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رمز موفقیت استندآپ کمدی در ایران آموزش است

امیر کربالییزاده ،بازیگر س��ینما و تئاتر گفت :سالها برای رساندن
و نشان دادن هنر استندآپ کمدی به ایرانیان تالش کردم .در آغاز
کار ،بسیاری من را سرزنش میکردند که چرا وقتم را برای چیزی که
هرگز در ایران جواب نمیدهد ،هدر میدهم و حاال به خاطر عالقهای
که دانشجویان به این رشته دارند ،بسیار خوشحال هستم .وی افزود:
چه خوب است که مردم به جای تعریف کردن لطیفههای قومیتی
با اس��تفاده از استندآپ به نقد مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی میپردازند .من در نهمین جش��نواره بینالمللی سیمرغ

بهعنوان داور بخش اول مسابقه حضور
داشتم و تمام کلیپهای دانشجویان را
تماشا کردم و تماشای این همه عشق
و انرژی حس بسیار خوبی به من داد.
کربالییزاده با اشاره به وضعیت استندآپ کمدی و راهکار پیشرفت
آن در ایران گفت :اگر میخواهیم استندآپ کمدی در ایران پیشرفت
کند باید سعی کنیم این هنر را آموزش بدهیم .وی افزود :اگر مایل
هستیم مسابقه استندآپ در جشنوارهها کیفیت بهتری داشته باشد

فرهنگی

4

باید کالسهای آموزشی برای دانشجویان در این رشته هنری برگزار
کنیم تا در سالهای بعدی قویتر و بهتر در جشنواره شرکت کنند.
به گزارش آنا ،این کمدین با اشاره به مالکهای انتخاب دانشجویان
برای شرکت در مرحله نهایی مسابقه در جشنواره بینالمللی سیمرغ
تصریح کرد :شرکتکنندگانی که قریحه الزم برای اجرای صحنهای
را داشته و میتوانستند متن را به خوبی مقابل جمع اجرا کنند ،به
مرحله بعد راه یافتند .همچنین این که آنها تا چه میزان میتوانستند
تماشاگران را جذب کنند ،معیار مهمی بود.

المانهای بازیگریام عوض شده است
دو س��ال پیش فرهاد فزونی به من گفت
ک��ه میخواه��د تئات��ری را کار کند که
ممکن اس��ت دو س��ال طول بکش��د .این
حرف او با تصمیمی که چندی پیش برای
زندگی شخصی خودم گرفته بودم مقارن
ش��د؛ زیرا من به این فکر میکردم که تا
کی باید به دنب��ال قراردادهایی بروم که
بسیار وسوس��هانگیز هستند اما در نهایت
آن چیزی نیستند که من آنها را دوست
داشته باشم

میش��ود و برایمان مهم است که مخاطب بتواند
آن را پیدا و کشف کند .این گرافیست باسابقه در
بخش دیگری از اظهاراتش درباره ادامه حضورش
در ح��وزه تئاتر نیز توضیح داد :تا زمانی که حرف
متفاوت و جدیدی برای زدن داشته باشم در این
حوزه میمانم اما زمانی که احساس کنم تکراری
ش��دهام دیگر آن را ادامه نخواه��م داد .برای من
لذتبخشترین قس��مت کار زمان تمرینات است
حتی از اجرای نمایش نیز هیجانانگیزتر اس��ت و
افس��وس میخورم که چرا زمان تمرین تمام شد.
در بخش دیگری از این نشس��ت ،پگاه آهنگرانی
که بهعن��وان بازیگر در این نمایش حضور خواهد

