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قصد دارم یک سریال تلویزیونی را کارگردانی کنم

شهره لرستانی بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون درخصوص آخرین
مراحل ساخت نخستین فیلم سینمایی خود گفت :نمیدانم چرا همه
چیز طوالنی شده است .متوجه نمیشوم که چرا روند دریافت پروانه
ساخت فیلم من باید تا امروز طول بکشد .حاال هم که تعطیالت است
و مش��خص نیست باالخره چه زمانی به کار من رسیدگی میکنند.
وی در همین راس��تا اف��زود :روند دریافت پروانه س��اخت فیلم من
ب��ه دیروز یا یک هفته پیش بر نمیگردد .من ماه هاس��ت به دنبال
دریافت پروانه س��اخت هستم اما دوستان انگار نمیخواهند زیاد به

من توجه کنند .بازیگر فیلم اخراجیها
با اش��اره به روند سخت ساخت فیلم
س��ینمایی خود اضافه کرد :مشکالت
زیادی وجود دارد که باید برای ساخت
فیلمم با آنها مبارزه کنم .از جمله این
مشکالت عالوه بر مشکل پروانه ساخت مشکالت مالی است که باید
برای شروع آنها را نیز پشت سر بگذارم .بازیگر سریال "سه در چهار"
در مورد فعالیتهای خود در عرصه بازیگری اضافه کرد :خوشبختانه

فرهنگی

این روزها در عرص��ه بازیگری فعالیت زیادی دارم و هماکنون فیلم
«خجالت نکش» را روی پرده سینما دارم .از سویی فیلم "خماری"
به کارگردانی "محمدحس��ین لطیفی" نیز از جمله آثاری است که
در نوبت اکران دارم .به گزارش میزان ،لرس��تانی درباره ادامه فعالیت
خود در تلویزیون خاطرنش��ان ک��رد :مدت هاس��ت از بازیگری در
عرصه تلویزیون دور ش��ده ام .البته دلیل این دوری من قصدم برای
کارگردانی در تلویزیون است .طرحهای زیادی را برای کارگردانی به
تلویزیون دادهام و اگر تایید شود میخواهم در تلویزیون سریال بسازم.

چهارسو در انتظار «مرگ پنگوئن»

دارد و انصاف��ا آقای چرمش��یر بازخوان��ی متفاوتی
روی این متن انجام داده اس��ت .امیدوارم بتوانیم به
زودی تمریناتمان را آغاز کرده و در س��الن چهارسو
مجموعه تئاترش��هر آن را به صحن��ه آوریم .اکنون
در حال مذاکره با بازیگران و عوامل نمایش هستیم که
ظرف یک یا دو هفته آینده وضعیت روش��ن خواهد

شد و اسامی را اعالم میکنیم .دهکردی با بیان اینکه
تمام سعیمان بر این است جشنواره تئاتر امید را در
الهیجان گسترش دهیم ،عنوان کرد :در نظر داریم
که شهر الهیجان را پایگاه جشنواره تئاتر امید کنیم
و زیرساختهایی ایجاد شود تا مقر این جشنواره در
ش��هر الهیجان باشد و مانند آخرین دوره به صورت

«الزانیا» آماده شد

فیلم سینمایی «الزانیا» به
تهیهکنندگی احمد احمدی
و کارگردانی حسین قناعت
آماده نمایش شد تا اکرانش
را ط��ی هفتههای آینده در
سینماها آغاز کند.
بهزاد خورش��یدی طراحی
پوس��تر و مواد تبلیغی این
فیل��م را ب��ر عه��ده دارد و
امیر ش��یبان خاقانی به تازگی ساخت آنونس
و تیزرهای این فیلم را آغاز کرده است،فیلمی
که گفته میش��ود برای اکران عیدفطر آماده

