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خبر
بررسي«تاثيرسلبريتيهارويفرهنگ»
در شبکه پرس تي وي

توليد سري جديد برنامه «پرس پالس»
( )Press plusبــا اتمام مراحل فني
ســه اپيزود از اين مجموعه با موضوع
تاثيــر ســلبريتيها روي فرهنگ ،در
شــبکه پرس تي وي ادامــه دارد .به
گزارش روابط عموميشــبکه پرس تي
وي ،ســاناز داورزني تهيه کننده برنامه
«پــرس پالس» بــا اعــام اين خبر
گفت :اين سه قســمت  10دقيقهاي با
محورهاي موضوعي «تاثير سلبريتيها
روي فرهنگ جوانــان»« ،الگوبرداري
جوانــان از رفتارهاي ســلبريتيها» و
«تاثيــر رفتار ســلبريتيها بر فرهنگ
مصرف و مصرف گرايي» توليد شده و
در نوبت پخش قرار گرفته اســت .وي
افزود :در ايــن اپيزودها رفتار فرهنگي
و اجتماعي جوانــان و الگوبرداري آنها
از رفتار و کردار سلبريتيها و تاثير اين
افراد بر شــکل گيري سليقه فرهنگي
جامعــه مورد بحــث و بررســي قرار
ميگيرد .در سري جديد برنامه «پرس
پــاس» از روش کروماکي اســتفاده
ميشــود که ترکيبي از آيتم مجري و
تکنيکهاي گرافيکي اســت .همچنين
«گــزارش مردمياز انگلســتان» آيتم
جديدي اســت که به اين برنامه اضافه
شــده اســت .گزارش مردمياز داخل
کشــور ،گفت و گوي کارشناســي از
طريق اســکايپ ،آيا ميدانستيد نيز از
ديگر آيتمهاي اين برنامه است .حسين
مهديان (کارگردان هنري و تدوينگر)،
ساناز داورزني (نويسنده) فرشاد داورزني
(دســتيار تهيه) و سامسون باغستانيان
(مجري) از جمله عوامــل تهيه برنامه
«پرس پالس» هستند.

فيلمسازي غيرمجاز زير چتر بيتوجهي و نبود نظارت

گروه فرهنگي :درحاليکه توليد فيلمهاي ارزشــي و
ديني براي فيلمسازان جوان ايراني با سنگاندازيهاي
فراوان دولت و وزارت ارشــاد همراه اســت و براي
ساخت يک فيلم کوتاه چند ثانيه هم بايد دهها مجوز از
نهادهاي فرهنگي،هنري و امنيتي گرفت يک فيلمساز
وابسته به جريان فتنه نهتنها توانسته است فيلم خود
را بهراحتي و بدون مجوز در سايه نبود نظارت ارشاد
بسازد بلکه آن را به جشنواره کن فرستاده و در سايه
باورهاي سياســي ضد ايراني اين جشنواره به بخش
مسابقه هم راه پيدا کند .به گزارش «عصر ايرانيان»،
جعفر پناهي در حوادث سال  ۸۸و  ۸۹به دليل برخي
از حواشــي و فعاليتهايش ،چند بار احضار و نهايت ًا
بر اســاس حکم دادگاه ،به اتهام «اجتماع و تباني و
تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي» به  ۶سال حبس
تعزيري و ۲۰سال محروميت از فيلمسازي۲۰ ،سال
محروميت از فيلمنامهنويسي۲۰ ،سال محروميت از
ســفر به خارج از ايران و  ۲۰ســال ممنوعيت از هر
نوع مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلي و خارجي
محکوم شــد .چندي پيش در خبري عجيب اعالم
شد که فيلم «ســه رخ» ساخته وي براي حضور در
بخش مسابقه جشنواره فيلم کن برگزيدهشده است.
«ســه رخ» روايتگر زندگي سه هنرپيشه زن ايراني
اســت که هر يک شــرايطي ويژه را در حرفه کاري
خويش تجربه ميکنند؛ يکي از اين هنرپيشگان متعلق
به دوران ســابق و روزگار فيلم فارسيهاي سينماي
ايران است و اکنون ممنوع الکار است؛هنرپيشه دوم
از بازيگران معاصر و چهرههاي مطرح است و سومين
هنرپيشه هم در ابتداي راه و به دنبال ارتقا شغلياش
است .بر اساس اخبار منتشرشده بازيگران اين فيلم
بهناز جعفري ،مرضيه رضايي ،مائده ارتقايي هستند و
فيلمنامه را هم خود پناهي نوشته است.مجري طرح
نادر ساعي ور ،صداگذار عليرضا علويان ،چهرهپردازي
ليال نقدي ،تدوين مستانه مهاجر و آهنگساز کميل
شايان (موزيســين هندي) هستند.تهيهکننده فيلم،
سلولوئيد دريمز فرانسوي و هنگامه پناهي هستند و
پخشکننده فرانسوي فيلم هم کمپاني ممنتو فيلمز
است.
فيلم غيرمجاز بهتر است