داش��ت طی سخنانی با تأکید بر اینکه "پروسه به
اجرا رس��یدن این نمایش دو س��ال طول کشیده
اس��ت" ،یادآور شد :دو س��ال پیش فرهاد فزونی
ب��ه من گفت که میخواهد تئاتری را کار کند که
ممکن اس��ت دو سال طول بکشد .این حرف او با
تصمیمی که چندی پیش برای زندگی ش��خصی
خ��ودم گرفته بودم مقارن ش��د؛ زی��را من به این
فکر میکردم که تا کی باید به دنبال قراردادهایی
بروم که بس��یار وسوسهانگیز هستند اما در نهایت
آن چیزی نیس��تند که من آنها را دوست داشته
باش��م .این بازیگر در ادامه اظهاراتش خاطرنشان
کرد :بنابراین من دنبال چیز دیگری بودم و دیگر

«آتالن» دوباره میآید

گروه «هن��ر و تجربه» در برنامهای ویژه تعدادی
از فیلمهای سینمای ایران را در سالن سه سینما
فرهنگ در دو س��انس ساعت سیزده و بیست و
دو نمایش میدهد .فیلم مستند «آتالن» در کنار

ماجرای خانه نیما یوشیج به کجا رسید؟

سرپرست ش��هرداری تهران میگوید شهرداری
قصد دارد خانه نیما را خریداری کند .این در حالی
است که هنوز مسئله دادگاه آن تمام نشده و این
خانه به فهرس��ت آثار ملی کشور بازنگشته است.
س��میع اهلل مکارم حسینی (سرپرست شهرداری
تهران) روز  ۸اردیبهشتماه ،در مراسم افتتاحیه
خانه -موزه جالل و س��یمین ،دربارهی خانه نیما
که در همس��ایگی ای��ن خانه ق��رار دارد ،گفت:
خرید ،مرمت و بازس��ازی خانهها در تهران یکی
از برنامهها و اولویتهای ش��هرداری تهران است.
در آین��ده نزدیک خانه نیمایوش��یج را خریداری
میکنیم .بودج��ه خرید این خانه تأمین ش��ده
اس��ت و به محض خریداری مرحله مرمت ،احیا
و حفاظت خانه شروع خواهد شد .حال؛ مدیرکل
ِ
بازثبت خانه
دفتر ثبت آثار تاریخی کشور مسئل ه
نیما یوشیج را هنوز تمامنشده دانسته و میگوید:
هنوز مس��ئله دادگاه خانه نیما تمام نشده است.
بنابراین تا مس��ائل حقوقی آن به نتیجهای نرسد
اقدام به بازثبت نمیت��وان کرد .در این خصوص
باید با واحد حقوقی میراث تهران صحبت کنید.
فرهاد نظری درواکنش به گفت ه مکارم حس��ینی
اظهار میکند :اگر ش��هرداری تهران واقعاً چنین
قصدی داش��ته باشد ،میراث هم استقبال خواهد
ک��رد و خیلی هم اتفاق خوبی اس��ت .این گفته
آقای حسینی نشان میدهد که شهرداری نسبت
ب��ه خانه نیما بیتفاوت نیس��ت و هم در این باره

مسئولیت دارد .اگر ش��هرداری تهران قصد دارد
خانه را مرمت و حفظ کند ،اتفاق بس��یار خوبی
است .او در پاسخ به این سؤال که کدام نهاد هزینه
خرید ،مرمت ،و بازسازی خانه را عهدهدار میشود،
میگوید :اگر شهرداری چنین حرفی زده بنابراین
خو ِد شهرداری هم هزینه خرید خانه را پرداخت
میکن��د .همانطور که خانه ج�لال را هم خو ِد
شهرداری اقدام به خرید و تبدیل آن به موزه کرد.
میراث فرهنگی مس��ئول حفاظت از آثار تاریخی
است .به هر حال اقداماتی که در خصوص حفظ و
مرمت آثار تاریخی صورت میگیرد باید با نظارت
و تأیید میراث فرهنگی باش��د .او در ادامه تاکید
میکند :جلسات متعدد و مباحث مختلفی مطرح
ش��ده اس��ت .بخش��ی از وظایف خانه ،مربوط به
میراث تهران و بخشی هم اداره کل حفظ و احیای
بناهاست .باید روی کاربری آینده این خانه مطالعه
صورت بگیرد و بعد از در نظر گرفتنشان بنا و دیگر

موارد ،کاربری برای آن تعریف کرد .همانطور که
خانه جالل نیز با همفکری و مشارکت تبدیل به
موزه شد.گرچه اکبر رستمیان (کارشناس حقوقی
اداره کل میراث فرهنگی) درباره این موضوع که
ثبت مجدد خانه نیم��ا در حیط ه معاونت میراث
تهران اس��ت ،حاضر به صحبت نش��د اما معاون
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تهران
گفت :اداره می��راث فرهنگی تهران کارهای الزم
را انجام داده و ش��ما بای��د آخرین مرحل ه پرونده
ثبتی خانه نیما را از دفتر ثبت آثار تاریخی کشور
پیگیر باشید .سپیده س��یروسنیا اضافه کرد :به
نظرم ش��ورای ثبت و حریم ب��ا ثبت مجدد خانه
ت کردهاند ،اما اینک��ه چرا تاکنون خانه به
موافق 
ثبت نرس��یده را باید از مدی��رکل دفتر ثبت آثار
تاریخی کشور جویا ش��وید .این پرونده ،عم ً
ال از
مرحلهی میراث اس��تان تهران رد ش��ده است .او
در واکنش به اینک��ه پیگیریهای میراث تهران
به کجا رسیده ،بیان داشت :چندین بار برای لوح
ثبتی خانه نیما یوشیج پیگیری کردهایم ولی هنوز
پاس��خی برای ما نیامده است .حاال میراث تهران
منتظر اس��ت تا لوح ثبتی خانه از سوی سازمان
مرکزی برای میراث تهران ارسال شود .به گزارش
ایلنا ،خانه دزاشیب نیمایوشیج در تاریخ  ۱۵آبان
سال گذشته به دس��تور دیوان عدالت اداری و با
پیگیریهای مالک خانه (شریفنیا) از فهرست آثار
ملی کشور خارج شد.

امیر حسین حاجیزاده:

معماریتاثیرمستقیمبرسبکزندگیمردمدارد

امیر حس��ین حاج��یزاده معمار ک��ه بهعنوان
یک��ی از چهرههای تأثیرگذار معماری در س��ال
 2017شناختهش��د ،راجع به اهمیت پارامترها
در طراح��ی یک معماری گف��ت :در اوایل قرن
بیستم ،معماران اروپایی و آمریکایی بر این باور
بودند که ساختمان یک کاالست و این شروعی
بود بر ش��کلگیری معماری س��بک بینالملل؛
معماری که در آن هیچ چیز جز خود ساختمان
اهمیت نداش��ت .از اواخر قرن بیستم و با ظهور
پستمدرنیسم در معماری و هنر ،توجه به زمینه
و انسان جلوه بیشتری پیدا کرد .این روند اوج و
افول در سبکها تا جایی ادامه یافت که معماری
با در نظر گرفتن پارامترهایی س��عی در برقراری

ارتباط با بستر خود کرد .شکلگیری این تعامل
( )Interactionبه معنی گفتمانی چند سویه
می��ان معماری و پارامترهای موثر بر آن اس��ت،
تعریفی که پیوندی ناگسس��تنی ب��ا جنبههای
زمینهگرایی طرح دارد .وی افزود :ش��یوه زندگی
مردمان یک س��رزمین از جمل��ه همین عوامل
تاثیرپذی��ر و تاثیرگ��ذار بر معم��اری آن منطقه
است ،این موضوع با گسترش ارتباطات و تبادل
بیرویه اطالعات ش��کلی مبه��م به خود گرفته؛
ش��اید حلقه گمش��ده زندگی در ای��ران مدرن
بیتوجهی به خاس��تگاه و گذشته این سرزمین
پهناور باش��د .ایران امروز که مدرنیته را بیهیچ
پیشزمینهای به خ��ود راه داد ،درکی از منطق