آل��ن اونیل بازیگر س��ریال
«پس��ران آنارش��ی» ی��ا
«پس��ران آش��وب» م��رده
پی��دا ش��د .آل��ن اونیل در
ای��ن س��ریال آمریکایی در
نق��ش «هیو» ب��ازی کرده
ب��ود .جس��د ای��ن بازیگر
 ۴۷س��اله در آپارتمان وی
در لسآنجل��س پیدا ش��د.
این بازیگر متولد ایرلند از مش��کالت قلبی رنج
میبرد و در عین حال بسیار سیگار میکشید و
مش��کالت اعتیاد به الکل نیز داشت .به گزارش

یکی از آثار فرامرز پیالرام در حراج تهران چکش میخورد

حراج بونامز لندن ،سومین اثر پرفروش بود .آثار
پدرم تاکن��ون در  ۶۶حراج بینالمللی و داخلی
از جمله بونامز ،ساتبیز و کریستیز شرکت داده
ش��ده و همیش��ه جزو گرانترین آث��ار فروخته
شده بوده اس��ت .فرامرز پیالرام هنرمند نقاش،
خوشنویس و از پیشگامان مکتب سقاخانه ایران
بود و در آثارش همواره در پی به تصویر کشیدن
نماده��ای اصیل ایرانی بود .در کارهای اولیهاش
ُمهرهای��ی را ک��ه در قدیم به ج��ای امضا از آن

دوشس ملفی در لندن به قتل میرسد

«دوش��س ملفی» نوش��ته جان وبس��تر نمایشنامهای اس��ت که براساس
رویدادی واقعی نوش��ته شده است .این نمایش��نامه براساس اتفاقاتی که
برای جووانا دی آرگونا نگاش��ته ش��ده اس��ت؛ دوشس��ی که برادرانش به
دلیل ازدواج پنهان��ی ،او را به قتل
میرس��انند« .دوش��س ملف��ی»
این روزها توس��ط کمپان��ی رویال
شکسپیر و با کارگردانی ماریا آبرگ
که کارگردان��ی آثاری چون «دکتر
فاستوس» و «شیطان سفید» را در
کارنامه کاری خود دارد ،در تئاتر «س��وآن» استراتفورد لندن روی صحنه
اس��ت و تا سوم ماه آگوس��ت ( ۱۲مرداد) به اجرای خود ادامه میدهد .به
گزارش ایس��کانیوز از کمپانی رویال شکسپیر ،مایشنامه «دوشس ملفی»
که متعلق به قرن هفدهم انگلس��تان اس��ت ،به شیوهای مدرن و با حضور
بازیگران تئاتر کمپانی رویال شکسپیر اجرا میشود.

استفاده میکردند ،بزرگنمایی کرد و زمینهای
کتیبهگون��ه ب��ه وج��ود آورد و در آن نمادهای
مذهبی ،مانند َعلَم و پنجه را با اشکال هندسی
درآمیخ��ت .وی ب��ا عالقه و توجه ب��ه هنرهای
س�� ّنتی ایرانی ،نظیر کاش��یکاری و در مس��یر
یافتن راههای ن��و برای ترکیببندیهای جدید
و دریاف��ت این مطلب که خط فارس��ی ،به ویژه
نستعلیق ،در تلفیق با نقاشی ویژگی ممتازی به
تابلوها میبخشد ،به آموختن خطاطی در انجمن
خوشنویس��ان پرداخت و مدتی در آنجا تدریس
ک��رد .از آن پس ،خط دس��تمایه اصلی آثار او
ش��د و از این رو از این هنرمند بهعنوان یکی از
پیش��گامان نقاشی خط در ایران یاد میشود .به
گزارش مهر ،آث��ار فرامرز پیالرام در بزرگترین
موزهه��ای ایران و جهان از جمله موزه هنرهای
معاصر تهران ،موزه هنره��ای مدرن نیویورک،
موزه متروپولیتن نیویورک ،بانک پاس��ارگاد و...
نگهداری میشود.

