توده 

سیاه« از رادیو نمایش باشند.
این نمایش را حامد مقدم نوش��ته که درباره مبارزه 

با قاچاقچیان مواد مخدر است.
میرطاه��ر مظلوم��ی، رحم��ان باقری��ان، مه��رداد 
مهماندوس��ت، سعید س��لطانی، س��ینا نیکوکار، سیما 
خوش چش��م بازیگران و مهرداد عش��قیان گوینده این 

نمایش رادیویی است.
س��ریال جدی��د رادیویی »توده س��یاه« ب��ه تهیه 
کنندگ��ی: ژاله محمدعل��ی، صدابردار: رض��ا طاهری و 
کارگردان��ی مهدی نمینی مقدم، بیس��ت و دوم مهرماه 

ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

»چهکسیسهرابراکشت؟«تمدیدشد
نمایش »چه کس��ی س��هراب را کش��ت؟« شهرام 

کرمی تا ۳0 مهر ماه تمدید شد.
»چه کسی س��هراب را کش��ت؟« به نویسندگی و 
کارگردان��ی ش��هرام کرمی تا 20 ش��هریور ماه در تاالر 
قش��قایی مجموعه تئاتر ش��هر روی صحنه رفته است و 
به دلیل اس��تقبال تماشاگران به مدت یک هفته تمدید 

می شود.
بهرام شاه محمدلو، رویا افشار،فرید قبادی، سروش 
طاهری، آبان حسین آبادی و حسین پور کریمی در این 

نمایش به ایفای نقش می پردازند.
عالقه من��دان ب��رای تهی��ه بلیت های ای��ن نمایش 
می توانند به سایت تیوال یا حضوری به گیشه مجموعه 

تئاتر شهر مراجعه کنند.

مستند»پولوپورن«بهدانشگاههامیآید
مستند »پول و پورن« در دانشگاه های کشور اکران 

می شود.
 اکران های دانش��گاهی مستند پول و پورن از هفته 
آینده آغاز خواهد ش��د و فروش اینترنتی نیز به زودی 

شروع می شود.
کلیه تش��کل های دانشجویی عالقمند به اکران این 
www.1film.ir فیلم می توانند با مراجعه به س��ایت 
 نس��بت ب��ه ثب��ت درخواس��ت نمای��ش ای��ن فیل��م

 اقدام کنند.
پ��ول و پورن به کارگردانی مه��دی نقویان، پس از 
ترسیم نمایی کلی از باندهای زیرزمینی اما پر کار فساد 
و فحش��ا یعنی اسکورت سرویس ها و بیان نحوه فعالیت 
آنها، ماجرای ی��ک پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفوذ 
آنها به ایران و قاچاق دختران ایرانی را روایت می کند.

غرفهایران
درنمایشگاهکتابفرانکفورتافتتاحشد

مراس��م افتتاحیه رس��می غرفه ایران در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت عصر چهارش��نبه با حضور مدیر عامل 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی و رئیس اتحادیه ناشران 

و کتابفروشان تهران برگزار شد.
در این مراس��م امیر مسعود شهرام نیا در سخنانی 
با اش��اره به س��ابقه حضور ایران در این نمایشگاه بیان  
کرد: سنگ بنای حضور جدی ایران در این نمایشگاه از 
س��ال ۹0 گذاشته شد و ما از سال ۹1 در این نمایشگاه 
صاح��ب یک غرفه ملی هس��تیم که به نظ��رم تصمیم 

معقولی است.
وی افزود: این حضور نش��ان دهنده تمامی بضاعت 
نش��ر ماست و از سوی دیگر نش��ان دهنده این رویکرد 
صحیح اس��ت که دولت نباید در کار نشر دخالتی بکند. 
ما به عنوان بخش��ی از دولت در اینجا تنها بس��تر ساز 
حضور ناش��ران هستیم و برای کس��ب دستاورد از این 

