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

نه پول دارم نه ماشین که نوروز به سفر بروم

«مختارنام��ه» نس��بت ب��ه حضور
برخی بازیگران تازهوارد در س��ینما
تاکی��د کرد :متاس��فانه ای��ن روزها
معل��وم نیس��ت برخی بازیگ��ران را
از کج��ا میآورند و روبهروی دوربین ق��رار میدهند در صورتی
که من و امثال من همه خانهنش��ین شدهایم .وی درباره حضور
دوباره خود در تلویزیون با مجموعه تلویزیونی س��لمان فارس��ی
تاکی��د کرد :خوش��بختانه برای س��ال آینده در پروژه س��لمان

رض��ا رویگری بازیگر تئاتر ،س��ینما و تلویزی��ون درباره آخرین
وضعیت جس��مانی خ��ود گفت :در حال حاض��ر مراحل درمانم
ادامه دارد .وضعیت پایم بسیار بهتر است اما دستم وضع چندان
خوبی ندارد .وی درباره فعالی��ت خود در عرصه بازیگری افزود:
پیش��نهادات زیادی طی ماهها پیش داش��تم اما متاس��فانه آنها
را رد ک��ردم زی��را یا پول و ق��رارداد خوبی نمیبندن��د یا اینکه
فیلمنامه آنقدر ضعیف اس��ت ک��ه ارزش بازی ندارد .این روزها
کام ً
ال بیکارم و در خانه نشس��تهام تا دزد به خانهام نزند .بازیگر

فرهنگی

4

فارس��ی به ایفای نق��ش خواهم پرداخ��ت .در آخرین دیدارم با
داوود میرباقری پرس��یدم که آیا من نقش��ی در س��لمان دارم و
وی گفت مگر میشود من کاری انجام بدهم و تو در آن نباشی.
ب��ه گزارش میزان ،رویگری درب��اره برنامه خود برای تعطیالت
نوروز خاطرنش��ان کرد :برخی در نوروز س��فر میروند اما من نه
پولی دارم و نه ماش��ینی که بخواهم س��فر کنم .امیدوارم سال
نو س��الی سرشار از ش��ادی و س�لامتی برای مردم ایران باشد
و در این س��ال بیش از همیش��ه به س��نتهای خودمان احترام
بگذاریم.

هر بامداد در سراسر ایران

چهارشنبه
 23اسفند 1396

بعد آمدند و م��ن را به این حال انداختند .در روزی
که باید جراحی ش��وم باید بیایم شورا که در جلسه
شرکت کنم.
درودی ادامه داد :من بهجای آنها خجالت میکشم
که آنقدر از هنر متنفرند و آن را نمیخواهند .فکر
میکنند مرا بزرگ کردند اما من هنر و نقاشی را به
ایران آوردم 62 .س��ال است فعالیت میکنم و تمام
موزههای دنیا کار مرا میخواهند اینها چطور جرئت
میکنند با من اینطور رفتار کنند؟ دیروز برای تک
تک اعضایی ش��ورا که میشناختم ،پیامک دادم که
این موضوع امروز در جلسه مطرح شود .پرونده من
کامل است اما مدام آن را عقب میاندازند.
به گزارش ایلنا ،این نقاش پیشکس��وت خاطرنشان

انتقاد فرزند شهال ریاحی از یک بیاخالقی

شهر «مورلوس» مکزیک برگزار میشود و فیلمهایی
با موضوع محیط زیس��ت و فرهنگ و طبیعت را به
نمایش در میآورد .انیمیشن «آدم خانگی» داستان
یک مرد فروش��نده حیوانات است که در مغازهاش
به خواب رفته و خود را گرفتار در قفس حیوانات و
کابوسی ترسناک میبیند .او در پی نجات از حیوانات
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نمیدانم چرا عکس مادر مرا پخش کردند

