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آوازخوانانی از عرصه موسیقی اصیل ایرانی ،خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی شدند

واکنش
انتقاد مدیرعامل خانه موسیقی از رعایت
نکردن کپی رایت
نوربخش :خط قرمزهای بیربط
نهادینهنشود

حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موســیقی در
نشستی که پیش از ظهر روز  ۲۷فروردین ماه با اصحاب
رســانه داشت ،گفت :رعایت نکردن کپیرایت مشکلی
جدی و مهمترین معضل موسیقی ما است .این موضوع،
جدیترین چیزی اســت که ما به دنبال آن هســتیم.
موسیقی ما به ویژه موســیقی سنتیمان به شدت در
بخش اقتصاد مشــکل دارد .با برنامهریزیهایی با سایر
نهادهای ذیربط هستیم که با آنها در این زمینه تعامل
داشته باشیم .به گزارش ایسنا ،او با بیان اینکه در فضای
مجازی به دلیل رعایت نکردن کپیرایت مشکل جدی
داریــم ،گفت :آثار به راحتی در فضای مجازی به حراج
گذاشته میشود .در صدا و سیما نیز حقوق هنرمندان را
رعایت نمیکنند .ما در حال حاضر در حوزه عمل قرار
داریــم و کارهای جدی انجام میدهیم که تاثیرگذاری
بیشتری داشته باشیم.
او با بیان اینکه متاسفانه فشارها (در حوزه موسیقی)
کم نیست ،ادامه داد :مطالبه حقوق هنرمندان نیز نیازمند
کمک رسانهها است .خط قرمزهای بیربط و غیرقانونی
نباید نهادینه شود؛ به عنوان مثال بخشی قانون میگذارد
که خانمها نباید روی صحنه بنوازند .ما نگرانیم این موارد
تبدیل به قاعده نشود.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :بسیاری از مسائلی
که پیش آمده ناشی از تصور و سوءتفاهم است .ما باید
به فکر خود موسیقی باشیم ،مشکالت حوزه موسیقی
جدیتر است .باید دید در سال چند اثر موسیقایی خوب
تولید میشــود؟ آیا واقعا کفگیر هنرمندان به ته دیگ
خورده؟ نه؛ بستر مناسب برای کار وجود ندارد .باید دید
چرا هنرمند کار تولید نمیکند و روی صحنه نمیرود.
این خواننده موسیقی اضافه کرد :این سند به عنوان
پشــتوانهای برای استناد خوب اســت اما متاسفانه در
کشور ما در مواردی که قوانین صریح وجود دارد ،رعایت
نمیشود .به عنوان مثال از نوازندگی بانوان روی صحنه
در اصفهان ممانعت میشــود در حالیکه خانمها حق
تحصیل موسیقی در این شهر را دارند.
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همدلی| مهدی فیضیصفت -فدراسیون فوتبال
ایران توانایی برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم های
خوب جهان را ندارد ،بازی های تدارکاتی یکی پس از
دیگری لغو می شوند« ،فاجعه آدیداس» دیگر به تکیه
کالم اهالی و دوستداران فوتبال تبدیل شده است اما
مسئوالن فدراسیون فوتبال که از تحریم ها و مشکالت
عدیده مالی به شدت شِکوه می کنند ،در نشستی با
حضور مدیرعامل بنیاد رودکی  3قطعه موســیقایی
برای سرود ملی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
 2018روسیه سفارش دادند؛ قطعاتی که به طور حتم
برای فدراسیون فوتبال ارزان تمام نمی شود .نشست
خبری امضای تفاهم نامه میان فدراسیون فوتبال ایران
و بنیاد رودکی درباره ساخت سرود جام جهانی 2018
روسیه ،ساعت  15روز دوشنبه  27فروردین در سالن
اجتماعات روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و بعد
از این نشست خواننده سرود تیم ملی فوتبال ایران در
جام جهانی روسیه مشخص شد .در این نشست خبری
علی اکبر صفیپور ،مدیرعامل بنیاد رودکی و مهدی
تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال حضور داشتند.
در ادامه بنیاد رودکی از جزئیات آثار منتخب خبر داد
و شاعران و آهنگسازان قطعات را معرفی کرد .با شعری
از احسان افشــاری و آهنگسازی بابک زرین ،ساالر
عقیلی یکی از آهنگ های سرود تیم ملی ایران در جام
جهانی  2018را میخواند .علیرضا قربانی ،با شعری از
ساعد باقری و به رهبری شهرداد روحانی ،رهبر ارکستر
سمفونیک تهران ،یکی دیگراز سرودهای تیم ملی ایران
در جام جهانــی  2018را خواهد خواند .همچنین با
شعری از عبدالجبار کاکایی و تنظیم فریدون شهبازیان،
رهبر ارکستر ملی ایران ،سومین سرود تیم ملی فوتبال
در جام جهانی روسیه ساخته می شود که خواننده اش
را هنوز مشــخص نکرده اند .مدتی پیش نام محسن
چاوشی و حتی امیر تاجیک که سابقه خواندن سرود
تیم ملی در جام جهانی را دارد نیز مطرح شد اما هنوز
جمع بندی نهایی در خصوص سومین خواننده صورت
نگرفته است .حتی تاجیک در مصاحبه ای رسما اعالم
کرد خواننده سرود تیم ملی شده اما قراردادی به امضا
نرسیده ،ولی با حرف هایی که روز گذشته منتشر شد،
اضافه شــدنش به جمع عقیلی و قربانی کمی دور از
ذهن به نظر می رسد .سرود تیم های ملی برای حضور
در بزرگترین میعادگاه فوتبالی جهان دیگر به یک سنت
نانوشته تبدیل شده و کشورهایی که شانس حضور در
جمع  32تیم برتر جهان را ،آن هم هر  4ســال یک
بار پیدا می کنند ،محبوب ترین خوانندگان شــان را

به صحنه می آورند تا پیوندی میان نت و توپ ایجاد
کنند .شاید قدیمی ترین آهنگ فوتبالی که در ذهن
فوتبالی ها مانده به مســابقات مقدماتی جام جهانی
 1978برگــردد که ایران برای اولیــن بار حضور در
جام جهانی را تجربه کرد« .ضیا» خواننده مشهور آن
روزها آهنگی به نام «زاگالو» خطاب به سرمربی مشهور
برزیلی تیم ملی کویت یعنی ماریو زاگالو منتشر کرد که
اتفاقا بازی هم با پیروزی ایران همراه بود.
البته یکی از آهنگسازان و خوانندگان مشهور ایران
که در حال حاضر آن سوی آب ها به فعالیت مشغول
اســت و شــهرت و محبوبیت زیادی دارد نیز قصد
داشــت آهنگی برای جام جهانی  1978بسازد .او که
با خوانندگان شهیر پاپ نسل طالیی موسیقی در دهه
 50شمسی ،همکاری نزدیک داشت حتی نام قطعه را
بــا عنوان «آرژانتین  »78انتخاب کرد و در تالش بود
شــعری به دو زبان فارسی و انگلیسی برایش تدارک
ببیند اما به دالیلی نامعلوم این اتفاق رخ نداد.
سال ها گذشت 8 ،سال پس از حماسه ملبورن بار
دیگر تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صعود کرد
و قرار شــد برای حضور در مهم ترین رویداد فوتبالی
دنیا به آلمان سفر کند که انتشار یک قطعه موسیقایی
از خواننده ای ایرانی در خارج از کشــور ،نگاه ها را به
خود جلب کرد .آرش لباف ،خواننده ساکن سوئد که با
سبک غیر ایرانی اش مورد توجه جوان ها قرار گرفته