سؤال اين اســت که جعفر پناهي درحاليکه مجوز
فعاليت بر اســاس حکم دادگاه نداشته است چگونه
توانســته فيلمســازي کند.تالش خبرنگار «عصر
ايرانيان» براي دريافت پاســخي از مسئوالن ارشاد
بينتيجه بــود و هيچکدام از مديران مرتبط با صدور
مجوز حاضر به پاسخگويي درباره اين مسئله نشدند.
يکي از عوامل فيلم که خواست نامش منتشر نشود
در اين زمينه گفت:مهم نيست که آقاي پناهي مجوز
ندارد مهم فيلم اوســت که ارزش دارد و در جشنواره
کن بــه نمايش در ميآيد .وي درباره بيحرمتي اين
فيلمساز به قانون و نيز تبعاتي که اين فيلم ميتواند
براي عوامل خود در داخل داشــته باشــد نيز اظهار

ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام فاطمه ساداتی مجهول المکان دارای
پرونده به بایگانی  960261به وقت رســیدگی  97/3/19ساعت  10:15در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.
دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا
سلیمی  112الف م
ابالغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شــکایتی از طرف آمنه حبیبیان علیه لیال گل
محمدی به اتهام خیانت در امانت درکالســه پرونده  961658در شــعبه 101
دادگاه عمومی و جزایی دادگســتری شهرستان مالرد مطرح شده است و وقت
رســیدگی مورخ  97/3/22ســاعت  10:45صبح تعیین گردیده اســت نظر به
مجهول المکان بودن متشــاکی فوق مراتب احضار نامبردگان برای شرکت در
جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.حسن امرجی
– رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد  113الف م
ابالغ وقت رسیدگی/نظر باینکه شکایتی از طرف علی جعفری و غیره علیه علی
وغالمعلــی و رضــا همگی زهره وند به اتهام ضرب و جرح عمدی درکالســه
پرونده  961612در شعبه  101دادگاه عمومی و جزایی دادگستری شهرستان
مالرد مطرح شده اســت و وقت رسیدگی مورخ  97/3/23ساعت  11:30صبح
تعیین گردیده اســت نظر به مجهول المکان بودن متشاکی فوق مراتب احضار
نامبردگان برای شــرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی
دعوت میگردد.حســن امرجی – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری
مالرد  114الف م
ابــاغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شــکایتی از طرف اکرم محمــدی علیه علی
محمد محمدی به اتهام ترک انفاق درکالســه پرونده  961659در شــعبه 101
دادگاه عمومی و جزایی دادگســتری شهرستان مالرد مطرح شده است و وقت
رســیدگی مورخ  97/3/23ساعت  10صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول
المکان بودن متشــاکی فوق مراتب احضار نامبردگان برای شــرکت در جلسه
رســیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.حســن امرجی –
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد  115الف م
ابالغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شــکایتی از طرف فریده سادات حسینی علیه
ســجاد فرهادی به اتهام ضرب و جرح عمدی درکالســه پرونده  961661در
شــعبه  101دادگاه عمومی و جزایی دادگستری شهرستان مالرد مطرح شده
است و وقت رسیدگی مورخ  97/3/23ساعت  10:45صبح تعیین گردیده است
نظــر به مجهول المکان بودن متشــاکی فوق مراتب احضــار نامبردگان برای
شرکت در جلســه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.
حسن امرجی – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد
 116الف م
ابالغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شــکایتی از طرف احمد روستایی وره میانه
علیه یزدان سلطان آبادی به اتهام ضرب و جرح عمدی با سالح سرد درکالسه
پرونده  961588در شعبه  101دادگاه عمومی و جزایی دادگستری شهرستان
مالرد مطرح شده اســت و وقت رسیدگی مورخ  97/3/20ساعت  10:45صبح
تعیین گردیده اســت نظر به مجهول المکان بودن متشاکی فوق مراتب احضار
نامبردگان برای شــرکت در جلسه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی
دعوت میگردد.حســن امرجی – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری
مالرد  117الف م
ابالغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شکایتی از طرف اتاق اصناف مالرد علیه سید
لقمان حســینی به اتهام فک پلمپ درکالســه پرونده  970039در شــعبه 101
دادگاه عمومی و جزایی دادگســتری شهرستان مالرد مطرح شده است و وقت
رسیدگی مورخ  97/3/21ســاعت 10صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول

کرد:اين تصور شماست.دهها فيلم غيرمجاز در حال
حاضر در ايران در حال ســاخت است و در داخل هم
نمايش داده نميشــود و هيچ برخوردي هم از سوي
دولت با عوامل اين فيلمها نشده است.اتفاق ًا اين فيلمها
هم بهتر ديده ميشوند و هم بهتر فروش ميکنند و
نسخههاي غيرمجاز آنهم بهراحتي در کشور تکثير
ميشوند .گزارش ايلنا هم درباره فيلم سه رخ حاکي
اســت که تيري فرمو ،دبير جشنواره کن ،درباره اين
فيلم و حضور جعفر پناهي در جشنواره فيلم کن گفته
است :فيلم جديد جعفر پناهي ما را به گردشي در ايران
امروز ميبرد .يک فيلم خــوب .درواقع ميتوان اين
فيلم را از آن گروه فيلمهايي دانست که حال انسان را
خوب ميکنند .کافه سينما هم به نقل از اسکرينديلي،
مديرعامل ممنتو فيلمز – پخشکننده فيلم پناهي -
نوشت :ما از اينکه پخشکننده فيلم تازه جعفر پناهي
هستيم ،بسيار مســروريم .سه رخ دعوتنامه تازهاي
براي سفر است .سروصدا و شلوغي تهران را بهسوي
دامنههاي کوه ،ترک ميکند .جعفر فيلميبا زيبايي
خيرهکننده و هيجان خلق کرده که تصويري دقيق
و با جزئيات از جامعه ايران نشان ميدهد .سه چهره
تأثيري فراموشنشدني برجا ميگذارد .براي اکران آن
براي تماشاگران فرانسوي ،بيصبرانه منتظريم .اين
کمپاني پخش فيلم «فروشنده» اصغر فرهادي را نيز
بر عهده داشته است .با توجه به همه اين مسائل بازهم
نميتوان توجيهي براي فيلمسازي پناهي پيدا کرد.
آنهم در شرايطي که توليد فيلم در ايران سختيهاي
خود را دارد.عباس احمدي يکي از جوانان فيلمساز که
مدتهاست تالش ميکند فيلم کوتاهي خانوادگي
بســازد در اين زمينه به «عصر ايرانيان» گفت:من
مدتهاســت براي مجوز اقــدام کردهام.ابتدا خود
فيلمنامهام را خواستند اما چون ميترسيدم فيلمنامهام
سرقت شود از تحويل آن به موسسهاي که قرار بود
تهيهکننده باشد منصرف شدم.اکنون هم که با سرمايه

خودم قصد ساخت فيلم دارم بازهم مجوز نميدهند و
به دليل اينکه بخشي از کار در يک سازمان دولتي رخ
ميدهد آن سازمان بههيچعنوان همکاري نميکند.
متعجبم که چگونه آقاي پناهي ميتواند در اين شرايط
فيلم بسازد و هيچکس هم خبردار نشود .اين فيلمساز
جوان تأکيد کرد:مگر ميشــود در خيابان يا مکاني
فيلمبرداري کني و کســي متوجه نشود.بدون ترديد
آقاي پناهي در پشت پرده با برخي هماهنگ بوده واال
فيلمسازي در ايران به اين سادگيها نيست .بر اساس
اين گزارش  ،چه حکم وي عادالنه باشد چه نباشد،
بههرحال قانون رسميکشور پناهي را به عدم فعاليت
در عرصه فيلمسازي و فيلمنامهنويسي در مدتي معلوم،
محکوم کرده اســت .اينکه شخص موردنظر بدون
توجه به اين حکم ،اقدام به فيلمسازي ميکند ،جداي
از بياحتراميو دهنکجي به قانون ،نوعي تنزل قانون
و بدعتي نادرست است .نکته تأسفبرانگيز آن است
باوجود ممنوعيت کار پناهي فيلمش را هم ميسازد
که نشــان ميدهد مديران ســينمايي ظاهراً براي
همکاري ســينماگران با شخصي که مجوز فعاليت
ندارد ،محدوديتي قائل نيســتند و برايشان اهميتي
ندارد .حتي وزير ارشــاد هم چند روز پيش در حاشيه
بازديد از جشنواره جهاني فجر در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سؤالي درباره پناهي اظهار بياطالعي نکرد
اما گفت هنوز درزمينه کار آقاي پناهي و شرکتش در
جشنواره کن به نتيجه مشترکي نرسيدهايم.اين مسئله
نشان ميدهد ارشاد هم بهنوعي از ماجرا باخبر بوده و
حال به دنبال راهحلي براي اين موضوع و رتقوفتق
ماجراست.
حمایت عجیب خانه سینما

