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خیلی کوتاه

»رنجوسرمستی«رابایکوتکردهاند
جهانگیر الماس��ی بازیگر س��ینما و تلویزیون که نخس��تین 
تجرب��ه کارگردانی خود با عنوان »رنج و سرمس��تی« را در زمان 

مدیریت ش��فیع آقامحمدیان در مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی کس��ب کرده اس��ت درباره سرنوش��ت اکران این فیلم 
س��ینمایی به مهر گفت: ب��ا تغییر مدیریت در مرکز گس��ترش 
س��ینمای مستند و تجربی، نخس��تین فیلم من با عنوان »رنج و 

سرمس��تی« بایکوت شد و اجازه دخالت در امور اکران این فیلم 
سینمایی را ندارم و فرصت گفت وگو نیز فراهم نمی شود. 

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: از همین رو نمی دانم 
سرنوش��ت اکران این فیلم س��ینمایی چه می شود و چه کسانی 

پاس��خگو خواهند ب��ود. نکته قابل تامل این اس��ت که خود من 
ب��ه عنوان صاحب اثر حتی نس��خه ای از »رنج و سرمس��تی« در 
 اختی��ار ندارم و دلیل این همه بی رحمان��ه برخورد کردن را نیز 

نمی دانم.

امسال علی رغم س��ال های گذشته با پایان 
ایام نوروز پخش همه مجموعه های نوروزی گ����زارش

ب��ه پای��ان نرس��ید و تع��دادی از کارهای 
ن��وروزی که به دلیل ماهیت طنزش��ان و تقارن ب��ا ایام فاطمیه، 
دیرتر به پخش رس��یدند، همچنان در آنتن تلویزیون جا ُخش��ک 

کرده اند.
شبکه یک سیما که در ایام نوروز سریال پلیسی »فوق سری«  

کاری از مه��دی فخی��م ز اده را به روی آنتن می ب��رد، با پایان آن، 
یک س��ریال چهار قس��متی خارجی را جایگزین »فوق س��ری« 
کرد. »انریکو ماتئی« محصول س��ال 2009 کش��ور ایتالیاست که 
پخشش از شنبه )15 فروردین ماه( در شبکه اول آغاز شده است.

این مجموعه خارجی هرشب س��اعت 22 و 15 دقیقه روی آنتن 
می رود. 

س��ریال پلیسی »میکائیل« به کارگردانی سیروس مقدم نیز از 

شنبه - 22 فروردین ماه - به روی آنتن شبکه یک می رود.
ش��بکه دو س��یما در ایام نوروز س��ریال جدیدی برای پخش 
نداش��ت و تنها به پخش »کاله قرمزی 94« بس��نده کرد. پخش 
مجموعه »کاله قرمزی« همچنان در ش��بکه دو ادامه دارد. »کاله 
قرم��زی 94« ت��ا روز والدت حضرت زهرا )س( پخش می ش��ود. 
»کاله قرمزی« هر ش��ب ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه دوم به 

روی آنتن می رود و در ساعت 15 روز بعد بازپخش می شود.
همچنین آنونس هایی از یک سریال جدید با عنوان »شهر من 
ش��یراز« در این شبکه دیده می ش��ود که از »پخش به زودی« آن 

خبر می دهد. بنابر این گزارش، پخش س��ریال »در حاش��یه« به 
کارگردانی مهران مدیری که در ایام نوروز از ش��بکه س��ه س��یما 
ب��ه روی آنتن می رف��ت، همچنان در این ش��بکه ادامه دارد. »در 
حاش��یه« پیش از این هر شب ساعت 23 پخش می شد اما از 15 
فروردین ماه هر شب ساعت 20 و 45 دقیقه از شبکه سه به روی 

آنتن می رود.
»خاتون« نیز عنوان سریال جدید شبکه تهران است که در شهر 
اصفهان تصویربرداری ش��ده است. این مجموعه طنز از شنبه )15 

فروردین ماه( از شبکه تهران در حال پخش است. 

دادنامه
پ كالسه: 930502 رأى دادگاه:بموجب كيفرخواست صادره از سوى دادسراى محترم تنكابن،آقاى بهروز 
حمــزه ف محمد متــوارى و مجهول المكان و فعال فاقد مشــخصات ديگر به اتهام ايجــاد مزاحمت تلفنى از طريق 
برقرارى تماس تلفنى مكرر از شــماره تماس 09338402628 به شــماره 09113948922 حســب شكايت 
آقــاى الهيــار راد گودرزى با وكالت آقاى نــادر عليزاده تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته اســت .دادگاه با مالحظه 
اوراق و محتويات پرونده و شــرح شــكايت شــاكى و پرينت شــماره تماس فوق و جوابيه شركت ايرانسل مبنى 
بر معرفى مالك ســيم كارت فرد مزاحم و با عنايت به اين كه متهم با وصف ابالغ از جرايد كثيراالنتشــار حضور 
نيافته و دفاع موثرى بر رد ادعاى شــاكى ابراز ننموده لذا بزهكارى ايشــان را محرز و مســلم تشــخيص داده 
مســتندا به مواد 19 و 641 قانون مجازات اســالمى و رعايت ماده 217 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 
1378 رأى به محكوميت ايشان به تحمل شش ماه حبس تعزيرى و اجراى  مقررات خاص شركت مخابرات صادر 
و اعالم مى نمايد واما در خصوص اتهام ديگر ايشــان داير به توهين  و تهديد به لحاظ فقدان داليل مثبته جرم 
و عدم احراز وقوع جرم مستندا به بند الف از ماده 177 قانون آيين دادرسى كيفرى و رعايت اصل 37 قانون 
اساســى رأى بر برائت ايشــان از بزه انتســابى فوق صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف مهلت ده 
روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس با انقضاى مدت واخواهى ظرف مهلت بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان مازندران(سارى)مى باشد.م/الف3956
رييس شعبه 102 دادگاه جزايى تنكابن-عليزاده

آگهى ابالغ حق واخواهى
بموجب كيفرخواست صادره از دادسراى نوشهرآقاى حميد خراسانى به اتهام نگهدارى 1/5 ليترمشروب 
الكلى خارجى برابرشــماره دادنامه 9309971921302222-93/12/2 به پرداخت 2700000 ريال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محكوم گرديدلذا به جهت متوارى بودن در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گردد 
و ازتاريخ انتشــار ظرف ده روز حق واخواهى دراين دادگاه و از تاريخ انقضاى مهلت فوق ظرف بيســت روز حق 

