فرهنگ وهنر

امشب فیلم «یک اتفاق ساده» در سینما فرهنگ اکران میشود
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فیلم «یک اتفاق ساده» ( )۱۳۵۲به کارگردانی سهراب شهید ثالث امشب در سینما فرهنگ سینمای تخصصی گروه «هنر و تجربه» روی پرده سینما میرود .این فیلم در  ۲۵شهریور  ۱۳۹۳در اولین
ن نمایش «یک اتفاق ساده» بعد از انقالب هم بود .امید روحانی در این فیلم به عنوان دستیار کارگردان و یکی از
برنامه از معرفی سینماهای گروه هنر و تجربه در «موزه سینما» نمایش داده شد که اولی 
فیلمنامه نویسان در کنار شهید ثالث حضور داشته است .شهید ثالث متولد  ۱۳۲۲در تهران و فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس بود .او که فعالیت سینمایی خود را از سال  ۱۳۴۵با
ساخت فیلمهای کوتاه و مستند آغاز کرد ،در کارنامه سینمایی خود عالوه بر «یک اتفاق ساده» ( ،)۱۳۵۲فیلمهای دیگری مانند «طبیعت بی جان» ( )۱۳۵۴و «درغربت»( )۱۳۵۴را هم دارد .شهید ثالث
«یک اتفاق ساده» را به دور از دغدغههای سودآور فیلمهای تجاری آن سالها میسازد.
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«ابتکار» تأثیر بازیهای رایانهای تعاملی را روی صنعت سینما بررسی میکند
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این روزها برگزاری نمایشگاه « »2018 E3که بزرگترین
رویداد صنعت بازیهای رایانهای در حال برگزاری است.
صنعت بازیهای رایانهای با گردش مالی بیش از  ۱۰۰میلیارد
دالر در سال از سینما پیشی گرفته و حاال کارگردانهای
مختلفی در بستر سینما و سریالهای تلویزیونی نیز تحت
تأثیر بازیهای رایانهای دست به تجربه در تولید فیلم زدهاند.
رویداد « »E3از تاریخ  ۲۲خرداد ( ۱۲ژوئن) کار خود را آغاز کرده
و امروز  ۲۴خرداد ( ۱۴ژوئن) در مرکز همایشهای شهر لس آنجلس
آمریکا به کار خود پایان میدهد .در این گردهمایی بزرگ و پر رمز
و رازابرکمپانیهای صنعت بازیسازی اطالعات جدیدی از تولیدات
مورد توجه خودشان را در دسترس عموم قرار میدهند و بازیهای
جدیدشان را هم رونمایی میکنند.
چرا صنعت بازیسازی از صنعت سینما پیشی گرفت؟
صنعت بازیسازی با توسل به امکانات فراوانی که در زمینه فضای
مجازی و شکل روایت داستان دارد توانسته از صنعت سینما پیشی
بگیرد .مهمترین نوع بازیهای که توانستند جهان سرگرمی را جابهجا
کنند بازیهایی در نوع «تعاملی» ( )interactiveهستند .وبسایت
«نیو زو» در گزارشی در رابطه با گردش مالی صنعت بازیسازی
مینویسد« :بازیکنهای بازیهای رایانهای در سال  2016و در سراسر
جهان رقم  99میلیارد و  600میلیون دالر برای سرگرمی خود هزینه
کردهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال  2015رشدی
 5/8درصدی داشته است ».بازیهای گوشیهای همراه بیشتر مورد
توجه هستند .در ادامه گزارش آمده است« :پلتفرم موبایل با اختصاص
 36میلیارد و  900میلیون دالر از کل حجم پول هزینه شده از پلتفرم
رایانههای شخصی پیشی گرفته است که این موضوع به معنای رشد
 3/21درصدی این پلتفرم است ».مردم چین چه در رشد صنعت
سینما و چه صنعت بازیهای ویدئویی بیشترین تأثیر را داشتهاند .آنها
با اختصاص  47درصد از کل هزینه پرداخت شده به خود به تنهایی
یک چهارم گردش مالی صنعت بازیهای رایانهای را در اختیار گرفته
است .کارشناسان پیشبینی کردهاند که این صنعت تا سال 2019
میالدی رشدی  6/6درصدی را تجربه کرده و ارزش آن به بیش از
 118میلیارد دالر خواهد رسید که سهم پلتفرم موبایل رقمی معادل
 52میلیارد دالر خواهد بود.

