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زنگ نقاشی رضا بابک در «سکو»

آفت�اب اقتصادی :عالقهمن��دان به رضا بابک عص��ر جمعه 28
اردیبهش��ت ماه میتوانند با او و آثار کمتر دیده شده این هنرمند
در موسس��ه هنری سکو دیدار کنند .نرگس سلیمانزاده ،نقاش و
مدیر موسسه هنری سکو با اعالم خبر فوق گفت ":سکو به موازات
برگزاری کالسهای هنری و نیز جلسات سخنرانی و ورک شاپهای
تخصصی ،در اندیشه تبدیل شدن به یک پاتوق هنری است؛ سکو
تالش خواهد کرد فرصتهای دورهمی هنرمندان و هنردوستان را
فراهم کند که در این روزگار کمتر ش��اهد آن هستیم ".او افزود":

بر همین اساس نخس��تین برنامه را
با عنوان "زنگ نقاش��ی با رضا بابک"
برپا میکنیم تا هم دوس��تداران این
هنرمند باسابقه از نزدیک با او دیدار
کنن��د و هم گوش��ههایی از هنرهای
کمتر دیده ش��ده او به تماشا درآید ".س��لیمانزاده گفت ":در این
برنامه که رویکرد گرامیداشت یک عمر تالش هنرمندانه استاد رضا
بابک دارد ،حدود س��ی اثر از نقاش��یهای او که در سه دهه اخیر
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خلق کرده ارائه میش��ود اما س��ویه اصلی این سلسله رویداد ادای
احترام و قدرشناس��ی از پیشکسوتان هنر ایران است که عمر خود
را صرف اش��اعه و توسعه هنر کرده اند " .این هنرمند خاطر نشان
کرد ":سکو میاندیشد بهترین گرامیداشت یک هنرمند مواجهه او
با طرفداران و دوستداران آثارش است و این سلسله برنامه فرصت
چنین دورهمیهایی را فراهم میکند" .س��لیمانزاده گفت ":زنگ
نقاش��ی با رضا بابک " س��اعت  19تا  22جمعه  28اردیبهشت در
موسسه هنری سکو برگزار میشود.

نیما هرگز برای نان شب کار نکرد
نیما یکی از مس��تعدترین ،کوشاترین و
درس��تترین هنرمندانی اس��ت که در 50
سال گذش��ته کار کرده اس��ت .او بیهیچ
تقلید و حقهبازی ،خالص و اصیل و خودش
بود .در جهانی که هیچکس در جای خودش
ق��رار ندارد ،یا میتوان نیما پتگر را ندید یا
میتوان او را دید و شیفتهاش شد

کارهای او را بس��یار دوس��ت دارم ،در آنها نوعی
وهم و چالش هست و در عین حال خیلی شخصی
هس��تند و به مد روز نمیخوردند .جنس کار او نه
تنها با خانوادهاش بلکه با آثار  ۵۰س��ال گذش��ته
هم متفاوت بود .ش��اید به همین دلیل اس��ت که
آثار او درس��ت و راحت دریافت نمیشد .او دست
پرقدرتی در طراحی داش��ت اما هیچ وقت به فکر
رنگ و لعاب اضافی در آثارش نبود .آغداشلو افزود:
نیما یکی از مستعدترین ،کوشاترین و درستترین
هنرمندانی است که در  50سال گذشته کار کرده
است .او بیهیچ تقلید و حقهبازی ،خالص و اصیل
و خ��ودش بود .در جهانی ک��ه هیچکس در جای
خودش قرار ندارد ،یا میتوان نیما پتگر را ندید یا

