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چالشگری جزو ذات رسانه است
س��یدمرتضی فاطمی از مجری��ان و تهیه کنندگان تلویزیونی 
اس��ت که س��ابقه طوالنی در فعالیت مطبوعاتی داش��ته اس��ت. 
فاطمی درباره »نس��بت چالش گری با تلویزی��ون« می گوید: اگر 
ما بپذیریم که هر رس��انه، ذاتی دارد رس��انه ای به اسم تلویزیون 
)فراتر از تصویر دانشگاه عمومی که در ایران به آن داریم( ذاتش 
سرگرمی اس��ت ولی حتماً یکی از ابزارهای مهم رسانه ای که در 
حوزه اطالع رسانی به دنبال سرگرمی هم هست، چالشگری است. 
یک رس��انه برای موفق بودن چ��اره ای جز این ندارد اما اینکه در 
کش��ور ما چقدر این شدنی اس��ت یا خیر، از زوایای مختلف قابل  

بررسی است.
وی با طرح این پرس��ش که »آیا تلویزیون رسانه ای مستقل 
اس��ت؟« صحبت های��ش را این گونه ادامه می دهد: اگر پاس��خ ما 
به این پرس��ش مثبت اس��ت پس قطعاً یک رس��انه مستقل تن 
به ریسک پذیرش چالش��گری می دهد اما اگر تلویزیون در ایران 
رس��انه ای اس��ت که نهادهای نظارتی بعضاً موازی مدام در حال 
پرس��ش از آن هس��تند و به تعبیری گرفتار قواع��د غیرمنطقی 
بروکراتیک ش��ده است، طبیعی است که کارکرد رسانه ای آن هم 

اخته می شود.
فاطم��ی در ادامه به نقش فرهنگ غالب مخاطب هم در این 
زمینه اش��اره می کند و می گوید: در کنار م��واردی مانند نبود یا 
کمبود جس��ارت در تلویزیون به نظرم مردم ه��م اجازه ورود به 
عرصه چالش��گری در رسانه را نمی دهند. تلویزیون باید به سمت 
چالش��گری برود اما هم مدیران رسانه و هم جامعه مخاطبان در 

این زمینه باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.

تهیه کننده برنامه »۱۸۰ درجه« ش��بکه افق درباره حدومرز 
این چالشگری در رسانه ملی هم معتقد است: به صورت کلی اگر 
نگاه ه��ای حزبی و گروهی را کنار بگذاریم و بااخالق و اصناف به 
جریانات و مباحث روز سیاس��ی و اجتماع��ی بپردازید، به نظرم 
هیچ حدومرزی در چالش��گری وجود ندارد. به تعبیری با رعایت 

اخالق و انصاف می توان همه مرزهای اضافی را حذف کرد.
این مجری و کارشناس تلویزیون در پاسخ به اینکه برنامه هایی 
مانند گفت وگوی رودررو با رئیس جمهوری در دوره های مختلف 
غالباً با انتقاد »چالش��ی نبودن« و »حضور خنثی مجری« مواجه 
می ش��ود، می گوید: خیلی دوست دارم بگویم انتقاد در این زمینه 
متوجه مجری اس��ت اما واقعیت چیز دیگری اس��ت. هر چند در 
عین حال معتقدم مجریان در همین دایره و حدود تعریف ش��ده 

هم حضور متفاوتی با یکدیگر دارند.

مجریانی که شوی »چالشگری« می گذارند!
فاطم��ی ب��ا تاکید مجدد ب��ر اینک��ه اصل نب��ود چالش در 
تلویزیون متوجه سه عنصر »مدیریت رسانه«، »نهادهای ناظر« و 
»مخاطب« است، می گوید: در فرآیند این محدودیت هایی که به 
ناچ��ار پذیرفته ایم، بازهم می توان نقش مجریان در گفت وگوهای 
مه��م را ب��ا هم قی��اس ک��رد. کمااینک��ه برخی مجریان ش��وی 
چالشگری می گذارند اما همانطور که با حلوا حلوا، دهان شیرین 
نمی ش��ود با گفتن مدام »ما یک گفت وگوی چالشی داریم« هم 
این اتفاق روی آنتن رخ نمی دهد. کافی اس��ت گفت وگوی قبلی 
رئیس جمه��وری با یکی از مجریان غیرخب��ری تلویزیون را مرور 
کنید، در آن برنامه به ش��عار چالش��ی ب��ودن، مجری باالی ۳۰ 
یا ۴۰ بار از رئیس جمهوری برای طرح س��وال هایش عذرخواهی 
می کند. اگر قرار بر صراحت است، همانطور که قرار بر بی احترامی 
نیس��ت، نیازی هم به این حجم از عذرخواهی وجود ندارد. این ها 
ح��رف مردم اس��ت و می توان توأم بااخ��الق و انصاف آن ها را در 
قالب س��وال از رئیس جمهوری پرس��ید،  چه اینکه ممکن اس��ت 
پاس��خ رئیس جمهوری هم منصفانه و قابل قبول باش��د. پس چرا 

عذرخواهی می کنیم؟
فاطمی با اش��اره ب��ه گروهی دیگر از مجری��ان تلویزیون که 
در گفت وگوها »فقط س��ر تکان می دهند« و یا »نقش کرونومتر 
دارن��د« صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: درباره این گروه 
از مجریان هم تکلیف معلوم است و نمی توان همه چیز را به رسانه 
و محدودیت ه��ا موکول کرد.تأکید می کن��م مجریان می توانند با 
رعایت اصول، مرزها و قالب ها را بشکنند و به سمت گفت وگوهای 
چالش��ی بروند. وقتی مجری یک گفت وگ��و با رئیس جمهوری از 
س��اعت ۲ بعدازظهر روزی که قرار اس��ت ش��بش گفت وگو روی 
آنتن برود در ساختمان ریاست جمهوری حضور دارد، شما واقعاً 

