
گفتـمان4 شنبه  16 تیر 1397  شماره 4784 

شركت تعاونى كاوشگران سبز هادى 
آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم

از اعضاى محترم شــركت تعاونى كاوشــگران سبز هادى به شماره ثبت 
1421 و شناســه ملــى 14004199526 دعوت مى شــود تــا در مجمع 
عمومــى فوق العاده نوبت ســوم كه در ســاعت 17 روز پنج شــنبه مورخ 
1397/4/28 كه در محل گيالوند اداره جهاد كشاورزى سالن اجتماعات 
جهاد كشاورزى تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند. توجه: در صورتيكه 
هــر يــك از اعضــا نتواند در مجمــع عمومى فــوق حضور يابد مــى تواند 
اســتفاده ازحق راى خود را براى حضــور و اعمال در مجمع عمومى به يك 
نماينده تام االختيار واگذار كند. تعداد آراء وكالتى هر عضو حداكثر ســه 
راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود و در اين صورت تاييد 
نمايندگــى تــام االختيار بــا حداقل يك نفر بازرس يــا دو نفر عضو هيات 
مديره تعاونى خواهد بود بدين منظور عضو متقاضى اعطاى نمايندگى بايد 
حداكثر ظرف مدت 7 روز از انتشــار اين آگهى بــه همراه نماينده خود و 
با در دســت داشــتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناســايى 
معتبر در محل دفتر شــركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت طرفين 
، عضويــت متقاضى و اهليت نماينده ، برگه نمايندگى مربوط توســط مقام 

مذكور تاييد و ورقه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد. 
دســتور جلســه: 1- طرح و تصويب اساســنامه جديد منطبــق با قانون 
بخش تعاون 2- اصالح آدرس و كدپســتى شركت تعاونى (اصالح ماده 6 

اساسنامه) م الف/5275
شركت تعاونى كاوشگران سبز هادى

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شــماره 139760329012000801هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمســار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض خانم معصومه فريقى فرزند باقر به شــماره شناســنامه 2374صادره ازمشهد در ششدانگ عرصه و 
اعيان يك باب انبارى به مساحت 193/33  متر مربع پالك28 فرعى از2-اصلى مفروز و مجزا شده از پالك28 
فرعــى از 2- اصلــى قطعه واقع درقلعه نو خريدارى از مالك رســمى موروثى باقر فريقى محرز گرديده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت 
دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 323
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/4/2

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/4/16
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابــر راى شــماره 139760329012001104 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمســار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آقاى ســعيد غنى زاده فرزند رضا به شــماره شناســنامه 479 صادره از ســمنان در ششدانگ اعيان 
يك واحد دامدارى و باغ مشــجر با حق اســتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شــدن آن  به مســاحت 
2431/83  متر مربع پالك  فرعى از 14- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك فرعى از 14- اصلى قطعه واقع 
در منگر خريدارى از مالك رســمى آقاى تقى نظرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 403
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/16 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/30                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب ساختمان به پالك 5218- فرعى از پالك 221- اصلى 
واقع در هفشــجان به نام آقاى جاســم رشيدى هفشــجانى فرزند فريدون در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به 
درخواســت مالــك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيــل ماده 13- قانون تعيين 
تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 97/05/20 راس 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار 
مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صوتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست 
بــه مرجع ذيصــالح قضايى تقديم نمايد و در غير ايــن صورت متقاضى ثبت يا نماينــده قانونى وى مى تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد اداره ثبت 

اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار: شنبه 97/04/16

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب ساختمان به پالك 5480- فرعى از پالك 221- اصلى 
واقع در هفشــجان به نام آقاى على حق شــناس فرزند نجفقلى در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست 
مالك و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 97/06/10 راس ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صوتمجلس تحديد تا ســى روز پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به 

اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار: شنبه 97/04/16

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانم صفورا نظرى (وكالتا/ اصالتا) و غيره فرزند ســلطانعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1001- اصلى واقع در بخش يك- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 5785- ز مورخ 97/4/5 
طبــق وكالتنامه شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويــش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق 
و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 
1397/5/3 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/4/16- م الف/663
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم على بردبار (وكالتا/ اصالتا) ... فرزند غالمحسين احدى از مالكين مشاعى پالك 11 فرعى 
1210 اصلى واقع در بخش يك- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 5721- ز مورخ 97/4/4 
طبــق وكالتنامه شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويــش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده18  آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق 
و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 
1397/5/3 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/4/16- م الف/664
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم فاطمه پودنيه (وكالتا/ اصالتا) ... فرزند ميرحسين احدى از مالكين مشاعى پالك 1/25 
اصلى واقع در بخش 2- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 5501- ز مورخ 97/4/4 طبق 
وكالتنامه شماره ... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده18  
آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى 
در ايــن ملــك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 
1397/4/27 در ايــن اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تــا با حضور و نظارت آنان عمل 
افــراز برابــر مقررات صــورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضــور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ 

انتشار: 1397/4/16- م الف/665
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / افشين علمى (اصالتا) ... فرزند مهدى احدى از مالكين مشاعى پالك 991 فرعى از يك اصلى 
واقع در بخش 2- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 5770- ز مورخ 97/4/5 طبق وكالتنامه 
شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر 
مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يــا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبــح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره و يا 
در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 

يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/16- م الف/658
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى موســى مير (وكالتا) از طرف قربان لوازى فرزند غالم احدى از مالكين مشــاعى پالك يك فرعى 
از 942 اصلى واقع در بخش يك- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 5752- ز مورخ 97/4/4 
طبق وكالتنامه شماره 114994-97/4/3 دفترخانه شماره 13 زابل تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش 
را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و 
در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســاير 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 1397/5/3 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با 
حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/16- م الف/655
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى محمد (وكالتا) اكبرى شاهرودى فرزند عباس احدى از مالكين مشاعى پالك 1/200 اصلى واقع 
در بخش 2- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 5720- ز مورخ 97/4/4 طبق وكالتنامه شماره 
139431150268000059 دفترخانه شــماره 64 مشهد تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك 
مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده18  آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع 
و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح 
روز ... مورخه 1397/5/3 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت 
آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1397/4/16- م الف/656
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

گهــى موضــوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139660316001007031 مورخه 1396/12/12 هيات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى حوزه ثبت ملك 
كرمانشــاه ناحيه يك تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى اعيــان آقاى /خانم محمد حيــدرى مقدم فرزند نمام 
بشــماره شناسنامه 247 صادره از كرمانشاه در ششــدانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك 
1623 فرعــى از اصلــى 12 و 56 بــا عرصه موقوفه واقع در 22 بهمن چهارراه ســى مترى دوم كوى 116محرز 
گرديــده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز بنام مالــك عرصه اداره كل 
اوقاف و امور خيريه اســتان كرمانشــاه آگهى مى شــود 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/16- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/1- م 

الف/3507
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى دعوت افراز
چون آقاى غالمعلى مرادقلى فرزند عوض از مالكين مشاعى پالك 1677-1 اصلى واقع در بخش 
1 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 5772-ز مورخ 97/4/5 تقاضاى افراز سهمى 
خود را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد 
و آدرس آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا 
آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز 
دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 1397/5/3 در اين اداره حضور بهم رسانند 
تــا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صــورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از 

انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 97/4/16- م الف/657
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم مدينه پاينده عبدالرزاق ، بهزاد ، 
رضا ، مهناز ، شهناز ،حمزه همگى ملك طايفه عطالو، غالم حسين حقانى ، حميد آقازمانى

خواهــان آقاى / خانم محمد روشــن دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى / خانم مدينه پاينده 
عبدالــرزاق ، بهــزاد ، رضا ، مهناز ، شــهناز ،حمزه همگى ملك طايفه عطالو ، غالم حســين حقانى ، حميد 
آقا زمانى به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9709982210300039 شــعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/5/15 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/436
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رضا حاتمى فرزند
خواهــان آقاى / خانم محمد ابراهيم بخيتارى خواه دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم 
رضا حاتمى به خواســته اخذ صورتمجلس تفكيكى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982210300750 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
ثبــت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/14 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/437
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم فرشــته ، عباس ، مصطفى ، شهناز 
همگى جعفر محمدى مجهول المكان 