میتوان او را دید و شیفتهاش شد.
بهن��ام کامران��ی هنرمن��د دیگری ک��ه در عرصه
هنرهای تجس��می فعالیت میکند نیز درباره نیما
پتگر گف��ت :صحبت از خانواده پتگر و میراثی که
برای فرهنگ تصویری معاصر گذاش��تند ،صحبت
از اعتالی فرهنگ و دوام هنر اس��ت .نیما پتگر از
آن دسته نقاشانی نبود که با آثارش فخر بفروشد
و آنه��ا را تحمیل کند .اصوال نقاش��ان درونگرا
چنی��ن رس��می دارند و نامی ب��رادر او هم چنین
روش��ی داش��ت .کامرانی افزود :نیما پتگر یکی از
چند طراح برتر تاریخ هنر ما اس��ت .بهرهگیری از
فضای خالی و ترکیببندیهای کامال جس��ورانه
ویژگی آثار اوس��ت .هنر واال همیشه خاصپسند

خشایاراعتمادی:

بازارموسیقیشبیهاسباببازیفروشیاست

خش��ایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ درباره
وضعیت کنس��رتها گفت :برگزاری کنسرت در
اختیار کس��انی است که س��رمایه کالنی دارند،
ب��ا بلی��ت فروشه��ا در ارتباطند و یک س��ری
کنسرتهای کشور را قرق کرده اند .به گزارش
میزان ،وی در همین راستا افزود :من پیشنهادی
از برگزارکنندگان کنس��رت نداش��تهام و خودم
برگزارکننده آثارم بودهام اما در چنین شرایطی
هرگز چنین ریسکی نمیکنم چون نگران مافیای
موس��یقی هستم که ممکن اس��ت در لحظهای
تصمیم بگیرد بلیتها فروخته نشود و کسانی که
اختیاردار گیشه هستند اجازه فروش بلیتها را
ندهند ،در این صورت من متضرر خواهم شد .این
خواننده موسیقی پاپ درباره تبعیض در برگزاری
کنس��رتها اظهار ک��رد :اصول اطالعرس��انی و
انتش��ار قطعات در اختیار عده خاصی است .این
عده خاص بلیت کنس��رتهای خوانندگانی که
بیش��تر مورد پسند عموم هس��تند را در اختیار

مردم ق��رار میدهند و اجراهای بیش��تری را به
آنها اختصاص میدهن��د اما در این میان برخی
ک��ه اجراهای خوب��ی هم دارن��د آنگونه که باید
اطالعرسانی نمیشوند ،به همین دلیل جو حاکم
بر اقتصاد موس��یقی را دوست ندارم؛ مانند یک
مهمانی است که مایل نیستم به آن دعوت شوم.
اعتمادی ادامه داد :در چنین ش��رایطی از لحاظ
اخالقمداری و فضای موجود ش��انیت متناسب
با شخصیت خوانندگانی مانند من وجود ندارد.
بازار موسیقی مانند یک اسباببازیفروشی شده
است؛ کسانی که به موسیقی دید صنعت دارند به
لحاظ ساختار ،متعالی فکر میکنند و معتقد به
محتوای کالم هستند .این دسته از خوانندگان،
عوامل اجرایی و مخاطبان چنین موسیقیهایی
همیشه در حاش��یه قرار دارند .این وضعیت اگر
ادامه یابد به عقیده من آن نوع موس��یقی پاپی
که مورد نظر من بوده اس��ت و در مقطعی به آن
پرداختهام به پایان میرسد.

عالقهمندمباکوئنتینتارانتینوکارکنم

جین فوندا شامگاه دوشنبه همراه مایکل مدسن در
یک تاکشو آنالین در کن شرکت و صحبتهای
متنوعی مطرح کرد .مدسِ ��ن که در چهار فیلم
تارانتینو در طول سالها نقشآفرینی کرده است
از فوندا پرس��ید دوس��ت دارد با کارگردانی مثل
کوئنتی��ن تارانتینو کار کند یا خیر؟ که فوندا در
جواب با تاکید بر چنین آرزویی گفت :نه این که
ب��ا کارگردانی مثل تارانتینو همکاری کنم ،بلکه
دلم میخواهد با خود او همکاری کنم .فوندا در
ادامه از مدس��ن پرس��ید آیا حاضر است او را به
تارانتین��و معرفی کند؟ در این نشس��ت فوندا از
مس��ائلی که پیرامون بازی اوم��ا تورمن در فیلم
«بیل را بکش» مطرح ش��ده بود صحبتی نکرد،
اما مدس��ن به این موض��وع پرداخت و از هاروی
واینستین بهعنوان تهیهکننده فیلمهای تارانتینو
نیز حرف زد .مدس��ن گفت :فکر میکنم خیلی
خوب است که حاال همه نسبت به چنین مسائلی
هشیاری پیدا کردهاند و رفتارهای بد را زیرسبیلی