نمی توانید انتظار یک گفت وگوی خاص و ویژه را داشته باشد.
فاطمی که باس��ابقه س��ال ها فعالیت مطبوعات��ی به میدان 
برنامه سازی و اجرا در تلویزیون ورود کرده است در پایان صحبت 
هایش و در پاس��خ به اینکه چرا تصویر ی��ک خبرنگار تلویزیونی 
ب��ا خبرنگاری که در تحریریه ی��ک روزنامه حضور دارد در زمینه 
چالش��گری تا این اندازه متفاوت اس��ت، می گوید: در این زمینه 
اتفاقاً تفاوت چندانی میان خبرنگاران روزنامه ها و تلویزیون وجود 
ندارد. همه فعاالن رس��انه ای ما گرفتار یک محافظه کاری هستند 
و شاید میزان آن اندکی متفاوت باشد اما هر خبرنگاری در مدیوم 
خودش با محدودیت هایی مواجه اس��ت که خیلی هم به حزب و 
گ��روه ربطی ندارد و در هم��ه جریان ها به دلی��ل نفوذ قدرت و 

ثروت، خبرنگار اجازه ورود جسورانه به هر میدانی را ندارد.

دست های بسته تلویزیون در قیاس با روزنامه
حسن س��لطانی گوینده باس��ابقه خبر و مجری پیشکسوت 
سیما فرد دیگری است که درباره انتظار »چالشگری از تلویزیون« 
می گوی��د: تلویزیون به دلیل عام ب��ودن مخاطب، طبیعتا جنس 
متفاوتی از رس��انه های مکتوب و مجازی دارد و بر همین اساس 
زمانی که می خواهد دس��ت به انتش��ار یک خبر و یا تحلیل بزند 
مالحظات بیش��تری را باید مدنظر داش��ته باشد و دستش مانند 
سایر رسانه ها باز نیست در نتیجه خبرنگار تلویزیون هم به اندازه 
خبرنگار و گزارشگر یک روزنامه دستش باز نیست، البته که این 
مانع آن نیست که خبرنگار تلویزیون به وظایف و مأموریت هایش 

نپردازد.
س��لطانی در تبیی��ن وظایف و مس��ئولیت های یک خبرنگار 
می گوی��د: به عنوان مثال در ش��رایط اقتص��ادی امروز که یکی از 
معض��الت فراگیر جامعه مش��کالت مالی اس��ت، خبرنگار نقش 
آینه ای دوس��ویه را دارد. مسایل جاری در جامعه از طریق رسانه 
می تواند به گوش مس��ئوالن برس��د و از طرف دیگ��ر برای آنکه 

میدان از رس��انه های معاند گرفته شود، باید در انعکاس معضالت 
در چارچوب های تعریف ش��ده پیش دستی کند و سرعت و دقت 

را که اساس کار خبری است در دستور کار قرار دهد.
این مجری باس��ابقه در زمینه گفت وگو با مسئوالن اجرایی، 
نقش خبرنگار را اینگونه تبیین می کند: ش��اید برای گفت وگو با 
یک وزیر چارچوب ها و س��رفصل های موضوعی به خبرنگار اعالم 
ش��ود اما در حین گفت وگو دیگر این خبرنگار است که با اتکا بر 
دانش و اطالعات خود باید فرمان را به دس��ت بگیرد و در صورت 
لزوم مسئول را به چالش بکشد، چراکه در این موقعیت خبرنگار 
زبان گویای مخاطب محس��وب می شود و باید دغدغه های مردم 

را نمایندگی کند.
سلطانی در ادامه درباره تجربه های مختلف مجریان تلویزیونی 
در گفت وگو با رئیس جمهوری، در پاس��خ به اینکه چالشی نبودن 
ای��ن گفت وگوها چق��در محصول محدودیت ها و اس��تانداردهای 
تلویزیون اس��ت و چقدر ناشی از ناتوانی و محافظه کاری مجریان 
می گوید: نه اقتضای اس��تاندارد تلویزیون این اس��ت و نه همکار 
ما که برای گفت وگو مقابل رئیس جمهوری حاضر می ش��ود فاقد 
توانایی در این زمینه است. کمااینکه در همین نمونه اخیر، مرتضی 
حیدری یکی از همکاران خوش اس��تعداد و پرتوان بنده در حوزه 
اجرا اس��ت که اتفاقاً تجربه گفت وگو با روسای جمهور کشورهای 
دیگ��ر را هم در کارنامه خ��ود دارد که غالباً ه��م گفت وگوهایی 
چالش��ی بوده اند اما وقتی نهاد ریاس��ت جمهوری اعالم می کند، 
رئیس جمهوری امشب می خواهد »با مردم صحبت کند« معنای 
آن ارایه گزارش است. قرار بر این است که سرفصل هایی مشخص 
از س��وی رئیس جمهوری اعالم ش��ود و نقش مجری صرفاً تالش 

برای رفع ابهامات احتمالی است.
وی در پایان بیان می کن��د: این گونه گفت وگوهای تلویزیون 
طبیعتاً متفاوت از حضور رئیس جمهوری در یک نشس��ت خبری 
و یا گفت وگوی چالش��ی با خبرنگاران است. جنس این دو برنامه 

متفاوت است و نمی توان از یکی انتظار دیگری را داشت.

وظیفه امروز رسانه های رسمی پیگیری است نه افشاگری
فرشاد مهدی پور کارش��ناس رسانه و سردبیر روزنامه »صبح 
نو« اما در گام اول پرسش خبرنگار را این گونه به چالش می کشد: 
عالوه بر اینکه افشاگری را وظیفه تلویزیون نمی دانم، معتقدم اصل 
این موضوع که افشاگری وظیفه رسانه است هم محل بحث است. 
از نگاه بنده وظیفه رسانه های رسمی اعم از مکتوب و یا دیداری 
و ش��نیداری به خصوص در شرایط امروز جامع، بیش از افشاگری 
نقش تدقی��ق و بازنمایی واقعیت ها را دارند. به تعبیر دیگر وقتی 
بحران و یا فسادی در افکار عمومی و در قالب »افشاگری« مطرح 
می ش��ود، این وظیفه رسانه های رسمی است که درباره صحت و 

س��قم موضوع پیگیری ک��رده و واقعیت ها را فارغ از هیجان برای 
مخاطب عیان کنند.

مهدی پ��ور ادامه می دهد: از این منظر رس��انه رس��می باید 
رویکردی انتقادی نس��بت به افش��اگری های ص��ورت گرفته در 
فضای غیررسمی هم داشته باشد. در عین اینکه همه رسانه های 
رسمی و به خصوص تلویزیون وظیفه پیگیری این دست سوژه ها 
تا رس��یدن به واقعیت را برعهده دارند. مانند نمونه اخیر واردات 
۶ هزار خودرو که الزم بود رس��انه های رسمی به آن ورود کنند و 

به دنبال پاسخ های مقامات مسئول هم باشند.
سردبیر »صبح نو« با تاکید براینکه این گزاره ها درباره وظایف 
رسانه های رسمی را »ناظر بر شرایط امروز جامعه« طرح می کند 
در تبیین این مساله می گوید: رسانه های رسمی در شرایط امروز 
از جریان افش��اگری در رس��انه های غیررسمی عقب هستند. این 
تغییر آرایش فضای رس��انه ای اس��ت که ما را مل��زم می کند در 
مرحله افش��اگری متوقف نمانیم و چند مرحل��ه به پیش برویم. 
تدقی��ق و پیگیری برای رس��یدن به ش��فافیت را می توان همین 

مراحل بعدی دانست.
مهدی پور درباره لزوم چالش��گری در گفت وگوهای تلویزیونی 
با مس��ئوالن اجرایی معتقد است: رسانه حتماً بلندگو نیست. مقام 
مسئول می تواند برای طرح صرف دیدگاه هایش از بلندگو و تریبون 
استفاده کند اما زمانی که در قاب یک گفت وگو حاضر می شود باید 
پاس��خگوی افکار عمومی هم باشد. از این منظر چالش الزمه یک 

گفت وگو است و غیر از این »مصاحبه« اتفاق نمی افتد.
ای��ن کارش��ناس رس��انه درب��اره دالی��ل چالش��ی نب��ودن 
گفت وگوهای تلویزیونی با روس��ای جمهور هم این گونه نظر خود 
را ش��رح می دهد: اوالً نمی دانم با این حک��م کلی می توان گفت 
همه گفت وگوهای تلویزیونی با روس��ای جمهور فاقد چالش بوده 
اس��ت یا خیر؟ کمااینکه به نظرم گفت وگوی چندی قبل یکی از 
مجریان غیرخبری تلویزیون با رئیس جمهوری چالش های خوبی 

داشت.
وی در ادامه می گوید: باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
در هرصورت بخشی از گفت وگو با چهره های مهم در هر رسانه ای 
هماهنگ ش��ده است. این یک اصل است که حتی می تواند منجر 
به افزایش کیفیت گفت وگو شود و تردیدی در لزوم آن نیست، اما 
مهم این اس��ت که در مواردی حتی لوازم صوری یک گفت وگوی 

چالشی به رغم هماهنگی های قبلی رعایت نمی شود.
مهدی پور در پایان با اشاره به گفت وگوی اخیر رئیس جمهوری 
صحبت های��ش را این گونه ادامه می دهد: مجری در این گفت وگو 
س��واالتی را مطرح می کرد اما بعد از پاسخ رئیس جمهوری حتی 
به ص��ورت صوری هم برای ش��فاف تر ش��دن پاس��خ ها پیگیری 
نمی کرد. این مسائل دیگر ربطی به هماهنگی ها و محدودیت های 

بیرون از فضای مصاحبه ندارد و مستقیماً به توانمندی ها مجری 
برمی گردد. مجری باید به لوازم ابتدایی یک گفت وگوی چالش��ی 

پایبند باشد و حتماً فرد مقابل هم تن به این لوازم می دهد.

 رسانه ملی نیازمند خبرنگارانی جدی،
دقیق و حساب کش است

محم��د دالوری را بیش��تر ب��ا برنامه چالش��ی و پرحاش��یه 
»صرف��اً جهت اطالع« به خاطر داریم. مجری و گزارش��گری که 
بعده��ا تجربه حضور در برنامه ه��ای گفت وگومحور مانند »توقف 
ممن��وع« را ه��م در کارنامه دارد. دالوری درب��اره منطقی بودن 
انتظار چالش��گری و افشاگری از »رس��انه ملی« می گوید: مفهوم 
چالشگری و افشاگری به نظرم دایره گسترده ای را شامل می شود 
و که نمی توان برمبنای آن حکم صریح درباره تلویزیون داد اما در 

حدواندازه خودش تلویزیون ایران هم می تواند چالشگر باشد.
وی این حدواندازه را این گونه تش��ریح می کند: بس��یاری از 
وقایع امروز در کش��ور در جریان است که پس از مدتی ما درباره 
آن ب��ه گفت وگو می پردازی��م تا به یک معضل تبدیل ش��ود، اما 
انتظار از رس��انه این است که پیش از تبدیل شدن یک پدیده به 
یک مس��اله بزرگ آن را کشف و شروع به صحبت رسمی درباره 
آن کند. از این منظر گزارش��گری پژوهش��ی یکی از اصلی ترین 
وظایف رس��انه ای در مختصات تلویزیون اس��ت و که می تواند به 

چالش نیز منتهی شود.
دالوری با اشاره به اظهارنظر جنجالی مشاور رئیس جمهوری 
درباره لزوم تربیت مجریانی که مقامات دولتی از آن ها بترس��ند، 
صحبت ه��ای خود را این گونه ادام��ه داد: برخالف افرادی که این 
س��خنان آقای آش��نا را موردنقد قراردادند بن��ده هم معتقدم که 
رسانه نیاز به برخی مجریان و گزارشگران دارد که مقامات دولتی 
از شنیدن نامش الاقل احساس نگرانی داشته باشند؛ کاراکترهایی 
جدی، دقیق و حس��اب کش که بتوانند کاالهای رسانه ای جدی 
و تأثیرگذار عرض��ه کنند در عین اینکه مدیر اجرایی هم متوجه 

حساب رسی آن ها باشند.
این مجری تلویزیون درباره نقش مدیریت رسانه و توانمندی 
فردی مجریان در رس��یدن به این ش��رایط معتقد اس��ت: وقتی 
برنامه ریزی سازمانی در یک زمینه وجود داشته باشد، خودبه خود 
نیروه��ای توانمن��د نیز پیدا و جذب می ش��وند. ای��ن فرآیند هم 
حتماً زمان بر اس��ت و نمی توان به صورت کوتاه مدت برای تحقق  
آن تصمیم گیری کرد. مضاف بر اینکه باید توجه داش��ت رس��انه 
مل��ی هم در این زمین��ه تنگناهایی دارد و نمی تواند مس��تقل از 

متغیرهای بیرونی در این زمینه اقدام کند.
دالوری در ادامه درباره »جای خالی چالش در گفت وگوهای 
تلویزیونی روس��ای جمهوری« هم می گوید: انتظار چالش از یک 
گفت وگ��وی تبیین��ی خیلی انتظ��ار فنی و حرفه ای نیس��ت. در 
چنی��ن گفت وگویی مجری در زمان��ی کوتاه باید چندین موضوع 
را مط��رح کند که ب��رای این موضوعات هم باید با نهاد ریاس��ت 
جمهوری هماهنگی انجام می شود به همین دلیل معموالً چنین 

گفت وگوهایی عاری از چالش می شوند.
»چه اتفاقی افتاده که مردم انتظار دارند در یک ش��ب خاص 
رئیس جمهوری به چالش کش��یده ش��ود؟« این سوالی است که 
دالوری معتقد اس��ت پاس��خ به آن اهمیت بس��یار باالیی دارد و 
خود این گونه به آن پاس��خ می دهد: به نظرم علتش این است که 
تمام مدت فعالیت دولت، ش��اهد یک کم کاری وس��یع رسانه ای 
بوده ایم که باعث شده است سیلی از انتظارات به یک شب و یک 
گفت وگوی خاص منتقل ش��ود. مردم��ی که صبح از خواب بیدار 
شدند و دیدند قیمت دالر به ناگاه ۲ هزارتومان باال رفته،  سوال و 
ابهامش کجا باید مطرح شود؟ رسانه ها در طول ۳ تا ۶ ماه پیش 
از گفت وگ��وی رئیس جمهوری چ��ه اقدامی درزمینه طرح جدی 

این ابهامات داشته اند؟
این مجری و کارش��ناس رسانه درباره سوی دیگر ماجرا هم 
می گوید: اساس��اً کدام مس��ئولی را س��راغ دارید که در پاسخ به 
پیگیری یک رسانه اقدام به فرافکنی نکند و به تعبیری مسئولیت 
کار خود را بپذیرد؟ از یک ش��هردار منطقه درباره گل کاری یک 
میدان س��وال می کنید، در پاسخ سراغ هزارویک عامل از مشکل 
کم آبی جهانی تا بحران باغبانی در ایران می رود! وقتی این فقدان 
پذیرش مس��ئولیت و پ��اس دادن به دیگ��ری در بدنه مدیریتی 
باب می ش��ود طبیعتاً همه انتظارات برای پاس��خ دهی به شخص 
اول اجرایی منتقل می ش��ود و این مس��اله ه��م انتظار چالش با 

رئیس جمهور را بیشتر می کند.
دالوری در پایان می گوید: این انتظارات متأس��فانه در حالی 
هم��ه به یک گفت وگو ختم می ش��ود که اتفاق��اً چالش در آن نه 

ممکن است و نه مطلوب.

اصالحيه
بدينوسيله به اطالع مى رساند پيرو آگهى ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگى عمه 
جانى قنبرى رســكتى كه در تاريخ 10 مرداد به شماره پرونده 20/97/334  در روزنامه 

سياست روز چاپ و منتشر شد، به طرفيت اردشير پيرولى (متوفى) صحيح مى باشد.
مدير دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960509 محكوم له:اسماعيل شفيعى ف ابراهيم –آمل –طالب آملى درياى 
16 پالك 9 محكوم عليه:مريم جوكار محكوم به: به  موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه غيابى مربوطه 9709971210300175 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
100,000,000 تومان اصل خواســته و 118000 تومان هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از 95/10/12 تا زمان اجراى حكم كه توسط دايره اجرا براساس نرخ تورم شاخص بانك مركزى 

محاسبه مى گردد در حق خواهان و پرداخت اصل هزينه دادرسى و نيم عشر در حق دولت.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى آمل

