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خانه سینما اعالم کرد با تمامی توان در مناطق زلزلهزده کرمانشاه حضور پیدا میکند.متن اطالعیه شماره یک خانه سینما به شرح زیر است :زلزلهای که در غرب کشور رخ داد خراشهای عمیقی بر
روح و روان همه مردم سرزمینمان بر جای گذارد و دل همه ما را به درد آورد .خانواده سینمای ایران دوشادوش سایرهموطنان شریف و نجیب ،از بدو وقوع این رخداد ،همبستگی و همراهی خود را با
مصیبتزدگان اعالم کرده و به یاری خسارت دیدگان شتافتهاست .خانه سینما با تسلیت به خانوادههای سوگوار و آرزوی شکیبایی برای داغداران ،با تمامی توان و با حضور در مناطق زلزلهزده تالش
خواهد کرد وظیفه عاطفی ،انسانی و اجتماعی خود را همپای دیگر هموطنان عزیز به انجام رساند.
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«ابتکار» از آمار فروش اکرانهای پاییز گزارش میدهد

اخبار

بازار گرم اکران های پاییزی
گروه فرهنگ و هنر  -پاییز یکی از بهترین فصلهای اکران
برای فیلمهای سینمایی است .در همین راستا سینماهای
سراسر کشور از اواخر شهریور ماه چرخه اکران را به  15فیلم
سپردند که در روزهای مهر و آبان ماه سال جاری میزبان
سینما دوستان باشند .البته به غیر از فیلمهای که در اکران
عمومی به نمایش درآمدند ،فیلمهایی نظیر«تمارض»«،یک
قناری،یک کالغ»« ،برگ جان»« ،خانه(ائو)»« ،هجوم»« ،لیال»،
«پریناز»« ،گمیچی»« ،مانکنهای قلعه حسن» و «ویولونیست»
در سینماهای گروه هنر و تجربه اکران میشوند .در ادامه به
مختصری از اطالعات فیلمهای روی پرده پرداختهایم.
«خفگی»
فیلم «خفگی» به کارگردانی فریدون جیرانی از چهارشنبه  26مهرماه
 96در سینماهای کشور اکران شده است«.خفگی» اثری جنایی است
که با ملودرام درآمیخته است .این فیلم روایت پیچیده رابطه یک زن
و مرد است که رازی مشترک در زندگی خود دارند«.خفگی»اولین بار
در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد«.خفگی»در
سی و پنجمین دوره از جشنواره فیلم فجر در رشتههای بهترین
عکس و جلوههای ویژه میدانی کاندید شد که آرش آقابیک سیمرغ
بلورین بهترین جلوههای میدانی را دریافت کرد .همچنین این فیلم
در یازدهمین دوره جشن منتقدان در ده رشته کاندید شد و دو رشته
جایزه چهرهپردازی،تدوین و فیلمبرداری موفق به دریافت جایزه شدهاند.
«خفگی»در پایان سومین هفته فروش خود نزدیک به 3میلیارد
فروش کرده است .اکرانهای مردمی این فیلم با حضور عوامل همچنان
به قوت خود ادامه دارد .بازیگران فیلم عبارتند از نوید محمدزاده ،الناز
شاکردوست ،پرديس احمديه ،غالمحسين لطفى ،احسان امانى ،اسداهلل
يكتا .با هنرمندى ماهايا پطروسيان و با حضور افتخارى پوالد كيميايى.
«آزاد به قید شرط»
فیلم«آزاد به قید شرط»به کارگردانی حسین شهابی از سهشنبه 25
مهر ماه  96در سینماهای کشور اکران شده است« .آزاد به قید شرط»
به موضوعی می پردازد که بستری اجتماعی دارد ،داستان فیلم درباره
مردی است که  10سال قبل به جرم مشارکت در سرقت مسلحانه به
 20سال زندان محکوم و به تازگی از زندان آزاد شده است .نکته جالب
توجه این است که نسخهای که از فیلم «آزاد به قید شرط»که در
سینماها اکران است 15 ،دقیقه نسبت به نسخه آن در جشنواره فیلم
فجر کوتاه شده است .این فیلم دوباره تدوین شده ،بسیاری از سکانسها
و پالنهای آن جا به جا شده است.
«آزاد به قید شرط» در پایان چهارمین هفته اکران خود نزدیک به
یک میلیارد و 700میلیون تومان فروش داشته است .بازیگران فیلم
عبارتند از امیر جعفری ،شقایق فراهانی ،لیال اوتادی ،دیبا زاهدی،
امیررضا دالوری ،رامین راستاد ،امیر داژاکام ،احمد نیکپور ،شکرخدا
گودرزی و علیرضا ثانی فر.
«غیرمجاز»
فیلم«غیرمجاز»به کارگردانی حسین یکتاپناه از  10آبان ماه
سال  96در سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم بخشی
از زندگی دختر جوانی است که در پی یافتن نامزد خود به تهران
میآید و در این راه با نامالیماتی روبه رو می شود که توقع آن
را ندارد«.غیرمجاز» در دومین هفته اکران خود 88میلیون تومان
فروش داشته است .بازیگران فیلم عبارتند از میالد کی مرام ،لیال
زارع ،لوون هفتوان ،محمد رسول صفری ،وحید رحمتی ،امیر
فرزام ،سنا حیدریان ،علی سیفی پور ،شیرین فرخنده نژاد ،آزیتا
فیروزبخت ،محمد حسین عامری پویا ،با حضور پريوش نظريه و
معرفی یاسمن معاوی و نگار جوکار.
«خالتور»
فیلم«خالتور»به کارگردانی آرش معیریان از  19مهرماه سال  96در
سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم یک کمدی-موزیکال است
که زندگی سه جوان موزیسین را نشان میدهد .آنها سعی زیادی دارند
که اسیر موسیقی بازاری نشوند و به اجرای قطعات موجه بپردازند اما
عدم اقبال مخاطبان موجب میشود به سراغ نوعی از موسیقی بروند که
علیرغم جدی گرفته نشدن از سوی کارشناسان ،مخاطبان فراوانی دارد.
«خالتور»در پنجمین هفته اکران خود نزدیک به یک میلیارد تومان
فروش داشته است .بازیگران فیلم عبارتند از محمدرضا شریفی نیا ،پوریا