دریچه
چالش های انتخاب مجری ادامه دارد

«هفت» قبل از ماه رمضان
به شبکه سه میآید

برنامه «هفت» آخرین بار همزمان با سی و ششمین جشنواره فیلم فجر روی آنتن
شبکه سوم سیما رفت که با اجرای رضا رشیدپور همراه بود که این اجرا حاشیه هایی
را هم به دنبال داشــت .حاال مدیران سیما دوباره در پی آن هستند که «هفت» را
به تولید برسانند.
ناصر کریمان ،مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما درباره این برنامه به مهر گفت:
بررســی ها انجام خواهد شد و تالش ها بر این اســت که هفت جدید قبل از ماه
رمضان به آنتن شبکه سه برسد« .هفت» که می توان گفت پرحاشیه ترین و البته

مهمترین برنامه ســینمایی تلویزیون اســت طی دوره های مختلف با چالش ها و
حاشیه های زیادی روبرو شده است .این برنامه در سه فصل خود با اجرای فریدون
جیرانــی ،محمود گبرلو و بهروز افخمی همراه بــوده و بعد از اجرای افخمی دیگر
نتوانست به صورت منسجم به پخش بازگردد .سال گذشته نیز بعد از همه رایزنی ها
و تشکیل جلسات مدیران« ،هفت» توانست با حضور رضا رشیدپور آن هم فقط در
ایام جشنواره فیلم فجر و در  ۱۰روز روی آنتن برود .البته شروع همین برنامه کوتاه
مدت  ۱۰روزه هم با تایید و تکذیب های فراوان همراه بود و از محمدرضا شهیدی
فــرد تا مهران مدیری به عنوان مجریان این برنامه  ۱۰روزه مطرح شــده بودند تا
باالخره سکان این اجرا به رشیدپور سپرده شد .شاید نحوه اجرای رشیدپور در برنامه
که از همان قسمت اول انتقاداتی را در پی داشت و با مناقشاتی برای فیلم هایی چون
«التاری» ساخته محمدحسین مهدویان ادامه یافت دلیل عمده ای بود که مدیران
نخواستند این برنامه  ۱۰روزه فراتر رود و اجرای رشیدپور در آن ادامه یابد.

خبر

بازیگر «غالف تمام فلزی»
در  74سالگی از دنیا رفت

بعد از حضور کوتاه در سریال «بازی تاج و تخت»

اد شیرن خواننده برنده جایزه گرمی
با دنی بویل همکاری میکند

اد شیرن خواننده ،ترانهسرا و بازیگر انگلیسی این روزها مشغول مذاکره
اســت تا با پروژه جدید دنی بویل که یک کمدی موســیقیمحور اســت،
همکاری کند .هنوز به طور رســمی اعالم نشــده که شــیرن  27ســاله
قرار اســت موســیقی این کمدی را بســازد یا مقابل دوربین بویل ایفای
نقش کند .شــیرن در ســال  2016موفق به دریافت دو جایزه گرمی در
عرصه موسیقی شد.
با این حال به نوشته ددالین ،بعد از حضور کوتاه او در سریال «بازی تاج
و تخت» در نقش یکی از سربازان لنیستر و همچنین فیلم «نوزاد بریجت
جونز» ،هیچ بعید نیســت فیلمساز انگلیسی قصد داشته باشد از شیرن به

بعد از پایان خدمت نظامی که  11ســال به طول انجامید ،ارمی در کالسهای
بازیگــری ثبت نام کــرد و برای ایفای نقش خلبان هلیکوپتــر در فیلم «اینک
آخرالزمان» انتخاب شد .او همچنین به عنوان مشاور فنی این فیلم با فرانسیس
فورد کاپوال همکاری کرد .اما با ایفای نقش در فیلم  1987کوبریک بود که اجرای
او مورد توجه منتقدان قرار گرفت و عالوه بر نامزدی جایزه گلدن گلوب در رشته
بهترین بازیگر نقش مکمل ،موفق به دریافت جایزه همین رشته از سوی «انجمن
منتقدان فیلم بوستون» شد.

