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فرهنگ و هنر
خبر

مصطفیاسالمیهدرگذشت
مصطفی اســامیه
نما یشــنا مهنو یس ،
ی نامهنویس و
زندگــ 
مترجم پیشکســوت
درگذشــت.این چهره
پیشکســوت ادبیات و
ترجمه صبح دیروز (یکشنبه  11بهمنماه) در
منزل و در ســن  74سالگی از دنیا رفته است.
مصطفی اسالمیه ،متولد سال  ۱۳۲۰در تهران
بود .او دیپلم خود را از مدرسه دارالفنون میگیرد
و در  ۱۹سالگی هم زمان با ریاست سعید نفیسی
به رادیو میرود .اســامیه بیش تر از  ۱۲ماه در
استودیوی شماره  ۸رادیوی ملی در کنار بیژن
مفیــد به نقش خوانی رادیویــی میپردازد.وی
همچنین سال  ۱۳۳۹کنار سیامک جاللی در
روزنامه اطالعات به روزنامه نگاری مشغول بوده
اســت .حضور او در روزنامه اطالعات اما چندی
بیشتر طول نمیکشد ،اسالمیه در همان سال
به اســتخدام انتشــارات فرانکلین درمی آید و
تحت نظارت نجف دریابندری به نمونه خوانی
و همیاری در امور ترجمه این انتشــارات کمک
میکند.از جمله کارهــای او میتوان به «تاریخ
هنر مدرن :نقاشــی ،پیکرهسازی و معماری در
قرن بیستم»« ،تئاتر تجربی :از استانیسالوسکی
تا پیتر بروک»« ،چهار نوشته درباره کوبیسم»،
«میلیونر زاغهنشین» و «بالتازار و بلموندا» اشاره
کرد .از او همچنین دو سرگذشــتنامه از نیما
یوشــیج و دکتر محمد مصدق بــا نامهای «به
کجای این شــب تیره» و «فوالد قلب» نیز به
جا مانده است« .رســتم و سهراب»« ،رضاخان
ماکسیم :نمایشنامه در هفت پرده» و «ماجرای
شگفتانگیز دیوید نیوسام» هم از نمایشنامههای
منتشر شده اسالمیه به شمار میآیند«.خورشید
ک عیار»
شــاه» بازنوشــته از متن کهن «سم 
و «ایبســن و اســتریندبرگ :نقــد و تفســیر
نمایشنامهنویسان نروژی و سوئدی» نیز از دیگر
آثار و ترجمههای این شخصین ادبی هستند.
ارکستر سمفونیک تهران فراخوان داد
ارکسترسمفونیک تهرانبامدیریتهنریعلی
رهبری و با حضور و نظارت اســتادان موسیقی
کالسیک جهان ،همچون امیل تاباکوف و دالیبور
کاروای (رهبر و ویلونیست نامی جهانی) ،برای
تکمیــل اعضای خــود در همهٔ ســازها ،امروز
دوشــنبه 19 ،بهمن ماه جاری از ســاعت 14
در تــاالر رودکی ،از نوازندگان عالقه مند آزمون
خواهد گرفت.در این مصاحبه ،هر نوازنده موظف
اســت دو موومان از آثار اســتاندارد موسیقی
کالســیک را آماده کند.ارکســتر سمفونیک
تهران ،به مدیریت علی رهبری ،تاکنون اجراهای
گوناگونی داشته اســت که از جملهٔ آن ها می
توان به اجرای این ارکســتر با همراهی ارکستر
سمفونیک چین اشاره کرد.ارکستر سمفونیک
تهران ،در سی و یکمین جشنوارهٔ موسیقی فجر
نیز اجرا خواهد داشت
اجرای افتتاحیه جشنواره فیلم فجر با
هنر نمایی مهناز افشار و بهرام رادان
مراســم افتتاحیه ســی و چهارمیــن دوره
جشــنواره فیلم فجر عصر دیروز (یکشنبه 11
بهمن ماه) در تاالر وحدت برگزار شــد.اجرای
بخشهایی از این مراســم برعهده بهرام رادان
و مهناز افشــار بود ،همچنین در بخش اجرای
زنده موسیقی؛ حجت اشرف زاده بهصورت زنده
قطعاتی را اجرا کرد .سخنرانی حجت اهلل ایوبی،
علی جنتی و محمد حیدری از دیگر بخشهای
اصلی مراسم افتتاحیه بود.تجلیل از مهدی دادگو
و رضا کیانیان و تقدیر از برگزیدگان بخش مواد
تبلیغاتی ســی و چهارمین دوره جشنواره فیلم
فجر از دیگر بخشهای این مراســم بود.مجید
برزگر؛ طراح و کارگردان مراسم افتتاحیه سی و
چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر است.
«ذیب» برای اسکار میجنگد