تجديدنظرخواهى در مركز استان مازندران را دارد.م/الف 3953
رييس دادگاه انقالب اسالمى تنكابن-يزدانى

 
دادنامه

ش پرونــده:7/93/447 ش دادنامــه:583-93/11/29 رأى شــورا:درمورد دادخواســت آقاى مجيد 
غالميان زيدى با وكالت محسن اسفنديارى به طرفيت خوانده آقاى على اصغر حمزه ف محمد به خواسته مطالبه 
مبلــغ 25,000,000 ريال و خســارت تاخير تاديــه و حق الوكاله باتوجه به مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و 
فتوكپــى مصدق چك به شــماره 1448-52516752-93/5/11 و گواهى عدم پرداخــت بانك محال عليه و 
نظربه اين كه خوانده با اطالع از وقت دادرســى در جلســه شــورا حاضر نشد و دفاعى به عمل نياورد اين شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشــخيص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 519و522 آيين دادرسى مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصدوپنجاه هزارريال 
هزينــه دادرســى و پرداخت حق الوكالــه طبق تعرفه و هم چنين به پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ چك 
لغايت زمان اجراى حكم براساس شاخص تورم اعالمى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد. رأى صادره 
غيابى بوده و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه و ســپس ظرف بيست روز پس از آن 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
ش پرونــده:7/93/446 ش دادنامــه:573-93/11/29 رأى شــورا:درمورد دادخواســت آقاى مجيد 
غالميان زيدى با وكالت محســن اسفنديارى به طرفيت خوانده خانم سيده الهام موسوى به خواسته مطالبه مبلغ 
40,000,000 ريال وهزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله باتوجه به مفاد دادخواست تقديمى 
خواهــان و فتوكپى مصدق ســفته به شــماره 546236 و نظربه ايــن كه خوانده با اطالع از وقت دادرســى در 
جلســه شورا حاضر نشــد و دفاعى به عمل نياورد اين شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 
307و309قانون تجارت و 519و522 آيين دادرســى مدنى خوانده را بــه پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت يكصدوپنجاه هزارريال هزينه دادرســى و پرداخت حــق الوكاله طبق تعرفه و 
هم چنين به پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواســت 93/10/4 لغايت زمان اجراى حكم براســاس 
شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد. رأى صادره غيابى بوده و ظرف بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ و احضارمتهم سعيد محمدى زرانچى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد جهت رسيدگى و دفاع 
از كيفرخواســت صادره به شماره 931656-93/9/18 دادســراى تنكابن براى تاريخ 94/2/7 ساعت 9:30 
صبح در پرونده كالســه 930788ب101 تعيين وقت رسيدگى شــده است در اين دادگاه حاضرشويد در غير 

اين صورت دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف4008
 مدير دفتر شعبه 101 دادگاه جزايى تنكابن-ميثاقى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على حسينى موحد(دادخواست و ضمائم)
بدينوســيله بــه آقــاى على حســينى موحــد كه فعــال مجهول المكان مى باشــد  ابــالغ مى گــردد كه آقاى 
ســيدابوالفضل ظهيرى ف ســيدجواد دادخواســتى به خواســته فك پالك اتومبيل پرايد به شماره 832د51-
ايران72 و دستور موقت به طرفيت شما تقديم و پس از ارجاع به اين شعبه به كالسه 930707 ثبت و مطرح 
رســيدگى قرار گرفته اســت و براى روز سه شنبه 94/8/19 ساعت 10:30 وقت رسيدگى تعيين شده است 
لــذا در وقــت مقرر فوق حاضر يا اليحه ارســال يا وكيل خود را معرفى نماييد. در غيــر اين صورت دادگاه غيابا 
رسيدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. چنانچه به نسخه ثانى دادخواست نياز داريد قبل از حلول وقت به 

دفتر شعبه مراجعه و با اعالم آدرس و دادن رسيد دريافت نماييد.م/الف 4009
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى تنكابن-سمائى

آگهى مزايده فروش اموال غيرمنقول نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 930378 اجراى شــعهب ســوم حقوقى دادگاه محمودآباد محكوم عليه شركت 
صنايع چوبى ســپيدار ســبز طبرستان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 5,813,963,509 ريال در حق محكوم له 
بانك ســپه شعبه مركزى آمل و هم چنين محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 275,498,190 ريال نيم 
عشــر دولتــى در حق صندوق دولت كه باتوجه بــه عدم پرداخت دين اموال محكوم عليه به شــرح ذيل توقيف 
گرديده اســتك يك قطعه واقع در روســتاى بوليده روبه روى بلوك زنى جعفرى به مســاحت 3855مترمربع از 
پــالك ثبتــى 139 فرعــى از 25 اصلى بخش 10 ثبت محمودآبــاد به حدود اربعه شــماال 31/35 متر به خيابان 
آســفالته جنوبا به طول 31/25 متر به ملك مجاور شــرقا به طول 124/30 متر به ملك مجاور غربا 122/50 
متر به پالك مجاور ملك فوق قســمتى جهت عبور و مرور شــن ريزى شــده احداث ديوار بلوكى در تمامى حدود 
اربعه به ار تفاع متوسط 3متر مى باشد اجرا گرديد ملك فاقد هرگونه منصوبات آب و برق و گاز مى باشد و هم 
چنين مقدار 2/5 دانگ از عرصه فوق وقف مى باشد . با عنايت به  انجام كارشناسى توسط كارشناس اين اجرا 
مــورد ارزيابــى قرار گرفت كه به ارزش هرمترمربع به مبلــغ 1,000,000 ريال بوده و جمع كل 3/5 دانگ آن 
به مبلغ 250,000,000 ريال برآورد گرديده اســت فلذا نظر به عدم اعتراض ازناحيه طرفين نسبت به نظريه 
كارشناســى اموال توقيفى ازطريق مزايده حضورى در تاريخ 94/2/2ساعت 10 صبح در شعبه سوم حقوقى و 
در صورت نياز در محل اموال توقيف شده  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 
5 روز قبل از مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شعبه ســوم حقوقى دادگسترى محمودآباد مراجعه 
نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . 
هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى و مابقى ثمن ظرف مدت 
يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت كامل 
مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك 
ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا مزايده با 

