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علیعسکری:
وز شاهد برنامه های جدید طنز و ترکیبی   نور
خواهید بود

رئیس س��ازمان صداوس��یما گفت: از االن به ش��ما وعده 
می دهم که عید نوروز ش��اهد برخی برنام��ه های جدید طنز 

و ترکیبی خواهیم بود.
علی عس��کری در پاس��خ به س��والی مبنی بر افت کیفی 

سریال ها و برنامه های ترکیبی در سالهای اخیر گفت: از االن 
به ش��ما وعده می دهم که عید نوروز شاهد برخی برنامه های 
طنز و ترکیبی خواهید بود. وی گفت: س��ال آینده بیش��تر به 
سمت مخاطب محوری خواهیم رفت. همچنین شرایط تولید 

س��ریال های بزرگی چون موسی و س��لمان که سالهای سال 
مهیا نش��ده بود، را فراهم کردیم. عس��کری ادامه داد: بودجه 
صدا و س��یما هنوز به جایی که باید نرس��یده و باید با همین 

بودجه ای که به ما تعلق گرفته سر کنیم و چاره ای نداریم.

بانوی فرهنگ در فرهنگسرای انقالب
فرهنگس��رای انقاب اس��امی »هم اندیش��ی درباره 
ادبیات زنانه« و جش��ن »بانوی فرهنگ« را با اجرای رضا 
رفیع در یک سالگی کانون بانوی فرهنگ برگزار می کند.
 در این نشس��ت که امروز با حضور جمعی از بانوان 
اهل قلم و منتقدان ادبی برگزار می ش��ود، راضیه تجار، 
منیژه آرمین، احسان عباس��لو، بهناز ضرابی زاده و سارا 
عرفانی به بررسی ادبیات زنانه در ایران می پردازند. این 
نشست از س��اعت 14:30 تا 16 در فرهنگسرای انقاب 

اسامی برگزار می شود.
بخ��ش بعدی این برنامه با عن��وان »بانوی فرهنگ« 
آئی��ن ویژه روز زن به میزبانی از بانوان نویس��نده و اهل 
قلم اس��ت. در این برنامه که از س��اعت 16 روز شنبه در 
فرهنگسرای انقاب اسامی برگزار می شود، رضا رفیع، 
طنز پ��رداز به اجرای برنامه خواه��د پرداخت و مرتضی 
درخش��ان)آقای رئیس جمهور( اس��تند آپ کمدی اجرا 
خواهد کرد. ش��عرخوانی حامد عس��گری بخش دیگری 
از ای��ن آئی��ن خواهد بود. محی��ا س��اعدی، گوینده، به 
 خوانش بخش هایی از کتاب »یوما« نوش��ته مریم راهی 

می پردازد. 

آینه بغل از 20 میلیارد گذشت
فروش فیلم »آینه بغل« به فروش 20 میلیاردو 170 

میلیون تومان رسید. 
فیلم سینمایی »اس��رافیل« در کل فروش فیلم به رقم 
504 میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی »کمدی انسانی« 
با فروش 844 میلیون توم��ان فروخت. فروش فیلم »بدون 
تاریخ بدون امضا« به 4 میلیاردو 20 میلیون تومان و فیلم »ما 
خیلی باحالیم« به فروش 1 میلیارد 290 هزار تومان رسید. 

فروش فیلم »مادری« به 270 میلیون تومان رسید.
فروش فیلم »اش��ک نرگس« ب��ه 2 میلیون و 952 
ه��زار تومان، فیلم »بل��وک 9 خروجی 2« به فروش 25 
میلی��ون و 322 هزار تومان، فیلم »دعوتنامه« به فروش 
26 میلی��ون و 517 هزار تومان، فیلم »هاری« به فروش 
290 میلیون 649 هزار تومان، فیلم »من یک ایرانی ام« 
20 میلی��ون و 810 هزار تومان، فیلم »ش��اخ کرگدن« 
ب��ه فروش 30 میلی��ون و 131 هزار توم��ان، فیلم »پل 
خواب« به فروش 809 میلیون و 599 هزار تومان، فیلم 
»افس��انه گل آب��اد« به فروش 89 میلی��ون و 639 هزار 
تومان، فروش فیلم »عش��قوالنس« به فروش 1 میلیاردو 

490 میلیون و 167 هزار تومان رسید. 

