فرهنگ و هنر

سهشنبه  15آبان  27 1397صفر  6 1440نوامبر 2018

اخبار
غالمرضا موسوی به آیفیلم میآید

مستند «خارج از کادر» سهشنبه  ۱۵آبان
همزمان با شب شهادت امام حسن مجتبی(ع)،
با سیدغالمرضا موسوی ،تهیهکننده سریال
«تنهاترین سردار» همراه شده است.
بهگزارش امتیاز ،برنامه «خارج از کادر»
استثنائاً عالوه بر پخش همیشگی جمع ه شبها،
سهشنبه و چهارشنبه  ۱۵و  ۱۶آبان نیز روانه
آنتن میشود .بر اساس این گزارش ،در برنامه
سهشنبه شب این مستند ،سیدغالمرضا موسوی،
تهیهکننده سریال تنهاترین سردار ،در مقابل
دوربین آیفیلم قرار میگیرد .تنهاترین سردار
که بهکارگردانی مهدی فخیمزاده در سال ۱۳۷۵
از شبکه  ۱سیما پخش شد ،به روایت زندگی
امام حسن مجتبی(ع) ،صلح او با معاویه و شرایط
جامعه اسالمی و شیعیان ،پس از درگذشت او
میپردازد« .خارج از کادر» بهتهیهکنندگی
عاطفه خالدی ،سهشنبه ساعت  ۲۲:۳۰روی
آنتن میرود و در ساعت  ۰۶:۳۰روز چهارشنبه
بازپخش خواهد شد.
نمایش از پرس تی وی:

پایان مبارزات ارنستو چه گوارا به
روایت «عکس های تکان دهنده»

برنامه این هفته «عکس های تکان دهنده»
( )Pictures that shake the worldدر
شبکه پرس تی وی عکسی از جنازه ارنستو چه
گوارا ،انقالبی مشهور آمریکای جنوبی و اسطوره
مبارزات ضد امپریالیستی را مورد نقد و بررسی
قرار می دهد.
بهگزارش امتیاز ،این برنامه به تهیه
کنندگی کیانوش الطافی به بررسی عکسی از
پیکر بی جان چه گوارا در حالی که در میان
صفی از قاتلینش آرمیده است پرداخته و پایان
مسیر زندگی پرفراز و نشیب او را بررسی می
کند.
چه گوارا متولد  1928در خانواده ای مرفه
در شهر روساریو آرژانتین ،در جوانی مسیر
تحصیل را پیش گرفت و دانشجوی پزشکی شد.
همنشینی وی با فیدل کاسترو رهبر انقالبیون
کوبا ،روحیه آزادی طلبی و انقالبی را در او بیدار
کرد .این عکس ها توسط فردی آلبورتا عکاس
بولیویایی در  10اکتبر  1967به ثبت رسیده
است .آلبورتا در سال  ۲۰۰۵درگذشت اما تصور
آنکه عکس های او تنها مجموعه عکس از پیکر
چه گوارا بوده است ،در سال  ۲۰۱۴به طور کلی
از بین رفت؛ زیرا عکس های دیگری از جنازه چه
گوارا در همان بیمارستان ،توسط فردی به نام
«ایمانول آرتگا» در دهکده کوچکی در اسپانیا
انتشار یافت .وی این عکس ها را از عمویش به
ارث برده بود.
«عکس های تکان دهنده» پنجشنبه 17
آبان ساعت  10:00از شبکه پرس تی وی پخش
می شود .تکرار این برنامه جمعه ساعت ، 17:20
شنبه  07:00و یکشنبه  14:00پخش می شود.
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امیر عبدالحسینی عنوان کرد:

نمایشگاه « ۲قرن طراحی معاصر ایران» فرصتی کمنظیر
برای تماشای برترین آثار هنرمندان تجسمی