خواهان آقاى / خانم على اصغر روشــنفكر دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فرشته ، 
عباس ، مصطفى ، شــهناز همگى جعفر محمدى مجهول المكان به خواســته ابطال تقسيم نامه مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982210300315 شعبه سوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/14 ساعت 10/00 
تعييــن كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مــى گردد تا خوانده ظرف يك هفته پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد . م الف/438
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211600550 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 
جزايى ســابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700416 ، شاكى: آقاى مرتضى ابوطالبى فرزند 
على اكبر به نشــانى تهران خ شــريعتى باالتر از ميرداماد انتهاى بهشت 1 پ 17 واحد 4 ، متهم: آقاى 
حســين مفتاحى به نشانى تهران مسعوديه ك ايل خانى پ 92- اتهام ها:1- مزاحمت ملكى 2- تجاوز 
به حريم شــخصى (راى دادگاه) در اين پرونده حســين مفتاحى كه مشخصات ديگرى از وى در پرونده 
منعكس نمى باشــد متهم اســت بــه ورود به عنف به داخــل محوطه ويالى متعلق به شــاكى به هويت 
مرتضــى ابوطالبى به شــرح منــدرج در پرونده دادگاه با عنايــت به گزارش مرجع انتظامى و شــكايت 
شــاكى خصوصى و تحقيقات محلى صورت گرفته و اظهارات گواه تعرفه شــده و صورتجلســه مربوط به 
اســتخراج محتويات تصوير ضبط شده توسط دوربين منصوبه در محل و كيفرخواست اصدارى و اينكه 
متهم با وصف احضار از طريق جرائد حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال نكرده اســت و ساير امارات 
و قرائن انتســاب بزه معنونه به مشــاراليه را محرز دانســته و مستندا به ماده 694 از قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل شــش ماه حبس محكوم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر اســتان تهران مى باشــد. 

م الف/443
دادرس على البدل محاكم دماوند

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامــه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139760316014000578 مورخه 97/2/31 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك كرمانشــاه ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كورش بيگى به شناســنامه شماره 
24 كدملى 3257558392 صادره كرمانشــاه فرزند على حســن در ششــدانگ يكباب ســاختمان به 
مســاحت 32/24 مترمربع پالك شــماره 3264 فرعى از 11 و 19 اصلى واقع در كرمانشاه بخش سه 
حومه حوزه ثبت ملك كرمانشــاه ناحيه دو آدرس كرمانشــاه چمن خيابان 20 مترى سر كوى چهارم و با 
كسر مالكيت ازمالكان رسمى آقايان حاج حسين رفيعى و حاج محمد على عباس زاده و حاج باقر بعليك 
و حاج محمد حســين بعليك و حاج غالم عباســيى صابونى و حاج على روشــن روانى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض دادخواســت 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: 97/4/16- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/31
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى احضار متهم  آقاى حسين شاه محمدى
بدين وسيله به جنابعالى ابالغ ميگردد آقاى رمان اكبرى شكايتى عليه شما مبنى بر ايراد صدمه 
بدنى عمدى مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى وانقالب دماوند 
به كالسه 960890 ثبت و تحت رسيدگى است بنا بر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان 
بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت دفاع از اتهام انتســابى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت 
يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع جلب خواهيد شد. م الف/439
داديار شعبه چهارم دادسراى دماوند

آگهى احضار متهم  آقاى ناصر سنجانكى
بدين وســيله به جنابعالى ابالغ ميگردد خانم ســاناز على كاشى شكايتى عليه شما مبنى بر ترك 
انفاق مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه چهارم داديارى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالسه 970274 ثبت و تحت رسيدگى است بنا بر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان 
بودن شــما با اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك 
ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع جلب خواهيد شد. م الف/440
داديار شعبه چهارم دادسراى دماوند

آگهى احضار متهم رضا درويشى 
بدينوســيله بــه جناب عالى ابــالغ مى گردد آقاى عليرضا خندابى شــكايتى عليه شــما مبنى بر 
كالهبــردارى مطــرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه اول بازپرســى دادســراى عمومــى و انقالب 
دماوند به كالســه 970146 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنا به اعالن و درخواســت شاكى به لحاظ 
مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف 
مهلــت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه حاضر شــويد . ضمن اعــالن آدرس جديد خود از 
موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد . در صورت عدم حضور به موقــع اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد . م الف /441 
 بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9509982211601498 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند 
(102 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9609972210701587 ، متهــم: آقاى مهدى نوريان 
فرزند على شــاه به نشانى شمال بيجار روســتاى تبرقاچ ، اتهام: رانندگى بدون پروانه رسمى (راى 
دادگاه) در خصــوص اتهــام آقاى محمد نوريانى فرزند على شــاه دائر بر رانندگــى فاقد گواهينامه 
نظر به گزارش مرجع انتظامى و كيفرخواســت دادســتان محترم و تحقيقات به عمل آمده و اظهارات 
و اقارير متهم در دادســرا و عدم حضور متهم در دادگاه و ســاير قرائن و امارات موجود ، بزهكارى 
متهم مذكور محرز و مســلم اســت لذا مســتندا به ماده 723 از قانون مذكور قســمت تعزيرات و 
مــاده 3 از قانون وصول برخى از درآمدهــاى دولت و مصرف آن در موارد معين و جدول 16 قانون 
بودجه ســال 1396 متهم موصوف را به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف 
بيســت روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر اســتان تهران 

