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هش��تاد و پنجمین مراسم اس��کار، مثل دوره گذشته باز هم تحت 
تأثیر »ایران« برگزار شد. با این تفاوت که در دوره قبل، یک فیلم ایرانی 
جایزه گرفت و این بار یک فیلم ضدایرانی که از قضا، در مقایسه با سایر 
نامزدها، س��طح نازل تری داش��ت به عنوان بهترین فیلم اس��کار 2013 
معرفی شد! اتفاقی که باعث ایجاد بحث ها و سئواالت فراوانی نزد اهالی 
س��ینما و عالقه مندان به هنر هفتم در کش��ورمان ش��ده است. برخی 
معتقدند که اس��کار، سال گذشته با معیارهای هنری و سینمایی، فیلم 
ایرانی »جدایی نادر از س��یمین« را انتخاب کرد و امس��ال با مالک های 
سیاسی فیلم ضدایرانی »آرگو« را برگزید. آیا می توان گفت که اسکار سال 
گذشته با انتخاب »جدایی...« ایرانی به کشور ما لبخند زد، اما امسال با 
انتخاب»آرگوی« ضدایرانی به ما اخم کرد؟ چطور می توان این تضاد را 
پذیرفت، درحالی که این دو اتفاق درس��ت در دو س��ال متوالی رخ داده 
اس��ت؟ آن هم در شرایطی که مدیران، داوران و دست اندرکاران اسکار، 
همان افراد هستند، چطور باید این مسئله را توجیه کرد که انتخاب سال 
قبل آن ها، بر اساس شاخص های هنری و سینمایی بود و موجب افتخار 

ایرانیان شد، و گزینش امسالشان، 
سیاسی و فرمایشی بود؟

به نظرم برای حل این مسئله 
و ابهام زدایی از آن باید از مقایس��ه 
»آرگ��و« و »جدایی...« فراتر برویم 
و صحن��ه اس��کار را از نمایی بازتر 

ببینیم.
با بررس��ی فیلم های برگزیده 
هر دوره اس��کار، می ت��وان رویکرد 
مش��خص و غالب��ی را در آن ه��ا 
دید. حداقل طی س��ال های اخیر، 
برگزیده های اس��کار، هر س��ال به 
نوعی پاسخگوی نیازهای تبلیغاتی و 

پروپاگاندای سیاسی و ایدئولوژیک ایاالت متحده در شرایط خاصی بوده اند.
به طور مثال، در س��ال های 2009 و 2010 مس��ئله حضور نظامی 
آمریکا در خاورمیانه برجس��ته تر ش��ده بود. چون در این سال ها هر روز 
شاهد برگزاری اعتراضات و تظاهراتی علیه جنگ طلبی کاخ سفید بودیم 
و اقدامات نظامی آمریکا نزد آزادی خواهان و عدالت طلب های سراسر جهان 
به عنوان رفتارهایی ضدبشر شناخته می شد. درست در این شرایط فیلم 
س��ینمایی »گنجه درد« به کارگردانی کاترین بیگلو برنده بهترین فیلم 
اسکار هشتاد و دوم شد. این فیلم درحالی بیشتر جوایز اسکار سال 2010 
را کس��ب کرد که به لحاظ سینمایی از سطح متوسط هالیوود پایین تر 
بود. اما چون تصویری انس��انی و رهایی بخش از حمله آمریکا به عراق 
نش��ان می داد، بخش اعظم جوایز اس��کار آن سال را از آن خود کرد. در 
همین دوره، فیلم سینمایی »آواتار« به کارگردانی جیمز کامرون نیز با 
دستمایه قرار دادن حضور حماسی و نجات بخش یک سرباز آمریکایی 

در سرزمینی تخیلی تعداد زیادی از جوایز اسکار را گرفت.
در س��ال بعد فیلم سینمایی »سخنرانی پادشاه« به کارگردانی تام 
هوپر بهترین فیلم و برنده بیشترین جوایز اسکار 2011 شد. این فیلم هم 
چندان برجسته و شاخص نبود، اما در موقعیتی که می توان آن را آغاز 
بحران اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا دانست، مسئله عبور قهرمانانه و 
حماسی یک سیاستمدار غربی را از بحران نشان می داد. ضمن اینکه در 
این فیلم هم موضوع جنگ با دشمنان مطرح و الزامی نمایش داده می شد. 

