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

اگر بازیگر توانایی داشته باشد دیده میشود
کیهان ملکی بازیگر س��ینما و تلویزیون درباره نقشفروش��ی در
س��ینما ،اظهار داشت :ش��ایعاتی دراین باره شنیدم اما هیچ وقت
نتوانس��تم دقیق از این موضوع مطلع شوم و تأییدش کنم .حتما
ع��دهای در همه صن��وف وجود دارند که از میانبرهایی اس��تفاده
میکنن��د ک��ه برخی مواق��ع نتیج��ه میگیرند و برخ��ی مواقع
نمیگیرند .این بازیگر سینما افزود :شاید برخی با استفاده از پول
و بیزین��س بتوانند کمبود بودجه تولید فیلمها را تأمین کنند اما
بعید میدانم کس��ی اص ً
ال توانایی بازیگر نداش��ته باشد و با صرف

روابط یا خرید نقش ماندگار ش��ود.
این بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون
ادامه داد :به نظر میرس��د برای این
حرفه یک پروپاگان��دای مطبوعاتی
نیاز است که من هم اهل این موضوع
نبودم .ملکی با اشاره به نحوه انتخاب فیلم هایش با توجه به آثار
زیادی که در س��ینما و تلویزیون دارد ،گفت :چون اهل حاش��یه
نبودهام هر چند بیش از 60اثری سینمایی ،تلویزیونی و تئاتر دارم

فرهنگی

اما کمتر دیده شده ام .وی با اشاره به حضور بازیگران باکیفیت در
سینما و تلویزیون ایران ،افزود :با وجود حضور این بازیگران مطرح
نمیدانم چرا برخی تبدیل ش��دهاند به سوپراس��تارهای مملکت.
بنابراین به نظر میرس��د یک جایی و طیفی وجود دارد که افراد
را اولویتبن��دی میکند .به گزارش ایس��کانیوز ،بازیگر س��ریال
«روز گار جوانی» ادامه داد :دنبال این نیستم که در گروه یا دارو
دسته خاصی قرار بگیرم همیشه فکر میکردم اگر بازیگر توانایی
و پتانسیل داشته باشد دیده میشود.

واکاوی آفتاب اقتصادی از سریال بچه مهندس

خانه خورشید؛ تکهای از بهشت

آفت�اب اقتص�ادی– علیرضا تاری�وردی« :بچه
مهن��دس» ،روایت��ی لطی��ف و ش��اعرانه از غمها و
ش��ادیهای روزمره در پرورشگاهها و مراکز نگهداری
اطفال بیسرپرست است .قصه دوستیها و عشقهای
پاک و کودکانهای است که شکل میگیرد .قصه غمانگیز
جدایی بچهها و پذیرفتن آنها در خانوادههای جدید و
حسرت و امید بچههای دیگر برای داشتن پدر و مادر و
انتظار بیپایان برای روزی است که پرورشگاه را به سوی
یک سرنوشت بهتر و یک زندگی تازه ترک کنند« .بچه
مهندس» سریالی است برای کودکان و نوجوانان با اکثر
کلیشههایی که این ژانر را متمایز میکند .تعدادی بچه
پاک و معصوم که در یک پرورشگاه نگهداری میشوند.
یک مدیر سخت گیر و بداخالق و تندمزاج بهنام خانم
جاهد (بهناز جعفری) ،یک آدم ش��رور و بدجنس در
نق��ش بدمن قصه به نام صورت زخمی (کریم اکبری
مبارکه) ،یک س��رایدار خوشاخالق و صبور به نام آقا
اسماعیل (پرویزپورحسینی)و تعدادی مربیوکارکنان
مهربان و باگذشت در مرکز که با بچهها دوست هستند
و در اتفاقات و ماجراها همیشه طرف بچهها هستند و
در برابر مدیر میایستند و مقاومت میکنند .در خانه
خورشید هیچ کس به بچهها توهین نمیکند .خبری از

تنبیه بدنی حتی در بدترین شرایط نیست .تنبیه فقط
توسط مدیر مرکز یعنی خانم جاهد انجام میشود و
آن هم حبس چندساعته در انباری یا زیرزمین است.
کارکن��ان همگی با حوصله ،مهربان و عاش��ق بچهها
هستند .هیچ کس بهجز خانم مدیر حتی صدای خود
را برای بچهها باال نمیبرد.
در واقع انگار خانه خورش��ید ،تکهای از بهش��ت است
که فرشتگان معصومی بهعنوان مربی وظیفه مراقبت
از بچهه��ا را به عهده دارند و نوس��انهایی که در این
خوش��بختی دیده میشود ش��یطنتهایی است که
توسط بچهها انجام میشود .مهم نیست که قصههای
این سریال تا چه حد واقعی یا الهام گرفته از واقعیت
است ،مهم این اس��ت که این قصهها بسیار شیرین،
بانمک و دوس��ت داشتنی اس��ت .بچهها غیر از یکی
دو مورد ،همگی مثل فرش��ته پاکن��د و در این میان
فقط جواد اس��ت که با کنجکاویهای خود به صورت
ناخواس��ته باعث بعضی خرابهکاریها شده و آرامش
پرورش��گاه را به طور موقت به هم میزند .شاید بتوان
گفت خانه خورشید ،یک مرکز رؤیایی برای نگهداری
کودکان بیسرپرست است .با ویژگیهایی که هرکس
آرزوی آن را در واقعیت دارد .در این مرکز تقریبا همه

