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سال سیزدهم چهارشنبه  22دی 1395
خبر

نگاهیبهجدولجدیدجشنوارهموسیقیفجر؛

ایسنا -با اعالم اسامی  ۱۱فیلم بخش چشمانداز سینمای ایران در
سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر ،حمید نعمتاهلل تنها فیلمسازی است
که با دو فیلم در این رویداد حضور دارد.
 ۱۱فیلم در بخش غیررقابتی چشمانداز سینمای ایران در کنار ۳۳
فیلم بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) به نمایش درمیآید.
اس��امی  ۱۱فیلم بخش چشمانداز سینمای ایران بر اساس حروف الفبا
عبارت است از:
 -1آزاد به قید شرط به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین شهابی
 -2اشنوگل به کارگردانی هادی حاجتمند و علی سلیمانی سرندی و
تهیهکنندگی ابراهیم اصغری
 -3امپراطور جهنم به کارگردانی پرویز شیخطادی و تهیهکنندگی
محمد خزاعی
 -4ایستگاه اتمس��فر به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی
علیرضا قاسمخان
 -5تروم��ای س��رخ به کارگردانی و تهیهکنندگی اس��ماعیل میهن
دوست
 -6خانه دیگری به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیهکنندگی عباس
اکبری
 -7دریاچه ماهی به کارگردانی مریم دوستی و تهیهکنندگی سعید
سعدی
 -8دعوتنامه به کارگردانی و تهیهکنندگی مهرداد فرید
 -9شعلهور به کارگردانی حمید نعمتاهلل و تهیهکنندگی محمدرضا
شفیعی
 -10ماج��ان ب��ه کارگردانی رحم��ان س��یفیآزاد و تهیهکنندگی
محمدمهدی عسگرپور
 -11یادم تو را فراموش به کارگردانی و تهیهکنندگی علی عطشانی
یوپنجمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری بهمن
س�� 
ماه برگزار میشود.

ایوبی :آسایش امروز را مدیون هاشمی هستیم
ایلنا -رییس سازمان سینمایی گفت :اگر امروز در آسایش و آرامش
هستیم بخشی از آن مرهون تالشهای هاشمی رفسنجانی است.
حجتاهلل ایوبی (رییس سازمان سینمایی) که از همان ساعت اولیه
در مقابل خانه س��ینما شماره دو حاضر شده بود؛ درباره این شخصیت
سیاس��ی و نقش او در تاریخ انقالب اسالمی گفت :هاشمی رفسنجانی
دغدغه ایران و پیشرفت مردم را داشت به همین دلیل شاهد حضور همه
گروههای مردمی در مراسم دیروز بودیم .هاشمی نماد سیاستورزی و
دینمداری بود و اگر امروز در آس��ایش و آرامش هس��تیم بخشی از آن
مرهون تالشهای هاشمی رفسنجانی است.
وی با اشاره به حضور مقام معطم رهبری و برگزاری نماز توسط ایشان
گفت :در این چند روز فرصتی دست داد تا مردم بیشتر با روابط دوستانه
و عاشقانه مقام معظم رهبری و آقای هاشمی آشنا شوند و طبیعی است
که ایشان هم بیایند و از یار دیرین خود تجلیل کنند.

جشنواره موسیقی فجر که با دو روز تاخیر نسبت به برنامه از قبل اعالمشده آغاز
میشود ،تغییرات زیادی در برنامه اجراها ایجاد کرده است.
درپی درگذش��ت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در تاریخ  ۱۹دیماه و اعالم سه روز
عزای عمومی در کشور ،جشنواره موسیقی فجر که قرار بود از  ٢٢دیماه آغاز شود ،با
دو روز تاخیر و از روز جمعه ٢٤ ،دیماه شروع میشود و اول بهمن به پایان میرسد.
روابط عمومی این جشنواره اعالم کرده ،کسانی که بلیتهای سیودومین جشنواره
موسیقی فجر را پیش از تغییرات اعالمشده تهیه کردهاند ،میتوانند با توجه به زمان و
مکان اجراهای تغییریافته با همان بلیتها به سالن اجرا مراجعه و در کنسرتها حضور
گروه فرهنگ و هن�ر« -اگر االن در
همه ش��بکههای تلویزیون هم از هاشمی
تجلیل ش��ود ،فایدهای ندارد ،باید قدر هم
را بدانی��م و تهمت نزنیم» اینها حرفهای
حجتاالسالم اکبر ناطق نوری در برنامه زنده
تلویزیونی است .صداو سیما که مدتهاست
باعملکردضعیفشهویت«رسانهملی»رازیر
سوال برده ،حاال با بیشترین انتقادها نسبت
به آیتاهللهاشمی روبه رو است؛ تا آنجا که
نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه در
تذکراتی شفاهی از صدا و سیما انتقاد کردند.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد میگوید دختر9
س��الهاش تا به حالهاشمی را در تلویزیون
ندیده و نایب رییس مجلس معتقد اس��ت
صداوسیما در زمان حیات آیتاهللهاشمی
رفتار درستی نداشته است .با این حال رییس
صداو سیما عملکرد این سازمان را قابل دفاع
یداند و میگوید همیشه از هاشمی تکریم
م
شده است .علیعسگری البته ضعفها را به
کلانکارنمیکندومیگوید«:عملکردمانرا
اصالحمیکنیم».