هیچ کجا، هیچ کس
داستان یک خطی به عالوه 

درهم ریختگی  تصادفی
فیلم س��وم ابراهیم شیبانی که 
پیش از این دو اثر ش��به تجاری به 
نام ه��ای »زهر عس��ل« و »صحنه 
جرم، ورود ممن��وع« را کارگردانی 
ک��رده، چیزی افزون بر آن  دو فیلم 
ندارد اگر چه اسامی زیادی به عنوان 
مشاور فیلمنامه در تیتراژ پایانی این 
فیلم به چشم می خورد اما مهمترین 
نقطه ضع��ف، هم��ان فیلمنامه اثر 
اس��ت.  داس��تان یک خطی که به 
ان��دازه 90 دقیقه ک��ش آمده و بعد 
روی می��ز تدوین به ط��ور تصادفی 
س��کانس های آن را در ه��م ریخته 
تا به اصطالح اثر مدرن به س��بک و 
سیاق »پالپ فیکشن« یا »21 گرم« 
ی��ا »یادگاری«  خلق کنند. غافل از 
آنکه در فیلم های  یاد ش��ده، در هم 
ریختگی س��کانس ها و پس و پیش 
ش��دن زمانی آنها، براساس ساختار 
پیش بینی ش��ده است که مفهوم و 
معانی خاص مورد نظر فیلمساز را به 
خوبی القاء می نماید. ولی متاسفانه  
آنچه در فیلم »هیچ کجا، هیچ کس« 
اتفاق افتاده از هیچ ساختار و اصول و 
مفهوم خاصی پیروی نکرده و همان 
حدس نخست را تقویت می کند. به 
زبان دیگر فیلمساز نتوانسته ساختار 
خاص��ی را برطرح در ه��م ریختن 
زمانی س��کانس ها اعمال نماید. چرا 

سعید مستغاثی

ضعف ساختاری 
فیلم ها

اشاره:
بخش های قبلی این گزارش درباره تحلیل مسائل کلی سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، درچهار قسمت، پیش از این در صفحه 10 

کیهان منتشر شده بود. ادامه این سلسله یادداشت درباره جشنواره فیلم فجر سی و یکم از این پس در این صفحه از نظر می گذرد.
اگر چه جش��نواره س��ی و یکم فیلم فجر از بس��یاری  عناصر نامطلوب محتوایی جشنواره های دو سه سال اخیر، مانند نمایش تحریف گرایانه و 
غلوآمیز بحران های مختلف اجتماعی از قبیل خیانت، مهاجرت، بحران های خانوادگی و... به دور بود اما متاسفانه گرفتار سندرم دیگری شد که کلیت 

اعتبار آن را تحت الشعاع قرار می داد و آن ضعف ساختاری اغلب آثار بخش سودای سیمرغ یا مسابقه سینمای ایران بود.
چنین تس��امحی از س��وی برگزارکنندگان جش��نواره حقیقتا  جای تامل دارد. به برخی از فیلم های ضعیف این دوره که متاسفانه بعضا  نامزد 

دریافت سیمرغ بلورین شده و حتی به جوایزی نیز دست یافتند، اشاره می کنم:

که معموال در این گونه آثار، در هم 
ریختگی زمان ها برای ایجاد تعلیقی 
است که عالوه بر مشغول کردن ذهن 
و ایجاد کشش برای تماشاگر،  مفهوم 
خاصی را هم القاء می نماید. اما وقتی 
فیلم موضوعی را درصحنه های قبل 
ل��و داده،  دیگر مجددا  پس و پیش 
کردن زمان ه��ا برای ایجاد تعلیق و 
معمای لو رفته، یا فرض پایین بودن 
آی کیوی مخاطب نزد فیلمساز  را 
می رساند و یا وجود همین مسئله در 
مورد ش��خص کارگردان را برجسته 
می سازد. در طول صحنه های جا به 
جایی فیلم »هیچ کجا، هیچ کس«، 
بارها اتف��اق می افتد که برای ایجاد 
تعلیق��ی تکراری که اصلش پیش از 
آن توسط فیلمساز و در صحنه  هایی 
لو رفته، باز هم صحنه های مختلف 
زمان��ی، جل��و و عقب می ش��ود!! یا 
صحنه هایی از قبل می آید که واقعا  
اضاف��ی ب��وده و به اصط��الح بود و 
نبودش��ان ن��ه به تماش��اگر کمکی  
می کن��د، ن��ه به فیلم و ن��ه به خود 

فیلم ساز!!!
قص��ه یک خطی فیل��م به جز 
جهان به بن رس��یده شخصیت های 
فیل��م برای گریز به خارج کش��ور و 
دس��ت زدن به هر تبه��کاری و بزه، 
تصوی��ر دیگری به مخاط��ب  ارایه 
نمی ده��د که آن  را ه��م در همان 
یک خط می توان خالصه کرد و این 
هم��ه نیازی به اطاله کالم  و تصویر  

