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بخش تاریخ روزنامه لوفیگارو اقدام به انتشار ویژه نامهای با عنوان ایران از «پارس شاهان تا جمهوری اسالمی» کرده است .به گزارش مهر ،در این شماره ویژه تاریخ ایران به ویژه از قرن  ۱۶تا سرنگونی
نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در سال  ۱۹۷۹مورد توجه قرار گرفته است .از نگاه این نشریه استقرار نظام صفوی در ایران پایههای پیدایش ایران مدرن است« .شکوه اصفهان»،
پایتخت شاه عباس صفوی که لوفیگارو وی را معادل لوئی شانزدهم میداند ،از دیگر مطالبی است که در بخشهایی از این نشریه تاریخی به آن پرداخته شده است .در همین حال این نشریه به
شخصیتهای دیگری مانند نادر شاه که ناپلئون بناپارت وی را تحسین میکرد ،نیز توجه نشان میدهد .جنبههای ناب شیعی ایران از یک سو و هویتهای منحصرا ً پارسی از کوروش تا حکومت پهلوی
از سوی دیگر ،در این ویژهنامه لوفیگارو هم مورد بررسی قرار گرفته است.

پنجشنبه
 27اردیبهشت1397
شماره3991

در همایش «زنان نامدار شاهنامه» عنوان شد

اخبار

زنان در «شاهنامه» نقش انفعالی ندارند

روایتی داستانی از زندگی و قیام مختار
در «چابکسوار»
داستان بلند«چابکسوار» بر مبنای قیام و زندگی نامه مختار ثقفی از سوی
نشر کتابستان منتشر شد.
به گزارش مهر ،انتشارات کتابستان داستان بلند «چابکسوار» را با نگاهی به زندگی و
قیام مختارثقفی به قلم مسلم ناصری منتشر کرد.
این رمان با روایت سفر اتفاقی نویسنده این داستان به عراق و آشنایی او با یک
کتابفروش دورهگرد آغاز میشود که از طریق او کتابی قدیمی که روایتی از قیام مختار
بوده است را به دست نویسنده میرسد .نویسنده اما در اتفاقی کتاب را از دست میدهد
و در ادامه ناچار از مراجعه به ذهن خود برای یادآوری کتاب و کشف نسخهای دیگر
ی مختار بیان میکند.
از متن میکشد و او حاصلش را در ادامه در قالب داستان زندگ 
نویسنده همچنین در انتهای این داستان در فصلی مجزا از متنی مقدس و کهن سخن
به میان میآورد که مبنای نوشتن این اثر بوده و حاضر است آن را برای بررسی بیشتر
در اختیار آنها قرار دهد.
داستان این کتاب از ماجرای دستگیری مختار در آستانه قیام عاشورا در کوفه شروع
شده و به ماجرای شهادت وی پس از قیامش علیه عامالن حادثه عاشورا به پایان
میرسد.
این کتاب را نشر کتابستان در  ۴۲۴صفحه با قیمت  ۲۴۵۰۰تومان منتشر کرده است.

گرانترین نقاشی تاریخ حراجی ساتبی
یک نقاشی از «آمادئو مودیلیانی» عنوان گرانترین اثر هنری فروخته شده
در تاریخ  ۲۷۴ساله حراجی ساتبی را به خود اختصاص داد.
به گزارش رویترز ،در حراجی آثار امپرسیونیسم و مدرن حراجی ساتبی در نیویورک،
یکی نقاشی اثر «آمادئو مودیلیانی» نقاش و مجسمه نامدار ایتالیایی به قیمت ۱۵۷
میلیون دالر فروخته شد تا چهارمین اثر گران قیمت فروخته شده در یک حراجی
آثار هنری نام گیرد.
این نقاشی در سال  ۱۹۱۷میالدی توسط «مودیلیانی» کشیده شده است و پیش
از آغاز حراجی قیمت  ۱۵۰میلیون دالر برای آن برآورده شده بود .این نقاشی در سال
 ۲۰۰۳میالدی  ۲۶.۹میلیون دالر فروخته شده بود و حاال پس از  ۱۴سال با قیمت
شش برابر بیشتر فروخته شده است.
همچنین این نقاشی رنگ روغن گرانترین اثری است که در طول تاریخ  ۲۷۴ساله
حراجی ساتبی فروخته شده است ،با این وجود هنوز با شکستن رکورد گرانترین اثر
هنری تاریخ فاصله زیادی دارد .سال گذشته نقاشی «سالوادور موندی» اثر «لئوناردو
داوینچی» در حراجی رقیب کریستیز پس از یک رقابت داغ در میان خریداران به
قیمت  ۴۵۰.۳میلیون دالر فروخته شد.
در حراجی آثار امپرسیونیسم و مدرن حراجی ساتبی در نیویورک در مجموع آثار
هنری به ارزش  ۳۱۸.۳میلیون دالر فروخته شد که  ۸۳درصد نسبت به فروش ۱۷۳.۸
میلیون دالر سال گذشته رشد داشته است.
رونوشت آگهی