مى باشد. م الف/442
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

آآگهى دعوت به رسيدگى
در خصــوص پرونده كالســه 9609988316000336 شــعبه شــانزدهم دادگاه تجديدنظر 
كرمانشــاه بــه تجديدنظر خوانده آقاى مهران حســينى به علــت مجهول المكان بودن مشــاراليه به 
اتهــام كالهبردارى به تجديدنظر خواهى آقاى يزدان گچى فرزند على اكبر وقت رســيدگى به تاريخ 
1397/6/10 ساعت 9 صبح را طبق ماده 174 ق ا د ك اعالم مى نمايد تا در وقت مذكور در شعبه 
شــانزدهم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه واقع  در بلوار شهيد بهشتى حاضر و وكيل به دادگاه معرفى 
نمايد اين آگهى در يك نوبت منتشر و در صورت عدم حضور تجديدنظر خوانده طبق مقررات قانونى 

تصميم شايسته ازناحيه هيات دادگاه اتخاذ خواهد كردند. 
مدير دفتر شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عرفان زنگنه فرزند هوشنگ
خواهان خانم ســهيل زارعى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى عرفان زنگنه به خواســته 
تــرك انفاق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988322600001 
شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/6/27 ســاعت 9/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/12/420
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

تصميم دادگاه
در خصــوص گزارش مامورين عليه آقاى عباس ســليمى دمنه فرزند رضا دائر بر قاچاق تعداد 
163 عدد رســيور ماهواره كه به كالســه 970382 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور ثبت و 
براى مورخه 1397/5/22 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب ســال 92 و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا متهم پس از نشر آگهى تا اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت نمايد 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود. 
مدير دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ميالد اميرى فرزند يداله
خواهــان آقــاى / خانم فراصــت شــاطرآبادى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى / خانم 
ميــالد اميــرى بــه خواســته تصــادف مطرح كه بــه اين شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده كالســه 
9509988328801072 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/27 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/419
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حيدر مراد چراغى فرزند عليمضرب 
و جرح خانوادگى

مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988328701087 شعبه 103 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/27 
ســاعت 8/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
بــه علت مجهــول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهــان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/421
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

تروریس��تی  گروه��ک  بنی��ان  با پرون�����ده خل��ق  مجاهدی��ن  س��ازمان 
ش��یمی درمانی انقالبی دهه ش��صت به قهقرا رفت و 
پس از عملیات مرصاد در صفحات تاریخ ناپدید شد. 
ام��ا ای��ن غ��ده چرکی��ن س��رطانی، چ��ون هویت 
سیاسی اش به عنوان اپوزیسون عمل گرای نظام رنگ 
باخت بود، ت��الش می کرد با انجام کارهای فرهنگی، 
مثل تش��کیل گروه موسیقی، همایش های متعدد در 
کش��ورهای اروپایی، س��اخت برنامه های تلویزیونی، 
ایجاد یک شبکه ۲۴ ساعته ماهواره ای، دوباره حیات 
سیاسی اش پررنگ شود. مریم رجوی برای انجام کار 
فرهنگ��ی در س��طح اروپا و آمریکای ش��مالی اصرار 
فراوانی داش��ت. او اعتقاد داش��ت فعالی��ت مدیایی 
بس��یار موثرتر از حضور در محافل سیاس��ی خواهد 
ب��ود. افراد فع��ال در تلویزی��ون این س��ازمان، بارها 
اعت��راف ب��ه انج��ام فعالی��ت فرهنگی به ج��ای کار 
سیاس��ی کرده اند تا غده س��رطانی این سازمان را با 
فاصله گرفتن از دهه ش��صت دوباره احیا کنند. آنان 
اعتقاد داش��تند آلترناتیو سیاس��ی این گروهک، در 
اذه��ان انقالبیون دهه ش��صت و حتی نس��ل س��وم 
انق��الب بس��یار منفور اس��ت و توق��ف فعالیت های 
سیاس��ی عملگرایانه و صبر برای تغییر نسل در ایران 
ب��ار با اتکا به فعالیت رس��انه ای و فرهنگی، بار دیگر 