حضور نماينده محترم دادستان برگزار مى گردد.م/الف
اجراى احكام مدنى شعبه سوم  حقوقى دادگاه محمودآباد

آگهى مزايده نوبت دوم
به حكايت پرونده كالســه 900030 اجراى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و بموجب اجراييه شماره 
9010421227100007 محكوم عليه محسن رضايى محكوم است به پرداخت مبلغ 921,864,185 ريال در 
حــق محكوم له عباس غفوريان با وكالت آقاى بهــرام نيك بخش در اين دادگاه و مبلغ 46,093,209 ريال بابت 
نيم عشــر دولتى در حق صنــدوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف 
يك قطعه زمين به مســاحت 120مترمربــع متعلق به آقاى تقى ابراهيم زاده اندوارى واقع در اراضى ســاحلى 
سياهرودســر كه براســاس مبايعه نامه امالك مورخ 1385/8/25 شــماره پالك ملك 22/25 فرعى از 22/7 
اصلى بخش 11 انتهاى كوچه مابين بهارســتان و ســاحل مهر با حدود اربعه شماال به طول 6متر به حريم قانونى 
دريــاى خــزر و از جنوب به طــول 6متر به ادامه ملك آقاى ابراهيم زاده اندوارى و از شــرق به طول 20متر به 
ادامــه ملــك آقاى ابراهيم زاده انــدوارى و از غرب به طول 20متر به ملك آقــاى ابراهيم زاده اندوارى، ملك 
داراى كاربــرى مســكونى و ملك فاقــد امكانات آب شــرب،برق و گاز مى باشــد و ارزش هرمترمربع ملك فوق 
11,000,000 ريــال و ارزش كل آن 1,320,000,000 ريال برآورد و پس از آن توســط  كارشــناس اين اجرا 
مــورد ارزيابى قــرار گرفته و ارزش كل زميــن فــوق 1,320,000,000 ريال تعيين گرديده،لــذا نظر به عدم 
اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشــناس مــوارد توقيفى ازطريق مزايــده درتاريخ 94/2/14 
ســاعت 11:30صبح درشــعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل به فروش مى رســد . متقاضيان 
شــركت در مزايده مى توانند حداقل پنج روز قبل ازتاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شعبه 
اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . ضمناً مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى آن فى المجلس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى 
مزايــده و عــدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال امــوال صورت خواهد گرفت . 
چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه 

مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگاه محمودآباد

دادنامه
پرونده كالسه: 9309982640401881 شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهريار  دادنامه شماره 
9309972640403209 خواهــان: خانم نرگس پورداخلى فرزند شــعبانعلى به نشــانى شهرســتان شــهريار 
انديشــه فاز 1 بلوار رياست جمهورى پ 12 واحد 9 رفاه 5 خوانده: آقاى داريوش پيكارپرسان فرزند عزيزاله 
به نشــانى مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان خانم نرگس 
پورداخلى فرزند شــعبانعلى به طرفيت خوانده آقاى داريوش پيكار پرســان فرزند عزيز اله به خواســته صدور 
گواهى عدم امكان ســازش به منظور اجراى صيغه طالق با اين توضيح كه خواهان با ارائه ســند نكاحيه مضبوط 
در پرونده اظهار داشــته موكله همســر شــرعى و قانونى خوانده هســتم و از او داراى 2 فرزند بنام 1- زهرا 
2- فاطمه هســتيم  چون خوانده مدت هفت ســال اســت مرا بالتكليف رها كرده و اطالعى از حيات و ممات او 
ندارم و در عسر و حرج بسر مى برم و كليه حق و حقوقم را بذل مى نمايم و آدرسى از خوانده ندارم و خوانده 
دعوى از طريق نشــر آگهى در روزنامه دعوت و ليكن پاســخى به دعوى خواهان نداده اســت و خوانده آدرســى 
از خود اعالم ننموده اســت دادگاه با جرى تشــريفات رســيدگى و بعد از كسب نظريه داوران كه انصراف زوجه 
از درخواســتش ممكن نگرديده و خبرى از همســر او در دسترس نيســت دادگاه دعوى خواهان راوارد و ثابت 
و قانونى تشــخيص و مســتندا به بند 8 عقدنامه و ماده 1130 قانون مدنى گواهى عدم امكان ســازش صادر و 
مقرر مى دارد كه خواهان با مراجعه به يكى از دفاتر مخصوص ثبت طالق با داشتن اختيار وكالت حق توكيل به 
غير با بذل كليه حق و حقوق خود به طالق خلع نوبت اول خود را مطلقه نمايد و از جانب زوج قبول بذل نمايد و 
حضانت فرزندان مشــترك بنام هاى 1- زهرا 2- فاطمه با حضور بعدى پدر با خواهان دعوى خواهد بود زوجه 
حسب نظريه پزشكى قانونى به شماره 19008/93/م/1/17 حامله نيست. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز ديگر پس از انقضاء مهلت ياد شده قابل اعتراض 

و تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.م الف/6963
رئيس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهريار

دادنامه
پرونده كالسه: 9109988374200626 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9109978371300950 شــاكى: آقاى مهدى عباسى به نشانى تويســركان خ وليعصر ك مختارى پ 1 
واحــد 5 متهم: آقاى حامد طاهرآبادى به نشــانى كنگاور بلوار انقــالب روبرو ثبت احوال پ 3362 اتهام: صدور 
چــك بالمحــل راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى حامد طاهرآبادى فرزنــد امامعلى مبنى بر صدور يك فقره چك 
بالمحل به مبلغ يكصد ميليون ريال موضوع كيفرخواست صادر شده از ناحيه دادسراى محترم عمومى و انقالب 
كنــگاور و بــا توجه به محتويات اوراق پرونده از جمله شــكايت شــاكى آقاى مهدى عباســى فرزنــد محمدرضا و 
گواهينامه عدم پرداخت بانك مربوطه و اينكه نامبرده در داســرا و دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز 
ارســال نداشته اســت لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به ايشان را محرز و مسلم دانسته و به استناد بند ج ماده 
7 قانون صدور چك اصالحى ســال 82 نامبرده را به عالوه به ممنوعيت از داشــتن دســته چك به مدت دو سال 
بــه تحمل يك ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايــد و اين راى غيابى بوده و ظــرف ده روز پس از ابالغ واقعى 
قابــل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از آن ظرف بيســت روز قابل اعتــراض در دادگاه محترم تجديد نظر 

