دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

جهان «رهایم نکن» نقش متفاوتی برایم بود
ِ

محمدرضا هدایتی بازیگر س��ینما و تلویزیون با اش��اره به نقش
جه��ان در س��ریال «رهایم نکن» که این ش��بها به کارگردانی
محمدمهدی عس��گرپور از شبکه سه سیما پخش میشود ،بیان
کرد :برای حضور در س��ریال «رهایم نکن» که ابتدا نام دیگری
داش��ت با من تماس گرفتند و من چند قس��مت از فیلمنامه را
خواندم و البته این را هم میدانستم که عسگرپور کار بیکیفیت
نمیس��ازد .وی اضافه کرد :عسگرپور برای من درباره این نقش
توضی��ح داد و م��ن دیدم که نقش متفاوتی از کارهای پیش��ین

من اس��ت .جهان ،شخصیتی است
که ابتدا مثبت است و بعد به تدریج
منفی میش��ود و برای من موقعیت
خوبی بود .هدایتی درباره ریس��ک
حض��ور در ای��ن نقش ب��ا توجه به
تیپه��ای فراوانی که در حوزه کمدی از او دیده ش��ده اس��ت،
بی��ان کرد :من تا به حال چنین نقش��ی بازی نکرده بودم و فکر
کردم تجربه خوبی برای��م خواهد بود .مردم آنقدر به من لطف

فرهنگی

دارن��د که بازی مرا از ی��ک طرف در کارهای مهران مدیری و از
طرف دیگر در آثار جدی مثل «در چش��م باد» س��اخته مسعود
جعف��ری جوزانی قبول کردند پس این هم میش��ود .به گزارش
مهر ،هدایتی در پایان با اشاره به دیگر فعالیتهای خود توضیح
داد :دوس��ت دارم در حوزههای مختلفی فعالیت داش��ته باش��م
ب��ه طور مثال هر از گاهی قطعهای موس��یقایی میخوانم و اجرا
میکنم چون دوس��ت دارم مردم در موسیقی هم از من خاطره
داشته باشند.

حسن فتحی سکوتش را شکست

احتمال ساخت «شهرزاد» جدید

حس��ن فتحی که کارگردانی س��ه فصل از س��ریال
«شهرزاد» در شبکه نمایش خانگی را بر عهده داشت،
به دنبال توزیع آخرین قسمت از این سریال ،پس از
مدتها س��کوتش را شکست و در یادداشتی به بیان
توضیحاتی درباره تجربه حضور در این پروژه و حواشی
ک��ه در این مدت دامنگیر س��ریال بود ،پرداخت .به
گزارش ایلنا ،متن یادداشت حسن فتحی که در آن از
احتمال ساخت فصل چهارم شهرزاد خبر داده است،
به شرح زیر است:
ب��ه پایان آم��د این دفترحکایت همچن��ان باقی"....
خانمها ،آقایان ،تماشاگران محترم،
سه فصل سریال شهرزاد به پایان رسید ،و امید است
در آیندهای نزدیک امکان ساخت فصل چهارم آن که
در آن شاهد بازگشت مجدد قباد و شهرزاد و فرهاد به
متن قصه خواهیم بود ،فراهم شود!
سریال شهرزاد برای مخاطبانش ،ماجرای تراژیک و
آمیخته با تخیل «عش��ق و سیاست و پول» در ایران
دهه سی شمسی بود ،و برای من و همکارانم تجربهای
دشوار و طاقتفرسا در دهه نود شمسی!
در اینجا و در این زمانه که ماییم ،واقعیتها ،بسیاری
اوقات از امر تخیلی تخیلیتر هستند و از همین رو باید
در میان گذاشته شوند تا بتوان باور کرد و اعتماد کرد.
شفافسازی این واقعیتهای تاریک و تو در تو تنها راه
تداوم و بقا برای همگان و به خصوص هنرمند است.
ساخت و ساز سریال ش��هرزاد در طی این پنج سال،
کلکسیونیازآزمونهایرنگارنگبرایهنروهنرمندی
ش��د که میخواهد بیافریند ،مستقل بماند و اخالقی
عمل کن��د؛ آزمونهایی که عبارت باش��ند از تالش
برای پیدا کردن نسبت میان هنر از یکسو ،و سهگانه
«سرمایه ،سیاست روز ،افکار عمومی» از سوی دیگر.
همه این سالها کارگردانی برای من آکروباسی میان
اصولی چون استقالل ،رفتار اخالقی ،شفافیت ،و البته
یافتن بهترین نسبت با همین سهگانه بوده است و با
سریال شهرزاد در بسیاری از لحظات این آکروباسی به
قصد حفظ تعادل در معرض تهدید قرار گرفت.
تردیدی نیست که صنعت سینما و فیلم:
 با خلق و تخیل س��ر وکار دارد و نیازمند خلوت وامنیت ذهنی است.
 کاری است گروهی و موفقیتش در گرو همکاری وهمبستگی میان همه افراد گروه.