  علیمطهری:صداوسیمادرزمان
حیات آیتاهللهاشمی رفتار درستی
نداشت

نایبرییسمجلسدرگفتوگوباایلنادر
حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتاهللهاشمی
رفسنجانیگفت«:آیتاهللهاشمیشخصیتی
بودکهفکرمیکنمهیچجایگزینیبرایایشان
وجود ندارد .آیتاهللهاشمی رفسنجانی در
کشور ایجاد تعادل میکرد .ایشان هر گروه
سیاسیراکهتندرویمیکردبهمسیرتعادل
برمیگرداند و مانع این تندروییها میشد».
مطهری ب��ا انتقاد از نحوه عملکرد صدا
و سیما درخصوص آیتاهللهاشمی گفت:
«صداوس��یما در زمان حیات آقایهاشمی
رفتار درستی با او نداشت .طبعا هرکس از دنیا
میرود او را تکریم میکنند اما اینطور نباید
باشد که هرکس بمیرد از او تجلیل کنند و
اگر انتقادی داش��ت ،در زمان حیاتش او را
بایکوتکنند».

راى دادگاه
در خص��وص دع��وى خانم پروين پير حياتى به طرفيت آقايان  -1عبدالرحمن عبدالهى  -2هاش��م س��يادىنژاد
 -3مهدى قيصرى به خواس��ته الزام به انتقال س��ند رسمى شماره  43/3828قطعه سه پالک  3828فرعى از 43
اصلى با احتس��اب کليه خس��ارات دادرسى به شرح متن دادخواس��تتقديمى دادگاه با توجه به مفاد دادخواست
خواهان و مدارک و مستندات پيوست پرونده اظهارات وى در جلسه دادرسى و نيز مالحظه پاسخ استعالم ثبتى
به ش��ماره  15/7/93-20279که س��ند به نام آقايان غالمرضا و عبدالرضا شهرتين حمزه لو حسين آبادى ثبت
گرديده ليکن معرف دعوى قرار نگرفته اند دعوى به کيفيت مطروحه قابليت اس��تماع نداش��ته به استناد ماده
 2قانون آيين دادرس��ى مدنى قرار عدم اس��تماع صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مهلت  20روز از
تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان تهران مى باشد.
3251مالف -سرپناه -رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى مالرد
راى اصالحى
پرونده کالسه  9509982660701100شعبه  1001دادگاه خانواده شهرستان مالرد تصميم نهايي شماره
خواهان :خانم مينا ثابتى پور فرزند على اصغر به نشانى مارليک بلوار اصلى هفتتير پالک 430
خوانده :آقاى کامران هويدا فرزند ناصر خان به نشانى خ دکتر حسابى مريم غربى ساختمان يگانه پالک 48
خواس��ته :ط�لاق ب��ه درخواس��ت زوجه ( به علت عس��رو حرج و ترک من��زل و  ...طبق دادنامه ص��ادره و عدم
پرداخت نفقه)
راى اصالحى
در خصوص دادخواست خانم مينا ثابتىپور فرزند على اصغر به طرفيت آقاى کامران هويدا فرزند ناصر خان
به خواس��ته صدور حکم طالق دادگاه نظر به اينکه در راى علىرغم اينکه زوجه اظهار داش��ته در پرونده جدا در
خصوص حقوق مالى پرونده جدا مطرح شده است اشتباهى در راى نوشته شده است لذا خواهان تمام حقوق
مالى (مهريه -اجرتالمثل -نفقه) راى صادر اصالح ميگردد مس��تندا به ماده  309قانون آيين دادرس��ى مدنى
ابالغ رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى اصالحى ممنوع است.
3249مالف -مهدى صديقى -دادرس شعبه  1001دادگاه خانواده مالرد
آگهى حصر وراثت
آقاى رجبعلى عبدىنژاد به ش��ماره شناسنامه15مطابق دادخواستتقديمى به کالسه 1113/1/95ازاين دادگاه
درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان جمائيل رفعتى بشناسنامه 205در تاريخ
94/10/25در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1شهاب عبدى نژاد به شش  7665تت  1363/3/11صادره ازتهران فرزند متوفى
 -2شبنم عبدى نژاد شش 5539تت  1362/2/15صادره از تهران فرزند متوفى
 -3شيوا عبدى نژاد شش  0024895482تت  1381/1/17صادره از تهران فرزند متوفى
 -4رجبعلى عبدى نژاد شش 15تت  1330/1/20صادره از رشت همسر متوفى
و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينک با انجام تش��ريفات مقدماتى درخواس��ت مزبور را با اس��تناد ماده  361امور
حسبى در يک نوبت آگهى مى نمايد تا هر کسى اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهى ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
3248مالف -رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف مالرد
آگهى ابالغ وقت رسيدگى
کالسه پرونده1222/5/95 :