استان كرمانشاه مى باشد.
رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9109988375300479 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9209978371301366 شــاكى: آقاى قاسم اميرحسينى به نشــانى كنگاور شهرك حسن آباد انتهاى 
كوچه آناهيتا 10 متهم: آقاى هاشــم لشــگرى به نشانى اتهام: تهديد با چاقو راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى 
هاشم لشگرى فرزند مراد مبنى بر تهديد با چاقو نسبت به شاكى آقاى قاسم اميرحسينى فرزند رسول موضوع 
كيفرخواست صادر شده از ناحيه دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه به مندرجات اوراق پرونده از 
جمله شكايت شاكى و موادى اظهارات گواهان و اينكه نامبرده در دادگاه و دادسرا حضور نيافته و اليحه دفاعيه 
اى نيز ارســال نداشــته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به ايشان را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 
617 قانون مجازات اسالمى سابق و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 92/2/1 وى را به تحمل شش ماه 
حبس تعزيرى و تحمل هفتاد ضربه شــالق تعزيرى محكوم مى نمايد و شــالق مذكور در محل واحد اجراى احكام 
دادســراى محترم كنگاور و بر نواحى مجاز بدن ايشــان و به صورت متوسط نواخته خواهد شد و اين راى غيابى 
بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از آن ظرف بيســت روز قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9009988375301273 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9009978371301110 شــاكى: آقاى باباعلى اشــرفى به نشــانى كنگاور روســتاى فش متهم: آقاى 
جمشــيد يادگارى به نشانى مجهول المكان اتهام: سرقت مســتوجب تعزيرى راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى 
جمشــيد يادگارى فرزند حســين جان مبنى بر ســرقت اموال (جيب برى) متعلق به شــاكى آقاى باباعلى اشرفى  
فرزند لطفعلى موضوع كيفرخواســت صادر شــده از ناحيه دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه به 
مندرجات اوراق پرونده از جمله شكايت شاكى و موادى اظهارات گواه و ساير قراين موجود در پرونده و اينكه 
وى در دادسرا حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نداشته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به ايشان 
را محرز و مســلم دانســته و به اســتناد ماده 657 قانون مجازات اســالمى نامبرده را به تحمل دو ســال حبس 
تعزيرى و تحمل 50 ضربه شــالق تعزيرى محكوم مى نمايد و به اســتناد ماده 667 همان قانون مشاراليه مكلف 
به رد مال مسروقه در حق شاكى مى باشد و شالق مذكور به استناد ماده 290 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى در محل واحد اجراى احكام دادســراى محترم كنگاور و بر نواحى مجاز بدن وى 
نواخته خواهد شد و اين راى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
دادرس دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه: 9209988375301215 شــعبه 101 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9309978371300790 شكات: 1- دادســتان 2- خانم بدرى خزائى به نشانى كنگاور ميدان سكه 
متهــم آقاى نبى خزائى به نشــانى كنگاور خلجرود اتهام: تصرف عدوانــى راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى نبى 
اله خزايى فرزند فرج اله مبنى بر تصرف عدوانى يك اصله درخت گردوى متعلق به شــاكيه خانم بدرى خزايى 
فرزند صحبت اله موضوع كيفرخواســت صادر شــده از ناحيه دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه 
به محتويات اوراق پرونده از جمله شــكايت شــاكيه و تحقيقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامى و مفاد نظريه 
كارشناســى مربوط و ســاير قرائن موجود در پرونده و دفاع غير موثر وى در دادســرا و اينكه ايشــان دردادگاه 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارســال نداشــته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به وى را محز و مسلم 
دانســته و به اســتناد ماده 690 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392/2/1 نامبــرده را عــالوه بر رفع تصرف عدوانى از درخت مذكور به تحمل چهار ماه حبس تعزيرى محكوم 
مى نمايد و اين راى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از 

آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محسن حاجيلو شايگان داراى شناسنامه شماره 12509 به شرح دادخواست به كالسه 3/963/94- 
الــف از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهراء بهارى به 
شناســنامه 16 تاريــخ 1391/4/21در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- عليرضا حاجيلو شــايگان ش.ش 26194 پسر متوفى 2- مرتضى حاجيلو شايگان ش.ش 
3120 پســر متوفى 3- محمد حاجيلو شــايگان ش.ش 1635 پسر متوفى 4- محســن حاجيلو شايگان ش.ش 
12509 پســر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/43
رئيس شعبه 963 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى ابالغ اجرائيه
بموجــب پرونــده اجرايــى 9300600 آقــاى رحيــم هاشــمى جهــت وصــول يك فقــره چك به شــماره 
1432/268303/55 بر عهده بانك كشاورزى به مبلغ 160/000/000 ريال عليه آقاى جواد نجاتى اجرائيه 
صادر نموده و به دليل عدم شناســايى مديون در آدرس مندرج در ســند مستنداً به ماده 18 آئين نامه اجرايى 
مراتب يك نوبت در روزنامه منتشــر و به منزله ابالغ اجرائيه به مديونين مى باشــد بديهى است ظرف 10 روز 

پس از انتشار آگهى عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مياندوآب

آگهى ابالغ اجرائيه
در پرونده اجرائى 930548 صادره از شــعبه نوزدهم محكوم عليه زهرا صدفى محكومســت به پرداخت 
مبلغ 98900000 ريال بابت جمع محكوم به و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 92/9/12 لغايت زمان اجرا طبق 
شــاخص تــورم محكوم به در حق  محكوم لــه بانك انصار و پرداخــت مبلغ 4500000 ريال بابــت هزينه اجرا 
در حــق دولــت بنابراين با توجه به مجهــول المكان بودن اقامتگاه محكوم عليــه در اجرايى ماده 9 قانون اجراى 
احــكام مدنــى مفاد اجرائيه يــك نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118 و 119 قانون ياد شــده آگهى و به نامبرده 
ابــالغ مى گردد تا ظرف ده روز از تاريخ انتشــار آگهى ، مفاد و موضوع اجرائيــه را اجراء نمايد واال اجراى احكام 
مدنــى نســبت به اجراى حكم ووصول هزينه اجــرا اقدام مى نمايد در اين صورت بــراى ادامه عمليات اجرايى 
به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد شــد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به اين اجرا 