 با مخاطب سر و کار دارد و به این معنا که نه تنهاباید موردپسند قرار بگیرد ،بلکه باید نقاد ناروایهای
فرهنگی و عادات عمومی هم باشد.
به دلیل نقش اجتماعیاش همیشه در تنش است باسلیقههایمتفاوتسیاسی.
 و نهایتاً اینکه برای به سرانجام رساندن خود نیازمندپول است در عین اینکه باید مستقل باشد.
حفط تعادل برای یک فیلمساز در خلق و تولید یک
اثر هنری ،التزام به این نکات است و متأسفانه چنین
التزامی در جامعه ما همواره در معرض تهدید و تردید
قرار میگیرد :تردیدی می��ان منافع خود و دیگری؛
میان اخالق و مصلحت؛ میان استقالل و میل سیاست
به دخالت؛ میان منطق س��رمایه و جنس هنر؛ میان
افکار عمومی و نقد آن.
این تعادلهای ضروری و الزامی متاس��فانه از همان
فصل اول سریال بهواسطه ضرب و زور رسانهای برخی
سلیقهها در معرض آسیب و تهدید قرار گرفت.
در تمام مدت من س��عی کردم تا به یاری همکارانم،
این تنشها و حاشیهها را که گاه به افکار عمومی ربط
پیدا میکرد و گاه به سیاستهای رسمی و متولیان
رس��می تاریخ معاصر و قرائتهای مس��لط از تاریخ،
نادیده گرفته و کار را به انجام برسانم و البته استقبال
مخاطبان متنوع و متعلق به اقش��ار مختلف
عمومی
ِ
ِ
در داخل و خارج کش��ور ،پشت و پناه و نقطه اتکای

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960922ﺷﻌﺒﻪ  101ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ

ﻓﺸﺎﻓﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ

ﻏﻴﺮﻏﻤﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 30ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺑﻪ ﺍﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/13ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ

ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

/38450ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎﻓﻮﻳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﻻﻳﺎﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ
ﻫﻔﺖ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 960668ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

/38451ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  961248ﺍﻳﻦ

ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ

ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء

ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

/38452ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 961203ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻤﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

/38453ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  961215ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

/38454ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺎﻁ ﺑﻬﺎﺭﻟﻮﻳﻲ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960987ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺸﻴﺮ ﺯﻳﺮﻙ ﺳﻴﺎﻭﺭﻭﺩﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