قاب
عنوان بازیگر استفاده کند.
شــیرن بازی در دو ســریال تلویزیونی دیگر شــامل «جالد حرامزاده»
محصول شــبکه اف ایکس و همینطور سریال استرالیایی «خانه و دور از
خانــه» را در کارنامه دارد .بویل تصمیم دارد پروژه جدیدش را بر اســاس
فیلمنامهای از ریچارد کرتیس نویسنده و کارگردان کمدی عاشقانه «عشق
حقیقی» مقابل دوربین ببرد.
شــیرن با انتشار دو ترانه «شــکل تو» و «قلعه روی تپه» که به سومین
آلبومش تعلق دارد ،بیش از پیش در میان هواداران موســیقی به شــهرت
رســید .او تجربه اجرا در کنار التون جان اسطوره موسیقی انگلستان را نیز
در کارنامه دارد.
عالوه بر این ،بویل این روزها با همکاری جان هاج مشــغول کار بر روی
فیلمنامه دنباله بعدی «جیمز باند» اســت .کارگردان پرمشــغله انگلیسی
همچنین سریال جنایی «اعتماد »Trust /را به مرحله پس از تولید رسانده
است .سریال تلویزیونی بویل از شبکه اف ایکس روی آنتن خواهد رفت.

بنا بر اعالم مدیر کل دفتر موسیقی ،امور
مجوزها الکترونیکی خواهد شد
تعهدات جشنواره موسیقی فجر به
هنرمندان به زودی پرداخت میشود

کمتر شنیده اش به یادگار گذاشت« .وطن یعنی »...با
اجرای رضا یزدانی نیز عاقبت چندان خوشی نداشت و
جایی میان قلب و روح مردم فوتبال دوست ایران پیدا
نکرد و در گذر تاریخ محو شد.
در فراسوی مرزهای ایران اما داستان از قرار دیگری
اســت .گویی می دانند قطعه ای که قرار است برای
جام جهانی ،مهم ترین و جذاب ترین رویداد فوتبالی
و حتی ورزشی جهان تولید کنند ،باید آدرنالین خون
عالقه مندانش را مانند گل دقیقه  90به اوج برساند
و ضربان قلب شــان را باال ببرد .استفاده از ریتم های
تند ،شعرهایی نه چندان ثقیل که برای مخاطب عام
و نسل جوان قابل درک باشد و ملودی هایی متناسب
با فضای مهیج فوتبال .کافی است قطعاتی که توسط
خوانندگانی مانند شکیرا ،ریکی مارتین و جنیفر لوپز
خوانده شــده را با «رأفت ما یکسره در خون ماست،
عرق وطن مســلک و قانون ماست» از آهنگ «ایران
من» علیرضا عصار مقایسه کرد و به عمق ماجرا پی برد.
هر چه هست فدراسیون فوتبال تحت مدیریت مهدی
تاج نیز ترجیح داده فضا را به ســمت موسیقی های
ملی و حماسی ببرد و با توجه به کارنامه ساالر عقیلی
و علیرضا قربانی ،نباید انتظاری جز این نیز داشــت؛
قطعاتی که به احتمال زیاد مانند آثار عصار ،تاجیک،
خواجه امیری و یزدانی تنها جای شــان ،صندوقچه
تاریخ خواهد بود ،نه قلب مردم.
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ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ
ﺍﺯﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺣﺪﻭﺩ 1/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
 282/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻭ
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ
ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/2/19ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 12ﺍﻟﻲ 13ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻌﺒﻪ 285ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﻭﺵ
ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﻘﺪ ًﺍ ﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﻛﻞ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/176905

بازیگــر نامزد گلدن گلوب« ،آر .لی ارمــی» که بیش از همه به خاطر بازی در
فیلم «غالف تمام فلزی» استنلی کوبریک به شهرت رسید ،بر اثر ابتال به ذاتالریه
در سن  74سالگی درگذشت .این بازیگر و صداپیشه امریکایی معروفترین نقش
کارنامهاش را در فیلم کوبریک ایفا کرد .خبر درگذشــت ارمی از طریق حســاب
رسمی توییتر این بازیگر پرکار اعالم شده است.
تنها در فیلمهای سینمایی نبود که ارمی نقش نظامیها در مقابل دوربین ایفا
کــرد ،بلکه در زندگی واقعی هم فردی نظامی بود و با درجه گروهبانی به نیروی
دریایــی ایاالت متحده امریکا خدمت کرد .او  14ماه در ویتنام خدمت کرد و دو
نوبت عازم ماموریت در اوکیناوای ژاپن شــد .او متولد  24مارس  1944در ایالت
کانزاس امریکا بود .در  14سالگی ،به همراه خانوادهاش به واشنگتن نقل مکان کرد
و به گفته خودش در مصاحبهای که سال  2010انجام داد ،خیلی زود تبدیل به
نوجوانی آتشپاره و دردسرساز شد تا جاییکه چندین بار راهی دادگاه شد.

حاشیه

سندروم حماسه

بود ،آهنگی پر هیجان با همکاری یک دیجی مشهور
ایرانی منتشر کرد و سبب شد مدیران فوتبال در داخل
کشور نیز به فکر اثری ملی بیفتند .دو اثر با صداهای
امیر تاجیک و علیرضا عصار ضبط و منتشر شد که هر
چند درون مایه های حماسی و اساطیری داشت ولی
نتوانست در ذهن مردم ماندگار شود ،شاید به دلیل این
که مخاطبان چنین موسیقی هایی را کمتر می توان
در میان جمعیتی یافت که به فوتبال عشق می ورزند و
روی سکوهای ورزشگاه ها جا خوش می کنند ،همان
طور که بعید به نظر می رســد انتخاب ساالر عقیلی
و علیرضا قربانی ،دو خواننده موســیقی اصیل ایرانی
را بتوان همسو با سلیقه جوان امروز ایران دانست که
ســلیقه اش حتی از پاپ نیز در حال کوچ است و به
سمت موسیقی های دیگری مانند رپ و راک کشیده
می شود.
جام جهانی  2014نیز هر چند ســرودهایش را دو
خواننده موسیقی پاپ و راک اجرا کردند اما سندروم
حماسه که گویی باید حتی به ورزش مهیجی چون
فوتبال گره بخــورد ،اجازه نداد کارهایی شــنیدنی
تولید شود .حضور آهنگسازی مانند بهروز صفاریان و
ترانه ســرایی مثــل روزبه بمانی که نام خــود را با
عاشقانه های شان در خاطرات مردم ثبت کرده اند،
به نتیجه درخوری منجر نشد و «دروازه های دنیا» با
صدای احســان خواجه امیری را در فهرست کارهای

ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  285ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ -ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ-
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ -ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ -ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ 1/775/960/338ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 88/798/017ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻲ 27387ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2395ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﭘﻼﻙ 834ﻭ  836ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺍﻟﻲ 11ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/17ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ
 182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ8/800/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺟﻪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻇﺮﻑ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎﻡ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﻓﺮﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺎﻱﺍﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖ  160/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪﻣﺖ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺏ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ
ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺩﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ
ﺑﻨﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ 8/800/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻠﻚ
ﻛﺴﺮﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ
ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
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ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻛﻤﻨﺪﻋﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺠﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980227800839ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/28ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

 110/176796ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

جشنواره سی و سوم موسیقی فجر به ریاست حمیدرضا
نوربخش اول بهمن ماه سال گذشته به کار خود پایان داد
اما هنوز بخش عمدهای از تعهدات جشنواره به گروههای
هنری و اجرایی پرداخت نشده است.
علی ترابی که به تازگی به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی
ارشــاد معرفی شده در پاســخ به این سوال که تعهدات
مالی جشــنواره به هنرمندان و گروههــای اجرایی چه
زمانی پرداخت خواهد شــد ،به فارس گفت :امسال زمان
پرداخت تعهدات کمی طوالنیتر شــده و نگرانیهای را
برای هنرمندان به وجود آورده اســت .اما از همین هفته
پرداختها در درجه اول با گروههای موســیقی و سپس
سایر عوامل اجرایی جشنواره به سرعت انجام خواهد شد.
وی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه
به گفتههای اخیر حسین انتظامی درباره تحوالت صدور
مجوزهای ارشاد ،دفتر موسیقی نیز در حوزه مجوزها تغییر
رویکردی خواهد داشــت یا خیر نیز گفت :تصمیم داریم
امور مجوزها را هر چه ســریعتر و تا حدمقدور به سمت
دیجیتالی شدن و استفاده از سامانهها پیش ببریم تا ارباب
رجو ع کمتر درگیر رفت و آمد شود .تمرکز ما بر روی این
موضوع هست که هرچه زودتر و همینطور دقیقتر امور
مجوزها به سامانه منتقل شوند.
مدیر کل دفتر موسیقی ادامه داد :دولت در سطح کالن
تصمیم گرفته تا حد امکان امور دفتری و بروکراسی زاید
ادارات دولتی را به حداقل برسد که ما هم در دفتر موسیقی
همیــن نگاه را خواهیم داشــت .از طرفی تصمیماتی در
خصوص قطعات و آثاری که به دفتر موسیقی ارایه میشود
خواهیم گرفت تا شرایط برای هنرمندان آسانتر شود .بر
روی برخی موسیقیهای بدون کالم نباید زیاد حساسیت
بــه خرج داد و در خصوص کارهای با کالم نیز شــاید به
بررسی شعر اکتفا کنیم و همینطور برخی بررسیهای غیر
ضروری را برای تسهیل امور هنرمندان محدود کنیم .البته
این بدان معنا نیست که ما به سرعت به این مرحله برسیم.
وی ادامه داد :خود اهالی موســیقی شــاید بیشتر ازما
در جریان مسائل و مشکالت هســتند و موارد را رعایت
میکنند و از این نظر ما نباید نگرانی داشــته باشــیم و
شاید در آینده بتوانیم برخی بررسیها را محدود به کالم
و شــعر کنیم .به هرجهت ما باید به کارهایی که توسط
هنرمندانمان ساخته میشود ،کمی بیشتر اعتماد کنیم.
این سیاست کلی ماست که سعی میکنیم به این نقطه
برسیم تا اهالی موسیقی درباره مجوز نگرانی نداشته باشند
اما در حال حاضر بر مبنای روال جاری دفتر موسیقی کارها
انجاممیگیرند.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980231500897ﺷﻌﺒﻪ 150ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9409970231500461
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﺩﻋﺎﮔﻮﻱ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ . . .ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﺎﮔﻮﻱ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖﺁﻗﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 74/862/797ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻱ
ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺴﮕﺮﻳﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺩﻋﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ
 522-519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
74/862/797ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ2/565/869ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/176771

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 150ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺣﺠﺖ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺭﺍﺯﻟﻴﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻲ ﻧﺠﻔﻲ
ﻭ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺳﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ-
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980241900992ﺷﻌﺒﻪ 122ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/2/29ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

 110/176735ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 122ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﺎﺳﻤﻲ -ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻧﻮﻧﺒﻴﺎﻧﻲ -ﻋﻠﻲ
ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﺎﺳﻤﻲ –
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻧﻮﻧﺒﻴﺎﻧﻲ – ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980241900301
ﺷﻌﺒﻪ 122ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/2/29ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

 110/176739ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 122ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980242000986ﺷﻌﺒﻪ 123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/2/30ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

 110/176721ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻭ ﻣﻠﻴﻜﺎ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻲ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻤﺎﻝ ﻛﻮﻛﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺝ ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻭ ﻣﻠﻴﻜﺎ
ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982161700787ﺷﻌﺒﻪ 81ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/1ﺳﺎﻋﺖ 12ﺗﻌﻴﻴﻦ 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
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ 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.
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