و وقت نیست.
خسته نباشید

کارت پستالی وشبه توریستی 
با مایه تحقیر ایرانی

ی��ک فیلم به اصط��الح کارت 
پستالی و شبه توریستی  که بیش از 
هر موضوعی از عدم وجود یک طرح 
داستانی و قصه رنج می برد. فیلمساز 
که ظاهرا قصد داش��ته جس��تجوی 
آدم های گریخت��ه از وطن به دنبال 
هویت گمشده و از دست رفته را در 
ریشه های ملی و سنتی آنها تصویر 
نمای��د، متاس��فانه درگیر ش��کل و 
ظاهر باقی مانده و نتوانسته به عمق 
عناصر و اشکال فرهنگی سنتی نقب 
بزند. کلوت و کاریز و بافت س��نتی 
روس��تاهای کویری که قرار اس��ت 
شخصیت های گمگشته و سرگشته 
ماجرا را به هویت اصیل خودش��ان 
رهنمون سازند، خود هیچ هویتی در 
فیلم نمی یابند و از همین  روست که 
آن توریست  خارجی حتی بیش از 
پیرمرد مغنی که قاعدتا بایستی رمز 
و رازهای کاریز و قنات را بداند، بدان 
واقف است و وی را علیرغم نگرش به 
اصطالح  تانوک دماغ، به اعماق رمز 
آلود عناصر کویری می برد! اعماقی 
که در واقع چندان پرده های معرفتی 
نیز باز نمی کن��د و در نهایت همان 
نگاه و دیدگاه توریستی بیش نیست.
)برادر  درپایان فیلم، حس��ین 
ش��هید( و مرتضی )هم��ان مترجم 

عش��ق خ��ارج رفتن( و حت��ی دایه 
ش��هیدی که هنوز داغدار شهیدش 
اس��ت، همچن��ان سرگش��ته باقی 
مانده اند و تنها این زن بازگش��ته به 
وطن است که مانند فیلم فارسی های 
قدیم گویا ناگهان متحول شده و از 
ی��ک آدم س��رخورده و مایوس )به 
دلیل از دست دادن پسرش( به یک 
انسان اکتیو و تاثیرگذار بدل می شود 
که انگار یک جا می خواهد بار همه 
سکون 90دقیقه ای فیلم را بردوش 
بکش��د. در پایان نیز با شعاری دیگر 
روبروییم که همان آدم های سرگشته 
اینک مانند چهار وس��ترنر )با همان 
شکل و شمایل و میزانسن فیلم های 
وسترن( به سوی کلوت )که باالخره 
متوجه نمی ش��ویم چیس��تند!( در 
حرکت هس��تند و شعاری دیگر در 
فضای کلیشه ای فیلم شکل می گیرد 
ک��ه بله در میان هم��ه این نقش و 
صورت های ملی و هویتی و س��بک 
زندگ��ی ایرانی و خانواده ش��هید و 
کویره��ای انس��انی، هم��ان زبان و 
همدلی جهانی را عشق است!! پس 
چه باک از تحقیر ایران و ایرانی که 
اعم از خانواده ش��هید و عشق خارج 
و گری��زان از وطن و معلم روس��تا و 
پیرم��رد مغنی و طبیب س��نتی و... 
همگی در مقابل ش��خصیت عارف 
گون��ه آن خارج��ی وا می دهن��د و 
آدم های تک بعدی و بی جنبه و کم 

ظرفیتی بیش نیستند.

برای اینکه الگویی از فیلم هایی 
بدس��ت آوریم که در تاریخ سینما، 
به بهانه شهرها و مناطق جغرافیایی 
ب��ه ریش��ه های هویت��ی و فرهنگی 
ملت ه��ا پرداخته اند، بد نیس��ت به 
فیلم هایی مانند رم )فدریکوفلینی(، 
س��فر به ایتالیا )روبرتو روس��لینی(، 
زیر خورش��ید توسکانی )آدری ولز( 

مجموعه فیلم ه��ای برادران تاویانی 
مانند کائوس، شب های سن لورنزو 
و... ک��ه به منطقه توس��کانی ایتالیا 
می پ��ردازد و همی��ن دو فیلم اخیر 
وودی آل��ن یعنی »نیمه ش��ب در 
پاریس« و »به س��وی رم با عشق« 
نگاه��ی بیندازیم تا متوجه ش��ویم 
در قالب آثار داس��تانی قوی چگونه 
می توان هویت و ریشه های فرهنگی 
م��ردم را به تصویر کش��ید و آن را 
در سرنوش��ت کاراکتره��ای قص��ه 

دخیل کرد.
کالس هنرپیشگی

ادام��ه ویدئوهای خانوادگی در 
سفرهای شمال

فیلم خانوادگی دیگری از علیرضا 
داوودن��ژاد که بیش از همه فیلم های 
خانوادگی قبلی اش همچون »مصائب 
ش��یرین« و »ه��وو« و »تی��غ زن« 
و »هش��ت پ��ا« و... از یک س��اختار 
س��ینمایی بی بهره بوده و ورای همه 
موضوعات، تداعی فیلم های ویدئویی 
خانوادگی اس��ت که برای یادگاری و 
نگهداشتن خاطرات برداشته می شوند.