اعالم نمايد. م الف/179
دادورز اجراى احكام شعبه 19 دادگسترى كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه
در پرونده اجرائى 930549 صادره از شــعبه نوزدهم محكوم عليه محمد ويســى محكومست به پرداخت 
مبلــغ 135750000 ريــال بابت جمع محكوم به و خســارت تاخير تاديه از تاريــخ 92/10/6 لغايت زمان اجرا 
طبق شــاخص تورم محكوم به در حق  محكوم له بانك انصار و پرداخت مبلغ 6250000 ريال بابت هزينه اجرا 
در حــق دولــت بنابراين با توجه به مجهــول المكان بودن اقامتگاه محكوم عليــه در اجرايى ماده 9 قانون اجراى 
احــكام مدنــى مفاد اجرائيه يــك نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118 و 119 قانون ياد شــده آگهى و به نامبرده 
ابــالغ مى گردد تا ظرف ده روز از تاريخ انتشــار آگهى ، مفاد و موضوع اجرائيــه را اجراء نمايد واال اجراى احكام 
مدنــى نســبت به اجراى حكم ووصول هزينه اجــرا اقدام مى نمايد در اين صورت بــراى ادامه عمليات اجرايى 
به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد شــد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به اين اجرا 

اعالم نمايد. م الف/176
دادورز اجراى احكام شعبه 19 دادگسترى كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه
به حكايت پرونده كالسه 9309982215300726 وبه موجب دادنامه شماره 9309972215301009 
مورخــه 1393/11/26 صادره از شــعبه ســوم دادگاه عمومــى حقوقى كهريزك محكوم عليه آقاى اكبر ســيف 
محكوم به پرداخت مبلغ 13000000 تومان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 400000 تومان به عنوان هزينه 
دادرســى و مبلغ ــ تومان به عنوان حق الوكاله و مبلغ ــ تومان به عنوان خســارت تاخير تاديه در حق محكوم له 
ـ و همچنين نيم عشــر دولتى با 650000 تومان در حق صندوق  آقــاى غــالم رضا معمارى با وكالت آقاى / خانمـ 
دولت گرديده اســت لذا وفق مقررات مراتب براى يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار درج و محكوم عليه ظرف 
مــدت ده روز پس از نشــر مى¬تواند با حضور در دفتر شــعبه نســبت بــه دريافت اصل بــرگ اجرائيه اقدام 

نمايد. م الف/45
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك

آگهى ابالغ وقت دادخواست و وقت رسيدگى به خانم 1- جميله صمديان 2- شهين خادمى فرزند حسين
 فعال مجهول المكان، آقاى فرهاد زند حميدى دادخواستى به خواسته مطالبه نفقه بطرفيت شما به شوراى 
حــل اختــالف مجتمع امام (ره) كرمانشــاه تقديم داشــته كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 588/93 ثبت و 
جهت رســيدگى مورخه 94/2/23 ســاعت 9/30 صبح تعيين وقت گرديده چون اقامتگاه شــما نامعلوم اســت 
عليهذا حسب تقاضاى خواهان و دستور شورا مستندا به ماده 72 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
روزنامه كثيراالنتشــار آگهى و از شــما دعوت مى شــود جهت دريافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به اين 
دفتر مراجعه و در وقت مقرر براى رســيدگى در اين شــعبه حاضر شويد در صورت عدم حضور تصميم مقتضى 

اتخاذ خواهد گرديد. 
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شــماره 139360316001013938 مــورخ 1393/12/25 هيات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى حوزه ثبت ملك 
كرمانشاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فريده باباجانى فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 
263 صادره از كرمانشــاه در يك باب خانه / به مســاحت 140/80 مترمربع پالك در قســمتى از پالك فرعى از 
باقيمانــده 93 اصلى واقع در بخش يك حومه خريدارى از مالك رســمى خانــم الفت چقا ميرزايى به صورت مع 
الواســطه محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/1/18- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/4- م الف/12/104
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه مهرانه حميدى به اتهام ســرقت به شــماره پرونده 930556 از طرف اين بازپرســى تحت 
تعقيب است و ابالغ احضاريه به  واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى 
ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه 
اول بازپرســى دادســراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 

يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

 
رونوشت آگهى حصروراثت 

آقاى ابوالفضل كامرانى اقدام فرزند اســداله داراى شناســنامه شــماره 419 به شــرح دادخواســت به 
كالســه940003/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان اسداله كامرانى اقدام به شناســنامه شــماره 372 در تاريخ 1393/12/18 در اقامتگاه 
دائمى خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- قاسم كامرانى اقدام فرزند 
اسداله ش ش 39 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن كامرانى اقدام فرزند اسداله ش ش 268 نسبت با متوفى 
فرزند 3- ابوالفضل كامرانى اقدام فرزند اســداله ش ش 419 نســبت با متوفــى فرزند 4- نرجس كامرانى 
اقدام فرزند اســداله ش ش 4899 نســبت با متوفى فرزند 5- حميده كامرانى اقدام فرزند اسداله ش ش 
4854 نسبت با متوفى فرزند 6- مينا كامرانى اقدام فرزند اسداله ش ش 0370645170 نسبت با متوفى 
فرزند 7- معصومه ايزدى فرزند امراله ش ش 137 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   190 شــماره  شناســنامه  داراى  حســن  فرزنــد  زنــد  نرگــس  آقــاى 
كالســه940008/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان بتول زندى به شناسنامه شــماره 0370720830 در تاريخ 93/3/10 در اقامتگاه دائمى 
خــود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- رحيم زنــدى فرزند حاجى ش ش 
423 نســبت متوفى پدر 2- نرگس زند فرزند حســن ش ش 1900 نســبت با متوفى مادر 3- ســعيد حاجى 
آقائى فرزند رضا ش ش 0015405702 نســبت با متوفى زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى مريــم نقــى زاده فرزنــد يوســف داراى شناســنامه شــماره 330 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه940006/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان قربانعلى على زاده به شناسنامه شــماره 712 در تاريخ 1393/11/20 در اقامتگاه دائمى 
خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه على زاده فرزند قربانعلى ش 
ش 628 نســبت بــا متوفى فرزند 2- مرضيه علــى زاده فرزند قربانعلى ش ش 626 نســبت با متوفى فرزند 
3- واحده على زاده فرزند قربانعلى ش ش 0371127841 نسبت با متوفى فرزند 4- مريم نقى زاده فرزند 
يوسف ش ش 330 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   13874 شــماره  شناســنامه  داراى  احمــد  فرزنــد  گلــى  طاهــره  آقــاى 
كالســه940005/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان سيد محمد على شكراللهى به شناسنامه شــماره 14 در تاريخ 1393/11/18 در اقامتگاه 
دائمى خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســيد محمد رضا شكراللهى 
فرزند ســيد محمد على ش ش 0372306799 نســبت با متوفى فرزند 2- فرزانه السادات شكراللهى فرزند 
سيد محمد على ش ش 0370020375 نسبت با متوفى فرزند 3- سيده فاطمه شكراللهى فرزند سيد محمد 
على ش ش 0371269008 نســبت با متوفى فرزند 4- سيده زهرا شكراللهى فرزند سيد محمد على ش ش 
0372306780 نســبت با متوفى فرزند 5- طاهره گلى فرزند احمد ش ش 13874 نســبت با متوفى زوجه. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  بــه شــرح دادخواســت  آقــاى زكيــه نوباغــى فرزنــد اروجعلــى داراى شناســنامه شــماره 998 
كالســه940011/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
است كه شادروان عليرضا شاه بندنجف آبادى به شناسنامه شماره 473 در تاريخ 1393/12/10 در اقامتگاه 
دائمــى خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد اســماعيل شــاه بند 
نجــف آبــادى فرزند عليرضا ش ش 0370869915 نســبت با متوفــى فرزند 2- زكيه نوباغى شــاه بند نجف 
آبادى فرزند اروجعلى ش ش 998 نســبت با متوفى زوجه 3- اســداله شــاه بنده نجف آبادى ش ش يداله ش 
ش 15143 نســبت با متوفى پدر 4- منور نمازيان نجف آبادى فرزند عباس ش ش 20179 نســبت بامتوفى 
مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى حســين اســتاد تقــى زاده فرزنــد علــى داراى شناســنامه شــماره 6 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه940001/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان ذكرى غالمى به شناســنامه شــماره 91 در تاريــخ 1393/9/20 در اقامتــگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حسين اســتاد تقى زاده فرزند على ش 
ش 6 نســبت با متوفى فرزند 2- اعظم اســتاد تقى زاده فرزند على ش ش 16567 نســبت بامتوفى فرزند. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى عبدالعلــى ســلطانى فرزنــد عباســعلى داراى شناســنامه شــماره 662 بــه شــرح دادخواســت به 
كالســه940007/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان عباسعلى ســلطانى به شناسنامه شــماره 257 در تاريخ 1391/11/23 در اقامتگاه دائمى 
خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- عبدالعلى ســلطانى فرزند عباسعلى 
ش ش 662 نســبت بامتوفى فرزند 2- بتول ســلطانى فرزند عباســعلى ش ش 704 نســبت بامتوفى فرزند. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

ام��روزه در ای��ران تلویزی��ون 
ج��ام ج��م

گروه فرهنگ و هنر
موثرترین  و  پرمخاطب تری��ن 
رس��انه کشور اس��ت و همین 
امر اهمیت برنامه س��ازي موث��ر و جذاب را به خوبي 

نشان مي دهد. 
ن��وروزي که گذش��ت مي توانس��ت ب��ه عنوان 
نخس��تین دوره ریاست محمد سرافراز بر رسانه ملي 
یک��ي از ب��ه یادماندني ترین نوروزهاي رس��انه ملي 

باشد.
محمد س��رافراز با آغاز ریاستش بر صدا و سیما 
نش��ان داد که ب��ا تلویزی��ون و علي الخصوص حوزه 
اخبار آن آشنایي و تسلط خوبي دارد. کاهش برخي 
شبکه هاي نه چندان موثر و البته هزینه بر در رادیو و 
تلویزیون و همچنین تالش جهت کاهش هزینه هاي 
ج��اري و تقویت نیروي انس��اني کارآم��د و تغییر و 
تحوالت گسترده و قابل تحسین در بخش های خبری 
صدا و س��یما از جمله اقداماتي است که سرافراز در 

دوره مدیریت خود به خوبي آنها را آغاز نمود.
اما برنامه هاي تفریحي و البته ضعف س��اختاري 
و محتوایي س��ریال هاي نوروزي تلویزیون نشان داد 
ک��ه صدا و س��یما براي رش��د و بالندگي خود دچار 
مشکالتي جدي است که ضرورت بازنگري براي رفع 
این مش��کالت و ریل گذاري صحیح در این رس��انه 
را ضروري مي کن��د. هم این��ک برنامه هاي نوروزي 
تلویزیون به پایان رس��یده اس��ت، اما حاش��یه هاي 
برنامه هاي تلویزیون و به خصوص دو سریال نوروزي 
آن یعني »فوق س��ري« و »در حاش��یه« بر گریبان 

تلویزیون و مدیران آن آویخته است.
»فوق س��ري« سریال نوروزي ش��بکه1 با نامي 
پرطمط��راق و دهان پرکن قرار بود به نحوي مطلوب 
و ج��ذاب مخاطب را ب��ا توانمندي هاي پلیس ایران 
در مقابله ب��ا باندهاي تولید و توزی��ع مواد مخدر و 
قاچاقچیان آش��نا کند. ام��ا گویا نه تنها نتوانس��ته 
در ح��د و قواره مطالبات مخاطب و ش��ان تلویزیون 
حضور یابد بلکه حاش��یه هایي که این سریال بر آن 
دامن زده، توان آن را خواهد داش��ت دامان مدیران 

تلویزیون را نیز بگیرد.