این ساختار نو نداشت .به گزارش هنرآنالین ،این
هنرمند تصریح کرد :پذیرش کالبد مدرن بدون
در نظر گرفتن ریشههایش زندگی این مردم را با
تغییرات زیادی همراه ساخت .تضاد میان سنت
و تجدد ،فاصله عمیقی بین نیازهای انسان مدرن
و ریش��ههای آرامش در او ایج��اد کرده تا جایی
که تجربه چند هزار س��ال تمدن رو به فراموشی
است.

عنایت بخشی از نبودش در سینما ناراحت نیست

س��یمین بازرجان فیلمنامهنویس و عضو انجمن
فیلمنامهنویس��ان ایران درخصوص غیب طوالنی
خود و همس��رش "عنایت بخشی" گفت :خودتان
خبر داری��د که کیفیت آثار بس��یار پایین آمده و
از طرفی س��ینما در دس��تان جوانان افتاده و کار
برای پیشکس��وتان خیلی کم ش��ده اس��ت .این
فیلمنامهنویسسینماپیشنهاداتبیکیفیترادلیل

اصلی این دوری از هنر دانس��ت و ادامه داد :هر از
چند گاهی پیش��نهاداتی در حوزه سینما و برای
بازی به عنایت بخش��ی میشود که اگر نقشهای
خوب و درشان وی باشد قبول میکند .به گزارش
میزان همسر بازیگر پیشکسوت و نویسنده سینما
در خص��وص اینکه عنایت بخش��ی ای��ن روزها از
ک��مکاریاش گالیه دارد یا ن��ه بیان کرد" :عنایت

المانهای قبلی برایم نش��اندهنده موفقیت نبود
به همین دلیل دو س��ال اس��ت که در سینما هم
ب��ازی نک��ردهام .این کار مانن��د آزمونی برای من
ب��ود تا بتوان��م تصمی��م بگیرم در چ��ه حوزهای
فعالی��ت کنم .این کار بیش��تر از ی��ک تئاتر برای
من؛ نقطه چرخش��ی بود ک��ه در زندگی من رخ
داد و االن از آن بس��یار راضی هس��تم .اینکه یک
گروه تئاتری چند سال تمرین کند و بعد هم چند
س��ال اجرا کند افسانه شده اس��ت در واقع تهوع
از سیس��تم حاضر باعث ش��د که این کار را قبول
کنم .فرهاد مرا صرفا به خاطر اینکه بازیگر سینما
هس��تم به این کار نیاورده در صورتی که خیلی از
تماش��اخانهها حضور یک بازیگر چهره برایشان از
اصلیترین عوامل به نمایش گذاش��تن یک تئاتر
است .نمایش «دستورالعملهای پرواز برای خدمه
و خلبان» از  ۲۴اردیبهشت به مدت  ۶۰دقیقه هر
ش��ب س��اعت  ۲۰:۳۰تا  ۱۱خرداد در پالیز روی
صحنه است.
«مفت آباد»« ،ادیس��ه فضایی»« ،لباس��ی برای
عروس» در س��ینما فرهنگ اکران میش��ود .به
گزارش مهر ،اولین اکران این فیلم امروز یکشنبه
 ۲۳اردیبهشت ماه در س��الن شماره سه سینما
فرهنگ خواهد بود.

فیلمهایی چون «گاو»« ،مسافر»« ،سازدهنی»،
«رقص خ��اک»« ،پرویز»« ،یک اتفاق س��اده»،
«خواب تلخ»« ،همش��هری کین»« ،مستندهای
آق��ای تقوای��ی»« ،تاب��ور»« ،گاوخون��ی»،

بخشی" از کمکاریهای س��الیان اخیر خود اص ً
ال
ناراحت نیست چون بخش��ی از شخصیت باالیی
در س��ینما برخوردار بوده و نمیتواند در هر کاری
بازی کند .وی افزود :در س��ینمایی که امکان کار
در آن وج��ود ن��دارد و فیلمهای مبتذل و ضعیف
ساخته میشود ،نبود امثال "عنایت بخشی" باعث
خوشحالیاست.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی
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

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

سینمای جهان

پگاه آهنگرانی:

آفتاب اقتص�ادی – گروه فرهنگی :نشس��ت
خبری تئاتر «دستورالعملهای پرواز برای خدمه
و خلبان» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد فزونی
روز گذشته  ۲۲اردیبهشتماه در کافه آپآرتمان
با حضور عوامل و بازیگران برگزار ش��د .در ابتدای
این نشس��ت فره��اد فزون��ی کارگ��ردان نمایش
«دس��تورالعملهای پرواز ب��رای خدمه و خلبان»
گفت :همیش��ه یکی از آرزوه��ای من قرار گرفتن
در تئاتر و اجرای تمریناتی درس��ت و طوالنی در
تئاتر بود که بعد از  ۲۰سال توانستم به آن دست
پیدا کنم و آنقدر که تمرینات برایم هیجانانگیز
است خود نمایش نیس��ت .این نویسنده ،طراح و
کارگردان این اثر با تأکید بر اینکه "با اجرای این
تئاتر یکی از آرزوهای من برآورده ش��ده اس��ت"
گفت :اجرای این نمایش که از  ۲۴اردیبهشتماه
آغاز میش��ود ،تمرینهای طوالنی را پش��ت سر
گذاش��ته و با ش��یوهای که فکر میکردم درسته
به ثمر نشس��ته اس��ت .این آرزو از ۱۸سالگی من
که به تنهایی به تماش��ای تئاتری به نام «چیزی
شبیه زندگی» رفته بودم ،شکل گرفت و همانجا
تصمیم گرفتم که تئات��ر کار کنم و اکنون بعد از
 ۲۰سال به این حوزه آمدهام .فزونی با بیان اینکه
"آنچه ما میخواس��تیم اج��را کنیم قصههایی بود
که در طی سالها نوشته شده بودم و از کشفیات
درونیام سرچشمه گرفته" خاطرنشان کرد :حاال
بای��د با وجود گ��روه جدید دوباره متنی نوش��ته
میشد زیرا هنگامی که بازیگری به صحنه میرود
باید تکتک کلمات و جمالت خود را بداند و دروغ
نگفته باش��د .در این تئاتر چند قصه موازی وجود
دارد و یک کش��ف شهود در پروس��ه قصه دنبال

هر بامداد در سراسر ایران

جیم کری با «جرایم واقعی» میآید

فیلم سینمایی «جرایم واقعی» با بازی جیم کری
بازیگر افسانهای سینمای کمدی هالیوود از جمعه
همین هفته اکران بینالمللی خود در سینماهای
آمریکای ش��مالی را آغاز خواهد ک��رد« .جرایم
واقعی» نوش��ته جِ ِرم��ی براک و ب��ه کارگردانی
آوارناس تولید خود را در آمریکا پشت سر گذاشته
و ب��ه زودی  11ماه م��ی 2018اکران بینالمللی
خود در سینماهای آمریکا را آغاز خواهد کرد .این
فیلم در ژانر جنایی ،هیجانانگیز و داستانی بوده و
داستان قاتل حرفهای است که رد پا و سرنخهای
قتل هایش توسط یک نویسنده کشف میشود.

در این فیلم ع�لاوه بر "جیم کری"" ،ش��ارلوت
گینس��بورگ"" ،مارتون ساکس"" ،کتی اوتینن"
و " ِوالد ایوانف" بازی میکنند.