نام خواهان /ش��اکى :حميد رضا ستارى نيگجه نام خوانده /متشاکى :منصوره سالمت نوع خواسته /اتهام :مطالبه
وجه وقت رسيدگى :مورخ  95/12/8ساعت 16/15
3250مالف -شعبه  5شوراى حل اختالف شهرستان مالرد
آگهى ابالغ وقت رسيدگى
کالسه پرونده 1202/5/95 :نام خوانده :صمد عظيم پور
نام خواهان :نواد کنانى نوع خواسته /الزام به تنظيم سند رسمى
 3252م/الف -شعبه  5شوراى حل اختالف شهرستان مالرد
دادنامه
پرونده کالسه9409982652101797شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرقدس ( 102جزایی سابق) تصمیم نهایی
ش��ماره  9509972650601274ش��اکی :آقای مجید کبیری فرزند حس��ن با وکالت آقای مصطفی ملک مقدم
فرزند حاجیعلی به نشانی تهران خ جمالزاده جنوبی پ  93ط سوم واحد جنوبی متهم :آقای هادی ضیافتی اتهام
ها -1 :خیانت در امانت -2کالهبرداری -3انتقال مال غیر
گردشکار :شاکی شکایتی علیه متهم تقدیم دادگاه نموده که پس از ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی
نتیجتا ختم دادرسی اعالم ومبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخص��وص اته��ام آقای هادی ضیافتی دایر بر خیانت در امانت موضوع ش��کایت آقای مصطفی ملک مقدم به
وکالت از مجید کبیری و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قدس با عنایت به
مجموع اوراق ومحتویات پرونده دالیل ومدارک موجود خصوصا شکایت شاکی وکپی اسناد ومدارک وتحقیقات
معموله از س��وی ضابطین و دادس��را وعدم حضور متهم جهت دفاع در مراحل دادرس��ی علیرغم ابالغ موضوع
بزهکاری مشارالیه محرز بوده لذا مستندا به ماده  674قانون مجازات اسالمی مصوب  1375رای بر محکومیت
نامبرده به تحمل شش ماه حبس صادر واعالم مینماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه میباشد.
108/1544مالف -مرزبان -رییس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قدس
آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه 950415ش��عبه دوم بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان قدس آقای علیرضا
ن��وریزاده ب��ه موجب ش��کایت جهاد کش��اورزی به اته��ام تغییر کاربری غی��ر قانونی تحت تعقی��ب قرار دارد.
ب��ا توج��ه به معل��وم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان ابالغ احضاریه وعدم دسترس��ی ب��ه او طبق ماده 174
قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتش��ار آگه��ی ومتهم ظرف مهلت یک
م��اه احضار میش��ود متهم موظف اس��ت ظرف یکماه از ابالغ حضور یابد پ��س از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
108/1543مالف -بیپروا -بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قدس
آگهی احضار متهم
درپرونده کالس��ه 940890ش��عبه دوم بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان قدس خانم پری شیخ
طالبی فرزند رمضانعلی به موجب ش��کایت کیهان پور ش��هباز به اتهام س��رقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب
قرار دارد.با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان ابالغ احضاریه وعدم دسترسی به او طبق ماده
 174قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامههای کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک
ماه احضار میش��ود متهم موظف اس��ت ظرف یکماه از ابالغ حضور یابد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
108/1546مالف -بیپروا -بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قدس

تذکرشفاهیدرمجلس

نماینده مردم ش��یراز در مجلس هم از
پوشش خبری درگذشت آیتاهللهاشمی
در صدا و س��یما انتقاد کرد و گفت« :نحوه
پوشش صدا و سیما درخور و شایسته این
انسان بزرگ نبود ».بهرام پارسایی در تذکری
شفاهیدرآغازنوبتسومجلسهدیروزمجلس
ضمنتسلیتدرگذشتآیتاهللهاشمی،آ نرا
یک ضایعه بزرگ ملی خواند و بیان کرد« :در
ضایعهایکهبدونشکدرزمانهایحساس
وطیگذشتزمانبهسنگینیآنبیشترپی
شصداوسیمادرخور
خواهیمبرد،نحوهپوش 
و شایسته این انسان بزرگ نبود».

