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«شورای هماهنگی بازیهای رایانهای» در وزارت ارشاد تشکیل شد
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«شورای هماهنگی بازیهای رایانهای» برای نخستینبار با حضور نماینده نهادهای مرتبط با این حوزه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد .به گزارش مهر ،صبح روز شنبه  ۵خرداد ماه
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل این وزارتخانه میزبان نمایندگان نهادها و سازمانهای مرتبط با ساماندهی حوزه بازیهای رایانهای بود تا در قالب نخستین جلسه« ،شورای
هماهنگی بازیهای رایانهای» متولد شود .این شورا که دبیرخانه آن در بنیاد ملی بازیهای رایانهای فعال میشود ،عهدهدار رصد و برنامهریزی کالن در زمینه ساماندهی حوزه بازیهای رایانهای در
سطح مدیران ارشد فرهنگی خواهد بود .در نخستین جلسه آخرین وضعیت صنعت بازیهای رایانهای در کشور مورد بررسی قرار گرفت .این برای نخستینبار است که مسئوالن ارشد فرهنگی از
نهادهای مختلف در قالب جلسهای واحد به موضوع ساماندهی بازیهای رایانهای میپردازند.
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کمپینهای فرهنگی مردمنهاد چقدر در توسعه کتابخوانی و فرهنگسازی کشور مؤثر هستند؟

اخبار

توسعه فرهنگی با دستهای خالی

انتشار فراخوان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
بیستوپنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در رشتههای
مختلف هنری ،برای جوانان ۱۵تا  ۲۴سال در تبریز برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی در متن
تو
فراخوان این دوره از جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ،آورده است که بیس 
پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در رشتههای ارتباط تصویری (پوستر)،
تصویرسازی ،حجم ،خوشنویسی (نستعلیق) ،طراحی ،عکاسی ،کاریکاتور(کارتون)،
نقاشی ،نگارگری (نقاشی ایرانی ،گل و مرغ ،تذهیب) برای جوانان  ۱۵تا  ۲۴سال برگزار
خواهد شد .دفتر هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی ،مؤسسه توسعه
هنرهای تجسمی معاصر و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها به
منظور رقابت در عرصه خالقیتهای هنری ،ارتقای تخصصی هنرجویان و با هدف
شناسایی و معرفی جوانان با توجه به مؤلفه شایستگی و ارتباط هنری هنرمندان
جوان سراسر کشور با حضور استادان با سابقه دانشگاهی و هنرمندان ،بیستوپنجمین
جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان را  ۲۶تا  ۳۰مردادماه امسال در شهرستان
تبریز برگزار میکند .هنرمندان جوان متولد یک فروردین  ۱۳۷۳تا  ۲۹اسفند ۱۳۸۲
برای شرکت در این جشنواره میتوانند تا سوم مرداد ماه در سایت جشنواره به نشانی
 yafestival.irثبت نام و حداقل سه و حداکثر شش اثر خود را فقط در یکی از
رشتههای جشنواره ارسال کنند.بیستوپنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
دو مرحله دارد که در مرحله نخست هنرمندان جوان در سایت جشنواره ثبت نام و آثار
خود را ارسال میکنند و پس از بررسی آثار ارسالی توسط هیات انتخاب ،هنرمندان
پذیرفته شده در جشنواره اجرای کارگاهی خواهند داشت و در کارگاههای جشنواره با
یکدیگر رقابت میکنند.

«کوروش کبیر» لوریس چکناواریان پس از سالها منتشر شد
«کوروش کبیر» یک پوئم سمفونی است و در آن از آثار تاریخ نویسانی چون
گزنفون و هرودوت بهره گرفته شد ه است.
به گزارش هنرآنالین ،لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر که سالها به
دنبال سرمایهگذار برای اجرای «سمفونی کوروش کبیر بود» ،باالخره این اثر را منتشر و
روانه بازار موسیقی کرد« .کوروش کبیر» یک پوئم سمفونی است و در آن از آثار تاریخ
نویسانی چون گزنفون و هرودوت بهره گرفته شده و کل داستان کوروش در  ۱۶قطعه
و سه قسمت بیان میشود.
چکناواریان درباره این اثر گفته است :این سمفونی حاصل سالها مطالعه در تاریخ
است که ایده نگارش آن از زندگی کوروش کبیر بهدست آمده و تالش میکنیم با این
اثر ،دِین خود را به میهنمان ادا کنیم .این اثر شرح تحوالت دوران ایران باستان از زبان
کوروش کبیر به زبان موسیقی است که امیدوارم با این اثر جهانیان کوروش کبیر را
بهعنوان یک شخصیت بزرگ ایرانی بشناسند .من به عنوان یک ایرانی اصیل همواره
درصدد بودم تا این سمفونی را بنویسم و در نهایت پس از  3سال نگارش آن را به
پایان رساندم ،زیرا قطعات کالسیک به سبب ظرافت بسیار ،مستلزم وقت فراوانی است.
ابالغ وقت رسیدگی