وش را به تاالر وحدت می برد پری صابری کور
نمایش »کوروش« به کارگردانی و نویس��ندگی پری 
صابری پس از ایام نوروز به صحنه تاالر وحدت می رود.

 این نمایش به نویسندگی و کارگردانی پری صابری 
از 15 فروردین تا 15 اردیبهش��ت 97 هر ش��ب ساعت 

18:30 به صحنه تاالر وحدت خواهد رفت.
بازیگران کار آرش آصفی، محس��ن حسینی، عاطفه 
رض��وی، بهناز نازی، الهام دهقانی، س��روش کریمی نژاد، 
کامبیز امینی، ش��هرام نجاتی، امیرحسین مژده، تهمینه 
ش��همیر نوری، مهرداد آبجار، مجید فاطمی، حمیدرضا 

خلیلی هستند.
س��بک این نمایش تاریخی است و اجرای این تئاتر، 
دومین هم��کاری جهانگیر کوثری و پری صابری پس از 

اجرای »مرغ باران« است.
همچنین نمایش��نامه »کوروش« از سوی نشر قطره 
چاپ شده و این اثر بیشتر به زندگی کوروش هخامنشی 
می پ��ردازد و در عین حال بخش هایی از دوران حکومت 

این پادشاه را به تصویر می کشد.
بلیت فروشی این نمایش قرار است از بیستم اسفند 

ماه 96 در سایت تیوال آغاز شود.

اسرافیل در فستیوال زنان ترکیه
»اسرافیل« به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی 
مستانه مهاجر در جدیدترین حضور بین المللی خود، بهار 

97 در ترکیه به نمایش در می آید.
»اس��رافیل« در جدیدترین حض��ور بین المللی خود در 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم زنان ترکیه با نام »فیلمور« 
به نمایش درمی آید. فس��تیوال فیلم زنان »فیلمور« ترکیه با 
هدف تشویق و همچنین نمایش حضور زنان در عرصه های 
مختلف صنعت سینما از س��ال 2003 آغاز به فعالیت کرده 

است و به نمایش آثار زنان فیلمساز اختصاص دارد.
نمایش آثار س��ینماگران زن سراسر جهان با حضور 
آنها، از آوریل )نیمه فروردین 97( در هفت ش��هر ترکیه 

از جمله استانبول، ازمیر، آدانا و ... آغاز می شود.
این فیلم سینمایی درامی درباره چالش ها، نیازهای 
عاطفی و روابط انس��انی اس��ت که فیلمنامه آن توس��ط 

ارسان امیری و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است.
هدیه تهران��ی، مریا زارع��ی، ه��دی زین العابدین 
و پژمان بازغ��ی بازیگران اصلی و علی عمرانی، س��هیا 
رضوی، پوریا رحیمی س��ام و س��ودابه جعف��رزاده دیگر 

بازیگران »اسرافیل« هستند.

نگاه

آياموضعمندربارهالزام
اجتماعيوقانونيحجاب

تغييركردهاست؟

کارشناس فرهنگ و رسانه
حجت االسالم محمدرضا زائری

پ��س از س��خنان پنج ش��نبه رهبر انقاب درب��اره حجاب 
بانوان، همان طور که انتظار داش��تم پیام هاي متفاوت و بعضا 

حمله های مستقیم به من آغاز شده است. 
اعتراف م��ي کنم که دیدگاه صریح رهب��ر انقاب در این 

موضوع، چنان که امروز بیان شد، براي من تازگي نداشت.
چندماه قبل پیام ایش��ان به من منتقل ش��د و به صورت 
ش��فاف موضعش��ان در باره مس��أله -الزام اجتماعي و قانوني 

حجاب- مطرح گردید.
همان موقع به دوست بزرگواري از مسئوالن دفتر رهبري 
ک��ه حامل این پیام بود عرض کردم که این موضع من از س��ر 