الهــام شــیری دادخواســتی بــه شــماره  97099852601001670بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحوم
بهمــن شــیری بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .باقــر شــیری ش ش  2630001358پســر متوفــی  -2الهــام
شــیری ش ش  55دختــر متوفــی  -3ســحر شــیری ش ش  2630001358دختــر متوفــی  -4مــه جبیــن یعقوبی
مرکیــه ش ش  468همســر متوفــی  -5رقیــه رضائــی ش ش  168مــادر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از
متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن
آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال – فریدون دوستی
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :امیرخــان محمــدی اقامتــگاه و آدرس :کــرج میــان جــاده میــدان باهنــر شــهرک ظفــر
توحیــد یــک پــاک  – 15درا جــرای دادنامــه شــماره  96/10/28- 9609971838101184صــادره از شــعبه اول دادگاه
عمومــی ( حقوقــی) فومــن مبنــی مبنــی بــر طــاق و جدایــی فیمابیــن مخاطب و خانم مهســا رحمتی گشــتی می باشــد
بدینوســیله بــه حضرتعالــی اخطــار مــی گــردد کــه  15روز پــس از رویــت ایــن اخطــاری جهــت ثبــت و اجــرای صیغــه
طــاق در ایــن دفترخانــه حضــور بهمرســانید درغیرایــن صــورت برابــر مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد.م/الف1032 :

سردفتر طالق  121فومن – محمد حسین قدیمی

2483

ابالغیه

درخصــوص دعــوی خواهــا محــراب هاشــمی بطرفیــت خوانــده دعــوی وحیــد قبلــی بــار بخواســته مطالبــه مبلــغ
یــک میلیــون ریــال ازبابــت ثمــن معاملــه خریــد یــک راس اســب و مبلــغ  20/000/000ریــال از بابــت ضــرر و
زیــان و موضــوع قــرارداد بــا احتســاب خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه کــه در ایــن شــورا تحــت رســیدگی مــی
باشــد و مــورخ  97/3/27ســاعت  15عصــر تعییــن وقــت رســیدگی شــده اســت بــا توجــه بــه مجهــول المــکان
بــودن خوانــده دعــوی بنــا بــه تقاضــای خواهــان مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار منتشــر تــا خوانــده
پــس از نشــر آگهــی جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم در دفتــر شــورا حاضــر و در وقــت مقــرر
فــوق جهــت دادرســی حاضــر نشــود و در صــورت عــدم حضــور تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تالش
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ابالغ جهت معرفی داور

درخصــوص دعــوی لیلــی ایمــان بطرفیــت غامعلــی عالــم ســا بخواســته طــاق نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول
المــکان مــی باشــد لهــذا در اجــرای مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی از طریــق آگهــی بــه نامبــرده ابــاغ مــی
گــردد تــا در مهلــت  7روز داور اختصاصــی خــود را از بیــن اقــارب واجــد شــرایط  -1مســلمان  -2آشــنا بــه مســائل
شــرعی خانوادگــی و اجتماعــی  -3حداقــل ســی ســال تمــام  -4متاهــل  -5معتمــد  -6عــدم اشــتهار بــه فســق و
فســاد و درصــورت عــدم دسترســی بــه آنــان یــا عــدم پذیــرش داوری از ناحیــه آنــان از بیــن افــراد واجــد شــرایط
دیگــر انتخــاب و بــه دادگاه معرفــی نماییــد در صــورت عــدم حضــور دادگاه غیابــا داور معرفــی و رســیدگی خواهد کرد.

مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا – سیروس فیاضی
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :حســین قاســم پــور ســیاه اســطلخی نــام پــدر :مهــدی بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان
رشــت شــهر ســنگر اســام آبــاد دهبنــه مقابــل پــارک جنگلــی ســراوان خیابــان شــهدا خیابــان شــهید حســین
نیکویــی جنــب مســجد دهبنــه شــرکت ســلیم پخــش آریــا پــاک  – 2مشــخصات محکــوم علیــه :اکبــر محمدعلــی
خانــی فرزنــد اصغــر بــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه
شــماره  1397034000019562و شــماره دادنامــه مربوطــه  960997132400994محکــوم علیــه محکــوم اســت به
پرداخــت مبلــغ  6/800/000ریــال بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  255/000ریــال و
خســارت تاخیرتادیــه از سررســید چــک  96/2/17لغایــت اجــرای کامــل دادنامــه درحــق محکــوم لــه چنانچــه محکوم
علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد هزینــه اجــرای حکــم ( نیــم عشــر) از وی اخــذ مــی گــردد

2486

قاضی شورای حل اختالف رشت

آگهی حصروراثت

رضــا منفــرد چونچنانــی بــه شــماره شناســنامه  8فرزنــد مظاهــر از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم مظاهــر منفــرد چونچنانــی فرزنــد مســیب در تاریــخ  96/11/21در
شهرســتان لشــت نشــا فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :حبیــب منفــرد
چونچنانــی بــه شــماره شناســنامه  227فرزنــد مظاهــر پســر متوفــی  -2بهزاد منفــرد چونچنانی به شــماره شناســنامه
 334فرزنــد مظاهــر پســر متوفی-3رضــا منفــرد چونچنانــی بــه شــماره شناســنامه  8فرزنــد مظاهــر پســر متوفــی
 -4فرهــاد منفــرد چونچنانــی بــه شــماره شناســنامه  87فرزنــد مظاهــر پســر متوفــی  -5فریبــرز منفــرد چونچنانــی به
شــماره شناســنامه  36فرزنــد مظاهــر پســر متوفــی -6زهــرا منفــرد چونچنانــی بــه شــماره شناســنامه  5فرزنــد مظاهر
دختــر متوفــی  -7هاجــر صادقــی شهرســتانی بــه شــماره شناســنامه  7فرزنــد تقــی همســر دائمی متوفــی و بــه غیر از
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  790079مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یا
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه یــک شــورای حــل اختــاف
رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشا
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فریبرز صیاد نقلبری
فرزند ابوالقاسم

خواهــان خدیجــه ســعادت بهدانــی فرزنــد محمــد رضــا دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده فریبرز صیــاد نقلبــری فرزند
ابوالقاســم بــه خواســته طــاق بــه درخواســت زوجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه
 9709981310900148شــعبه  2دادگاه خانــواده شهرســتان رشــت (9خانــواده ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ
 97/4/5ســاعت  10تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی
گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامل
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مدیر دفتر شعبه  2دادگاه خانواده شهرستان رشت (  9خانواده سابق)
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در همایش «زنان نامدار شاهنامه» ویژه بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی گفته شد زنان «شاهنامه» نقش انفعالی
ندارند.
به گزارش ایسنا ،همایش «زنان نامدار شاهنامه» که روز
سهشنبه ۲۵اردیبهشتماه در اصفهان برگزار شد با شاهنامهخوانی
مرشد غالمرضا خوشحالپور و مرشد منوچهر آشوری آغاز شد و
طنین صدای آنها در سالن پیچید« :به نام خداوند پیروزگر/
خداوند دیهیم و فر و هنر/که او داد بر نیک و بد دستگاه/خداوند
خورشید و رخشنده ماه».
به گفته خوشحالپور ،شاهنامه فردوسی یک افسانه نیست،
بلکه تاریخ سرزمینی کهن به نام ایرانزمین و مردمانی سپند
(مقدس) به نام ایرانیان است و اصل نخست ایرانی بودن،
یکتاپرستی است .صداقت به معنای درستکردار ،درستگفتار
و درستپندار بودن اصل دوم ایرانی بودن و پهلوانی نیز سومین
اصل ایرانی بودن است .داستان رزم گردآفرید و سهراب که در آن
گردآفرید به دست سهراب گرفتار شد ،اما توانست با تدبیر خود
را از دست او برهاند ،نخستین داستان از سرگذشت زنان نامدار
شاهنامه بود که مرشد غالمرضا خوشحالپور آن را برای حاضران
نقل کرد .فصل اول شاهنامه در ستایش خرد است و مگر انسان
بدون خرد راه به جایی خواهد برد؟ خرد ،دانش ،نامآوری پهلوانی،
اسطوره و کهنالگو مضمونهای آمیخته در شاهنامه فردوسی
است که انگشت تحیر شرقشناسان را به دهان فرو نشاند .رستم
دستان ،زال خردمند ،سام پهلوان ،اسفندیار آسیبناپذیر ،بیژن
عاشق ،سیاوش پاک ،کاوه ظلمناپذیر و فریدون آزاده انسانهایی
بودند که با کهنالگوهای انسان ایرانی و فرهنگ ایرانی آمیخته
هستند .شاهنامه با کلمات اصیل فارسی که نشان از هویت و
اصالت میدهد آمیخته است و با خوانش هر بار آن غبار کهنگی
از روی کلمات برداشته میشود.
زنان شاهنامه ،از فرانک تا رودابه
در ادامه این مراسم ،نغمه دادور دکترای ادبیات فارسی درباره
جایگاه زن در شاهنامه فردوسی اظهار کرد :برخی بیت «زنان را
همین بس بود یک هنر /نشینند و زایند شیران نر» را به اشتباه
به فردوسی منتسب میکنند ،در حالی که این بیت از کتابی
به نام معایب الرجال از بی بی خانم استرآبادی متعلق به دوران
قاجار است .امروز زنان ما نشان دادهاند که یک هنر برای آنها
کافی نیست و زنان نامداری زیادی در عرصه سیاست ،دانش،
ادبیات و  ...داریم.
او افزود :اگر بخواهیم بدانیم نظر فردوسی در مورد زنان چه

بوده ،نباید به این تکبیتها اعتماد و بسنده کنیم چون ممکن
است فردوسی در مورد سودابه و در مذمت این زن اهریمنی
سخن گفته باشد ،بنابراین باید تمام داستانهای شاهنامه را
بخوانیم تا متوجه شویم نظر فردوسی در مورد زنان چه بوده است.
دادور به ذکر داستان ضحاک ماردوش پرداخت و ادامه
داد :جمشید پادشاه ایران که همه از او رضایت داشتند ،مانند
همه پادشاهان دیگر دچار غرور میشود و مردم به دنبال چاره
میگردند و از چاله به چاه میافتند ،چون ضحاک تازی را به
پادشاهی برمیگزینند .ضحاک دو مار بر شانه داشته که خوراک

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فقدان سند مالکیت اصلی صادره وتحریر شده

نظــر بــر اینکــه خانــم راضیــه وحیــدی فرزنــد صالــح برابــر درخواســت کتبــی وارده بــه شــماره ی10001598مــورخ
1397/2/3منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق توســط دفتــر خانــه ی اســناد رســمی شــماره ی
132اردبیــل مدعــی شــده اســت ســند مالکیــت دفتــر چــه ای ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک بــاب خانــه پــاک
ثبتــی شــماره ســه هــزار وپانصدوچهــل ویــک 3541فرعــی از یکصدونــوزده 119اصلــی مفــروز ومجــزا شــده از
پانصدوهفــت فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع دربخــش ســه اردبیــل بــه مســاحت(  )235متــر مربــع کــه بــه شــرح
دفتــر امــاک جلــد 654صفحــه ی357بــه شــماره ثبــت ملــک 104038وبــه شــماره چاپــی 862141ســری الــف
ســال 85بنــام نامبــرده ثبــت صــادر گردیــده اســت بــه علــت نامعلومــی مفقــود گردیــده اســت وپــس از جســتجوی
کامــل پیــدا نشــده وتقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت ومراتــب طــی بخشــنامه شــماره
139780003144000118مورخ1397/2/20بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی ابــاغ گردیــده اســت لــذا مراتــب
مطابــق مــاده 120آییــن نامــه قانــون ثبــت اســناد وامــاک وتبصــره یــک ذیــل آن آگهــی مــی گــردد کــه هــر
شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــند تــا ده روز پــس ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو اردبیــل مراجعــه
واعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه کتبا تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت وپس از
انقضــای مهلــت مذکــور وپــس از طــی مراحــل اداری وتشــریفات قانونــی طبــق مقــررات ســند المثنی بنــام متقاضی
صــادر وتســلیم خواهــد شــد وســند اولیــه از درجــه اعتبــار خــارج خواهــد شــد.تاریخ انتشــار آگهــی 1397/2/27 :

رحیم محمدی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو اردبیل

2517

ابالغ اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه /محکــوم لهــم منصــور محمــدی اســک شــهر فرزنــد علــی بــه نشــانی اردبیــل -حافــظ
–جنــب ســماء خیاطــی آی تــک مشــخصات محکــوم علیــه  /محکــوم علیهــم بهــروز متیــن راد بــه نشــانی
مجهــول المــکان محکــوم بــه  :بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره ثبــت اجرائیــه
9710090493900095وشــماره دادنامــه مربوطــه 9609970493900891محکــوم علیــه آقــای بهــروز متیــن
راد محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 12/220/000ریــال از بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 410/000ریــال بابــت
هزینــه دادرســی طبــق تعرفــه قانونــی و براســاس میــزان دخالــت وکیــل حــق الوکالــه وکیل ونیــز خســارت تاخیر
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم کــه در اجــرای احــکام بر اســاس شــاخص بانــک مرکزی
محاســبه خواهــد نمــود صــادر واعــام مــی دارد وهمچنیــن مبلــغ 611/000ریــال از بابــت نیــم عشــر دولتــی در
حــق صنــدوق دولــت ضمنــا بــه علــت غیابــی بــودن رای صــادره اجــرای حکــم منــوط بــه رعایــت تبصــره 2مــاده
306قانــون آییــن دادرســی مدنــی خواهــد بــود .

مسئول دفتر شعبه  9شورای حل اختالف اردبیل -جدی
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آگهی حصروراثت

بهــروز خیرخــواه دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه  2610فرزنــد یعقــوب از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم یعقــوب خیرخــواه دافچاهــی فرزنــد محمدتقــی
در تاریــخ 1394/9/20در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده
انــد -1 :بهــزاد خیرخــواه دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه  5188943077فرزنــد یعقــوب فرزند متوفــی  -2بهروز
خیرخــواه دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه  5188937719فرزنــد یعقــوب فرزنــد متوفــی  -3منوچهــر خیرخــواه
دافچاهــی بــه شــماره شناســنامه  5189641600فرزنــد یعقــوب فرزنــد متوفــی  -4فرحنــاز خیرخــواه دافچاهــی
بــه شــماره شناســنامه  5188939568فرزنــد یعقــوب فرزنــد متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده باال ورثــه دیگری
نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  970097ح2مفــاد
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف خمــام
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد .م/الــف965:

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری خمام
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دادنامه

پرونــده کاســه  9609982922400846شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان قرچــک تصمیم نهایی شــماره –
خواهــان :شــهرداری قرچــک بــا نمایندگــی آقــای محمدرضــا تاجیــک داودی فرزنــد حســن و آقــای جــواد حیــدری فرزند
نصــرت الــه همگــی بــه نشــانی واحــد حقوقــی شــهرداری قرچــک – خوانــدگان -1 :حشــمت خانــم غضنفــری  -2حســن
عبدیــان  -3شــکوفه حکیــم شــاه  -4مصطفــی بنویــدی  -5محتــرم حســین طالــب آبــادی فرزنــد ابراهیــم همگــی بــه
نشــانی تهــران خیابــان ولیعصــر باالتــر از چهــارراه زرتشــت کوچــه پرســتو پــاک  – 28طبقــه  – 5واحــد  – 15خواســته:
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی در مرحلــه تجدیــد نظــر خواهــی دادنامــه  9509972922401004مــورخ 95/11/27
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت شــهرداری قرچــک بــه طرفیــت محتــرم حســین طالــب آبــادی ،شــکوفه حکیم شــاه ،مصطفی
بنویــدی  ،حســن عبدیــان – حشــمت خانــم غضنفــری بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی در مرحلــه
تجدیــد نظــر خواهــی موضــوع دادنامــه شــماره  9509972922401004بــا ایــن توضیــح کــه نماینده حقوقــی خواهان
بــا حضــور در جلســه دادگاه اظهــار داشــت شــهرداری جهــت پرداخــت هزینــه دادرســی تــوان نــدارد و معســر اســت و
شــهرداری موسســه خدماتــی اســت و محــل درآمــد او از پرداخــت ســاختمانی اســت و چــون ســاخت و ســاز کم اســت
شــهرداری تــوان پرداخــت نــدارد خوانــدگان بــا وصــف ابــاغ انقضــای مــدت مقــرر در جلســه دادگاه حضــور نیافتنــد
و الیحــه ای تقدیــم ننمودنــد دادگاهــه بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری موسســه و نهــاد عمومــی غیردولتــی و مســتقل
اســت کــه بــه موجــب قانــون در شــهرها تشــکیل و عهــده دار امــور محــل و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان در محــدوده
خدمــات شــهری بــود و وفــق مــاده  3قانــون شــهرداری مصــوب  1334واجــد شــخصیت حقوقــی مســتقل بــوده و وفق
مــاده  588از قانــون تجــارت دارای کلیــه حقــوق و تکالیفــی اســت کــه قانــون بــرای اشــخاص حقوقــی قائــل گردیــده
اســت و نظــر بــه اینکــه شــهرداری هــا و موسســات وابســته بــه آن وفــق مــاده  84از قانــون شــهرداری هــا دارای
شــخصت حقوقــی مســتقل بــوده و بــا عنایــت بــه اینکــه وفــق مــاده  504و  506قانــون آییــن دادرســی مدنــی اعســار
از پرداخــت هزینــه دادرســی را در موعــد اشــخاص حقیقــی تجویــز نمــوده اســت لــذا بــه جهــات فــوق الذکــر مســتندا
بــه مــواد  2و  504قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوای خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره پــس
از ابــاغ ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه محتــرم تجدیــد نظــر اســتان مــی باشــد.م/الف7488 :
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اصالحیه

درآگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مورخــه  97/2/25آقــای رمضــان علــی رضائــی شیخانگفشــه بــه
شــماره شناســنامه  4فرزنــد تیمــور از شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف لشــت نشــاء صحیــح مــی باشــد2510 .

آنها مغز سر انسان بوده است و هر روز دو جوان را میکشتند
تا این مارها از مغز آنها تغذیه کنند .یک شب ضحاک خواب
میبیند که طفلی به دنیا میآید و در جوانی کمر به از بین بردن
او میبندد .خوابگزاران به او میگویند این نوزاد ،کودکی به نام
فریدون است.
وی گفت :ضحاک خانواده فریدون را پیدا میکند و پدرش
آبتین را میکشد .فرانک مادر خردمند فریدون او را به کوه
میبرد و به پیر دانایی میسپارد و او سه سال از شیر گاوی به
نام برمایه تغذیه میشود .ضحاک که به دنبال فریدون بوده است،

به مخفیگاه او نزدیک میشود و این بار فرانک ،فریدون را به هند
میبرد و او به  ۱۶سالگی میرسد و سپاهی را جمعآوری کرده و
ضحاک را از میان برمیدارد .حال اگر فرانک را از این ماجرا حذف
کنیم ،میبینیم که چیزی از آن باقی نمیماند.
دادور با نقل داستان زال و رودابه و رستم و تهمینه و نقش
کلیدی زنان در سرگذشت آنها تصریح کرد :یک نویسنده
آمریکای التین که جایزه نوبل هم دریافت کرده است میگوید،
امروزه زنان در عرصه ادبیات نیز قدرت را در دست گرفتهاند و
خرسندم که شرایط در کشور ما نیز به همین گونه است.
زنان شاهنامه نقش انفعالی ندارند
همچنین فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان یکی از حاضران در این
مراسم بود که در سخنانی گفت :امیدوارم همایشهای اینچنینی
زمینهای باشد برای اینکه مواریث فرهنگی و ناملموس خود را بهتر
به عرصه ظهور بگذاریم.
او افزود :خردورزی و اندیشهورزی در شاهنامه فردوسی جایگاه
باالیی داشته است و حتی فردوسی در ستایش خداوند میگوید،
به نام خداوند جان و خرد .متأسفانه امروز با وجود پیشرفت
چشمگیر تکنولوژی ،کمتر به خردورزی توجه میشود.
روشن ادامه داد :نشانههای خرد در زنان شاهنامه و در کنش
زنان با مردان بسیار دیده میشود .شاهنامه یک اثر حماسی است
و قهرمانان و شخصیتهای آن عموماً پهلوانان و رزمآوران هستند
که ماهیتی مردانه داشتند و از این رو ،زنان کمتر در این حماسه
سترگ ایرانزمین به چشم میآیند ،اما این نشان از نقش انفعالی
زنان در شاهنامه نیست و این زنان نقش کلیدی در بسیاری از
ماجراهای شاهنامه داشتهاند و پشت سر مردان نامدار فعالیت
کردهاند.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی
شهر اصفهان گفت :مهربانی ،گذشت و فداکاری خصیصه بیشتر
زنان نامدار ایرانی بوده و رشیدی ،دالوری و جنگآوری زنانی
مانند گردآفرید معرف شخصیت زنان شاهنامه بوده است.
وی تصریح کرد :زن در فرهنگ و تمدن ایرانی نقش زیادی
داشته است و امیدوارم با پیروی از فرهنگ اصیل ایرانی و
الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا (س) فرهنگ خود را نجات
دهیم.
همایش «زنان نامدار شاهنامه» ویژه بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی از سوی دفتر تخصصی بانوان آفتاب در
هنرسرای خورشید برگزار شد.
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