پورسرخ ،مهران غفوریان ،علی صادقی ،سحر قریشی ،مریم امیرجاللی،
اصغر سمسارزاده  ،امیرحسین صدیق ،بهروز قادری ،مهشاد مخبری،
محمدرضا هدایتی ،رسول نجفیان ،مریم معصومی ،اردشیر کاظمی ،بیتا
عالمی ،پوریا نیک جو ،محمدرضا عباسی و مونا شناس
«انزوا»
فیلم«انزوا» به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی از  17آبان ماه
سال  96در سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم داستان پرویز
است که پس از شش سال با ضمانت رئیس زندان هفتاد و دو ساعت
مرخصی میگیرد تا همسرش را که به تازگی فوت کرده است دفن
نماید و در مراسمش شرکت کند .اما پرویز دغدغه دیگری هم دارد.
«انزوا»در نخستین هفته اکران خود 17میلیون تومان فروش داشته
است .بازیگران فیلم عبارتند از امیرعلی دانایی ،نادر فالح،بهنوش
بختیاری ،لیندا کیانی ،اندیشه فوالدوند ،شقایق فراهانی،علیرضا
استادی،لعیا عباسمیرزایی و با حضور :جمشید هاشمپور ،همایون
ارشادی ،امید روحانی ،سیامک صفری ،کیمیا مالیی ،علی علیخانی،
ملیکا پارسا ،متین پارسا باران عبیری ،آرسس سالمی ،مهرداد روزبهانی
و ارمیاحسین پور
«ایتالیاایتالیا»
فیلم«ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغزاده از اول آبان ماه سال
 96در سینماهای کشور اکران شده است .در خالصه داستان این فیلم
کمدی آمده است ،من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی ندارد...
«ایتالیا ایتالیا» در سی و پنجمین دوره از جشنواره فیلم در رشتههای
بهترین چهرهپردازی و بازیگر نقش اول زن کاندید شده است .این فیلم
در سومین هفته اکران خود نزدیک به یک میلیارد و  200میلیون تومان
فروش داشته است .بازیگران«ایتالیا ایتالیا» عبارتند از حامد کمیلی ،سارا
بهرامی ،فرید سجادی حسینی ،رضا سخایی ،همایون ارشادی ،جهانگیر
میرشکاری ،ناصر سجادی حسینی ،دانش اقباشاوی ،فائزه علوی ،آنامهر
اخالقی ،آرش مرشد و (با حضور) علی مالقلی پور.
«حقه باز دم دراز»
فیلم«حقه باز دم دراز» به کارگردانی علیرضا محمودزاده از  19مهر
ماه سال  96در سینماهای کشور اکراه شده است .این فیلم که در ژانر
کودک و نوجوان است ،داستان عروسک های عمو پیرداد است که از
خانه میگریزند و مشکالتی را به وجود میآورند.
«حقه باز دم دراز» یک فیلم شاد موزیکال است که در آن  ۱۴قطعه
موسیقی به کار رفته و کودکان ارتباط خوبی با این اثر برقرار کردهاند.