موسیقی

وحید تاج در ارکستر ملی

کنسرت ارکس��تر ملی ایران به رهبری فریدون
ش��هبازیان و خوانندگ��ی وحی��د تاج ب��ا اجرای
قطعات��ی از آلبوم «عطار» در ت��االر وحدت روی
صحن��ه رف��ت« .اُورت��ور آوار» آغازکننده اجرای
ارکستر ملی ایران بود و وحید تاج برای خواندن
قطعه «بهار عاش��ق» اث��ری از روحاهلل خالقی و
ش��عری از فریدون مشیری به روی صحنه آمد تا
اج��را با حضور وی ادامه پیدا کند .پس از اجرای
قطع��ه «خوش��هچین» از آث��ار روحاهلل خالقی و
س��رودهای از کریم فک��ور ،وحید تاج صحنه را با
تشویق مخاطبان ترک کرد تا قطعه «سرود گل»
اثری از حس��ین دهلوی به اج��را در بیاید« .بهار
دلنشین» از آثار معروف روحاهلل خالقی و شعری
از بیژن ترقی انتخاب بعدی ارکس��تر ملی ایران
بود ک��ه با همراهی و صدای وحی��د تاج به اجرا
درآم��د« .دو نغمه بختیاری» از دیگر آثار روحاهلل

خالقی و با شعری از علی بختیاری با صدای وحید
تاج اجرا و بخش نخس��ت اجرا به پایان رسید .به
گزارش فارس ،پ��س از دقایقی آنتراکت قطعات
«ب��ه یاد صب��ا» و «نغمه ترک» از س��اختههای
حس��ین دهلوی توسط ارکس��تر ملی به رهبری
فریدون شهبازیان اجرا شدند و در ادامه با حضور
وحید تاج بر روی استیج ،قطعات «مست مست»،
«دریغ» و «مست» به اجرا درآمدند.

کوتاه از هنر

« پاژ» به روتوش رسید

محم��د علی س��جادی کارگردان س��ینما درباره
آخری��ن وضعی��ت س��اخت «پ��اژ» در گفتگو با
میزان اظهار کرد :نس��خه  117دقیق��های از این
اثر آم��اده ش��ده که هماکن��ون روت��وش نهایی
تدوین آن را برای نمایش در روز  25اردیبهش��ت
همزمان با س��الروز بزرگداش��ت فردوس��ی انجام
میدهیم.

«خندوانه»چهارشنبهمیآید

فصل پنج��م از مجموعه خندوانه ب��ه کارگردانی
و اج��رای رامب��د ج��وان از روز چهارش��نبه (26
اردیبهش��ت ماه) از شبکه نس��یم پخش خواهد
شد .این برنامه فقط سه روز در هفته ،در روزهای
چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه تا ابتدای ماه محرم
پخش میشود .به گزارش ایلنا ،پیش از این قرار بود
سری جدید خنداونه از فروردین ماه پخش شود.

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  731ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  283ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  966/215/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺷﺮﻑﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﺗﻮﭼﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  2ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/10/30ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻰ ﺵ .ﺵ  283ﺕ .ﺕ  1349/06/21ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﻼﻥ
)ﺭﺷﺖ( ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻰ ﺵ .ﺵ  558ﺕ .ﺕ  1363/3/29ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻰ ﺵ .ﺵ  4ﺕ .ﺕ  1351/01/02ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻰ ﺵ .ﺵ  505ﺕ .ﺕ 1358/04/13
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  215ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7696

ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  215ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7684

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  3152ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  24/215/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻬﻨﺎﻡﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  1720ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/12/16ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻠﻬﻰ ﺵ .ﺵ
 3152ﺕ .ﺕ  1345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ )ﺯﻭﺟﻪ(.
 -2ﺭﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎﻡﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  16415ﺕ .ﺕ  1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻬﻨﺎﻡﭘﻮﺭ ﺵ .ﺵ  0014953889ﺕ .ﺕ  1371ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  215ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7692