  پوشش خبری رسانه ملی پس از
مرگآیتاهللرفسنجانی

درگذشت یار دیرین امام (ره) و رهبری،
قبل از س��اعت  ۲۰روز یکش��نبه توس��ط
رسانههایرسمیکشوراعالمشد.اینخبربا
تاخیر در شبکه خبر اعالم شد و در ادامه این
یرفسنجانی،پساز
جملهکه«آیتاهللهاشم 
عمری مجاهدت و تالش بیوقفه در راه اسالم
ب دار فان��ی را وداع گفت» بهصورت
و انقال 
زیرنویسمدامازاینشبکهوسپسشبکههای
دیگر پخش ش��د.در واقع در حالی که خبر
رسمی درگذشت مرحوم آیتاهللهاشمی
رفسنجانی دقایقی بود که توسط رسانههای
داخلیوخارجیمنتشرشدهبود،شبکهخبر
به صورت زیرنویس همچنان از عارضه قلبی
ووخیمبودنوضعیتجسمیرییسمجمع
یداد که در
تشخیص مصلحت نظام خبر م 
نهایت پس از دقایقی تاخیر ،این خبر رسما
در صداوسیما اعالم شد.
بعد از آن بود که نوار مش��کی به نشانه
عزا در کنار همه شبکههای صداوسیما قرار
گرفت و شبکه خبر به طور ویژه به پوشش
اخبار مربوط به درگذشت آیتاهللهاشمی
رفسنجانی پرداخت.با انتقال پیکر آیتاهلل
رفس��نجانی به حس��ینی ه جماران ،رییس
سازمان صداوسیما که صبح روز گذشته در
مراسم افتتاح دفتر و استودیوی رسانه ملی در

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به :محمد خداپور
کالسه پرونده 951503 :وقت رسیدگی 1395/11/26 :سه شنبه ساعت  15 :9خواهان :مهناز مرادپور خوانده:
محمد خداپور خواسته :صدور حکم مبنی برطالق
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده در دادخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز
ماده 73قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .چنانچه بعدا ابالغی
به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
108/1564مالف -زراعتپسند -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس
برگ اخطاریه
نام اخطار شونده :ولی نطاق بافکر و مسلم نطاق بافکر مجهولالمکان شماره پرونده579/10/95 :
محل حضور:حوزه  10ش��ورای حل اختالف شهرس��تان قدس به نشانی شهرقدس  30متری شورا وقت حضور:
مورخ  95/11/30ساعت 11:30:علت حضور :دروقت مقرر در شعبه حاضر شوید.
108/1583مالف -حوزه  10شورای حل اختالف شهرستان قدس
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139560319012005618هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید
خراسانی نیا فرزند ایرج به شماره شناسنامه  341صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب انباری به مساحت 50.29
مترمربع پالک  673فرعی از  939اصلی واقع در بخش  36کرمان به آدرس سیرجان خیابان ولیعصر روبروی خیابان
خزر خریداری از مالک رسمی آقای محمد صدرزاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود .درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/11/7 :
322مالف -عباس ملکی -رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139560319012005186هیات دوم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم پروانه اردش��یری فرزند علیاصغر به شماره شناسنامه  16786صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه
باغ به مس��احت  1127/14مترمربع پالک  52فرعی مجزی ش��ده از  3فرعی از  1585اصلی واقع در بخش 38
کرمان به آدرس سیرجان روستای چهارگنبد خریداری از مالک رسمی آقای عباداهللپور حسینعلی محرز گردیده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود .درصورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/11/7 :
334مالف -عباس ملکی -رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی حصروراثت
خان��م راحل��ه عظیمی س��یدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره  0016360869به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه
1/95ث 1179/از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن
عظیمی به شناس��نامه ش��ماره  1292در تاری��خ  1395/9/29اقامتگاه دائمی خود را ب��درود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن مرحوم منحصر به:
متقاضی با مشخصات فوقالذکر متولد  1372دختر متوفی
الهه عظیمی سید آبادی شش  52365متولد  1366دختر متوفی
احترام نراقی کشتی شش  723متولد  1339زوجه متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف
شهرستان قرچک تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد.
4851مالف -رییس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک
دادنامه
خواهان /شاکی فریدون اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم علی حسن سلطانی و عبدالرسول تاجیک به خواسته
تاخیر اجرای حکم موضوع پرونده اجرایی  950010و اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه 9409972922401284
صادره از شعبه دوم قرچک موضوع پرونده کالسه  940418و صدور حکم بر بیحقی خواهان اصلی مستندا به ماده
 44قانون اجرای حکم مدنی و مواد  417و  424و  425قانونی آییندادرسی مدنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان
بخش قرچک شهرستان ورامین نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک واقع
در قرچک ارجاع به کالس��ه  95099822922400052ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/12/08و ساعت
 11:30تعیین شده است به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
4862مالف -محمدباقر آدینهوند -منشی دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک
آگهی اخطاریه
نام و نامخانوادگی :ابراهیم خاورزی شغل آزاد اقامتگاه و آدرس :مجهولالمکان
همس��ر جنابعالی خانم فاطمه جهان عالئیمقدم دوین طی دادنامه به ش��ماره  9509972988501302و به کالس��ه
پرونده  9409982988500456و تاریخ  1395/6/15از سوی شعبه پنجم حقوقی دادگستری بهارستان جهت اجرای
آن به این دفترخانه مراجعه نموده و پس از انقضاء مدت اعتراض حکم یادشده قطعیت یافته و قابل اجراست با توجه
به مراتب فوق به جنابعالی اخطار اداری و قانونی میگردد که تا  7روز پس از ابالغ اخطاریه جهت اجرا و ثبت طالق
همراه همسرتان خانم فاطمه جهان عالئیمقدم دوین به دفترخانه طالق شماره  7رباط کریم واقع در :نسیمشهر -ضلع
شرقی میدان  7تیر (شهرداری) -پالک  -469طبقه دوم -واحد  3مراجعه فرمایید در غیر این صورت وفق مقررات
قانونی طالق مذکور صورت خواهد گرفت.
سیفاله رحیمی -سردفتر ازدواج  72و طالق  7رباط کریم

گوهری) و خنیاگران مهر (بهزاد عبدی و وحید تاج) که پیش از این دو سانس متفاوت
در دو روز داشتند ،قرار است در یک سانس اجرا کنند که این موضوع بینظمیهایی را
ایجاد خواهد کرد .همین شرایط برای دو گروه موسیقی بینالملل نیز وجود دارد و قرار
است ،شوسان تریو (فرانسه) و گروه آزار (ارمنستان) فقط یک سانس داشته باشند.ژیوان
گاسپاریان (ارمنستان) که در بخش موسیقی بینالملل جشنواره حضور دارد و دو اجرا
در تاالر وحدت و برج میالد داشت ،براساس جدول جدید فقط در برج میالد اجرا خواهد
داشت.پیش از این ،جمعه اول بهمنماه فقط برای برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره
در نظر گرفته شده بو د اما با تغییرات جدید چهار اجرا در این روز روی صحنه میروند؛
گروه سهند (رشید وطندوست) ،گروه چریکه (کرمانشاه) و دو اجرا برای محمد علیزاده
(پاپ) .البته محمد علیزاده دو اجرای دیگر نیز در برج میالد گرفته که پیش از این در
جدول جشنواره موسیقی فجر نبودند.

عملکرد رسانه ملی پس از درگذشت آیتاهللهاشمی؛

تجلیلدیرهنگام

حرمحضرتعبدالعظیمحسنیحاضرشده
بود ،در جماران حاضر شد و پیام تسلیت او
ساعت ۳۰دقیقه بامداد ارسال شد .این پیام
کهبااشتباهیتایپیهمراهبودو ایهاممعنایی
ناخوشایندی ایجاد کرده بود ،ساعت11:20
روز بعد (دوشنبه) اصالح شد.
شامگاهیکشنبه،دیگربخشهایخبری
از جمله بخش خبری  ٢٢شبکه سه عالوه
بر پخش پیام تسلیت مقام معظم رهبری،
به پخش برشهایی از صحبتهای آیتاهلل
ی رفسنجانی و همچنین فرمایشات
هاشم 
مقام معظم رهبری درباره یار دیرین امام (ره)
که سالهای گذشته توسط ایشان بیان شده
بود ،پرداختند.در میان نقل قولهایی که از
ی رفسنجانی برای پخش از
آیتاهللهاشم 
بخشهای خبری انتخاب شده بود ،جملهای
از او که در جمع دانشجویان بیان شده بود،
مورد توجه قرار گرفته بود؛ در این نقل قول
کهباپخشتصاویرهمراهبود،آیتاهللهاشمی
رفسنجانی تاکید میکند« :من عشقم آقای
خامنهای است».

کرده است و این توقف برنامه تا امروز ادامه
خواهدداشت.همچنینبسیاریازبرنامههای
زنده این ش��بکه هم تحت تاثیر درگذشت
آیتاهللهاشمیرفسنجانیتغییرمحتوادادهاند.
اینبرنامههاازجمله«فرمولیک»و«خانواده
یک»باتغییردکورواستفادهازعکسآیتاهلل
هاشمیرفسنجانیهمراهبودهاستومجریان
تمامبرنامههالباسمشکیبهتنکردند.
برنامه«فرمولیک»دراینروزبهمناسبت
درگذش��ت آیتاهللهاشمی رفسنجانی به
گفتوگویسیدعلیضیاءبااسداهللبادامچیان
(قائممقامجمعیتموتلفهاسالمی)دربارهیار
دیرین امام (ره) و رهبری اختصاص یافت.
پخ��ش س��خنرانیهای آی��تاهلل
هاشمیرفسنجانیدرمجامععمومیهمچنان
از برنامههای غالب در صداوسیماس��ت که
از آن جمله میتوان به س��خنرانی تاریخی
ی��ار دیرین امام (ره) ک��ه در کنار بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران انجام شد ،اشاره کرد.
اینسخنرانیظهرروزدوشنبهازشبکهقرآن
پخششد.شبکههایبرونمرزیهمباانتخاب
زیرنویسهاییبهزبانهایمختلف،درگذشت
آیتاهللهاشمیرفسنجانیراتسلیتمیگویند.
پخشپیامهایتسلیتوسخنانشیخحسن
نصراهلل و عبدالملک حوثی درباره یار دیرین
امام(ره) به صورت زیرنویس در شبکههای
العالم و الکوثر دیده میشود.