سینمای تعاملی ،آینده سینما است
شاید سینمای تعاملی را باید آینده هنر هفتم بدانیم .البته هیچگاه
سینمای جریان اصلی قصهگو موقعیت متزلزلی نداشته است .ولی
اگر با کمی آیندهنگری به مقایسه صنعت سینما و صنعت بازیهای
رایانههای نظر بیندازیم شاید با شک و شبهه مواجه شویم .فیلمهایی
تعاملی که تاکنون ساخته شدهاند کامال از فضای بازیهای رایانهای
الهام گرفتهاند .توجه داشته باشید که تماشاگر در سینمای مذکور
منفعل نیست و سرنوشت قهرمان داستان به انتخابهای تماشاگر
وابسته است .گاهی سینمای تعاملی را سینمای «شاخهای» هم
میگویند .برای اینکه قص ه با انتخابهای مخاطب به شاخههای
گوناگونی قسمت میشود .ساختار روایتی سینمای تعاملی کامال غیر
خطی است .بیننده حتی میتواند زاویه دید دوربین را هم مشخص
کند .البته نباید رشد گوشیهای همراه و اینترنت پر سرعت را در این
زمینه فراموش کنیم .همیشه فنآوری در رشد و ترقی است و هر روز
تغییراتی در زندگی ایجاد میشود.
دستهای خالی سینمای ایران
فنآوری «سامانه نمایش درخواستی» ()VODکه از آن با عنوان
ویدئو کلوپ خانگی هم نام میبرند آینده جریان سینمای تعاملی در
ایران خواهد بود .سینمای ایران در بیشتر زمینهها فرسوده و از کار
افتاده است و حتی در زمینه سالنهای سینمایی حرفی برای گفتن
ن تولیدکنندگان فیلمهای سینمایی است.
ندارد با اینکه در بین برتری 
اگر کارگردانهای ایرانی بخواهند از شیوه سینمای تعاملی در ایران
بهره ببرند باید در گیر و دار فیلمبرداری سکانسهای فراوانی را ضبط
کنند .در این شیوه گویا چندین و چند فیلمنامه وجود دارد.
فیلم ویدئویی «یه شام خوب» اولین فیلم تعاملی ایرانی بود که
عالوه بر طراحی سه داستان از دقیقه  25به بعد ،برای پایانبندی فیلم
نیز امکان انتخاب گزینههای متفاوتی را طراحی کرده بود .کلیت این
فیلم در برابر نمونههای فرنگی آن شبیه به یک شوخی بی مزه است.
نکته کلیدی این است که این شیوه قطعا به باورپذیری مخاطب لطمه
خواهد زد .بسیاری از تماشاگران سینمای هنگام تماشای فیلمهای
داستانی معمولی در فضای واقعگرا و گولزننده آن غرق میشوند
و متوجه نمایشی بودن داستان نمیشوند .با توجه به این نقد این
پرسش مطرح میشود که چه میشد اگر هر بار یک فیلم خاص و
مشخص را میدیدیم با داستانهای متفاوتی در آن روبهرو میشدیم؟
«نیتزن بن شائول» در کتاب «ابر روایت سینمای تعاملی :معضالت
و راهحلها» میگوید« :چرا امکان این وجود ندارد که داستانهای
روایت نشده را کشف کنیم و چرا اجازه نمیدهیم مخاطب در روند
شکلگیری رویداد مشارکت کند؟» با تمام این احوال سینمای ایران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونــده کالســه  103/960441طــی شــکوائیه ای مهریــن بکــران بهشــت علیــه مهــدی کریمی مبنی
بــر فــروش مــال غیــر در شــعبه  103دادگســتری قرچــک پرونــده مطروحــه رســیدگی مــی باشــد و مقیــد بــه
وقــت رســیدگی مــورخ  97/4/20ســاعت  12ظهــر بــوده کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم و بنــا بــه
دســتور ریاســت محتــرم شــعبه وفــق مــاده  115قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور
کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار یــا محلــی اگهــی مــی گــردد تــا متهــم در
تاریــخ ذکــر شــده جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمایــد در غیــر ایــن صــورت بــه طــور غیابــی
اظهــار نظــر خواهــد شــد .م/الــف7839:

رئیس شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک

3397

دادنامه

پرونــده کالســه  9609982923100074شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک ( 101جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709972923100250شــاکی :ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهران بــا نمایندگی
حســن محمــد حســینی فرزنــد قنبــر بــه نشــانی قرچــک بلــوار اصلــی زیباشــهر روبــروی پــارک جنگلی (شــهدای
گمنــام) ســاختمان کاج – متهــم :مجیــد ملیانــی بــه نشــانی قرچــک داودابــاد بــه ســمت مهرخــواه روبــروی ملــک
علیرضــا جاللــی – اتهــام :تغییــر غیــر مجــاز کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا – گردشــکار :دادگاه بــا توجــه بــه
جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و تکیــه بــر شــرف و
وجــدان بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام مجیــد ملیانــی دائــر بــر تغییــر کاربــری غیــر مجــاز اراضــی کشــاورزی واقــع در قرچــک بــدون
اخــذ مجــوز از کمیســیون تبصــره یــک مــاده قانــون اصــالح قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا مصوب
 1385از طریــق احــداث بنــا بــه مســاحت  30مترمربــع بنــای کارگــری بــا توجــه بــه اعــالم جــرم شــماره
 96/94/45987مورخــه  96/4/7مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان قرچــک اتهــام انتســابی بــه وی را محــرز و
مســلم تشــخیص و مســتندا بــه مــاده  3اصالحــی  85/8/1قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغهــا مصــوب
 1374و مــواد  3و 10و 13اییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده مشــارالیه را بــه پرداخت یــک برابــر ارزش تقویمی
از کمیســیون کــه در موقــع اجــرای حکــم توســط واحــد اجــرای احــکام کیفــری اخــذ خواهــد شــد بــه عنــوان
جــزای نقــدی و قلــع و قمــع بنــا و محوطــه ســازی محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف  20روز از ابالغ
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس از آن ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای محتــرم تجدیــد نظر
اســتان تهــران مــی باشــد .م/الــف7844 :

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان قرچک

2402

آگهی

درپرونــده کالســه  960500یســن باقــری شــکوائیه ای بــر علیــه محمــد نقــاش مبنــی بــر قــدرت نمایــی بــا قمــه،
تهدیــد ،تخریــب ،توهیــن ،ضــرب و جــرح عمــدی مطــرح نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه
عمومــی قرچــک ارجــاع شــده و بــه علــت مجهــول المــکا نبــودن متهم بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده  344قانون
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
اگهــی مــی گــردد تــا متهــم در تاریــخ  97/5/13ســاعت  12جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمائید
در غیــر ایــن صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت غیابــی اظهــار نظــر قضایــی خواهــد شــد.م/الف7843 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک

2401

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونــده کالســه  103/970062طــی شــکوائیه ای امیرحســین باقــری انیلــو علیــه امیــر پاپــی مبنــی بــر ایــراد
جــرح عمــدی بــا چاقــو در شــعبه  103دادگســتری قرچــک پرونــده مطروحــه رســیدگی مــی باشــد و مقیــد بــه وقــت
رســیدگی مــورخ  97/4/27ســاعت  9/30صبــح بــوده کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم و بنا به دســتور ریاســت
محتــرم شــعبه وفــق مــاده  115قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت
در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار یــا محلــی اگهــی مــی گــردد تــا متهــم در تاریــخ ذکــر شــده جهــت رســیدگی خود
را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمایــد در غیــر ایــن صــورت بــه طــور غیابــی اظهــار نظــر خواهــد شــد .م/الــف7845:

رئیس شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک

2403

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونــده کالســه  103/970213طــی شــکوائیه ای خانــم زهــرا زهتابــان علیــه شــمس الدیــن حکیمی
مبنــی بــر ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی ،ورود غیــر مجــاز بــه خــاک ایــران در شــعبه  103دادگســتری قرچــک
پرونــده مطروحــه رســیدگی مــی باشــد و مقیــد بــه وقــت رســیدگی مــورخ  97/4/31ســاعت  12صبــح بــوده
کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم و بنــا بــه دســتور ریاســت محتــرم شــعبه وفــق مــاده  115قانــون
اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای
کثیراالنتشــار یــا محلــی اگهــی مــی گــردد تــا متهــم در تاریــخ ذکر شــده جهت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه
معرفــی نمایــد در غیــر ایــن صــورت بــه طــور غیابــی اظهــار نظــر خواهــد شــد .م/الــف7834:

رئیس شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک

3392

رونوشت آگهی حصروراثت

در کالســه پرونــده  970123حــوزه  7شــورای حــل اختــالف تالــش ســما حیدرنــژاد مریان فرزنــد قربانعلــی دارای
شــماره شناســنامه  93از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه ســهراب امانــی
مریــان در تاریــخ  56/12/17در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :عزیــز امانــی مریــان دارای ســند ســجلی شــماره  2صــادره از حــوزه  3تالــش پســر متوفــی
 -2محمــد امانــی مریــان دارای ســند ســجلی شــماره  56صــادره از حــوزه  3تالــش پســر متوفــی  -3محتــرم
امانــی مریــان دارای ســند ســجلی شــماره  2صــادره از حــوزه  3تالــش دختــر متوفــی  -4گلنــار میرزایــی مریــان
دارای ســند ســجلی شــماره  1478صــادره از حــوزه  3تالــش همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نماید تــا کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه  7تالــش
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جز ســری و رســمی
کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش

بلیتهای سینما برای فوتبال به سرعت فروش رفت

3407

علی ترکیان مدیر سایت سینماتیکت درباره
فروش بلیت نمایش رقابت های جام جهانی
فوتبال  ۲۰۱۸در سینماها بیان کرد« :حدود ۴۰
سینما از روز  ۲۲خرداد بلیتهای جام جهانی
فوتبال را به فروش گذاشتهاند و تاکنون حدود
پنج هزار بلیت فروخته شده است».
به گزارش مهر مدیر سایت سینماتیکت با اشاره به
تعداد این سالن ها در تهران و شهرستان ها بیان کرد:
«بیش از  ۳۰سینما در تهران و حدود  ۱۰سینما در شهرستانها فروش بلیتها را بر
عهده دارند و تاکنون حدود  ۱۰۰میلیون تومان بلیت به فروش رسیده است ».ترکیان
درباره فروش بازی های جام جهانی در سینماها عنوان کرد« :بلیتهایی که فروخته
شدهاند فقط به بازی اول تیم ملی یعنی بازی ایران و مراکش تعلق دارد و هنوز بازی
های دیگر چندان باز نشدهاند».

در این زمینه دست خالی است.
«موزاییک» ،پدیده سریالهای تعاملی
«استیون سودربرگ» کارگردان برنده اسکار و نخل طالی کن چند
سالی مشغول پروژه سریال تعاملی «موزاییک» است .در این سریال
مخاطبان میتوانند سبک خودشان را در مواجهه با آن انتخاب کنند
و به تماشاگران و کاربران این اجازه داده میشود که با داستان درگیر
شوند و خودشان مسیر قصه را پیش ببرند.
سودربرگ در بیانیهای اثر جالب توجهش را چنین توضیح داده
است« :مجموعه «موزاییک» روایتی شاخهای دارد که از طریق
ی دارد .البته
فنآوری محقق شده است و قالبی درگیرکنند ه و شهود 
در این پروژه ما دست به مهندسی معکوس نزدیم تا داستانی را برای
استفاده از این فنآوری در نظر بگیریم .مجموعه حاضر با همراهی
گروه فنی و قدم به قدم پیش رفت .اصال نمیخواستم لحظههایی
در سریال باشند که شما تصمیمی بگیرید و وقفهای در روایت به
وجود بیاید».
«موزاییک» شبیه هیچیک از دیگر پروژههای قبلی سودربرگ
نیست .داستان چنین است« :یک نویسند ه موفق با بازی «شارون
استون» کشته میشود ».شما میتوانید بازی ماجراجویان ه خودتان را
انتخاب کنید .این مجموعه که با یک اپلیکیشن قابل دانلود کنترل
میشود ،این فرصت را به تماشاگران میدهد تا خودشان هم درگیر
کشف عامل جنایت شوند .عالوه بر اپلیکیشن این سریال شما
میتوانید از طریق شبک ه «اچبیاو» یا در ایران به وسیله دریافت از
فضای مجازی سریال عادی و معمولی «موزاییک» را ببینید.
سودربرگ در گفتوگویی با «والچر» میگوید« :ما دستکم یک