گریم عجیب تراولتا در «مووس»

«ج��ان تراولت��ا» بازیگر مطرح س��ینمای هالیوود که در ایران بیش��تر به
خاطر بازی در فیلم "تغییر چهره" مش��هور است این بار در فیلمی اکشن
و هیج��انآور به ایفای نقش پرداخته اس��ت .این فیلم درباره یک س��تاره
دنیای بازیگری اس��ت ک��ه بعد از
ب��ازی ناموفق در ی��ک فیلم همه
چیز زندگی خود را از دس��ت داده
و تبدیل به انسانی بازنده میشود.
از نکات جالب توجه این فیلم گریم
جالب توجه جان تراولتا است .وی
در این فیلم نقش اصلی را بر عهده داش��ته است .تراولتا این رزوها نسبت
به س��ال گذش��ته پرکارتر بوده و در چهار فیلم س��ینمایی به ایفای نقش
پرداخته است .دیو بکرمن و فرد دارست فیلمنامهنویسی این اثر سینمایی
را برعهده داش��ته و عالوه بر فیلمنامهنویس��ی کارگردانی آن را نیز انجام
داده است.

رسول بخش زنگشاهی بستری شد

اس��تاد پهلوان رس��ول بخش زنگشاهی
– هنرمن��د پیشکس��وت موس��یقی
بلوچس��تان – به دلیل س��کته مغزی در
بخش مغز و اعصاب بیمارس��تان زاهدان
بستری ش��د .ندیم زنگشاهی -فرزند این
هنرمند -گفت :پدرم چند روز اس��ت که
سکته کرده ،یک طرف بدنش از کار افتاده و در
بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام علی (ع)
زاهدان بس��تری اس��ت .او ادامه داد :یک
پای پدرم که به دلیل دیابت قطع ش��ده
بود .پای دیگرش هم مدتی اس��ت که ورم کرده
اس��ت .پس��ر این هنرمند همچنی��ن بیان کرد:
حدود پنج ماه است که مستمری پدرم که مبلغ
آن  ۱۲۰هزار تومان است ،پرداخت نشده است.
استاد زنگشاهی ساز قیچک را از  ۱۴سالگی در

دس��ت گرفته و نواختن این ساز را از پدرش یاد
گرفته است و حدود  ۶۱سال است که مینوازد.
نواختن ساز در خانواده او به هشت نسل میرسد.
این هنرمند  ۲۲فرزند و سه همسر دارد که ندیم
و س��هیل تنها فرزندانش هستند که نواختن را

رمان «مرگ و پنگوئن» به بخشی از تاریخ
دهه نود در اکراین و روسیه میپردازد .این
اثر فض��ای خاص و متفاوت��ی دارد و انصافا
آقای چرمش��یر بازخوانی متفاوتی روی این
متن انجام داده اس��ت .امی��دوارم بتوانیم به
زودی تمریناتمان را آغاز کرده و در س��الن
چهارسو مجموعه تئاترشهر آن را به صحنه
آوریم .اکنون در حال مذاکره با بازیگران و
عوامل نمایش هس��تیم که ظرف یک یا دو
هفته آینده وضعیت روش��ن خواهد ش��د و
اسامی را اعالم میکنیم
ملی برگزار ش��ود .او ضمن اشاره به اینکه هدف من
این است که با همان رویکرد گذشته این جشنواره
برگزار شود ،اظهار داشت :دوره پیشین جشنواره تئاتر
امید در مدل و شکلی بسیار ساده و آسان برگزار شد
و از طریق جذب توانمندیهای دانش��جویی کارها
به صورت س��هل انجام شد و امکان اجرای راحت و
دیده شدن آثار به سادگی فراهم بود .فلسفه برگزاری
جشنواره امید بر این اساس بوده است و امیدوارم که
در آینده نیز اینگونه باش��د .در صورتی که به شکل
گذش��ته امکان برگزاری آن باش��د این راه را ادامه
خواهی��م داد در غیر این صورت ترجیح میدهم به
خوابش ادامه دهد تا در ش��رایطی مناسب و درشأن
و منزلت خودش برگزار شود .به گزارش هنرآنالین،
پیام دهکردی در پایان صحبتهایش گفت :در حال
برنامهریزی برای تولید چند کتاب صوتی هستم که
امیدوارم به زودی امور مربوط به آن انجام شود.