نظرباینکــه آقــای علــی زنــده بــودی فرزنــد حمیــد دادخواســتی بطرفیــت خوانــدگان -1سیدرضاحســینی -2وحید
امیــدوار تقدیــم وبــه کالســه 97/50وباوکالــت خانــم فاطمــه خــادم فرزندجوادایــن حــوزه ثبــت ووقت رســیدگی آن
بــرای روز چهارشــنبه تاریــخ 97/3/30ســاعت9صبح تعییــن گردیــده باتوجه باینکه آدرس خوانده مشــخص نیســت
لذابــه اســتنادماده73قانون آییــن دادرســی مدنــی ازطریــق نشــرآگهی وقت رســیدگی ابــالغ میگــردد م الف14

رئیس حوزه 1شورای حل اختالف اهرم
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره پرونــده 96/51شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف خواهــان :بانــک مهراقتصــاد خوانده:محســن محمــدزاده
خواســته مطالبــه درپرونــده کالســه 96/51شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف ثبت کــه مراتــب برابرمقــررات مربوطه
یــک نوبــت دریکــی ازروزنامــه هــای کثیراالنتشــارچاپ بدینوســیله به خوانــده ابــالغ واعــالم میگرددتادروقت رســیدگی
روزســه شــنبه مورخــه 97/4/5ســاعت 9:30حاضــر وچنانچــه دفاعــی دارنــد ضمــن دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت
وضمائــم کتبااعــالم درغیرایــن صــورت شــورای حــل اختــالف غیابا رســیدگی وحکــم الزم راصادرمــی نمایــد م الف222

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه – خسروبرامکی
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«آگهی ابالغ مفاداجرائیه به خوانده مجهول المکان»

شــماره اجرائیه9710427714300033:شــماره بایگانــی 950845:تاریــخ 1397/02/22:بموجــب دادنامــه غیابــی
شــماره 9609977714301170محکــوم علیــه (ســهراب طالبــی درویــش بقــال فرزندحیدر)محکــوم اســت بــه
پرداخــت مبلــغ پانصدوپنــج میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته وخســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ شــهریور ماه
1395لغایــت زمــان اجــرای حکــم ومبلــغ نهصدوشــصت هزارریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی واریــزی وحــق
الوکالــه وکیــل برابرتعرفــه درحــق محکــوم لــه (باقرافتخارفرزندمنصــور باوکالــت محمدرضــا محمــدی )میباشــد
واحداجــرای احــکام حقوقــی میبایســت درزمــان اجــرای حکــم نظــر بــه اســتفاده قبلــی خواهــان ازمزایــای اعســار
نســبت بــه محاســبه ودریافــت مابــه التفــاوت هزینــه دادرســی اقــدام نماینــد مضافــا مکلــف بــه محاســبه ودریافت
نیــم عشــر دولتــی ازمحکــوم علیــه بــوده ســپس هــردوآن رابــه صنــدوق دولــت واریزنمایــد م الــف 264

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان -مهردادرزمی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره97/02/27-139660319014000795هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه فاریابی فرزنــد شمســعلی بشــماره شناســنامه3474صادره ازجیرفت درششــدانگ
یــک بــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت303مترمربع پالک-فرعــی از -574اصلــی مفروز ومجــزی شــده ازپالک1فرعی
از -574اصلــی قطعــه پنــج واقــع در اراضــی بــاب ســواران ســاردوئیه جیرفــت بخش34کرمــان خریــداری ازمالــک
رســمی خانــم فضــه فاطمــی محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز
آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ،ظرف
مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهد شــد .م/الــف124:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/03/20:
تاریخ انتشارنوبت اول97/03/06:

رئیس ثبت اسنادوامالک -جواد فاریابی.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/11/11-139660319014007097هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم مهیــن دیــودل فرزند مرحــوم گرامــی بشــماره شناســنامه318صادره ازجیرفت درششــدانگ
خانــه و باغچــه مرکباتــی بــه مســاحت1711/30مترمربع پالک33فرعــی از -585اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک-
فرعــی از -585اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی بنــد ســراجی جیرفــت بخش45کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی
آقــای گرامــی دیــودل محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی
مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ،ظــرف مــدت
یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت
انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف125:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/03/20:
تاریخ انتشارنوبت اول97/03/06:

رئیس ثبت اسنادوامالک -جواد فاریابی.
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د:نتیجه کارشناسی

ملــک مــورد نظــر بصــورت یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  462.2متــر مربــع و بــا ابعــاد شــماال بطــول 19متــر
بــه ک.چــه و شــر قــادر دو قســمت اول بطــول  1.10متــر بکوچــه و دوم بطــول  31.39متــر بــه خانه پــالک  275فرعی
و دوم بطــول  1.92متــر بــه کوچــه مــی باشــد .کــه بــا بررســی بعمــل آمــده و پــس از پیــاده نمــودن نقشــه افــرازی
اراضــی طهماســب آبــاد (نقشــه پــور ســعادت ) بــر محــل مشــخص گردیــد کــه زمیــن مورد نظــر جــزء قطعه شــماره 3
نقشــه افــرازی مــی باشــد کــه در ســهم آقــای مرتضــوی قــرار گرفتــه اســت  .کــه بــا اســناد و مــدارک خواهانهــا منطبق
مــی باشــد  ( .اظهــار نظــر صــورت گرفتــه صرفـاً براســاس اســناد و مــدارک ارائــه شــده صــورت گرفتــه و رســیدگی بــه
صحــت و اصالــت اســناد عــادی خــارج از صالحیــت اینجانــب مــی باشــد) ضمنـ ٌا نقشــه زمیــن مــورد نظــر بــا تقــاط
 UTMآن کــه بــر روی نقشــه افــرازی پــور ســعادت و نقشــه هوایــی گــوگل ارث پیــاده گردیــده اســت بپیوســت ارســال
مــی گــردد  .خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد کــه دســتمزد کارشناســی اینجانبــان پرداخــت گردد.