این فیلم در نخستین هفته اکران  313میلیون تومان فروش داشته
است .بازیگران فیلم عبارتند از سحر ولدبیگی ،احمدرضا اسعدی ،مریم
شاه ولی ،محمد مایلی ،مجید مختارپور ،ترنم کرمانیان و پارسیا شکوری.
«رقص پا»
فیلم «رقص پا» به کارگردانی مزدک میرعابدینی از  3آبان ماه سال
 96در سینماهای کشور اکران شد .این فیلم درباره محمدعلی وندی
بازیگر ،فیلمساز و معلم تاتر است که ناامید از مهاجرت به زادگاهش
تهران بازگشته تا همراه با همسرش میترا صدری ،نقاش ،زندگی تازهای
را شروع کنند اما جستجو برای پیدا کردن خانهای مناسب و کنجی آرام
غیرممکن به نظر میرسد.
کارگردان «رقص پا» با اشاره به اینکه برای اکران مناسب این فیلم
جنگیده است ،گفت« :همیشه دوست داشتم این فیلم در فصل پاییز
اکران شود چرا که داستان به حال و هوای این فصل پاییز بسیار نزدیک
است و از اینکه این فیلم در نهایت در پاییز اکران می شود بسیار
خوشحالم».
«رقص پا» که از  12مهرماه در گروه آزاد اکران شده است تا امروز
 950میلیون تومان فروخته است .بازیگران فیلم عبارتند از مزدک
میرعابدینی ،ندا صارمی منفرد ،حمید رضا پگاه ،افسر اسدی ،نگار
عابدی ،نقی سیف جمالی و محمود نظرعلیان.
«خانه دختر»
فیلم«خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسینی از  19مهرماه
سال  96در سینماهای کشوشر اکران شده است .این فیلم که در سی
و سومین دوره از جشنواره فیلم فجر پنجمین فیلم از نگاه مخاطبان
بود تا سال جاری توقیف بود .به ادعای محمد شایسته تهیه کننده
فیلم ،در جریان اصالحات«خانه دختر»برای اکران تغییرات بسیاری رخ
نداده است .این فیلم روایت مردی به نام مرتضی است که قصد دارد
خانه کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین
مردمانش فرار کند.
«خانه دختر» پنجمین هفته اکران خود را 2میلیارد و  500میلیون
تومان فروش داشته است .بازیگران فیلم عبارتند از حامد بهداد ،باران
کوثری ،پگاه آهنگرانی ،رعنا آزادی ور ،بابک کریمی ،بهناز جعفری،
محمدرضا هدایتی ،نسیم ادبی ،امیر علی نبویان ،پردیس احمدیه ،نادر
فالح ،مانیشاهحسنی و رویا تیموریان.
«شنل»
فیلم«شنل»به کارگردانی حسین کندری از  26مهرماه سال  96در

تشریح برنامههای دهه وقف در استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
امسال روز شمار دهه وقف با برنامهها و خدمات متنوع برگزار خواهد
شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
امسال روز شمار دهه وقف با برنامهها و خدمات متنوع برگزار خواهد
شد .حجت االسالم سید نوراهلل جنتی پور به مناسبت هفته وقف در
نشست خبری با اصحاب رسانه ،اظهار کرد :باید ضرورت و اهمیت
وقف را بیشتر بشناسیم ،و با عملکرد آن در جامعه آشنا شویم.
جنتی پور با اشاره به زلزله زدگان استان کرمانشاه ،بیان کرد :هر مسئولی با عمل به
وظیفه خود ،جلوی بسیاری از حوادث تلخ همچون زلزله کرمانشاه را خواهند گرفت،
بنا بر این دستگاههای نظارتی باید در ساخت و سازهای عمرانی محکم تر عمل کنند،