«آلن اونیل» درگذشت

میشود.
«الزانی��ا» ی��ک کمدی
پربازیگ��ر اس��ت و گفته
میش��ود؛ جواد رضویان
پس از گذش��ت س��الها
دوری از س��ینما با نقش
ت��ازه و متفاوت��ی در این
فیل��م کم��دی حض��ور
دارد.
به گزارش ایسنا ،در خالصه داستان این فیلم
آمده :تو کفتم!...کف!...می فهمی؟ تا نخورمت
ولت نمیکنم!

به گزارش مهر ،یکی از آثار نقاش��یخط فرامرز
پیالرام هنرمند نقاش و خوش��نویس در نهمین
ح��راج تهران ک��ه تیرماه  ۹۷برگزار میش��ود،
ش��رکت داده خواهد ش��د .علی پیالرام ،فرزند
فرام��رز پیالرام درباره این اثر گفت :صاحب این
اثر نقاشیخط یک مجموعهدار هنری است که
آن را در حراج تهران شرکت خواهد داد .برآورد
قیمت این تابلوی نقاشیخط که اندازه آن ۱۰۰
در  ۷۰اس��ت و در سال  ۱۳۴۸خلق شده است،
بی��ن  ۲۵۰تا  ۳۵۰میلیون تومان اس��ت .وی با
بیان اینکه این دومی��ن حضور زنده یاد پیالرام
در ح��راج ته��ران خواهد بود ،توضی��ح داد :دو
اثر نقاش��یخط فرامرز پیالرام ،بدون عنوان و با
متریال رنگ روغن روی بوم و اکریلیک و مرکب
روی ب��وم در اولین حراج ته��ران (خرداد )۹۱
حضور داشت که با قیمتهای  ۳۰و  ۴۶میلیون
تومان به فروش رسید .فرزند زندهیاد پیالرام در
پایان گفت :سال گذش��ته یکی از آثار پدرم در
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هنرمندان

پیام دهکردی به تئاترشهر میآید

پیام دهکردی که اکنون مش��غول بازی در نمایش
«ابلوموف» به کارگردانی سیاوش بهادری راد است
درباره برنامههای کاری ک��ه پس از ایفای نقش در
این نمایش دارد گفت :بخش��ی از فعالیتهای من
ادامه کار در موسس��ه تئاتر امید در الهیجان است
و کارهایی که برای این گروه تئاتر برنامهریزی شده
است و بخش دیگری انجام امور دانشجویی است که
به اتفاق دانش��جویان الهیجان در حال پیگیری آن
هستیم .او با اعالم این خبر که قصد اجرای نمایشی
در مجموع��ه تئاترش��هر را دارد ،اف��زود :قصد دارم
نمایشی را اواخر تابستان در تئاترشهر به صحنه آورم.
این نمایشنامه اقتباس و بازخوانی محمد چرمشیر
از رمان «مرگ و پنگوئن» اثر آندره کورکوف است.
این رمان اثر مطرحی است که در ایران نیز چندین
بار چاپ ش��ده است .این اثر نمایش��ی با بازخوانی
محمد چرمش��یر کار بس��یار تازه و درخشانی شده
اس��ت که چند ماهی است مش��غول کار روی این
متن هس��تم و قرار است به کارگردانی من در سالن
چهارسو مجموعه تئاترش��هر اجرا شود .این مدرس
و بازیگ��ر تئاتر در ادامه اضافه ک��رد :رمان «مرگ و
پنگوئن» به بخش��ی از تاریخ دهه نود در اوکراین و
روس��یه میپردازد .این اثر فضای خاص و متفاوتی
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هر بامداد در سراسر ایران

