
صفحه 7
پنج شنبه 5 دی 1392 

23 صفر 1435 - شماره  20674 tasvirroz@kayhan.ir

ابراهیم حاتمی کیا )فیلمساز( یداهلل صمدی )فیلمساز(      سلحشور )فیلمساز(   امیر قویدل )فیلمساز( جواد اردکانی )فیلمساز(شهید آوینی )فیلمساز(مجید مجیدی )فیلمساز(علی نصیریان )بازیگر(جمال شورجه )فیلمساز( رسول مال قلی پور )فیلمساز( پروانه معصومی )بازیگر(محمد کاسبی )بازیگر( جهانگیر الماسی )بازیگر( داود میرباقری )فیلمساز( پرویز شیخ طادی )فیلمساز( شهریار بحرانی )فیلمساز(

»سر به ُمهر« نخستین فیلم سینمایی در کارنامه کارگردانی 
هادی مقدم دوس��ت است. مقدم دوس��ت پیش از این در نگارش 
فیلمنامه های فیلم »بی پولی« و سریال »وضعیت سفید« با حمید 
نعمت اهلل مشارکت کرده بود. این کارگردان با اولین فیلم خودش به 
عنوان یکی از پدیده های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر شناخته 
شد؛ هم توانست نظر داوران آن جشنواره را به خودش جلب کرده 
و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش نگاه نو)کارگردانان اول( 
را کس��ب کند و هم رضایت منتقدان را به دست آورد و در دومین 

جایزه سینمایی گفتمان انقالب اسالمی مورد تقدیر قرار گرفت.

- قبل از هر بحثی باید به خاطر اینکه در نخس�تین قدم 
در راه کارگردانی فیلم بلند س�ینمایی فراتر از یک فیلم اول 
عم�ل کردید تبریک بگویم. راس�تی، چطوری با غرور حاصل 
از تعریف و س�تایش مقابله می کنید؟ اهمیت این مسئله این 
اس�ت که خیلی از فیلم سازهای جوان، در أثر غرور حاصل از 

موفقیت، کارشان به شکست منتهی شده است.
س��والت واقعیت دارد. چون داریم از آدمیزاد حرف می زنیم! 
که به تش��خیص پزشکان شیر خام خورده و وموجود نااهلی است! 
به هر حال، باالخره باد آدم را می برد. فقط بستگی دارد که وزنت 
چقدر اس��ت و برای بلند کردن و بردنت چه بادی با چه س��رعتی 
کافی باش��د. تالش می کنم، حواس��م هست که چیزی تمرکزم را 
نگیرد، ولی دعا هم می کنم و از مبدأ اعال هم مدام می خواهم که 

راهبرم باشد برای زیستن سالم و بر صراِط صحیح.
- ش�اید ای�ن اولین بار باش�د که ب�ا کارگردانی از یک 
منطق�ه دور از تهران مصاحبه می کن�م. چطور جوانی مثل 
ش�ما از بوشهر برخاس�ته و فیلم خوبی مثل »تنهای تنهای 

تنها« را ساخته است؟ 
به واقع سینما، تهران و غیر تهران یا بقول شما شهرستان ندارد. 
فرقش یک س��ینه موبیل اس��ت که راه می  افتد و چند کیلومتر آن 
طرف تر می رسد به لوکیشن شما. اتفاقی که برای کلی فیلِم تولید 
تهران که لوکیش��ن های غیر ازتهران دارند هم می افتد. می بینید 
اصال چنین دسته بندی ای در عمل درست به نظر نمی رسد. اینجا 
باید اسم ببرم از معبرم برای ورود به ساحتی که امکان ساخت فیلم 
را برایم فراهم کرد.و می رسم به تلویزیون. این امکانی بود و هست 
که مدیون تلویزیون شهرم هستم. و مدیونش خواهم بود تا همیشه. 
- این نخس�تین فیلمی اس�ت که به مس�ئله هسته ای 
ایران می پردازد -البته چند کار تلویزیونی هم ساخته شده- 
نترسیدید که به شما انگ سفارشی سازی و نفتی بودن بزنند؟ 

به بهانه اکران نخستین فیلم هادی مقدم دوست

طلوع مهر از سر به ُمهر!
 مهدی امیدی

 آرش فهیم

گفت وگو با احسان عبدی پور کارگردان فیلم »تنهای تنهای تنها«

طغیاِن سینمایِی 
یک جهان سومِی ناآرام 

آگهی اصالحی شرکت سخت بتون اعجاز
 )با مسئولیت محدود(به شماره ثبت12950 

و شناسه ملی10570031290
پی��رو آگه��ی تأس��یس ش��رکت س��خت بت��ون اعج��از )با مس��ئولیت 
مح��دود( ب��ه ش��ماره 2/6143- 92/9/4 بند4 س��رمایه ش��رکت مبلغ 
1/000/000/000)یک میلیارد ریال( صحیح می باش��د که اشتباها یک 
میلیون ریال قید گردیده و بند6 حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د که اش��تباها اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضای 

مدیرعامل به تنهایی قید گردیده و بدین وسیله اصالح می گردد.
حسن غالمحسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

بارکد 2943241

آگهی تغییرات شرکت آب و برق کیش 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 78705 
و شناسه ملی 10101235435

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ترازنامه و صورتحس��اب س��ود و زیان برای سال مالی 
منتهی به 1391 مورد تصویب قرار گرفت.