دادنامه
پرونده:9609981511100256 دادنامه:9709971210200416 خواهان:اداره آموزش 
و پرورش مازندران با مديريت سيد على قاسمى خواند:محمدحسين صيادپور-مجهول المكان خواسته 
ها:1-مطالبه خســارت تاخير تاديه2-مطالبه خسارت دارسى3-مطالبه وجه ((رأى دادگاه)):پيرامون 
دعوى مطروحه اداره آموزش و پرورش مازندران به طرفيت محمدحسين صيادپور به خواسته مطالبه 
وجه مبلغ پنجاه هزارريال-مطالبه هزينه دادرسى-خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله نماينده قضايى 
خالصه ادعاى خواهان چنين اســت كه خوانده به موجب صدور يك طغرى ســفته به شــماره سريال 
338638 به ميزان خواســته به وى مديون گرديده در سررســيداز تاديــه دين امتناع گرديده لذا 
صدور حكم به شرح خواسته بر محكوميت خوانده را خواستار گرديد خوانده على رغم اطالع از وقت و 
موضوع دادرسى نه تنها در جلسه دادرسى حاضر نگرديده بلكه از ارسال اليحه دفاعيه  نيز خودارى 
نمود دادگاه باتوجه به مراتب-مفاد دادخواست تقديمى خواهان، مالحظه تصوير مصدق سفته مستند 
مدركيه،عدم حضور خوانده على رغم اطالع از وقت و موضوع دادرســى و عدم ارســال اليحه دفاعيه 
هم چنين عدم ايراد خوانده به اصالت مستندات مدركيه ابرازى يا استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
يا برائت ذمه خويش با عنايت به اين كه مفاد سند مزبور داللت بر اشتغال ذمه صادركننده دارد لذا 
با احراز  وجود دين و اشتغال ذمه خوانده بقاى دين استصحاب گرديده مستفاد از مواد 519-198 
ق آ د م حكــم بــه محكوميت خوانده بــه پرداخت 50,000 ريال به عنوان اصل خواســته- پرداخت 
342,500 ريال هزينه دادرسى و 50درصد حق الوكاله نماينده قضايى طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد.هم چنين درخصوص قسمت اخير خواسته داير بر مطالبه خسارت تاخير تاديه 
نظر به اين كه مستند حاكم در موضوع كه ماده 522 ق آ د م شرط تحقق مطالبه خسارت مزبور را به 
قيودى ازجمله تمكن مديون مقيد نموده كه دليلى در اين خصوص ابراز نگرديد لذا در اين قسمت 
دعوى مطروحه را وارد ندانســته و مســتفاده از ماده 197 ق آ د م حكم به بى حقى خواهان در اين 
قســمت صــادر واعالم مى گردد.حكم صــادره غيابى بوده ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه سپس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران 

مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى آمل-ساالر صانعى

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 950138 اجرايى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد محكوم 
عليه امان اله اكبرى ف محمد محكوم است به پرداخت بيست و سه قطعه سكه بهار آزادى به قيمت 
هفتصدوســى و شــش ميليون ريال(736,000,000 ريال)بابت اقســاط معوقه مهريه در حق مهين 
شمســى سى ســى با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه و تعرفه مال از سوى شخص 
ثالث به نام محمد اكبرى نســبت به توقيف مال به شــرح : ملك موردنظر يك قطعه زمين به مساحت 
265 مترمربع واقع در محمودآباد روستاى حربده شهرك تاج محل 4 كه شماال به كوچه هشت مترى 
و جنوبا به كوچه هشت مترى و شرقا به  واحد مسكونى محمد رضايى و غربه به واحد مسكونى آقاى 
شــاه آبادى محدود مى گردد ملك فاقد بنا بوده و داراى امتيازات آب و برق و گاز به صورت مشــاعى 
مى باشد اقدام گرديده و پس از آن توسط كارشناس اين اجرا مورد ارزيابى قرارگرفته ارزش آن به 
مبلغ يك ميليارد و سيصدوبيست و پنج ميليون ريال تعيين گرديد لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه 
نام بردگان نسبت به نظريه كارشناسى مورد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/6/6 ساعت 10 
صبح در شعبه دوم و در صورت نياز در محل به صورت مشاعى به فروش مى رسد.متقاضيان شركت 
در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه 
حقوقى 2 دادگســترى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر 
مــاده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك 
هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال 
امــوال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه نپردازد ، 

سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى اجراى احكام مدنى شعبه حقوقى 2 دادگسترى محمودآباد-كريمى آملى