معلوم نیس��ت از این جراحی س��الم بیرون
بیایم .من در قبال هیئت امنای موزه مسئولیت
قبول کردهام ،نمیفهمم چرا با هنرمندی که
خودشان بهعنوان نامدار قبولش دارند اینطور
برخورد میکنند؟ من  81سالم است ،درد
کلیه دارم و مس��کنهای قوی خوردهام که
بتوانم در این جلسه بنشینم .واقعا متاسف و
متاثرم برای کش��وری که نه برای هنر و نه
هنرمندش ارزش قائل نیست .هنرمندی که
هستی و نیستیاش را برای کشورش میدهد
اینطور آزار میدهند .چطور ممکن است یک
هنرمند برایشان بیاهمیت باشد .موزه ارزش
فرهنگی یک کشور است ،چرا با کشورشان
دشمنی دارند؟
از این جراحی سالم بیرون بیایم .من در قبال هیئت
امنای موزه مسئولیت قبول کردهام ،نمیفهمم چرا با
هنرمندی که خودشان بهعنوان نامدار قبولش دارند
اینطور برخورد میکنند؟ من  81س��الم است ،درد
کلیه دارم و مس��کنهای قوی خ��وردهام که بتوانم
در این جلس��ه بنشینم .واقعا متاسف و متاثرم برای
کشوری که نه برای هنر و نه هنرمندش ارزش قائل
نیست .هنرمندی که هس��تی و نیستیاش را برای
کشورش میدهد اینطور آزار میدهند .چطور ممکن
اس��ت یک هنرمند برایش��ان بیاهمیت باشد .موزه
ارزش فرهنگی یک کش��ور است ،چرا با کشورشان
دشمنی دارند؟

از صبح سهشنبه  ۲۲اس��فندماه عکسی از شهال
ریاحی در ش��بکههای مجازی منتش��ر ش��ده با
ای��ن عنوان که وی در خانه س��المندان روزگار را
سپری میکند .منوچهر ریاحی فرزند این بازیگر
در اینب��اره گفت :نمیدانم چرا فردی که خودش
ه��م در این عکس حض��ور دارد چنین کاری را با
ما کرده و تصویر مادر من را که ش��رایط ناخوشی
دارد ،پخش کرده است .در حالی که پزشک معالج
مادرم میگوید این عکس فتوشاپ است و پیگیری
برای پیدا کردن این خانم انجام میشود .او ادامه
داد :ش��هال ریاحی  ۱۵سال است که «دیمنشیا»
و «آلزایم��ر» دارد و مدتی اس��ت ب��ا کاهش وزن
ش��دید یعنی حدود  ۲۰کیلوگرم روبهرو ش��ده و
حال چندان مساعدی ندارد ،به همین دلیل مدتی
است برای آنکه تحت نظر پزشکان قرار بگیرد ،در
مرکزی اس��ت که رسیدگیهای ویژه به او شود تا
پس از بهبودی سر خانه و زندگیاش برگردد .این
استاد دانشگاه درباره هزینههای درمان این بازیگر
و کارگردان س��ینما نیز گفت :هیچکس یک ریال
هم به هنرمندی که  ۶۴سال در این مملکت کار
کرده ،کمک نکرده و فقط وزارت ارشاد ماهی ۲۰۰
هزار تومان به او میدهد ،آن هم در ش��رایطی که
فقط هزینه پرس��تار او ماهی س��ه میلیون تومان
است ،البته از طریق پدرم (اسماعیل ریاحی) بیمه
خدمات درمانی دارد اما بیمههایی هم که از طریق
صنف ارائه میشود بیش��تر برای زمانی است که
عمل جراحی انجام شود ،در صورتی که مادر من