2- مؤسس��ه حسابرس��ی وخدمات مال��ی اصالح گر رایانه 
ش مل��ی 10100420112 بعنوان ب��ازرس اصلی و آقای 
فریب��رز ثقف��ی کدمل��ی 0040653404 بعن��وان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3- روزنام��ه کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 92146

 نه ...یادم نمی آید که ترسیده باشم. شایدهم در لحظات خاصی 
ترسیده باشم، ولی واقعا یادم نمی آید. ولی می دانستم با این زاویه و 
منظری که من از آن به قضیه نگاه می کنم، به این گونه قضاوت ها 

و اتهام ها منتج نمی شود.
- آنچ�ه در برخورد اول با فیلم برداش�ت کردم، تجلی 
غرور ملی بود. افتخار و ستایش از ایرانی بودن در این فیلم 
اصال شعاری نیست و از موجودیت و به بیان بهتر از ُفرم فیلم 

بر می خیزد. چگونه به این مهم رسیدید؟ 

واقعیت این است که رویاها و آرمان های ما در مرحله النسه 
و پروپاگاند کردن، نقیض خودشان عمل می کنند. یعنی به شکل 
ناق��ض خودش��ان در می آیند. وقتی این اتف��اق می افتد که برای 
طرح آرمان ها از ادبیاِت ایدئولوژیِک خردمندانه و پیشرویی استفاده 
نمی کنیم. وقتی برای گفتِن نظرات و آرای خودمان، از ویتریِن لغوی 
خوبی استفاده نمی کنیم، حرفمان شعاری از آب در می آید. به نظرم 
یک ادبیات ایستا، درباره هر چیزی، محتوا را از حالت خواستنی و 
دوس��ت داشتنی خارج می کند.برعکسش ایدولوژی کهنه را حتی 
می شود با یک ادبیات و زبان پیشرو و دینامیک، سال ها زنده نگه 
داش��ت و مرگش را به تاخیر انداخت. چه برس��د به ما که با تمام 

صداقتم می گویم، اندیشه و مانیفست پویا و قابل دفاعی داریم. 
- درباره قهرمان فیلمتان بگویید؛ »رنجرو« کیست؟ آیا 

او تجلی ضمیر ناخودآگاه خود شماست؟
رنجرو کودکی است که دلم می خواهد همه کودکان سرزمینم 
باشند. جسور و کنشمند و ناآرام. مثِل جهاِن سومی که ساکنش هستیم 
و نهاد ناآرامی دارد. دلم می خواهد ببینند که باید درباره سرنوشتشان 
فک��ر کنند. بعد که فکر کردند و دیدند چیزهایی در جاهایی نافرم و 

کژ و مژ به نظرشان رسید بلند بشوند و بروند سراغش. حاال هر جای 
دنیا که باش��د. بله، »رنجرو« از وجود خود من هم هس��ت. خودم هم 
ناآرامم . خودم هم دیر قانع می ش��وم که از یک راه یا یک کاری که 
می خواهم بروم یا انجام بدهم، دست بکشم و بنشینم یک گوشه ای.
- یکی از عواملی که باعث شده فیلم »تنهای تنهای تنها« 
را خیلی دوست داشته باشم این است که با وجودی که نق نقو 
و س�یاه نما نیس�ت اما به شدت عدالت خواه و دردمند است. 
به نظرم این همان س�ینمای ایده آل نظام جمهوری اس�المی 
اس�ت؛ س�ینمایی که در مقابل بی عدالتی و مشکالت جامعه 
کوتاه نمی آید و به موقع، درد مردم را فریاد می زند و همین 
تعه�د اجتماعی هم باعث می ش�ود که به خارجی ها هم باج 
ندهد. چطور میان سیاه زدایی و دردمندی تعادل ایجاد کردید؟

عدالت خواه اس��ت به ش��دت و به همین دلیل هم هست که 
با حرفت موافقم به ش��دت! دردمند بودنش هم ذاتِی جهان سومی 
بودنش اس��ت. این یک دردمندی شرافتمندانه است، البته از نگاه 
خودم. این دردمندی، پرچمی است که تاریِخ سرمایه داری، به این 
گوش��ه از جهان بدهکاِر اس��ت و حاال حاال ها هم خواهد بود. پس 
حرف داریم ، اعتراض داریم ، طغیاِن صلح جویانه داریم، ولی اینکه 
بخواهم با بدبختی و یک پوزیشن توسری خور این ها را بگویم، نه 

سینمایی که بار آن را سوپراستار به دوش نمی کشد. سینمایی که بر 
فریب احساس های دم دستی مخاطبش بنا نشده. یعنی بار هندی 
مآبانه اش بر بار تفسیر پذیرانه اش نچربد! سینمایی که مانیفست 
دارد، صرفا لذت و صرفا خوش گذرانی آخر هفته در کنار دوستان 
نیست. هر چند که سینما همه جور فیلمی الزم دارد. پس می بینید 
که این فیلم خودش به خودش ظلم کرده. چون آن قدر زور و قدرت 
ندارد که  برای س��ینما دار مجاب کننده باشد. چون آن قدر طایفه 
بزرگی ندارد که تشکیل یک شهری بدهند که مردم بیایند و توی 
خانه هایش زندگِی فکری و دراماتیک کنند. دیدی چه زود به قضیه 

مرغ و تخم مرغ رسیدیم! آخرش هم خودم بدهکار شدم!
- از واکنش های مردم به فیلمتان خبر دارید؟ 

برآیندش خیلی خوب است. کمی هم بیشتر از خیلی خوب. 
تقریبا همه دانشگاه های ایران فیلم را اکران کردند و چه شب های 

خوبی که نشدند آن شب ها! واقعا خوب بود.
- چرا باوجودی که فیلم شما از زبانی بین المللی برخوردار 

است اما در جشنواره های خارجی پذیرفته نشده است؟
آن ه��ا ه��م از آن ط��رف بومی پرت ش��ده اند که م��ا از این 
طرفش پرت ش��ده ایم! نمی دانم، ش��اید جذابیت های دراماتیک 
مجاب کننده ای برایش��ان نداش��ته. ولی نسبت به قد و قامت کلی 
جش��نواره هایی که می شناسم ، می شد آنجا ها هم پذیرفته شود. 
ولی من فکر می کنم خیلی از آن ها)جش��نواره های خارجی( هم 
نمی خواهند فیلمی توی جشنواره شان باشد که مدام اسم ایران را 
کنار انرژی اتمی تکرار کند. این حدس من است و ممکن است از 

بیخ توّهم باشد. ولی من باالی 50 درصد به آن باور دارم
 -بله من قب�ول دارم که ما از این ور بام افتاده ایم. هر 
چقدر جش�نواره های خارجی بر س�ر سیاس�ت ها و منافع 
خودشان محکم هستند، ما در جشنواره های خود بی تفاوت 
هستیم! اما این باعث نشده که شما از طرح مسئله هسته ای 
و انتقاد از سیاستمدارهای زورگو در فیلمتان پشیمان شوید؟
م��ن فیلمی درباره آدم ها و زندگی ش��ان و  آرامش حداقلی 
ک��ه نیاز دارند س��اخته ام. در این جمله ای که من گفتم چه چیز 

پشیمان کننده ای وجود دارد؟
 - و به قول معروف، حرف پایانی؟

حرف پایانی من یک التماس دعاس��ت. برای فیلم تازه ام که 
باز هم دغدغه این س��رزمین، این آدم ها و این پرچم را دارم. دلم 

می خواهد فیلم باآبرویی دربیاید و قدمی باشد رو به جلو.
- برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.

این فیلم قابلیت شرکت در 
جشنواره های خارجی دارد اما 
من فکر می کنم خیلی از آن ها 
نمی خواهند فیلمی را بپذیرند 

که مدام اسم ایران را کنار انرژی 
اتمی تکرار کند. 

نیستم...حداقل من نیستم. درست است که نداری با بدبختی، مثل 
زمین تا آس��مان فاصله ندارد، ولی بی فاصله هم نیس��ت. این فیلم 
توی این فاصله اتفاق می افتد. خدا کند حرفم را مفهوم گفته باشم.
- به نظر می رس�د که فیلمت�ان در اکران، مظلوم واقع 
شده و تعداد سینماهای اختصاص یافته به آن معدود و محدود 

است. چرا این طوری شده؟
مظلوم نیست. این شرایط سینماست. حاال هر چه توضیح بدهم 
باز همان قضیه مرغ و تخم مرغ می شود. سینما و سینما دار فیلمی 
م��ی خواهد که پول آب و برقش را دربیاورد و چیزی هم برای زن 
و بچه اش بماند. مردم هم فیلم های دیگری را دوس��ت دارند. چرا 
س��ینما دار با جیب خودش لج کن��د و آن فیلم ها را اکران نکند؟ 
سالن سینما حلقه آخر زنجیر است. بحث بر سر این است که خوِد 
سینما چرا مخاطبی تربیت نکرده که این نوع فیلم ها را بر آن نوع 
فیلم ها ارجح بداند؟ پس می بینی قضیه از چه قراراست؟ در اکران 
مظلوم واقع نشده، مخاطب است که مظلوم واقع شده و نمی داند 
ذائقه درس��تی که برای فکرش الزمه کدام است. منظورم این فیلِم 
من نیست.منظورم آن سینمایی است که این فیلم به آن تعلق دارد. 

که عشق آسان نمود اول...
دختری  حاتم��ی(،  صبا)لیال 
ساده و احساساتی است؛ یک جوان 
شهرس��تانی که ب��رای تحصیل به 
تهران آمده و درسش را تمام کرده 
است، اما خانواده بحران زده اش مانع 
از بازگش��ت او به زندگی س��ابقش 
می ش��ود. پس در ته��ران می ماند 
و ب��ه واس��طه یکی از دوس��تانش 
کاری پیدا می کند. صبا یک دختر 
متفاوت، حساس و رنجور است که 

مش��کالت منحصر به فرد خود را دارد. او بیشتر وقتش را در تنهایی و 
ان��زوا می گذراند. حتی تصمیمش برای ازدواج هم، تغییری در زندگی 
و روح ن��اآرام او ب��ه وجود نمی آورد.  تنها همدم او، اینترنت و وبالگش 
است. اما فضای مجازی و پنجره های بی انتهای آن، روح سرگردان او 
را آرام نمی کند. او از پنجره مجازی می گذرد و دنبال راه دیگری برای 
دست یابی به حقیقت و آرامش حقیقی می گردد. راه را می یابد، اما ... 

فیلمی درباره نماز
»س��ر به ُمهر« را باید از مهم ترین فیلم های س��ال های اخیر 
سینمای ایران محسوب کرد. زیرا متعالی ترین وجه وجود انسان در 
این دنیا و زیباترین نیاز بش��ر در زندگ��ی اش را به نمایش درآورده 
است. »سر به مهر« فیلمی است درباره نماز. اهمیت فیلم در این است 
که اولین فیلم تاریخ س��ینمای ایران درباره فریضه دینی نماز است. 
در این فیلم، عرق ریزان روحی یک زن جوان برای رسیدن به وجوه 
تازه ای از هس��تی به نمایش درآمده است. محور درام در این فیلم، 
تحول یک انسان ساده دل، اما بی تاب است؛ آدمی که قبال اهل نماز 
نبوده و حاال می خواهد نماز خوان شود، اما این تازه آغاز راهی است 
برای رسیدن به هدف؛ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها! 

نظر منتقدان
»سر به ُمهر« ازجمله فیلم های جشنواره فیلم فجر سال گذشته 
بود که توجه خیلی از منتقدان سینما را به خودش جلب کرد. دکتر 
مجید شاه حسینی، منتقد و مدرس سینما در یکی از قسمت های 

برنامه »هفت« به س��تایش از این فیلم پرداخت و آن را نمونه ای 
از آثار ارزشی دانست که توان جذب مخاطب زیادی را دارد.سعید 
مس��تغاثی، رئیس اسبق انجمن منتقدان س��ینما هم درباره فیلم 
»سر به ُمهر« معتقد است: »اولین فیلم بلند سینمایی هادی مقدم 
دوست، فیلم شریف و آبرومندی در عرصه سینمای ایران محسوب 
می شود که باورهای دینی را به معضالت اجتماعی گره زده و آن 
را در جزئیات زندگی آدم ها جس��ت وجو کرده است. مقدم دوست 
با س��اختاری ساده در فیلمنامه و کارگردانی متناسب، به گونه ای 
بطئی و نامحسوس ، مخاطب خود را از یک معضل معمول شخصیتی 
و روح��ی / روان��ی ، به مواجهه با 
خواندن نماز می کشاند و همین 
را به مس��ئله اصلی فیلمش بدل 
می س��ازد در حالی که مخاطب 
اصال متوجه نمی شود چگونه به 
این میدان کشیده شده. میدانی 
که می تواند در ابعاد مختلف برای 
هرکسی در هر وضعیتی ، تجربه 
شده باش��د.بازی های خوب لیال 
حاتم��ی و آرش مجیدی در کنار 
دیالوگ های صمیمانه و ملموس 
فیلم ، تماشاگر را به همذات پنداری غریبی با فیلم می کشاند که 
حاصل تجربه ای گرم و دلچسب با مدیوم سینمایی است که حاال 
مدعی ش��ده می تواند اندیشه ها و باورهای دینی را در پالن پالن 
و فریم فریم خود ، بگنجاند.«محمدتقی فهیم، نایب رئیس اس��بق 
انجمن منتقدان سینما هم درباره این فیلم اظهار داشت:»سربه مهر« 
حاصل درک دلی و فهم محتوایی موضوعی اس��ت که فیلمساز در 
فرم و س��اختاری قابل قبول به اجرای آن دس��ت یافته است. گونه 
اجتماعی با رویکرد روانشناسانه، سنجیده ترین قالبی است که هضم 
و انتقال مشکل تنهایی و کم رویی دختری ساکن یک کالن شهر 
را باورپذیر جلوه می دهد. همه جزئیات برهمین اساس چیده شده 
اس��ت.وی البته دو انتقاد را هم به این فیلم وارد دانس��ت و توضیح 
داد: »سر به مهر« از دو ناحیه در رنج است. نخست در منطق روایی 
آن است. جست وجوی صبا برای یافتن جای نماز گذاشتن از جمله 
رفتن به فرودگاه پرسش هایی چند در ذهن مخاطب ایجاد می کند 
، حتی مفهوم سمبلیک این جست وجو فرودگاه که  تلویحا معنایی 
از عروج و پرواز دارد باورناپذیر نیس��ت. نکته جدی تر و اساس��ی تر 
اما، نوع تحول صبا و نقاط عطف رسیدن به این مرتبه است. حتی 
خواسته های مادی صبا برای خم شدن در برابر پروردگار هم نافی 
سوی درست درام نیست، بلکه آنچه می توانست رخ دهد که نداده، 
ارتقای محسوس تر او به رتبه برتر معنوی است. اگر صبا در پروسه ای 

دراماتیک به این جایگاه می رسید تاثیرگذارتر و ماندگارتر بود. 

خواهان: آقای حسین متینی فرزند باقر
خوانده: آقای مهدی بوجاری- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه تا روز اجرای حکم وکلیه هزینه های دادرسی

در پرونده کالسه 9/920537 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی همدان خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق الذکر بطرفیت خوانده به این شعبه تقدیم که در 
جریان رسیدگی است و وقت دادرسی به تاریخ 1393/2/2 ساعت 9:30 صبح 
تعیین گردیده و چون خوانده دعوی حس��ب اظه��ار خواهان مجهول المکان 
میباش��د علیهذا به درخواس��ت خواهان و حسب دس��تور ریاست دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی بدینوس��یله آگهی وقت دادرسی 
در یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج ومنتش��ر میگردد و 
آگهی به منزله ابالغ رس��می به خوانده می باشد تا خوانده به محض اطالع به 
دفتر ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

جلسه دادگاه شرکت نماید.

آگهی ابالغ وقت دادرسی

مدیر دفتر شعبه 9 حقوقی همدان

دادنامه
مرجع رسیدگی کننده حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خرم دره

خواه��ان: مؤسس��ه پس ان��داز و قرض الحس��نه قوامین ب��ا نمایندگی مرتض��ی کرانی 
خرم دره خ ش مصطفی خمینی

خواندگان: مقصود حسین پور و میثم حسین پور سدید مجهول المکان
خواسته: مطالبه طلب

»رای شورا«
دادخواس��ت آق��ای مرتض��ی کرانی فرزند حس��ین به وکال��ت از مؤسس��ه پس انداز و 
قرض الحس��نه قوامین به خواندگی آقایان مقصود حس��ین پور فرزن��د علی اکبر و میثم 
حسین پور سدید فرزند مقصود به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت 
قس��متی از مبلغ یک طغری چک به ش��ماره 396939 عهده بانک صادرات زنجان به 
انضمام هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه است. به این شرح که وکیل خواهان در 
دادخواست خود و جلسه شورا اظهار داشته: خوانده ردیف اول چک موضوع خواسته را 
در وجه مؤسسه خواهان صادر و خوانده ردیف دوم با امضای ظهر چک آنرا ظهرنویسی 
کرده اس��ت لذا تقاضای صدورحکم بر محکومیت خواندگان به مبلغ خواس��ته را کرده 
است. خواندگان نیز با توجه به در دسترس نبودن نشانی از ایشان با ابالغ از طریق نشر 
آگهی دعوت ش��ده اند که در جلس��ه حضور نیافته اند. با توجه به دادخواست خواهان و 
اظهارات وکیل ایش��ان و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و عدم ارائه دفاع از س��وی 
خواندگان مس��تند به مواد 310، 313 و 316 از قان��ون تجارت و تبصره ماده 2 قانون 
چک و مواد 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را موجه 
تش��خیص داده و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت بیس��ت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و نیز س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان صدور چک تا وصول آن طبق ش��اخص بانک مرکزی با احتساب اجرای احکام 
مدنی به نحو تضامن صادرمی گردد. حکم صادر ش��ده غیابی و ظرف بیست روزاز تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی خرم دره است.
قاضی مشاور شورای حل اختالف شهرستان خرم دره 
محمدکاظم خسروی