این بار داوودنژاد دوربینش را به 
پشت صحنه فیلمسازی برده و مثل 
برخی از آثار تاریخ سینما قصد داشته 
از پش��ت صحنه فیلمش، خود یک 
فیلم دیگر بسازد و به نوعی فیلم در 
فیلم از کار دربیاورد. ولی از آنجا که 
اساسا فیلم های خانوادگی داوودنژاد 
سینما نیست و به هنر هفتم ارتباطی 

ندارد، بنابراین نمی تواند پشت صحنه 
و جلوی صحنه هم داشته باشد و در 
واقع جلوی صحنه آن همان پش��ت 
صحنه اش است که در آثار قبلی اش 

نیز به خوبی مشخص بوده است.
معموال در آث��اری که به فیلم 
در فیلم در س��ینما معروفند، پشت 
صحنه یک فیلم که در واقع موضوع 

اصلی فیلمساز قرار می گیرد، ارتباط 
تنگاتن��گ و دراماتیک��ی با فیلم در 
حال ساخت درون فیلم داشته و به 
نوعی به روابط دراماتیک آن کمک 
می کن��د. از این دس��ت می توان به 
فیلم های��ی مانند ش��ب آمریکایی 
)فرانس��وا تروفو( اشاره کرد و نمونه 
داخل��ی اش ه��م »یک فیل��م با دو 
بلیط« )داریوش فرهنگ( است که 
با حذف پشت صحنه فیلم در حال 
ساخت درون قصه، اساس روایت از 
دس��ت رفته و با یک اثر ابتر مواجه 
خواهیم ش��د. ولی در فیلم »کالس 
هنرپیش��گی« اگ��ر صحنه های به 
اصطالح پش��ت صحنه فیلم حذف 
ش��ود، اتفاقی ک��ه نمی افتد، هیچ 
بلکه فیلم دارای روایت یک دست تر 
و روان ت��ری می ش��ود، البته با یک 
قصه دم دس��تی و به ق��ول معروف 
از نوع همین فیلم های ویدئو بقالی 
ک��ه در کن��ار ماس��ت و ب��ه همراه 
ش��یر و تخم مرغ عرضه می ش��ود و 
فیلم »کالس هنرپیش��گی« از این 
گون��ه آث��ار هم فراتر نیس��ت. مایه 
تاسف است، هم برای داوودنژاد که 
فیلم های ماندگاری مانند »نیاز« در 
کارنامه اش دارد و هم برای جشنواره 
فیل��م فجر که اعتبارش را زیر فیلم 
به اصطالح س��رکاری یک فیلمساز 
قدیمی تنها به اعتبار یک اس��م، به 

هدر می دهد.
ادامه دارد 

از دیگر فیلم هایی که در اسکار هشتاد و چهارم جوایز زیادی را گرفتند، 
»اینسپش��ن« و »ش��بکه اجتماعی« بودند که هر دو آثاری استراتژیک 
محسوب می شوند. »اینسپشن« به کارگردانی کریستوفر نوالن، نفوذ به 
ذهن و ناخودآگاه دیگران )پایه اصلی جنگ نرم( را ترسیم می کرد.»شبکه 
اجتماعی« ساخته دیوید فینچر نیز نوعی تبلیغ برای شبکه »فیس بوک« 
به عنوان یکی از ابزارهای جاسوسی آمریکا و اسطوره سازی از سرمایه دار 

صهیونیست »زوکر برگ« موسس این شبکه به حساب می آید.
این وضعیت در اسکار سال 2012 شدیدتر شد. در این دوره، اکثریت 
قریب به اتفاق فیلم های برگزیده اس��کار یک موضوع محوری داشتند؛ 
ستایش از میراث فرهنگی و گذشته غرب. فیلم هایی چون »هنرمند«، 
»نیمه شب در پاریس«، »هوگو«، »بانوی آهنی«، »خدمتکار«، »رنگو« و 
»نسل ها« تصویری زیبا و دل پذیر از مغرب زمین و میراث فرهنگی غرب 
نمایش می دهند. این رویکرد در شرایطی در محتوای فیلم های اسکار غلبه 
داشت که در این زمان، جریان های ضد غرب همچون »بیداری اسالمی« 
و »جنبش وال اس��تریت« در س��طح بین الملل عرض اندام می کردند. 
جریان هایی که نوعی ایستادگی و 
اعتراض به غرب محسوب می شوند. 
بنابراین فیلم های برگزیده این دوره 
اسکار نوعی واکنش به این اعتراض 
بودند. فیلم سینمایی »جدایی نادر 
از س��یمین« ب��ه کارگردانی اصغر 
فرهادی و محصول سینمای ایران 
نیز موضوعی جدا از سایر برگزیدگان 
اسکار هشتاد و چهارم نداشت. این 
فیل��م از یک طرف س��رانجام یک 
کش��ور انقالب کرده و ایستاده در 
مقابل غ��رب را، نامطلوب و منفی 
نش��ان می دهد و از طرف دیگر، راه 
رهایی از این کشور و دست یابی به تسکین و زندگی آرمانی را مهاجرت به 
غرب معرفی می کند. یعنی »جدایی...« هم به طور غیرمستقیم –خواسته 