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 960560 اجراى احكام حقوقى محمودآباد محكوم عليهم محمدرضا فضل اله پور 
و غيــره(وراث مرحوم محمدفضل اله پور)  محكوم هســتند به پرداخت هفتادعدد ســكه بهار آزادى(معادل مبلغ 
2,450,000,000 ريال) در حق محكوم لها سيده طيبه ميرى با وكالت خانم هدايتى در اين دادگاه با عنايت به عدم 
پرداخت دين از ناحيه محكوم عليهم نسبت به توقيف يك قطعه زمين و يك دستگاه خودرو پرايد اقدام گرديد كه 
مشخصات آن عبارتند از:1- شش دانگ يك قطعه زمين فاقد بنا به مالكيت محمد فضل اله پور( طبق فروشنامه 
عادى مورد تاييد شوراى اسالمى)واقع در روستاى آرم، كوچه مسجد به مساحت تقريبى 247 مترمربع و با حدود 
اربعه: شــماال به ملك محمدعلى حســين زاده شرقا به ملك حميد فضل اله پور جنوبا به ملك ياسر فضل اله پور و 
غربا به ملك ناصر اصالنى محدود مى باشــد .باتوجه به موقعيت مكانى و كليه عوامل در امر ارزيابى ارزش شــش 
دانگ ملك مذكور 296,400,000 ريال(دويست و نود و شش ميليون و چهارصد هزار ريال)تعيين گرديد.2-يك 
دســتگاه خودرو پرايد 141 مدل 1386 دوگانه ســوز رنگ نقره اى به شماره پالك 33و475 ايران72 به مالكيت 
محمد فضل اله پور با شماره شاسى 86228888 كه نواحى جلو،پهلو راست سرتاسر و پهلو چپ عقب داراى آثار 
برخورد جزئى به صورت كشيدگى مى باشد و بايد بازسازى شود، صندلى هاى كابين مستعمل كه نياز به بازسازى 
دارد الســتيك ها مســتعمل با آج حدود هفتاد درصد ، سيستم تعليق، انتقال قدرت و موتور سالم مى باشد سپر 
جلو راست داراى آثار برخورد و نياز به بازسازى دارد شيشه هاى جلو و عقب جانبى سالم مى باشد چراغ هاى جلو 
و عقب سالم مى باشد لذا باتوجه به شرايط فنى و ظاهرى آن قيمت پايه اتومبيل فوق 85,000,0000 (هشتاد و 
پنج ميليون ريال) تعيين مى گردد ،بنابراين نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناسى 
موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/6/5 ساعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد 
و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل 
از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از 
قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد 
مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد 
شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او 

پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

دادنامه
خواهان:اقاى محســن مهدى خواه چهارده فرزند بهمن با وكالت اقاى مظاهر كريمى فرزند محمد ابراهيم به 
نشانى رباط كريم نبش بلوار مصلى مجتمع سعادتمندى (بانك انصار)ط 3وحد 7- خواندگان:1-خانم هنگامه مهدى 
خواه چهارده فرزند بهمن 2-زهرا خادمى چهارده3-خانم شرافت لطيفى چهارده فرزند محمد حسين 4- خانم حورى 
مهدى خواه چهارده فرزند بهمن 5- عاطفه مهدى خواه چهارده همگى به نشــانى گلســتان نرســيده به فلكه اول خ 
قبادى كوچه بنفشــه 5 پ 66 ط همكف.6-خانم نمشــيه محموديان به نشــانى:مجهول المكان- خواسته:اعتراض 
ثالث اجرايى -گردشكار:بتاريخ 97/4/27 در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق تحت نظر اينجانب امضا كننده 
ذيل قرار دارد با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداونت سبحان بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: (((راى دادگاه)))) در خصوص اعتراض ثالث اجرايى 
موضوع ماده 147 قانون اجراى احكام مدنى مربوط به  اقاى محســن مهدى خواه فرزند بهمن با وكالت بعدى اقاى 
مظاهر كريمى به طرفيت خانم ها هنگامه مهدى خواه 2-زهرا خادمى چهارده3-خانم شرافت لطيفى چهارده 4- خانم 
حورى مهدى خواه چهارده 5- عاطفه مهدى خواه چهارده.6-خانم نمشيه محموديان بخواسته اعتراض ثالث اجرايى 
نسبت به كالسه 1/910331/م كه منجر به توقيف يك باب منزل مسكونى واقع در سلطان آباد خ مدرس كوچه 
شــهيد چمران كوچه ســيزده ابان پالك 3 گرديده و متعاقبا ابطال عمليات اجرائى و اعاده به حالت ســابق دادگاه با 
عنايــت به اوراق و محتويــات پرونده باالخص كپى مصدق قرارداد عادى فروش ســه دانگ از ملك مورد تنازع از 
جانب مورث خواندگان به خواهان و نظر به اينكه خواندگان رديف 3 و 6 على رغم ابلغ با وصف قانونى در جلســه 
رسيدگى حاضر نشده و دليلى كه مويد عدم استحقاق خواهان باشد به دادگاه ارائه و اقامه ننموده اند و خواندگان 
1و2و4و5 با حضور در جلسه رسيدگى تشكيلى به اصلت قرارداد استنادى و صحت معامله ادعايى خواهان اقرار 
نمودهو من حيث المجموع مدارك و مستندات و ادعاى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايرادى باقى مانده است 
بنابر اين خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و داللت اصل صحت و اصل لزوم در قراردادها مستندا 
به مواد 2و194و198 قانون ايين دادرســى مدنى و مواد 35و190و191و219و220و223و339و362 قانون 
مدنى و مواد 61و147 قانون اجراى احكام مدنى با احراز مالكيت معترض ثالث نسبت به سه دانگ از ملك معترض 
عنه بشــرح منعكس در قرار داد عادى منضم دادخواســت حكم به رفع توقيف از ان به وضع ســابق صادر و اعالم 
مينمايد. راى صادره در مورد خواندگان رديف 1و2و4و5 حضورى و با درنظر گرفتن اقارير صريح و بى شائبه ايشان 
در جلسه رسيدگى به استناد بند ج ماده 331 قانون ايين دادرسى مدنى قطعى مى باشد و نسبت به خاندگان رديف 
هاى 3و6 غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از ان ظرف مهلت 

بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/1059
جواد يدائى امناب – دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت جلسه شعبه اول داديارى دادسراى شهرستان بهارستان
بدينوسيله به خانم زهرا مولوديان فرزند بهرام و عاليه نصيرى فرزند حسن مجهول المكان حسب اعالم شاكى 
فرشته مولوديان مخدوم محمدى و شكايت ايشان مبنى بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين و تهديد 
جانى وفق ماده 174 قانون ايين دادرســى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشــار درج نموده لذا الزم اســت جهت 

