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سال چهارم شماره 852

خبر

نگاهی به حال و روز روزنامههای غیر وابسته وقتی وزیر ارشاد خبر کاغذ یارانهای را توئیت میکند

مرگ ناگهانی یک رویا

گله فرزند یکی از میراثداران موسیقی جنوب

هیچ مسئولی در مراسم تشییع پدرم
شرکت نکرد

اختصاص یارانه برای خرید کاغذهای نامرئی وقتی وزیر ارشاد لب جوی مینشیند و گذر عمر میبیند

علی نامجو

روزنامهنگار

«روزنامههای آن دوره ،همگی روزنامههای وابسته به رژیم
بودند ،اما سیاســت رژیم اینگونه بود کــه کیهان از آزادی
بیشتری نسبت به اطالعات برخوردار باشد ...دولت جمهوری
اســامی ایران در آن ســالها به طور طبیعی از حضور هر
دو روزنامه اســتقبال میکرد ،چــون نیروهای انقالب برخی
به جریان فکری روزنامه اطالعات گرایش داشــتند و برخی
به جریان فکری کیهان» این جمالت بخشــی از ســخنان
«عبدالمجید معادیخواه» وزیر ارشاد دولت سازندگی ،درباره
روزنامههای اطالعات و کیهان در دوران پهلوی اســت .امروز
چهارمین دهه از انقالب هم کمکم دارد تمام میشــود و در
ســالی که گذشت ســه روزنامه جامعه فردا ،وقایع اتفاقیه و
آسمان آبی از جمله نشریههای خصوصی بودند که با اعتماد
به نفس و قدرت کارشــان را شــروع کردند اما «شکست در
فروش و عدم تامین و بازگشــت سرمایه» ،عبارتی بود که به
عنوان دلیل زمین خوردن زود هنگامشــان در میدان سخت
و متزلزل نشریات از سوی گردانندگانش به کار برده شد .در
این چهار دهه کم نبودند ســیاهه روزنامههایی که د ِرشان به
علل مختلف همچون مشکالت اقتصادی تخته شد .تمام این
ســالها را هم با واکنشهای مختلف میشود به یاد آورد .از
دلیلتراشیهای رســانههای مخالف و البته موافق گرفته تا
اتهاماتی همچون پولشویی ،همکاری با بیگانگان و ...که البته
حکم قطعــی برخی از آنان هم صادر شــد و بخش دیگری
تا امروز هنوز در ابهام مانده اســت .لشکر خسته و نامطمئن
روزنامهنگارانی که مستقل بودهاند یا الاقل خودشان را مستقل
نامگذاری کردهاند ،از این مطبوعه راهی آن رســانه شدهاند و
چند ماهی بیکار ماندهاند تا دوره طالیی اشتغال هر چند برای
چند روز و شــب کمفروغ فرا برسد و باز روز از نو روزی از نو.
«بعضی از مسئوالن خطاب به مطبوعات مکرر میگویند که
از آزادیها زیاد اســتفاده نکنید تا مبادا اصل آزادی به خطر
بیفتد! این چه حرفی اســت؟! از آزادی هرچه بیشتر استفاده
کنند بهتر است ،منتها خارج از مرز نباشد ،هرچه افراد بیشتر

از حق خدا داده اســتفاده کنند نظام اســامی به هدفهای
خودش بیشتر رسیده است ،ما همیشه گلهمان از نویسندهها
این بوده که چرا نمینویســند ،چــرا تحقیق نمیکنند ،چرا
تحلیل نمیکنند» :این جمالت هم بخشــی از سخنان مقام
معظم رهبری اســت که در شماره  202مجله پاسدار اسالم
به تاریخ مهر  1377آمده اســت .نکتــهای که در این مجال
میتوان دربارهاش تامل کرد امکان حضور افکار مســتقل و
البته مشفق در رسانهها و نوشتن تحلیل و تحقیق صرف نظر
از نگاه مدیرانشان در روزنامهها است.
مــاده  ٢بند ( )٥از قانون اهــداف و وظایف وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی مصوب تاریخ  ،1366/٣/2بخشنامه شماره
 ٦٥١٩٩بــه تاریــخ 1378/١٢/17به کلیــه وزارتخانهها،

ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻰ:ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺩﻫﻤﻰ ﺑﺠﺪﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﻬﻠﺖ
ﺣﻀﻮﺭ:ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﻮﭼﻪ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺘﺮﻯ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺪﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ 10:ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ:ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺣﻖ
ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ  30ﺳﺎﻝ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

110/176852
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
244

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺪﺭ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/12/16:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960673:ﻣﺮﺟﻊ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ  757ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺑﻴﻌﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺣﺴﻴﻦ ﺛﺮﻳﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮﺧﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺛﺮﻳﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺮﻯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  885ﻥ  52ﺍﻳﺮﺍﻥ 77
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﺎ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻳﺎ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  219ﻭ  221ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ  198ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻮﻕ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/176850

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  757ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ9109970227700197
ﻣﻮﺭﺥ 1396/3/8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 17ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﻛﻼﺳﻪ /17/940068ﺝ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻘﺘﺪﺭﻧﻴﺎ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 77/805/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ3/890/250ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4837ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 1ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -1ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ :ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺯﻣﺮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻮﺭﻭﺵ
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ  -2ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻱ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 45ﻣﺘﺮﻱ ﺯﺭﻧﺪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻓﻖ ﭘﻼﻙ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ2
ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻼﻙ 25ﻗﺪﻳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ  -3-ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻠﻚ:
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  -4ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ :ﺩﺭ ﻳﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻣﺮﺩﻳﺎﻥ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -5ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ :ﻣﺸﺎﻋﻲ -6ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ  -7 0 :ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻚ :ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 30ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﺮ 5ﻣﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺁﺟﺮﻱ
ﻭ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻲ ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻧﻤﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭﺏ
ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﺁﻫﻨﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﺧﻮﺭ ﺩﺭﺏ ﻋﺎﺑﺮ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﺁﻫﻨﻲ ﻛﻒ
ﺣﻴﺎﻁ ﻭﺳﻂ ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺳﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺣﺪﻭﺩ  1/5ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ
ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻮﺩﺭﺗﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ ﻓﺮﺵ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪﻛﺎﺭﻱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﺮﻱ
ﺑﻮﺩ.
 -8ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻨﺎﺯ
ﺯﻣﺮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺮﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  4837ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ152/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 51ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ76/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/2/23ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺍﻟﻲ 10:30ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ
ﺛﻤﻦ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
10ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 110/178109ﺩﻓﺘﺮﺍﺟﺮﺍﻱﺍﺣﻜﺎﻡﺷﻌﺒﻪ17ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻲﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲﺗﻬﺮﺍﻥ

ســازمانها ،مؤسســات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و
استانداریهای سراسر کشــور ،ماده  1قانون مربوط به نشر
آگهیهای دولتی مصوب  ١336/٤/١٣و قوانین تصریح شده
در قانون تجارت اســامی ماده 9الیحــه اصالحی ،ماده 97
قانون تجارت ،بخشنامه  92/67422مورخ  92/4/15راجع به
نحوۀ بررسی آگهیهای دعوت مجامع عمومی شرکتها و...
همگی نشان میدهد که شروطی نظیر رسمی ،کثیراالنتشار
بودن و گســتردگی در عرصه مکتوب به عنوان بخش مهمی
درنظر گرفته شــده تــا روزنامههایی با آن شــرایط امکان
برخورداری از چاپ آگهی جلســات عمومــی ،فوقالعاده و...
مربوط به شرکتهای خصوصی و دولتی و آگهیهای مزایده،
مناقصه و نظیر آن را داشته باشند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻠﻮﺍﺋﻴﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺳﭙﻬﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻠﻮﺍﺋﻴﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980242000916ﺷﻌﺒﻪ 123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/2ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/178099ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺎﻱ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ36/774/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  3404ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 6933ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﭘﻼﻙ 123ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ/43599ﺵ ﻣﻮﺭﺥ 1394/7/6ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ3404
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  6933ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 442/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺒﻖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 6030075322ﻣﺎﻟﻚ  0/83ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  5ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ
ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ4
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  70019762ﻣﻮﺭﺥ  93/11/2ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ15
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺷﺮﻗﺎ ً ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 29/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 15ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﮔﺬﺭ30ﻣﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 29/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻠﻚ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺧﻼﻑ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﻮﺍﻫﻲ 72132718ﻣﻮﺭﺥ  1396/5/24ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ -ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ  4ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻜﻒ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ
 7ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﻻﺑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﻮﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﻻﺑﻲ
ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻫﻤﻜﻒ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺧﻼﻑ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﺮﺍژ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ232/88
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺘﺮﺍژ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ 171ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ  -ﺩﻭﻡ – ﭘﻨﺠﻢ ﻭ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻻﺑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺍژ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 45ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺘﺮﺍژ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﺪﺩ 281/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺘﺮﺍژ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺩﻭﻡ -ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ
ﺣﺪﻭﺩ 224/28ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎﺕ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺳﭙﺎﻳﺪﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻒ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﭻ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺳﻘﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺫﺏ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻞ  60ﺩﺭ 60ﺍﺟﺮﺍ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮓ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺑﻲ
ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻒ ﺳﻨﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺫﺏ ﻭ ﺩﻛﻮﺭﺍﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﺍﺯ
ﺳﻨﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮔﭻ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 60ﺩﺭ 60ﻭ ﻛﺎﺫﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻒ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ
ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ
ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺟﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺮﺍژ
ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ 395/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ
)ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ 0/83ﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  5ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﻳﺎﻝ  65/570/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/2/24ﺳﺎﻋﺖ  12ﺍﻟﻲ 13ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ 111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ
ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮﻕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻨﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
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روزنامهها در ایران در این ســالها تا چه امکان اســتقالل
مالی داشــتهاند و مدیریت فرهنگی دراین باره چه اقداماتی
انجــام داده اســت؟ امــروز که نســخه مجازی بیشــترین
بازخورد را در میان مخاطبان اخبار در رســانههای گوناگون
دارد ،وقت انجام بعضی تغییرات نرســیده است؟ شاید وزیر
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر مطبوعاتی وزارتخانه
عالوه بر انجام گفتوگوهــای امیدوار کننده و توئیت کردن
متنهــای آرامشبخش باید آســتینها را بــاال بزنند برای
نوشــتن پیشــنهادی به هیأت دولت و در آن ،این نکته که
وجه رسمی و کثیراالنتشار با نگارش قوانین و استانداردهای
مشخص میتواند بسیاری از روزنامههایی را که در کنار وجوه
استقالل و ارائه تحلیل و تحقیق ،پرمخاطب و اثرگذار هستند
در بربگیرند تا شاید راهی باشد برای برونرفت حداقل بخشی
از مطبوعههای ایران از تنگنایی به نام تعطیلی .از طرف دیگر
مدیری که با امید به دیده شدن روزنامهاش جهت رسیدن به
مرحله خودکفایی ،ریسک جذب نیروهای عالقهمند و خبره
را به جــان میخرد اما چند ماه یا چند ســال بعد از تغییر
اوضاع اقتصادی ناامید میشــود و کمکم تصمیم به تعطیلی
روزنامهاش میگیرد ،از نگاه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
چقدر محق است؟ به احتمال با نگاه به قانون تجارت و آیین
دادرســی مدنی ،اگر روزنامهها و مجالت مســتقل که شاید
مهمترین رسانهها برای کشاندن جامعه به سمت چندصدایی
باشــند ،تعطیل شوند ،فقط مدیران مســئول و سردبیران و
روزنامهنگاران و خانوادههایشــان ضرر نخواهند کرد .وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی به گمان در این مجال فارغ از ابراز
همــدردی در فضای مجازی و تقدیم لبخنــد امیدنابخش،
وظایفی در شــرایط بحران اقتصادی دارد تا ماجرای تکراری
بحران گرانی کاغذ ،ســرعت حرکت روزنامههای غیردولتی و
البته غیرحاکمیتی را به سوی پرتگاه مرگ تندتر نکند .آقای
وزیر قرار گرفتن کاغذ در لیســت اقالم اساسی و اختصاص
یارانه برای ناشــران و مطبوعات اقدام امیدبخشی است ،اما
ایــن روزها کاغــذ را دقیقا از کجا میتــوان خرید؟! آدم یاد
میوهفروشــی نارمک میافتد که ســر کوچه یکی از همین
آدمهای همیشــه خندان بود! راستی روزنامه همدلی هم از
روز سهشنبه از 12صفحه به 8صفحه رسید و دارد با گرانی و
نبود کاغذ دست و پنجه نرم میکند.