این گروهک تروریستی را احیا خواهد کرد.
اما در داخل کشور پس از عملیات مرصاد، عده ای 
بی ش��ماری این گروهک تروریس��تی که به صورت 
سیستماتیک تری به انجام امور فرهنگی مشغول بود 
را آنچن��ان جدی نگرفتند. ۱۷۲۰۰ ش��هید ترور، اثر 
محرز و به جا مانده این سازمان تروریستی است، اما 
هیچ نهاد فرهنگی و متولی عملگرایی وجود نداش��ت 
که حداقل چند فیلم سینمایی در مورد جنایات های 
این س��ازمان بسازد و از س��وی دیگر، هر هنرمندی، 
ان��دک تالش فرهنگی در این راس��تا انجام می داد با 
تحکم مدیران باالدس��تی متوقف می شد. دهه هفتاد 
فرصت خوبی برای ساخت آثار سینمایی متعدد درباره 
س��ازمان مجاهدین خلق بود، ام��ا با پیروزی جنبش 
سیاسی دوم خرداد در س��ال ۱۳۷۶، حتی سینمای 
دفاع مقدس متوقف شد و چندین سناریو درباره این 
سازمان، توس��ط مدیران آن دهه رد و متوقف شد و 
با ش��عار " نباید این گروهک تروریستی را در اذهان 
عمومی یادآوری کرد" در مقابل هر سناریو سینمایی 
داستانی با موضوع سازمان مجاهدین خلق ایستادگی 
می ش��د. در این مجال با بررسی آثاری که درباره این 
گروهک تروریس��تی س��اخته ش��ده، به تقابل اندک 
فرهنگی در مقابل هجمه هایی مدیایی و مستمر این 

سازمان خواهیم پرداخت.

فیلم توهم ۱۳۶۴
سعید حاجی میری با تالش گسترده ای، با وجود 
موانع سیاسی مدیران سینمایی دهه شصت اقدام به 
س��اخت و تولید فیلم توهم درباره اقدامات سازمانی 
منافقین در دهه ش��صت شمسی کرد. گروه دو نفره 

س��عید حاجی میری و اکبر ثقف��ی از آن طیف های 
انقالبی س��ینما در دهه شصت بودند که دیگر نمونه 
و همتایی برایش��ان نمی توان پیدا کرد. حتی ثقفی و 
حاجی میری ام��روز، هیچ ارتباطی به ثقفی و حاجی 

میری دهه شصت ندارند.
حت��ی یکی از بازیگران نقش های اصلی فیلم نیز، 
هیچ شباهتی به امروزش ندارد. محمدرضا عالی پیام به 
عنوان یک انقالبی دو آتشه، که با شعار اعتالی سینمای 
انقالبی، در س��ال ۱۳۵۸ در جنگ اطهر )محمد علی 
نجفی( حضور پیدا کرد، فعالیتش را در س��ینما ادامه 
داد. عالی پی��ام در این فیلم یکی از نقش های اصلی را 
ایفا می کند. عالی پیام در س��ریال ماندگار سربداران، 
نقش موذن جامعه س��بزوار را ایفا می کرد. او س��ال ها 
پس از حضور در این فیلم، گرایش��اتی شبیه سازمان 
مجاهدین خلق پیدا کرد و با عنوان " هالو"، اش��عاری 