رویداد آنها باید خود به فکر برنامه ریزی باشند.
ش��هرام نیا افزود: گاهی می گویند این اندازه هزینه 
برای حضور در این نمایش��گاه چه فایده ای دارد. پاسخ 
من این است که برای داشتن ارتباط با بدنه نشر جهان 

باید این هزینه را انجام داد.
وی در همین زمینه پیوس��تن ایران به کنوانسیون 
ب��رن را از مش��کالت پی��ش روی جهانی ش��دن نش��ر 
ایران برش��مرد و افزود: بخش��ی از این مس��اله ناشی از 
کم کاری خود ماس��ت. مهم است که مستمر و پیوسته 
در جری��ان م��راودات بین المللی حضور داش��ته باش��د 
و ب��رای آن بستر س��ازی کنی��م. ما معتقدیم  مس��یری 
ک��ه تاکن��ون طی ک��رده ای��م صحیح ب��وده و در عین 
 ح��ال به عنوان خ��ادم بدنه نش��ر مطیع نظ��ر جمعی 

آنهاییم.

نمایشگاه پوستر »نسل کشی 
مذهبی در میانمار« در مرکز جناح فرهنگی

هنره��ای تجس��می ح��وزه 
هنری افتتاح شد.

در این مراس��م مهدی چمران رئیس س��ابق 
شورای ش��هر تهران، محمود عبدالحسینی عکاس 
پیشکس��وت، سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر 
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، کورش زارعی 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و تعدادی 

از چهره های فرهنگی و هنری حضور داشتند.
بحران نسل کشی مذهبی در میانمار و سکوت 
مجامع بین المللی چند س��الی است که در رسانه ها 
مطرح ش��ده است اما چندی است که شدت گرفتن 
این بحران موجب ایجاد نگرانی در جامعه اسالم شده 
است. در این میان هنرمندان متعهد انقالب اسالمی 
وظیف��ه خود می دانند که با تولید آثار هنری، عمق 
فاجعه در میانمار و مظلومیت مسلمانان روهینگیا را 
در سطح جهانی مطرح کرده و رژیم سفاک میانمار 
را رس��وا کنند. حوزه هنری انقالب اس��المی که از 
دیرباز در برجسته س��ازی چنین مس��ائلی پیشگام 
بوده؛ این بار نیز با اعالم فراخوان نمایش��گاه پوستر 
»نسل کش��ی مذهبی در میانمار« اقدام به دریافت 

آثار از هنرمندان متعهد در این زمینه کرد.
رئیس حوزه هنری درباره این نمایشگاه گفت: 
نفس برگزاری این نوع نمایشگاه ها و هر نوع هنری 

که در آن هنرمند به عنوان یک انس��ان مس��ئول 
نس��بت ب��ه اتفاقی که ب��رای هم نوع خ��ودش در 
هرکجای رخ می دهد، بی ش��ک مثبت و ارزشمند 
اس��ت. به ویژه مردم مظلوم و مسلمان میانمار که 
مورد ستم های جهانی واقع شدند. طبیعی است که 
ما باید به چنین وقایعی واکنش نش��ان دهیم. زیرا 
ظلم ها و بالهایی که بر س��ر مردم مسلمان میانمار 
روا داشته اند در س��کوت خبری رسانه های مدعی 
حقوق بش��ر جهان باقی مانده و با عدم واکنش از 
سوی مقامات کش��ورهای دیگر و نهادهای حقوق 

بشری مثل سازمان ملل مواجه شد.
رئی��س حوزه هنری، ضمن اش��اره به ارس��ال 
آثار با موضوع »نسل کش��ی مذهب��ی در میانمار« 
از 1۸کش��ور دنیا به ح��وزه هنری گفت: تعداد آثار 
دریافت��ی مرکز هنرهای تجس��می ح��وزه هنری 
پس از اعالم فراخوان نس��بت به ارائه پوستر و آثار 
گرافیکی در مورد میانمار چندین برابر آثار موجود 
در نمایشگاه افتتاح شده امروز است. ما پس از اعالم 
فراخوان آثار با کیفیت و قابل توجهی از هنرمندان 
کش��ور خود و از جمله 1۸کشور دیگر دنیا دریافت 
کردیم. به همین جهت تنه��ا تعدادی از آثار را در 
مع��رض دید قرار دادیم و مابق��ی آن ها را در قالب 

کتابی به همراه این آثار منتشر خواهیم کرد.
وی در همین راس��تا گفت: این تع��داد آثار با 
کیفیت و تاثیرگذار از سوی هنرمندان جهان نشان از 

نازک اندیشی و توجه به انسانیت از سوی آن هاست. 
هنرمندان برخالف بس��یاری از سیاستمداران دنیا 
نمی توانن��د بی توجه به وقایع دنیا باش��ند و نگاهی 
سیاسی به آن داشته باشند. امیدوارم که هنرمندان 
جهان خصوصا چهره های ش��اخص هنری دنیا در 
چنین مواردی با هم هماهنگ باش��ند و به وظیفه 

انسانی خود عمل کنند.
مؤمنی درخصوص ارس��ال کت��اب مذکور به 
عنوان س��فیر فرهنگی در ح��وزه مظلومیت مردم 
مس��لمان میانمار گفت: در نظر داریم تا کتاب آثار 
نمایشگاه بین المللی پوستر »نسل کشی مذهبی در 
میانمار« را عالوه بر سفارت های کشور خودمان در 
جهان به بیش��تر نقاط دنیا به ویژه کش��ورهایی که 
نس��بت به این موضوع بی اعتنا بودند، سفارت های 
کش��ور میانمار و همچنین برای رهبر این کشور از 
طریق دیپلمات های ایران ارس��ال کنیم. اما مهم تر 
از آن ارتباط و همبس��تگی هنرمندان جهان است. 
هنرمندان می توانن��د با امکانات و توانایی هایی که 

در اختی��ار دارند پیام مظلومی��ت هر مردمی را به 
گوش جامعه جهانی برسانند.

سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی مدیر مرکز 
هنرهای تجس��می حوزه هنری درباره نمایش��گاه 
پوستر »نسل کشی مذهبی مسلمانان در میانمار« 
گفت: ما در فاصله زمانی بس��یار محدودی در سه 
بخش برای فراخوان نمایشگاه اطالع رسانی کردیم؛ 
بخش اول نسل کش��ی مس��لمانان میانمار، بخش 
دوم سکوت دهشتناک جامعه بین المللی از جمله 
سازمان ملل متحد و بخش سوم اهداء جایزه نوبل 
به ش��خصی مانند آنگ سان س��وچی که نسبت به 

این فجایع بی تفاوت است.
وی با بیان اینکه در این مورد احساس وظیفه 
می کردیم گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه 
تاکیدات بس��یار ج��دی در رابطه ب��ا این جنایت 
داش��تند؛ حتی حضرت رس��ول)ص( می فرمایند: 
»هر مس��لمانی که به مش��کالت مس��لمانان دیگر 
اهتمام نورزد مسلمان نیس��ت« و این ها زمینه ای 

شد تا ما تصمیم به اعالم چنین فراخوانی بگیریم. 
خوش��بختانه حضور کش��ورهای خارج��ی در این 
رویداد بس��یار خوب بود به نحوی که اساتید به نام 

از 1۸ کشور خارجی شرکت داشتند.
ش��جاعی تصریح کرد: ای��االت متحده آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و آل س��عود به دنبال این بودند 
که در منطقه مشکالتی را برای مسلمانان به وجود 
بیاورند که درپی آن دو اقدام را پیگیری کردند؛ اول 
اینک��ه تکفیری ها و در راس آن داعش را تش��کیل 
دادند که س��الیان زیادی است که در منطقه ایجاد 
درگیری کرده اند که هنوز هم آثار آنها باقی است که 
انشااهلل هرچه زودتر نابود می شوند و دوم اینکه بین 
ادیان شکاف ایجاد کردند و جمعیت انبوه بودائیان 
را در مقابل مس��لمانان قرار دادن��د؛ این جنایات با 
آموزه ه��ای دین بودا مغای��رت دارد اما با این حال 
آنها این فجایع را رقم زدند. البته ما در برپایی این 
نمایش��گاه دقت نظر زیادی داشتیم که در دامی که 
آنها پهن کردند نیفتیم؛ شما در این نمایشگاه فقط 
در ی��ک اثر بودا را می بینید ک��ه از بروز این اتفاق 
غمگین اس��ت و گریه می کند؛ بنابراین استفاده ما 
از این مقوله آگاهانه بود. در برخی از آثار نمایشگاه 
نیز جریان ب��ودا و داعش را در یک راس��تا دیدیم 
یعن��ی این ها یک جریان واحد و با هدفی یکس��ان 

یعنی از بین بردن مسلمین هستند. 
وی با بی��ان اینکه لزوم ایجاد چنین رویدادی 
در جامعه هنری مه��م و ضروری بود گفت: درپی 
چاپ کتابی از آثار نمایش��گاه پوس��تر »نسل کشی 
مذهبی مسلمانان در میانمار« هستیم که طی آن 
100 پوس��تر از 100 هنرمند به دو زبان فارسی و 
التین منتش��ر می شود و این کتاب را برای مجامع 
بین المللی، نه��اِد اهداکننده جای��زه نوبل و حتی 
برای خانم س��وچی ارس��ال کنیم ت��ا کمی درنگ 
کنند و از سکوت و بی تفاوتی نسبت به این فجایع 

احساس شرم کنند.

نامحسینوراهپرازرادمردیش
سمانهرحیمی

عشقی مرا به کرببالیت کشانده است
عشقی که از ازل به دل من نشانده است

نام حسین و راه پر از راد مردیش
راهی که جاودانه ترین راه مانده است
عشقی که از عصاره ی آزادگی پراست

عشقی که هیچ تازه دلی را نرانده است
وقتی که بانگ »هل من ...« و »هیهات« شد به پا

آغاز شد قیام، کسی جا نمانده است؟
قدری صبور، ای تن تبدار کربال!

آقا هنوز روضه ی باران نخوانده است
سیراب میشوی تو پس از یک قیام سرخ
دستی به روی دامن تو خون چکانده است
گویا که محشری شده بر پا و سر نوشت

شیپور رستخیز قیامت دمانده است
مرغ دل و کبوتر جان های خسته را

گویا صدای پای ستوران پرانده است
وای از کسی که با دل جالدگونه اش

گل را به روی خار مغیالن دوانده است
عشق است باور همه ی آنچه شد فدا

دنیا چو اسب و عشق چنینش رمانده است
این عشق تا ابد به جهان لطف می کند

هر جا شکسته بغض و زبان نوحه خوانده است

تاريخ رسيدگى -  96/6/19 شماره پرونده -  333/610/960 شماره دادنامه 9601064 
تهران    13-12 منطقه  اختالف  حل  شوراى    610 حوزه  رسيدگى  مرجع   96/6/29 مورخ 
مبلغ 50000000  مطالبه   – خواسته  مجرد  رهبرى  حسن   – خوانده  يعقوبى   جواد  خواهان- 
ريال وجه 1 فقره چك به شماره 287935 مورخ 95/11/17 گردشكار –خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر  ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا –در خصوص دادخواست تقديمى  خواهان 
به خواسته مطالبه مبلغ 50000000  به طرفيت خوانده  حسن رهبرى مجرد  يعقوبى   جواد 
عنوان  به  ملت  بانك  عهده  مورخ 95/11/17  شماره   287935  به  چك  فقره  وجه    ريال 
اصل خواسته با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه شورا و با مالحظه دادخواست 
تقديمى خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق چك مستند دعوا و گواهينامه عدم 
پرداخت آن از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصل اسناد در يد خواهان ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن دارد و خوانده و يا نماينده ى قانونى وى با 
وصف صحت ابالغ و جرى تشريفات قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه كه 
داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و دعوى خواهان و مدارك ابرازى ايشان 
را مصون از هر گونه تعرضى باقى گذاشته است از سويى هر گاه دين يا تعهدى بر عهده كسى 
ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف آن ثابت شود   كه در ما نحن فيه دليل خالفى 
ارائه نشده است و بر بقاى دين استصحاب ميشود و توجها به عدم تعرض خوانده به دعواى 
خواهان و مدارك ابرازى ايشان لذا شورا ادعاى خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص 
و مستندا به مواد 515-519-522-198 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و 
قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1545000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست چك لغايت اجراى دادنامه 
وفق شاخص تورم بانك مركزى و  در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
وظرف مهلت  بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهى در همين حوزه مى باشد و ظرف مهلت 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى عمومى مى باشد. 
تهران شماره13-12  اختالف  حل  شورا610  قاضى     110/89638  

  - رسيدگى  وقت   281/451/96 پرونده   كالسه  خوانده   به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
96/9/1 ساعت 16:30 خواهان –  امير آتش زر خوانده –باقر مير عليان  خواسته –مطالبه 
وجه   خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 451  
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آد م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير اال نتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور ميرساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 
تهران  حقوقى  451دادگاه   شعبه    دفتر  مدير     110/89625   

اجرائيه  محكوم له-اسداله كمندى ف عليرضا محكوم عليه-الهام المعى رامندى ف ايرج  محكوم 
دادنامه  موضوع  و   9610091045800232 شماره  حكم  اجراى  درخواست  موجب  –به  به 
ميليون  هفت  پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم   96/1/30 مورخ   9609971045800077
ريال از بابت خسارت وارده به خودرو و مبلغ ده ميليون و چهارصد و پنج هزار ريال بابت هزينه 
كارشناسى و هزينه دادرسى در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم شعر دولتى در حق صندوق 

دادگسترى محكوم گرديده است . 
تهران  ده  شماره  مجتمع   458 شعبه  دبير     110/89624  

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به عبدالحميد محمدى ف عباس  خواهان   آگهى 
به طرفيت  دادخواستى  خواه  بهنوش حسنى  و  بهروز صادقى  وكالت  با  عباس  على حريرى ف 
خوانده  عبدالحميد محمدى ف عباس   به خواسته  مطالبه وجه چك به شماره 009/522547   
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگانى9509981045800736 شعبه 458 مجتمع 
شماره ده شوراى حل اختالف تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/9/7   و ساعت   
17:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه 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 حاضر گردد. 
تهران ده     شماره  مجتمع   458 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/896231    

به  دادخواست  شرح  به    1385 شناسنامه   شماره  به  پناه   حق  پروين  واثت   حصر   
كالسه432/508/96       از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  حبيبه حاجى محمد طاهرى به شماره شناسنامه44  در تاريخ    96/4/19  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  پروين 
حق پناه ش  ش1385 ت ت 1339 صادره ازتهران دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
تهران شماره11    مجتمع  اختالف  حل  شوراى   508 شعبه     دبير            110/89620   

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت کشت 
و صنعت ياران دشت مجن (سهامي خاص) – شماره ثبت: ٢٢٧٤

هيئت مديره شرکت کشت و صنعت ياران دشت مجن

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شرکت که در روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٨/١ ساعت ١٥ عصر – در محل دفتر 

شرکت برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
شرکت  مديره  هيئت  اعضاي  انتخاب  شرکت ٢-  آتي  عملکرد  گزارش  جلسه: ١-  دستور 
 براي مدت دو سال ٣- انتخاب بازرسين شرکت براي مدت يکسال ٤- انتخاب خط و مشي 

آتي شرکت

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 36/ج/7-96م

 شرکت آب و فاضالب شهري
 استان کرمان  

شرکت آب و فاضالب شهري استان کرمان  در نظر دارد پروژه : قرائت ، توزيع و وصول مطالبات و اپراتوري و ساير خدمات مشترکين شهرهاي شمالي استان کرمان را با 

برآورد ١٢/٨٢٦/٣٢١/٢٠٠ ريال از محل اعتبارات داخلي از طريق برگزاري مناقصه ( ارزيابي- مناقصه) و بر اساس کارشناسي واحد مربوطه به پيمانکار واجد شرايط 

واگذار نمايد لذا از کليه شرکتهاي خدماتي که مجوز از اداره کار و امور اجتماعي داشته باشند و گواهي صالحيت ايمني اداره کار را دارا باشند ، دعوت مي شود حداکثر تا 

پايان وقت اداري٩٦/٧/٢٤ جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر امور قراردادهاي شرکت آبفا کرمان واقع در بلوار ٢٢ بهمن ابتداي بلوار ساوه مراجعه نمايند. 

-مبلغ تضمين شرکت در فرايند اجراي کار: ٦٤١/٥٠٠/٠٠٠ ريال به صورت ضمانتنامه بانکي 

آخرين مهلت تسليم پاکتهاي حاوي مدارک ارزيابي پيمانکاران ، تضمين شرکت در فرايند اجراي کار و پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شرکت:ساعت ١٤ شنبه مورخ ٩٦/٨/٦

افتتاح پاکتهاي الف و ب : ساعت ٩:٣٠ صبح يکشنبه مورخ ٩٦/٨/٧ 

افتتاح پاکتهاي ج: بعد از ارزيابي

آدرس: کرمان-بلوار ٢٢ بهمن شرکت آب و فاضالب  استان کرمان –دفتر قراردادها 

مديريت روابط عمومى و آموزش همگانى 

نمایشگاه پوستر »نسل کشی مذهبی در میانمار« افتتاح شد

ارسال کتاب آثار نمایشگاه 
برای »سوچی«

در میانه های فصل دوم س��ریال »ش��هرزاد« 
دی�د کم ک��م صدای مخاطبان درآم��د. از نظر آنها زاوی�ه 

شهرزاد دوم به لحاظ کیفی و کشش داستانی 
آن قدرت و صالبت فصل اول را نداشت. موضعی که به مرور طیف 

بیشتری از مخاطبان به آن رسیدند. اما چرا اینگونه شد. 
»حامد عنقا« نویس��نده سریال »قلب یخی« درباره فیلم نامه 

فصل دوم س��ریال »ش��هرزاد« گفت: به ش��خصه فصل دوم این 
س��ریال را از نظ��ر فیلم نامه کار موفقی نمی دان��م، اما این به این 

معنا نیست که کشش قصه و جذابیت هایش کمتر بوده است.
وی ادام��ه داد: می توان��م بگوی��م ب��ه جه��ت تکنیک ه��ای 
فیلمنامه نویس��ی و تف��اوت در روای��ت بخش��ی از قصه ها خیلی 
متفاوت ت��ر از فصل اول ب��ود، اما اثری که ما به عنوان ش��هرزاد 

می بینیم در فصل یک دارای حس متفاوتی بود که ارتباط حسی 
خوبی هم با مخاطب برقرار کرده بود.

نویسنده س��ریال »تنهایی لیال« گفت: ممکن است فصل دو 
»ش��هرزاد« در فیلم نام��ه به جهت تکنیکی اث��ر درخور و بهتری 

باشد، اما حال فصل یک همراهش نبود. 
وی درب��اره اینک��ه فکر می کنید این روال در فصل س��ه هم 
ادامه خواهد داش��ت، گفت: بله آنهم به این دلیل که فصل س��ه 
جدای از فصل دو نیس��ت و آن خونگرمی و ارتباط حسی خوبی 
ک��ه کاراکترها با هم و مخاطب با آنها برقرار می کرد در فصل دو 

بین روابط و ساختار فیلم نامه ای گم شد.

فیلمنامه فصل دوم »شهرزاد« موفق نبود

روابطی که در ساختار فیلمنامه گم شد