محمود دولتآبادی :زمان اجرای آواز دشتستانی گریهام گرفت

به رو ش��د و همه به صورت ایستاده به تشویق
این نویس��نده سرش��ناس پرداختن��د .محمود
دولتآبادی دقایقی پس این اجرا درباره حضور
خود در این کنس��رت گفت :متاسفم که قبال به
کنسرت لیان نیامده بودم .دلپسند بود و بسیار
پرهیج��ان .زمان اجرای آواز دشتس��تانی گریه
هم کردم .دشتستانی همیش��ه اشک من را در
میآورد .بیش��تر هیجان و افروخته ش��دن جان
پنهان بود که دست داد و به قول رفقا حالی افتاد
و وقت خوش شد .خالق کلیدر درباره موسیقی
م��ورد عالقه خود نیز گفت :هر هنرمندی که با
دلش روی صحنه حرکت کند ،با صدا و سازش
ب��ه دل من مینش��یند .هرآنچه ک��ه مصنوع

باش��د و از دلی برنخیزد و جایی را تکان ندهد،
طبع��ا من را هم نمیتواند تکان دهد .وی افزود:
محسن شریفیان درباره ادبیات موسیقی صحبت
کرد و اش��ارههایش نش��ان میداد که موسیقی
بدون ادبیات و ادبیات بدون موس��یقی موردی
ن��دارد .من در ادبیات هم در زبان و هم در بیان
با موسیقی کار دارم .هم ه شعر ما موسیقی است
و البته در نثر هم پیش از من بودهاند کسانی که
موس��یقیایی کار میکردهان��د و من به خصوص
بیشتر موسیقیایی کار میکنم .اگرکه این قصهها
نباشد زندگی بیش از این کسلکننده میشود.
دولتآب��ادی ادام��ه داد :هر ش��عری به نحوی
بیان یک قصه اس��ت و من بسیار خرسندم که
امشب اینجا بودم و ممکن بود دیگر پیش نیاید.
همس��رم در انتهای برنامه دستهای مرا محکم
فشرد و گفت بس��یار متشکرم که امشب مرا به
اینجا آوردی و فکر میکنم همین برای محسن
و گروهش کافی اس��ت .به گ��زارش ایرنا ،اوکلو
فرامرزی ،آکا صفوی ،امین س��لیمیان ،مرتضی
پالیزدان ،حمید اکبری ،حسین کاوه خو ،حمزه
مق��دم ،مرت��ی عزی��ززاده و ...نوازندههای گروه
لیان را به سرپرس��تی محسن شریفیان در این
کنسرت تشکیل میدادند.

«مریل استریپ» در «رختشویی»

مریل استریپ هنرپیش��ه دارنده چندین جایزه
بازیگری اس��کار قرار است در فیلم «رختشویی»
به کارگردانی «استیون سودربرگ» ایفای نقش
کن��د« .آنتونیو بان��دراس» و «گ��ری اولدمن»
در ح��ال مذاکره برای ایف��ای نقش در فیلمی با
موضوع تحقیقات پاناما به کارگردانی «اس��تیون
سودربرگ» هستند .هنوز هیچ کمپانی بهعنوان
تولیدکننده این پروژه س��ینمایی اعالم نش��ده
لیکن برخی منابع از همکاری «نتفلیکس» در