از پدرش��ان یاد گرفتهاند .رسول بخش
زنگش��اهی پیش از این به ایس��نا گفته
بود :در فرانس��ه ،س��وئد ،بلژیک ،آلمان،
س��وئیس و ایتالیا اجراهایی داش��تم و
دانش��گاه پاری��س نیز م��درک دکتری
افتخ��اری به من داده اس��ت .در س��ال
 ۱۹۹۸میالدی حتی پیش��نهاد کردند
که همراه اعضای خانوادهام به فرانس��ه
مهاجرت کنم ،اما چون هیچ کجا ،ایران
نمیشود و از طرفی چون فرهنگ ما با
کش��ورهای دیگر متفاوت است ،نپذیرفتم .البته
زمانی که فرانس��ویها این پیش��نهاد را به من
دادن��د ،هنر در کش��ور ما ارزش داش��ت .از این
هنرمند پیشکسوت در س��یودومین جشنواره
موسیقی فجر نیز تجلیل شد.

مهر ،اونیل در فصل  ۶و ۷
سریال «پس��ران آنارشی»
نقشآفرینی ک��رد ،اما کار
حرف��های او از دهه ۱۹۹۰
ش��روع ش��ده ب��ود .وی از
بازیگ��ران دائمی س��ریال
درام « »Fair Cityنی��ز
ب��ود که از س��ال  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۱۲پخش میشد و در
س��ریالهای متعددی بازی کرده بود .وی قرار
بود در فیلم ترسناک «چارلی زندگی میکند»
جلو دوربین برود.

مصدومیت امیر کربالییزاده بر اثر تصادف شدید

در حال��ی برنامه زنده و ترکیبی
«کوچه بهار» هر ش��ب س��اعت
 3بام��داد به م��دت  70دقیقه
با اج��رای امیر کربالی��یزاده و
رامتین چیتس��ازان در فضای
با نش��اط معنوی سحر در منزل
تاریخی ش��هید م��درس (محله
سرچش��مه) به روی آنتن شبکه
امید میرود که روحاهلل عبداللهی
رواب��ط عموم��ی این ش��بکه به
تسنیم اعالم کرد که چند شب
پایانی ای��ن برنامه با یک مجری
کار خود را ادام��ه میدهد .چرا
که در سحرگاه شب بیستویکم
ماه مبارک رمضان امیر کربالییزاده پس از اتمام
تصویربرداری در راه منزل با یک اتوبوس،تصادف
ش��دیدی داش��ت .به گفته عبداللهی او در حال
حاض��ر از ناحیه لگن آس��یب جدی دی��ده و در
بیمارس��تان آتیه بستری اس��ت .برنامه «کوچه
بهار» در این روزهای پایانی با یک مجری به کار
خودش ادامه میدهد .از سوی دیگر این بازیگر با
انتشار عکس و پس��تی از خودش از این تصادف
ش��دید خبر داد .کمدین محب��وب خندوانه به
تازگی تصویری از سر شکسته خود در اینستاگرام
منتش��ر کرد و نوش��ت" :باالخره پراید انتقامش
رو ازم گرفت .س��وار اس��نپ بودم راننده اس��نپ

سینمای ایران

 110/20499ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9709970241300052ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎﺩﻩ 346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺩﻭﺳﺖ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺒﻮﻱ ﺭﺿﻮﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960729ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻱ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

110/20497

جایزه برای «ائو/خانه»

مراس��م اه��دای جوای��ز بزرگترین جش��نواره
بینالمللی هنری کشور رومانی بامداد یکشنبه
در تئاتر ملی قرن نوزدهمی ش��هر کلوژ برگزار
ش��د .این جش��نواره امس��ال روی ارائ��ه دادن
پرس��پکتیوهایی تازه و آث��اری متفاوت در چند
بخ��ش مختلف تمرک��ز کرد .فیل��م «ائو/خانه»
اولین س��اخته بلن��د اصغر یوس��فینژاد موفق
ش��د جایزه هیئت داوران این جش��نواره را در
همراهی با فیلم درام خانوادگی «داس��ی که به
س��نگ خورد» س��اخته آنا کروگلووا و محصول
مشترک روسیه ،بالروس و آلمان ،دریافت کند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﻬﺎ -ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﺠﻔﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﻬﺎ -ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241300043ﺷﻌﺒﻪ 116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/4ﺳﺎﻋﺖ 12
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/20498