در مخالفت بنیادین با حاکمیت سرود.
ب��ه همین دلیل او در این فیلم نقش��ی را ایفا را 
می کند که سی سال بعد افکارش به همان شخصیت 
مناف��ق ش��باهت پیدا می کن��د. جلیل فرج��اد برای 
نخس��تین بار، قب��ل از حضور در دست نوش��ته های 
مینویی، در فیلمی درباره س��ازمان مجاهدین حضور 
پیدا کرد که بعدها توس��ط این سازمان مورد تهدید 
قرار گرفت. بهروز افخمی روایت شنیده  نشده جالبی 
را در م��ورد جلیل فرجاد در س��ینه اش پنهان کرده 
اس��ت. در روایت این فیلم دو تن از اعضای »سازمان 
مجاهدین« در یک خانه تیمی پناه گرفته اند. یکی از 
آنها نسبت به مواضع فکری و سیاسی سازمان تردید 
دارد، اما دیگری همچنان بر ادامه راه راسخ است آن 
دو ب��ه دنبال حادثه ای خیال می کنند که به محاصره 
نی��روی انتظامی گرفتار ش��ده اند و ت��الش می کنند 
تا اس��ناد درون س��ازمانی را در آتش بس��وزانند تا با 
نیروهای��ی که به آن ها هج��وم آورده اند مقابله کنند. 
در این کش��اکش آن که نسبت به سازمان در تردید 
اس��ت، می گریزد و دیگری دوس��ت رابط خود را که 

وارد خانه شده است به اشتباه از پا درمی آورد.

فیلم دست نوشته ها ۱۳۶۵
 در دهه ش��صت تعداد اندکی فیلمی درباره این 
س��ازمان س��اخته ش��د. دومین فیلمی که در تاریخ 

س��ینمای ایران با موضوع س��ازمان مجاهدین خلق 
ثبت ش��ده، فیلمی س��اخته مهرزاد مینویی با عنوان 
"دست نوش��ته ها" است. مینویی از س��ینماگرانی به 
معن��ی واقعی انقالبی ب��ود که در کس��وت تدوینگر 
فعالیت می کرد. روزی اتفاقی مینویی و بهروز افخمی 
ب��ا یکدیگر مالق��ات می کنند و افخمی که حس��ابی 
درگیر پروژه میرزاکوچک خان جنگلی بود و فرصت 
فیلمسازی نداشت، سناریویش را به مینویی می دهد 
و تدوینگ��ر فیلم  »وصل نی��کان«، فیلمی متفاوت را 
در تاریخ س��ینمای ایران خلق می کن��د. فیلمی که 
بش��دت فضای معمایی دارد و از اکشن فوق العاده ای 
بهره می برد. فیلم در گیشه با استقبال فوق العاده ای 
مواجه ش��د، عل��ی رقم اینک��ه مدیر وقت س��ینما، 
نوعی س��ینمای پاراجانفی و تارکوفس��کی واری را از 
س��ینماگران مطالبه می کردند. فیلم روای داس��تان 
حس��ین معتمد اس��ت، ک��ه قباًل در کمیت��ه انقالب 
اس��المی عضویت داش��ته و به دلیل نقض مقررات از 

کمیته اخراج می شود.
پس از اخراج از کمیته به عنوان راننده تاکس��ی 
فعالی��ت می کند. جرم او این بوده که در جریان یک 
تعقی��ب و گری��ز، از اتومبیل ش��خصی ی��ک رهگذر 
استفاده کرده و بعد همین موضوع منجر به خسارات 
جانی و مالی شده است. از یک خانه تیمی سندی به 
دس��ت می آید که نشان می دهد نقشه ترور حسین 
معتمد کش��یده شده اس��ت. کمی قبل از آن، جوانی 
به ن��ام منصور انتصاری به معتمد مراجعه می کند و 
می گوید که مأمور اجرای طرح ترور اوست، اما چون 
خودش از سازمان بریده، حاضر به کار نیست. او قصد 
دارد اطالعاتش را در اختیار معتمد بگذارد، اما آنچه 
می داند، کمکی به یافتن س��رنخ مطمئنی نمی کند. 
معتم��د اجازه می دهد که منص��ور به نقش خود در 
س��ازمان ادامه دهد تا با تعقیب او بتواند سرنخ های 
بیش��تری پیدا کند. در همان حال، کمیته نیز که در 
تعقیب ماجراس��ت، معتم��د را از دخالت در موضوع 
برحذر می دارد تا قانون، خود به موضوع رس��یدگی 
کند. منصور توسط سازمان کشته، و معتمد دستگیر 
و ب��ه یک خانه تیمی برده می ش��ود. خانه توس��ط 
مأموران کمیته محاصره می ش��ود. معتمد به کمک 
یک��ی از توابین که در خانه تیمی نفوذ کرده از داخل 

و مأموران کمیته از خارج، عده ای را کش��ته و بقیه 
را دس��تگیر و خانه را تصرف می کنند. یک بخش��ی 
از بچه ه��ای انقالبی در نوع نگارش تاریخ س��ینمای 
ایران از قلم افتاده اند. کسی باور نمی کند مینویی در 
شرایطی که تهدیدات سازمانی منافقین قابل اجرایی 
شدن بود، اقدام به ساخت فیلمی ماندگار کرد و بابت 
عملکرد ماندگارش هیچ گاه مورد تقدیر قرار نگرفت. 
مینویی ه��ا و اف��رادی از جنس افخم��ی همواره در 

تیررس حذف از جریان اصلی سینما بودند.