انفعال و جوزدگي نیست و طبیعتا حاصل چندسال فکر عمیق 
و تأمل دقیق و مش��اهده اجتماعي و مش��ورت ب��ا خبرگان و 
کارشناس��ان ب��ه راحتي تغیی��ر نمي کن��د و از همین رو فهم 
 من همچنان همین اس��ت، ولي نظ��ر رهبري را فصل الخطاب 

مي دانم و دستور رهبر بزرگوار را اطاعت مي کنم. 
م��ا در عرصه فک��ر و فهم، صغیر و تابع نیس��تیم و از این 
رو مراج��ع تقلید و عالمان دی��ن از جمله رهبر بزرگوار انقاب 
نمي توانند در فهم و دیدگاه و ش��ناخت و تشخیص ما تصرف 
کنند، اما در همان حال در س��احت عمل مقلد و تابع و مطیع 

و پیرو هستیم. 
ام��روز هم موضع من پس از س��خنان صریح و قاطع رهبر 
انقاب همان است. تلقي من - که البته مي تواند نادرست هم 
باش��د- این بوده و هس��ت که سیاس��ت هاي عملي جمهوري 
اس��امي در حوزه حج��اب تاکنون خطا ب��وده و به نتیجه اي 
نرس��یده اس��ت و این فهم من با س��خنان رهبر انقاب تغییر 

نکرده و نمي کند. 
اما عمل من چه به عنوان یک مقلد نسبت به مرجع تقلیدم 
-که ایشان هستند- و چه به عنوان یک شهروند کاما معتقد به 

والیت فقیه نسبت به ایشان، اطاعت و تسلیم محض است. 
از همان روز که پیام ایش��ان به من رسید نه دیگر در این 
موضوع س��خني گفتم و نه چیزي نوشتم، و علیرغم مراجعات 
فراوان از رسانه ها و نهادهاي علمي براي میزگرد و مصاحبه و 
س��خنراني با جدیت سکوت کردم تا حدي که جلد سوم کتاب 
خود در موضوع حجاب با نام "زن بدحجاب، مرد بد حساب" را 

با این که آماده چاپ بود منتشر نساختم. 
فک��ر مي کن��م اقتضاي تربی��ت انقاب و نی��از جمهوري 
اسامي، ش��هرونداني اس��ت که آزادانه بیندیش��ند و آگاهانه 
تشخیص دهند و در فهم و درک و دانش و اندیشه تابع و پیرو 
نباشند، اما در عین حال بدون تعارف و بدون ترس و تظاهر در 

مقابل موضع ولي خود مطیع و تسلیم شوند. 
اینک نیز، نه آن حری��ت و آزادگي را از گروهي متحجر و 
متظاه��ر پنهان مي کنم و نه از این تس��لیم و اطاعت در برابر 

جماعت روشنفکرنماي غیر انقابي خجالت مي کشم. 
ت��ا امروز بر این عهد بوده ام که خوب فکر کنم و درس��ت 
بفهمم و جز راس��ت نگویم و بر اس��اس تش��خیص خود عمل 
کن��م و در عین ح��ال براي مصالح عالي ت��ر و اهداف واالتري 
چون حفظ نظام و حراست از کیان انقاب مطیع محض رهبر 

انقاب باشم. 
ای��ن حقیقت را باره��ا گفته ام و بر این عه��د باقي مانده 
ام، آخرین��ش چه��ار روز پیش که بعد از نم��از ظهر و عصر به 
حضورشان رسیدم و نکته اي قدیم را مجددا به محضر لطف و 

محبتشان یادآوري و تأکید کردم. 
آنچ��ه در این س��الها فهمیده و با صداق��ت و صراحت و از 
موضع دلس��وزي نس��بت به ایران و اسام و از سر خیر خواهي 
براي مردم و انقاب گفته و نوشته ام با هیچ تعارف و ماحظه 

اي کنار نمي گذارم. 
هر چند که نظر کارشناس��ي و تش��خیص رهبر انقاب را 
قطعا از تش��خیص و نظر کارشناس��ي خود باالتر مي دانم و به 

مص��داق " آنچه در آین��ه جوان بیند، پیر در خش��ت خام آن 
بیند" معتقدم آنچه من در آینه متن جامعه و گفتگوي روزمره 
با جوانان دریافته ام، قطعا ایش��ان در خشت خام بررسي هاي 
عمیق تر و دوراندیشانه خود دیده اند. اما این ماحظه و ترس 
را ندارم که به خاطر س��خنان ایش��ان از فهم خود بگذرم و با 
دس��ت خود صداقت و حس��ن نیتم در تمام این س��الها را که 

برایش هزینه هاي بسیار سنگین داده ام زیر سؤال ببرم. 
اتفاق��ا من در تمام این س��الها معتقد ب��وده ام که چنین 
موضعي از س��وي روحانیت و ح��وزه هاي علمیه خنثی کننده 
توطئه دش��من اس��ت و تحوالت پیچیده اجتماعي و تغییرات 
شگفت نس��لي در س��الهاي آینده روندي حس��اب شده براي 

موضعگیري جریان دیني و حوزوي مي طلبد. 
ب��ر  عم��ر  پای��ان  ت��ا  را  صراح��ت  و  صداق��ت   ای��ن 
منفعت طلبي ها و چاپلوسي هاي برخي نفاق ورزان و ریاکاران 
ترجیح مي دهم و دوست دارم همچنان همان دلباخته و دلبسته 
قدیم و سرباز وفادار حضرت آیت اهلل سیدعلي خامنه اي بمانم، 
اما نه در جایگاه تعارف و ش��عار بلکه در منطقه عملیات جنگ 

نرم و میدان واقعي مبارزه با شبیخون فرهنگي.  
روزگار خواهد گذش��ت و کس��اني که زمزم��ه "یُملّک في 
دولتک��م و یُمّکن ف��ي أیامکم" دارند مي توانن��د به مدد الهي 
فش��ارهاي گذراي اجتماعي و رسانه اي را تحمل کنند و پیش 
روند تا روزي که پرده ها کنار رود و صداقت ها و راستي ها در 

میزان محاسبه الهي سنجیده شود. 
برگرفتهازكانالنوشتههايمحمدرضازائری

 سایه مادر
سیرنگ احمدزاده

سر زمین مادری باشد بهشت
زاد گاه مادری باشد بهشت

شاعرشیرین سخن چه خوش نوشت
زیر پای مادران  باشد بهشت
سر زمین مادری یادش بخیر
خاطرات کودکی یادش بخیر

لحظه های عمر ما هم ناب بود
شادی هم بود شادی های ناب بود

یاد مادرها کنیم در هرزمان
بوسه بارانش کنیم درهر زمان
سایه مادر همیشه بر سر است

هر چه داریم از دعای مادر است
بعد مادر شادی از کاشانه رفت

شادی و لطف و صفا از خانه رفت
لطف حق با مهر مادر میرسد
از صفای عشق مادر میرسد

کاش بر می گشت زمانه به عقب
می شدیم ما بچه ها در تاب و تب
کاش می شد بوی مادر حس کنیم

همچو طفلی بوی مادر حس کنیم
خوب »سیرنگ« یاد مادر کرده ای

شاد روح مادر خود کرده ای

وه اکران مشخص شدن سینماهای سرگر
 در سال ۱۳۹۷

با اعام مدیرکل س��ینمای حرفه ای س��ازمان امور 
س��ینمایی 7 سینمای س��رگروه اکران در سال 1397 

مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان امور سینمایی، 
س��معی و بصری، محمدرضا فرجی مدیرکل س��ینمای 
حرفه ای س��ازمان امور س��ینمایی در خصوص جزئیات 
جلس��ه با نمایندگان اصناف مرتبط با اکران اظهار کرد: 
در این جلس��ه که با حضور ابراهی��م داروغه زاده معاون 
ارزش��یابی و نظارت س��ازمان س��ینمایی برگزار ش��د، 
پردیس س��ینمایی آزادی، پردیس س��ینمایی کورش، 
پردیس س��ینمایی زندگی، پردیس س��ینمایی ماندانا، 
سینما استقال، س��ینما ایران و سینما جوان به عنوان 

7 سینمای سرگروه اکران در سال 97 معرفی شدند.
فرجی بیان کرد: همچنین از میان 16 فیلم متقاضی 
اکران نوروزی معرفی ش��ده از سوی دفاتر پخش فیلم به 
شورای صنفی نمایش، فیلم هایی که دارای پروانه نمایش 
باش��ند، می توانند با انعقاد قرارداد با یکی از سرگروه های 

در عید نوروز روانه پرده سینماها شوند.
وی در پای��ان تاکید کرد: »به وقت ش��ام« ابراهیم 
حاتمی کیا، »بی حس��اب« مصطفی احمدی، »تگزاس« 
مس��عود اطیاب��ی، »خجالت نک��ش« رض��ا مقصودی، 
»چهارراه اس��تانبول« مصطفی کیایی، »خاله قورباغه« 
افشین هاش��می، »خرگیوش« مانی باغبانی، »فراری« 
علیرضا داوودنژاد، »فیلشاه« حامد محمدی، »التاری« 
محمدحس��ین مهدویان »لونه زنبور« ب��رزو نیک نژاد و 
»مص��ادره« مهران احمدی فیلم هایی هس��تند که در 
نهای��ت از میان آنها 7 فیلم اکران نوروزی طی روزهای 
آینده و در اولین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور 

اعضای جدید و ثبت قرارداد مشخص خواهند شد.  

درپیپخشنشدنبرنامهپنجشنبهشبگذشته
26 اسفند؛ وعده پخش »دورهمی« 

یاحی با حضور کتایون ر
مدیر روابط عمومی ش��بکه نس��یم درب��اره پخش 
نشدن برنامه »دورهمی« با حضور کتایون ریاحی بیان 

کرد که این برنامه 26 اسفند پخش می شود.
به گزارش مهر، پنج شنبه شب گذشته عاقه مندان به 
برنامه »دورهمی« منتظر بودند تا طبق اطاع رس��انی ها 
این برنامه را با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون تماشا 
کنند اما این برنامه بدون اطاع رس��انی های کافی و تنها 
با اعام زیرنویس از آنتن حذف ش��د. بعد از پخش نشدن 
برنام��ه، در یکی از صفحات اجتماع��ی متعلق به کتایون 
ریاحی عکس��ی از حضور وی در »دورهمی« منتشر شد و 

سوال پرسیده شده بود که حجاب وی چه اشکالی دارد.
امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم درباره 
اینکه چرا برنامه »دورهمی« پنج شنبه شب گذشته 17 اسفند 
که قرار بود با حضور کتایون ریاحی روی آنتن برود، پخش 
نش��د، گفت: مشکل پخش برنامه شب جمعه 17 اسفند از 
طریق خود شبکه نسیم زیرنویس شده بود و حتی همکاران 
پخش شبکه نسیم تا حدود ساعت 23:30 در تاش بودند که 

این برنامه را پخش کنند اما این امکان مقدور نشد.
وی درب��اره زمان پخش برنامه عن��وان کرد: ضمن 
پوزش مجدد از بینندگان، برنامه »دورهمی« که قرار بود 
پنج شنبه شب گذش��ته پخش شود پس از آماده سازی، 

در تاریخ شنبه 26 اسفندماه پخش خواهد شد.

نشرشهيدكاظمیمنتشركرد
چاپ سیزده »کار باید تشکیالتی باشد«

چاپ س��یزدهم کتاب »کار باید تشکیاتی باشد« 
ح��اوی مجموع��ه بیانات رهبر انقاب درباره تش��کل و 
کار تش��کیاتی که محمود زارعی آن را تدوین کرده، از 

سوی نشر شهید کاظمی روانه کتابفروشی ها شد.
ای��ن کتاب با توجه به نیاز فعاالن فرهنگی تدوین و 
تهیه شده و برگرفته از بیانات رهبر معظم انقاب است، 
از عناوین این کتاب می توان به، ضرورت کار تشکیاتی، 
آث��ار و ب��رکات کار تش��کیاتی، ش��اخص ها و بایدهای 
تش��کیات موفق انقابی، آفت شناسی کار تشکیاتی، 
وظای��ف مدی��ر تش��کیات، وظایف اعضاء تش��کیات، 
نمونه ه��ای موفق تش��کیات انقابی، جبه��ه فرهنگی 
انقاب س��ازماندهی می خواهد و ... اشاره کرد که کاما 

بصورت کاربردی، دسته بندی و پردازش شده است.
چاپ س��یزدهم کتاب »کار باید تشکیاتی باشد« 
در 208 با قیمت 10 هزار تومان توس��ط نش��ر ش��هید 
کاظمی منتش��ر شده است. شمارگان این کتاب 5 هزار 
نسخه بوده که با احتس��اب چاپ های قبلی این رقم به 

50 هزار نسخه رسیده است.

آگهي احضار  در پرونده كالسه 961327/ب7 متهمان امير سرلشكر و رضا 
كيان به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسي به متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آئين 
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت منتشر و تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي 
ظرف 30 روز در شعبه حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد .
تهران   5 ناحيه  دادسراي  هفتم  شعبه  بازپرس  الف     76087/م   

آگهي  يك برگ آگهي جهت درج در جرايد كثيراالنتشار ارسال مي گردد دستور 
فرمائيد وفق ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري به متهم محسن احمدي ف 
نامعلوم به اتهام خريد و فروش مواد مخدر ميگردد ظرف مدت يك ماه پس از 
انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده مطروحه به كالسه951560 به شعبه 
اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهر ري مراجعه نمايند بديهي است 

در صورت عدم مراجعه پرونده به صورت غيابي رسيدگي خواهد شد.
  76088/م الف    دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهر ري 

 آگهي احضار متهم در پرونده كالسه 960353/ب7 اين بازپرسي متهم افشار 
شكري سئين فرزند منصور به اتهام افتراء و توهين موضوع شكايت خانم فاطمه 
اينكه متهم فوق مجهول  هوشيار فرزند ناصر تحت تعقيب مي باشد نظر به 
است  گرديده  تعيين  آگهي  نشر  از  پس  ماه  يك  پرونده  وقت  و  بودن  المكان 
بدينوسيله به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در  امور كيفري به نامبرده ابالغ ميگردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگي و دفاع 
از اتهام انتسابي در اين بازپرسي بنشاني تهران خيابان جيحون بعد از تقاطع 
دامپزشكي دادسراي عمومي ناحيه10 تهران شعبه هفتم بازپرسي حاضر شود 

در غير اينصورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
 76089/م الف    بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ناحيه 10 تهران 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي بدينوسيله به متهم نجم الدين قطويي فرزند ستار 
ابالغ ميگردد كه پرونده اتهام وي به كالسه960699/4 در شعبه چهارم دادگاه 
اطفال و نوجوانان تهران ثبت و براي جلسه مورخ 1397/2/11 ساعت 10:30 
دادرسي  آئين  قانون   344 ماد  برابر  است  رسيدگي شده  وقت  تعيين  صبح 
كيفري مراتب در يك نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج ميگردد 
تا در موعد مقرر خود را به اين شعبه واقع در اول اتوبان تهران- كرج- جنب 
ساختمان  هواپيمايي ماهان- كوچه آزادگان- مجتمع قضايي شهيد فهميده 
(اطفال) معرفي و از اتهام خود دفاع نمايد در غير اينصورت دادگاه غيابًا به 

موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود.
  76090/م الف         دادرس علي البدل شعبه چهارم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران 

 آگهي احضار متهم در پرونده كالسه 960870-ب7 اين بازپرسي متهم آقاي 
انتقال  محسن شهرابيان فرزند ساالر و پيمان بي باك به اتهام مشاركت در 
مال غير- موضوع شكايت منظر مزدكي- فرزانه منظوري- مهرداد كيان پيشه- 
لطف اله نوعي رازليقي- فاطمه بهمن شاهمرد- سولماز نظيري- قاسم قشالقي- 
مريم قاسمي اسفستاني- اصغر فدائي اصل آغميوني- بشري كتان- طاهره 
سليمانيان- مريم قاسمي- تحت تعقيب مي باشد نظر به اينكه متهم فوق مجهول 
المكان بوده و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است 
بدينوسيله به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگي ودفاع 
از اتهام انتسابي در اين بازپرسي- بنشاني تهران خيابان جيحون بعد از تقاطع 
دامپزشكي دادسراي عمومي ناحيه10 تهران شعبه هفتم بازپرسي حاضر شود 

در غيراينصورت طبق مقررات قانون اتخاذ تصميم خواهد شد.
  76091/م الف    بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ناحيه 10 تهران 

آگهي در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري به آقاي آرمان زند بگله 
كه فعًال مجهول المكان مي باشد و طبق پرونده كالسه فوق الذكر اين دادياري 
به اتهام سرقت لب تاپ با شكايت آقاي سعيد مددي حقيقي تحت تعقيب اين 
شعبه مي باشد موجب اين آگهي كه يك نوبت در يكي از جرايم كثيراالنتشار 
از درج آگهي جهت اخذ  ابالغ ميگردد كه ظرف يك ماه پس  منتشر ميگردد 
توضيح و دفاع از اتهام خود در اين دادياري واقع در حكيميه- خيابان سازمان 
آب- خيابان امام حسين(دادسراي ناحيه4) حاضر و در غير اينصورت وفق 

مقررات قانوني نسبت به موضوع غيابًا رسيدگي خواهد شد.
  76082/م الف    بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 4 رسالت تهران 

آگهي احضار متهم  در پرونده كالسه950422 متهم بنام ناصر مالعلي اكبر به 
اتهام توهين و تهديد موضوع شكايت نادر مالعلي اكبر تحت تعقيب قرار گرفته 
است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي ماده 174 قانون آئين 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ ميگردد 
تا ظرف مدت يك ماه از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين 

شعبه حاضر گردد.
 بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل 

خواهد آمد.
دادياري  هشتم  شعبه  داديار  الف     76083/م    
تهران  رسالت   4 ناحيه  انقالب  و  عمومي  دادسراي 

 آگهي احضار و ابالغ در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري و آئين 
نامه مربوطه به آقاي محسن البرزي فعًال مجهول المكان ابالغ مي گردد كه 
پرونده به كالسه 960675 برعليه شما به اتهام تحصيل مال نامشروع و جعل 
دانشگاهي  و جهاد  آقا طباطبايي  آن حسب شكايت  از  عنوان و سواستفاده 
تشكيل شده ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه پنجم بازپرسي 
حاضر و از خود دفاع نماييد واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانوني 

خواهد گرديد.
تهران   2 ناحيه  دادسراي  پنجم  شعبه  بازپرس  الف     76084/م    

آگهي احضار و ابالغ در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري و آئين 
كه  گردد  مي  ابالغ  المكان  فعًال مجهول  مهدي خزائي  آقاي  به  مربوطه  نامه 
پرونده به كالسه 960742 برعليه شما به اتهام كالهبرداري از طريق فروش 
از  مال غير حسب شكايت جاويد لشگري  تشكيل شده ظرف مدت يك ماه 
تاريخ انتشار آگهي در شعبه پنجم بازپرسي حاضر و از خود دفاع نماييد واال 

عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانوني خواهد گرديد.
تهران   2 ناحيه  دادسراي  پنجم  شعبه  بازپرس  الف     76085/م    

كيفري  دادرسي  آئين  قانون  ماده174  اجراي  در  ابالغ  و  احضار  آگهي   
المكان  مجهول  فعًال  حسن  فرزند  محمدي  محمد  آقاي  متهم  به  بدينوسيله 
امضاء  جعل  اتهام  12/960612ب  كالسه  به  پرونده  كه  گردد  مي  ابالغ 
 96/5/11 مورخ  شماره9002/133061  به  چك  فقره  يك  ظهر  در  شاكي 
سرو  ميدان  شعبه  گردشگري  بانك  عهده  ريال  ميليون  ششصد  مبلغ  به 
موصوف  چك  به  نسبت  مجعول  سند  از  استفاده  و  امانت  در  خيانت  و 
تشكيل شده ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه دوازدهم 
اتخاذ  موجب  حضور  عدم  واال  نمايد  دفاع  خود  از  و  حاضر  بازپرسي 

تصميم قانوني خواهد گرديد.
دوازدهم  شعبه  بازپرس  الف     76086/م   
تهران   2 ناحيه  انقالب  و  عمومي  دادسراي 

مي گردد  ارسال  كثيراالنتشار  جرايد  در  درج  جهت  آگهي  برگ  يك  آگهي    
دستور فرمائيد وفق ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري به متهم علي احمدي 
ف: جالل به اتهام بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمات بدني 
شبه عمد ابالغ ميگردد ظرف مدت  يك ماه پس از انتشار آگهي جهت رسيدگي 
دادسراي  دادياري  ششم  شعبه  به  كالسه951908  به  مطروحه  پرونده  به 
عمومي و انقالب شهر ري مراجعه نمايند بديهي است در صورت عدم مراجعه 

پرونده به صورت غيابي رسيدگي خواهد شد.
دادياري  ششم  شعبه  داديار  الف     76077/م    
ري  شهر  شهرستان  انقالب  و  عمومي  دادسراي 

آگهي در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري به آقاي رسول عرب لو 
كه فعًال مجهول المكان مي باشد و طبق پرونده كالسه فوق الذكر اين بازپرسي 
اين شعبه مي  با شكايت آقاي عليرضا عظيمي تحت تعقيب  اتهام سرقت  به 
باشد به موجب اين آگهي كه يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار منتشر 
ميگردد ابالغ ميگردد كه ظرف يك ماه پس از درج آگهي جهت اخذ توضيح 
سازمان  خيابان  حكيميه-  در  واقع  بازپرسي  اين  در  خود  اتهام  از  دفاع  و 
آب- خيابان امام حسين(دادسراي ناحيه4) حاضر و در غير اينصورت وفق 

مقررات قانوني نسبت به موضوع غيابًا رسيدگي خواهد شد.
تهران   4 ناحيه  دادسراي  چهارم  شعبه  بازپرس  الف     76078/م    

 آگهي احضار متهم مجهول المكان نظر به اينكه در پرونده كالسه961274 
اين دادسرا  از طرف  امانت  اتهام خيانت در  به    . متهم داود حيدري فرزند. 
تحت تعقيب و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ايشان ممكن 
نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي با حق داشتن وكيل 
جهت  رسالت   4 ناحيه  انقالب  و  عمومي  دادسراي  دادياري  پنجم  شعبه  در 
پاسخگويي و اخذ آخرين دفاع به اتهام خويش حاضر شود و در صورت عدم 
حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد.

  76079/م الف    داديار شعبه پنجم دادسراي عمومي ناحيه 4 تهران 

رحماني  حامد  بنام  متهم  كالسه960531  پرونده  در  متهم   احضار  آگهي 
سليمان دارابي به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت 
دادرسي  آئين  قانون   174 ماده  اجراي  در  و  متهم  بودن  المكان  مجهول  به 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ ميگردد تا ظرف 
مدت يك ماه از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه 

حاضر گردد.
 بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل 

خواهد آمد.
دادياري  هشتم  شعبه  داديار  الف     76080/م    
تهران  رسالت   4 ناحيه  انقالب  و  عمومي  دادسراي 

به آقاي عليرضا رستمي فرزند رستم علي تحت  آگهي احضار بدينوسيله 
عناوين مشاركت در نزاع دسته جمعي و ايراد جرح عمدي و قدرت نمايي 
و تهديد با چاقو و اخالل در نظم و سلب و آسايش عمومي مجهول المكان 
ابالغ ميگردد در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392 
ظرف مدت يكماه از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام سرقت در پرونده 
كالسه 96099821151000745 شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و 
انقالب ناحيه 4 تهران حاضر در غيراينصورت پس از اتمام مهلت قانوني 
همراه  به  دادگستري  وكيل  نفر  يك  ميتواند  متهم  ضمنا  شد  خواهد  اقدام 

داشته باشد.
تهران   4 ناحيه  دادسراي  سوم  شعبه  بازپرس  الف      76081/م   