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران با دعوت از هنرمندان و هنردوستان برای
بازدید از نمایشگاه « ۲قرن طراحی معاصر ایران»
گفت :این نمایشگاه فرصت شایسته و مناسبی
است که هنرمندان ،دانشجویان هنر ،عالقهمندان
و پژوهشگران با سیر طراحی در  ۲قرن تاریخ
هنر معاصر ایران آشنا شده و به تماشای برترین
طراحیهای هنرمندان بنشینند.
به گزارش امتیاز؛ امیر عبدالحسینی معاون
هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
با اعالم تمدید نمایشگاه « ۲قرن طراحی معاصر
ایران» تا پایان آبانماه در موزه هنرهای دینی امام
علی (ع) درباره اهمیت این نمایشگاه گفت :طراحی
را چه به معنای  Drawingو ترسیم ذهنی و یا
عینی و یا برداشتهای آزاد تجسمی بگیریم و چه
در معنای  Designو ترکیب عناصر بصری در
هنرهای کاربردی مانند معماری ،گرافیک ،طراحی
لباس و یا طراحی صنعتی به کار بریم ،یکی از
شاخههای اصلی هنرهای تجسمی را مد نظر قرار
دادیم که از اساس مشق هنر نامیده میشود .مشقی
که هم بنیان و زیرساخت اثر و کار هنری را تقویت
میکند و هم خودش یک اثر هنرمندانه را شکل
میدهد.
وی افزود :طراحی در هنر ،مشق خالقانه
در راستای ایدهیابی و تقویت خالقیت است .این
عرصه از این منظر دارای اهمیت و اعتبار باالیی

است که ضمن توجه به مبانی ،نگاه جستجوگر
و نگاه تجربهگرایانه هنرمند را نیز معرفی
خواهد کرد و در عین حال هم به عنوان یک اثر
هنری مستقل قابل ارائه خواهد بود .طراحی از
همان دوره مبتدی تا دورههای عالی و حرفهای
همراه هنرمند خواهد بود و میتواند نشانهای
از سیر پیشرفت یک هنرمند در معرفی ایدهها
و یا توانایی طراحیها و ترسیمهای ذوقی و یا
تکنیکیاش باشد .این همان اتفاقی است که
این نمایشگاه را خارج از منظر موزهای و عیار

جشنواره های مجازی کتابخوانی فردوس تمدید شد

فرهنگسرای فردوس مهلت شرکت در «هفتمین جشنواره
مجازی کتابخوانی» و «پنجمین جشنواره تولید کتابهای صوتی
کودکان ،نوجوانان و نابینایان» را تا  30آبان ماه  1397تمدید
کرد.
به گزارش امتیایز ،نظر به استقبال مخاطبان از «هفتمین
جشنواره مجازی کتابخوانی» و «پنجمین جشنواره تولید کتابهای
صوتی کودکان ،نوجوانان و نابینایان» ،مهلت شرکت در این دو
جشنواره تا  30آبان ماه  1397تمدید شد.
حسن آذری دبیر جشنواره های مجازی کتابخوانی فردوس گفت:
با توجه به تجربه برگزاری این دو جشنواره در دوره های قبل ،هر چه
به پایان مهلت جشنواره نزدیک می شویم ،استقبال بیشتری از سوی
مخاطبان صورت می پذیرد و تعداد شرکت کنندگان افزایش می یابد،
لذا به همین منظور مهلت شرکت در جشنواره ها ،به مدت  30روز
تمدید می شود.
وی در ادامه با اشاره به استقبال مطلوب مخاطبان گفت :تاکنون
بیش از  4200نفر برای شرکت در هر دو جشنواره ثبت نام کرده اند و
توسط آنها ،بیش از  1200نسخه پاسخنامه و فایل صوتی به دبیرخانه
جشنواره ارسال شده است.
آذری در توضیح این دو جشنواره عنوان کرد :هفتمین دوره