تها و
  انتقادات ناطقنوری از تهم 
انحصارطلبیهایسیاسی

  اش�تباهات لفظی ،از جن�ازه تا
شهید

حساسیت و حجم باالی اخبار مربوط به
درگذشترییسمجمعتشخیصمصلحت
نظامبرخیازمجریانوخبرنگارانصداوسیما
را به اش��تباه واداشت به گونهای که یکی از
گزارشگران اعزامی از عبارت «جنازه» به جای
«پیکر»ویکیدیگرازاینگزارشگرانازعبارت
«شهید» برای آیتاهللهاشمی رفسنجانی
استفادهکردند.درشبکههایتلویزیونموضوع
برخی برنامههای خبری یا گفتوگومحور
تقریبادرهمانزمانبندیبرنامهریزیشده،به

موسیقی

فهرست فیلمهای جشنواره فیلم فجر
تکمیل شد

حذفیکاجراوتلفیق 6گروهدرجشنوارهموسیقی

یابن د اما در شرایطی که یکی از اجراهای بخش موسیقی بینالملل حذف و چند اجرا
نیز با یکدیگر تلفیق شدهاند ،احتمال دارد مخاطبان با مشکالتی مواجه شوند.براساس
جدول جدیدی که جشنواره موسیقی فجر برای اجراها تنظیم کرده ،برج میالد میزبان
کنسرتهای بیشتری است ،چند اجرا با هم تلفیق شدهاند و چند سانس جدید نیز به
جشنواره اضافه شده است .ضمن اینکه یکی از خوانندگان پاپ دو اجرای اضافه گرفته
است.جشنواره موسیقی فجر قرار بود با اجرای ارکستر ملی ایران (فریدون شهبازیان و
علیرضا افتخاری) آغاز شود که این اجرا به چهارمین روز جشنواره ( ۲۷دیماه) موکول
ش��ده اس��ت .اجرای ارکستر راز و نیاز (ساالر عقیلی) هم از تاالر وحدت به برج میالد
منتقل شده است.اضافه شدن یک س��انس در ساعت  ۱۴:۳۰روز جمعه ۲۴ ،دیماه
برای اجرای شهید پرویزخان (هند) از جمله تغییرات مهم در برنامه اجراهاست.دو گروه
موسیقی نواحی یعنی دیلمون (گیالن) و حاوا (قشقایی) و همچنین ارکستر نیلپر (نوید

شماره 3541

اینرخداداختصاصیافت.بااینحال،پخش
برنامههایشبکههاطبقمعمولادامهداشت
و مخاطبان،برنامههایموردنظرشانراطبق
زمانبندیقبلیتماشاکردند.

  اگر ا ز هاش�می تجلیل نکنید،
بینندهتانکممیشود

دراینمیان،ویژهبرنام هشبکهیکسیمابا

آگهی مفقودی
اصل سند کمپانی و برگ سبز تویوتا مدل  1983رنگ سبز پالک 146-65د 45شماره موتور  2840899شاسی
 179751مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مفقودی
اصل س��ند کمپانی و اس��ناد محضری و برگ س��بز پژو آردی مدل  81رنگ سفید پالک  223-75ب 38شماره
موتور  22328104641شاسی  81704514مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مفقودی
اصلسندکمپانیوبرگسبزواسنادمحضریپیکانمدل 80رنگسفیدپالک 869-94ب 18شمارهموتور11128015395
شاسی  0080412910مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مفقودی
اصل س��ند کمپانی پژو پارس مدل  91رنگ س��فید پالک 923/94ج 67ش��ماره موتور  124 K 0068361شاس��ی
NAAN 01CA4CK806950مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مفقودی
برگسبزسمندمدل 92رنگسفیدپالک391-94ط 31شمارهموتور 124K0267972شاسیNAAC91CC7 DF642972
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطاست.
سیرجان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شماره  1395/9/14-139560324009006334هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای رحمتاله مکاریان فرزند نجف به شماره شناسنامه  151صادره از بوشهر به شماره ملی 3500761704
در شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  104/6مترمربع پالک  65فرعی از  3398اصلی مفروز و مجزی ش��ده
از پالک اصلی  3398واقع در بخش دو بوش��هر خریداری از مالک رس��یمی فاطمه رس��تمیان محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/10/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
1974مالف -سهراب خواجه -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
دادنامه
پرونده کالسه  9309982651900328شعبه 103دادگاه کیفری دو شهرقدس (103جزایی سابق)
تصمی��م نهایی ش��ماره  9509972650700249ش��اکی :آقای مرتضی امامقل��ی زاده گاون فرزند میرزاجان به
نشانی بابل گنج افروز ک پرستار یکم الله هفتم متهم :آقای مجید حاجی بابائی به نشانی تهران -دانشگاه شهید
بهشتی اتهام :صدور چک بال محل
گردش��کار :شاکی ش��کایتی تحت اتهام فوق علیه متهم مطرح که پس از ثبت وانجام تشریفات قانونی دادگاه در
وقت فوقالعاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و باتوجه به محتویات واوراق پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و با استعانت از خداوند متعال وتکیه برشرف ووجدان به شرح زیر مبادرت به انشا مینماید.
«رای دادگاه»
درخصوص اتهام اقای مجید حاجی بابائی دایر بر صدور چک بال محل به شماره 473022/59به مورخ 93/03/06
مبلغ نود و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال عهده بانک ملت ش��عبه علوم پزش��کی اهواز به محتویات پرونده،
گزارش مرجع انتظامی ،ش��کایت ش��اکی ،رونوشت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و رونوشت مصدق
چکهای مضبوط در پرونده مفاد کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان قدس و
عدم حضور متهم در هیچیک از مراحل تحقیقاتی و دادرسی علیرغم اخطار کتبی و ابالغ قانونی وسایر قرائن و
امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را ثابت و را محرز و
مسلم دانسته مستندا به بند (ج) ماده 7قانون صدور چک با اصالحات بعدی آن حکم به محکومیت متهم به تحمل
یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال صادر و اعالم مینماید.
رای ص��ادره غیابی محس��وب وظرف بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این محکمه میباش��د
و پ��س از انقض��ای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران میباشد.
 108/1545مالف -شهسواری -دادرس شعبه  103کیفری  2دادگستری شهرستان قدس

اجرایعلیدرستکاروباحضورحجتاالسالم
والمسلمین س��یدمهدی طباطبایی روی
آنتن رفت که این اس��تاد اخالق در بخشی
از صحبتهایش گفت ،صداوسیماییها گله
میکنند چرا بیننده تلویزیون کم شده و چرا
مردم ماهواره میبینند .وظیفه دارم بگویم
اکنوناگرازهاشمیتجلیلنکنید،بینندهتان
کم میشود.شبکه دو سیما گفتوگوی ویژه
خبری خ��ود را به گفتوگو با دبیر مجمع
تشخیصمصلحتنظاماختصاصداد.
محسن رضایی درباره مالقات همان روز
ی رفسنجانی گفت:
خود با آیتاهللهاش��م 
«آیتاهللهاشمی رفسنجانی امروز در مجمع
تنظامباهمهشوخیمیکرد
تشخیصمصلح 
و سر حال بودند .ایشان اینقدر سرحال بودند
که من به آقای واعظی گفتم آقایهاشمی
امروز حال خوشی دارند و من کمتر ایشان را
اینگونه دیدهام».
ش��بکه خبر نیز گفتوگوی ویژه خود
را ب��ا حضور مصطفی پورمحم��دی (وزیر
دادگستری) و محمدرضا باهنر (عضو مجمع
تشخیصمصلحتنظام)،بهبازگوییخاطرات
مرحومهاشمی رفسنجانی اختصاص داد؛
این ش��بکه در حین گفتوگ��و ،تصاویری
از حضور مس��ؤوالن در حس��ینیه جماران
پخش کرد .این گفتوگو در قالب برنامه تیتر
امش��ب ظهر روز دوشنبه هم تکرار شد .از
اتفاقهای خاص در این برنامه ،منقلب شدن
و اش��کهای باهنر حین بیان خاطرهای از
آیتاهللهاشمی رفسنجانی در مکالمهای با
مقاممعظمرهبریبود.
تولیت آس��تان قدس رض��وی هم در
برنامه زنده گفتوگوی ویژه خبری شبکه
دو سیما حاضر شد و رحلت آیتاهللهاشمی
رفسنجانی را تس��لیت گفت و تاکید کرد:
«رابطهصمیمیهاشمیرفسنجانیبارهبری
توطئه بسیاری از دشمنان علیه نظام را نقش
بر آب کرد».
او ادامه داد« :از زبان ایش��ان در جلسات
خصوصیوعمومیبارهاشنیدمکهمیگفت
من در زیر این آسمان کبود هیچکسی را به
لیاقت رهبری برای اداره انقالب نمیشناسم.
حقیقت��ا در دوران مبارزات انقالبی پیش از
انقالب در کنار امام و پس از انقالب در کنار
امام و سپس در خبرگان رهبری در تعیین
رهبری نقشی اساسی داشتند که نطقشان
دراینمجلسفراموشنشدنیاست.امیدوارم
تشییع پیکر ایشان تشییعی وحدتبخش
برای انقالب باشد».ویژهبرنامههای درگذشت
آیتاهللهاشمیرفسنجانیصبحروزدوشنبه
هم در تلویزیون ادامه داشت.بر این اساس،
بخش خبری ش��بکه یک سیما ،صبح این
روز ،تصاوی��ری از خان��واده مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را از حسینیه جماران
روی آنتن تلویزیون برد.شبکه افق سیما نیز
ویژه برنامه خود به مناسبت رحلت آیتاهلل
رفس��نجانی را با اجرای وحید یامین پور و
با حضور محمدحسین صفار هرندی روی
آنتن برد .در خالل این برنامه مستندهایی
از زندگی و دوران میانسالی مرحوم آیتاهلل
رفسنجانیپخششد.
ام��ا با اع�لام عزای عمومی در کش��ور،
صداوسیما بس��یاری از برنامههای روتین و
سریالهای خود را از شامگاه دوشنبه متوقف

حجتاالس�لام اکبر ناطقنوری هم به
مناسبتدرگذشتآیتاهللهاشمیرفسنجانی
بعدازمدتهابهتلویزیونآمد.اودربرنامه«این
شبها» از خاطراتش از رییس فقید مجمع
تشخیصمصلحتنظامگفت.ناطقنوریدر
بخشی از گفتوگوی خود به انتقاد از افرادی
پرداختکهتهمتهاییرابهآیتاهللهاشمی
میزدند .او گفت :ما مردهپرستیم .وقتی باالی
ی هاشمی رفتم و به
س��ر پیکر بیجان آقا 
چهره او نگاه کردم ،نتوانستم خودم را نگه دارم
چراکهتمامبیمهریهاوتوهینهاوتهمتهاو
ک جاندیشیها علیه او در ذهنم مرور شد.
ناطقن��وری ادامه داد :واژه نفوذی را زیاد
قبول ندارم .خودمانیم .چرا فرافکنی کنیم؟ با
تنگنظری نمیتوانیم کشور را اداره کنیم.
ن
او اضاف��ه کرد« :مس��اله از دنیا رفت 
هاشمی نیست ،انسانها همه میروند اما
جفا این اس��ت که تهم��ت بزنیم ،مگر ما
مسلمان نیستیم؟ مگر قیامت نیست؟ چرا
فرافکنی کنیم؟ این بیمهریها علیه شهید
بهشتی هم بود .او آنقدر بزرگوار بود که وقتی
ش��ورای انقالب میخواست رییس صدا
وسیما انتخاب کند دیدم جلوی اسم کسی
را ضربدر زده که یکسره به او تهمت میزد.
به او گفتم این آدم تندی است گفت :آقای
نوری ممکن است ایشان از چهره بهشتی
خوشش نیاید از من خوشش نیاید اما مدیر
الیقی است .این را بدانیم که تنگنظری
کشور را اداره نمیکند».
ناطقنوری با کنایه به صداوسیما گفت:
«اگر االن در همه شبکههای تلویزیون هم از
هاشمی تجلیل شود ،فایدهای ندارد .باید قدر
هم را بدانیم و تهمت نزنیم ،اگر قدر همدیگر
را بدانیم و از پتانسیلها استفاده نکنیم اوضاع
کشور درست نمیشود ».او در پایان شعری را
هم برای آیتاهللهاشمی خواند؛

تا که بودیم نبودیم کسی /کشت ما را
غمبیهمنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند /خفتهایم و
همهبیدارشدند
قدر آینه بدانیم چو هست  /نه در آن وقت
که افتاد و شکست

  عملکردمانرااصالحمیکنیم

رییسسازمانصداوسیماامامیگویداین
سازمان همواره آیتاهللهاشمیرفسنجانی
را تکریم کرده است .علیعسکری (رییس
صداوسیما) در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی در پاسخ به سوالی درباره
افزایش انتقادها از سازمان صداوسیما نسبت
به نحوه پوشش اخبار و حواشی درگذشت
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و
جلوگیری از پخش بخشهایی از شعارهای
مردم در مراسم دیروز اعالم کرد« :انتقادها
را روی چشم میگذاریم و سعی میکنیم
نس��بت به انتقادها ،عملکردمان را اصالح
کنی��م ».به گزارش ایلنا رییس س��ازمان
صداوس��یما همچنین در پاسخ به سوال
دیگری درباره عدم پوشش سخنرانیها و
اظهارنظرهای آیتاهللهاشمیرفسنجانی
در برنامههای تلویزیونی و رادیویی و عملکرد
ضعیف این سازمان ،گفت« :ما که همواره از
ایشان تکریم کردهایم».
علی عسکری در پاسخ به این سوال که آیا
منظورازتکریمازآیتاهللهاشمیرفسنجانی،
برنامههای چند روز گذشته صداوسیماست،
گفت«:همدربرنامههایاینچندروزگذشته
و هم قبل از آن ،آیتاهللهاشمیرفسنجانی را
تکریمکردهایم».