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :اقــای محمــد چومانلــو شــغل  :آزاد – اقامتــگاه وآدرس :مجهــول المــکان – جنــاب
اقــای محمــد چومانلــو بدیــن وســیله بــه اطــالع شــما مــی رســاند کــه همســرتان خانــم آیــدا شــاقیلی بــا مراجعه
بــه ایــن دفترخانــه و بــا بــذل تعداد ســیصد و شــصت و هشــت  368 /عــدد ســکه و ارائــه حکــم از دادگاه بندرانزلی
تقاضــای ثبــت طــالق را نمــوده اســت لــذا از تاریــخ ایــن اخطاریــه بــه مــدت دو  2 /مــاه بــه شــما مهلــت داده مــی
شــود تــا بــا مراجعــه بــه ایــن دفترخانــه نســبت بــه ثبــت طــالق اقــدام در غیــر ایــن صــورت وفــق مقــررات عمــل
خواهــد شــد  .ثبــت طــالق اقــدام و در غیــر ایــن صــورت وفــق مقــررات عمــل خواهــد شــد .بندانزلــی – غازیــان
– روبــروی بانــک ایــران زمیــن – دفتــر طــالق  7بندرانزلــی .م/الــف1579 :

3405

سردفتر طالق  7بندرانزلی

رونوشت آگهی حصروراثت

در کالســه پرونــده  970150حــوزه  7شــورای حــل اختــالف تالــش ســامیه متیــن نــاوی فرزنــد حســین دارای
شــماره شناســنامه  18از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه نــگار صدیقــی
قنــدی در تاریــخ  87/6/13در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :صــادق متیــن نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره  126صــادره از حــوزه  3تالــش پســر
متوفــی  -2ســاجد متیــن نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره  2620114731صــادره از حــوزه  3تالــش پســر
متوفــی  -3ســامیه متیــن نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره  18صــادره از حــوزه  3تالــش دختــر متوفــی -4
ســاریه متیــن نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره  35صــادره از حــوزه  3تالــش دختــر متوفــی  -5حســین متیــن
نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره  25صــادره از حــوزه  3تالــش همســر متوفــی اینــک با انجــام تشــریفات قانونی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نماید تــا کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه  7تالــش
واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جز ســری و رســمی
کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

3404

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :بانــک مهــر اقتصــاد بــا مدیریــت حاجــی زاده – مشــخصات محکــوم علیهــم -1 :حمیــد
رضــا اکبــری بــه نشــانی گیــالن رشــت کمربنــدی شــهید بهشــتی  10متــری نوبهــار کوچــه شــهید قنــادی
 -2ولــی اهلل شــعبانپور بــه نشــانی گیــالن رشــت ســردار جنــگل ســه راه ضیابــری موزفروشــی ســامان  -3ســید
محمــد ســادات حقیقــت بــه نشــانی گیــالن رشــت خ رودبــاری نبــش کوچــه قلــی زاده ســوپر گوشــت صــدف
– مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه -1 :ابراهیــم پــور صالــح فرزنــد رمضانعلــی بــه نشــانی
گیــالن رشــت – میــدان الکانــی ابتــدای خ رودبــاری ســاختمان شــقایق – نــوع رابطــه :وکیــل – محکــوم لــه :بانک
مهــر اقتصــاد بــا مدیریــت حاجــی زاده  -2فریــدون حاجــی زاده بــه نشــانی گیــالن رشــت بلــوار انصــاری اداره
امــور شــعب – نــوع رابطــه :نماینــده حقوقــی محکــوم لــه :بانــک مهــر اقتصــاد بــا مدیریــت حاجــی زاده –محکــوم
بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9610091329400425و شــماره دادنامــه مربوطــه
 9609971329400618محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت تضامنــی مبلــغ  171/000/000ریــال بابــت
اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک  95/1/12لغایــت اجــرای حکــم و هزینــه دادرســی
بــه مبلــغ  2/512/500ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیهما در
فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننماینــد طبــق تعرفــه از آنهــا هزینــه اجرایــی اخــذ مــی گــردد.

مدیر دفتر شعبه  20شورای حل اختالف شهرستان رشت

3406

آگهی مزایده

درخصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  940154صــادره از شــعبه اول دادگاه خشــکبیجار بخواســته تقســیم ترکــه بــا
برگــزاری مزایــده محکــوم لــه یوســف کوچــک اقایــی بــر علیــه آقــای میثم کوچــک اقایــی و غیره بــا انجــام عملیات
اجرائــی و تشــریفات قانونــی و ارزیابــی مالــی از طریــق کارشــناس رســمی دادگســتری طبــق مقــررات قانونــی و بــا
حضــور ریاســت محتــرم حــوزه قضایــی بخــش خشــکبیجار بخــش ذیــل بــه فــروش مــی رســد .مشــخصات مــال
غیــر منقــول مــورد مزایــده -1 :شــالیزار بــه مســاحت  50192مترمربــع بــه مبلــغ  5/019/200/000ریــال ارزیابــی
گردیــده اســت  -2اراضــی صیفــی کاری و باغــی بصــورت درختــکاری کــه ارزش عرصــه و اعیانــات بــه قیمــت
 916/380/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت  -3خانــه و محوطــه واقــع در خشــکبیجار خیابــان مطهــری بــازار
محلــه کوچــه ابــوذر ســمت راســت بــن بســت اول بــه پــالک شــهرداری  74مفــروز از پــالک  106واقــع در بــازار
خشــکبیجار دارای ســالن و هــال و پذیرایــی و دو خــواب و اشــپزخانه اپــن و ســرویس بهداشــتی در داخــل و بــا
ســربندی حلبــی کــه حــدودا دارای  118مترمربــع بــر روی عرصــه حــدود  226/60مترمربــع بنــا نهــاده شــده کــه
قدمــت آن بیــش از بیســت ســال مــی باشــد ولــی هنــوز قابلیــت ســکونت را دارا مــی باشــد و عرصــه و اعیــان
بــه مبلــغ  1/536/600/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت ارزش کل امــالک مذکــور بــه مبلــغ 7/472/180/000
ریــال بــرآورد شــده اســت  .آدرس ملــک مــورد مزایــده :خشــکبیجار – روســتای ســادات محلــه و خیابــان مطهــری
بــازار محلــه – کوچــه ابــوذر ســمت راســت بــن بســت اول پــالک  – 74وقــت مزایــده :روز یکشــنبه مورخــه
 97/4/10ســاعت  8/30صبــح لغایــت  9/30صبــح – محــل برگــزاری مزایــده :اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی
خشــکبیجار – توضیــح :مزایــده بــا مبلــغ ارزیابــی شــده آغــاز و کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد
برنــده محســوب مــی گــردد طالبیــن در نتجیــه برنــده مزایــده مــی بایســت ده درصــد مبلــغ خریــداری شــده را
فــی المجلــس پرداخــت نمایــد و مابقــی را ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت کنــد چنانچــه در موعــد مقــرر پرداخت
ننمایــد مبلــغ ده درصــد بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد طالبیــن مــی تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده ظرف
پنــج روز قبــل از مزایــده از مــال مــورد مزایــده بازدیــد بعمــل آورنــد الزم بذکــر اســت کــه طالبین پیشــنهادات خود
را از ســاعت  8/30صبــح لغایــت  9/30صبــح روز مزایــده در پاکــت بــه همــراه کپــی کارت ملــی بــه شــعبه اجــرای
احــکام مدنــی دادگاه تســلیم نماینــد و پــس از موعــد مقــرر هیــچ گونــه پیشــنهادی مــورد قبــول نمــی باشــد.

شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه بخش خشکبیجار

3409

آگهی

درخصــوص گــزارش شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان قرچــک علیــه آقــای علــی اکبــری فرزنــد علــی دایر بر
عــدم انجــام معاینــات دوره ای موضــوع پرونــده کالســه /961104د 2بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم
ظــرف یــک مــاه از انتشــار آگهــی بــرای رســیدگی وفــق مــاده  174از قانــون آییــن دادرســی کیفــری در دوم
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب قرچــک تشــکیل مــی گــردد و مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار
جهــت اســتحضار متهــم از وقــت و محــل تشــکیل جلســه و موضــوع پرونــده انتشــار مــی یابد.م/الــف7833 :

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب قرچک

3391

فصل دیگر از «موزاییک» را خواهیم ساخت که البته این یکی ب ه
مراتب پیچیدهتر خواهد بود .فصل دوم گروهی از شخصیتها را در
خود دارد که دائم با تلفنهایشان با هم تماس میگیرند و اطالعات
به این شکل در دسترس مخاطبان قرار میگیرد .فکر میکنم فصل
جدید از نظر روایی برای تماشاگران پرهیجانتر باشد».
سودربرگ درباره نسخه معمولی و عادی سریال خود میگوید:
«مصالح داستانی فراوانی وجود دارد که در نسخ ه اپ استفاده
نشده و در نسخ ه خطی تلویزیونی وجود دارد .شما باید اپ سریال
«موزاییک» را دانلودکنید و فصل اول را پی بگیرید .در پایان فصل
شما باید راه چپ یا راست را انتخاب کنید .این دوراهیها همین
طور تداوم پیدا میکند .در حال حاضر چند کمپانی هستند».
اپلیکیشن «موزاییک» به کاربران اجازه میدهد تا داستان قتل مرموز
را در چند حالت مختلف دنبال کنند.
هر کاربری میتواند در حالت «نمایش فیلم» بخشی از داستان را
به صورت روایت تصویری ببیند و در بخش «انتخاب لحظه» میتواند
ادامه داستان را از زاویه کاراکترهای دیگر دنبال کند .همچنین با
انتخاب گزینه «کشفیات» با استفاده از اسناد ،صدای ضبط شده،
بررسی ایمیلها و گزارشهای پلیس و روزنامهها جزئیات دیگری
از معما را حل کند.
حتی گزینه «نگاه دوباره» هم وجود دارد .یعنی میتوانید به
اتفاقات گذشته نگاه بیندازید .با این تفاسیر قطعا صنعت بازیهای
رایانهای به میزان بیشتری روی صنعت سینما تأثیر خواهد گذاشت و
داستانهای بی پایان تعاملی بشتر میشوند .در نهایت هم باید منتظر
این تأثیر بر سینمای فرسوده ایران بود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/3/2 – 9760318020000648هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای انــوش نازبــراری مهویزانــی فرزنــد محرمعلــی بشــماره شناســنامه  1372صــادره از
صومعــه ســرا و کدملــی  2678249158بصورتششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  284مترمربــع
پــالک  508فرعــی از  303اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  111تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در هراتپر
لپاســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .برابــر فــرم
قــرارداد واگــذاری امــالک بنیــاد علــوی بشــماره 1394/8/27 – 94/2/12/1/95740
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/8 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار

2880

دادنامه

پرونــده کالســه  9609982888300965شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک (  101جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709972923100223شــکات :منیــژه اکبــری دارســتانی فرزنــد کرمعلــی بــه نشــانی
قرچــک میرزایــی خ فتــح المبیــن ک صداقــت  1انتهــای بــن بســت  -2 ، 1صدیقــه علیــزاده لیجارکــی فرزنــد
محمــد بــه نشــانی قرچــک میرایــی جنوبــی خ فتــح المبیــن صداقــت  1انتهــای ک واحــد  ،3متهــم :ســیروس
ملکــی فرزنــد هاشــم بــه نشــانی قرچــک خ کارگــر شــرقی  20روبــروی پ  – 96اتهــام :ســرقت و تخریــب عمــدی
– در مورخــه  97/2/29شــعبه  101دادگاه کیفــری  2شهرســتان قرچــک توســط اینجانــب دادرس امضــاء کننــده
ذیــل صورتجلســه تصــدی میگــردد پرونــده کالســه فــوق تحــت نظــر اســت دادگاه بــا توجــه بــه جمیــع اوراق و
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و تکیــه بــر شــرف و وجــدان مبادرت
بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام ســیروس ملکــی دائــر بــر ســرقت امــوال صدیقــه علیــزاده و منیــژه اکبــری درمورخــه 96/8/5
موضــوع کیفرخواســت شــماره  9610432924101517دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان قرچــک بدیــن
اجمــال کــه شــکات ادعــا دارنــد کــه در مورخــه یــاد شــده منــزل خــود را تــرک کــرده بودنــد کــه بعــد از مراجعــه
متوجــه تخریــب قفــل درب خانــه و ســرقت امــوال شــده انــد کــه درایــن خصــوص اثــار انگشــت موجــود در محــل
بررســی و متهــم فــوق الذکــر نشاســایی شــده اســت لهــذا بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی خصوصــی و گــزارش و
تحقیقــات انجــام شــده در پلیــس آگاهــی دادگاه اتهــام انتســابی بــه وی را محــرز دانســته و مســتندا بــه مــواد
 656و  677قانــون مجــازات اســالمی مصــوب  1375و رعایــت مــاده  134قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 1392
مشــارالیه را خصــوص اتــام ســرقت عــالوه بــر اســترداد امــوال مســروقه بــه شــرح بــرگ هــای  7و  8پرونــده بــه
تحمــل هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری در غیــر مــالء عــام و همچنیــن بــه تحمــل ســه ســال حبــس
تعزیــری درجــه  5و درخصــوص اتهــام تخریــب بــه تحمل ســه ســال حبــس تعزیــری درجــه  5محکوم مــی نماید
رای صــادره غیابــی و ظــرف  20روز از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از آن ظــرف  20روز قابــل تجدید
نظــر دردادگاه هــای محتــرم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد.م/الف7836 :

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان قرچک

3394

دادنامه

پرونــده کالســه  9609982889200045شــعبه  103دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک (  103جزایی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی  :محمــد نجاتــی رضاقلــی قشــالقی فرزنــد التفــات بــا وکالــت عبــاس رمضانــی
فرزنــد رمضــان بــه نشــانی قرچــک م کالنتــری بیــن پســت و کالنتــری قرچک – متهــم :حســین زنگیشــه ء فرزند
علــی بــه نشــانی قرچــک طالئیــه بهــار  21ســاختمان میــالد میــالدر  – 1اتهــام :انتقــال مــال غیــر – گردشــکار:
دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت ازخداونــد متعــال بــه شــرح زیــر
مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام حســین زنگیشــه فرزنــد علــی ( در حــال حاضــر متــواری) مبنــی بــر انتقــال مــال غیــر
موضــوع شــکایت محمــد نجاتــی رضــا قلــی قشــالقی بــا وکالــت عبــاس رمضانــی بــه شــرح مضبــوط و منعکس
در پرونــده بــا ایــن توضیــح کــه وکیــل شــاکی اظهــار داشــته کــه ( مــوکل بــه موجــب دو فقــره قــرارداد تحــت
شــماره  5753و  5752در تاریــخ هــای  92/3/6و  92/2/29مبــادرت بــه پیــش خریــد تمامــت ششــدانگ ســه
دســتگاه اپارتمــان مســکونی جــزء پــالک ثبتــی  48/246/39بــه ثمــن معلــوم و معیــن از حســین زنگیشــه
خریــداری نمــوده و جمعــا مبلــغ شــصت میلیــون تومــان پرداخــت نمــوده اســت از توجــه بــه اینکــه حســین
زنگیشــه بــه هیــچ یــک از تعهــدات قــراردادی خویــش پــای بنــد نبــوده مــوکل مبــادرت بــه طــرح شــکایت
کالهبــرداری از وی نمــود کــه بــه موجــب دادنامــه  931109مورخــه  93/11/16بــه دلیــل ارایــه مبــادرت نامه از
ســوی فــردی بــه نــام محمــد محســنی کــه مدعــی مالکیــت و انعقــاد بیــع بــا حســین زنگیشــه بــود مشــارالیه
از اتهــام برائــت جســت لیکــن در حــال حاضــر حســین زنگیشــه (متهــم) مبــادرت بــه انتقــال تمامــی ملــک بــه
فــرد ثالثــی بــه نــام علــی فعلــی نمــوده و بــه نــام ایشــان ســند رســمی صــادر نمــوده اســت و لــذا از وی بــه
اتهــام انتقــال مــال غیــر شــکایت دارم ) همچنیــن دادگاه مالحظــه نمــود کــه مطالــق دو فقــره قولنامــه عــادی
مورخــه هــای  92/3/6و  92/2/29فــی مابیــن شــاکی و متهــم کــه نهایتــا متهــم مبــادرت بــه فــروش ســه واحد
اپارتمــان هــر کــدام حــدودا شــصت و هشــت مترمربــع از پــالک  ( 48/246/39قطعــه  39تفکیکــی از پــالک
 29فرعــی از  48اصلــی بــه محمــد نجاتــی رضاقلــی قشــالقی مــی نمایــد لیکــن بــا توجــه بــه پاســخ اســتعالم
اداره ثبــت مورخــه  96/5/15بــه شــماره  5010و اســتعالم شــماره  10601مورخــه  96/9/7متهــم در مورخــه
 95/6/23ملــک موصــوف را بــه علــی فعلــی انتقــال داده اســت بنابرانــی دادگاه بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی
گــزارش مرجــع انتظامــی قولنامــه هــای ارایــه شــده از ســوی شــاکی پاســخ اســتعالم هــای اداره ثبــت اســناد و
امــالک قرچــک و اینکــه متهــم علیرغــم ابــالغ قانونــی در دادگاه حاضــر نشــده و دلیلــی مبنــی بــر بــی گناهــی
خــود بــه دادگاه ارایــه نکــرده اســت بنابرایــن دادگاه بــزه انتســابی بــه مشــارالیه را محــرز و مســلم تشــخیص
مســتندا بــه مــاده یــک قانــون راجــع بــه انتقــال مــال غیــر متهــم را عــالوه بــر رد مــال بــه شــاکی به تحمــل دو
ســال حبــس تعزیــری و پرداخــت ششــصد میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولت محکــوم می نمایــد رای
صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد همیــن شــعبه و ســپس بیســت روز پــس از
آن قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد .م/الــف7837 :
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فیلم پوران درخشنده مجوز ساخت گرفت
پروانه ساخت فیلم «هیس پسرها فریاد نمیزنند» پوران درخشنده صادر
شد.
این کارگردان مدتی قبل و پس از اتفاق تلخ یکی از مدرسههای پسرانه تهران در
زمینه تعرض ناظم مدرسه به دانشآموزان ،در گفتوگویی از انتظار برای صدور مجوز
فیلمی با نام «پسرها گریه نمیکنند» خبر داده و تاکید کرده بود« :وقتی این ماجراها
پیش میآید ،بیشتر ناراحت میشوم .چون من رسالتی داشتم که این فیلم را برای
جامع ه خود که اذعان دارم ،خانوادهام هستند و از طرف آنها سفارش ساخت این فیلم
را گرفته بودم ،بسازم».
طبق اعالم روابط عمومی سازمان سینمایی ،شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای
سینمایی با سه فیلمنامه موافقت کرده؛ براین اساس پروانه ساخت فیلمنام ه «هیس
پسرها فریاد نمیزنند»َ « ،دبیت» و قسمت جدید «آهوی پیشونی سفید» صادر شده
است.