رسيدگى در جلسه يك ماه پس از تاريخ نشر اگهى حاضر و از خود دفاع نمائيد. م الف/872
صابرى- داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت شهناز لياقتى فرزند شمشير به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300377 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان ســيروس كواريان در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1395/06/11 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سعيد كواريان فرزند ســيروس به ش ش 4220605738 فرزند 2- 
ســارا كواريان فرزند ســيروس به ش ش 4220153527 فرزند 3- ســميرا كواريان فرزند سيروس به ش 
ش 4220469052 فرزند 4- زهرا كواريان فرزند ســيروس بــه ش ش 4220838287 فرزند 5- فاطيما 
كواريان فرزند ســيروس به ش ش 4221351411 فرزند 6- شــهناز لياقتى فرزند شمشير به ش ش 800 
همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه خوانــده مجهول المكان؛فرشــيد پــور هادى قاضيانــى ؛فرزنــده مهدى به شــماره ملى 
6530020322 ابالغ ميگردد؛خدا مراد گرمسيرى ,فرزند باقر به شماره ملى 3520179849 با وكالت مهدى 
رزمپا دادخواســت به طرفيت شما به خواسته هاى مطالبه وجه به ميزان 200/000/000 ريال به استناد يك 
فقره چك تحت شــماره 129414-895412 به تاريخ ســر رســيد 1396/5/21 از حســاب جارى به شــماره 
0111115240005، عهده بانك كشاورزى شعبه استاد مطهرى(رشت)وهمچنين مطالبه پنج ميليون ريال وجه 
نقد(مجموعا205/000/000 ريال)به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف لغايت اجراى 
حكم قطعى ونيز ساير خسارات قانونى دادرسى، به اين شعبه از دادگاه تقديم كه به كالسه پرونده961065 ح2 
ثبت و جهت يوم دوشنبه مورخ 1397/7/23 ساعت 10:30 مقيد به وقت رسيدگى گرديده ، على هذا مراتب 
وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشار يا محلى درج تا در صورت نياز 
به دفتردادگاه مراجعه  و نســخه  ثانى دادخواســت و ضما ئم را دريافت و ادرس  محل ســكونت خود را عالم يا 
با ارســال اليحه،دفاعيات الزم را از خود به عمل اورده و در غير اين صورت دادگاه غيابا اقدام به اخذ تصميم 

قضايى خواهد نمود. تاريخ انتشار:97/5/18- م/الف616
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دشتستان

مزايده(نوبت دوم)
به موجب پرونده كالسه 640330 اجرا شعبه اول دادگاه حقوقى محكوم عليه مجيدنودهى فرزندحسين 
بپرداخت100عدد ســكه بهارازادى در حق خانم زهرا باشــتنى فرزندمسلم و پرداخت حق االجرا در حق دولت 
محكوم گرديده است. با توجه به اينكه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده است 
از ناحيه محكوم له ســهم االرث محكوم عليه از محل پالك ثبتى6998 فرعى جداشــده از زمين2869 فرعى از 
يك اصلى بخش12 سبزوار متعلق به حسين نودهى جهت استيفاى محكوم به به شرح ذيل معرفى كه از طريق 
دايره اجرا توقيف گرديده اســت پس از ارجاع امر به كارشــناس به شرح ذيل ارزيابى گرديد: «عرصه و اعيان 
يك دستگاه منزل مسكونى بشماره 6998 فرعى جداشده از زمين 2869 فرعى از يك اصلى بخش12 سبزوار 
داراى مســاحت199 مترمربع طبقه همكف128 مترمربع و زيرزمين انبارى 31 مترمربع و داراى امتيازات آب 
وبرق و گاز و حياط ســازى ميباشــد. ملك مذكور واقع در شهرك ابوذر-رازى7-قطعه دوم شمالى ميباشد.»لذا 
ارزش كل ششــدانگ پــالك فوق 205/800/000 تومان و ارزش نهصد و چهــل و چهارهزارم از يك دانگ از 
ششدانگ سهم محكوم عليه برابر 40/016/666 تومان تعيين و تقويم ميگردد. مقرر گرديد مزايده در روز 
دوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 9 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و 
انقالب شهرستان سبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. قابل ذكر اينكه 
مبلغ ده درصد مبلغ پيشــنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تحويل و تنظيم سند 

تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى-دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى ابالغ 
آقاى مجيد حســينى مشــهد پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى حســين حقيرى به وكالت بهرام 
ابراهيم زاده به طرفيت شــما بدينوســيله ابالغ مى شود كه پرونده كالســه 960687 منجر به صدور اجرائيه 
عليه شما مبنى بر درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977507901086 
محكوم عليه محكوم است به اينكه 1- مبلغ 72/500/000 ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/017/500 
ريال هزينه دادرســى الصاق تمبر و هزينه درج آگهى در روزنامه 3- خســارت تاخير تاديه از تاريخ گواهى عدم 
پرداخت مورخ 96/3/7 تا يوم االداء كه بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى محاســبه خواهد شــد در حق محكوم له 
و نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجراى احكام مدنى 
يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد شد و 
پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به 

قسمت اجراء اعالم نماييد. م.الف 19126
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 مسئول دفتر شعبه 194 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به خانم معصومه بهرآبادى فرزند حبيب فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه رضا 
خاتمى نيك فرزند حسين دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000ريال به انضمام تاخير 
تاديه و ديگر هزينه ها و خســارات دادرســى به طرفيت شما به شعبه 6 شوراى حل اختالف سبزوار 
ارائه و به كالسه 6/96/823 ثبت و به موجب راى شماره 6/7/146 بخواسته فوق محكوم گرديده 
ايد. مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس 
از انتشــار قابل واخواهى در همين شعبه و سپس پس از20روز  قابل تجديدنظر در محاكم عمومى 

سبزوار مى باشد. 
دبير شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى فردين چوب درازى فرزند هوشنگ
به شماره پرونده كالسه 9609988316200277 شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/21 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم دو نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به د فتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/494- نوبت اول : 97/5/8 ، نوبت دوم:97/5/18 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حمزه كرد به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رسمى شماره 45 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى پالك 2 فرعى از 6055- اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش 
به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده است كه در رهن و 
بازداشــت نمى باشــد لذا مراتب باستناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت مذكور نزد خود 
مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/5/18- م الف/312
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالسه 216/961115 آقاى امين خسروى به اتهام تهديد تحت تعقيب مى باشد به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب 
در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى روز در شعبه 216 بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و 

تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م.الف 19302
تاريخ انتشار: 1397/05/18

بازپرس شعبه 216 دادسراى ناحيه 2 مشهد

آگهى مزايده نوبت دوم
در مورد پرونده اجرائى كالسه 930412 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد ، فيمابين محكوم له 
يوسفعلى شاهين فر و مجكوم عليه مجيد فرهادى با موضوع مطالبه طلب كه با عنايت به شناسايى و 
توقيف زمين محكوم عليه و انجام كارشناسى ملك به مشخصات ذيل الذكر: مشخصات زمين زارعى : 
يك قطعه زمين كشاورزى ديم و ابى در روستاى رئين بجنورد به مساحت تقريبى سه هكتار واقع در 
اراضى جنوب منطقه معروف به گيكاشى روستاى رئين كه در حال حاضر باير مى باشد ولى از مدار 15 
روزه پنج ساعت از چشمه باال دست حق ابه دارد و در حال حاضر زمين مذكور در تصرف خود محكوم 
عليه مى باشد – ملك به صورت مفروز و داراى حدود اربعه مى باشد ولى سند ثبتى ندارد كه ارزش 
ملك توسط كارشناس رسمى دادگسترى به ازاى هر متر مربع 26000 ريال در مساحت تقريبى سه 
هكتار معادل 780/00/000 ريال ارزيابى گرديده اســت و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر 
گرديده كل ملك مذكور در روز ســه شــنبه مورخ 1397/05/30 ســاعت 11:00 الى 11/30 و از 
طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى بجنورد به فروش برســد ، بنابراين 
متقاضيان شــركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم 
و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى است مزايده از قيمت 
كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلــس از برنــده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شــد و در صورت عدم 
پرداخت الباقى ( نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد - جلينى

چرا گفت وگو با رئیس جمهور چالشی نشد؟

مرزهای »خبرنگاری« در تلویزیون
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را  چالش گری  و  صراحت 
گ���و می توان از شئون »خبرنگاری« گفت و

که  خبرنگاری  از  وجه  این  اما  آورد  حساب  به 
است  مسئوالن  از  صریح  پرسش گری  نمادش 
چقدر امکان انطباق با شرایط امروز »رسانه ملی« 

را دارد؟
کو!؟«  میکروفنت  و  دوربین  خبرنگاری،  »اگه 
و  برنامه ها  از  یکی  حاشیه  در  قبل  سال  چند 
را  سوال  این  ویژه،  محدوده  به  ورود  هنگام 
سرباز وظیفه ای پرسید که برای اجازه عبور، کارت 
خبرنگاری ام را به سمتش گرفته بودم. در اولین 
لحظه واکنش توأمانی از خنده و بهت داشتم اما 
گعده های  در  و  گرفتم  فاصله  روز  آن  از  چه  هر 
و  کوچه  مردمان  گفت  و  گپ  در  بیشتر  مختلف 
خیابان دقیق شدم، متوجه فراگیری این برداشت 

از تعریف »خبرنگار« شدم.
تلویزیون در مقام فراگیرترین رسانه رسمی، 
در  »خبرنگاری«  نماد  و  شاخص  که  است  سال ها 
این  دیگر  سوی  است.  شده  خود  مخاطبان  ذهن 
برداشت عمومی تعریف و انتظاری است که جامعه 
و  صریح  کنشگر  یک  تصویر  دارد؛  »خبرنگار«  از 
چالش گر که بی پروا به دنبال افشای هر آن چیزی 
است که برخی قصد کتمان و مخفی نگاه داشتن 
آن را دارند. حال سوال اینجا است که رسانه ملی 
می تواند  چقدر  آن،  از  مهمتر  و  توانسته  چقدر 
چنین برداشت و دریافتی از مفهوم »خبرنگاری« 

را نمایندگی کند.
روز  با  همزمانی  عالوه بر  پرسش  این  طرح 
خبرنگار، بهانه ای بود برای پرداختن به یک سوال 
مصداقی تر و آن اینکه چرا غالبا گفت وگوهای رسمی 
با مسئوالن و مدیران اجرایی و به طور  تلویزیون 
خاص رئیس جمهوری که کمتر از چند ساعت از آخرین 
نوبت آن می گذرد، غالبا عاری از عنصر »چالش گری« 
هستند و آیا انتظار چالش در این قبیل گفت وگوها 

اساسا انتظار بجایی محسوب می شود؟
پرسش ها  این  پاسخ  به  رسیدن  برای 
کارشناسان  از  تن  چهار  سراغ  مهر  خبرگزاری 
برآیند  تلویزیون رفته که  برنامه سازان  و  رسانه 
نظرات شان می تواند تصویر روشن تری از نسبت 
تلویزیون  قاب  در  آنچه  با  »خبرنگاری«  واقعی 

شاهدش هستیم به دست دهد.

نمای نزدیک