 nمادرم با توجه به شرایط جسمی فعال
اوضاع خوبی ندارد و تحت درمان است
تا به زودی به منزل خود بازگردد.
 nامی��دوارم رس��انهها در پوش��ش این
مسائل دقت کنند
 nهیچکس ی��ک ریال هم به هنرمندی
که  ۶۴س��ال در این مملکت کار کرده،
کمک نکرده و فقط وزارت ارشاد ماهی
 ۲۰۰هزار تومان ب��ه او میدهد ،آن هم
در ش��رایطی که فقط هزینه پرس��تار او
ماهی سه میلیون تومان است
مشکل آلزایمر دارد و تاکنون احتیاجی به جراحی
ی پیش
نداشته است .ریاحی در پایان از بیاخالق 
آمده نس��بت به انتش��ار عکس و خبر از وضعیت
مادرش انتقاد کرد و افزود :امیدوارم رس��انهها در
پوشش این مسائل دقت کنند و شرایط جسمانی
خان��م ریاحی هم به زودی بهبود یابد و بتوانند به
خانه خود برگردند .ش��هال ریاح��ی متولد ۱۳۰۵
است که با ساخت فیلم «مرجان» بهعنوان اولین
کارگردان زن سینمای ایران شناخته میشود .او
ع�لاوه بر حضور پررنگ در تئات��ر و تلویزیون ،در
فیلمهای س��ینمای مختلفی همچون «دو فیلم
ب��ا ی��ک بلیت»«،دلش��دگان»«،می خواهم زنده
بمانم»«،عروس��ی خون» و ....بازی کرده اس��ت و
آخرین حضورش در سینما به فیلم «نهنگ عنبر
 »۲در سال  ۹۵برمیگردد.

«آدم خانگی» در آمریکا و مکزیک

دومین دوره جش��نواره انیمیش��ن «آریزونا» طی
روزهای  ۱۱و  ۱۲فروردینماه  ۹۷در کشور آمریکا
برگزار میشود و فیلم «آدم خانگی» ساخته مرضیه
ابرار پایدار ،در این رویداد که ویژه آثار انیمیشن کوتاه
زیر  ۱۵دقیقه است ،به نمایش در میآید .این فیلم
انیمیشن سپس در دهمین دوره جشنواره فیلمهای
محیط زیستی «سینماپالنت» مکزیک روی پرده
میرود .این جش��نواره از  ۴تا  ۹اردیبهشت  ۹۷در

ﺍﺧﺘﻼﻑ

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

باهنرمندان

متاسفمکهبرایهنروهنرمندارزشقائلنیستیم

کرد :از یک طرف تمام ش��هر پ��ر از بیلبوردهایی از
تصاویر من اس��ت و از طرف دیگر التماس میکنم
بگذارید این موزه راهاندازی ش��ود .م��ن  195اثر را
بخشیدهام و هزینه ساخت ساختمان موزه را متقبل
ش��دهام برای چه نمیگذارند هنر کشور اشاعه پیدا
کند و یک موزه به آن اضافه ش��ود؟ این ش��هر باید
 10موزه داش��ته باش��د نه فقط یک موزه هنرهای
معاصر .من  47س��ال کارهای��م را نفروختم و امروز
جوابم این است؟ آن هم بعد از دو سال انتظار؟ برای
چه ارائه مج��وز برای ایجاد این م��وزه را هر روز به
تعویق میاندازند؟
درودی با اشاره به قرار جراحیاش که به خاطر جلسه
شورا آن را به تعویق انداخته بود ،گفت :معلوم نیست

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک
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اعتراض ایران درودی به عدم صدور مجوز زمین موزهاش در صحن شورا

ایران درودی (نقاش) در اعتراض به عدم رسیدگی به
واگذاری مجوز تحت بهرهبرداری از زمینی در منطقه
 6شهرداری تهران برای احداث موزه خود در جلسه
دیروز ش��ورا گفت که جراحیاش را برای حضور در
این جلسه به تعویق انداخته است .او تصریح کرد :از
یک طرف تمام شهر پر از بیلبوردهایی از تصاویر من
است و از طرف دیگر التماس میکنم تا این جلسه را
برگزار کنید تا یک موزه به شهر اضافه شود.
ایران درودی (نقاش نامدار معاصر) صبح روز گذشته
( 22اسفند ماه) در صحن علنی شورای شهر حاضر
شد تا پیگیر فرآیند واگذاری مجوز تحت بهرهبرداری
از زمینی در منطقه  6شهرداری تهران برای احداث
موزه خود باشد .این الیحه پس از مدتها در دستور
کار ش��ورای ش��هر قرار گرفته بود اما به علت ایراد
آییننامهای از دس��تور کار ش��ورا خارج شد و ایران
درودی که به ش��دت بیمار است ،مجبور شد برای
پیگیری کار خویش ش��خصا به صحن ش��ورا بیاید.
اما بازهم طرح در دس��تور کار قرار نگرفته و محسن
هاشمی (رئیس شورای ش��هر) در این رابطه گفت:
ط��رح خانه موزه ایران درودی در حال بررس��ی در
کمیسیونهای تخصصی شوراست و در مسیر قانونی
پیش میرود که بهزودی در دستور کار قرار میگیرد.
از شما خواهش میکنم چون حال مساعدی ندارید،
تشریف ببرید.
ایران درودی اما در حاشیه شورای شهر روز گذشته
در جمع خبرنگاران گفت :من این آثار را  47س��ال
نگهداری کردم و نفروختمشان ،یکی از آثارم را یک
میلیون و  500هزار دالر میخواستند اما نفروختم.