این پروژه سینمایی خبر میدهند« .اسکات زی
بارنز» که همکاری مکرر با س��ودربرگ داش��ته،
نویسندگی فیلمنامه را براس��اس کتاب «جهان
محرمانه :درون تحقیقات پاناما در مورد شبکههای
غیرقانونی پول و الیته��ای جهانی» انجام داده
اس��ت .در تحقیقات پاناما ،اسنادی درز کرد که
نشان میدهد چگونه «موساک فونسِ کا» که یک
ی است اجازه میداده که
ش��رکت حقوقی پانامای 
ل و داراییهایی به صورت غیرقانونی در پاناما و
پو 

اس��ت و تص��ور اینکه خی��ل عظیم��ی از مردم از
نقاش��ی لذت ببرند و آن را درک کنند غیر ممکن
اس��ت .هنر نیما هم چنین ویژگیهایی داش��ت.
هنرمندان زیادی تالش کردند پیوندی میان هنر
ش��رق و غرب به وجود آورند و نیما هم به ش��یوه
خودش ای��ن کار را کرد .برای او طراحی به مثابه
یک رس��انه معاصر مطرح میشود و این کمتر در
نقاش��ان مدرن ما دیده شده اس��ت .این هنرمند
درب��اره کتاب آث��ار پتگر گفت :چه خوب اس��ت
خانواده پتگر به این مهم مبادرت کردند و آثار این
هنرمند را جمعآوری کردند .اگر ما گاه احس��اس
بیهویت��ی میکنیم یک دلیل آن کمبود آرش��یو
اس��ت .درباره بس��یاری از هنرمندان گذش��ته ما
منبعی وجود ندارد که بتوان به آن رجوع کرد .اما
این کتاب میراث نیما را در اختیار هنرمندان قرار
میدهد .به گزارش هنرآنالین ،پس از آنکه فرشته
یمینی شریف ،همسر نیما پتگر ،قطعهای ادبی در
وصف نیما قرائت کرد و مراس��م رونمایی از کتاب
توس��ط جمعی از هنرمندان برگزار شد .در پایان
این برنامه هم فیلم کوتاه "کش��ف و ش��هود :نیما
پتگر" ساخته هومن حسینی به نمایش درآمد.

جین فوندا:

شب پرهیاهوی موسیقی بوشهری در تاالر وحدت با حضور خالق ‹کلیدر›

گروه موس��یقی لیان درحالی نخس��تین اجرای
زنده خود در سال جدید را در تاالر وحدت روی
صحنه برد که حضور نویسنده سرشناس معاصر
و خال��ق ُرمان کلیدر «محم��ود دولتآبادی» از
همان ابتدا مورد توجه دوستداران موسیقی قرار
گرفت .محس��ن شریفیان سرپرس��ت این گروه
موسیقی با توضیح ترانهای از دوران فئودالیسم
در بوش��هر ،اجرای این اثر را به این مهمان ویژه
تقدیم کرد و گفت :خوشحالم که باالخره فرصت
دست داد تا من امشب شاهد حضور استاد دولت
آبادی در کنس��رت لیان باش��م و این برای ما و
همینطور مخاطبان ما افتخار بزرگی است .این
گروه دومین اجرای زنده خود را دوش��نبه شب
روی صحنه برد و قطعات شاد بوشهری و حضور
پیشکس��وتی از حوزه جنوب ب��رای انجام رقص
آیینی جنوب و «خیامخوانی» را برای حاضران
اج��را کرد .در انتهای ای��ن برنامه و درحالی که
اعضای لیان همگی برای تش��کر از حاضران در
سالن به مقابل سن آمده و در حال کف زدن به
سبک و س��یاق خود بودند ،به یک باره محمود
دولتآبادی از صندلی خود برخاست و با اجرای
حرکات موزون آیینی جنوب صحنههای جالب
توجهی را خلق کرد که با اس��تقبال حاضران رو
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هنرمندان

رویدادهای هنری

آیدین آغداشلو:

آفت�اب اقتص�ادی – گروه فرهنگی :مراس��م
رونمای��ی از کتاب نیما پتگ��ر نقاش نوگرای ایران
روز دوشنبه  24اردیبهشتماه با حضور جمعی از
هنرمندان در م��وزه هنرهای معاصر تهران برگزار
ش��د .آیدین آغداش��لو طراح و نقاش پیشکسوت
در این مراس��م گفت :امروز جمعیت زیادی اینجا
حضور ندارند و حتما نیما از این موضوع خوشحال
میشود چون دوست داشت اطرافش شلوغ نباشد.
نیما نقاش مورد عالقه من بود ،به خاطر شخصیت،
زندگی ،منش و از همه مهمتر نقاشیهایش .برای
اینکه کسی بتواند نیما را درک کند باید در بافتی
که نیما در آن زندگی و رش��د کرد به او نگاه کند
در غی��ر این صورت آدرس اش��تباهی ب��ه او داده
میش��ود .او ادام��ه داد :نیما در خان��واده هنرمند
معتب��ری به عرصه رس��ید .پدر ،عم��و ،برادرها و
پسرعموی او هنرمند بودند و دغدغهشان هنر بود؛
در نتیجه او نیز از ش��روع کارش با این مقوله انس
گرفت .او دغدغه هنر داش��ت ،در کار خود جدی
بود و فقط برای نان شب کار نکرد .آغداشلو اضافه
ک��رد :تحصیل در ایتالی��ا کار نیما را متحول کرد
و راه��ش را پیدا کرد .او مانند همه همنس�لانش
معلمی کرد و معلم خوبی بود .نیما س��ر پرشوری
داشت و جس��توجوگر بود اما س��رش به خلوت
خودش ب��ود و کمتر به جریان��ات اطرافش توجه
داش��ت .ش��اید کمتوجهی که به او شد بخشی به
دلی��ل انزوا و س��کوت نیما بود اما بخش��ی هم به
دلی��ل ناالیق بودن واس��طهها بود که نتوانس��تند
او را خ��وب معرفی کنند .ای��ن هنرمند ادامه داد:
نیما دورههای کاری مختلف داشت و در هر دوره
کارهای��ی انجام داد که در اوج به پایان رس��یدند.

هر بامداد در سراسر ایران

نیز در سطح جهانی جابهجا شود« .مایکل شوگر»
«الرنس گ ِری» «گریگوری جِ یکابز» «اس��تیون
سودربرگ» و «اسکات بارنز» تهیهکنندگان این
فیلم هستند .به گزارش فارس به نقل از هالیوود
ریپورتر« ،مریل اس��تریپ» همچنان پرکار است
و امس��ال نیز در فیلمهای متعددی ایفای نقش
کرده از جمله در فیلم جدید اس��پیلبرگ به نام
«پست» که استریپ برای بازی در این فیلم نامزد
جایزه اسکار شد.

رد نمیکنن��د و آنها را طبیع��ی نمیبینند و به
خودش��ان نمیگویند «خب او هم نگاهش این
طوری اس��ت دیگه ».ب��ه گزارش مه��ر بازیگر
فیلمهای تارانتینو افزود :هیچوقت انکار نکردم که
از رفتارهای تارانتینو خبر نداشتم ،چون داشتم،
اما آیا راحت اس��ت که زنگ بزنی به یک شبکه
تلویزیونی و بگویی چنین و چنان است؟ در ادامه
این برنامه ،فوندا بر قدرت دوستی زنان تاکید کرد
و گف��ت از فیلم «کلوپ کت��اب» همه جا حرف
خواهد زد و دربارهاش بحث میکند .این فیلم با
بازی دایان کیتون ،کاندیس برگن و مری استین
بورگن همراه جین فوندا س��اخته میش��ود .در
نشست دیشب جین فوندا گفت قرارداد بازی در
این فیلم را امضا کرد زیرا درباره قدرت خواهری
است .وی افزود :میخواستم این زنان را بشناسم
چون هرگز با هیچ یک از آنها در یک فیلم نبودم.
وی افزود :بدون دوستی با زنان دیگر چه برایمان
باقی میماند؟

علی نصیریان:

«مارگو کیدر» درگذشت

مارگو کیدر بازیگری که س��ال  ۱۹۷۸با بازی
در فیلم «س��وپرمن» به شهرت رسید ،در ۶۹
سالگی از دنیا رفت .کیدر در فیلم «سوپرمن»
نقش مقابل کریستوفر ریو را بازی میکرد .او
پس از آن نیز در سه دنباله فیلم «سوپرمن»
جلو دوربین رفت .این بازیگر در کانادا به دنیا
آم��د و کار بازیگ��ری را از دهه  ۶۰میالدی با
بازی در س��ریالهای تلویزیونی آغاز کرد .به
گ��زارش خبرآنالین ،از دیگر آثار س��ینمایی
کیدر میتوان به «وحش��ت در آمیتیویل» و
«کریسمس سیاه » اشاره کرد.

«گسل »۲به قسمت  ۶رسید

پ��س از پای��ان پخش س��ریال «گس��ل» به
کارگردان��ی علیرضا بذرافش��ان پیش��نهادی
مبنی بر تولید ادامه این س��ریال ارائه ش��د و
بر همین اس��اس و بع��د از تصویب فیلمنامه،
به تازگی نگارش س��ریال توس��ط بذرافشان
که خ��ود کارگردانی را نیز به عهده دارد آغاز
شده است .تاکنون  6قس��مت از این سریال
به نگارش درآمده است .فصل اول این سریال
درباره یک معاون وزیر بود و س��ام درخشانی
نق��ش بادیگارد این ش��خصیت سیاس��ی را
ب��ازی میکرد که داس��تان ح��ول محور وی
میچرخید .ب��ه گزارش فارس ،فصل اول این
سریال سال گذشته از شبکه یک سیما پخش
شد که با انتقادهای بسیاری نیز روبهرو شد.

درخشنده«ماهشرف»میسازد

مرکز سیمای استانهای صداوسیما ساخت
چندین س��ریال درباره مفاخر و فرهیختگان
اس��تانها و مناط��ق مختلف کش��ور را در
دس��تور کار دارد که با کارگردانان مختلفی
نیز در این زمینه رایزنی میکند .به گزارش
گروه برنا؛ از جمله س��ریالهایی که در حال
حاضر درب��اره س��اخت آن مذاکراتی انجام
ش��ده اس��ت مجموع��های درباره مس��توره
اردالن ش��اعر کردستانی اهل سنندج است.
پوران درخشنده قصد دارد این سریال را در
 ۲۶قس��مت بس��ازد و مطالعات و تحقیقات
خود را هم در این زمینه ش��روع کرده است.
ماه ش��رف خانم قادری مش��هور به مستوره
اردالن ش��اعر ،نویس��نده و تاریخن��گار کرد
ایرانی است.

برای سینما هر کاری میکنم

در فاصله حدود چهار م��اه مانده تا برگزاری
جش��ن خانه س��ینما ،علی نصیری��ان بازیگر
پیشکس��وت تئات��ر ،س��ینما و تلویزی��ون از
سوی هیئت رئیس��ه بیستمین جشن بزرگ
س��ینمای ایران بهعنوان رئیس این جش��ن
انتخاب و معرفی ش��د .این بازیگر با اشاره به
اینکه هنوز در جلسهای در این رابطه شرکت
نکرده و از جزئیات ،خبر چندانی ندارد ،گفت:
فعال بحث و گفتوگویی نداش��تهایم و فقط
میدانم داوران قضاوت خود را انجام میدهند
و جش��ن به صورت آکادم��ی کارهای خود را
پی��ش میبرد ،اما من هم هرکاری از دس��تم
برآید برای س��ینمای ایران انج��ام میدهم.
نصیری��ان درباره حضور خ��ود در این رویداد
بهعنوان یکی از بزرگان س��ینما افزود :وجود
وح��دت و یکپارچگی میان جمع��ی که کار
هنری میکنند از هر چیزی مهمتر اس��ت و
من امیدوارم شاهد این اتفاق باشیم؛ هرچند
اختالف نظر و عقیده اشکالی ندارد اما انسجام
میان هنرمن��دان نباید از میان برود و در این
راستا از انجام هیچ کاری دریغ نمیکنم.