ح��اال و پس از پایان یافتن نمایش این س��ریال 
مصاحبه ه��اي رس��انه اي کارگ��ردان و تهیه کنن��ده 
س��ریال »فوق س��ري« ابهامات جدیدي در خصوص 
جایگاه س��اخت س��ریال و نگاه تلویزیون به محتوا و 
ساختار س��ریال ها را ایجاد کرده است. از سویي در 
چند روز اخیر مهدي فخیم زاده در پاس��خ به برخي 
انتقادات از کیفیت پایین و مش��کالت محتوایي این 
س��ریال، توپ را به زمین مدی��ران پخش تلویزیون 
انداخته و مدعي شده که تلویزیوني ها با سانسورهاي 
متعدد و قیچي کاري سریال او لطمه به این سریال 
زده اند. البته وي قیچي کاري هاي تلویزیون را برخي 
الفاظ زش��ت و زننده عنوان کرده و مدعي شده که 

این سریال دیگر سریال او نیست.
اما از س��وي دیگر حبیب اهلل کاسه س��از یکي از 
دو تهیه کننده این س��ریال که در تیتراژ س��ریال از 
او به عنوان تهیه کننده فاز نخس��ت سریال نام برده 
ش��ده اس��ت طي گفت وگویي با برخي رس��انه ها به 
برخي حواش��ي ایجاد ش��ده براي این سریال اشاره 
کرده اس��ت. تهیه کننده سینما و تلویزیون ایران در 
پی حاش��یه هاي به وجود آمده برای س��ریال »فوق 
س��ری« به کارگردان��ی مهدی فخی��م زاده از جمله 
تفکی��ک س��ریال به دو فاز 1 و 2 و م��واردی از این 
دست توضیحاتی را درباره حواشی تولید این سریال 
تلویزیون��ی و اتفاقاتی که منج��ر به عدم حضور وی 

به عنوان تهیه کننده تا پایان فیلمبرداری این پروژه 
شد ارائه کرده است.

کاسه ساز کلید خوردن این سریال را مربوط به 
زماني دانس��ت که منتظر المهدی، معاونت اجتماعی 
ناجا از او خواسته بود تا با موضوع و محوریت پلیس 
تولید یک س��ریال تلویزیونی آغاز ش��ود و به همین 
منظور طرحی به او ارائه ش��ده است. اما طبق آنچه 
کاسه س��از در این نشس��ت گفته ط��رح او مطلوب 
مهدي فخیم زاده نمي ش��ود و فخیم زاده طرحي یک 
خطي به کاسه س��از مي دهد و جذابیت و شیریني و 
اینکه مي توان��د »جایگاه پلیس را به خوبی در میان 
مردم جامعه ارتقا دهد« عاملي مي ش��ود تا مکتوب 
این طرح در معاونت معاونت اجتماعی ناجا مطرح و 
تصویب شود تا مقدمات تولید سریال »فوق سری« 
فراهم ش��ده و با رایزني و جلس��ه کاسه ساز با شبکه 
س��یما و مدیر گروه فیلم و س��ریال این شبکه یعنی 
س��یفی آزاد طرح به تصویب شبکه مي رسد و کار به 

صورت جدی وارد مرحله پیش تولید شد.
در ادامه مش��کالت مالي پیش آم��ده و توقعات 
و انتظارات موجب توقف هاي چندباره اثر مي ش��ود 
و ش��رایط به گونه اي مي ش��ود که کارگردان سریال 
با تلویزیون ش��رط مي کند که ب��راي ادامه کار دیگر 
حاضر به همکاري با کاسه س��از در مقام تهیه کننده 
نیس��ت و مدیران تلویزیون هم ادام��ه کار را که به 

ادعاي کاسه س��از تنها 15 درصد کار باقي مانده بوده 
اس��ت، به تهیه کنن��ده دیگري یعن��ي آقاي رضوی 

مي سپرند.
ای��ن تهیه کننده افزوده اس��ت: وقتی که من در 
یک س��ریال 13 قسمتی 10 قس��مت را به صورت 
کامل تولید کرده ام و چند ماه از وقتم را برای پیش 
تولی��د و کاره��ای جانبی این س��ریال ه��در داده ام 
چگونه ممکن اس��ت که به عنوان تهیه کننده فاز 1 
این س��ریال شناخته شوم؟ این امر با اعتراض جدی 
م��ن به دوس��تان در س��ازمان صدا و س��یما مواجه 
ش��د که آن ها در نهایت پاس��خ دادند به اصرار آقای 

فخیم زاده این حرکت صورت گرفته است.
نکته جالب دیگري که کاسه س��از به آن اش��اره 
نموده در مورد اعتراض فخیم زاده به س��ازمان صدا 
و س��یما مبنی بر سانس��ور بخش��ی از سریال »فوق 
سری« است. کاسه ساز اظهار داشته: آقای فخیم زاده 
به کرات در این س��ریال از کلمات رکیک اس��تفاده 
می کردند و این فحاش��ی ها توس��ط مدیران سازمان 
دچار سانس��ور شده اس��ت و مجموع اصالحات این 
سریال از ۶00 دقیقه ای که به سازمان تحویل شده 
است تنها 4 دقیقه بوده و آقای فخیم زاده نمی توانند 
کیفیت پایین سریال را به دلیل سانسور آن بدانند.

اینها تنها بخش��ي از دع��واي حیدري و نعمتي 
است که براي س��ریال نوروزي شبکه یک راه افتاده 
اس��ت که تنها مروري بر مطالب رس��انه ها و رویکرد 
منفي به س��اختار و محتواي این سریال نشانگر آن 
اس��ت که س��اخت چنین آثاري با اشکاالتي جدي 
مواجه است که ضرورت دارد تلویزیون خود را از این 
اش��کاالت پیرایش دهد. مشکل ساختاري براي یک 
اثر تلویزیوني بس��یار تلخ و ناگوار است. اما ناگوارتر 
از آن زماني اس��ت که تلویزیون ایران به عنوان تنها 
رس��انه اي که آنتن پخش ص��دا و تصویر در انحصار 
اوس��ت نتوان��د درون مایه و محتوایي در خور ش��ان 
مخاطب ایران��ي و تلویزیون ایران را که قرار اس��ت 

دانشگاه عمومي باشد، عرضه نماید.
ب��ه راس��تي از اینکه در زیرمجموع��ه تلویزیون 
سریالي س��اخته ش��ود که مدیران پخش تلویزیون 

مجبور ش��وند براي میس��ر ش��دن امکان پخش آن 
از قیچ��ي کاري و ه��رس س��ریال اس��تفاده کنند و 
کارگرداني که اتفاقا کاربلد هم هس��ت ش��انه از زیر 
بار اش��کاالت محتوایي و س��اختاري آن خالي کند، 