از سوي ديگر شايد سؤالبرانگيزترين اتفاق در اين
موضوع حمايت خانه ســينما از پناهي اســت.خانه
سينما در نامهاي به رئيس قوه قضاييه ،خواستار اجازه
خروج جعفر پناهي از کشور و حضور وي در جشنواره

المکان بودن متشــاکی فوق مراتب احضار نامبردگان برای شــرکت در جلسه
رســیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.حســن امرجی –
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد  118الف م
ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام حمیــد رضایی مجهول المکان دارای
پرونده به بایگانی  970080به وقت رســیدگی  97/3/23ســاعت  9در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نســخه ای از آن به شــعبه ارسال گردد.
دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا
سلیمی  119الف م
ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام فرزاد حســنی مجهول المکان دارای
پرونده به بایگانی  970077به وقت رســیدگی  97/3/22ساعت  10:30در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.
دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا
سلیمی  120الف م

کن شده اســت .اين تشکل صنفي بهجاي تالش
براي رسيدگي به دهها هنرمند کشور که اين روزها
شرايط ســختي را ازنظر معيشت و کار و  ...تحمل
ميکننــد و بهجاي ترويج قانون و اخالق در جامعه
نگران سفر خارجي يک فيلمساز وابسته به جريان
فتنه اســت که با رفتارش به همــه اصول قانوني
کشــور پوزخند زده اســت .نکته جالب اين است
که خانه ســينما در نامه به آيتا ...آملي الريجاني
تأکيد کرده که عدم ســفر جعفر پناهي به خارج از
کشور ،تصويري نامطلوب از کشورمان ايجاد خواهد
کرد! همچنين خانه سينما« ،مصالح ملي» و «ارائه
تصويري واقعي از فضاي فرهنگ ميهن اسالمي» را
از ديگر داليل تقاضاي خود براي عدم اجراي قانون
عليه يک مجرم امنيتي عنوان کرده اســت .برخي
از کارشناسان فرهنگي ميگويند:آن زمان که جعفر
پناهي به تبليغ عليه ايران ميپرداخت ،در زيرزمين
خانهاش براي سياه نمايي عليه نظام فيلم ميساخت
و مردم را به حضور در آشــوبهاي خياباني تهييج
ميکرد ،چرا خانه ســينما هيچگاه نگران «مصالح
ملي» نشــد؟ احتما ًال مديران خانه سينما نيز تأييد
ميکنند که پذيرفته شــدن فيلمهاي جعفر پناهي
در جشــنوارههاي مختلف ،ازجملــه در اين دوره از
جشنواره کن ،به خاطر نمايش تصويري نامطلوب از
کشورمان و قرار داشتن اين آثار در جهت تبليغ عليه
مصالح ملي ماست اما چرا با پناهي و تفکرش همسو
شده است خود جاي ســؤال دارد .سؤال ديگر اين
است که چگونه فردي که حکم قطعي قضايي دارد،
به اين سهولت ميتواند آن را ناديده گرفته و با سري
افراشته و طلبکارانه در جامعه بچرخد و جوالن بدهد
و عدهاي هم تحت عنوان صنف ،ضمن حمايت از
اعمال غيرقانونياش ،از رئيس اجرايي مملکت رسم ًا
بخواهنــد که او نيز قانون را زير پا بگذارد؟ ماجراي
«ســه رخ» جعفر پناهي ماجراي عجيبي اســت و
هنوز هم ابهامات زيادي دارد.اينکه جايگاه نظارتي
ارشــاد در اين ميان کجاست؛اينکه چرا با کسي که
قانون را لگدمال ميکنــد بهصورت جدي برخورد
نميشود؛اينکه چگونه بدون اطالع مسئوالن امنيتي
کشور ميشود در ايران فيلم ساخت؛اينکه چرا تشکل
صنفي خانه سينما تنها حاميبرخي افراد معلومالحال
است و اينکه چرا جشنواره کن که چندي پيش يکي
از محبوبترين فيلمسازهايش را تنها به دليل يک
شوخي کوچک با اسرائيل از جشنواره بيرون انداخت
و ســال گذشته نيز به دليل حضور وزير بهاصطالح
فرهنگ رژيم صهيونيستي به يک فيلم کوتاه ايراني
که اندکي بوي ضد صهيونيستي داشت،حتي اجازه
نداد که در بازار فيلم جشنواره به نمايش درآيد،حال
به فيلم پناهي عالقهمند شده سؤاالت زيادي است
که هنوز بيپاســخمانده است .شــايد در روزهاي
آينده مسئوالن ارشاد پاســخي براي اين سؤاالت
داشته باشند.

خبر
«باديگارد» حاتميکيا
آغازگر «ماه سينماي ايران» در ونزوئال

جشــنواره «ماه ســينماي ايران» در
کاراکاس ،پايتخــت ونزوئــا کــه با
همکاري هيســپان تي وي و افتتاحيه
فيلــم «باديــگارد» شــروع بــه کار
کرده ،با اســتقبال فراوان مخاطبان و
عالقه مندان ســينماي ايران تا پايان
ارديبهشــت ماه ادامه دارد .به گزارش
روابــط عموميشــبکه هيســپان تي
وي ،جشــنواره بين المللي ســينمايي
ايران با عنوان «ماه ســينماي ايران»
در کاراکاس ،پايتخــت ونزوئــا که از
 31فروردين مــاه با فيلم ســينمايي
«باديگارد» حاتميکيا افتتاح شــده ،با
استقبال مخاطبان فيلمها و مستندهاي
ايرانــي تا پايان ارديبهشــت ماه ادامه
دارد .باديــگارد ،طعم شــيرين خيال،
ملک ســليمان ،راه آبي ابريشــم ،رخ
ديوانــه ،يه حبه قند ،حوض نقاشــي،
فيلم کوتاه مورچه و ســليمان ،علمک
و برخي فيلمها و مستندهاي توريستي
در خصــوص معرفي ايــران از جمله
فيلمهاي ســينمايي به نمايش گذاشته
در اين جشــنواره هستند .برخي از اين
فيلمها به صورت زيرنويس و بيشــتر
آنهــا دوبله شــده به زبان اســپانيايي
پخش ميشــوند .اين رويــداد بزرگ
ســينمايي با همکاري شبکه اسپانيايي
زبان هيسپان تي وي ،سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمي ،بخش بين الملل
جشنواره مردميعمار و به همت رايزن
فرهنگي ايران برگزار ميشود .جشنواره
بين المللي ســينمايي ايــران با عنوان
«ماه ســينماي ايــران» در کاراکاس،
پايتخــت ونزوئال از  31فروردين ماه تا
پايان ارديبهشت ماه در مرکز سينمايي
«ســارک» کاراکاس برگزار ميشود.
همچنيــن در ســال گذشــته ،رايزن
فرهنگي ايــران در ونزوئال با همکاري
مجموعه ســينماتک ونزوئال موفق به
برگــزاري دو دهه ســينماي ايران در
اين کشــور شدند که هر دو جشنواره با
استقبال باالي مخاطبان سينماي بين
الملل همراه بوده است.

 126الف م
احضارمتهم/بــا توجــه به گزارش اصنــاف در پرونده کالســه  961562د 2
شــعبه دوم دادیاری مالرد آقای علی گودرزی متصدی واحد صنفی واقع در
سرآسیاب بلوار رسول اکرم خیابان امام خمینی داخل کوچه هفتم دومین واحد
تجاری شرقی وبه استناد صورتجلسه پلمپ به شماره  4552/14/2/100مورخ
 96/10/3متهم اســت به فک پلمپ غیرقانونی لذا با توجه به عدم دسترسی به
نامبرده و مجهول المکان بودن وی به مدارک به تجویز ماد ه  174قانون آیین
دادرســی کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشود ظرف یکماه از تاریخ انتشار
این احضاریــه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار جهت ادای توضیح در
این شــعبه دادسرا حاضر شــوید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی بصورت
غیابی اتخاذ خواهد شد.ضمنا به تجویز ماده  190قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ســال  1392شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری
در مرحلــه تحقیقات نیز میباشــید.کمال میرزائی-دادیار شــعبه دوم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب مالرد  127الف م

ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام ارســان منصــوری مجهول المکان
دارای پرونده به بایگانی  970076به وقت رســیدگی  97/3/22ســاعت 9:45
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال
گردد.دادرس دادگاه کیفری شــعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد –
میررضا سلیمی  121الف م

احضارمتهم/با توجه به گزارش پلیس آگاهی در پرونده کالســه  951189د 2
شعبه دوم دادیاری مالرد آقای حسین چوپانی به اتهام سرقت تلفن همراه توام
با آزار لذا با توجه به عدم دسترســی بــه نامبرده و مجهول المکان بودن وی
به مدارک به تجویز ماد ه  174قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به متهم
ابالغ میشــود ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این احضاریه در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشــار جهت ادای توضیح در این شــعبه دادسرا حاضر شوید در
غیــر اینصورت تصمیم مقتضــی بصورت غیابی اتخاذ خواهد شــد.ضمنا به
تجویز ماده  190قانون آیین دادرســی کیفری مصوب سال  1392شما دارای
حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات نیز میباشید.
کمال میرزائی-دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مالرد
 128الف م

ابالغ وقت رسیدگی /در خصوص اتهام محمد بیدخوری مجهول المکان دارای
پرونده به بایگانی  970027به وقت رســیدگی  97/3/9ســاعت  10:30در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.
دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا
سلیمی  123الف م

احضارمتهم/با توجه به گزارش  96/5641/011007/717مورخ  96/11/07در
پرونده کالســه  961387د  2شــعبه دوم دادیاری مــارد خانم صغری نظام
دوســت متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طریق تلفن همراه
لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان بودن وی به مدارک
بــه تجویز ماد ه  174قانون آیین دادرســی کیفری بدینوســیله به متهم ابالغ
میشــود ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این احضاریه در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشــار جهت ادای توضیح در این شــعبه دادسرا حاضر شوید در غیر
اینصورت تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاذ خواهد شــد.ضمنا به تجویز
ماده  190قانون آیین دادرســی کیفری مصوب سال  1392شما دارای حق به
همراه داشتن یک نفر وکیل دادگســتری در مرحله تحقیقات نیز میباشید.کمال
میرزائی-دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مالرد
 129الف م

ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام قدرت اله فرشــا و رستم علی عبدلی
مجهول المکان دارای پرونده به بایگانی  970073به وقت رســیدگی 97/3/21
ســاعت  10:30در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نســخه ای از
آن به شعبه ارســال گردد.دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو
شهرستان مالرد – میررضا سلیمی  122الف م

ابالغ وقت رسیدگی /در خصوص اتهام اکبرلطفی مجهول المکان دارای پرونده
به بایگانی  970025به وقت رسیدگی  97/3/9ساعت  9:45در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.دادرس دادگاه
کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا سلیمی
 124الف م
ابالغ وقت رســیدگی /در خصوص اتهام زینب عزیــزی مجهول المکان دارای
پرونده به بایگانی  970044به وقت رســیدگی  97/3/12ســاعت  9:45در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نسخه ای از آن به شعبه ارسال گردد.
دادرس دادگاه کیفری شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان مالرد – میررضا
سلیمی  125الف م
ابالغ وقت رســیدگی/نظر باینکه شــکایتی از طرف حســن لطفی اقبالغی علیه
منصور پنجه شهر به اتهام تخریب اموال غیر منقول و توهین درکالسه پرونده
 961567در شــعبه  101دادگاه عمومی و جزایی دادگستری شهرستان مالرد
مطرح شده است و وقت رسیدگی مورخ  97/3/9ساعت  10صبح تعیین گردیده
است نظر به مجهول المکان بودن متشاکی فوق مراتب احضار نامبردگان برای
شرکت در جلســه رسیدگی برای یک نوبت از طریق این آگهی دعوت میگردد.
حسن امرجی – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری مالرد

اصالحیه
به علت ایــراد چاپی در آگهی ث م/الف  019منتره مورخ  97/2/3بدینوســیله
موارد ذیل اصالح می گردد:
مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ 3.850.000.000
ریــال به حروف ســه میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیون ریال شــروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،
وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز
مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و