یا ناخواسته- ستایشگر غرب است.
این روند در اس��کار امسال هم ادامه داشت. این بار هم آنچه معیار 
آکادمی اس��کار قرار گرفت، همچون دوره های گذشته در راستای تبلیغ 
برای منافع دولت های غربی و در رأس آن ها صهیونیسم جهانی بود. همان 
طور که در سال های قبل نیز فیلم هایی چون »گنجه درد«، »سخنرانی 
پادش��اه« و »هنرمند« آثار متوس��طی بودند و صرفاً به خاطر فضاسازی 
برای توجیه و تطهیر غرب به عنوان بهترین فیلم اسکار جایزه گرفتند، 
در اس��کار هش��تاد و پنجم نیز فیلم س��ینمایی »آرگو« بهترین گزینه 
ممکن بود. یعنی در موقعیتی که نظام س��لطه جهانی مهمترین تهدید 
خود در س��طح جهان را »ایران« می داند، بنابر استقرای ناقص و قاعده 
انتخ��اب برگزیده ها در دوره های اخیر اس��کار، این فیلم ضدایرانی باید 
برنده بهترین فیلم می شد. همچنان که سایر برگزیده های این دوره از 
اسکار نظیر »لینکلن«، »30 دقیقه بامداد«، »جانگوی از بند رها شده«، 
»زندگ��ی پی«، »بینوایان« و ... نیز همه در خدمت موجه نش��ان دادن 

سیاست های غرب هستند.
بر این اس��اس، ش��اید نتوان دو فیلم »جدایی...« و »آرگو« در یک 
کف��ه ترازو قرار داد، اما هر دو بر اس��اس یک معی��ار و برای یک هدف، 

جایزه اسکار گرفتند.

جریان شناسی برگزیدگان اسکار

آیا اسکار »آرگو« همان اسکار »جدایی...« است؟
  آرش فهیم

خواهان ه��ا حمید احم��دی و پروانه احمدی و ناهید احمدی و س��میه احمدی 
و فریب��ا احمدی و ملیح��ه ایمانی و مجید احمدی و وحید احمدی و جمش��ید 
احم��دی و محمود احمدی دادخواس��تی به طرفیت خوان��دگان، مرلین )مهین( 
ایزد و نمایندگی س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در استان قزوین و مهین 
س��هراب زاده و اداره امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا 
به خواس��ته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ش��ماره 18 مورخ 81/5/5 صادره از 
دادگاه اصل 49 قانون اساس��ی در اس��تان قزوین و ابطال س��ند ثبتی به شماره 
12672 صفح��ه 344 دفت��ر 73 بخ��ش 9 قزوین مربوط به مل��ک پالک ثبتی 
68 مک��رر، موض��وع انتقال مالکیت س��ه دانگ پ��الک مذکور به س��تاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره(و الزام به انجام عم��ل معین طبق قانون- الزام به اجرای 
قانون و آئین نامه کش��ت موقت و ماده واحده مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در خصوص حل مش��کل اراضی بایر مص��وب 25 مرداد 1367 و آئین نامه 
مربوط��ه در خصوص 50 هکتار از پالک 68 مک��رر اصلی بخش 9 قزوین تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان قزوین نموده که جهت رسیدگی به شعبه دادگاه 
اصل 49 قانون اساسی اس��تان قزوین واقع در قزوین- خیابان دانشگاه- بوستان 
معلم- س��اختمان دادگاه های انقالب اس��المی اس��تان قزوین ارجاع و به کالسه 
9109982837000058 ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 3 /1392/2 و 
س��اعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

آگهی ابالغ

مدیر دفتر شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی 
استان قزوین- خسرو کریمی کالیه

دانش�گاه علوم پزش�کی اس�تان چهارمحال و بختیاری 
در نظ��ر دارد انجام خدم�ات مراکز تزریقات و پانس�مان 
بیمارس�تان سیدالشهداء فارس�ان و کلینیک تخصصی 
فارسان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به اشخاص 

حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اس�ناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتش��ار آگهی 

مزایده در روزنامه لغایت پنج روز
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 100/000 ریال 
به حس��اب 2138501503003 نزد بانک رفاه کارگران شعبه 

دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی.
میزان س�پرده شرکت در مزایده: 5/000/000 ریال جهت 