/38455ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

4

محکمی شد برای تداوم کار .فصل اول سریال شهرزاد
با اعتماد ،همدلی و امیدی که برانگیخت پاداش خود
را گرفت.
اما همزمان با از سرگیری فصول بعدی سریال ،اثری
ک��ه مباهات میکرد به اعتم��ادی که در میان مردم
برانگیخته بود ،ناگهان در معرض اتهام قرار گرفت .این
بار شایعه شبهات مالی بحران ایجاد کرد .باید جواب
میدادیم :سرمایه از کجا آمده است؟ از متولی قانون
تا فعال مدنی ،از چپ و از راست ،از رومی روم تا زنگی
زنگ ،ارکستروار ،هماهنگ و پر سر و صدا و گسترده،
منابع مالی این س��ریال را که مستقل بود و خارج از
نهاد صدا و س��یما پخش میشد به پرسش گرفت و
این بار با وارد آوردن اتهام پولشویی و اختالس ،همه
اعتماد عمومی را نشانه رفت!چه باید میکردیم؟ تن
میدادیم به شایعه و شبهه و بازار داغ جوسازی و کار
را تعطیل میکردیم؟
یا به رغم تهمتها و افتراهای ریز و درشت که عالوه
بر حیثیت تهیهکننده س��ریال ،آب��روی من ،همکار
نویس��ندهام و یکی دو تن از بازیگران اصلی س��ریال
را نش��انه رفته بود ،و با امید بر طرف ش��دن شبهات
و ش��ایعهپراکنی افرادی که با هر نیت و انگیزه توقف
فیلمبرداری ش��هرزاد را هدف قرار داده بودند ،کار را
ادامه میدادیم؟
صد البته نقطه قوت هنرمند ،استقالل اوست و برای او

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺻﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 960781ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ.

/38456ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 19ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 960308ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻌﻤﺖ
ﺍﻟﻪ ﻭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻨﺪﻩ ﺧﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮﺍﺩ 115ﻭ  180ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/6/25ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺩﺭﺝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺮﻭﻱ ﺥ ﻭﻓﺎﻣﻨﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻏﺪﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38457ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ  70ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺎﻛﻲ :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺗﻮﺷﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻗﻠﻲ
ﭘﻮﺭ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ ﻭ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺥ
ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻼﻙ 82ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960503ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1397/3/7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ 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 ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/38458ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 7ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱﻋﻤﻮﻣﻰﻭﺍﻧﻘﻼﺏﻧﺎﺣﻴﻪ 7ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺎﻛﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﻓﺎﺗﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ

ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 7
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ ﻭ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻼﻙ 82ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970265ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ

ﺁﻥ ﺩﺭ  1397/3/7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ 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 ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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صد البته نقطه قوت هنرمند ،استقالل اوست
و برای او همیش��ه این ترس و تردید وجود
داردکه مبادا بازیچه دست متولیان سرمایه
و قدرتهای موازی پشت پرده قرار گیرید.
هنرمن��د دلگرم اس��ت ب��ه اعتم��اد مردم و
نمیتواند فقط به منافع مادی خود بیندیشد
و طبیعی اس��ت که باید بداند با کمک چه
سرمایهای میتواند خلق را ممکن سازد
همیشه این ترس و تردید وجود داردکه مبادا بازیچه
دست متولیان سرمایه و قدرتهای موازی پشت پرده
ق��رار گیرید .هنرمند دلگرم اس��ت به اعتماد مردم و
نمیتواند فقط به منافع مادی خود بیندیشد و طبیعی
اس��ت که باید بداند با کمک چه سرمایهای میتواند
خلق را ممکن سازد.
اگرچه در نهایت ما راه دوم را انتخاب کردیم و موازی
آن ،دروغ و واهی بودن شبهات و اتهامات نیز کامال به
اثبات رسید ،اما بیتردید یکی از سختترین لحظات
س��اختن سریال ش��هرزاد همین انتخاب بر سر این
بزنگاه ب��ود .انتخاب میان افکار عمومی که گاه چون
کشتی بیلنگر است و حقیقتی که برای اثباتش باید
مرام و معرفت حلم وصبوری دانست؟
اکنون در پایان س��اخت و تولی��د و پخش ،صحبت
کردن از این بزنگاههایی که هر بار کارگردان و دیگر
دستاندرکاران سریال شهرزاد را در برابر انتخابهایی
خطیر قرار میداد به چندین کار میآید:
 باید دانس��ته شود س��ریالی که موجب همدلی وهیجان و کنجکاوی نس��بت به گوشههایی از تاریخ
معاصر در نزد مخاطبانش شده به قیمت مدیریت چه
تنشها و دست و دل لرزیدنهایی میسر گشت.
 باید دانسته شود تا بتوان بر آن اساس برای ادامه کارراهحل و چشماندازی روشنتر ترسیم کرد.
 باید دانسته شود تا افکار عمومی به سرعت بازیچهدس��ت متولیان ثروت و منطق قدرت نش��ود و برای
نفرین و آفرین گفتن ،شتاب نکند و صبوری بیاموزد و
طمأنینه پیشه کند.
من در طی س��الهای حضور در این عرصه ،تنها به
یمن همین اعتماد به مردم ،اعتماد به روشنگری زمان
و صبوری بوده اس��ت که از پا نیفتادهام و مرارتها را
تاب آوردهام.
و اکنون در کالم آخر ،به نیابت از س��وی یک به یک
همکارانم ،قدردان قدرشناس��ی وحسن توجه مردم
عزیزی هس��تم که س��ریال ش��هرزاد را به رغم همه
نقصانها و کاس��تیهای آن م��ورد حمایت و اعتماد
خود قرار دادند.

هر بامداد در سراسر ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی

چهارشنبه
23خرداد1397
2018.jun.13
شماره 784
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موسیقی

سینمای ایران

همراهی فوتبال و موسیقی
با کنسرت شهرام ناظری

چهره متفاوت کیانیان
در «دلم میخواد»

مجموعه فرهنگی س��ازباز به بهانه قرار گرفتن
تی��م ملی فوتبال ایران در گروه  Bجام جهانی
 2018روس��یه ،مجموعه کنسرتهایی تحت
عنوان «ش��بهای گروه  »Bبرگ��زار میکند.
در این رویداد ش��هرام ناظ��ری و گروه لیان از
ایران در کنار گروههایی از اسپانیا و پرتغال که
در گروه  Bحض��ور دارند روی صحنه خواهند
رفت .سازباز که در این سالها سابقه برگزاری
رویدادهایی مانند «شبهای جز»« ،شبهای
جنوب» ،کنسرت کریستف رضاعی و مشارکت
در هفته موس��یقی تلفیقی ته��ران را دارد در
توضیح این رویداد نوشته شده است« :فوتبال،
ابزاری اس��ت که در سراسر دنیا میلیونها نفر
را ب��ه هم متصل میکند و موس��یقی نیز زبان
مشترک در بین مردم جهان است .ما به دنبال
حضور تیم ملی فوتبال ای��ران در جام جهانی
و تجربه برگزاری رویدادهای مختلف موسیقی
این ب��ار اید ه ش��بهای گروه  Bب��ه ذهنمان
رس��ید ».در ش��ب اول این رویداد که دوشنبه
 ۲۸خرداد اتفاق میافتد ابتدا ش��هرام ناظری
و پ��س از آن خوزه لوئیس مونت��ون هر کدام
نزدی��ک  ۴۵دقیقه به اج��رای برنامه خواهند
پرداخ��ت و عالقهمندان ب��ا تهیه یک بلیت به
اس��تقبال هر دو اج��را میرون��د .در روزهای
گذش��ته خبر کذبی مبنی ب��ر تولید قطعهای
برای جام جهانی توسط شهرام ناظری منتشر
ش��د که البته او در گفتوگویی این موضوع را
تکذیب کرد .اجرای ش��هرام ناظری در رویداد
ب��ه هیچ عنوان قطعهای ک��ه او برای تیم ملی
س��اخته باشد به حس��اب نمیآید .به گزارش
خبرآنالین« ،شبهای گروه  »Bساعت  ۲۱در
تاالر وحدت روی صحنه میرود و عالقهمندان
میتوانند از سهش��نبه  22خ��رداد برای تهیه
بلیت اقدام کنند .مریم خس��روانی پوستر این
رویداد را طراحی کرده است.

پوس��تر فیلم س��ینمایی «دلم میخ��واد» به
کارگردانی بهم��ن فرمانآرا که از چهارش��نبه
 ۲۳خ��رداد ماه در گ��روه س��ینمایی پردیس
زندگ��ی روی پرده میرود ،رونمایی ش��د .امین
شفیعی طراحی پوستر فیلم و فیلمیران پخش
«دل��م میخ��واد» را برعه��ده دارد .به گزارش
خبرآنالین ،رضا کیانیان ،مهناز افشار ،محمدرضا
گلزار ،سحر دولتشاهی ،رؤیا نونهالی ،صابر ابر و
بهناز جعفری بازیگران این فیلم هستند.

سینمای جهان

«همه میدانند» در مونیخ

در حالی که سیوششمین جشنواره بینالمللی
فیل��م مونیخ ب��ا نمای��ش درام آلمانی «مکی
مِسِ ر» کار خود را شروع میکند ،این جشنواره
میزبان بیشتر فیلمهایی است که در جشنواره
کن امس��ال نیز به نمای��ش درآمده بودند .این
جش��نواره امسال دس��تاورد یک عمر فعالیت
هنری را که به نام سینهمریت شناخته میشود
به اما تامپس��ون بازیگر و فیلمنامهنویس برنده
جایزه اس��کار و ت��ری گیلیام کارگ��ردان اهدا
میکند .جش��نواره مونیخ ک��ه از  ۲۸ژوئن تا
 ۷جوالی برگزار میشود ،در عین حال میزبان
فیلم «همه میدانند» س��اخته اصغر فرهادی
اس��ت که فیلم افتتاحیه جشنواره کن ۲۰۱۸
ب��ود« .دله دزدها» ک��ه جایزه نخل طالی کن
امسال را از آن خود کرد نیز در میان فیلمهای
این دوره مونیخ جای دارد.

مفقودی
س��ند کمپانی و برگ س��بز خودرو رنو لوگان  L90رنگ نقره ای  -متالیک مدل  1389به
شماره پالک ایران  778 - 66ص  65به شماره موتور  K4MA690W043221و شماره
شاس��ی  NAPLSRALD91082559به نام مصطفی کرائی مفق��ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
مدرک گواهی موقت کارشناسی ناپیوسته اینجانب حسین نجف پور قنبر آبادی فرزند حسن
به شماره شناسنامه  3279و کدملی 0943567459در رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان
از موسس��ه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی اترک به ش��ماره مدرک 2862/92مورخ
 1392/09/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
ب��رگ س��بز و کارت خ��ودرو پرای��د ج��ی ال ایک��س آی رنگ مش��کی م��دل  1383به
ش��ماره پ�لاک ای��ران  348 - 33ب  43ب��ه ش��ماره موتور  921971و ش��ماره شاس��ی
 S1412283308550ب��ه ن��ام رض��ا حاجی کرم مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط
می باشد.

مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب طیبه نیکمرد نیری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۲۵
صادره از کرج در مقطع کارشناس��ی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی
زنجان مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به نشانی زنجان  -خ معلم ارسال نماید.

ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960740ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﭘﻨﻴﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ
ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38460ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺨﺶ
ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻳﺮﺝ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ3933299772
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ ﺥ ﺵ ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ﺥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ 4
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38461ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ
ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ950400
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺫﺭ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38462ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ -1ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎﻟﺒﻲ-2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ-3ﺳﻌﻴﺪ ﻭﻳﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﺏ -4ﻣﺤﺴﻦ
ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ -5ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺯﺍﺭﻉ -6ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ -7ﻟﻴﻼ ﺻﻔﺮ
ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ950400
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38463ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 961061

ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ

174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38464ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ

ﻓﻼﺣﺖ ﭘﻴﺸﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ
)ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺗﺤﺖ

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ

ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ

ﺥ ﺵ ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ﺥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38465ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960829ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻌﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38466ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970259ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ
ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻛﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

/38467ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮ ﺭﻱ

