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پوران درخشنده اولین سریالش را میسازد

داور کن به پوشیدن کفش پاشنهدار اعتراض کرد

پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران قرار است سریالی درباره مستوره اردالن بانوی شاعر و تاریخ نگار کردستانی
بسازد .به گزارش مهر ،مرکز سیمای استانهای صداوسیما ساخت چندین سریال درباره مفاخر و فرهیختگان استانها
و مناطق مختلف کشــور را در دســتور کار دارد که با کارگردانان مختلفی نیز در ایــن زمینه رایزنی میکند .از جمله
ســریالهایی که در حال حاضر درباره ساخت آن مذاکراتی انجام شــده است مجموعه ای درباره مستوره اردالن شاعر
کردستانی اهل سنندج است .پوران درخشنده قصد دارد این سریال را در  ۲۶قسمت بسازد و مطالعات و تحقیقات خود
را هم در این زمینه شروع کرده است .ماه شرف خانم قادری مشهور به مستوره اردالن شاعر ،نویسنده و تاریخ نگار کرد
ایرانی است .پوران درخشنده فارغالتحصیل سینما با گرایش کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما و دارای لوح
افتخار درجه یک هنری معادل دکتری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران است.

کریســتن استوارت بازیگر که امســال از اعضای گروه داوری بخش اصلی جشنواره فیلم کن است ،در اعتراض به
قانون نپوشیدن کفش بیپاشنه ،در حضور عکاسان کفشهای پاشنه بلندش را درآورد و با پای برهنه روی فرش قرمز
رفت .به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس ،وی در مراسم فرش قرمز فیلم اسپایک لی که با عنوان «مرد کوکلوس
کالن ســیاه» اکران شــد ،کفشهایش رادرآورد .یکی از مقررات جشنواره فیلم کن این است که خانمهای حاضر در
فرش قرمز نباید کفش بیپاشنه بپوشند .استوارت پیشتر نیز به این قانون کن اعتراض کرده و سال  ۲۰۱۶با درآوردن
کفشهایش گفته بود :اصال نمیتوانم باور کنم که من روی فرش قرمز راه میروم و کســی جلوی مرا بگیرد و خیلی
محترمانه بگوید شــما کفش پاشنه دار نپوشیدهاید و من هم مجبور شوم به او بگویم بله دوست عزیز نپوشیدهام .اما
مگر مجبورم که بپوشم؟
اخبار

در نشست خبری تشریح بازسازی موزه هنرهای معاصر مطرح شد

مدیــرکل دفتر هنرهای تجســمی با اشــاره بــه اینکه
هیچکدام از آثار گنجینه طی زمان بازســازی از موزه خارج
نمیشــود ،اعالم کرد :برای مرمت گنجینه ،میبایست آثار
گنجینــه از آن خارج شــود .اما ما به دلیل ســوءظنهایی
که ممکن اســت در این خصوص ایجاد شــود و همچنین
جلوگیری از صدمههای احتمالی ،ایســتادگی کردیم تا آثار
در خود موزه حفظ شود.
به گزارش ایلنا ،نشســت خبری تشــریح بازسازی موزه
هنرهای معاصر تهران با حضور مجید مالنوروزی (مدیرکل
دفتــر هنرهای تجســمی) ،علیمحمــد زارع (رئیس موزه
هنرهــای معاصر) ،مســعود معمار (رئیــس اداره نظارت بر
طرحهای عمرانی وزارت ارشــاد) ،احمد طالبینژاد (مشاور
طرح) و محســن عقابی (مجری طرح) ظهر دیروز سهشنبه
 ۲۵اردیبهشــتماه در موزهی هنرهای معاصر تهران برگزار
شد.
در ابتدای این نشست زارع با اشاره به اینکه بعد از سالها
که نوید بازســازی موزه داده شده بود ،ســرانجام این مهم
اتفاق افتاد ،گفت :بعد از پیگیریهای جدیای که در دولت
دوازدهم صورت گرفت ،نیازهای فوری موزه هنرهای معاصر
مورد بررسی قرار گرفت و باالخره این بازسازی به طور کامل
در حال انجام است.
ظرفیت گنجینه  ۱۰۰۰اثر است
رئیس موزه هنرهای معاصر با اشــاره به کمبود گنجایش
گنجینــه گفــت :گنجینه موزه که بیــن  ۶۰۰تا  ۱۰۰۰اثر
گنجایش دارد ،امروز نیاز آن به بیش از  ۴۰۰۰اثر رســیده
اســت .همچنین بازسازی سیســتمهای نور ،رطوبت ،دما و
سقف از مهمترین بخشهای این بازسازی است.
در ادامــه این نشســت ،مجید مالنوروزی بــا دعوت از
خبرنگاران بــرای تهیهی گزارش از مراحل این بازســازی
گفت :حضور خبرنگاران در تمام دورههای بازســازی موزه
مهم اســت و از خبرنگاران دعوت میشود تا هر  ۱۰روز یک
گزارش از مراحل بازسازی آن تهیه کنند.
مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی با اشاره به دو مورد از
ی کــه در دورههای قبل صورت گرفته بود،
مرمتهای جزئ 