تعقیب سایه ها ۱۳۶۹
تعقی��ب س��ایه ها عل��ی ش��اه حاتم��ی درباره 
بمب گذاری در دهه ش��صت است اما فیلم به صورت 
مس��تقیم این بمب گذاری ها را به س��ازمان منافقین 
نس��بت نمی ده��د و بیش��تر از آنکه ب��ه جنایت این 
س��ازمان بپ��ردازد، تریل��ری حادثه ای اس��ت. فیلم 
پادزهر بهرام کاظمی،  اثری مش��ابه ساخته علی شاه 
حاتمی اس��ت که به صورت مستقیم به این سازمان 
تروریستی اشاره ای نمی کند. این دو فیلم آثار بسیار 
متوس��طی هس��تند که فاقد ماندگاری تاریخی اند و 
ابعاد مخوف س��ازمان این گروهک تروریستی را افشا 
نمی کنن��د. همانطور که فیلم انته��ای قدرت )کریم 
آتش��ی( اطالعات جامعی را درباره تروریس��ت ها به 

مخاطبان ارائه نمی دهد.

»نفوذی« ۱۳۸۸
پس از س��اخت فیلم »نف��وذی« احمد کاوری و 
مهدی فیوضی به لیست فیلمس��ازان ناموفق سینما 
اضافه ش��دند، اما اثر مشترکش��ان، یکی از بهترین و 
هیجان انگیزترین آثاری است که درباره ابعاد مخوف 
س��ازمان مجاهدین خلق س��اخته شده است. نفوذی 
قبال از بیانات صریح مقام معظم رهبری درباره پروژه 
نفوذ، س��اخته ش��د و ش��اید به نوعی تالش صادقانه 
جمال شورجه برای ساختن آثاری درباره این سازمان 

مخوف پس از سه دهه با این فیلم احیا شد.

کمتر کس��ی تصور می کرد فیلمی با ترکیب دو 
کارگردان بتواند اثر موفقی باش��د، اما داستان فیلم، 
فاقد هر گونه پرده پوشی از جنایات های این سازمان 
است و صراحت لهجه فیلم بسیاز گزنده است ... فیلم 
تبدیل به اثر کالت موفقی شد و جنبش ساخت فیلم 
درباره س��ازمان منافقین را احی��ا کرد. اما بدنه غالب 
در جریان اصلی س��ینما، نگذاش��ت فیلم آنچنان که 

شایسته است دیده شود.

قالده های طال ۱۳۹۰
با اینکه اس��ناد بسیاری نش��ان می دهد در حوادث 
ملتهب س��ال ۱۳۸۸ س��ازمان مجاهدی��ن خلق نقش 
عملیاتی داشتند اما قالده های طال ابولقاسم طالبی، جهت 
دهی آش��وب ها را به سوی عوامل نفوذی هدایت و اهرم 
منافقین در فتنه ۸۸ را، محرکی فرعی معرفی می کند و 

تصویر بسیار دوری را به مخاطبان ارائه می دهد.

امکان مینا ۱۳۹۵
کمال تبریزی به فیلمس��از زیر متوس��طی بدل 
ش��ده اس��ت و نمی تواند توفیقات گذش��ته را تکرار 
کند. فیلم امکان مینا درباره سازمان مجاهدین خلق، 
روایت مغشوش��ی را از این س��ازمان ارائه می دهد و 
ضعف های مش��هود سینمایی گریبانش را می گیرد و 
عنوان بدترین فیلم ساخته شده درباره این گروهک 

تروریستی را یدک می کشد.