خودش رد ش��د من موندم
و اتوبوس و ایربکی که اصال
وجود نداشت.نگران نیستم،
چ��ون ایم��ان دارم با دعای
شما خیلی زود دوباره سراپا
میش��م .قابل توجه اونهایی
که االن میگن آخی یه مدت
تو خندوانه نبینمش هم باید
عرض کنم چندتا استندآپ
ضبط شده دارم تا اونا پخش
بشه برمی گردم ایشاال .برای
همه مریضهای دنیا دعا کنید
واقعا س��خته دوستتون دارم
وبرای شماست که زنده ام.
براس��اس این گزارش ،امیر کربالییزاده را شاید
خیلیها اولینبار بر روی صحنه استندآپ کمدی
"خندوانه" یا در س��ریال قرعه و معمایش��اه ،اما
هنرمندان تئاتری او را بارها و بارها در صحنههای
نمایش دیدهاند .او در س��الهای  78و  79برنده
دیپلم افتخار بازیگری اول در جشنواره سراسری
تئاتر دانش��جویی مراکز عالی سراسر کشور شد.
کربالییزاده در س��ال  77با حضور در نمایش ”
تل��خ بازی قمر در عقرب ” به کارگردانی ش��هره
لرس��تانی وارد مجموعه تئاتر شهر شد و درسال
 1391ب��ا حضور در فیلم روز روش��ن حس��ین
شهابی به سینمای ایران معرفی شد.

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻬﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﺭ ﺳﻤﻲ
ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980241300177
ﺷﻌﺒﻪ 116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/21ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺻﺎﻧﻠﻮ -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮ -ﺯﻫﺮﺍ
ﺩﺍﻭﺩﻱ -ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ -ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻓﺮﻧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺑﻬﺎﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻭ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺻﺎﻧﻠﻮ -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮ -ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺍﻭﺩﻱ -ﻗﺎﺳﻢ
ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ -ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻓﺮﻧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241300065ﺷﻌﺒﻪ 116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/6/18
ﺳﺎﻋﺖ 10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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در ای��ن دوره از جش��نواره ترانس��یلوانیا جایزه
بهترین کارگردانی به هلینور پالماسون به خاطر
فیلم ایس��لندی-دانمارکی «برادران زمستان»
تعل��ق گرفت .جای��زه تماش��اگران جش��نواره
ترانس��یلوانیا نیز به تریلر پلیس��ی «گناهکار»
ساخته گوستاو مولر داده شد و جایزه فیپرشی
هم به فیل��م علمیتخیلی اتریش��ی «راهنمای
زندگ��ی» س��اخته روث مدر تعل��ق گرفت .به
گزارش هنروتجربه ،جای��زه بهترین فیلم کوتاه
ب��ه «هدیه کریس��مس» اثر بوگدان مورس��انو
رسید.

ﺁﮔﻬﻲ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻪ ﺍﺭﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﺍﻝ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 274/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ  191 -10144811ﻣﻮﺭﺥ
 96/1/28ﻭ  902003-916764ﻣﻮﺭﺥ  93/4/14ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺧﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻱ ﺑﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻜﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻒ ﺗﺠﺮﻳﺪﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ 519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 1301ﻭ  1257ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ
ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ76/3/10
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺼﻮﺏ 77/11/17ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 274/000/000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺒﻠﻎ 9/020/000ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭼﻜﻬﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻋﻼﻣﻲ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/20492

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  154ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982163500174ﺷﻌﺒﻪ 13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970221301765ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ
ﺍﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 96/8/10 -845ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ 13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -845
 96/8/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  210ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭﺭﺍﻛﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  594-25ﺱ 77ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻳﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺗﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 219-10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺩﻩ  358ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

/20490ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪﺯﺍﺩﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺰﺗﻲ ﺑﺎﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982160300999ﺷﻌﺒﻪ  38ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/5/8
ﺳﺎﻋﺖ 9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/20488

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  38ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