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  36/215/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺟﺐ ﻫﺮﺳﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  230ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/12/4ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ

ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ

ﺵ .ﺵ  6104ﺕ .ﺕ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ ﺵ .ﺵ

 5038ﺕ .ﺕ  1354ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ ﺵ .ﺵ 5405

ﺕ .ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ ﺵ .ﺵ  8313ﺕ .ﺕ
 1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﮔﻮﺍﺭﻯ ﺵ .ﺵ  731ﺕ .ﺕ 1325

ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻙ ﻫﻤﺴﺮ )ﺯﻭﺝ( ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  4561ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

 57/220/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  4798ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1382/04/19ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ

ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻧﺼﺮﺕﺍﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺵ.

ﺵ  263ﺕ .ﺕ  1313ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺵ .ﺵ  180ﺕ.
ﺕ  1324ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ

ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  220ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7681

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  4017ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  58/220/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  110ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/01/04ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ .ﺵ
 4017ﺕ .ﺕ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ .ﺵ  3918ﺕ.
ﺕ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ .ﺵ  1170ﺕ .ﺕ 1348
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﺤﺎﻣﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ .ﺵ  1023ﺕ .ﺕ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮﻗﻌﻰ ﺵ .ﺵ  1453ﺕ .ﺕ  1332ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻗﻢ ﻫﻤﺴﺮ )ﺯﻭﺟﻪ( ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  220ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7673
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  0012673056ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  1090/220/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻄﺎﺍﻟﻪ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  14ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/10/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ
 0012673056ﺕ .ﺕ  1369ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻭﺩ ﺁﺑﺎﺩ ﺵ .ﺵ 5
ﺕ .ﺕ  1333ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ  861ﺕ .ﺕ 1358
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ  2167ﺕ .ﺕ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺭﻯ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ  51ﺕ .ﺕ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -6ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ  4298ﺕ .ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7 .ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺮﺍﺏ
ﺑﻴﮕﻰ ﺵ .ﺵ  55241ﺕ .ﺕ  1367ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  220ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7668
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/7/29 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ – 453/220/96 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ960455 :
ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  220ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ
ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ – ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻗﻠﻴﭽﻰ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  20/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ،ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ -ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻜﻼﺳﻪ
ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ -ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﻗﻠﻴﭽﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ
 1393/2/10 -348291ﻭ  1393/2/10 -348290ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻘﺎء ﺳﻔﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 307
ﻭ  308ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  11ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  327/500ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻭ  31ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  220ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7676

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  28ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  12ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  42ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/4/20ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  28ﺕ .ﺕ
 1330ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻄﻨﺰ ﺧﺎﻟﺪﺁﺑﺎﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2 .ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺵ .ﺵ  10ﺕ .ﺕ 1321
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻄﻨﺰ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3 .ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  74832ﺕ .ﺕ  1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4 .ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  1663ﺕ .ﺕ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -5 .ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  6931ﺕ .ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -6ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  0012117102ﺕ .ﺕ  1369ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
 -7ﻣﺮﻳﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺵ .ﺵ  11792ﺕ .ﺕ  1359ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  215ﺷﻮﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/7688
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980210300267ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 9609970210301319ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﺍﺩ
ﻓﻼﺣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﻓﻼﺣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻤﺎﻝ – ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﭘﺮﻳﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ – ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ -3
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ – ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺯﺍﺩ
ﻓﻼﺣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻟﻬﻪ ﻓﻼﺣﻴﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﭘﺮﻳﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ  1466099857022ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 94/4/20
ﻭ  14660998571059ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/4/25ﻭ  1466998572045ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/10ﻭ
 1466/9985733031ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/15ﻭ  1466/998574/17ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/20ﻭ
 1466099857554ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/25ﻭ  14660998582062ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/6/10ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/340/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﻀﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﺸﺮﻭﺡ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺴﺮﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  1ﻭ
 2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/340/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻔﺖ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﺸﺮﻭﺡ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﻯ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ
ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
110/7664

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺥ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 970045/181ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/04/17ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻯ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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