سیانور ۱۳۹۵
فیلم س��یانور همزمان با امکان مینا ساخته شد. 
ام��کان مینا به دهه ملتهب ش��صت می پرداخت، اما 
وضعی��ت ملتهبی در مت��ن آن به نمایش گذاش��ته 
نمی شد. فیلم س��یانور با اینکه وجه تاریخی ملتهبی 
از این س��ازمان را به مخاطبان ارائه می دهد، مستقل 
از نگره ایدئولوژیک بهروز ش��عیبی، یکی از فیلم های 
خوش نقش و نگار را ب��ه مخاطبانش هدیه می دهد. 
فیلمی که جدا از مباحث تاریخی مطرح شده درباره 

این س��ازمان، اثر مانا و ماندگاری است. داستان فیلم 
درباره چرخش ایدئولوژیک س��ازمان مجاهدین خلق 

در دهه پنجاه است.
این فیلم نمایش دهنده اختالف میان تقی شهرام 
و مرتضی صمدی لباف و مجید شریف واقفی در متن 
یک داس��تان عاشقانه دل انگیز است. اما اگر تاریخ را 
درباره این سازمان مرور کنیم، فیلم تصویر سینمایی 
ام��ا وفادارانه ای را از مرتضی صم��دی لباف و مجید 
واقفی به مخاطبان عرضه می کند. در واقع جنبش��ی 
که با فیلم نفوذی احیا ش��د با فیلم سیانور به صورت 
مستمر ادامه حیات داد. فیلم سیانور اطالعات بشدت 
جامعی را از س��ازمان مجاهدی��ن خلق پس از تغییر 
ایدئول��وژی به مخاطبانش ارائه می دهد و این وجه از 
جامعیت تاریخی فیلم، آنرا در مرتبه باالتری از فیلم 
متفاوت ماجرای نیمروز قرار می دهد. فیلم اثر خوش 
س��اختی بود اما پیامدهای عجیبی برای کارگردانش 
داشت و آنچنان تحت فش��ار قرار گرفت که شعیبی 
برای تبرئه خودش فیلم بس��یار س��یاه »دارکوب« و 

سریال نازل »گلشیفته« را ساخت.
 

ماجرای نیمروز
بهترین فیلم س��ینمایی محمد حسین مهدویان 
درب��اره ترورهای دهه ش��صت و عملیات گس��ترده 
مام��وران اطالعات��ی برای یافت��ن بزرگتری��ن قاتل 
سازمانی مجاهدین خلق، موسی خیابانی است. فیلم 
بس��یار زیبا و دلنشین اس��ت، به شرطی که مخاطب 
اثر، تاری��خ آن دوران به دقت مرور کرده باش��د و با 
ش��خصیت های تاریخ��ی و موس��ی خیابان��ی قاتل، 
آش��نایی داشته باش��د. اما اگر مخاطب نسل سوم و 
چه��ارم انقالب، آنرا تماش��ا کن��د، اطالعات جامعی 

درباره این سازمان مخوف دریافت نمی کند.

ماجرای نیمروز ۲
ماج��رای نیمروز ۲ درباه عملیات مرصاد اس��ت 
و مهدوی��ان تصمی��م دارد هم��راه با س��ید محمود 
رض��وی این فیلم را بس��ازد و همچنان این پرس��ش 
بزرگ درباره این فیلم مطرح اس��ت که این فیلم آیا 
اطالعات جامعی درباره قاتالن خلق ارائه خواهد کرد 
یا در نهایت فیلم به اثری کماندویی - جنگی تبدیل 

خواهد شد.
با این همه در مورد این س��ازمان مخوف با ثبت 
۱۷ هزار و ۲۰۰ مورد ترور ش��هری، همچنان غفلتی 
فرهنگی در فضای کش��ور س��اری و جاری اس��ت و 
چند فیلم س��اخته ش��ده، بر اس��اس همت فردی و 
افرادی نظیر جمال شورجه و سید محمود رضوی به 
سرانجام رسیده است. هیچ مدیر و متولی خاصی بانی 
س��اخت آثار سینمایی که اطالعات جامع و کاملی را 
در مورد قاتالن این س��ازمان ارائه کند، نش��ده و این 
پرونده با ذکر یک س��ئوال بنیادین همچنان مفتوح 
اس��ت »در مقابل هجمه عظیم مدیایی این سازمان 
تروریستی، صنعت س��ینمای مدعی ایران، چند گام 

جدی برداشته است؟«  مشرق

بررسی سینما و نقش آن در شناساندن تروریست های منافقین

چرا هیچ مدیر فرهنگی 
درباره» قاتلین خلق«
 فیلم نساخته است؟!


