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خبر

ايسنا -لئوناردو ديكاپريو گزينه اصلي بازي در نقش لئوناردو داوينچي،
هنرمند نامدار ايتاليايي در يك فيلم اقتباسي جديد شد.
دو كمپاني فيلمسازي پارامونت و يونيورسال رقابت شديدي براي در
اختيار گرفتن حق ساخت فيلم «لئوناردو داوينچي» براساس رمان نوشته
والتر ايساكسون دارند كه قرار است لئوناردو ديكاپريو بازي در نقش اصلي
آن را بر عهده گيرد .والتر ايساكسون پيش از اين نگارش رمان «استيو جابز»
را بر عهده داشت كه فيلمي به اقتباس از آن به كارگرداني دني بويل و با
بازي مايكل فاسبندر در نقش مالك فقيد كمپاني اپل ساخته شد .دبير
سابق مجله تايم نگارش رمانهاي پرفروشي چون «بنجامين فرانكلين» و
«آلبرت اينشتين» را نيز در كارنامه دارد.
ايساكسون با استفاده از يادداشتهاي «داوينچي» رمان خود را نوشته
و در آن تالش كرد در قالب يك داســتان روايتي هنر ،علم ،كنجكاوي
سيريناپذير و خالقيت اين هنرمند برجسته ايتاليايي را با هم مرتبط كند.
كمپاني «آپيان وي» كه متعلق به پارامونت است نيز بهعنوان تهيهكننده در
پروژه اقتباس از اين رمان حاضر است .دي كاپريو در سال  ۲۰۱۶براي بازي
در فيلم «بازگشته» به كارگرداني الخاندرو گونزالز ايناريتو پس از چهار بار
نامزد شدن توانست براي اولين بار اسكار بازيگري بگيرد .وي پيش از اين
براي بازي در فيلمهاي «گرگ وال استريت» (« ،)۲۰۱۳الماس خونين»
(« ،)۲۰۰۶هوانــورد» ( )۲۰۰۴و «آنچه گيلبرت گريپ را آزار ميدهد»
( )۱۹۹۳تا آستانه كسب اسكار بازيگري پيش رفته بود.

نگراني ۳۵۰كتابفروش از آغاز به كار باغ كتاب تهران

ايلنا ۳۵۰ -نفر از كتابفروشان تهراني طي نامهاي اعتراضي به رييس
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران ،نگراني خود را از آغاز به كار باغ كتاب
تهران با رويكرد نمايشگاهي و فروشگاهي ابراز كردند.
 ۳۵۰نفر از كتابفروشان تهراني نگراني خود را از آغاز به كار باغ كتاب
تهران با رويكرد نمايشگاهي و فروشگاهي ابراز كردند.
در متن اين نامه كه رونوشــت آن براي سيدعباس صالحي (معاون
فرهنگي وزارت ارشاد) ،احمد مسجدجامعي (عضو شوراي شهر تهران) و
رييس اتاق اصناف فرستاده شده ،آمده است:
جناب آقاي محمود آموزگار؛ ضمن سپاس از دفاع مسووالنه شما در دفاع
از حقوق كتابفروشان و پخش گران كتاب در مقابل آسيبهايي كه باغكتاب
شهرداري ميتواند متوجه كتابفروشان تهران سازد ،ما امضاكنندگان زير
تقاضاي اقدام الزم در جهت استيفاي حقوق خود را داريم.

«آذر» پروانه نمايش گرفت

مهر -فيلم سينمايي «آذر» به كارگرداني محمد حمزهاي پروانه نمايش
گرفت و به زودي اكران ميشود .فيلم سينمايي «آذر» به كارگرداني محمد
حمزهاي و تهيهكنندگي نيكي كريمي پروانه نمايش گرفت .اين فيلم در
بخش سوداي سيمرغ جشنواره فيلم فجر حضور داشت و آخرين نمايش
آن در جشنواره فيلم شهر بوده است .در اين فيلم نيكي كريمي ،حميدرضا
آذرنگ ،فريد سجادي حسيني ،هســتي مهدوي ،مهران نائل ،شيرين
آقاكاشي ،مائده طهماسبي ،پريساهاشمپور ،مانيا عليجاني و ليال زارع با
حضور پژمان جمشيدي و هومن سيدي به ايفاي نقش ميپردازند.