و جان و روح مردم ارزشمند باشد .امیدوارم هر دستگاهی با انجام
وظیفه خود ،دیگر شاهد اینگونه اتفاقات تلخ در کشور نباشیم.
وی با بیان اینکه امسال روز شمار دهه وقف با برنامهها و خدمات
متمایز از سالهای گذشته برگزار خواهد شد ،گفت :در  ۲۵آبان ماه
روز وقف رسانه و بسیج مردمی ۲۶ ،آبان روز وقف سنت نبوی و سیره
اهل بیت ۲۷ ،آبان روز وقف ترویج فرهنگ قرآن ۲۸ ،آبان روز وقف
بقاع متبرکه و زیارت ۲۹ ،آبان وقف خانواده و سبک زندگی ۳۰ ،آبان
وقف علم و فناوری ۱ ،آذر وقف اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال۲ ،
آذر وقف علما و حوزههای علمیه ۳ ،آذر وقف محیط زیست و سالمت ۴ ،آذر روز وقف
امینانه نیت واقفین و  ۵آذر ایجاد نمایشگاههای همه واقف باشیم ،در استان کهگیلویه
و بویراحمد برگزار میشود.

تاکید بر حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و صنعتگران کهگیلویه و بویراحمد بر اساس تعامل و تفاهم موضوع
نشست مشترک بین شرکت شهرکهای صنعتی و بانک سپه

در این جلسه که در محل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد ،مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی بر ارائه خدمات مطلوب و رفع موانع تولید ورفع مشکالت و مسائلی که
در مسیردریافت تسهیالت تا بازپرداخت و تسویه با ان مواجه هستند تاکید کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ،سهراب
بنام با اشاره به تفاهم نامه کشوری فی المابین سازمان صنایع کوچک با بانک سپه گفت:
این تفاهم نامه در چند محورازجمله ارائه خدمات به مجموعه واحدهای تولیدی شامل
صدور ضمانتنامه واعتباراسنادی در حوزه صادرات ،دستگاه  ATMوبخشی هم به حسابها
واسنادهای مالی شرکت های استانی و بخش مهم و مورد تاکید تسهیالت بانکی و مشکالت
واحدهای تملک شده ویا در حال تملک می باشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی گفت  :ازمشکالت جدی
واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی ودریافت تسهیالت ،مشکل معوقات بانکی بود که
خوشبختانه با درایت دولت خدمتگزارمشکالت معوقات بانکی و چک های برگشتی بخوبی
مدیریت شد .
بنام ادامه داد :از دیگرمشکالت مهم این حوزه تامین وثیقه موردنیاز برای طرحها و
واحدهای تولیدی که با استفاده از خدمات صندوق های ضمانت وهمچنین قانون پذیرش
قراردادهای واگذای زمین در شهرکها و نواحی صنعتی بعنوان وثقیه که با حمایت و اجرائی

«دکتر نون» به تئاتر شهر رسید

شدن راهگشای گره کور متقاضیان تسهیالت می باشد .
وي با اشاره به بخشنامه های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف وضعیت
واحدهای مشکل دار افزود :تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
استان با مشكالت تامين نقدینگی روبروبودند که ازطریق کارگروه به بانک سپه معرفی و
در حال حاضر دردریافت تسهيالت دريافتي خود از بانكها با مشكل مواجه هستند که می
بایست با استفاده از این فرصت بوجود آمده وبا تدبير و اتخاذ روش هاي منطقي مورد
حمایت ویژه قرار گیرند .بنام ادامه داد :رسالت بانکها درجذب سرمایه های سرگردان و
تزریق آن به حوزه تولید واشتغال است که انتظار می رود بر اساس ضوابط بانک به بنگاه
های کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تسهیالت مناسب پرداخت و
توجه ویژه داشته باشند .در این جلسه امیریان معاون اداری و مالی شعب بانک سپه استان
کهگیلویه وبویراحمد نیز با تاکید بر حمایت همه جانبه از حوزه صنعت و تولید گفت :تالش
ما در مجموعه بانک سپه بر افزایش رضایت مندی مشتریان نهاده شده است و امیدواریم
با هماهنگی وتالش بیشتر بتوانیم خدمات بهتری را به متقاضیان به ویژه صنعتگران استان
ارائه دهیم .در پایان مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیر امورشعب و معاون اعتبارات بانک
سپه به منظور بررسی تخصصی تر مشکالت واحدهای صنعتی طرف قرارداد این بانک
تشکیل گردد .

سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم روایت زندگی یک زن
پرستار است که با شرایط خاصی با فرزندش زندگی میکند و بنابر
اتفاقات و اشتباهی ماجراهایی برای وی رخ میدهد.
این فیلم در چهارمین هفته اکران خود نزدیک به  205میلیون تومان
فروخته است .بازیگران فیلم عبارتند از باران كوثرى ،رضا بهبودى ،بهار
كاتوزى ،مسعود فروتن ،بابک انصاری ،مهدى حسينى نيا و آيسان حداد.
«نگار»
فیلم«نگار» به کارگردانی رامبد جوان از  15شهریور ماه سال  96در
سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم روایت دختری به نام نگار
است که در خانوادهای نیمه مرفه و اصیل زندگی میکند .پدر او دریک
معامله اقتصادی شکست خورده و با اسلحه خودکشی کرده است .این
تحلیلی است که پلیس اعالم میکند اما نگار باور ندارد.
«نگار»در  9رشته از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر کاندید شد و
کریستف رضایی جایزه بهترین موسیقی را از آن خود کرد.
«نگار»تا کنون 2میلیارد و  600میلیون تومان فروخته است .بازیگران
فیلم عبارتند از نگار جواهریان ،محمدرضا فروتن ،مانی حقیقی ،آتیال
پسیانی ،فریبا کامران ،علیرضا شجاع نوری ،افسانه بایگان ،اشکان
خطیبی و علیرضا آقاخانی.
«ملی و راههای نرفتهاش»
فیلم«ملی و راههای نرفتهاش»به کارگردانی تهمینه میالنی در 20
شهریور ماه سال  96در سینماهای کشور اکران شد .این فیلم روایت
دختر جوان و کمتجربهای است که عاشق جوانی به نام سیامک میشود
و بر خالف میل خانواده ،با او ازدواج میکند.
«ملی و راههای نرفتهاش»تا امروز نزدیک به یک میلیارد و 800
میلیون تومان فروخته است .بازیگران فیلم عبارتند از میالد کی مرام،
ماهور الوند ،السا فیروزآذر ،جمشید هاشمپور ،افسراسدی ،جمشید
جهانزاده ،فرزانه نشاطخواه ،ستاره اسکندری و فلور نظری.
«قهرمانانکوچک»
فیلم«قهرمانان کوچک»به کارگردانی حسین قناعت از  12مهرماه
سال  96در سینماهای کشور اکران شده است.
این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان است داستان چهار کودک و
نوجوان هفت تا یازده سالهی تکواندوکار است که پدرانشان کارگران
یک کارخانه ی تولید لوازم التحریر در شرف تعطیلی هستند .برای
جلوگیری از بیکاری پدرانشان و گیر انداختن قاچاقچیان به تعقیب
آنها میپردازند.
این فیلم تاکنون نزدیک به دو میلیارد فروش داشته است .بازیگران
فیلم عبارتند از برزو ارجمند ،بیژن بنفشه خواه ،بهنوش بختیاری ،آناهیتا
همتی ،ارژنگ امیرفضلی ،نادر سلیمانی ،شهرام قائدی ،عباس محبوب،
یوسف کرمی (قهرمان المپیک در نقش خودش) و افشین سنگ چاپ.
«زرد»
فیلم«زرد» به کارگردانی مصطفی تقیزاده از  12مهرماه سال  96در
سینماهای کشور اکران شده است .این فیلم روایت پنج جوان مخترع
کشور است که پس از اینکه اختراع مهمی را به ثبت میرسانند ،قصد
دارند عازم ایتالیا شوند اما مشکالت یکی پس از دیگری در مقابلشان
قرار میگیرد.
«زرد»تاکنون نزدیک 4میلیارد و 300میلیون تومان فروخته
است .بازیگران فیلم عبارتند از بهرام رادان ،ساره بیات ،شهرام
حقیقتدوست ،بهاره کیانافشار ،مهرداد صدیقیان ،امیرعلی
نبویان و آناهیتا درگاهی.
«ماالریا»
فیلم«ماالریا» به کارگردانی پرویز شهبازی از  12مهرماه سال  96در
گروه آزاد سینماها کشور اکران شد .این فیلم داستان دختر و پسری
است که در تهرانگردیهای خود با مردی برخورد میکنند که مشکلی
دارد ،آنها سعی میکنند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.
«ماالریا» تاکنون  176میلیون تومان فروش داشته است .این فیلم
در سیو چهارمین دوره از جشنواره فجر برنده سیمرغ بلورین بازیگر
نقش مکمل مرد شد و آذرخش فراهانی این جایزه را از آن خود
کرد .همچنین«ماالریا»در جشنوارههای بینالمللی نظیر فیلم ورشو،
اورنبورگ و سانفراسیسکو جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده است.
بازیگران فیلم عبارتند از ساعد سهيلی ،ساغر قناعت ،آذرخش فراهانی
و آزاده نامداری.

دادنامه پرونده کالسه  ۹۵۰۹۹۸۷۴۱۰۳۰۰۳۵۸شعبه  ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
یاسوج تصمیم نهایی شماره  .خواهان اقای سجاد رحمانی فیروز اباد فرزند سیاه بخش
به نشانی استان کهکیلویه و بویر احمد شهرستان بویر احمد یاسوج فیروز اباد ده بز
رگ کد پستی  ۷۵۹۱۱۷۵۶۹۸ش ت  ۰۹۱۷۳۴۱۷۹۰۸خواندگان  .۱اقای جنگی شهرستان
زهی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان  .۲اقای محسن اذریان فرزند علی ضامن به
نشانی استان کهگیلویه و بویر احمد شهرستان بویر احمد یاسوج اداره اوقاف گلستان
. ۹خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  .رای دادگاه .در خصوص دادخواست اقای سجاد
رحمانی فیروز اباد فرزند سیاه بخش به طرفیت اقایان  .۱محسن اذریان فرزند علی ضامن
. ۲جنگی شهرستان زهی فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه
خودروی وانت نیسان ابی رنگ مدل  ۱۳۸۴شماره موتور  ۳۰۵۱۸۰وشماره شاسی ۲۷۳۸
و شماره ۱۴۹ج  ۹۰-۶۸بدین شرح خالصه که خواهان اظهار داشته که خودرو موصوف را از
خوانده ردیف اول خریداری نموده و خودرو به نام خوانده ردیف دوم است  .برگ سبز وسند
مفقود شده و حال درخواست صدور حکم الزام به انتقال سند را دارد .خوانده ردیف یکم
در جلسه حاظر و خالصتا اظهار داشته خودرو را از شخصی به نام اقای مصطفی دلباز خون
خریداری کرده است و با انتقال سند مخالفتی نداردهمچنین رونوشت قرارداد مربوطه را
ارایه داده استد.با بررسی پرونده دادخواستی تقدیمی اظهارات خواهان اوراق پیوست از
جمله قرارداد  ۱۴/۵/۹۵مابین خواهان وخوانده ردیف یکم قرارداد  ۲۴/۲/۱۳۹۳بین خوانده
ردیف یکم و ا قای مصطفی دلباز خون و اظهارات خوانده ردیف یکم و نظر به دادنامه
 ۹۶.۰۳۲شعبه هفتم دادگاه محترم تجدید نظر و ارشاد توسط ایشان بدین توضیح که تنظیم
سند اموال دارای سند در عقد بیع از ملزومات و لوازم عرفی بیع می باشد و با احراز وقوع
عقد بیع فروشنده و شخص مالک سند ملزم به انتقال سند میباشد از طرفی خوانده ردیف
یکم دعوی را پذیرفته و خوانده ردیف دوم در دادگاه حاظر نگردید و الیحه دفاعی نیز
نفرستاده است از این رو دادگاه دعوی خواهان را وارد مستندا به موارد ۲۲۰؛۲۱۹؛ و۱۲۸۴
قانون مدنی و موارد  ۱۹۸و ۵۱۵و ۵۱۹قانون ائین دادرسی مدنی حکم به الف .محکومیت
خواندگان به انتقال سند خودرو موضوع خواسته در حق خوهان که با توجه به مالکیت
سند رسمی حکم نسبت به خوانده ردیف یکم صرفا اعالمی می باشد ب.خوانده ردیف یکم
باب تسبیت به پر داخت خسارت دادرسی حسب تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم می
نماید حکم صادر شده در حق خوانده ردیف یکم حضوری و در خصوص خوانده ردیف دوم
غیابی ظرف  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه مبباشد .حکم حضوری ظرف
 ۲۰روز پس از ابالغ و حکم غیابی ظرف  ۲۰روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر
در دادگاه تجدید نظر استان کهگلویه و بویر احمد می باشد .ایمان احمدی دادرس شعبه
سوم حقوقی دادگاه عمومی یاسوج
آگهی مزایده مال غیرمنقول
بانک قوامین شعبه مرکزی یاسوج به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500252وبه استناد
سند رهنی شماره 1394/12/25-6628تنظیمی دفترخانه اسنادرسمی شماره47یاسوج
جهت وصول طلب خود به مبلغ 1514030000ریال وخسارت تاخیر متعلقه تا روز وصول
علیه خانم ها مهرناز حقگو وشوکت شایسته اقدام به صدور اجرائیه نموده که پس
از تشکیل پرونده به کالسه فوق وادامه عملیات اجرائی برابر مقررات آئین نامه اجرای
مفاد اسنادرسمی وبه علت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار وبه درخواست بستانکار
(وارده به شماره)96/7/5-960002679مورد وثیقه عبارتست از ششدانگ پالک ثبتی

هادی مرزبان قصد دارد در سال  ۹۷در مقام کارگردان  ۲نمایش «آمیز
قلمدون» و «دکتر نون» را به صحنه ببرد.
به گزارش مهر ،هادی مرزبان کارگردان تئاتر که در سال جاری نمایش «بنگاه
تئاترال» را در تماشاخانه سنگلج به صحنه برد ،درباره فعالیتهای جدید خود
به مهر گفت« :قصد دارم در سال آینده  ۲نمایشنامه را که مدتها است به اجرای آنها
فکر میکنم ،به صحنه ببرم ».وی با اشاره به اینکه ابتدا قصد داشته فروردین ماه سال
 ۹۷نمایش «آمیز قلمدون» نوشته استاد اکبر رادی را به صحنه ببرد ،یادآور شد۲۰« :
سال پیش نمایش «آمیز قلمدون» را با حضور بازیگرانی چون ایرج راد ،فرزانه کابلی
و سحر زکریا به صحنه بردم و فکر میکنم که این نمایشنامه حرفهایی برای نسل
جدید دارد .از این رو قصد دارم با نگاه جدید نمایشنامه «آمیز قلمدون» را سال آینده
در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کنم».
این هنرمند عرصه تئاتر که سال ها است قصد اجرای نمایشنامه «دکتر نون» را دارد،
اظهار کرد« :قرار است نمایشنامه «دکتر نون» را هم بعد از ماه محرم سال  ۹۷در سالن
اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم».
مرزبان در پایان تأکید کرد« :البته قرار بود که نمایش «دکتر نون» در تاالر وحدت
اجرا شود ولی تا این مدیریت بنیاد رودکی ادامه دارد ،به تاالر وحدت نمیروم و اثری
را در آنجا اجرا نخواهم کرد».

«اسرافیل» باالخره آخر آذر اکران میشود

فیلمسینمایی«اسرافیل»بهکارگردانیآیداپناهندهوتهیهکنندگیمستانه
مهاجر ،باالخره از پایان آذرماه اکران میشود.
به گزارش مشاور رسانهای «اسرافیل» ،این فیلم سینمایی از هفته آخر آذرماه اکران
خود را با سینماهای آزاد آغاز خواهد کرد« .اسرافیل» یکی از آثار بخش مسابقه سال
گذشته جشنواره فیلم فجر بود که به دلیل شرایط نابسامان اکران ،تاکنون نتوانسته
است روی پرده برود .پخش «اسرافیل» برعهده موسسه هدایت فیلم است و این
فیلم در یک ماه گذشته ،عالوه بر حضور در جشنوارههای بینالمللی فیلم لندن و
فیلمهای آسیایی هنگ کنگ ،توانست جایزه نتپک را از جشنواره فیلمهای ایرانی
استرالیا به دست آورد .همچنین «اسرافیل» در جشنواره فیلم شید در امریکا ،در سه
بخش بهترین بازیگر زن (هدیه تهرانی) ،بهترین بازیگر مرد (پژمان بازغی) و بهترین
کارگردانی (آیدا پناهنده) کاندید دریافت جایزه شده بود که در نهایت جایزه بهترین
فیلم از نگاه تماشاگران این جشنواره را دریافت کرد .بر اساس این گزارش ،این فیلم
سینمایی درامی درباره چالشها ،نیازهای عاطفی و روابط انسانی است كه فیلمنامه
آن توسط ارسالن امیری و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است .هدیه تهرانی ،مریال
زارعی ،هدی زینالعابدین و پژمان بازغی بازیگران اصلی و على عمرانى ،سهيال رضوى،
پوريا رحيمىسام و سودابه جعفرزاده دیگر بازیگران اسرافیل هستند.