حمید کریمی
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نالرعایا
فاطمهامی 

ft.aminoroaya@gmail.com
آفتاب تند بر کپرهای منطقه میتابد ،هوای داغ و خشک
شرایط را برای ساکنان سخت کرده است .دغدغه اولیه افراد
برطرف کردن نیازهای اولیه است .در چنین شرایطی حرف
از کتاب خریدن و کتابخوانی شاید خندهدار به نظر برسد.
این جمله کلیشهای را بسیار شنیدهایم که «کتاب غذای
س پوشیدن و
روح است» ،پس همانطور که غذا خوردن ،لبا 
برطرف کردن نیازهای اولیه جسمانی اهمیت دارد ،رسیدگی
به آنچه روح را پربار میکند مهم است .حاال در شرایطی که
افراد توانایی تامین نیازهای فرهنگی خود را ندارد ،چه باید
کرد؟ اینجا است که سازمانهای دولتی و نهادهای مردمی
باید به یاری هم این مشکالت را برطرف کنند .یکی از
ماهنامههای تخصصی کودک تصمیم گرفته تا در راستای
مسئولیت اجتماعی خود ،با راهاندازی کمپینی  2500جلد
کتاب برای کودکان کپرنشین سیستان و بلوچستان ارسال
کند .اما سؤال این است که آیا مؤسسههای مردمنهاد و به
طور کلی NGOها به تنهایی میتوانند در جهت کاهش
کمبودها در این زمینه به موفقیت دست پیدا کنند؟
به تازگی خبری منتشر شد که بر طبق آن ماهنامه قلک که
اولین ماهنامه آموزش مهارتهای اقتصادی به کودکان است
تصمیم گرفته تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در حوزه
تخصصی کودکان تصمیم به راهاندازی کمپینی گرفته است که با
جمعآوری کمکهای مردمی و استفاده از پتانسیلهای خود 2500
جلد کتاب برای کودکان کپرنشین سیستان و بلوچستان ارسال
کند .این مجموعه در گذشته به عنوان حامی «انجمن حامی»
در برگزاری جشنواره «مداد رنگی» با هدف تأمین لوازمالتحریر
دانشآموزان مناطق محروم بوده است و با اجرای کمپینهایی مانند
«مجله_خوان_کوچک»و«فقط_یک_دقیقه_بیشتر»تالشکرده
تا زبان معیار و مهارت خواندن بیش از  3000کودک را تقویت کند.
دولت و مردم در کنار هم اثر گذارند ،نه به تنهایی
تا به حال حرکتهای مشابه بسیاری در راستای ترویج کتاب و
کتابخوانی در مناطق محروم توسط نهادهای دولتی و مردمی صورت
گرفته است .گرچه هدف از این اقدامات باال رفتن سطح فرهنگ
و ارتقای فرهنگ ذکر میشود اما آیا این هدف به تنهایی کافی
است؟ حسین ایمانی ،جامعهشناس و رئیس سابق موسسه مطالعات

و تحقیقات اجتماعی ،در این رابطه به «ابتکار» میگوید :بهترین
حالت برای چنین اقداماتی این است که به صورت مشارکتی بین
نهادهای دولتی و مردمی صورت بگیرد .یعنی دستگاههای دولتی که
بودجه ،منابع و امکانات کافی در اختیار دارند با همکاری سازمانهای
جامعه مدنی مثل NGOها ،مجالت و نظیر اینها برنامهها را جلو
ببرند .وگرنه NGOها به تنهایی نمیتواند اثرگذار باشد .سازمانها
و نهادهایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از
انقالب برای همین منظور تاسیس شدهاند تا دسترسی به منابع
فرهنگی مثل کتاب ،مجله ،فیلم و  ...را فراهم کند .همچنین
کتابخانههای روستایی و کتابخانههایی که زیر نظر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی فعالیت میکنند ،حتی بخشهایی که زیر نظر وزارت
جهاد کشاورزی است همگی میتوانند در این زمینه فعالیت کنند.
قاعدتا انتظار میرود موضوع ترویج کتاب و کتابخوانی و فراهم کردن
منابع توسط این منابع صورت بگیرد .این نهادها باید پاسخگو باشند
که چرا در نقاطی از کشور این امکانات فرهنگی در دسترس نیست.
شکاف دیجیتال؛ مسئله فراموش شده
در روزگاری که اکثر مردم از تلفن هوشمند و وسایل دیجیتال

«آگهی ابالغ دادنامه»