دادنامه
خواهان: مؤسس��ه قوامین خرمدره با نمایندگی مرتضی کرانی به نش��انی: خرمدره خ 

شهید مصطفی خمینی
خواندگان: 1- کلثوم مستجری عبید مجهول المکان

2- سیدسهراب سعیدی مجهول المکان
»رای شورا«خواسته: مطالبه طلب

در خصوص دادخواس��ت مؤسسه قوامین به ش��ماره ثبت 7517 با نمایندگی مرتضی 
کرانی به طرفیت خواندگان 1-کلثوم مس��تجری عبید 2-س��ید س��هراب سعیدی به 
ترتی��ب فرزندان عباس و محمدولی بخواس��ته مطالبه مبلغ چه��ل میلیون ریال بابت 
قرارداد فروش اقساطی تا تاریخ محاسبه 91/9/15 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه طبق مفاد ماده 3 قرارداد مزبور نظر به دادخواس��ت خواهان 
و اظه��ارات نماین��ده قانونی وی ب��ا این توضیح که خوانده ردی��ف اول بعنوان گیرنده 
تس��هیالت فروش اقس��اطی وخوانده ردی��ف دوم طبق تعهد تضامن��ی متعهد به ایفاء 
تعهدات در قبال مؤسس��ه گردیده و ایش��ان از تاریخ سررس��ید تسهیالت مقادیری را 
پرداختن��د و از پرداخ��ت الباقی دیون خود امتناع می نمایند و اصل بدهی وخس��ارت 
قراردادی جمعا چهل میلیون بوده وخواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
ش��ورا حاضر نشده اند و دلیل ومدرکی دال بر برائت ذمه خویش ارائه نداده اند ودعوی 
خواه��ان مصون از هرگونه تعرض وخدش��ه باقی مانده لذا ش��ورا ب��ا عنایت به مراتب 
معنون��ه دع��وی مطروحه را وارد تش��خیص و مس��تندا به م��واد198، 515 و 519 از 
قانون آیین دادرس��ی مدن��ی رای بر محکومیت تضامنی خوان��دگان به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال از بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ پنجاه و هش��ت هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/9/15 نسبت به مبلغ تادیه نشده 
طب��ق مفاد ماده 3 قرارداد مزبور روزانه مبلغ 12/726 ریال لغایت یوم الوصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و س��پس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم عمومی وحقوقی شهرستان خرمدره می باشد.
قاضی مشاور شوراهای حل اختالف شهرستان خرم دره 
سیدمهدی ابوطالبی

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان مریم گل محمدی 
و محمدرضا خوش��خانی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل 
اختالف شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم 
ش��ورای حل اختالف شهرستان س��نندج واقع در سنندج ارجاع و به کالسه 
9209988754100235 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/11/8 
و س��اعت 17 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مریم 
گل محمدی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 

حاضر گردد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

مدیردفتر شعبه بیست و یکم 
شورای حل اختالف شهرستان سنندج- اسدزاده 

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواس��تی به طرفیت خواندگان س��هیال مرزی 
و ناصر اس��دی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل اختالف 
شهرس��تان س��نندج نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و یکم 
ش��ورای حل اختالف شهرستان س��نندج واقع در سنندج ارجاع و به کالسه 
9209988754100236 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/11/8 
و س��اعت 17/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردند.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

مدیردفتر شعبه بیست و یکم 
شورای حل اختالف شهرستان سنندج- اسدزاده 

پرونده کالسه 9009982611901586 شعبه 19 دادگاه خانواده کرج دادنامه شماره 
9209972611901207

خواهان: خانم رقیه زاغ پش��ت زالکانی به نش��انی کرج حیدرآباد خ کتاب علی ایرانی 
ساختمان دریا جنب امالک نقش جهان پ 31 واحد 8

خوانده: آقای محمد منصور خاکی به نشانی مجهول المکان
خواسته: گواهی عدم امکان سازش

»رای دادگاه«
در خصوص دادخواس��ت رقیه زاغ پش��ت زالکانی فرزند کری��م بطرفیت محمدمنصور 
خاکی فرزند عیس��ی بخواس��ته طالق، نظر به اینکه علقه زوجیت بین طرفین دعوی 
به موجب کپی مصدق قباله نکاحیه به ش��ماره 748تنظیمی دفتر 123نوش��هر محرز 
می باش��د توجه به اینکه وفق اس��تعالم بعمل آمده از دادس��رای عمومی کرج خوانده 
دارای س��وابق متعدد کیفری از جمله اس��تعمال موادمخدر و خرید و فروش آن دارد 
توجه به اینکه خواهان در قبال طالق حاضر به بذل مهریه و نفقه گذش��ته اش در حق 
زوج می باش��د نظر به اینکه وفق نظریه داوران و مش��اور محترم امکان انصراف زوجه 
از درخواس��ت طالق منتفی به نظر می رس��د توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده و خواسته خواهان را تکذیب ننموده است دعوی خواهان وارد تشخیص 
با اس��تناد به م��واد 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی و 1130 قان��ون مدنی حکم به 
اج��ازه طالق زوجه صادر و اعالم می گ��ردد. زوجه پس از قطعیت رای صادره می تواند 
با مراجعه به یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق خود را مطلقه و آن را به ثبت برس��اند. 
نوع طالق بائن به علت عس��ر و حرج اس��ت. الزم به ذکر اس��ت خواهان، مهریه و نفقه 
گذش��ته اش را در حق زوج بذل می نماید. در ضمن در صورت عدم حضور زوج، س��ر 
دفتر اجراءکننده صیغه طالق نماینده دادگاه است و موظف است قبل از اجرای صیغه 
طالق گواهی تس��ت بارداری را از زوجه اخذ نماید، رای صادره غیابی ظرف 20روز از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز از تاریخ آن ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد.

دادنامه

اسدی- رئیس شعبه 19 دادگاه خانواده کرج

آقای صمد بابائي کوساالری دارای شناسنامه شماره 200 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 9209982678301013 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی بابائی کوس��االری به 
شناس��نامه 1-005310-5 در تاری��خ 92/6/18 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مرحمت محمدی فرزند عباداله به شماره شناسنامه 226 متولد 1343/7/1 

صادره از براوان مرکزی )مادر متوفی(
2-صمد بابائي کوس��االری فرزند علی جان به ش��ماره شناس��نامه 200 متولد 

1338/2/13 صادره میانه )پدرمتوفی(
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نمای��د تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 46 دادگاه عمومی شورای حل اختالف کرج

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

کارت س��بز س��واری پراید مدل 1386 به شماره 
انتظامی 787 م 62 ایران15 به نام وحید شیرزاد 
خانمیری به ش��ماره موتور 1895531 و ش��ماره 
شاس��ی S1412286055845 مفقود ش��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره بایگانی شعبه:920437
تاریخ تنظیم: 1392/9/25

دادنامه
پرونده کالس��ه 9209986195000363 ش��عبه 17 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اهواز 
دادنامه شماره9209976195000751

خواهان: آقای س��یدمهدی موسوی به نش��انی اهواز کوی علوی خ12متری 
مشعلی بین فراهانی و سروش پ143

خوانده: آقای فاضل برزا به نشانی مجهول المکان
خواسته: »اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای سیدمهدی موسوی به طرفیت خوانده 
آق��ای فاضل برزا به خواس��ته: »اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی موضوع 
مطالب��ه مبل��غ 200/000/000ریال« دادگاه با عنایت ب��ه اینکه خواهان در 
دادخواس��ت تقدیمی جهات و دالیل اعس��ار خود را تشریح ننموده است و با 
وصف ابالغ نیز در جلس��ه دادرس��ی دادگاه حاضر نشده است و شهود اعسار 
خود را معرفی ننموده اس��ت بعالوه استش��هادیه محلی پیوست فاقد شرایط 
مق��رر در ماده 506 قانون آیین دادرس��ی مدنی اس��ت له��ذا دادگاه باتوجه 
به مراتب فوق خواس��ته خواهان را قابل اجابت ندانس��ته و به استناد مفهوم 
مخالف مواد 504 و 506 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به رد دعوا صادر 
و اعالم می نماید رأی صادره حضوری محس��وب می  گردد و در فرجه بیست 
روزه از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه حقوقی اهواز 
مهدی رضا صادقی

خواهان ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دادخواس��تی 
به طرفیت خواندگان ش��رکت س��اختمانی و تاسیساتی خوزستان 
و مرداس غیبی به خواس��ته مطالبه خس��ارات دادرسی و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اهواز نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 14 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اه��واز واقع در اهواز- خرم کوش��ک- 
ابتدای نیوس��اید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی( ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9209986111700648 ثبت گردی��ده که وقت 
رس��یدگی آن 1393/3/4 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در 
ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.