چه برداشتي مي توان نمود؟
آیا به راستي برنامه سازي براي تلویزیون اینقدر 
با تساهل و تسامح مواجه شده است که ارائه طرحي 
ی��ک خطي به معاونت اجتماعي ناجا و تلویزیون رخ 
مي دهد. آیا تلویزیون براي تایید س��ریال سیناپسي 
محتوای��ي و روش��ن دریافت نم��وده و چنین اثري 
ضعی��ف ک��ه حت��ي نتوانس��ته پلی��س را مقتدر و 
توانمند نش��ان دهد و بیش��تر فضای��ي بالهت گونه 
ایجاد کرده اس��ت ساخته ش��ده و از آنتن تلویزیون 
پخش مي ش��ود؟ اثري که ب��ا فیلمنامه ای ضعیف و 
ش��خصیت پردازی غیر واقعی دختري جوان چادري 
را به قدري بداخالق نش��ان مي دهد که مخاطره آن 
مي رود که بیننده از چادر به عنوان حجاب برتر زده 
ش��ود، چقدر جاي پخ��ش از تلویزیون دارد و چقدر 

براي چنین صحنه هایي تعقل شده است.
آی��ا نمي ت��وان دلیل چنی��ن مش��کالتي را در 
ساده انگاري و بهره مندي تلویزیون از افراد دم دستي 
و آثار ی��ک خطي که هیچ گاه عم��ق محتوا در آنها 
ایجاد نمي شود و نس��پردن کار به گروه و افرادي از 
جن��اح فرهنگی مومن و عدم ت��الش براي جذب و 

تقویت این دسته از افراد دانست؟
این حاش��یه ها در شرایطي براي این سریال رخ 
داده که »فوق س��ری« ش��بکه یک ب��ا فیلمنامه ای 
ضعی��ف و ش��خصیت پردازی غیر واقع��ی، انتقادات 

بسیاری را به همراه داشته است.
بي ش��ک یکي از بهترین آثار نمایش��ي که در 
س��ال گذش��ته از تلویزیون پخش ش��د، پرده نشین 
بهروز ش��عیبي بود که ب��ه خوب��ي ارزش و جایگاه 
اعتماد به جناح فرهنگي مومن و کارآمد را نشان داد 
و توانس��ت یکي از افتخارات تلویزیون باشد. سریالي 
ش��ریف و دیدني ک��ه هم مخاطب را با ش��یریني و 
لطاف��ت ب��ا خود همراه نم��ود و هم ب��ار آموزندگي 

مناسبي براي بیننده داشت.

تلويزيون در گيرودار دعواي حيدري و نعمتي فوق سري

سریال هایی که در آنتن تلویزیون ماندند

سریال»شهرمنشیراز«
ازشنبهرویآنتنمیرود

مجموعه تلویزیونی »شهر من شیراز« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی محمد بنایی از شنبه 22 فروردین روی آنتن 

شبکه دو می رود.
»شهر من ش��یراز« یک ملودرام اجتماعی خانوادگی 
است که با هنرنمایی زیبا بروفه )نرگس(، مهدی امینی خواه 
)محسن(، پرستو صالحی)عفت(، حسن جوهرچی )عالیی(، 
روش��نک عجمیان )بهاره(، رامیتن خداپناهی )خس��رو(، 
حدی��ث فوالدون��د )فرزان��ه(، فالمک جنیدی )س��میرا(، 
رامین ناصر نصیر )غفار(، زهرا س��عیدی )طلعت(، جمشید 
جهان زاده، فریده دریامج، پروین ملکی، محمد برس��وزیان 

همراه با کالرا کرونا هنرمند ایتالیایی روی آنتن می  رود. 
ای��ن مجموع��ه تلویزیون��ی قص��ه زندگی چه��ار زن 
)زیبا بروفه، پرس��تو صالحی، روش��نک عجمیان و حدیث 
فوالدون��د( را روایت می کند که هر ک��دام به نوعی درگیر 
مسائل خانوادگی و اجتماعی هستند و می کوشند از زیر بار 
مشکالت سربلند بیرون بیایند. این سریال هر شب ساعت 

21:30 از شبکه دو پخش می شود.

دیدارنوروزیباضرغامی
معاون��ان دوره ریاس��ت »س��یدعزت اهلل ضرغامی« بر 
س��ازمان صدا و س��یما به دیدار نوروزی رئیس سابق خود 

رفتند.
ش��ورای معاونین سابق رسانه ملی بعد از ظهر دیروز 
با حض��ور در دفت��ر کار جدید ضرغامی ب��ه عنوان عضو 
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی و ش��ورایعالی فضای مجازی 
ب��ا وی دیدار کردن��د. در این دیدار ک��ه موضوع آن دید 
و بازدی��د نوروزی ب��ود، محم��د س��رافراز )رئیس فعلی 
س��ازمان صدا و سیما(، حس��ن تقدس نژاد )معاون اداری 
مالی(، علی دارابی )معاون سیما(، حجت االسالم موسوی 
مقدم )معاون امور استان ها(، حجت االسالم میرتاج الدینی 
)معاون امور مجلس(، مجید آخوندی )معاون سیاس��ی(، 
لطف اهلل س��یاهکلی )مع��اون فضای مج��ازی(، علی اصغر 
غالمرضایی )معاون آموزش و پژوهش(، عسگری )معاون 
توسعه و فناوری(، بیژن مقدم )مدیرمسئول سابق روزنامه 

جام جم( امیر طالبی و شاکری حضور داشتند.

مهراناحمدیاز»پایتخت«رفت
تصویربرداری س��ری چه��ارم س��ریال »پایتخت« به 
کارگردانی س��یرس مقدم اوایل اردیبهش��ت در ش��یرگاه 

مازندران آغاز می شود.
قرارداد بازیگران اصلی کار منعقد شده است و ترکیب 
این تیم تقریبا همان گروه ثابتی است که در سه مجموعه 
گذشته »پایتخت« حضور داشته اند؛ البته در سری جدید 

مهران احمدی حضور نخواهد داشت.
روابط عمومی ش��بکه اول با اع��الم خبر باال در ادامه 
آورده است: »پایتخت 4« هم اکنون در مرحله پیش تولید 
به س��ر می برد و تا چند روز آینده تس��ت گریم بازیگران 
پای��ان می یابد و به طور رس��می تصویرب��رداری از اوایل 

اردیبهشت کلید خواهد خورد.