هر یک از مراکز.
مح�ل خرید اس�ناد: ش��هرکرد- خیابان آیت اهلل کاش��انی- 

دانشگاه علوم پزشکی- واحد امور حقوقی.
مح�ل تحویل اس�ناد مزای�ده: خیابان آیت اهلل کاش��انی- 

دانشگاه علوم پزشکی- واحد دبیرخانه محرمانه دانشگاه.
زمان گشایش پیش�نهادها: حداکثر یک هفته پس از پایان 

مهلت ارسال پاکات پیشنهادی.
م�دت اعتبار پیش�نهادات: 20 روز پس از بازگشایی پاکات 

مزایده و حداکثر بمدت 20 روز دیگر قابل تمدید باشد.
لطفا برای کس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت پایگاه ملی 
مناقصات ب�ه نش�انی http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایید.
مدیریت امور حقوقی وقراردادها

آگهی مزایده عمومی
 دوم

نوبت

پرونده کالس��ه 9109982810601126 شعبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
دادگستری شهرستان قزوین دادنامه شماره 9109972810601534 

خواه��ان: خانم گلی محابی بلخانکو به نش��انی قزوین اقبالیه خ پاس��داران ک نیلوفر 27 
بن بست پ 25

خوانده: آقای محمد نبی پور به نشانی مفقوداالثر
خواسته: گواهی عدم امکان سازش

رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم گلی محابی بلخانکو فرزند ناصر بطرفیت آقای محمد )احمد( 
نبی پور فرزند مصطفی بخواس��ته طالق به جهت عسر و حرج، از توجه به جامع اوراق 
و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه بشماره ترتیب: 
81-1351/2/31 دفتر رس��می ثبت ازدواج ش��ماره 42 رضائیه، حاکی از وجود علقه 
زوجی��ت دائم فیمابین بوده و ب��ه جهت مجهول المکان ب��ودن زوج و اصرار زوجه به 
طالق، مس��اعی و اهتمام داور زوجه جهت س��ازش و اصالح ذات البین موثر در مقام 
واقع نشده و مودای گواهی گواهان تعرفه شده زوجه، حاکی از ترک زندگی خانوادگی 
توس��ط زوج حداقل در مدت 10 س��ال اخیر است و زوج نیز علی رغم دعوت از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان بشماره: 20402 مورخ 1391/10/20، در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نداشته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده 
و لذا عس��ر و حرج زوجه در ادامه زوجیت محرز تش��خیص و به استناد بند 1 تبصره 
ذی��ل الحاقی به ماده 1130 از قان��ون مدنی، حکم بر اجبار زوج به طالق زوجه صادر 
و اعالم می گردد و چنانچه اجبار زوج میس��ر نباش��د، زوجه به اذن این دادگاه، طالق 
داده می شود. زوجین فاقد فرزند مشترکی می باشند که به اقتضاء سن، دادگاه تکلیف 
به تعیین حاضن برای آن داش��ته باش��د و زوجه حسب االقرار و نظریه پزشکی قانونی 
به شماره و تاریخ 38349- 1391/12/8 باردار نیست. احراز وجود موجبات و شرایط 
صحت وقوع طالق، حین اجرای آن، بعهده مجری طالق است. طالق از نوع بائن و به 
جهت یائس��ه بودن زوجه، فاقد عده اس��ت. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قزوین است.

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی قزوین- محمدرضا موسی خانی

آقای باقر باجالن دارای شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 910220 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان ابوالحس��ن باجالن به شناسنامه 33 
در تاریخ 91/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1 - علی آقا باجالن ش ش 80 )پسر(

2 - اصغر باجالن ش ش 2 )پسر(
3 - علی باجالن ش ش 92 )پسر(

4 - باقر باجالن ش ش 102 )پسر(
5 - صادق باجالن ش ش 622 )پسر(

6 - اکبر باجالن ش ش 121 )پسر(
7 - ام البنین باجالن ش ش 69 )دختر(

8 - هاجر باجالن ش ش 7-143405-431)دختر(
9 - نازبانو کاظمی ش ش 13 )همسر(

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

خمسه- قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف 
شهر قزوین

کارت  هوشمند به شماره1379395 متعلق به مینی بوس 
بنز 508 مد67 به شماره شاسی37930216003345 
و ش��ماره موتور 33491110105153 و ش��ماره پالک                 

112ع13                مفقود شده اعتبار ندارد.
ایران13

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 91/11/4 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 11/17 /91 
واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار 
ذیل مرتضی پاشازاده سقزچی به ک م 0039964736 و 
محمدحسین درویشیان به ک م 3872128639 و میترا 
خورش��یدی میانج��ی ب��ه ک م 0041869656 انتخاب 
گردیدن��د که بموجب صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ 
4  /91/11 محمدحس��ین درویشیان بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مرتضی پاش��ازاده س��قزچی بسمت نایب رئیس 
هیئت مدی��ره و مدیرعامل و میترا خورش��یدی میانجی 
بس��مت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه 
اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک و س��فته و برات با 
امض��اء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت 
تیکوا سهامی خاص 