«انتقا مجویان»  ۲میلیارد دالری شد
مجموع فروش فیلم جدید و ابرقهرمانی «انتقامجویان :جنگ ابدیت» پس از
 ۴۸روز اکران در گیشه جهانی از مرز دو میلیارد دالر عبور کرد.
کمپانی دیزنی اعالم کرد فروش قسمت جدید فیلم «انتقامجویان» از مرز دو میلیارد
دالر عبور کرد و به جمع فیلم هایی مانند «آواتار» ( ۲.۷۹میلیارد دالر)« ،تایتانیک»
( ۲.۱۹میلیارد دالر) و «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» ( ۲.۰۷میلیارد دالر) پیوست
که در تاریخ سینمای جهان به فروشی بالغ بر دو میلیارد دالر رسیدهاند.
اگهی

درخصــوص پرونــده  970137بــه شــرح موضــوع گــزارش مرجــع انتظامــی علیــه فــرزاد بختیــاری دائــر بر ســاخت
مشــروبات الکلــی دســت ســاز کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  102دادگاه عمومــی قرچــک ارجــاع شــده و بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم بنــا بــه دســتور دادگاه وفــق مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای
عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا
متهــم در تاریــخ  97/5/1ســاعت  10صبــح جهــت رســیدگی خــود را بــه ایــن دادگاه معرفــی نمائیــد در غیــر ایــن
صــورت وفــق قانــون و بــه صــورت غیابــی اظهــار نظــر قضائــی خواهــد شــد.م/الف7835 :
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982889200558شــعبه  103دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک (  103جزایــی ســابق) تصمیم
نهایــی شــماره – شــاکی :علیرضــا ســرلک فرزنــد فریبــرز به نشــانی اســتان تهــران شهرســتان قرچک شــهرک طالئیــه بهار
شــمالی  10پ  2واحــد  – 2متهــم :علــی فربــدی فرزنــد اکبــر بــه نشــانی زیباشــهر شــهرک الحدیــد خ علــی کوچــه امــام
حســن صداقــت یــک اپارتمــان اول اتهــام :ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی بــا قمــه – گردشــکار :دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام علــی فربــدی فرزنــد اکبــر ( درحــال حاضــر متــواری) مبنــی بــر ایــراد ضــرب وجــرح عمــدی بــا قمــه
موضــوع شــکایت علیرضــا ســرلک بــه شــرح مضبــوط و منعکــس در پرونــده لــذا بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی گــزارش مرجع
انتظامــی اظهــارات گواهــان در دادســرای و گواهــی پزشــکی قانونــی و کیفرخواســت صــادره و اینکــه متهــم علیرغــم ابــالغ
قانونــی در جلســه دادگاه حاضــر نشــده و دلیلــی مبنــی بــر بــی گناهــی خــود بــه دادگاه ارایــه نکــرده اســت بنابرایــن دادگاه
بــزه انتســابی بــه مشــارالیه را محــرز و مســلم تشــخیص از حیــث جنبــه عمومــی مســتندا بــه تبصــره مــاده  614از کتــاب
پنجــم ( تعزیــرات) قانــون مجــازات اســالمی متهــم را بــه تحمــل ده مــاه حبــس تعزیــری و از حیــث جنبــه خصوصــی جــرم
مســتندا بــه مــواد  714 -710- 709 – 488قانــون مجــازات اســالمی متهــم را بــه پرداخــت  -1یــک و نیــم هــزارم دیــه کامله
بابــت قرمــزی ســمت راســت صــورت  -2دو صــدم از عشــردیه کاملــه بابــت جراحــت دامیــه قاهــده انگشــت شســت دســت
راســت در حــق شــاکی محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد همیــن
شــعبه و ســپس بیســت روز پــس از آن قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد .م/الــف7838 :
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982923100098شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک ( 101جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709972923100242شــاکی :مصطفــی شــاهی فرزنــد قلــی بــه نشــانی قرچــک خیابــان
باهنــر کوچــه باهنــر  19پــالک  – 61متهــم :مجیــد لشــنی مجهــول المــکان – اتهــام :مزاحمــت تلفنــی – در مورخــه
 97/3/1شــعبه 101دادگاه کیفــری  2شهرســتان قرچــک توســط اینجانــب دادرس امضــاء کننــده ذیــل صورتجلســه
تصــدی مــی گــردد پرونــده کالســه فــوق تحــت نظــر اســت دادگاه با توجــه بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ختم
رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و تکیــه بــر شــرف و وجــدان مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام مجیــد لشــنی فرزنــد محمدعلــی دائــر بــر ایجــاد مزاحمــت تلفنــی از طریــق خــط تلفــن شــماره
 09197727492نســبت بــه آقــای مصطفــی شــاهی بــه شــماره تلفــن منــدرج در پرونــده بــا توجــه بــه شــکایت
شــاکی خصوصــی و پرینــت ریــز مکالمــات خــط تلفــن مزاحــم تمــاس هــای مکــرر از ســوی خــط مذکــور و نتیجــه
اســتعالم مالکیــت خــط مذکــور و ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده اتهــام انتســابی بــه وی را محــرز دانســته
و مســتندا بــه  641قانــون مجــازات اســالمی مصــوب  1375و رعایــت مــواد  66و 83و 86قانــون مجــازات اســالمی
مصــوب  1392مشــارالیه را بــه جــای تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری بــه  18میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حق
صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف  20روز از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس
از آن ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه هــای محتــرم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد.م/الف7842 :
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609982889100282شــعبه  103دادگاه کیفــری دو شهرســتان قرچــک (  103جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی :مهــدی نــوروزی داونــدی فرزنــد مظفــر بــا وکالــت محســن ناظمــی شــهرکی
فرزنــد ضرغــام بــه نشــانی خیابــان هجــرت روبــروی مســکن و شهرســازی طبقــه دوم دفتــر وکالــت کیامــرث مبــرم
آییــن – متهمیــن -1:نازنیــن عبدالهــی شــیرازی فرزنــد حســن بــه نشــانی فــارس شــیراز شــهر شــیراز رکــن آبــاد
خیابــان باســتان کوچــه  -2 ،14یونــس احمــدی( معــروف بــه علــی) در حــال حاضــر متوفــی – اتهام هــا -1مزاحمت
 -2رابطــه نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت ( غیــر از زنــا) گردشــکار :دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم
رســیدگی را عــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
درخصــوص شــکایت مهــدی نــوروزی فرزنــد مظفــر  24ســاله بــا وکالــت محســن کاظمــی شــهرکی علیــه نازنیــن عبدالهی
شــیرازی فرزنــد حســن  17ســاله و یونــس احمدی(علــی) در حــال حاضــر متوفــی مبنــی بــر رابطــه نامشــروع غیــر از زنــا
بــه شــرح مضبــوط و منعکــس در پرونــده بــا ایــن توضیــح کــه شــاکی اظهــار داشــته کــه بنــده همســر شــرعی و قانونــی
نازنیــن عبدالهــی شــیرازی مــی باشــم و شــماره تلفــن  09382081996بــه بنــده تعلــق دارد کــه این شــماره را به همســرم
( نازنیــن عبدالهــی) داده بــودم تــا اســتفاده نمایــد لیکــن مدتــی بعــد متوجــه شــدم کــه وی بــا شــخصی بــا شــماره تماس
 09331827245در ارتبــاط مــی باشــد) دادگاه بــا توجــه بــه متــن پیامــک هــای بازنویســی شــده ارســالی از شــماره هــای
فــوق الذکــر بــه همدیگــر و همچنیــن پاســخ اســتعالم شــرکت ایرانســل مورخــه  96/5/10اهظــار شــهود تعرفــه شــده
شــاکی مبنــی بــر اینکــه خــط بــه شــماره  09382081996کــه بــه شــاکی تعلــق داشــته توســط نازنیــن عبدالهــی مــورد
اســتفاده قرهــر مــی گرفتــه اســت همچنیــن پرینــت تمــاس هــای ورودی و خروجــی بــه شــماره  09331827245کــه
مویــد ایــن موضــوع اســت کــه بــا همســر شــاکیه در ارتبــاط تلفنــی بــوده اســت و همچنیــن ایــن کــه متهــم ردیــف دوم با
وصــف ابــالغ قانونــی حاضــر نشــدند و دلیلــی مبنــی بــر بــی گناهــی خــود در دادگاه ارائــه نکــرد و متهمــه ردیــف اول هــم
دفاعیــات موجهــی اعــالم نکــرده اســت بنابرایــن دادگاه بــزه انتســابی بــه مشــارالیها را محــرز و مســلم تشــخیص مســتندا
بــه مــاده  637از کتــاب پنجــم( تعزیــرات) قانــون مجــازات اســالمی و رعایــت بنــد ت مــاده 89قانــون مجــازات اســالمی
متهمه(نازنیــن عبدالهــی) را بــه پرداخــت دو میلیــون ریــال جــزا نقــدی در حــق دولــت محکــوم مــی نمایــد و همچنیــن
متهــم بــه نــام یونــس احمــدی را بــه تحمــل هفتــاد ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد رای صــادره حضــوری در
خصــوص نازنیــن عبدالهــی حضــوری ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیــد نظر اســتان تهران
مــی باشــد در خصــوص متهــم دیگــر رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد همیــن
شــعبه و ســپس بیســت روز پــس از آن قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد .م/الــف7846 :
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