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

ﺷﻬﺮ

ﺗﻬﺮﺍﻥ-

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺟﻨﺎﺏ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻈﺮﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﭘﺮﻭﺍﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻈﺮﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609981076100572ﺷﻌﺒﻪ  761ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/02/02ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/166373
 761ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺣﺪﺍﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ/
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺣﺪﺍﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981075600841ﺷﻌﺒﻪ  756ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/02/01ﺳﺎﻋﺖ
 16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
110/166370
ﺷﻌﺒﻪ  756ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻨﺪﻣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺣﻜﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ
ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981075100806ﺷﻌﺒﻪ  751ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/29ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/166368
 751ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻋﻘﻴﻞ ﺣﺎﺝ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻣﺴﻌﻮﺩﻳﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،206ﻃﺒﻘﻪ
 .2ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﻬﺮﻯ ،ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻣﺴﻌﻮﺩﻳﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ،ﭘﻼﻙ .208
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610091076300398ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609971076300458ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 31/818/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ  95/10/19ﺍﻟﻰ  96/06/07ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  518/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻗﺒﻮﺽ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  540/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/166366
 763ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻨﺎﺏ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  385ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9601848/791ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 93/11/13
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ .1 :ﺷﻬﻴﻦ
ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1335ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻙ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2 .ﻓﺮﻧﮓ ﺯﺭﺍﻋﻰ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،386ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1375ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺟﻌﻔﺮ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،385ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﻫﺎﺩﻯ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ،387ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،258
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1367ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﺑﻬﻤﻦ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،4ﻣﺘﻮﻟﺪ ،1363
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .7ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،80ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1366ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .8ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،0520224116ﻣﺘﻮﻟﺪ ،1369
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/166364

میگری��زد ،ولی هربار به مانعی برخورد میکند .به
گزارش مهر« ،آدم خانگی» در جش��نواره کارتون و
انیمیشن سئول ،SICAFجشنواره فیلمهای بسیار
کوتاه «س��ئول» کره جنوبی ،جش��نواره فیلمهای
فانتزی  Sick Chickآمریکا و جش��نواره محیط
زیستی«بارسلونا»اسپانیانیزبهنمایشدرآمدهاست.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  14ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9601825-791ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  51ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/03/23
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ.1 :
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،14ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2 .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  ،1345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ
ﻋﺒﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،378ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺳﻰ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،30515ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1512ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،20914ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .7ﺷﻤﺴﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،25ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/166363
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9601785/791ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﻏﻼﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11299ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1396/10/28
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ.1 :
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،40ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1332ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺩﺍﻭﺩ
ﻧﺎﺻﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،2693ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻧﺎﺻﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،3401ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﻣﻬﺪﻯ
ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،8486ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻟﻴﻼ
ﻧﺎﺻﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،17092ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1353ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﺍﻟﻬﻪ ﻧﺎﺻﺮﻯ
ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،26737ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/166361
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻮﻫﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ...ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9601853/791ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  534ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1396/06/01
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ .1 :ﮔﻮﻫﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،693ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1315ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺣﺴﻴﻦ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،14295ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺣﺴﻴﻦ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،15128ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺯﻳﻨﺐ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،10542ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،55325ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/166360
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4080ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960-1855/791ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/06/09ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ .1 :ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،4080ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،2853ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1341ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،32 ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،2359ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1732ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1329ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1984ﻣﺘﻮﻟﺪ ،1332
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .7ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،2023ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ،1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .8ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،8740
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1350ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .9ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟﻮﺍﺟﺮﺩﻯ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،1567ﻣﺘﻮﻟﺪ ،1353
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
110/166358