بدینوســیله اعــالم مــی نمایــد در پــی تجدیــد نظــر خواهــی خانــم طیبــه شــجاعی بــه وکالــت ازآقــای ســعید
مصدقــی و بــه طرفیــت آقــای میــالد برخــوری مهنــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 9609973870000010
شــعبه هفتــم دادگاه عمومــی حقوقــی کرمــان کــه بــه موجــب آن حکــم بربــی حقــی تجدیــد نظــر خــواه در
دعــوی مطالبــه ی خســارت ناشــی از تصــادف صــادر شــده اســت ،ایــن دادگاه حســب االرجــاع مبــادرت بــه
رســیدگی نمــوده اســت کــه پــس از دادرســی و جــری جمیــع تشــریفات قانونــی ضمــن نقــض دادنامــه تجدیــد
نظــر خواســته بــه موجــب دادنامــه غیابــی شــماره  1397/02/26-9709973413200259حکــم بــر محکومیــت
تجدیــد نظــر خوانــده آقــای میــالد برخــوری مهنــی بــه پرداخــت  155/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و
مبلــغ  4/500/000ریــال مبلــغ پرداختــی بابــت کارشناســی انجــام شــده بــه همــراه خســارات دادرســی و هزینــه
هــای مربــوط بــدان در حــق تجدیــد نظــر خــواه صــادر نمــوده اســت و ایــن حکــم ظــرف مدت بیســت روز پــس از
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه مــی باشــد در اجــرای تبصــره مــاده  302قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتب
حکــم دادگاه بــرای یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار درج مــی نمایــد  .تجدیــد نظــر خوانــده
بــا مالحظــه آگهــی کــه بــه منزلــه ابــالغ حکــم صــادره بــه نشــانی ذیــل و چنانچــه نســبت بــه حکــم صــادره مــی
باشــد مــی توانــد ظــرف  20روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــا مراجعــه بــه دفتــر دادگاه بــه نشــانی ذیــل و چنانچــه
نســبت بــه حکــم صــادره اعتراضــی دارد دادخواســت واخواهــی خــود را تقدیــم نمایــد و االباانقضــاء مهلــت مقــرر
دادگاه برابــر مقــررات اقــدام الزم را معمــول خواهــد نمــود

مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان – رضا همایون مقدم 2787

شورای حل اختالف شماره  3شهرستان بردسیر
دادگستری کل استان کرمان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اسماعیل نژاد
فرزند سعادت اله

خواهــان آقــای /علــی غزنــوی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای علــی اســماعیل نــژاد بــه خواســته
الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو پیــکان مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه
 9709983489300073شــورای حــل اختــالف شــماره  3شهرســتان بردســیر ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ
 1397/04/09ســاعت  16:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی
مدنــی بــه علــت محهــول 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 دادپــاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد .

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  3شهرستان بردسیر
2789
حدیث کارزاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خانم پروین
شهسواری پور فرزند غالمرضا

خواهــان آقــای مجیــد نــادری دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم پرویــن شهســواری پــور به خواســته اعســار
از پرداخــت محکــوم بــه خواســته اعســار از پرداخــت محکــوم بــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره
پرونــده کالســه  9609983870000470شــعبه  7دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمــان ثبــت و وقــت
رســیدگی مــورخ  1397/4/10ســاعت  12:30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73آئیــن
دادرســی مدنــی بــه علــت محهــول المــکان بــودن خوانــده پرویــن شهســواری پــور و درخواســت خواهــان مراتــب
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده پرویــن شهســواری پــور ظــرف یــک
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  ،نســخه ثانــی
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد .

م.الف  – 430منشی شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – نغمه ایرانمنش 2790

دادنامه

پرونــده کالســه  9609983434101057شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شــهربابک ( 101جزایــی ســابق) تصمیــم
نهایــی شــماره  9709973433400351شــاکی:آقای حامــد حســن زاده پورکانــی فرزنــد منصــور بــه نشــانی
اســتان کرمان-شهرســتان شهربابک-شــهر شــهربابک-میدان مــادر متهم:آقــای محمــد بیــات بــه نشــانی کرمــان
–شــهربابک -اتهام:تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع یــا ســوء اســتفاده و تقلــب از امتیــازات گردشــکار:به تاریــخ
 1397/2/31در وقــت فــوق العــاده شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان شــهربابک بــه تصــدی امضــاء کننده
ذیــل تشــکیل اســت .دادگاه پــس از بررســی اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
در خصــوص اتهــام آقــای محمــد بیــات دائــر بــر تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع موضــوع شــکایت آقــای حامــد
حســن زاده پورکانــی بــا ایــن توضیــح کــه شــاکی اظهــار مــی دارد مبلــغ یــازده میلیــون و پانصــد و نــود و شــش
هــزار تومــان بــه حســاب مشــتکی عنــه واریــز نمــوده تــا وی قهــوه ارســال نمایــد و لکــن تــا کنــون نامبــرده نــه
قهــوه را تحویــل مــی دهــد و نــه پــول را مســترد مــی نمایــد بــا عنایــت بــه مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده
منجملــه شــکایت شــاکی اســتعالم واصلــه از بانــک پارســیان شــعبه  2125ســیرجان کــه داللــت بــر واریــز وجــه
بــه حســاب مشــتکی عنــه دارد مفــاد کیفــر خواســت صــادره و عــدم حضــور مشــارالیه در جلســه رســیدگی
علیرغــم ابــالغ قانونــی اخطاریــه و اســتحضار از وقــت رســیدگی فلــذا بزهــکاری نامبــرده محــرز و مســلم اســت و
دادگاه مســتندا بــه مــاده  2قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــالس و ارتشــاء و کالهبــرداری وی بــر اصــل
مــال بــه تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت  20روز بعــد
از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مهلــت  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم
تجدیــد نظــر اســتان کرمــان مــی باشــد.م-الف257