به شماره ثبت 8824 و 
شناسه ملی 10100374832

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 105073

بارکد : 0039686

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ91/8/8 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح ش��د. طراحی مش��اوره اجرا و پیمانکاری درخصوص کلیه پروژه های عمرانی ش��امل ساختمان س��ازی اعم از 
مس��کونی تجاری و صنعتی راه سازی پل سازی سدسازی انبوه سازی ارائه خدمات تأسیساتی از قبیل لوله کشی سرد و 
گرم انجام کلیه امور خدماتی و خدمات شهر شامل نماکاری ساختمان خط کشی خیابان ها سنگ فرش معابر عمومی 
نصب بیلبورد و المان های ش��هری آسفالت کاری ایجاد و نگهداری فضاهای سبز تهیه طبخ و توزیع غذا نظافت اماکن 
عمومی و خصوصی و تأمین نیروی انس��انی موردنیاز ش��رکت مشاوره و انجام کلیه امور مجاز مرتبط با رایانه از قبیل 
س��خت افزارهای مجاز و امور مربوط به فناوری اطالعات )IT( بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش 
واردات و ص��ادرات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات بخش��های دولتی و خصوصی اخذ وام و تس��هیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسس��ات مالی 
و اعتباری دولتی و خصوصی گش��ایش اعتبارات اس��نادی )ال س��ی( نزد  بانکها برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی 
تأس��یس شعب در داخل و خارج از کش��ور و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای پیشرفت اهداف شرکت و مطابق با 
قوانین جاری کش��ور باش��د به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی- 
دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی 
دیجیتال و همچنین اماکن کس��ب خدمات تجهیزات ماش��ین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد ش��ده. 
آدرس ش��رکت به تهران بلوار کشاورز ابتدای خ فلسطین جنوبی خ حجت دوست پالک15 کدپستی 1416753634 

انتقال و اساسنامه اصالح شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییر در شرکت دژ سامان تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت114788و شناسه ملی 10101584265

م الف 105079

بارکد : 0214877

خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر )بسیجیان( به ش��ماره ثبت 7788 به 
نشانی سنندج خیابان آبیدر روبروی دندانپزشکی خانواده پالک 68

خواندگان:
1 - آق��ای عبدالرض��ا ارژن��گ 2 - آقای اس��داله ش��ریعتی همگی به نش��انی 
مجهول المکان 3 - آقای یداله ش��ریعتی به نشانی سنندج خیابان آبیدر کوچه 

شاهین پالک 38
خواسته: مطالبه وجه چک

گردش��کار: به موجب پرونده کالسه 910090 ش��عبه چهارم دادگاه حقوقی 
س��نندج آقای امیررضا قدیمی به نمایندگی حقوقی مؤسس��ه قرض الحسنه 
مهر دادخواستی به طرفیت آقایان اسداله و یداله شریعتی و عبدالرضا ارژنگ 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 65 میلیون ریال با اس��تناد ب��ه یک فقره چک به 
شماره 155723-1389/7/1 عهده بانک رفاه شعبه آبیدر سنندج به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح نموده و اجماال شرح داده که خوانده 
ردی��ف اول به عنوان صادرکننده چک و س��ایر خواندگان ضامن می باش��ند 
که به داللت گواهی عدم پرداخت از پرداخت آن در تاریخ سررس��ید امتناع 
نموده است، تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به شرح خواسته را دارد. 
خوانده ردیف اول و س��وم با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و خوانده 
ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و ایراد و 
دفاعی مط��رح ننموده اند از این رو دعوا مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده 
اس��ت. به تاریخ 91/11/16 ش��عبه چهارم دادگاه حقوقی سنندج به تصدی 
امضاءکننده ذیل تش��کیل اس��ت. پرونده امر تحت نظر است دادگاه با احراز 
کفایت رس��یدگی ختم رس��یدگی را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال 

مبادرت به انشاء رأی می نماید.
»رأی دادگاه«

نظ��ر ب��ه اینکه وجود اصل س��ند و چک در ی��د دارنده ظه��ور در مدیونیت 
صادرکننده بوده و اصل بر اس��تحقاق دارنده نس��بت به مبلغ مندرج در متن 
چک و س��ند می باشد و با توجه به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت وجه یا 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند و با اس��تصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان، 
دع��وی خواهان را محمول بر صحت تش��خیص و با اس��تناد ب��ه مواد 265-

313-310 قان��ون تجارت و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قان��ون صدور چک و 
مواد 515-522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 65 میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و 
مبلغ 1/500/000ریال به عنوان خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه به 
نسبت خواسته از تاریخ چک بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ 
اب��الغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظ��رف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان کردستان می باشد.