تصمیمهای سخت یک پسربچه
«ذیب» اولین فیلم
بلنــد ناجــی ابونوار،
کارگردان اردنی فیلمی
پرماجــرا و روایتی از
انتقام و بقا در صحرای
اردن است .رویدادهای
فیلم حول شخصیت محوری آن ،پسر بچه ای
می گذرد که قربانی کنجکاوی اش شده و ناگهان
وارد دنیای بزرگسالی می شود.سال  ۱۹۱۶و در
بحبوحه جنــگ جهانی اول در اســتان حجاز
امپراتوری عثمانی ،ذیب کودک صحرانشــین
تصمیم می گیرد با یک سرباز انگلیسی همسفر
شــود .در این ســفر خطرناک ،صحرا صحنه
درگیری بین نیروهای شورشی و مزدوران مسلح
است .ذیب برای زنده ماندن ،باید تصمیم های
ســخت بگیرد و با کودکی و دنیای آن یکباره
خداحافظی کند.کارگردان برای ساخت فیلم و
تجربه نزدیک از فرهنگ صحرانشینان ،چندین
ماه را در صحرای اردن گذراند .این تجربه عمیق
در فرهنگ بومی ،در تصاویر بدیع و ناب فیلم و
همچنین کیفیت کاربرد آنها بازتاب پیدا کرده
است«.ذیب» برنده جایزه بهترین کارگردانی از
جشــنواره ونیز شد و یکی از پنج نامزد دریافت
اسکار در رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان
است.
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شبی که هملت در وحدت اجرا شد تئاتر مردم در خیابان شکل گرفت

شب غافلگیری« توماس استرمایر»

همدلی )1 -بیرون تاالر :اگر شب دهم جشنواره تئاتر
فجر ،ساعت  6:50دقیقه عصر گذرتان به تاالر وحدت
افتاده باشد ،با هیاهوی تماشگرانی مواجه خواهید شد
که می خواهند به هر وسیله ممکن خود را به آن سوی
دیوارهای آهنین تاالر برسانند چرا که تا دقایقی دیگر یا
بهتر بگویم ،دقیق ساعت7عصر ،نمایش هملت به روی
صحنــه خواهد رفت .هر لحظه که می گذرد هیاهوی
جمعیت مشــتاق ،که اغلب دختران و پسران جوان
هستند بیشتر و بیشتر می شود .کسانی که بلیط های
جشنواره را به همراه دارند ،به سختی از بین جمعیت
مشتاق و پرصدا عبور می کنند تا خود را به محافظان
حراست تاالر یا همان مامورانی که قرار است تنها کسانی
را به تاالر وحدت راه دهند که بلیط تئاتر هملت ،کاری
از کارگردان آلمانی به نام استر مایر را از پیش تهیه کرده
باشــند .با این حال اکثر جوانانی که پیاده روی مقابل
تاالر وحدت را به اشغال خود در آورده اند ،بلیط این کار
را ندارند .ماموران رسیدگی  ،با جدیت و قانون مداری
ویژه سعی می کنند که بلیط های اصل را از غیر اصل
تشخیص دهند .فضای خیابان شهریار سرشار از همهمه
دختران و پســران جوانی اســت که با ذوقی مضاعف
آمده اند تا در شــبی زمستانی ،تجربه ای مشترک از
اجرایی منحصر به فرد را از سر بگذرانند .خبرنگاران و
تصویر برداران با تجهیزات خود به سختی از جمعیت
قابل توجه عبور کرده و خود را به ناتوران تاالر می رسانند
و بعد از پچپچه ای کوتاه به معبد وحدت وارد می شوند.
با این همه هر لحظه که می گذرد ،جمعیت «پشــت
در مانده و بدون بلیط ورود» ،لبخندشان رفته رفته به
عصبیت بدل می شــود ،در همین حال کسانی که در
صف جلو ایستاده اند تالش دارند که ناتوران رسیدگی
را متقاعد کنند ،کسانی را هم که بلیط ندارند به تاالر
نمایش راه دهند .یکی از این جوانان پر شور به ماموری
که از قضا مامور نیروی انتظامی هم هست می گوید:
«این یک سنت است .همیشه در جشنواره تئاتر فجر
بعد از اینکه بلیط دارها را راه می دادند ،نوبت به بدون
بلیط ها می رسید .بله جناب سرکار این سنت جشنواره
تئاتر فجر است و تا بوده همین بوده» .مامور رسیدگی
که به نظر ســتوان یکم اســت ،با رد این مسئله رو به
همگان می گوید :اگر کسی بلیط دارد جلو بیاید ،کسانی
هم که بلیط ندارند مزاحمت ایجاد نکنند .در حالی که
چنــد زن و مرد خارجی با عبور از جمعیت متراکم به
سختی می گذرند یک نفر از انتهای جمعیت ،با صدایی
رسا فریاد بر می آورد «:پس اینکه می گویید تئاتر برای
همه چه معنی می دهد» .در همین حین جمعیت به
شــوق آمده ،شعار سر میدهد «:تئاتر برای همه ،همه

برای یکی ،تئاتر برای همه ،همه برای یکی .»....لحظاتی
بــه همین منوال می گذرد .یکــی از محافظان معبد
وحدت ،جمعیت را خطاب قرار می دهد «:اگر بخواهید
این گونه سرو صدا راه بیندازید تئاتری در کار نخواهد
بود» .حاال دیگر ساعت یک دقیقه مانده به هفت عصر
اســت .جوانی که جلوی صف ایستاده رو به جمعیت
می گوید« :دوستان لطفا سکوت را رعایت کنید شاید
که فرجی حاصل شود» .ساعت از هفت گذشته و کسانی
که بلیط داشتند ،وارد تاالر شده اند .بدون بلیط ها دیگر
سر از پا نمی شناسند .ماموران انتظامات سعی می کنند
جمعیت را آرام کنند .حا ال دیگر ازدحام جمعیت آن
قدر زیاد شده که مسوالن حراست را نگران می کند.
خبرنگار یک روزنامه کثیر االنتشار که سعی داشت یکی
از مامورین حراســت را برای ورود خود متقاعد کند با
برخورد تند و خشــونت بار آن مامور روبه رو می شود.
در همین حین خبرنگار هم واکنش شــدیدی نشان
می دهد و این بار با فریاد می گوید« :من خبرنگارم و
باید این تئاتر را ببینم» .مامور حراست او را با شدت به
ســمت جمعیت هل می دهد ،بدون بلیط ها که این
صحنه را می بینند به سمت در ورودی هجوم می برند
و خبرنگار با فشار سایرین می تواند مقاومت چند مامور
سالن را بشــکند و وارد محوطه تاالر وحدت شود .او
که موفق شــده ،شروع می کند به دویدن تا خود را به
درب دوم تاالر برساند  ،چند تن از ماموران هم دنبال او
می دوند تا بگیرندش .خبر نگار با موفقیت از درب دوم
هم می گذرد و وارد البی تاالر وحدت می شود .بعد از
این اتفاق مامــوران ،ورودی اصلی تاالر را بر روی همه
می بندند .بدون بلیط ها هنوز نا امید نشده اند و صدای
اعتراضشان بلند تر از پیش شده است .از داخل سالن
خبر می رسد اجرا آغاز شده است.

در گفتوگو با حمیدرضا شاهآبادی مطرح شد

معرفی  10کتاب برتر کودک و نوجوان

همدلی-دبیرعلمیهشتمیندورهجشنوارهکتاب
برتر اظهار کرد :اتفاق مهمی که امســال در برگزاری
این جشــنواره رخ داد تفکیک دو گروه سنی کودک و
نوجوان بود که با هدف افزایش دقت داوری در جشنواره
کتاب برتر انجام شد .در دورههای قبلی ،داوران در هر
رشته،بهصورت همزمانکتابهایکودکونوجوانرا
داوری میکردند که سبب کاهش میزان دقت میشد،
اما در این دوره کتابها را به دو بخش کودک و نوجوان
تقسیم کرده و برای هر رشته ،گروه داوری جداگانهای
در نظر گرفتیم .حمیدرضا شاهآبادی توضیح داد :آفت
بزرگی که کتابهای کودک و نوجــوان را در مرحله
ارزیابــی و انتخاب در جشــنوارههای مختلف تهدید
میکند انتخاب کتابهای برتر کــودک و نوجوان از
دیدگاه بزرگساالن اســت درحالیکه نظر خود بچهها
به عنوان مخاطبان اصلــی این کتابها درنظر گرفته
نمیشود .بر این اساس امسال برای نخستین بار در این
جشنواره ،بخش داوری از نگاه مخاطب را به آن اضافه
کنیم و پنج نوجوان دختر و پســر در رنج سنی  12تا
 15سال که از سوی کتابداران کتابخانههای عمومی
ســطح شــهر تهران به عنوان نوجوانان کتابخوان،
به ما معرفی شــده بودند را به عنوان داور برای بررسی
کتابهای برگزیده از نــگاه مخاطب انتخاب کردیم.
شاهآبادی افزود :داوری از نگاه مخاطب در همه بخشها
اعم از شعر ،داستان تألیفی ،داستان ترجمه ،کتابهای
علمی و آموزشی تألیف و کتابهای علمی و آموزشی
ترجمه ،هم در بخش کــودک و هم در بخش نوجوان
انجام میشــود و در هر رشــته یک کتاب به عنوان
کتاب برگزیده از نگاه مخاطب از سوی داوران نوجوان
هشتمینجشنوارهکتاببرترمعرفیخواهدشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره کتاب برتر به

صورت دوساالنه برگزار میشــود ،گفت :در این دوره
کتابهای دو ســال یعنی  92و  93را مورد بررســی
قرار میدهیم و در نتیجــه ازدحام و تراکم زیاد ممکن
است نتوانیم تمرکز مطلوب را در انتخاب داشته باشیم
بر این اساس تالش کردیم با پیچیدهتر کردن مراحل
امتیازدهــی و داوری میزان اشــتباه را کاهش دهیم
و امیدواریم با شناســایی و رفع یک سری از مشکالت
موجود بتوانیم در دورههــای بعدی ایرادات را برطرف
کنیم .وی درباره نحوه امتیازبندی آثار نیز گفت :به آثار
از یک تا صد امتیاز داده میشود به این ترتیب که متن
کتاب  30امتیاز ،تصویرگری  30امتیاز و سپس کتاب
وارد بخش مدیریت نشر میشود و از نظر مواردی مانند
صحافی ،ویرایش ،چاپ ،گرافیک ،مجموعهســازی،
قیمتمناسبوغیرهتاسقف 40نمره،امتیازمیگیرد.
سپس  20کتاب انتخاب میشود در مرحله نهایی به
این کتابهــا از  1تا  30امتیاز داده میشــود و کتابی
که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان کتاب برتر
و کتابهــای دیگر به ترتیب به عنــوان آثار برگزیده
انتخاب میشوند .دبیر علمی جشنواره در ادامه بیان
کرد :از مجموع هــزار و  700عنــوان کتاب کودک و
نوجوان در رشتههای داستان (ترجمه و تألیف) ،علمی
و آموزشی (ترجمه و تألیف) ،شعر (ترجمه و تألیف) که
به دست ما رسیده است 20کتاب به عنوان کتابهایی
که بیشترین امتیاز را کسب کردهاند به مرحله نهایی
ارسال میشوند و در مرحله نهایی  10کتاب به کمیته
جوایز معرفی میشود.شاهآبادی در پایان گفت :اسامی
برگزیدگان هشتمین جشنواره کتاب برتر شامل 10
کتاب برتر 10 ،کتاب برگزیــده و  10کتاب تقدیری
طی مراسمی روز 26بهمنماه ساعت 10در تاالر ایوان
شمسبرگزارمیشود.

گلریزان نیکی کریمی برای زندانیان

سینما برای من فقط فیلم ساختن و بازی کردن نیست

نیکی کریمی در مراســم گلریزان فیلم «شیفت
شــب» ،شــرایط آزادی تعدادی از زندانیان جرائم
غیرعمد و رد مال و دیه را فراهم کرد.در این مراســم
که  10بهمن ماه در ســالن ایوان شمس برگزار شد،
بلیت«شیفتشب»بههمتعالیفروختهشد.نیکی
کریمی در سخنانی با بیان اینکه قرار بود این برنامه
زودتر برگزار شود ،اظهار کرد :خوشبختانه از آخرین
فرصتی که قبل از جشــنواره فیلم فجر داشــتیم،
اســتفاده کردیم و این برنامه را که از مدتها قبل در
ذهن داشتم برگزار کردیم .قصد و نیتی بود که از روز
اول داشــتم تا رقمی را به آزاد کردن تعدادی زندانی
اختصاص دهیم.وی با اشاره به موضوع فیلم «شیفت
شــب» گفت :ماجرای فیلم در زمان تحریمها اتفاق
میافتد و مشکالت مالی که تا پاشیدن بنیاد خانواده
پیش می رود .بســیاری هم بر اثر این مشــکالت

پشت میلههای زندان هســتند و امیدوارم در آخر
سال موجبات شــادی چند خانواده را فراهم کنیم.
این کارگردان ادامه داد :امیدوارم پایه این را بهوجود
بیاوریم که بگوییم اگــر کار هنری اتفاق میافتد که
درآمدزایی هــم دارد بانیــان آن بتوانند به کارهای
اجتماعی هم رو بیاورند و با هنر بتوانیم کاری کنیم
که مســئولیتهای اجتماعی و آگاهــی جمعی را
افزایش دهیم و امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.وی با
بیان اینکه همیشه سعی کرده است از مدیای سینما
استفاده مناســبی کند ،اظهار کرد :سینما برای من
فقط فیلم ســاختن و بازی کردن نیست .باال بردن
آگاهی اجتماعی از وظایف مهم سینماست و سعی
کردهامکهاگرکاریازدستمبرمیآیدانجامدهم.باید
از همه کسانی که در طول اکران فیلم با ایدههایشان
همراهیامکردند،تشکرکنم.

دختران جوانی که لباس های مردانه پوشــیده اند و
آدم را یــاد چریک های دهه  50میالدی در آمریکای
جنوبی مــی اندازند ،هم صدا با مردان ،لب به اعتراض
می گشایند .در همین حین ،دو تن از ماموران خبرنگار
کوتاه قد ولی تر و فرز را گرفته و با خود به سمت اتاقک
حراست می برند .بدون بلیط ها با دیدن خبرنگار شروع
به سوت زدن می کنند .جوان مو قرمزی که همیشه
سعی می کند جمعیت را تحریک کند ،با صدای بلند به
خبرنگار و مامورین می گوید« :درست است که شکست
خوردی اما تو قهرمان ما شدی» .خبرنگار که هنوز در
چنگ ماموران حراست است بلند به جمعیت می گوید:
«نــگاه کنید انگار قاتل گرفته اند» ،بعد با صدای بلند
می خندد .خبرنگار به بیرون پرت می شــود .دختران
جوان که حاال دیگر خــود این فضا را به تئاتر هملت
ترجیح می دهنــد ،از ماموران مــی خواهند ورودی
تــاالر را باز کنند .یکی از آنها با صدای بلند فریاد می
کشد«:خواهش می کنم بزارید بریم تو ،سالن که جای
نشســتن داره» .در همین حین یکــی از مامورین به
سمت دختر جوان می آید و به او چیزی می گوید که
قابل شنیدن نیست .حاال دیگر 10دقیقه ازآغاز نمایش
گذشته است  .در همین حین اتفاقی رخ می دهد که
باید رخ می داد .یکی از دختران جوان با آن لباس های
پلنگــی اش از در ورودی وحدت باال می خزد ،خود را
به محوطه تاالر پرت می کند و بعد شــروع به دویدن
می کند .ماموران وحــدت گیج و مبهوت فقط نظاره
گرند .آنها نمی دانند باید چه کنند .اگر مرد جوانی این
کار را می کرد ،مســاله تفاوت می کرد .دختر چریک
پوش از ورودی دوم هم می گذرد .دختر جوان دیگری
هم همین کار را تکرار می کند .دیگران هم همین کار
راانجام می دهند .مامورین نمی توانند جلوی جمعتی را

ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘﺮﺷــﻌﺒﻪ 20ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﻦ
ﺍﺭژﻧﮓ ﻭﺳﻤﻴﻪ ﺍﺭژﻧﮓ ﻗﺎﻳﺶ ﻗﻮﺭﺷﺎﻕ ﻭﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺭژﻧﮓ ﻗﺎﻳﺶ ﻗﻮﺭﺷﺎﻕ ﻭ ﺯﻳﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻗﺎﻳﺶ
ﻗﻮﺭﺷــﺎﻕ ﻭﭘﻨﺠﻌﻠﻰ ﺻﻔﺮﻯ ﺩﻭﺗﭙﻪ ﻭﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭژﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9409980227300513ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  94/12/15ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ  11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115027
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻓــﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﻮﺳــﻒ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺭﺟﺒﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺑﻄــﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ(ﻭﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﺳﺖ( ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳــﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9409980227300377ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  94/12/15ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ
 12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115026
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻓــﻰ

ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑــﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻑ ﻣﺘﻘﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  930016/13ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺯﻳﻠﻮﻳﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9400438ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳــﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺭﻭﻳــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

110/115025

نوید افقه

که از در اصلی تاالر باال می خزند تا خود را به نمایش
هملت برسانند ،بگیرند .صدای جیغ و فریاد ،همه فضای
تاالر را در برگرفته است.
)2درون تاالر :حال اگر شانس با شما یار باشد و توانسته
باشید از شش خان گیت های متوالی تاالر وحدت ،به
سالمت عبور کنید و به تاالر نمایش قدم بگذارید ،اول
از همه با طراحی صحنه ای عظیم روبه رو خواهید شد.
در روزهای قبل از اجرا تمام تجهیزات و آکسیســوار
صحنه هملت استر مایر را با  ۷کامیون به تاالر وحدت
منتقل کردند ،که این امر در تاریخ نمایش ایران امری
کم سابقه محسوب می شود .حدود 7تن خاک بخش
بزرگی از صحنه را در برگرفته و 100پروژکتور به صحنه
ایــن نمایش نور می تاباند .هملت به میدان می آید و
انگار که این شخصیت برای اولین بار در تاریخ جان می
گیرد .بازيگر نقش هملت به ميان تماشاگران می آید و
بارها سواالتي را از آنها می پرسد و با آنها عكس سلفي
می اندازد .تماشــاگران به وجد آمــده اند .در این اجرا
تماشاگر هملت تماشاگری منقبض و منفعل نیست.
بلکه برعکس ،پویا و خالق است .زمان اجراي «هملت»
كه در جدول جشــنواره  2ســاعت اعالم شده بود ،به
خاطر بداهه نوازی هملت و مشارکت صحیح تماشاگران
 3ساعت به طول می انجامد بيآنكه كسي خم به ابرو
بیاورد .اســتر مایر بعد از اجرای روز قبل گروهش در
نشستی در تئاتر شهر گفته بود«:اين يك روياست كه
مواجهه با مخاطب باعث شود نمايش طوالنيتر شود.
لحظات بداهه زياد دوام نميآورند و اين شرايط بداهه
سازگار با شرايط بازيگر نقش هملت هستند .رفتاري
كه هملت با بداههپردازي انجام ميدهد براي اين است
كه رفتار او ناشي از جنون است».وی در بخشی دیگر
از گفته هایش اظهار داشت« :اجراي اين اثر در ايران با
تغييرات بسيار همراه بوده است با اينهمه تماشاگران
ايراني مثل تماشاگران آمريكايي محافظهكار نيستند.
من  ۴نمايش را در شهر نيويورك اجرا كردم ولي براي
اجراي «هملت» به من گفته شــد كه نميتوانيم اين
نمايش را در آنجا اجرا كنيم زيرا مخاطبان آمريكايي
محافظهكار هستند اما اجراي «هملت» در ايران نشان
داد كه مخاطبان تئاتر ايران محافظهكار نيستند» .اجرا
به پایان رسید ولی هنوز نمایش هملت در جریان بود،
همــان طور که آغاز این نمایش نه در تاالر وحدت که
در خیابان شــهریار و با مشــارکت «دختران وپسران
آنتاگونیست» و «ماموران حراست پورتاگونیست» به
وقوع پیوست .بدون بلیط ها همان تماشاگرانی بودند
که استر مایر را غافلگیر کردند .مطمئنا استر مایر بار
دیگر به ایران می آید.

ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧــﻮﺍﻩ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﺗﺎﺑﻜــﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ -1ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻋﺘﻴﻘﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  765ﺷــﻌﺒﻪ 20ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  20/9206916ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ،ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻫﻮﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

110/115028

بازی را باختیم چون کار سیاسی نکردیم

ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﻤــﺪﻯ

ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻴﮕﺪﻟﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/
ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺯﺭﮔﺮﻯ ﻣﺮﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9409980227300657ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  94/12/12ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ
 08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115023
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻓــﻰ

نوازندهتنبک
و داور جشنوار ه موسیقی فجر

فعــاالن عرص ه موســیقی بهلحــاظ هنری
توانستهاند به جایگاههای ارزشمند و مقام استادی
دست پیدا کنند ،اما نتوانستند در مقام عمل ،از
کیان موسیقی دفاع کنند .به همین دلیل است
که هر وقت مدیری در عرص ه موسیقی بر سر کار
میآید ،نگاه ما بهعنوان اهالی موسیقی از پایین به
باالست و درست طبق همین نوع نگاه ،همه ما آرزو
میکنیم ،او چرخ ه موسیقی را دچار مشکل نکند.
ما بازی را به مســؤوالن فرهنگی کشور باختهایم
به این دلیل که کار سیاســی نکردیم .ما به اندازه
کافی از برخی افراد ،بازی سیاسی خوردهایم و اصال
نسبت به این موضوع شک ندارم .پیش از این ،به
منتقدانی که بهتازگی حمایتشان را از جشنواره
موسیقی فجر برداشتند ،گفتم که شرایط موسیقی
در کشــور مدتهاست ،به همین روال جلو رفته
اســت.امروز باید با آقای مرادخانی بهعنوان مدیر
بخش موسیقی و معاون حوزه هنری بنشینیم و
مواضعمان را با شرایط امروز توضیح دهیم .خدا را
شکر امروز موسیقی در ایران توانسته است ،صاحب
اقتصاد جدی شود و از طرف دیگر ،ما در مواجهه
با مسؤوالن فرهنگی کشور در بحث موسیقی ،در
اکثریت هستیم در حالی که مدیران در اقلیتاند.
متأسفانه ما نتوانستیم از توانمندیها و امکانات
موسیقی اســتفاده کنیم .امروز موسیقی نشان
داده که میتواند بهعنــوان یک کاالی اقتصادی
پر مشتری در چرخهی تولید کاالهای فرهنگی
فعالیت کند .بر همین اساس ،اهالی موسیقی باید
کنار هم جمع شوند و اتاق فکری را برای پیشبرد
اهداف موسیقی ایجاد کنند .اگر این تجمعها تا
امروز نتیجه نداده ،دلیلش نبودن همدلی و آگاهی
نسبت به اصولی اســت که از طریق آن میتوان
با دیپلماسی به تحقق اهداف نزدیکتر شد.باید
ابتدا درباره وضعیت موسیقی و خواست مدیریت
فرهنگی کشور در رابطه با موسیقی صحبت کنیم.
ما در دورهای ،از ســاز و کارهای سیاســی مانند
قهر کردن ،نهیب زدن و حضور شــخصیتهای
کاریزماتیــک ،بهــره کافــی را نبردهایم ،چون
نمیدانستیم چه کسی باید چه چیزی را بگوید.
از ســوی دیگر فعالیتهایی که تا امروز بهعنوان
حرکت صنفی معرفی شده ،به معنای واقعی کلمه
عملی نشده است.

ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺳــﻴﺪ ﺳــﺠﺎﺩ ﺣﻘﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳــﻴﺪ ﺍﺷﺮﻑ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻻﻟــﻪ ﺯﺍﺭ ﻧــﻮ – ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﭼﻬــﺮﻯ –ﭘﺎﺳــﺎژﺍﻟﺒﺮﺯ -20ﻃﺒﻘــﻪ  -4ﻭﺍﺣــﺪ404
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1:ﻣﻬــﺪﻯ ﻧﺎﻇﻢ ﺍﻟﺸــﻌﺮﺍء – ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻓﺴــﺮﻳﻪ
– ﻭﺍﻟﻔﺠــﺮ -ﺑﻠــﻮﻙ ﺩﻯ -ﻛﻮﭼﻪ ﺷــﻴﺮﺯﺍﺩ-ﭘﻼﻙ -2 50ﻋﺎﺩﻝ ﺟﻨﺘﻰ ﻓــﺮﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9309970227300944ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ 3325000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﻪ ﻃﺒــﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﻭﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣــﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨــﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ
ﺧﺼــﻮﺹ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.

 110/115021ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﺗﻬﺮﻥ-ﺍﺣﻤﺪﻣﺤﻤﺪﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﻧﺎ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺳﻬﻰ ﻭﻓﺮﺷﺎﺩ ﻛﺴﺎﺋﻰ ﻛﻴﻮﻯ ﻭﻛﻮﺭﻭﺵ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻭﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺣﺪﻯ
ﺳــﺮﻛﺎﻧﻰ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻌﻨﺒﻰ ﻭﺭﻭﺯﺑﻪ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﻭﺭﺿﺎ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳــﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9309980227300887ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  94/12/12ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115020
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻓــﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ)ﻉ(ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ ﺍﻳﻠﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳــﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟــﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳــﻤﻴﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9409980227300460
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  94/12/10ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑــﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬــﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
ﺣﺎﺿــﺮﮔــﺮﺩﺩ.

ﻣﻨﺸــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115018
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ – ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻓــﻰ

ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ /ﺷــﺎﻛﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻼﺣﺘــﻰ ﮔﻴﻠﻮﺍﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻣﻴــﺮ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬــﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ،ﻛﻮﻱ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9409980213700677ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  95/01/21ﺳــﺎﻋﺖ
10/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺸــﺎﻧﻲ
ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
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