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهربابک  -عباس احمدی نژاد
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مفقودی

کدشناســه بهداشــتی کارگاه گززریــن بــه شــماره  18/1047بنــام بابــر حیــات غیبــی صــادره ازمرکــز بهداشــت
اســتان چهارمحــال وبختیــاری مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد

2820

استفاده میکنند و در مدارس کشورهای توسعه یافته آموزش با
استفاده از این ابزار صورت میگیرد ،آیا ارسال کتاب برای جبران
کمبود منابع فرهنگی کافی است؟ ایمانی میگوید :اگر مسئله ما
توسعه فرهنگی باشد ،باید موارد متعددی را برای پوشش فرهنگی
در نظر بگیریم .در این شرایط تنها کتاب ابزار فرهنگی نیست.
خصوصا این روزها که عصر کتاب به پایان رسیده و ما در عصر
اطالعات و ابزار دیجیتال هستیم .امروزه منابع فرهنگی بسیار فراوان
شده است .اگر قرار است در زمینه فرهنگ کاری بکنیم ،بهتر است
به فکر شکاف دیجیتال باشیم .آنچه که در آینده احتماال با آن روبهرو
خواهیم بود ،بیسوادی دیجیتال است.
او ادامه میدهد :نسلهای جدید در کشورهای توسعه یافته با
ابزار دیجیتال به راحتی کار میکنند و با ابزار الکترونیک در ارتباط
هستند .اما کشورهای در حال توسعه مثل ما ممکن است چنین
نباشند .زمانی که صمد بهرنگی در روستاها کتاب پخش میکرد،
مطابق زمان خودش عمل میکرد چون کتاب مهمترین کاالی
فرهنگی بود اما در این زمانه الزاما مهمترین کاالی فرهنگی کتاب
نیست ،بلکه تبلت است ،شبکههای ارتباطی و اطالعاتی است .البته

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی آرای صادره هایت حل اختالف قانون مذکور
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

پرونــده کالســه 602و رای شــماره1010775مورخه  96/11/4بــه تقاضــای علــی مهرابــی تجــره فرزنــد غریبــه نســبت بــه
ششــدانگ یکبــاب عمــارت بمســاحت 76/95متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک -41اصلــی واقــع در بخــش 2شهرســتان
خــرم ابــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه (رســمی) آقــای ســید شــیر خــدا حســینی رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد
مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی انتشــار و عــالوه بــرآن در
روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریخ نشــر اولیــن اگهــی و در روســتاها از
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خرم ابــاد تســلیم دارند و
برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت به
مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول
بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارئــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضای
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهد
شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  .م الــف 4154967
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/3/21

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد  -محمد علی ابراهیمی
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(آگهی مزایده نوبت اول)

نظربــه اینکــه درپرونــده کالســه 961991اجــرای احــکام کیفــری دادســرای گنــاوه محکــوم علیــه ســبد جلیــل
موســوی فرزنــد سیدعیســی محکــوم بــه حبــس وجــزای نقــدی ورد مــال درحــق شــاکی آقــای محمــود مددالهی
بابــت فــروش مــال غیرگردیــده اســت اجــرای احــکام کیفــری دادســرای گنــاوه درنظــردارد شــش دانــگ یــک باب
منــزل مســکونی بــه شــماره پــالک 1361/1844بــه نشــانی گنــاوه روســتای مــال قائــد روبــروی مســجد بــالل
فرعــی 15بــه مســاحت 246مترمربــع کــه توســط کارشــناس شــش دانــگ آن ششــصد میلیــون ریــال ارزیابــی
گردیــده اســت درتاریــخ 97/4/31ســاعت 11تا13ازطریــق مزایــده بــه فــروش رساندکســانیکه تمایــل بــه شــرکت
درمزایــده وخریــد ملــک رادارنــد مــی بایســت دروقــت مقــرر بــه دفتــر اجــرای احــکام کیفــری دادســرای گنــاوه
مراجعــه نماینــد برنــده مزایــده بایــدده درصدبهــارا فــی المجلــس بعنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرا تســلیم نموده
ومابقــی مبلــغ راحداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت نماینــد م الــف228

دادیاراجرای احکام کیفری دادسرای گناوه -اسدی مهر

2803

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره پرونده96/40:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف خواهان:بانــک مهراقتصادخوانده:نادردشــتی فرزندمحمود/
مجیدحیــات تفدی/علــی کللــی ف باقر/رحیــم جاللپــورف جعفرخواســته مطالبــه درپرونــده کالســه 96/40شــعبه
چهــارم شــورای حــل اختــالف ثبــت کــه مراتــب برابرمقــررات مربــوط یــک نوبــت دریکــی ازروزنامــه هــای
کثیراالنتشــارچاپ بدینوســیله بــه خوانــده ابــالغ واعــالم میگرددتادروقــت رســیدگی روزســه شــنبه مورخــه
97/4/5ســاعت 10صبــح حاضروچنانچــه دفاعــی دارنــد ضمــن دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم
کتبااعــالم درغیرایــن صــورت شــورای حــل اختــالف غیابــا رســیدگی وحکــم الزم راصادرمــی نمایــد م الــف 220

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه -خسروبرامکی

2808

آگهی فقدان سند مالکیت اصلی صادره وتحریر شده

نظــر بــر اینکــه آقــای کاظــم شــاکری فرزنــد نصرالــه بــا ارائــه ی کپــی برابراصــل وکالــت نامــه شــماره 5ZWSG4YB
تاریــخ 1396/12/11تنظیمــی در ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران –توکیــو از طــرف آقــای داور پیشــوا فرزنــد حســین
برابــر درخواســت کتبــی وارده بــه شــماره 10000923مــورخ 1397/1/23منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق
توســط دفتــر خانــه ی اســناد رســمی شــماره ی 48اردبیــل مدعــی شــده اســت ســند مالکیــت دفتــر چه ای ششــدانگ
عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن قطعــه چهارصــدو شــصت وپنــج 465تفکیکــی بــه شــماره یــک هزاروسیصدوبیســت
وشــش 1326فرعــی از قطعــه هشــتصدوپنجاه وشــش856تفکیکی از دو هزاروهشــتصدوچهل ویک 2841وســیصدوچهل
ویــک 341ویکصدوشــصت ویــک 161فرعــی از ســی وســه 33وهفتادوســه 73وســی وپنج35اصلــی واقــع دربخــش ســه
اردبیــل کــه بــه شــرح دفتــر امــالک 653صفحــه 290بــه شــماره ثبــت 101155وبــه شــماره چاپــی 0408920ســری
ب ســال 85بنــام نامبــرده ثبــت و صــادر گردیــده اســت پــالک مذکــور درراســتای اســتاندارد ســازی پــالک هــای ثبتــی
بــه پــالک ثبتــی شــماره نــوزده هزارونهصدوپنجــاه ویــک 19951فرعــی از هفتادوســه 73اصلــی قطعه چهارصدوشــصت
وپنج465تفکیکــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ی ثبــت ملــک منطقــه دواردبیــل تغییریافتــه اســت بــه علــت نامعلومــی
مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده وتقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت
ومراتــب طــی بخشــنامه شــماره 139780003144000119مورخ1396/2/20بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی ابــالغ
گردیــده اســت لــذا مراتــب مطابــق مــاده 120آییــن نامــه قانــون ثبــت اســناد وامــالک وتبصــره یــک ذیــل آن آگهی می
گــردد کــه هــر شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیت
نــزد خــود مــی باشــند تــا ده روز پــس ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک منطقــه دو اردبیــل
مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت
وپــس از انقضــای مهلــت مذکــور وپــس از طــی مراحــل اداری وتشــریفات قانونــی طبــق مقــررات ســند المثنــی بنــام
متقاضــی صــادر وتســلیم خواهــد شــد وســند اولیــه از درجه اعتبــار خــارج خواهد شــد.تاریخ انتشــار آگهــی 1397/3/6 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو اردبیل –رحیم محمدی

2817

آگهی حصروراثت

خانــم فــرح روز باقــر نیــا دارای شناســنامه بشــماره  2931بــه شــرح پرونــده کالســه  97-318این شــورا درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمرضــا احمــدی بــاروق به شــماره شناســنامه
2519در تاریــخ  97/2/19در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :محمــد رضــا احمــدی بــاروق فرزنــد بــه ش ش  1452434281پســرمتوفی -2زینــب احمــدی بــاروق فرزند
بــه ش ش  1451291728دخترمتوفی-3مریــم احمــدی بــاروق فرزنــد بــه ش ش  1451406061دخترمتوفــی-4
فــرح روز باقــر نیــا فرزنــد بــه ش ش 2931همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه جــز ســری و
رســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و باالاثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه 11شورای حل اختالف شهرستان اردبیل
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رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم مدینــه دشــتی دارای شناســنامه شــماره 710بشــرح دادخواســت قدیمــی ازشــورای اختــالف حــوزه شــماره
پنجــم گنــاوه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــی محمــدی فــرد
شناســنامه شــماره 499صــادره ازگنــاوه درتاریــخ 92/10/26دراقامتــگاه دائمــی خودبدرودزندگــی گفتــه ورثــه آن
مرحــوم منحصراســت به:ردیــف نــام ونــام خانوادگــی شــماره شناســنامه تاریــخ تولدعلــی رضامحمــدی فــرد11950
1353فرزند:پســر 2-طاهــره محمــدی فــرد 1362 - 471فرزند:دختــر - 3معصومــه محمــدی فــرد -69- 1349فرزند:دختــر 4میتــران محمــدی فــرد 1360-1426فرزند:دختر1372فرزند:دختــر 5نجمــه محمــدی فــرد
 6 ، 3530112100طیبــه محمــدی فــرد 1363 - 1853فرزند:دختروالغیراینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبوررادریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تاچنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد ویاوصیتنامــه ای ازمتوفــی
نزدشــان باشــد ازتاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم واال گواهــی صادرمیگرددضمنا
هروصیــت نامــه جزســری ورســمی کــه بعدازاین موعــد ابرازشــود ازدرجــه اعتبار ســاقط وبالاثــر خواهدبــود م الف223

قاضی شورای حل اختالف حوزه شماره پنجم گناوه -خسروبرامکی
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آگهی حصروراثت

آقــای محمدگورکــی دارای شناســنامه شــماره 654بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 97/127ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خضرگورکــی بشناســنامه
1038درتاریــخ 94/7/18اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت
به-1:ناصرشــریف زاده ش.م 3559669464پســرمتوفی -2غالمحســین آریا مجدش .م 3500323855پسرمتوفی
-3ابراهیــم گورکــی ش.م 3500323871پســرمتوفی-4محمدگورکی ش.م 3501522592پســرمتوفی-5
احمدگورکــی ش.م 3501577362پسرمتوفی-6اســماعیل گورکــی ش.م 3490121996پســرمتوفی-7عصمت
گورکــی ش.م 3559839645دخترمتوفی-8نرگــس گورکــی ش.م 3559668875دخترمتوفی-9حکیمــه گورکی
ش.م 3559668565دخترمتوفی-10زینــت گورکــی ش.م 3500322863دخترمتوفی-11مرجــان گورکــی ش.م
3490185242دخترمتوفی-12فاطمــه گورکــی ش.م3490384873دخترمتوفی-13خدیجــه حســینی ش.م
3579634100همســرمتوفی اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تاهرکســی اعتراضــی داردویاوصیــت نامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین آگهی ظــرف یکماه
بــه دادگاه تقدیــم داردواالگواهــی صادرخواهدشــد م الــف356

2806

شورای حل اختالف استان بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده 96/519:شعبه چهارم شورای حل اختالف

خواهان:بانــک مهراقتصادخوانده:فاطمــه بهــروزی فرزندعبــاس /عباس بهروزی/جهانگیررحیمی نســب خواســته مطالبه
درپرونــده کالســه 96/519شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف ثبــت کــه مراتــب برابرمقــررات مربوطــه یــک نوبــت
دریکــی ازروزنامــه هــای کثیراالنتشــارچاپ بدینوســیله بــه خوانــده ابــالغ واعــالم میگرددتادروقــت رســیدگی روزســه
شــنبه مورخــه 97/4/5ســاعت 9:30حاضروچنانچــه دفاعــی دارنــد ضمــن دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم
کتبــا اعــالم درغیرایــن صــورت شــورای حــل اختــالف غیابــا رســیدگی وحکــم الزم راصادرمــی نمایــد م الــف221

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گناوه -خسروبرامکی
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آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم ان

کالســه پرونــده 29 /97 :ش – 79/وقــت رســیدگی :ســه شــنبه  – 97/4/12خواهــان :صابــر منصــوری – خوانــده:
ســعید زارعــی – خواســته :مطالبــه وجــه -خواهــان صابــر منصــوری فرزنــد علی جــان دادخواســتي تســلیم نموده
کــه جهــت رســیدگي بــه حــوزه  29شــورای حــل اختــالف بخــش قرچــک ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگي
بتاریــخ  97/4/12روز ســه شــنبه ســاعت  10تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت
خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســي مدنــي مراتــب بــه یــک نوبــت در یکــي از
جرائــد کثیراالنتشــار آگهــي مــي شــود  .تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــي ظــرف یــک ماه بــه دفتــر دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر
بــاال جهــت رســیدگي حضــور بهــم رســانند م/الــف7725 :

دبیر حوزه  29شورای حل اختالف قرچک
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آگهی حصر وراثت

آگهی گواهی حصر وراثت

آقــای بــرات جــدی حاجــی خانلــو بشناســنامه شــماره  1460914090باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه در خواســتی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صونا خانــم صبحی
حاجــی خانلــو بشناســنامه شــماره 207در تاریــخ شــنبه 15اردیبهشــت 1397درگذشــته وورثــه وی در هنــگام در
گذشــت عبارتنــد از  -1 :بــرات جــدی حاجــی خانلــو فرزنــد بــاال اوغــالن شــماره شناســنامه  1460914090نســبت با
متوفــی فرزنــد  -2گل اوغــالن جــدی حاجــی خانلــو فرزنــد بــاال اوغــالن شــماره شناســنامه  1460914104نســبت با
متوفــی فرزنــد -3خــان اوغــالن جــدی حاجــی خانلــو فرزنــد بــاال اوغــالن شــماره شناســنامه  1460914112نســبت
بــا متوفــی فرزنــد -4اللهشــکر جــدی حاجــی خانلــو فرزنــد بــاال اوغــالن شــماره شناســنامه  5049347637نســبت
بــا متوفــی فرزنــد پــس مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه هــر کــس
اعتراضــی داشــته باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه دفتــر شــورا تســلیم نمایــد پــس از انقضــای یــک ماه
از تاریــخ نشــر آگهــی در صــورت عــدم اعتــراض وفــق مقــررات قانونــی گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .

کارگر– مسئول دفتر شورای حل اختالف شهرستان بیله سوار

انقدر در این زمینه کار نشده که همین جمع شدن افراد و اهدای و
ارسال کتاب کار قابل تقدیری است و هدف از صحبت درباره شکاف
دیجیتال ،کم کردن ارزش کار این افراد نیست.
این جامعهشناس میافزاید :آنقدر دستگاهها و نهادهایی که بودجه
و امکانات در اختیار دارند کار نمیکنند ،ما به اینجا رسیدهایم .یک
مجله وظیفهای در این خصوص ندارد .منابع مجله زیاد نیست .مجله
با کارخانه متفاوت است .زمانی که یک کارخانه بزرگ خودروسازی
این کار را میکند که بر اساس مسئولیت اجتماعیاش عمل کرده
ولی منابع یک مجله محدود است و اثرگذاری کمی دارد .البته
ممکن است ارزش نمادین داشته باشد .یعنی چنین اقدامی ممکن
است دستگاههای مذکور از غفلت بیدار شوند و به مناطق کمتر
توسعهیافته و حاشیهای کشور فکر بکنند.
دست روی دست نگذاریم
ی میگوید:
ایمانی درباره تاثیرگذاری این کمپینهای مردم 
این کمپینها ممکن است بتوانند به همراه خودشان تحوالت
بزرگی را رقم بزنند و اگر جامعه به آنها توجه کند ،این کمپینها
میتوانند رفتارها را تغییر بدهند .ولی مهم این است که صداها
توسط جامعه شنیده شود و این کمپینها برای جامعه پیامی
داشته باشد و بتوانند دیگران را هوشیار کند تا رفتارشان را تغییر
دهند .چنین کمپینهایی بیشتر به دنبال همان ارزش نمادین
هستند و اقدامات سمبلیک می کنند .در هر حال این کارها بهتر
از این است که دست روی دست بگذاریم و این مناطق را فراموش
کنیم .حداقل ماجرا این است که چند کتاب بیشتر در اختیار افراد
این مناطق قرار میگیرد.
کمپینهای مردمی برای دستیابی به اهداف خودشان هرچند
نمادین باید چه کنند تا در راهشان موفق باشند؟ این جامعه شناس
میگوید :بهترین حالت برای دستیابی به اهداف فرهنگی شراکت
بین بخشهای دولتی و فعاالن جامعه مدنی است تا بتوان منابع
بیشتری را در اختیار گرفت و از امکانات استفاده کرد .فعالیتهای
NGOها عموما محلی است .مثال میتوانند یک روستا را پوشش
دهند چون امکانات کافی در اختیار ندارند .البته این دستگاهها
باید به سراغ NGOها بروند .بسیاری از نهادهای دولتی وظایف
اجتماعی دارند ولی کامال این حوزه را فراموش کردهاند .حتی این
نهادها میتوانند ابزارهای جدید فرهنگی با قیمت پایینتر را در
اختیار افراد این مناطق قرار بدهند تا در آینده نزدیک این افراد از
نظر دانش دیجیتالی بیسواد نباشند .همه چیز عوض شده .امروز
همه باید بتوانند با اینترنت و تبلت کار بکنند .باید تمام کاالهای
فرهنگی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعهیافته در نظر گرفته
شوند.
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آقــای داریــوش شــهرت آزاده نــام پــدر امیــر حســین بشناســنامه  185صــادره از ماهشــهر درخواســتی بخواســته صــدور
گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم همــا شــهرت قنواتــی بشناســنامه  120صــادره
رامهرمــز در تاریــخ  96/2/18در اهــواز اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از  -1 :متقاضــی داریــوش آزاده
فرزنــد امیــر حســین بــه ش ش  185صــادره از ماهشــهر  -2هوشــنگ آزاده فرزنــد امیــر حســین ش ش 34841
صــادره از اهــواز  -3ایــرج آزاده فرزنــد امیــر حســین ش ش  34840صــادره از اهــواز (پســران متوفیــه) -4طوبــی ازاده
فرزنــد امیــر حســین ش ش  10صــادره از آغاجــاری  -5زیبــا آزاده فرزنــد امیــر حســین ش ش  248صــادره از آغاجاری
 -6ســیما آزاده فرزنــد امیــر حســین ش ش  172صــادره از امیدیــه -7ویــدا آزاده فرزنــد امیــر حســین ش ش 388
صــادره از گچســاران (دختــران متوفیــه) و ال غیــر بــه شــرح دادخوســت تقدیمــی به شــورا بــه شــماره  970137حقوقی
مــی باشــد .اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تا هرکــس اعتــراض دارد
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر و
هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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