دادنامه

غالمرضا حسینی
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی سنندج
رونوش�ت برابر با اصل و اداریس�ت: مدیر دفتر ش�عبه چهارم دادگاه 

حقوقی سنندج- نظری

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

در اجرای ماده 136 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام شرکت فوق 
دعوت بعمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 10/30 صبح 
یکشنبه 92/1/18 در محل تهران - پل سید خندان - ابتدای خ رسالت - دست راست - نرسیده به 

خ کابلی )دبستان سابق( - پ 1366 - واحد 5 برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره

آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت سهامی خاص توریستی ویال 
به شماره ثبت 24251 و شناسه ملی 10720017810

»نوبت دوم«

1- مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند اس��ناد مناقصه را به 
صورت فایل PDF از طریق س��ایت های اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس 
WWW.tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 
آدرس WWW.iets.mporg.ir دریافت نمایند. در صورت تهیه اس��ناد از 
ای��ن طریق، اصل فیش واریزی مبل��غ 250/000 ریال موضوع بند 2 این آگهی 

می بایست به همراه پاکات پیشنهادی مناقصه جهت مناقصه گزار ارسال گردد.
2- نح�وه خرید اس�ناد و م�دارک مناقص�ه: واریز مبل��غ 250/000 ریال 
)دویس��ت و پنجاه هزار ریال به حروف( به حس��اب سیبا 0106123340002 
بانک ملی شعبه برق خرم آباد کد )6420( بنام شرکت توزیع برق استان لرستان 

و ارائه فیش واریزی و معرفی نامه کتبی.
3- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 91/12/16 تا 91/12/23 

بمدت 7 روز کاری در ساعات اداری از 8 صبح تا 14 بعدازظهر.
4- آخرین مهلت تحویل پاکات: تا س��اعت 9 صبح روز ش��نبه 91/12/26 

خواهد بود.
5- محل تحویل پاکات اس�ناد مناقصه: خرم آب��اد- خیابان انقالب- میدان 
22 بهم��ن )کیو(، بلوار والیت، بلوار حج و زیارت- ش��رکت توزیع برق اس��تان 

لرستان- طبقه دوم- دبیرخانه.
6- زم�ان و محل بازگش�ایی پ�اکات: س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 

91/12/26 در محل دفتر مدیر امور پشتیبانی.
7- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: س��پرده ش��رکت در مناقصه 
مبل��غ 342/500/000 ریال )س��یصد و چهل و دو میلی��ون و پانصد هزار ریال 
ب��ه حروف( که بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی یا چک بانکی به ش��رح 

اسناد مناقصه می باشد.
8- مبلغ برآورد ریالی: کل مبلغ برآوردی مناقصه به عدد 9/584/580/000 
ریال )به حروف نه میلیارد و پانصد و هش��تاد و چهار میلیون و پانصد و هش��تاد 

هزار ریال( می باشد.

9- م�دت اج�رای کار: از تاری��خ 92/1/1 لغایت 92/12/29 بمدت یکس��ال 
شمسی می باشد.

10- اعتبار موضوع مناقصه: از محل منابع داخلی شرکت تأمین می گردد.
11- اعتبار مدت پیش��نهادات مدت سه ماه )90 روز( از تاریخ بازگشایی پاکات 

خواهد بود.
شرایط مناقصه:

1- داش��تن گواهی تأیید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سال 1391 
الزامی است.

2- مناقصه گر )پیش�نهاد دهنده( می بایست دارای سوابق کاری مرتبط 
با موضوع مناقصه باشد.

3- شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است.
4- هزین��ه انتش��ار آگه��ی فراخوان مناقصه ی��ک تا دو نوب��ت در روزنامه های 

کثیراالنتشار کشوری و یا استانی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
5- به پیش��نهادات مبه��م، مخدوش، مش��روط، فاقد امضاء ی��ا دارای امضای 
غیرمجاز و س��پرده های کمتر از میزان تعیین شده، چک شخصی و نظایر آن و 
پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
6- س��ایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً آگهی 
مذکور از طریق س��ایت های ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان لرس��تان به 
اطالع رس��انی  س��ایت  و   www.barghlorestan.ir/portal/ آدرس 
معامالت توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir قابل مشاهده است.

* برای کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4-3228001-0661 امور 
پشتیبانی )واحد قراردادها و مناقصات داخلی 326( شرکت توزیع برق 

استان لرستان تماس حاصل نمائید.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان لرس�تان در نظر دارد انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحس�اب مش�ترکین برق استان 
لرستان را به شرح اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط و تأیید صالحیت شده واگذار نماید. 

جزئیات و شرایط مناقصه بشرح ذیل می باشد:

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 91/43

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان