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻓﺮﺩﻭﻃﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻓﺘﺢ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ،6ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﺟﺎ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  ،UPVCﭘﻼﻙ  .552ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻣﻴﺜﻢ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ،ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  17ﺵ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻯ ،ﻛﻮﻯ ﻣﻼﻭﺭﺩﻯ ﺧﺎﻧﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،4ﻭﺍﺣﺪ  .1ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610091075200527ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9609971075200404ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  96/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/245/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  95/03/22ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/166376
 752ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﻧﻌﻰ

گریم کریستین بیل در «صندلی عقب»

فیلم سینمایی «صندلی عقب» به
کارگردانی «آدام مک کی» اکران
بینالمللی خود را از  21دس��امبر
 2018در س��ینماهای آمری��کای
شمالی آغاز خواهد کرد .کریستین
بی��ل بازیگ��ر ب��زرگ س��ینمای
هالیوود که در فیلم بتمن ساخته
کریس��توفر نوالن درخش��یده بود
این بار با گریمی کام ً
ال متفاوت در
نقش «دیک چنی» به ایفای نقش
پرداخته است .عالوه بر کریستین
بیل بازیگرانی همچون استیو کارل
در نق��ش دونالد رامس��فلد و بیل
پولم��ن نیز نقش نلس��ون راکفلر

فرماندار س��ابق نیویورک و معاون
رئیسجمه��ور جرالد ف��ورد بین
سالهای  ۱۹۷۴تا  ۱۹۷۷را بازی
خواهد ک��رد .آدامز و بیل قب ً
ال نیز
در فیل��م «حقهب��ازی آمریکایی»
( )American Hustleهمبازی
ب��وده و این دومین کار مش��ترک
آنها به ش��مار میآید .به گزارش
می��زان ،فیلمب��رداری ای��ن اثر به
تازگی به پایان رسیده و به همین
مناس��بت تصاویری از حضور بیل
در این فیلم منتشر شده است که
نشان از افزایش وزن فوقالعاده این
بازیگر داشته است.

ﺁﮔﻬﻲﻣﺎﺩﻩ3ﻣﻮﺿﻮﻉﻗﺎﻧﻮﻥﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻜﻠﻴﻒﻭﺿﻌﻴﺖﺛﺒﺘﻲﺍﺭﺍﺿﻲﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ139660301080000393
–  1396/11/9ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺮﺍﻓﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ
ﺳﻮﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0044183828ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1393114401080000153ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻲ 325
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2395ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 264/75
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻤﺮﺩﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ
ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 96/12/8 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ96/12/23 :

/20577ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﺗﻬﺮﺍﻥ

«دوستت دارم» در ایتالیا

فیلم کوتاه «دوستت دارم» به کارگردانی و بازی بابک حبیبیفر در جشنواره
فیلم  Skeptoدر کشور ایتالیا به نمایش در میآید .این جشنواره که امسال
نهمی��ن دورهاش برگزار میش��ود از  ۱۱تا  ۱۴آوری��ل ( ۲۲تا  ۲۵فروردین
 )۱۳۹۷در ش��هر کالیاری ایتالیا برگزار میش��ود .به گزارش مهر ،سه سال
پیش «ماهی و من» دیگر س��اخته بابک حبیبیفر جایزه بهترین فیلم این
جشنواره را به دست آورد.

«سرخپوست»کلیدخورد

فیلم سینمایی «سرخپوس��ت» به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی با
بازی نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار آغاز ش��ده اس��ت .بازیگران نامآشنای
دیگ��ری ب��ه زودی جلوی دوربی��ن «سرخپوس��ت» میروند .ب��ه گزارش
خبرآنالین ،طبق برنامهریزیهای انجام شده این فیلم سینمایی نزدیک به
دو ماه فیلمبرداری خواهد داشت.