آگهی ابالغ رای
تاریخ  95/03/19 :حوزه 459کالسه  763/459/94 :خواهان  :شرکت سهامی بیمه آسیا به
مدیریت ابراهیم کاردگر با وکالت آقایان سامان قاسمی حسن آبادی و محمد سائلی خوانده
 :آقای محمد قهرمانی اقدم خواسته  :مطالبه گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته فوق
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات
قانونی در وقت مقرر بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از
شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای شورا
در خصوص دعوی شرکت بیمه آسیا به مدیریت ابراهیم کاردگربا وکالت آقایان سامان قاسمی
حسن آبادی و محمد سائلی بطرفیت آقای محمد قهرمانی اقدم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ
 36/154/000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل
که تقدیم نموده است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه مفاد دادخواست
تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و عدم حضور خوانده علی رغم دعوت از طریق جراید
کثیراالنتشار و عدم ارائه دلیل و یا الیحه ای که گویای پرداخت دین خود به خواهان باشد
ارائه ننموده و شورا با عنایت به  -1گزارش تصادف برگی از پرونده که در آن خوانده دعوا
مقصر حادثه شناخته شده است  -2فرم گزارش تسویه خسارت بیمه بدنه خانم کبری اقتصاد بنفع
احمد اخالقی اقرار نامه مالک خودروی زیان دیده ندا اخالقی دعوی خواهان را مورد پذیرش
قرار داده مستندا ً به مواد  198و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به
مبلغ  36/154/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 190/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ
 180/000ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت
اجرای حکم مطابق تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه دولتی صادر و اعالم می شود رأی صادره غیابی و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی و حقوقی
تهران می باشد .
قاضی حوزه  459م ش 10شورای حل اختالف تهران
61055
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان آقای محمدجعفر جعفری دادخواستی بطرفیت خوانده آقای جعفر پوررسول شریفی
بخواسته خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه واقع
در تهران خ انقالب خ قدس روبروی خ پورسینا ارجاع و بشماره پرونده کالسه بایگانی 960327
ثبت و وقت رسیدگي مورخ  96/07/10ساعت  10/30صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از
تاریخ انتشار آگهي بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  33دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مدنی تهران
61955
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان آقای داود درودیان دادخواستی بطرفیت خوانده آقای شهریار ابراهیم زاده سعادت
بخواسته خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه واقع
در تهران خ انقالب خ قدس روبروی خ پورسینا ارجاع و بشماره پرونده کالسه بایگانی 960147
ثبت و وقت رسیدگي مورخ  96/07/10ساعت  8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ
انتشار آگهي بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  33دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مدنی تهران
62033
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان ها محمود تهمتن پور و گیتی مشهدی غالمرضا دادخواستی بطرفیت خوانده آقای محمد
بابایی بخواسته خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه
واقع در تهران خ انقالب خ قدس روبروی خ پورسینا ارجاع و بشماره پرونده کالسه بایگانی
 960069ثبت و وقت رسیدگي مورخ  96/07/10ساعت  9/30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهانها مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از
تاریخ انتشار آگهي بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  33دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مدنی تهران
61974
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان آقای علی محمودیان منفرد طالقانی دادخواستی بطرفیت خوانده آقای محمد کاظمی
بخواسته خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه بنشانی
 :تهران خ انقالب خ قدس روبروی خ پورسینا ارجاع و بشماره پرونده کالسه بایگانی 960367
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  96/07/10ساعت  10صبح جهت رسیدگي تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق ماده  73قانون آیین دادرسي مدني بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از
تاریخ انتشار بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  33دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مدنی تهران
61965
آگهی ابالغ
در خصوص دعوی آقای اکبر محمد علیزاده در پرونده بشماره کالسه بایگانی  960040بطرفیت
آقای حسین آزاد در وقت مقرر  96/07/10ساعت  16/-در شورای حل اختالف اوین (مجتمع
 )30حوزه  2902بنشانی  :تهران  -اوین  ،روبروی بازداشتگاه اوین ک باغ جنب کارواش دشت
بهشت حاضر شوید.
دبیر شعبه  2902م شماره  30شورای حل اختالف شهرتهران
61080

رييس گروه ميراث طبيعي دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و
طبيعي كشور گفت 22 :اثر از سه استان خراسانجنوبي ،قزوين و مازندران در
فهرست آثار ملي طبيعي به ثبت رسيد.
علي قمياويلي گفت :از تعداد  22اثر ثبت شده ملي اخير 10 ،اثر از استان
خراسانجنوبي ،پنج اثر از استان قزوين و هفت اثر از استان مازندران و شامل
پديدههاي زمينشناسي مربوط به دورههاي كرتاسه و كواترنري همچون غارها،
درياچهها و درختان كهنسال با قدمت  200تا  600سال است.
او درياچه ارواح در روستاي مالكاله نوشهر ،غار دانيال ،سرزمين سياه طبس،

گردشگري

ديكاپريو  بازيگر نقش  داوينچي  ميشود

 22اثر ديگر در فهرست آثار ملي طبيعي به ثبت رسيد

مجموعه درختان سرخدار ارم و درختان كهنسال نارون را از شاخصترين آثار
ثبت شده در فهرست اخير ميراث طبيعي برشمرد.
به گفته قمياويلي ،سرزمين سياه نام منطقهاي در  120كيلومتري جنوب
طبس و در شماليترين بخش پناهگاه حيات وحش نايبند با  400كيلومترمربع
وسعت است .اين پديده زمينشناسي حاصل آخرين فعاليتهاي آتشفشاني در
دوره كواترنر (جوانترين دوره زمينشناسي) است كه از حدود دو ميليون سال
قبل شروع شده است.
او درياچه ارواح واقع در روستاي مالكاله نوشهر را مربوط به دوره كرتاسه مياني
تا كواترنري برشمرد و افزود :اين درياچه در وسعت  300در  700متر با پوشش
جنگلي در اطراف آن و درختان خشك شده در داخل آن منظره جالبي ايجاد كرده

است .اين مسوول ميراث فرهنگي ،مجموعه درختان كهنسال سرخدار روستاي
ارم از توابع شهرستان نكا با  280تا  430سال قدمت را از ديگر آثار باارزش طبيعي
استان ذكر كرد و گفت :اين درختان از گونههاي ممنوعالقطع هستند و ثبت و
مستندنگاري آنها با توجه به اينكه اين گونهها بهخوبي توانستهاند با اقليم منطقه
سازگاري پيدا كنند براي حفظ ذخاير ژنتيكي كشور ارزشمند هستند.
غار دانيال واقع در پنج كيلومتري جنوب سلمانشهر در استان مازندران از ديگر
آثار شاخص است كه محل قرارگيري آن تالقي دو سازند متفاوت زمينشناسي
و محل برخورد دو گسل است .اين غار با دو تاالر خفاش و زرين و استالكتيتها
(رسوبات آهكي كه از سقف غار آويزان بودند) سوزنيشكل داراي دمايي ثابت
در طول سال و آب قابل شرب است.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد؛

حل مشکالت چالش برانگیز با گفت و گو و تعامل

گروه فرهنگ و هنر -سيدعباس
صالحــي ،وزير پيشــنهادي روحاني
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي
براي دولت دوازدهم اســت؛ كسي كه
چهارسال گذشته معاون امور فرهنگي
وزارت ارشــاد بــود و در دورهاي كوتاه
حتي سرپرســتي اين وزارتخانه را به
عهده داشت .صالحي پس از معرفياش
بهعنوان وزير پيشنهادي ،برنامههايش
براي اين وزارتخانه را منتشر كرد كه در
آن به بسياري از حوزهها كمتر پرداخته
شده يا حتي اشارهاي هم نشده بود .او
در مصاحبهاي با ايسنا درباره برنامههايش
و انتقاداتي كه اين روزها درباره او گفته
ميشود توضيحاتي داده است .صالحي
با تاكيد بر دشواريهاي حوزه فرهنگ
و هنر كشــور و تناقضهــاي موجود،
معتقد است با پيگيري سياستهايي،
ميتوان در اين زمينه بهبودهاي موثري
ايجاد كرد.
صالحي درباره انتقادات مطرح شده
درباره اينكه گفته ميشــود او تنها در
حوزه كتــاب اشــراف دارد و به ديگر
حوزهها تسلط ندارد ،گفته است« :وزارت
فرهنگ و ارشاد موضوعهاي متنوعي را
به همراه دارد و مسووليتها و دامنههاي
آن از اوقاف و حج و زيارت و فعاليتهاي
قرآني است تا موسيقي ،تئاتر ،سينما و
كتاب و موضوعات ديگر .اين دامنه وسيع
از لحــاظ موضوعات طبعا اين انتظار را
در اهالــي هركدام بهوجود ميآورد كه
كسي كه سكان اين وزارت را در دست

ميگيرد ،در همه حوزهها تخصص داشته
باشد .اين اما انتظاري است كه حاصل
نميشود و در هيچ دورهاي هم اينگونه
نبوده است .آنچه شايد اهميت داشته
باشد ،اين است كه وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي از لحاظ شخصيت وجودي با
اين دامنه گسترده ،قرابت داشته باشد
يعني در اين حوزهها ،آگاهيهاي الزم
و پايهاي داشته باشد .از لحاظ كاركردي
هم آگاهيها به لوازم مديريتي كمك
ميكند .از لحاظ شــخصيت فردي ،با
حيطههاي مختلف فرهنگي و هنري
انس وجودي داشتهام».
او خــود را با ديگــر حوزهها بيگانه
نميداند و ميگويد« :گرچه شــايد با
حوزه كتاب مانوستر و مرتبطتر بودهام
اما با سينما و تئاتر و هنرهاي ديگر هم
بيگانه نيستم حداقل از منظر عالقههاي
شــخصي .البته مثل هر فرد ديگري،
اين دامنههاي آشنايي ممكن است در
حوزههايي ضعيفتــر و در حوزههايي
وسيعتر باشد .اگر كسي با حوزههايي
هيچگونه انس وجودي نداشــته باشد،
ميتوانــد در ادامــه ضربههايي به آن
حوزه وارد كند .اما اين انس وجودي و
آگاهيهاي پايهاي در من اينگونه بوده
كه در اين  ۴۰-۳۰ســال به حوزههاي
غير از كتاب بيتعلق نبودهام .در حوزه
اطالعات و مديريت هم چهار سال در
وزارت ارشاد بودهام و طبيعتا با حوزههاي
ديگر ارتباط داشتهام .از لحاظ اقتضائات
ي و حساســيتها ،حضور در
مديريت 

آگهی ابالغ رأی
پرونده کالسه  9509982164100809شعبه  216دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید
مفتح تهران تصمیم نهایی شماره خواهان ها -1 :آقای سیدولی حسینی فرزند سیدابوالقاسم -2
خانم الهه حیدری فرزند امام بخش هردو به نشانی تهران جنت آباد چهارباغ شرقی پ 51واحد10
خواندگان -1 :دفترخانه شماره  1435تهران به نشانی تهران همت غرب خ سردار جنگل پایین
تر 35متری گلستان مجتمع پویا پ -2 ،25آقای سعید طریقت فرزند قاسم علی به نشانی تهران
جنت آباد بیست متری گلستان شرقی پ -3 ،168آقای علی هراتی اردستانی فرزند رحمت اهلل
به نشانی تهران فلکه دوم صادقیه اشرفی اصفهانی شهرک سیمرغ 4پ 2خواسته ها -1 :استرداد
سند (غیرمالی)  -2ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) گردشکار :دادگاه با عنایت به محتویات
پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ها بطرفیت خواندگان بخواسته ابطال وکالتنامه های شماره -6388
 90/5/15و  90/5/15 -6389هر دو دفترخانه  1435تهران نسبت به پالک ثبتی  25352فرعی
از  123اصلی از بخش  11کن و استرداد اسناد مالکیت به شماره  95148و  95147با احتساب
خسارات دادرسی بدین توضیح که خانم الهه حیدری مالک  6دانگ پالک ثبتی  123/25352اصلی
از بخش  11تهران بوده و سند مالکیت و بنچاق خود را گم نموده و وکالت  2دانگ از پالک مزبور
را به خواهان دیگر آقای سیدولی حسینی داده اند و سپس آقای سعید طریقت با جعل سند سجلی
و کارت ملی و با همدستی خانمی که مجهول الهویه می باشد مبادرت به تنظیم وکالت نامه رسمی
شماره  90/5/15-6388به نام خود و سپس با اخذ وجه نسبت به تفویض وکالت مزبور به نام
آقای علی هراتی می نماید و دو فقره دفترچه مالکیت نیز به آقای علی هراتی اردستانی تحویل
می گردد و حال مشارالیه از تحویل و بنچاق سند مالکیت خودداری می نماید و خواندگان دعوی
با وجود نشر آگهی در شعبه حاضر نشده اند و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه نظر به
اینکه دادنامه غیابی شماره  94/7/27-695صادره از شعبه  1162دادگاه کیفری  2تهران حکایت
جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری آقای سعید طریقت داشته و دادنامه شماره -402
 95/5/30نیز در مقام واخواهی تایید گردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت
تشخیص و مستندا به ماده  71قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتر یاران و  519و 198
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به ابطال وکالتنامه  90/5/15-60388و
تفویض وکالت  90/5/15-6389تنظیمی در دفترخانه شماره  1435تهران نسبت به پالک ثبتی
 25352فرعی از  123اصلی از بخش  11تهران و استرداد اسناد مالکیت به شماره های 95148
و  95147نسبت به پالک ثبتی مزبور توسط خوانده ردیف دوم آقای علی هراتی اردستانی با
احتساب خسارات دادرسی توسط خواندگان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رئیس شعبه  216دادگاه حقوقی تهران
62049
آگهی ابالغ رأی
پرونده کالسه  9509980210200278شعبه  177دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت
تهران تصمیم نهایی شماره  9509970210200723خواهان :آقای خسرو دهقانی فرزند حبیب اله
با وکالت آقای مرتضی جام سحر فرزند یوسف به نشانی استان مرکزی شهرستان ساوه خ امام
ک صالحی ساختمان کارگر ط 2سمت راست خوانده :آقای احمد غرات خواسته :استرداد الشه
چک گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی
امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر
مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای مرتضی جام سحر به وکالت از خواهان آقای خسرو دهقانی فرزند
حبیب اله به طرفیت خوانده آقای احمد غرات به خواسته استرداد الشه  30فقره چک عهده
بانک پارسیان شعبه ارم از شماره  51261921لغایت  51261950و با احتساب خسارات دادرسی
مقوم بر دویست و یک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه
به محتویات پرونده ومستندات ابرازی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی و
استحضار از موضوع در جلسه دادرسی حضور نیافته و در رد ادعای خواهان دلیلی اقامه ننموده
و توجه ًا با حدوث اختالف شراکت مذکور منتفی و دلیلی بر بقاء چکهای فوق الذکر که به صورت
امضاء مشترک بوده در ید وی باقی نمی ماند و مکلف است آن را جهت امحاء به بانک مربوطه
مسترد نماید از این رو دعوی مطروحه مقرون به واقع تشخیص مستندا ً به مواد  607و  616از
قانون مدنی و مواد  198و  519از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی حکم به استرداد الشه چکهای مورد دعوی به بانک محال علیه آن و محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  5/315/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ  300/000ریال به عنوان حق
الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف همین مدت پس از آن
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه  177دادگاه عمومی حقوقی تهران
62043
آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان خانم فریده اخدری دادخواستی به طرفیت خواندگان  -1مژگان نقدی فر  -2ارمغان
نجفی  -3نرگس  -4اسماعیل  -5فرج اله  -6حبیب اله  -7فریدون  -8احمد همگی ساالرکیا
 -9محمدتقی آقایی به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره  26220تنظیمی در دفترخانه 705
تهران مورخ  95/4/23و سند شماره  33710مورخ  95/4/12دفترخانه  221تهران و  -2الزام
خواندگان به تفکیک و انتقال رسمی یک چهارم از یک و نیم دانگ پالک ثبتی  20/482/2387و یک
چهارم از پالک های ثبتی  20/778 -20/789 -20/820واقع در بخش  11ثبتی به انضمام خسارات
ناشی از دادرسی و ورود ثالث در پرونده  00618مبنی بر خواسته دعوی اصلی (فوق) تقدیم
دادگاه های عمومی شهرستان بخش لواسانات شهرستان شمیرانات نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات واقع در لواسانات ارجاع و به کالسه 950618
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/8/15و ساعت  9:30صبح تعیین شده است به علت
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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 گردند.
منشی دادگاه بخش شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات
62039

شوراي معاونان وزارتخانه و بحثهايي
كه در اين سطح مطرح بوده ،تجربههايي
براي من پديد آورده است».
  كمتر فيلم ايراني هســت كه
نديده باشم
صالحي درباره عالقهاش به سينما
هم گفته اســت« :در حوزههاي تئاتر
و ســينما ،هم از لحــاظ نظري و هم
از لحاظ انس فــردي ارتباطي وجود
داشته است .از  ۱۴-۱۳سالگي شايد
كمتر فيلم ايراني باشــد كــه آن را
نديده باشــم .مجالت نقــد فيلم را
به شكل پيوســته دنبال كردهام .در
حوزه تئاتــر هم همينطور .ما گاهي
راههــاي طوالني طــي ميكرديم تا
تئاتر يا فيلمي را كه عرضه شده است،
ببينيم .مصرف فيلمبيني و تئاتربيني
در خانواده ما بســيار باالست .شايد
يكي از چيزهايي كه خانواده ما را دور
هم جمع ميكند ،همين ديدن فيلم
و تئاتر باشــد .در بچههاي كوچك ما
تا فرزندان بزرگمان كه در دهه سوم
زندگيشان هستند ،اين عالقه وجود
دارد .مجموعا يــك خانواده حرفهاي
سينمارو تئاتربين و عالقهمند به حوزه
هنر هستيم».

 براي حل مشــكالت از مسير
گفتوگو حركت كنيم
وزيــر پيشــنهادي ارشــاد درباره
چالشهاي پيشرو در حوزه سينما هم
توضيح داده اســت« :يكي از چيزهايي
كه شيوه من در اين چهار سال حضور
در وزارت ارشاد بوده ،اين است كه اگر
بتوانيم از مسير گفتوگو بين كنشگران
حوزه فرهنگ حركت كنيم ،اگر نگوييم
همه مشكالت حل ميشود ،دستكم
بخشي از مشكالت ما حل خواهد شد.
گفتوگوي فعال ،مستمر و سازنده بين
اصحــاب فرهنگ كــه وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمي منافعشان را تعقيب
ميكند ،با كســاني كه در حيطههاي
فرهنگي از ديگــر حوزهها ورود دارند؛
چه كنشگران سياست ،چه كنشگران
دين و امنيت .اين گفتوگوها در مرحله
اول ،پارهاي از سوءتفاهمها را ميتواند
حل كند و در مراحل بعدي ،به نزديكي
ذهنيتها منجر شود براي اينكه برخي
از اتفاقات به گونهاي ديگر رقم بخورد و
تفاهمي بيــن طرفين به وجود آورد .با
اين گفتوگــو همانگون ه كه در حوزه
نشر مسالههايي را رو به جلو برده است،
در حوزه ســينما،تئاتر و موسيقي هم

رسانه

پنجشنبهشب،فينالبرنامهخنداننده
شو در حالي از شبكه نسيم پخش شد
كه برخي از كارشناسان به عادي شدن
پخــش برخي شــوخيها كه چندان
مناسب كودكان نيســت و نيز درهم
آميختن مرز ميــان برنامه و آگهي در
اين برنامه و برنامههايي از اين دســت،
معترض هستند .قادر باستاني ،نويسنده
و مــدرس علوم ارتباطات در گفتوگو
بــا ايلنا گفت :برنامه طنــز خندوانه و
برخــي برنامههاي ديگر تلويزيون بايد
ردهبندي سني داشته باشند و در اغلب
كشورهاي جهان ،نظام ردهبندي سني
براي طبقهبندي برنامههاي تلويزيوني،
براســاس محتواي آنها وجود دارد .اين
نظام به والديــن كمك ميكند كه بر
محتواي فرهنگي مورد استفاده فرزندان
خود نظارت داشته باشند.
او اضافه كرد :اين ردهبندي براساس
شــرايط فرهنگي و ساختار اجتماعي
جامعه بنا ميشود و به همين دليل در
مناطق مختلف جهان از ردهبنديهاي
متفاوت استفاده ميشــود .در تصوير
برنامه ردهبندي شده ،سن موردنظر به
نمايش درميآيد و معموال خانوادهها آن
را رعايت ميكنند .در برنامه خندوانه،
مخصوصا در بخش مسابقه خنداننده
شوبرايجلبرايبيشتر،ازشوخيهايي
استفاده ميشد كه مناسب سن كودكان
نبود و اصوال خارج از ارزشهايي بود كه
يك كودك يا نوجوان بايد بياموزد و به
آنها احترام بگذارد.
نويســنده كتاب اثرات تلويزيون بر
كودكان بيان كــرد :در آمريكا تمامي
شبكههاي تلويزيوني ردهبندي سني
ميشوند و اين ردهبندي ،خانوادهها را
راهنمايي ميكند تا به راحتي برنامههاي
مناســب افراد خانواده خود را انتخاب
كنند PG .به معني راهنماي خانواده

معتقدم ميتوان رو به جلو حركت كرد.
با كمك تجربه چهارساله در مديريت
معاونت فرهنگي و دوستان خوبي كه
در وزارت ارشاد داريم ،اميدواريم با يك
گفتوگوي پيوسته بتوانيم ذهنها را به
هم نزديك كنيم».
صالحــي اســتراتژياش براي حل
حوزههاي حاشيهدار را گفتوگو ميداند
و ميگويــد« :به نظر ميآيد هر يك از
ايــن موضوعات را بايد در مرحله عمل
پيش برد .اجازه دهيد به وقت خودش
بــه آن بپردازيم .احســاس خودم اين
است كه گفتوگو حتي در سختترين
مسالهها ميتواند راههايي بگشايد اما بايد
وارد مرحله عمل شــد و به اين مساله
توجه كرد تا مســيرهاي خود را نشان
دهد چون اين مساله شايد يك پاسخ
يكنواخت و سراســري نداشته باشد.
ممكن اســت در فضاهاي مختلف اين
گفتوگو سناريوهاي متفاوت خودش
را پيدا كند».
او همچنين درباره نگرانيهاي اهالي
تئاتر كــه حتي در برنامههاي اوليهاش
هم جايي نداشتند ،توضيح داد« :بايد
ث نيامدن لفظ تئاتر در برنامه
بگويم بح 
پيشنهاديام بهخاطر فرمتي بود كه در

اختيار داشــتم .در اين فرمت هر وزير
ميتوانست برنامههايش را در صفحاتي
محــدود ارائه دهد .ما هــم در وزارت
ارشــاد كل برنامههاي تئاتر و هنرهاي
تجسمي و امثال آن را ذيل عنوان هنر
آورديــم همانطور كه مباحث مربوط
به زيرشاخههاي فرهنگ در اين برنامه
ذكر نشده است .در واقع عبارت هنري،
عبارتي است كه تمام حوزه هنر را بهطور
عام دربر ميگيرد .طبيعتا در اين حوزهها،
اقدامات چارهجويانهتري نياز است اما
اين اقدامات چارهجويانهتر موضوعهايي
هســتند كه در مســير خودشان بايد
آنهــا را به نقطهاي مطلوب برســانيم.
قبول دارم كه ممكن اســت به نوعي
سوالبرانگيزباشدكهآياتغييراتميتواند
به نقطههاي تفاهم منتهي شــود يا نه
اما به نظر ميرســد بايد مقداري صبر
و انتظار داشته باشيم .انشاءاهلل نتيجه
خوبي خواهد داشت».
تشــكيل نشــدن انجمن صنفي
روزنامهنگاران بايد آسيبشناسي شود
صالحي در پاســخ به اين پرســش
كه در بحث رسان ه وعده آقاي روحاني
در سال  ۹۲مبني بر بازگشايي انجمن
صنفي روزنامهنگاران هنوز روي زمين
مانده است .با اين موضوع ميخواهيد
چهكار كنيد ،گفته اســت« :اصل اين
مطلب كه تشكلها و انجمنهاي جامعه
فرهنگي -هنري يك نقطه اتكا و عمل
فرهنگي ما هستند ،هم در برنامه دولت
و هم مديريت فرهنگي بهصورت جدي
مالحظه شده است.
حتمــا در حوزه فرهنــگ و هنر با
اين نگاه جلو ميرويم كه از تاســيس
تشكلهاي صنفي حمايت كنيم و در
آنجا كه وجود دارند به قدرت آنها فكر
كنيم .قطعا حوزه رسانه و روزنامهنگاران
هم در اين مجموعه قرار دارند.
بحثهايي كه در حوزه انجمن صنفي
است ،مقولهاي است كه بايد ديد چرا در
گذشته جلو نرفته است و آسيبشناسي
شود .اما حتما به اينكه تشكل صنفي
تاســيس شود يا به اقتدار برسد ،توجه
خواهد شد».

كارشناسان رسانه عنوان كردند:

تلويزيون براي خندوانه ،ردهبندي سني تعريف كند

است كه خانوادهها ميتوانند به راحتي
با فرزندانشان برنامههاي تلويزيوني را
به تماشا بنشينند .اين قانون بيست سال
پيش در كنگره آمريكا تصويب و روي
شبكههاي تلويزيوني قرار گرفته است.
در اين قانون ،برنامههاي تلويزيوني به
شــش رده تقسيم شــده كه رده اول
مخصوص كودكان است و برنامههايي
را پخش ميكنند كه همه كودكان با
همه ســنين ميتوانند اين برنامهها را
تماشا كنند .اين برنامهها بيشتر براي
يادگيري مورد اســتفاده قرار ميگيرد
و محدوديت خاصي ندارد .رده بعدي،
افراد باالي هفت سال را دربرميگيرد و
اين برنامهها ميتوانند استعداد كودكان
را افزايش يا آنها را معرفي كنند .رده سوم
براي تمامي سنين است و همه ميتوانند
ايــن برنامهها را نظاره كننــد .در رده
چهارم ،برنامهها ميتواند براي كودكان با
سنين پايين مناسب نباشد و خانواده با
صالحديد خود ميتواند اين برنامهها را
براي كودكان به نمايش درآورد .در رده
پنجم ،برنامهها براي كودكان زير ۱۴سال
مناسبنيستندوخانوادههااينبرنامههارا
براي آنها مجاز نميدانند .رده ششم هم
برنامههايي است كه براي سنين پايينتر
از  ۱۷سال مناسب نيستند.
باســتاني با انتقاد از هرج و مرج و
بيضابطگــي در برنامههاي تلويزيوني
گفت :شــبكه نمايش براي فيلمهاي
سينماييخارجيبادرجنشانهايكوچك
محدوده سني تعريف ميكند اما اين
مساله متاسفانه فقط به شبكه نمايش
و آن هم براي فيلمهاي خارجي محدود
ميشــود و در شبكههاي ديگر جدي
گرفته نشده اســت .براي كشور ما كه
مدعي اخالقمداري است ،چنين رويهاي

مطلوب نيست و نياز به اصالح دارد.
اين استاد دانشگاه ،دليل بيتوجهي
مسووالن صداوسيما را فقدان نظارت
دانستوگفت:درقانون،شوراييمتشكل
از نمايندگان قواي سهگانه براي نظارت
بر سازمان صداوسيما تعيين شده است
اما متاسفانه مصوبات آن ضمانت اجرايي
ندارد و بنا به گفته برخي اعضاي شورا،
مسووالن رسانه ملي توجهي به مصوبات
آننميكنندونتيجهآنوضعيتكنوني
است كه شاهدش هستيم.
اواضافهكرد:دركجايدنيا،تلويزيوني
كه بودجه آن از محل مالياتهاي مردم
تامين ميشــود ،چنين بيمهابا وقت
ارزشمند مردم را به بنگاههاي تجاري
ميفروشند .بيننده تلويزيون مرز بين
آگهي و برنامه را نميتواند تشــخيص
دهد .لحظهلحظه برنامهها را ميفروشند
وايننتيجهفقداننظارتاست.استاندارد
رسانه آن اســت كه به مخاطب ،وقت
پخش آگهي از پيش اعالم شود در حالي
كه اكنون در اثناي برنامه ،انواع آگهي
به سخيفترين شكل ممكن به خورد
مخاطب داده ميشود و اين دقيقا تجاوز
علني به حق مخاطب است.

باستاني گفت :در كشور ما ،مردم به
جهت قانون انحصار راديو و تلويزيون،
مجبور هســتند به لحــاظ قانوني از
برنامههاي رسانه ملي استفاده كنند .از
طرف ديگر مبلغ كالن  ۱۶۰۰ميليارد
تومان از محل بودجه عمومي دولت به
سازمان صداوسيما پرداخت ميشود.
ضمن آنكه حدود هزار ميليارد تومان
هم از محــل پخش آگهي درآمد دارد.
با اين همه بودجــه ،چرا بايد در اثناي
برنامهها ،باز شــاهد تبليغات سبك و
سخيف تجاري باشيم .در دنيا با چنين
بودجههاي هنگفتي ،دهها شبكه جذاب
و مخاطبپســند را بدون پخش حتي
يك آگهي اداره ميكنند اما متاسفانه
ســوءمديريت و عدم نظــارت موثر بر
رســانه ملي باعث شــده حقوق مردم
به شــكل جدي ضايع شــود و كسي
پاسخگونباشد.
او در پايــان ابراز اميــدواري كرد،
نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي با
تدوين و تصويب قانون اداره ســازمان
صداوسيما و پيگيري اجراي آن ،رسانه
مليراازاينافسارگسيختگيوبيمباالتي
به حقوق مخاطبان نجات دهند.