هیچ اثری از موزه خارج نمیشود

اظهار داشــت :تاکنون دو بار موزه هنرهای معاصر بازسازی
شده اســت .یک بار در دههی  ۷۰این اتفاق افتاد که فقط
کفپوشهای آن تعویض شد و یکبار هم در سال  ۸۰سقف
موزه به صورت جزئی بازسازی شد که چندان حرفهای نبود.
او افــزود :از دوره وزارت آقای جنتــی و صالحی امیری
موضوع بازسازی کامل موزه مطرح شد و حتی نمایشگاههای
برلیــن و رم نیز در نظر گرفته شــده بود تــا با درآمدهای
حاصــل از آن بازســازی موزه صورت بگیــرد که این اتفاق
نیفتاد .خوشــبختانه امروز بعد از چهار پنج ســال پیگیری
باالخره این مهم به نتیجه رسیده است.
هیچ اثری در طول زمان بازسازی
از موزه خارج نمیشود
زمان
او با اشــاره به اینکه هیچکدام از آثار گنجینه طی
ِ
بازسازی از موزه خارج نمیشود ،اعالم کرد :برای شروع کار
چند موضوع مطرح بود .برای مرمت گنجینه ،میبایست آثار

گنجینه از آن خارج شــود .اما ما به دلیل ســوظنهایی که
ممکن است در این خصوص ایجاد شود و همچنینجلوگیری
از صدمههای احتمالی ،ایســتادگی کردیــم تا آثار در خود
موزه حفظ شــود و حتی یک برگ هم از آثــار گنجینه از
موزه خارج نشــود .در همین راســتا قرار بر این شد که دو
تا از گالریهای موزه ابتدا مرمت شــوند و سپس تمام آثار
گنجینه به این دو گالری انتقال داده شــوند و تا بازســازی
کامل گنجینه این آثار در این محل نگهداری خواهند شد.
فرم معماری موزه حفظ خواهد شد
وی ادامه داد :همیشــه این نگرانی وجود داشته که مبادا
آثار ملی کشــور بعد از مرمت و بازســازی تغییر فرم دهند
و از فــرم اورجینال خود خارج شــوند اما جای هیچ نگرانی
وجود ندارد و تغییر فرمی در موزه هنرهای معاصر به وجود
نخواهد آمد .ما از شــرکتهایی که در کارنامهشان مرمت و
بازسازی بناهای بزرگ داشتند ،دعوت به همکاری کردیم و

علی نصیریان:

برای سینما هر کاری میکنم

از  ۱۰شرکتی که دعوت شده بودند به یک شرکت رسیدیم.
کارشناسان میراث فرهنگی
در جریان بازسازی موزه هستند
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در پاسخ به این سؤال که
تعامل با سازمان میراث در این بازسازی به چه صورت است،
گفت :سازمان میراث فرهنگی زمانی جزو وزارت ارشاد بوده
که از این وزارتخانه جدا شــده اســت .اما در ســاختارهای
قانونی ما گاهی مشــکالتی وجود دارد .چون در قانون آمده
که ک ً
ال مســائل مربوط به موزهها باید ِ
تحت نظارت سازمان
میراث فرهنگی صورت بگیرد؛ ما هم در یک ماه گذشــته از
کارشناســان میراث فرهنگی دعوت کردیم و آنها آمدند و
از شــکل نگهداری آثار و فضاهای مــوزه گزارشهایی تهیه
کردند .از طرفی موضوع میراث فرهنگی مربوط به هنرهای
گذشته است و موزه هنرهای معاصر موزه جدیدی است که
میراث فرهنگی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد .اما
به هر حال چون در قانون آمده و دیوان محاســبات نیز از ما
خواسته بود ،این ارتباط بین ما و میراث وجود دارد.
او درخصوص آثار گنجینه گفت :چون طی این  ۴۰سال،
کمتر آثــار گنجینه در معرض نمایش قرار داشــته ،کارها
نسبتا سالم هستند و این هم نه به خاطر محافظت خوب ما،
بلکه به دلیل شرایطی است که وجود داشته است.
بودجهی  ۶میلیاردی سال  ۹۶برای بازسازی موزه
معمار درخصوص میزان اعتباری که برای بازســازی موزه
تخصیص یافته ،گفت :شــش میلیارد تومان بودجه برای این
بازسازی در نظر گرفته شده است .این  ۶میلیارد از اعتبار سال
 ۹۶تأمین میشود و بعد هم اعتبار سال  ۹۷ابالغ خواهد شد
که اگر کمبودی بود از آن بودجه استفاده میکنیم.
مکاتبه با بنیادهای هنری برای مرمت آثار
در آینده
زارع در پاسخ به این ســؤال که آیا تابلوها ،مجسمهها و
آثار هنری موزه هم مرمت میشــود یــا خیر ،گفت :مرمت
آثــار موزه در این بازســازی جایی ندارد .ایــن امر نیازمند
همکاری با بنیادهای خاص خودش اســت .برای مرمت آثار
باغ مجسمه نیز با بنیادهای آثار در حال مکاتبه هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد:

صالحی با اشــاره به کمبود اعتبارات فرهنگی در کشــور ،گفت :تنها چند
درصد اعتبارات کشــور صرف امور فرهنگی میشود و در این بین سهم کمی
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میرسد.
به گزارش ایســنا ،ســید عباس صالحی امروز ( ۲۵اردیبهشت) در نشست
صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشــاه ،با بیان اینکه خالقیت فرهنگی
و هنری هنرمندان اســتانهای مختلف کشور رشد چشمگیری داشته ،گفت:
در حال حاضر بخش عظیمی از بار فرهنگ و هنر کشــور بر دوش هنرمندان
استانهاست و استانها باید بیش از دورههای گذشته در حوزه فرهنگ و هنر
مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود :در همین راســتا در ســفرهایی که به استانهای مختلف کشور
داریم ،تفاهمنامههایی در راســتای توسعه زیرســاختهای فرهنگی هنری و
همچنین حمایت از برنامههای فرهنگی هنری با اســتانها منعقد میشود که
روز گذشته تفاهمنامهای با حدود  ۹۰میلیارد تومان اعتبار با استان کرمانشاه
منعقد کردیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی افزود :البته با این اعتبارات تمام مشکالت
حوزه فرهنگ و هنر اســتانها مرتفع نمیشود و امیدواریم مکملهای دیگری
نیز برای کمک به حوزه فرهنگ و هنر مورد استفاده قرار گیرد.
صالحی با اشــاره به کمبود اعتبارات فرهنگی در کشــور ،گفت :تنها چند
درصد اعتبارات کشــور صرف امور فرهنگی میشود و در این بین سهم کمی
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میرسد .نمیخواهم روضه فرهنگی بخوانم،
اما در این شرایط باید استفاده حداکثری از منابع ببریم.
وی با بیان اینکه نگاه ما نباید رویاپردازانه باشــد ،گفت :دوره آرمان گرایی

فراخوان تجدید مناقصه عمومي(يك مرحلهاي)
شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی

نوبت دوم به شماره 97 -6

شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژههای به شرح ذیل:
 خرید  75.52تن لوله پلياتيلن تک یا چند الیه  PE100ايراني با مواد نچرال ســفيد بامســتربچ ایرانی با بازرسيسطح يك و فشار كاري  10و  16بار با قطر  400میلیمتر جهت استفاده در پروژه آبرسانی روستاي نازک شهرستان
پلدشت
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخه  97/02/24میباشد. زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت  :روز دوشنبه مورخه  97/02/24تا ساعت  14روز شنبه مورخه 97/02/29 مهلت زمان ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز سه شنبه مورخه 97/03/08 زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخه  97/03/09در دفترمديرعاملاطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس :اروميه خيابان شهيد بهشتي -نبش كوي اول -پالك  158تلفن044-33451000 :
نشاني سايت اينترنتي شركت www.abfar-wazar.ir :
نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات http :// iets.mporg.ir :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 021-85193768
نوبت اول97/02/24 :
نوبت دوم97/02/26 :

اداره حقوقی و قراردادها

علی نصیریان میگوید :برای سینمای ایران هرکاری از دستم برآید انجام
میدهم .به گزارش ایسنا ،در فاصله حدود چهار ماه مانده تا برگزاری جشن
خانه ســینما ،علی نصیریان بازیگر پیشکســوت تئاتر ،سینما و تلویزیون از
ســوی هیات رییسه بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران به عنوان رییس
این جشن انتخاب و معرفی شد.
این بازیگر در گفتوگو با ایســنا با اشاره به اینکه هنوز در جلسهای در
این رابطه شرکت نکرده و از جزئیات ،خبر چندانی ندارد ،گفت :فعال بحث و
گفتوگویی نداشتهایم و فقط میدانم داوران قضاوت خود را انجام میدهند
و جشن به صورت آکادمی کارهای خود را پیش میبرد ،اما من هم هرکاری
از دستم برآید برای سینمای ایران انجام میدهم.
نصیریان درباره حضور خود در این رویداد به عنوان یکی از بزرگان سینما
افزود :وجود وحدت و یکپارچگی میان جمعی که کار هنری میکنند از هر
چیزی مهمتر اســت و من امیدوارم شاهد این اتفاق باشیم؛ هرچند اختالف
نظر و عقیده اشکالی ندارد اما انسجام میان هنرمندان نباید از میان برود و در
این راستا از انجام هیچ کاری دریغ نمیکنم.

زنگ نقاشی رضا بابک در سکو

گروه فرهنگی :عالقمندان به رضا بابک عصر جمعه  28اردیبهشت ماه
میتوانند با او و آثار کمتر دیده شــده این هنرمند در موسســه هنری سکو
دیدار کنند .نرگس ســلیمانزاده ،نقاش و مدیر موسسه هنری سکو با اعالم
خبر فوق گفت« :ســکو به موازات برگزاری کالسهای هنری و نیز جلسات
سخنرانی و ورک شاپهای تخصصی ،در اندیشه تبدیل شدن به یک پاتوق
هنری ســت؛ سکو تالش خواهد کرد فرصتهای دورهمی هنرمندان و هنر
دوســتان را فراهم کند که در این روزگار کمتر شاهد آن هستیم ».او افزود:
«برهمین اساس نخستین برنامه را با عنوان «زنگ نقاشی با رضا بابک» برپا
میکنیم تا هم دوســتداران این هنرمند باسابقه از نزدیک با او دیدار کنند
و هم گوشــههایی از هنرهای کمتر دیده شده او به تماشا درآید ».سلیمان
زاده گفت« :در این برنامه که رویکرد گرامیداشت یک عمر تالش هنرمندانه
اســتاد رضا بابک دارد ،حدود ســی اثر از نقاشیهای او که در سه دهه اخیر
خلق کرده ارائه میشــود اما ســویه اصلی این سلسله رویداد ادای احترام و
قدرشناسی از پیشکســوتان هنر ایران است که عمر خود را صرف اشاعه و
توسعه هنر کردهاند».
این هنرمند خاطر نشان کرد« :سکو میاندیشد بهترین گرامیداشت یک
هنرمند مواجهه او با طرفداران و دوستداران آثارش است و این سلسله برنامه
فرصت چنین دورهمیهایی را فراهم میکند».

تجلیل از آهنگساز برتر
در «نخستین رزمواره مدافعان حرم»

تنها چند درصد اعتبارات کشور صرف امور فرهنگی میشود
و رویاپردازی تمام شده ،امروز باید آجر آجر روی هم بگذاریم تا شاید بتوانیم
زیرسقفی قرار بگیریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با بیان اینکه ظرفیتهای قابل توجهی در
حوزه صنایع فرهنگی کشــور داریم ،گفت :اگر بدنبال تحقق اقتصاد مقاومتی
هستیم ،باید مسیر حمایت از صنایع فرهنگی را دنبال کنیم.
صالحی افزود :اســتانداران باید در حوزه اقتصاد فرهنگ فعال شــوند و از
ظرفیتهای فرهنگی هنری استفاده کنند.
وی به موضوع بیمه فعالن فرهنگی و هنری نیز اشاره کرد و گفت :در این
زمینه مسیر جدیدی را دنبال میکنیم.
وی افزود :اعتبارات ما در زمینه بیمه فعاالن فرهنگی محدود اســت ،با این
وجود ســال گذشته توانستیم  ۱۰هزار نفر فعال فرهنگی جدید را بیمه کنیم
و از  ۱۹هزار نفر سال  ۹۵به حدود  ۳۰هزار نفر برسانیم.
صالحی در ادامه از تدوین بســته حمایتی جدید حمایت از اصحاب رسانه
خبر داد و افزود :معاونت مطبوعاتی جدید در حال تدوین این بســته است و
در این راســتا تمام روشهای حمایتی گذشــته لحاظ شده و موارد مثبت آن
احصاء میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی بیمه خبرنگاران ،حمایت از رسانهها و رفع
مشــکالت کمبود کاغذ را از جمله موارد مدنظر دربسته حمایتی جدید عنوان
کرد.
صالحــی همچنین با بیان اینکه باید از مخدوش شــدن و مبتذل شــدن
موســیقی ایرانی محافظت کنیم ،گفت :در این راه باید از ظرفیت انجمنهای
موسیقی بیشتر استفاده کنیم.
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وی همچنین با بیان اینکه کرمانشــاه از ظرفیتهای ملی موسیقی کشور
است ،گفت :تقویت موسیقی بومی و محلی این استان در دستور کار قرار دارد.
صالحــی در بخش دیگری از ســخنانش بــه مفاد تفاهم نامــه منعقده با
اســتانداری کرمانشاه اشــاره کرد و گفت :این تفاهمنامه چهار محور دارد که
یکی یکی از آنها ایجاد زیرســاختهای فرهنگی و هنری است و بر این اساس
هفت مجتمع فرهنگی هنری در شهرهای استان احداث میشود .احداث تاالر
مرکزی شــهر ،مرمت مجتمعهای فرهنگی و هنــری و کتابخانههای مناطق
زلزله زده و نیز نوســازی فضاهای فرهنگی نیز در این تفاهم نامه دیده شــده
است.
وی تقویــت برنامههــا و رویدادهای فرهنگی ،هنری و رســانهای ،تقویت
انجمنهای فرهنگی هنری استان و حمایت از مولفان و اصحاب فرهنگ ،هنر
و رسانه را از دیگر بخشهای این تفاهم نامه عنوان کرد.
دادنامه

تاریخ 96/10/17 :حوزه 460 :کالسه پرونده 723/460/95 :خواهان :علی منفرد نیا خوانده  .1 :حسین حسین زاده .2
بهزاد عبدی نیان خواسته :صدور رای اصالحی نسبت به دادنامه شماره  371مورخ  96/6/29گردشکار :خو اهان دادخواستی
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی
در وقت فوق العاده  /مقرر حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبارت به صدور رای می نماید .رای اصالحی نظر به اینکه در دادنامه شماره  371مورخ
 96/6/29صادره در پرونده کالسه  723/460/95این شورا مبلغ اصل خواسته  11/000/000ریال قید گردیده و مورد از
مواردی نمی باشد که به اساس رای لطمه ای وارد نماید لذا به استناد ماده  309قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ اصل خواسته
 110/000/000ریال صحیح بوده که اصالح می گردد تسلیم رونوشت دادنامه اصلی بدون رونوشت رای اصالحی ممنوع است.

 9847قاضی مجتمع شماره  10شورای حل اختالف تهران
دادنامه

تاریخ رسیدگی  97/1/29 :شماره پرونده 835/757/96 :مرجع رسیدگی  :حوزه  757شورای حل اختالف  15تهران
خواهان :آقای منصور قهرمانی خوانده  :حامد غفاری خواسته :مطالبه وجه به مبلغ بیست میلیون ریال گردشکار :خو اهان
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور
و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبارت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دعوی آقای منصور
قهرمانی به طرفیت آقای حامد غفاری به خواسته مطالبه و جه به مبلغ بیست میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده
و مدارک ابرازی خوانده به موجب دو فقره پرینت از بانکهای پارسیان و اقتصاد نوین هر یک به مبلغ ده میلیون ریال جمعا
بیست میلیون ریال در حق خواهان مدیون می باشد.وی به لحاظ مجهول المکان بودن از طریق درج آگهی در جراید کثیر
االنتشار روزنامه آفتاب دعوت به رسیدگی گردیده است خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته است و الیحه ای نیز دال بر
انکار و تکذیب ادعای خواهان ارسال ننموده ا ست لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندا به مواد  198و
 519و  522قانون آئین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  300/ 000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ
 96/11/25لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و ا عالم می گردد .رای صادره غیابی ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شعبه سپس ظرف  20روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی تهران خواهد بود.

 9848حوزه  757شورای حل اختالف  15تهران
دادنامه

تاریخ 97/01/26 :خواهان :سید اسمعیل حسینی علی نودهی با وکالت مهدی فیصل خوانده  :آرش اخالقی خواسته :مطالبه
وجه چک گردشکار :خو اهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبارت به صدور رای می نماید .رای شورا در
خصوص دادخواست خواهان سید اسمعیل حسینی علی نودهی به طرفیت خوانده آرش اخالقی به خواسته مطالبه وجه یک
فقره چک به شماره  3259309مورخ  95/06/30به مبلغ  40/000/000ریال عهده بانک گردشگری به انضمام کلیه خسارات
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  1395/6/30لغایت اجرای حکم تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت
بانک محال علیه صادر شده کهداللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور
در ید مدعی داللت بر بقای دین اشتغال ذمه خوانده و استحقاق حق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاعی
در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به مواد  313و  314قانون
تجارت و ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  40/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  525/000ریال بابت هزینه دادرسی و  220/000ریال هزینه نشر آگهی در
حق خواهان صادره در می نماید .ضمنا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک فوق لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی
و ماده  522قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده استصحاب از تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مصوب 1355
و الحاقات واصالحات بعدی توسط دایره اجرا محاسبه از خوانده اخذ و در حق خواهان پرداخت نماید.ضمنا خوانده مکلف به
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به خواهان نیز می باشد .رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شورا و ظرف  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی تهران است.

 9849قاضی مجتمع شماره  10شورای حل اختالف تهران
دادنامه

پرونده کالسه  9609981085100520شعبه  851مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره
خواهان :خانم مهشید خانی به نشانی تهران خاوران ذوالفقاری تقی صادقی مجتمع میالد پ 67واحد  15خوانده  :آقای یداله
قندی به نشانی تهران یافت آباد شهرک صاحب الزمان فاخری فاطمی پ 65خواسته :مطالبه طلب رای شورا در خصوص دعوی
خانم مهشید خانی به طرفیت آقای یداله قندی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره  049050عهده بانک صادرات
شعبه خیابان مولوی به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال پس از بررسی پرونده و محتویات پرونده و اظهارات خواهان که بیان داشه
این چک را در مقابل خرید پارچه از خوانده تحویل گرفتند و زمان سرسید چک به بانک مراجعه کردم به علت کسری موجودی
گواهی عدم پرداخت صادر شده است و لذا تقاضای رسیدگی را دارم و با توجه به بقای مستندات مذکور در ید خواهان که داللت
بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه چک ا شاره دارد و با در نظر گرفتن وصف تجریدی و تنجیزی
اسناد تجاری واینکه خوانده در وقت رسیدگی که از طریق نشر آگهی دعوت شده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای
مبنی بر برائت خویش به شعبه ارائه ننمودند لذا مستندا به مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  310و
 313قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالحی موادی از قانون صدور چک و بند الف ماده 9
قانون شوراهای حل اختالف دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتادو پنج
میلیون ریال بابت چک و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا هنگام پرداخت طبق شاخص ساالنه
بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادرمی گردد و رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی و  20روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد.

 9852قاضی شورای حل اختالف منطقه  18تهران
آگهی حصر وراثت

آقای علی قیاسوند به شماره شناسنامه  111مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  1/1005 /97از این شعبه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر قیاسوند به شماره شناسنامه  129در تاریخ  96/10/10اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :علی قیاسوند شماره شناسنامه  111تاریخ
تولد  1355/4/6صادره از مالیر پسر متوفی  .2عادل قیاسوند به شماره شناسنامه  2361تاریخ تولد  1359/6/30صادره از
مالیر پسر متوفی  .3فاطمه نافع شماره شناسنامه  547تاریخ تولد  1331/8/20صادره از مالیر همسر متوفی و مرحوم ورثه
دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه
تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 9859رئیس شعبه  1005شورای حل اختالف مجتمع شماره  21تهران

عصر روز دوشنبه با حضور مسوولین ومدعوین در باغ موزه دفاع مقدس
«نخستین رزمواره مدافعان حرم» اثر استاد ابوالفضل صادقی نژاد در بخش
موسیقی با کالم در بین بیش از  ۲۰۰اثر واصله به دبیرخانه جشنواره رتبه
اول را از آن خود کرد و از ایشــان بعنوان آهنگســاز برتر تجلیل ویژه به
عمل آمد  .ابوالفضل صادقی نژاد در این مراســم پس از دریافت تندیس
و لوح تقدیر خود در ســخنان کوتاهی ضمن معرفی اثر با تمجید از استاد
حســین معلم بخاطر نقش ارزنده ای که در زندگی وی داشته و همچنین
به خاطر شــعر فاخری که ارائه نموده بود و تجلیل از حســام الدین سراج
برای اجرای این اثر  ،از غالمرضا صادقی به عنوان تنظیم کننده و مهندس
ایوب صادقی قدردانی کرد .وی در مراســم دوساالنه موسیقی ما  ،افتخار
انتخاب به عنوان بهترین آهنگســاز در بخش موسیقی سنتی را تقدیم به
شــهر خود  ،دامغان کرد و این افتخار را به شــهدای مدافع حرم اســتان
سمنان پیشکش کرد .
دادنامه

پرونده کالسه  9609982165301080شعبه  258دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم
نهایی شماره  9609972165302537خواهان :خانم مریم اویسی فرزند جمشید به نشانی استان تهران
شهرستان تهران شهر تهران صادقیه فردوس غرب شقایق جنوبی ک 21شرقی دوم پالک  9واحد  10خوانده :
آقای مهدی اسفرانی نژاد خراسانی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان خواسته :طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم مریم اویسی فرزند جمشید به طرفیت آقای مهدی اسفرانی نژاد خراسانی
فرزند عبداله به خواسته طالق با توجه به مفاد دادخواست خواهان که ا عالم نموده است در سال  1368با
خوانده عقد نکاح دائم نمودم که دو فرزند مشترک هم داریم چون زوج چند سال است که من و بچه هایم را
رها کرده و نفقه نمی دهد که حتی حکم و اجرائیه هم صادر شده است لذا در عسر و حرج هستم و نظر به اینکه
خوانده علیرغم اطالع از وقت دادرسی در جلسه های رسیدگی حاضر نشده و ال یحه ای نیز در مقام دفاع یا رد
ادعای خواهان ارسال ننموده است و با توجه به این که نصایح دادگاه و تالش داوران زوجین نیز منتهی به سازش
یا انصراف خواهان از طالق نگردیده و چون زوجه با بذل یک میلیون تومان از مهریه و بقای بقیه مهریه بر ذمه
زوج اصرار بر طالق داشته است دادگاه ضمن اجابت خواسته خواهان و مستندا به ماده  1130قانون مدنی و ماده
 29قانون حمایت از خانواده مصوب  91/12/01حکم طالق را از نوع خلع نوبت اول را صادر و اعالم می نماید
و زو ج را مکلف می نماید تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق نسبت به مطلقه نمودن زوجه اقدام نماید و
در صورت امتناع زوج از اجرای حکم نیز مطابق تبصره ذیل ما ده  33قانون حمایت از خانواده به سردفتر محترم
مجری حکم نمایندگی داده می شود تا با روایت الحاکم و لی الممتنع به نمایندگی از ا ین دادگاه اقدام نماید زوجه
ضمن اظهارات خوانده در جلسه دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید زو جه ضمن اظهارات خود در
جلسه دادگاه اقرار نموده که حامله نمی باشد و فرزندان مشترک نیز خارج از سن حضانت می باشند مطابق ماده
 33قانون اخیر الذکر مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی
است این رای غیابی بوده و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف  20روز پس از
ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 9853قاضی مامور در شعبه  258دادگاه خانواده تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمرضا عراق خوشنود فرزند
محمود

خواهان آقای چنگیز ورقانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غالمرضا عراق خوشنود به خواسته مطالبه و جه
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609981100501221شعبه  1005مجتمع شماره بیست و یک
شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/04/20ساعت  16تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 9856مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  1005مجتمع شماره بیست و یک شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی حصر وراثت

خانم صدیقه عبدالهی به شماره شناسنامه  2427مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  1187/1005/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خواجه به شماره شناسنامه  1890در تاریخ
 1396/10/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :مصطفی خواجه شماره
شناسنامه  57075تاریخ تولد  1365/7/27صادره از تهران پسر متوفی  .2علیرضا رستمی افضل شماره شناسنامه  6685تاریخ
تولد  1352/8/26صادره از تهران پسر متوفی  .3زهرا خواجه شماره شناسنامه  10851تاریخ تولد  1359/11/20صادره از
تهران دختر متوفی  .4عفت خواجه شماره شناسنامه  5413تاریخ تولد  1349/12/1صادره از تهران دختر متوفی  .5عصمت
خواجه شماره شناسنامه  5432تاریخ تولد  1357/6/25صادره از تهران دختر متوفی  .6صدیقه عبدالهی شماره شناسنامه
 2427تاریخ تولد  1333/4/1صادره از کاشمر همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 9858رئیس شعبه  1005شورای حل اختالف مجتمع شماره  21تهران
آگهی حصر وراثت

آقای علی سبوحی به شماره شناسنامه  5280مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  201/791/97از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا سبوحی به شماره شناسنامه  3711در تاریخ
 96/12/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :محمود سبوحی شماره
شناسنامه  7044تاریخ تولد  1347صادره از تهران پسر متوفی  .2محمد سبوحی شماره شناسنامه  5281تاریخ تولد 1353
صادره از تهران پسر متوفی  .3علی سبوحی شماره شناسنامه  5280تاریخ تولد  1356صادره از تهران پسر متوفی  .4حسین
سبوحی شماره شناسنامه  3324تاریخ تولد  1358صادره از تهران پسر متوفی  .5صغرا سبوحی شماره شناسنامه 12799
تاریخ تولد  1346صادره از تهران دختر متوفی  .6عذرا شیر علی شماره شناسنامه  82تاریخ تولد  1329صادره از سمنان همسر
متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 9861رئیس شعبه  791شورای حل اختالف مجتمع شماره  15تهران
آگهی حصر وراثت

آقای جواد اشرافی به شماره شناسنامه  10181مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  202/791/97از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلتاج اژدری به شماره شناسنامه  4در
تاریخ  97/1/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :جواد اشرافی
شماره شناسنامه  10181تاریخ تولد  1361صادره از تهران پسر متوفی  .2علیرضا اشرافی شماره شناسنامه 12779
تاریخ تولد  1365صادره از تهران پسر متوفی  .3اکرم اشرافی شماره شناسنامه  793تاریخ تولد  1360صادره از تهران
دختر متوفی  .4فاطمه اشرافی شماره شناسنامه  14811تاریخ تولد  1362صادره از تهران دختر متوفی  .5زهرا اشرافی
شماره شناسنامه  0018223133تاریخ تولد  1374صادره از تهران دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد
واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 9862رئیس شعبه  791شورای حل اختالف مجتمع شماره  15تهران
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