یاد

غالمحسین صدری افشار درگذشت
غالمحسین صدری افشار ،فرهنگنویس صبح
امروز در  ۸۴سالگی درگذشت .به گزارش ایلنا،
داوود موســایی (مدیرمسئول انتشارات فرهنگ
معاصر) که ناشــر کتابهــای فرهنگ زندهیاد
غالمحسین صدریافشار است ،با تائید این خبر
گفت :آقای صدریافشار به دلیل مشکالت روده
و با اینکه تحت عمل جراحی قرار گرفتتند ،صبح
امروز درگذشت.
غالمحسین صدریافشار متولد  ۲۴اسفند
 ،۱۳۱۳نویســنده ،فرهنگنویــس ،مترجم
و پژوهشــگر ایرانی بود که کتاب «فرهنگ
معاصر فارســی» او یکی از آثار قابل توجه و

معتبر در زمینه فرهنگنویسی زبان فارسی
محسوب میشود.

اسرافیل
مظلوم ترین فیلم سال 96
میثم هل اتایی
اسرافیل دومین فیلم بلند آیدا پناهنده اولین
بار در ســی وپنجمین جشنوارهی فیلم فجر
و زمســتان امسال نیز در شرایط بسیار بد به
نمایش درآمد و نکتهی تاسف بر انگیز آن،دیده
نشدن در جشنواره فیلم فجر و فروش ناچیز
آن در گیشه است.
اســرافیل مانند فیلم قبلی آیــدا پناهنده
(ناهید) مثلثی عاشــقانه را روایت میکند .اما
آیدا پناهنــده به مراتب بهتر از فیلم قبلیش
این مثلث را دراماتیزه میکند و همچنان مانند
ناهید زنها در این مثلث اهمیت بیشتری دا
رند.
فیلم با ختم پسر جوان ماهی (هدیه تهرانی)
و حضور بهروز (پژمان بازغی) در مراسم ختم و
دعوای دایی ماهی به خاطر حضور بهروز سولی
دربارهی گذشتهی ماهی و بهروز مطرح میکند
که به مرور میفهمیم بهروز در گذشته عاشق
ماهی بوده و ماهی به خاطرش خودکشــی
کــرده.در ادامه ماهی که درگیر مشــکالت
متعددی اســت با بهروز هم کالم شده و به
نظر میرسد که عشق بین شان زنده شده ولی
در همین هم صحبتی ها میفهمیم که بهروز
نامزد دارد.
در سکانســی دیگر ماهی ســوار ماشین
بهروز که رانندهاش نامزد او ســارا(هدی زین
العابدین)است میشود و در آینه چشم های
سارا را میبینیم و دو ابزار (وجود سارا در حالی
که فکر میکنیم بهروز عاشــق ماهی است) و

یادداشت

(چشم های ســارا در آینه) نیاز پرداختن به
سارا را ایجاد میکند و فیلم بسیار جاه طلبانه
شــخصیت اصلی را از ماهی به ســارا تغییر
میدهد .ســارا مادری معلــول ذهنی (مریال
زارعی) و بــرادری بیکار دارد و رفتار برادرش
در برخورد اول ســرد و مالمت برانگیز است.
برادرش که خوشبختی را سفر به ایتالیا میداند
و برای خرج آن قصد فروش خانه که ســهم
سارا نیز هست را دارد و با وکالت مخفیانه از
مادرش این کار را میکند وسارا بخاطر نیاز به
پول برای مهاجرت با بهروز نسبت به برادرش
متنفر میشود و برای پس گرفتن حقش اقدام
میکند ولی موفق نمیشود.
در سکانسی سارا عصبانی است و برادرش
آواز میخوانــد و دوربین صورت او را نشــان
میدهد و صدای آواز برادرش را میشنویم و با
اینابزارعصبانیتاورادرکمیکنیم،عصبانیتی
که باعث میشود مادرش را کتک بزند .حاال
که هم ماهی و هم سارا را غرق در مشکالت
دیده ایم و اندوه و تالش هر دو برای رسیدن
به بهروز را درک کرده ایم در سکانسی بهروز
به حمام میرود و بر دست او خالکوبی ماهی
را میبینیــم و بدون حتی یک دیالوگ حس
میکنیم بهروز با تمام وجود عاشق ماهی است .
عالقهی تازهای که یک دختر را درگیر کرده
بر عشق کهنهی ماهی صرفا به خاطر مردانگی
و انسانیت غلبه میکند و آیدا پناهنده با پالت
و ابزار هایی درست و جذاب روایت کارگردانی
اش را به رخ میکشد.

فرزند ســید خلف موســوی ،خواننده و نوازنده
موســیقی اقوام اهواز گالیه دارد از بی مهری ها و
جفاهایی که بر پدرش رفتــه؛ پدری که از بزرگان
موسیقی اقوام ایران بود اما نه تنها در زمان حیاتش،
مهربانی ندید که مراسم تشییع پیکرش نیز غریبانه
برگزار شد.
سعید موســوی در این باره به ایسنا میگوید :تا
زمانی که پدرم زنده بود کسی سراغی از او نگرفت
حاال که از دنیا رفته اســت با ما تماس میگیرند و
درباره او میپرسند در حالیکه هیچ مسئولی حتی
در مراسم تشییع پدرم نیز شرکت نکرد.
او ادامه می دهد :پدرم روز پنجشنبه  ۲۳فروردین
ماه بر اثر ایســت قلبی از دنیا رفــت و پیکر او روز
جمعه  ۲۵فروردین ماه در قبرســتان عشایر جهاد
اهواز آرام گرفت.
او با بیان اینکه پدرش در سن  ۵۵سالگی از دنیا
رفت ،گفت :این هنرمند تســلط کامل به نوازندگی
و خوانندگی داشــت و حتی شعر هم میگفت و در
کشورهای عراق و کویت طرفدار داشت.
فرزند ارشــد سید خلف موسوی با بیان اینکه در
حال حاضــر آمادگی برگزاری مراســمی برای آن
مرحوم نداریــم ،اظهار کرد :به محض مشــخص
شدن تاریخ و جای مراسم ،روز و ساعت آن را اعالم
میکنیم.
موســوی با بیان اینکه چهار فرزند ،دو پسر و دو
دختــر از پدرم به جا مانده اســت ،اظهار کرد :تنها
من نوازندگی را از پدرم یاد گرفتم و سنتور میزنم.
پدرم خودش خوانندگی و نوازندگی را یاد گرفت و
کسی را به عنوان مربی نداشت.
او افزود :تنهــا منبع درآمد پــدرم خوانندگی و
نوازندگی در مراســم عروسی بود که برای این کار
 ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار تومان دریافت میکرد .نه از جای
خاصی حقوق میگرفت و نه شرایطی برای او فراهم
بود تا بتواند شاگرد تربیت کند.
ســید خلف موســوی معروف به ابوسعد در چند
حوزه تخصص داشــت و نوازنده ویولون ،ســنتور و
تمپو بود .او در کنار نوازندگی ،خوانندگی ،شاعری
و آهنگســازی را نیز انجام میداد و به عبارتی یک
هنرمند همه فن حریف بود .به باور برخی از اهالی
موسیقی او که صاحب سبک بود ،توانست زیباترین
صداها را از سازهایش خلق کند.
موسوی از سال  ۱۳۵۷همکاری هنری خود را با
سعید کعبی معروف به ابو حاتم ،ابوسعید هواشمی،
احمد زرگانــی ،ضاحی ،خلیل عبیــداوی ،یونس
خلف و  ...شــروع کرد و توانست در جشنوارههای
ملی مختلفی ازجمله جشــنواره موســیقی نواحی
استان کرمان به همراه هنرمندان همچون مرحوم
محمد شهابی ،ســعید کعبی ،ابوسعید هواشمی و
ستارعبدالخانی شرکت کند.
از بین مقامها ،نغمهها و سبکهای موسیقی مردم
عرب ایران تنها سبک موسیقی علوانیه در فهرست
میراث ناملموس به ثبت رســیده اســت ،به همین
دلیل فعاالن میراث فرهنگی و موسیقی این منطقه
درخواست دارند موسیقی اصیل مردم عرب در اهواز
ثبت ملی شود.
حضور فیلمساز وابسته در جشنواره جهانی
فیلم فجر

ابراهیم حاتمیکیا استاد کارگاه
«دارالفنون» شد

ابراهیم حاتمیکیا ،نویسنده و کارگردان سینمای
ایــران در بخش «دارالفنون» ســی و ششــمین
جشنواره جهانی فیلم فجر یک ورکشاپ  ۲ساعته
خواهد داشت.
به نقل از ســتاد خبری سی و ششمین جشنواره
جهانــی فیلم فجر ،ابراهیم حاتمــی کیا کارگردان
شناخته شــده ایرانی تجربه های خود را در زمینه
فیلمسازی با دانشجویانی از  ۳۰کشور جهان در سی
و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر به اشتراک
می گذارد.
حاتمــی کیا به عنــوان یکی از اســتادان بخش
«دارالفنــون» جشــنواره جهانی فیلــم فجر یک
ورکشــاپ  ۲ســاعته در پردیس چارسو خواهد
داشت و از تجربیات خود در زمینه فیلمسازی می
گوید.
این کارگردان در این ورکشــاپ ،نگاهی به فیلم
سینمایی «به وقت شام» خواهد داشت که این روزها
روی پرده سینماهای ایران است .وی همچنین در
این جلسه با نشــان دادن صحنه هایی از «به وقت
شام» درباره روند ساخت این اثر توضیح می دهد.
برنامه های «دارالفنون» از ســاعت  ۱۰صبح روز
سه شنبه  ۲۸فروردین ماه در پردیس چارسو آغاز
شده و تا دوشنبه  ۳اردیبهشت ماه ادامه دارد.
در بخش «دارالفنون» ســی و ششمین جشنواره
جهانی فیلم فجر هر روز کارگاه های تخصصی برای
 ۱۱۰نفر از دانشــجویان ایرانــی و خارجی تدارک
دیده شــده اســت که از جمله این کارگاه ها می
توان به کارگاه آموزش فیلمنامه نویسی ،کارگردانی،
فیلمبرداری ،تدوین ،طراحی صحنه ،بازیگری ،تهیه
و تولید فیلم و  ...اشاره کرد.
مازیــار میری مدیریت بخش «دارالفنون» ســی
و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر را به عهده
دارد .سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹
تا  ۲۷آوریل  ۳۰( ۲۰۱۸فروردین تا  ۷اردیبهشــت
 )۱۳۹۷به دبیری ســیدرضا میرکریمی در تهران
برگزار میشود