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9009982114301200ﺷﻌﺒﻪ  1065ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1065ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972130100048ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺭگ ﭘﻨﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍﷲ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭘﻼﻙ  109ﻃﺒﻘﻪ  4ﻭﺍﺣﺪ
 104ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ژﻳﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻴﺸﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺘﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻜﺮﺍﺩ ﭘﻼﻙ  175ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ  .4ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ  .5ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺘﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻜﺮﺍﺩ ﭘﻼﻙ  175ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  .6ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺎﺝ ﺟﻤﺎﻝ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/24ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ  1065ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  930005ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺭگ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ژﻳﺎﻥ
ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺘﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -2ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ  -3ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ
ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ  -4ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭ  -5ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺘﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻭ  -6ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺎﺝ ﺟﻤﺎﻝ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﻭﻛﻼﻯ ﻭﻯ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1390ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ
ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺷﺘﻰﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭﻫﻢ
ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ  8ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺤﻮﻳﻞ 8
ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  25ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻯ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺪﻭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﻰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺟﻤﻌﺎ  93ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﺯ ﻫﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺭﺍ )ﺩﺭ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻻﻟﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﺍﺳﻜﺎﻥ( ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ
ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻯ
ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﺬﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﻫﺎﺩﻯ
ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎﺕﻫﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ
ﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺶ ﺳﺎﻋﺖ  06:00ﻋﺼﺮ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1390/10/06ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺣﺎﺝ ﮔﻠﺰﺍﺭ )ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺸﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻫﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻻﺑﻰ ﻫﺘﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ
ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ  240ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺘﻞ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻫﺘﻞ

پژوهشی و آموزشیاش پر اهمیت میکند.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری تاکید
کرد :در این رویداد مهم موزهای ،آثاری از صنیع
الملک ،کمال الملک ،میر مصور ارژنگی ،میرزا آقا
امامی ،ابوالحسن صدیقی ،هوشنگ پزشکنیا ،علی
اکبر یاسمی تا سهراب سپهری ،علی اکبر صنعتی،
هانیبال الخاص ،پرویز شاپور و هنرمندان نسل بعد
از آنها مانند احمد وکیلی ،احمد خلیلی فرد ،علی
ذاکری ،علی ندایی تا هنرمندان نسل  ۵و  ۶طراحی
معاصر در یک سیر تاریخی به نمایش درآمده و در

میان این گنجینه هنر طراحی ایران ،حداقل از هر
طراح یک اثر ارائه شده است .به عبارتی میتوان
گفت ماحصل چند نسل از طراحان ایران در این
نمایشگاه تجمیع و ارائه شده است.
عبدالحسینی اضافه کرد :عالوه بر استادان
و پژوهشگران و کارشناسان ،از هنرمندان همه
رشتههای هنر به ویژه هنرجویان و دانشجویان
در گرایشهای مختلف هنرهای تجسمی ،هنرهای
تصویری ،هنرهای سنتی ،هنر اسالمی ،صنایع
دستی و حتی هنرمندان موسیقی و نمایش و
سینما دعوت میکنم تا از این نمایشگاه بازدید
کنند و مطمئنم که هر کدام از بازدیدکنندگان به
فراخور رشته تخصصی خود بهرهای از تماشای این
آثار به ارمغان خواهند برد .یقین دارم این گنجینه
که به همت دو هفتهنامه تندیس و با دبیری دوست
هنرمندم محمد حسن حامدی در موزه هنرهای
دینی امام علی (ع) برگزار شده ،فرصت کمنظیری
است که ممکن است تماشای یک جای این
گنجینه و سیر نمایشگاهی برای هر شخصی تنها
یک بار پیش بیاید.
عالقهمندان برای بازدید از نمایشگاه « ۲قرن
طراحی معاصر ایران» میتوانند تا پایان آبانماه به
موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان
ولیعصر(عج) ،روبهروی بزرگراه آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی(نیایش) ،بلوار اسفندیار شماره ۳۵
مراجعه کنند.

جشنواره مجازی کتابخوانی ،یک مسابقه سراسری است که از
میان رمانها و داستانهای مطرح ایران و جهان در فضای مجازی
و به صورت اینترنتی برگزار می شود .اهداف این جشنواره ترویج
فرهنگ کتابخوانی ،افزایش سرانه ی مطالعه کتاب در کشور،
معرفی آثار ارزشمند ادبیات داستانی ایران و جهان ،استفاده مفید
از فضای مجازی حول موضوعات فرهنگی ،هنری و کتابخوانی
است که دو بخش ویژه این دوره از جشنواره به کتاب های
تقریظی مقام معظم رهبری و همچنین مسابقه ایده پردازی و
ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از کاالی ایرانی ،اختصاص
داده شده است.
وی در ادامه با اشاره به ردههای سنی و بخشهای مختلف این
جشنواره ،تصریح کرد :این دوره از جشنواره نیز در دو بخش نوجوان
( ۸تا  ۱۵سال) و بزرگسال (۱۶سال به باال) اجرا می شود .شیوه
پاسخگویی به سواالت برای بزرگساالن به صورت تشریحی و با موضوع
رمان است که داوطلبان و عالقهمندان به دو طریق ،با انتخاب یک یا
چند اثر از کتابهای معرفی شده در بخش بزرگسال و یا با پیشنهاد
رمان دیگری به غیر از رمانهای معرفی شده از طرف فرد شرکت
کننده ،امکان شرکت در این بخش را دارند.
دبیر جشنواره های مجازی کتابخوانی افزود :با اشاره به مشارکت

ﻫﻤﺎ ﺟﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺖﺍﻟﺤﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1390/10/07ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺎﻧﻰ ﻣﺒﻠﻎ  25ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ
ﻧﻘﺪ ﻭ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﭼﻚ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺗﻰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺁﻫﻨﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ )ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﺯﻭﺩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ( ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺭﺩﻳﺎﺑﻰ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺛﻨﺎء ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ
ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﻭ . . .ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
 1390/10/07ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﻟﺤﻔﻆ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺭﺑﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ  . . .ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻯ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻭ
ﺣﻴﺎﻁ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﻮﺩ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1390/10/08ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻯ ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﺧﺬ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ  1390/10/10ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻫﺘﻞ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻻﺑﻰ ﻫﺘﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺸﺖ
ﺩﺭﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﻛﺸﻴﻚ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ
ﻣﺒﻠﻎ  32ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ )ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻠﻴﺲ 110
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﺭﺩ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﺁﻧﺎﻥ )ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ
ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎ ﻭ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﻭ  . . .ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻬﺮ ﻭ
ﻏﻠﺒﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ( ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ -1 :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﭘﺪﺭﺵ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﻭ ﻫﺘﻞ ﺭﺍﻣﺘﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﺒﻮﺩ
ﻛﻪ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ
ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺭﻓﺘﻪ
ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺘﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻣﺘﺮﻯ ﻫﺘﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  4ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ  -2ﺍﺧﺬ ﺩﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﺘﻞﻫﺎ
ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻯ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻋﻘﻼ ﻭ ﻋﺮﻓﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻳﺎ ﺟﺎﻯ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻛﺮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻯ
ﺩﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 -3ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﺭﺥ  1390/10/08ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺣﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻰ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﺎﻧﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﻝ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺯ
ﺑﺪﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﺪﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺑﺎﻳﺶ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻫﺘﻠﻰ ﺑﻪ
ﻫﺘﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ . . .
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺬ
ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺍﺯ ﺭﻳﺰ ﺗﻤﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  145ﻭﻧﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ

کتابخانه ملی ایران در «پنجمین جشنواره تولید کتابهای صوتی
کودکان ،نوجوانان و نابینایان» گفت :همزمان با چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،قصههای انقالب به عنوان بخش ویژه،
ی سازی
به این دور ه ی جشنواره افزوده شده است .وی با تاکید بر غن 
محتوا و افزایش منابع صوتی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
افزود :این جشنواره در بخشهای اصلی (تولید کتاب صوتی از میان
کتابهای معرفی شده) ،بخش جنبی (گردآوری افسانهها و متلها با
زبانها و لهجههای محلی) ،بخش نگاه نو (قصهگویی) برگزار میشود.
حسن آذری با تشریح روش شرکت در بخشهای مختلف
جشنوار ه ها گفت :عالقه مندان برای شرکت در «جشنواره های
مجازی کتابخوانی فردوس» میتوانند به سایت جشنواره به نشانی
 www.ketabkhanimajazi.irمراجعه و ثبتنام کنند و تا
پایان آبان ماه  1397فرصت دارند ،پاسخنامه های تشریحی و یا فایل
های صوتی خود را از طریق سایت جشنواره و یا از طریق پیام رسان
های دبیرخانه به شماره ( ،)09197743348ارسال کنند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه
جشنواره ،واقع در فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس ،بعد از تقاطع شهید
سلیمی جهرمی ،فرهنگسرای فردوس ،کتابخانه فردوس مراجعه
کنند یا با شماره تلفن  44081043تماس بگیرند.

ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ -1 :ﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻮﺛﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻛﻮﭼﻚ » . . .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1390/10/06ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻫﺘﻞ
ﻫﻤﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﺩﻳﺪﻡ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﻨﺞ ﺍﻟﻰ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺎﻧﻰ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺘﻞ ﻭ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺷﺐ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ
ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺷﺐ ﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭ ﻳﻮﺳﻒﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎ ﻭ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺳﻨﺎﺋﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﺭﻓﺘﻢ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
ﺳﻨﺎﺋﻰ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ )ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰﻯ
ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ( ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺮﺩﻫﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪﻳﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ() « . . .ﺟﻠﺪ  3ﺹ  223ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1391/04/27ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ» :ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ
ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﺏ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻻﺑﻰ ﻫﺘﻞ ﻭ ﭼﺎﻯ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪﻳﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻟﻰ
ﻋﺼﺮ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺎﻥ ﭼﻜﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﺁﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ ﻧﺸﺴﺘﻢ« )ﺟﻠﺪ  4ﺻﻔﺤﻪ  364ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ(
 -2ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﺘﻞﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1390/10/01ﺍﻟﻰ  1390/10/15ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎ
ﻣﻘﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1390/10/06ﺍﻟﻰ  1390/10/07ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺍﺗﺎﻕ  112ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1390/10/08ﺍﻟﻰ  1390/10/10ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺗﻰ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺘﻞ ﺳﻴﻤﺮﻍ
ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ )ﺻﻔﺤﺎﺕ  922ﻭ  921ﻭ  931ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ(  -3ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1873/227ﻣﻮﺭﺥ
 1394/08/25ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 27ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ )ﭘﺪﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ( ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ )ﺻﻔﺤﻪ  942ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻧﻴﺰ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/10/15ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ» :ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻥ ﻣﺴﺒﻮﻕ
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ  1010ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  145ﻭﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/11/11ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ» :ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1390ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻥ ﺳﻮﺍﺑﻘﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻛﻼﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1390ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﺪﺍﻧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/12/22ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻌﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻛﻼﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻑ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
)ﺻﻔﺤﺎﺕ  1022ﻭ  1025ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﻭﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -3ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ
ﻭﻛﻼﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﻭ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺷﺨﺺ ﻭﻯ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺮﺍﺱ
ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 18:11ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1390/10/01ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ  110ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ

اخبار
سفر به ییالقات سوباتان در تالش

مخاطبان شبکه پرس تی وی همراه با
برنامه «ایران» به منطقه ییالقی سوباتان در
تالش سفر می کنند.
به گزارش امتیاز ،این برنامه به معرفی
سوباتان واقع در شهرستان تالش در استان
گیالن پرداخته و موقعیت جغرافیایی ،وجه
تسمیه ،نقاط دیدنی و غذاهای محلی آن را
مورد بررسی قرار می دهد .این برنامه تبیین
می کند سوباتان (سووتون) از شرق به جنگلهای
انبوه تالش (لیسار) ،از غرب به ییالقات اردبیل و
دریاچه زیبای نئور ،از شمال به رودخانه خروشان
لیسار و ییالقات خطبه سرا و از جنوب به مناطق
ییالقی آسبومار جوکندان متصل است و به دلیل
اینکه در سراسر این منطقه گلپر رشد می کند
به سو (گلپر) وتون (روییدن) نامگذاری شده
است« .ایران» در ادامه با گشتی در کلیساهای
تهران به معرفی کلیساهای قدیمی ارامنه
از جمله کلیسای سرکیس مقدس ،کلیسای
گریگور مقدس و کلیسای تارگمانچاتس مقدس
می پردازد .برنامه «ایران» چهارشنبه  16آبان
ساعت  20:00به وقت تهران به مدت  10دقیقه
روی آنتن شبکه پرس تی وی می رود .تکرار
این برنامه نیز پنجشنبه ساعت  08:00و جمعه
ساعت  17:00پخش خواهد شد.
با «ایران» هیسپان تی وی:

قدم زدن در «سواحل مرجانی کیش»

سواحل زیبا و مرجانی جزیره کیش و جاذبه
های طبیعی و گردشگری شهرستان نجف آباد
اصفهان ،این هفته در برنامه «ایران» هیسپان
تی وی برای مخاطبان معرفی و به نمایش در
می آید.
به گزارش امتیاز ،زهرا خانجانی ،در
برنامه این هفته «ایران» ،به معرفی سواحل
زیبای جزیره کیش پرداخته است .جزیره
کیش به عنوان چهارمین مقصد گردشگری در
جنوب غرب آسیا دارای سواحلی مرجانی است
که همین باعث می شود زمین ماسه ای و آب
آن دارای شفافیت به خصوصی باشد زیرا مرجان
های اطراف جزیره باعث تصفیه آب و شفافیت
آن می شوند .از جاذبههای تاریخی کیش
میتوان به عمارت کاخ بانوی حریره ،پایاب ،
کاریز و مسجد تاریخی امیر اشاره کرد .برنامه
«ایران» هیسپان تی وی در میان مخاطبان
اسپانیایی زبان طرفداران فراوانی دارد و هر هفته
این برنامه با نمایش زیبایی های طبیعی و مناظر
بی نظیر گردشگری ،غذاهای سنتی آن منطقه و
آداب و رسوم مردمان آنجا ،مخاطبان برنامه خود
را با طبیعت و فرهنگ ایرانیان آشنا می کند.
«ایران» هر هفته دوشنبه ها ساعت 20:30
به وقت تهران از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان
تی وی پخش و سه شنبه ساعت  4:30و
چهارشنبه ساعت  10:30به وقت تهران بازپخش
خواهد شد.

ﻭ ﻣﺪﺕ  89ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺩﻳﻒ  1077ﺻﻔﺤﻪ  955ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭﻯ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ  110ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩ  -5ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻳﻚ ﺷﺐ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﺻﺤﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺰﻝ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ  -6ﭘﺮﻳﻨﺖ
ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1390/10/06ﺍﻟﻰ  1390/10/10ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﭼﺎپ ﮔﺮﺩﻳﺪ
) ﺻﻔﺤﺎﺕ  1222ﻭ  1223ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ( ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻜﻴﻨﻪ
ﺩﺭﺑﻬﺸﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  4ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ» :ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺗﺎﻕ
 503ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﭼﻰ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻫﺘﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻳﻢ« ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1390/10/09ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ  503ﺑﻮﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺭ ﻣﺘﻨﻬﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺮﺳﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺩﺭﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
»ﻫﺎﻧﻰ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ) 1390/10/07ﺳﺎﻋﺖ  08:39ﺩﻗﻴﻘﻪ( ﺑﻴﺪﺍﺭ
ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻳﻦ )ﺳﺎﻋﺖ  8:46ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺭﺥ  « . . .1390/10/09ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  583ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ )ﺳﺎﻝ  (1375ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﺍﺧﻔﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭﻯ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻟﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ
ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻠﺐ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺛﺒﺎﺕ( ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﺟﺮﻡ
ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ "ﻋﻨﻔﺎ" ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ  583ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﺪﺍﻗﻰ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﻔﺎء ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻕﻉ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ  144ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺳﺎﻝ  1392ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﻋﻤﺪﻯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺼﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺍﺣﺮﺍﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﺑﻰ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺘﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻻﺑﻰ ﺁﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻭﻯ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ
ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﻛﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  4ﻭ  265ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  427ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻇﺮﻑ
 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ  1065ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/56111ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1065ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺧﺴﺮﻭ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﻣﻬﺪﻳﺮﺟﻰ