ابالغ وقت رسیدگی 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه چهاردهم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز - میالد جاللی

شماره ابالغیه:9210106111707777
شماره بایگانی شعبه: 920664

تاریخ تنظیم: 1392/9/27

خواهان ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دادخواستی 
به طرفیت خواندگان ش��رکت هومن راه اهواز و حسن محمدی 
س��ردابی به خواس��ته مطالب��ه خس��ارات دادرس��ی و مطالبه 
خس��ارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اه��واز نموده 
ک��ه جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 14 دادگاه عموم��ی حقوقی 
شهرس��تان اهواز واقع در اهواز- خرم کوشک- ابتدای نیوساید- 
مجتم��ع قضایی ش��هید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کالس��ه 
9209986111700646 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1393/3/4 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.

ابالغ وقت رسیدگی 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه چهاردهم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز - میالد جاللی

شماره ابالغیه:9210106111707774
شماره بایگانی شعبه: 920662

تاریخ تنظیم: 1392/9/27

سال گذشته و در میانه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، 
فیلمی نه چندان مطرح از کارگردانی گمنام، یخ جشنواره را 
شکست؛ »تنهای تنهای تنها« به کارگردانی جوانی بوشهری؛ 
احسان عبدی پور. گفت وگو با او درست مثل فیلم هایش پر 
از جذابیت و هیجان است. گرما و صمیمیت او -مثل همه مردم 
بوشهر- و اینکه بدون هیچ ادا و اطوار و محافظه کاری حرف 
م�ی زند و همچنین موضوعات جدیدی که در فیلمش مطرح 

کرده، همه انگیزه ای شدند برای این گفت وگو. 

ش�رکت کش�ت و صنعت هالل  فارس )س�هامی خ�اص( در نظر دارد 
محص�والت مرکبات باغ خود ش�امل لیمو لیس�بون، پرتقال محلی، 
پرتقال والنس�یا و نارنگی کینو را به صورت مزایده بفروش برس��اند. لذا 
متقاضی��ان می توانند نس��بت به بازدی��د از باغ فوق الذکر به نش��انی فارس، 
شهرس��تان جهرم، بلوار استاد مطهری، بعد از دانشگاه علوم پزشکی، کوچه 
توران گاز، پشت مهمانشهر معاودین عراقی )معروف به باغ هالل احمر( اقدام 
و ف��رم ش��رکت در مزای��ده را در محل باغ و ی��ا در تهران، خیابان ش��هید 
بهش��تی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ش��هید میرزا حسنی، ساختمان 
هالل، مدیریت کشاورزی و دامپروری دریافت و تا تاریخ 92/10/11 قیمت 
پیشنهادی خود را ارائه نمایند. بازگشایی پاکات مورخ 92/10/14 می باشد. 
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جهت کسب اطالعات بیشتر 

با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.
02188701010-09177910051

آگهی مزایده عمومی مرکبات

شرکت کشت و صنعت هالل فارس

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوس��یله اعالم می شود آقای محمد مرس��لی دادخواستی بخواسته مطالبه 
طل��ب مقوم به مبلغ 11/000/000ریال بطرفیت آقای قاس��م منصور- فرزند 
قدرت اله تس��لیم ش��ورای حل اختالف ش��عبه اول مامونیه نموده که به این 
ش��عبه ارجاع و به کالسه 637/1/92 ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
1392/11/13 ساعت 11 صبح تعیین شده است. اینک به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور ش��ورا و تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی مراتب یک نوبت 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه 
ش��ورا واقع در زرندیه- مامونیه شعبه اول مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد ش��ده 
جهت رس��یدگی حاضر گردد در صورت عدم حض��ور یا عدم معرفی وکیل یا 

عدم ارسال الیحه دفاعیه وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول مامونیه
قویدل

ابالغیه
فرزن��د  میرکائی��د  مع��راج  خوان��ده  ب��ه  وس��یله  بدی��ن 
غالمعب��اس مجهول الم��کان اب��الغ می گ��ردد دادخواس��تی به 
شماره304/263/92ح توسط خواهان محسن شیرین به طرفیت 
ش��ما بخواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ری��ال به این مرجع 
واصل گردیده و جلس��ه رس��یدگی در تاریخ 92/11/1 سه شنبه 
ساعت 10/30 در شعبه قاضی شورا واقع در اهواز بلوار پاسداران 
جنب اداره کل صنایع و معادن اهواز مجتمع شماره4 شورای حل 
اختالف اهواز تعیین شده لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر شوید 
و قبل از روز رس��یدگی جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و 

ضمائم آن به این مرجع مراجعه نمائید.

مدیر دفتر قاضی شوراهای حل اختالف مجتمع 4 اهواز 
حمید سلیمانی