کوتاه از هنر

«زمانی دیگر» در شیراز

نشست نقدوبررس��ی فیلم «زمانی دیگر» به
کارگردانی ناهید حسنزاده امروز چهارشنبه
۲۶اردیبهشت در شیراز برگزار میشود .این
فیل��م روایتگر زندگی مردمانی اس��ت که در
شرایط دشوار و ناخواستهای گرفتار شده و در
جستجوی رهایی هستند.در «زمانی دیگر»
مجید پتکی ،یاسمن نصرتی ،شقایق کمندی،
فریبا خادمی و عصمت رضاپور به ایفای نقش
میپردازند.

«خلسه در کویر» روی صحنه

نمای��ش «خلس��ه در کوی��ر» در بس��تری
از موس��یقی و اش��عار موالن��ا و ب��ا همراهی
حرکات نمایش��ی که روایتگر دی��دار موالنا و
ش��مس در محیطی کویری اس��ت به صحنه
میرود.
این اثر نمایشی به کارگردانی علی عمرانی با
استفاده از عناصر محیطی همچون پنجرهای
قدیم��ی ،حوض آب ،پش��ت بامهای گنبدی
شکل و سازهای کوبهای فضایی عارفانه را به
تصویر میکش��د .به گزارش مهر ،این نمایش
بالغ بر  ۱۸بازیگر دارد که اردیبهشت و خرداد
و در ایام ماه مبارک رمضان در خانه بومگردی
عمو مش رضا واقع در کویر آباد ورامین اجرا
خواهد شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  930924/4ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻭﺭﺩﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺭﺳﻼﻥ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻧﺠﺎﺭﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻭ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻭ ﺍﻳﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  1100ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﻇﺮﻑ
 10ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺮﻧﻰ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

110/8389

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ  -1ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺻﻼﻥ ﭘﻮﺭ  -2ﺍﻳﺮﺝ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻣﻘﺪﻡ  -3ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺪﺍﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1249ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960738/4ﺷﻌﺒﻪ  4ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ
 346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/8386

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﺭﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﻼ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981010100124ﺷﻌﺒﻪ  51ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/4ﺳﺎﻋﺖ 18ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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.

110/8384

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  51ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980000400721ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970000401598ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻴﺬﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﺭﻭﺯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺁﺑﻰ ﺑﻴﮕﻠﻮ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻯ ﻻﺭ ﻧﻜﻮﭘﺮﻭﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻫﺎ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻟﻒ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﺭﻭﺯﻣﺤﻤﺪﻯ ﺁﺑﻰ ﺑﻴﮕﻠـﻮ  -2ﺧﺎﻧـﻢ
ﺁﻯ ﻻﺭ ﻧﻜﻮﭘﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  7ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  181149ﻭ  288890ﻭ  288895ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  6ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻔﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﺭﻭﺯﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  181149ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  307ﻭ  402ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  300/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  6ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  288890ﺍﻟﻰ  288895ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﺭﻭﺯﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  181149ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/6/25ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺏ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2995ﻣﻮﺭﺥ  96/7/19ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ
ﻣﺎﺩﻩ  107ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺝ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  108ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/8380

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ  /96ﺍﺟﺮﺍ  962415 /ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  148ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻏﻔﺎﺭﭘﻮﺭ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  813/520/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/2/15
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻏﻔﺎﺭﭘﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/12/21ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻳﻮﻡ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ  39/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺍﻻﺩﺍء ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4678/48090ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻴﺎﻧﺸﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻢ ﭘﻼﻙ  5ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  137/23ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  48090ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4678ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻣﻠﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻭ  7ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﻴﻠﻮﺕ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺁﺟﺮﻧﻤﺎ ﻭ ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ )ﻫﻤﻜﻒ( ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﻠﻪ ﻭ ﭘﺎﮔﺮﺩﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﻛﻪ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﮔﭻ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ
ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ  MDFﻭ ﻛﻒ ﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻓﺎژ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/21ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﻭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ  ،ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ  ،ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
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