شماره635/821به مساحت عرصه137.8متر مربع واقع در قطعه2بخش 26فارس ثبت
شده ذیل شماره  10897صفحه 364دفتر جلد 72بنام شوکت شایسته ثبت وسند
صادر گردیده به آدرس یاسوج –امامت23پالک 29با حدود اربعه:شماال اول بطول6متر
دیواریست به فضای آزاد باقیمانده اصلی دوم که شرقی است بطول یک متر سوم
بطول1.75متر چهارم که غربی است بطول یک متر هرسه قسمت دیواری است به نورگیر
مشاعی پنجم بطول به طول4.2متر دیواری است به فضای آزاد خانه ساخته شده در
باقیمانده اصلی شرقا:اول بطول8.45متر دیواری است به فضای باقیمانده دوم که جنوبی
است بطول2.5متر سوم بطول یک متر چهارم که شمالی است بطول2.5متر هرسه قسمت
دیواری است به نورگیر مشاعی پنجم بطول1.4متر دیواری است به فضای باقیمانده ششم
که جنوبی است بطول 2.45متر دیواری است به راه پله مشاعی هفتم بطول1.35متر درب
ورود است به راه پله مزبور جنوبا:اول بطول 2.25متر دیواری وپنجره است به فضای پشت
بام پالک تحتانی دوم که غربی است بطول یک متر سوم بطول 3.5متر چهارم که شرقی
است بطول یک متر هرسه قسمت دیواری است به نروگیر مشاعی پنجم بطول 3.8متر
دیوار وپنجره است به فضای پشت بام پالک تحتانی غربا:اول بطول 5.5متر دیواری است
به فضای باقیمانده دوم که شمالی است بطول2.1متر سوم بطول یک متر چهارم که جنوبی
است بطول 2.1متر هرسه قسمت دیواری است به نورگیرمشاعی پنجم بطول 6متر دیواری
است به فضای باقیمانده که طبق نظریه مورخه  96/6/12کارشناسان رسمی دادگستری به
مبلغ 1562710000ریال ارزیابی شده وبرابر گزارش کارشناسی،اعیانی ملک فوق ساختمان
در طبقه دوم با زیربنای137.8متر مربع ودارای عرصه مشترکی به مساحت312متر مربع
که سهم العرصه ملک موردنظر به مساحت156مترمربع از کل عرصه می باشد.ساختمان
دارای اسکلت بنایی مسلح با سقف تیرچه وبلوک می باشد که دارای حیاط مشترک
به مساحت100متر مربع ونمای سنگی وسه اطاق خواب وهال وپذیرایی وآشپزخانه اپن
میباشد.دیوارهای داخلی دارای سفیدکاری وگچبری درسقف انجام گردیده است وملک
دارای وضعیت مطلوب ودرحال حاضر بصورت مسکونی مورد استفاده میباشد.نمای
خارجی ساختمان ونمای حیاط سنگی میباشد وکف حیاط با موزائیک فرش گردیده است.
ضمنا این ملک بنابه اظهارات نماینده بستانکار تا تاریخ 97/5/1در اجاره آقای عوض زاده
می باشد.پالک فوق االشاره ازساعت9الی 12روز دوشنبه مورخ  96/9/13در اداره اجرای
اسناد رسمی یاسوج واقع در خیابان مصلی از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از
مبلغ پایه 1562710000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق
اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی
وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه
های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشروحق مزایده نقدا
وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف باتعطیل رسمی غیرمترقبه گردد،مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.ضمنا برابر نامه
شماره 96/7/20-790اعالمی از طرف بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد هرگونه بیمه ای
میباشد.
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