بچهها زندگی خوبی دارند و تنها کمبودشان نداشتن
پدر و مادر است که آن هم با پیدا شدن والدین رؤیایی
مثل آقای عباسی (افشین نخعی) و همسرش (بهاره
رهنما) با ثروتی فراوان و خانهای بزرگ و افسانهای حل
میشود .شخصیتپردازیها خیلی خیالی ،غیرواقعی
و س��یاه و سفید است ،اما اگر بپذیریم که این سریال
در ژانر کودک و نوجوانان است آنگاه این شخصیتها
منطقی و پذیرفتنی ب��ه نظر میآیند .صورت زخمی
پدر جواد به ش��کل دیوی زشت و خبیث تصویر شده
مانند آدمهای بد قصههای کودکان .کارکنان پرورشگاه
همگی عاشق کودکان هستند و حتی بیشتر از پدر و
مادرهای واقعی به بچهها محبت میکنند به خصوص
در مورد خانم اقدسیان (س��اناز سعیدی) که جواد را
بزرگ کرده و مهرمادری عجیبی به او دارد .شخصیت
خانم جاهد هم خیلی یکسویه و سیاه است شاید بتوان
گفت بار منفی سریال را همین خانم جاهد و صورت
زخمی به عهده دارند .اس��تفاده از ساعد هدایتی برای
نقش پلیس با ویژگیهای فیزیکی و رفتاری که دارد
دقیقا همان آقا پلیس س��اده و مهربان ژانر فیلمهای
کودک را در ذهن تداعی میکند.
بهناز جعفری در نقش مدیر پرورش��گاه ،بسیار خوب

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980201901605ﺷﻌﺒﻪ  249ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970201900296ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ
ﻭﻓﺎﺟﻮﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻗﺪﺱ ﭘﻮﺭﻣﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺻﺪﻭﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﻭﺣﻴﺪ ﻭﻓﺎﺟﻮﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻗﺪﺱ ﭘﻮﺭﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7838ﻣﻮﺭﺥ  1369/12/1ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  48ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﺮﺯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1395
ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﻜﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  26ﻭ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1391/12/1ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 1133ﻭ  1134ﻭ  1143ﻭ  1148ﻭ  1149ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺼﻮﺏ  1314/1/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  6ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﺼﻮﺏ
 1371/8/28ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻰ )ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﺎﻕ( ﺑﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  14ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 55/716/463
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺭﺟﻌﻰ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻯ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  16ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﺳﺖ،
ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻗﻄﻌﻰ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻯ
ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﺁﻳﻪ  6ﺳﻮﺭﻩ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ )ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﻣﻤﺎ ﺍﺗﻪ
ﺍ (...ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  1109ﻭ  1151ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺯﻭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺯﻭﺝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  249ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ )ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻯ
110/22564

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻋﻴﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻃﺎﻣﻪء ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻋﻴﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻭﺍﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
219 -77ﻡ  21ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709982163600156ﺷﻌﺒﻪ  211ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/9ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ
110/23591
 211ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﻗﺎﺣﺴﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﻗﺎﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺟﻠﺐ

ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980226600807

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﭼﻰ ،ﻧﺎﻡ
ﭘﺪﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺎﻻ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ
ﺁﮔﺎﻩ  -2ﺣﻴﺪﺭ ﺁﻟﻮﻙ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9509970226600083ﻣﻮﺭﺥ  1395/2/1ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 3/000/730/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ
ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺩﻳﻪ )ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ.
110/22557ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻯﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰﺗﻬﺮﺍﻥ–ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮﺷﻴﺮﺍﺯﻯﻣﻘﺪﻡ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻧﺪﺍ ﻛﺎﺋﻴﺪﺍﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ :ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972163601872ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  96/2/19ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  127/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  211ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺩﺍﺩﺍﺵ ﭘﻮﺭ
110/23594

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ

ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982163600091ﺷﻌﺒﻪ  211ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ

ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/10ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ

ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ

ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ

 1397/5/10ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ

ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/22561
ﻭﻛﻴﻠﻰ
ﻧﺴﺘﺮﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ
ﻧﻈﺮﭘﺎﻙ ﻛﻨﺪﻟﻮﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970014ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/8ﺳﺎﻋﺖ 9
ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻭﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ
110/22559
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻴﺮﻯ
ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ
ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻴﺮﻯ
ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ،
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  /ﺷﺎﻛﻰ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍء ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺖ
ﺁﺭﺍ ،ﻫﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍء ،ﺣﻠﻴﻪء ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍء ،ﻧﺰﻫﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍء ،ﺁﺫﺭ ﺳﺘﺎﺭﻯ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
 /ﻣﺘﻬﻢ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ،
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ،ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻴﺮﻯ ﺭﺍﻣﺸﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  /ﺍﺗﻬﺎﻡ:
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ( ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980228100877ﺷﻌﺒﻪ  21ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/2ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  21ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/22553
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﺘﻰ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻰ

 8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/23587

4

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ

 211ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ :ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺭﺣﻤﺘﻰ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 00037
ﺷﻌﺒﻪ  180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ

سریال «بچه مهندس» پر است از زییاترین
مفاهیم انس��انی مانند خوبی ،پاکی ،مهربانی،
گذشت ،عشق و دوستی که در این وانفسای
اخب��ار و وقای��ع ناامیدکنن��ده و در انته��ای
روزهای پر از اس��ترس ،مانند آبی اس��ت بر
آت��ش نگرانیه��ا و اضطرابه��ای روزانه و
تسکین موقتی است برای فراموشی دردها و
واقعیتهای نه چندان شیرین زندگی
توانس��ته نقش یک خانم سختگیر و دقیق و منظم
را بازی کند .ساناز سعیدی در نقش مادر پرورشگاهی
جواد خیلی خوب نقش یک مادر مهربان و دلس��وز و
بینهای��ت صبور را بازی ک��رده و کامال در نقش حل
شده است .پرویز پورحسینی با ارائه بازی بسیار عالی،
احساس��ی و زیرپوستی بار دیگر یک نقش تأثیرگذار
را ایفا کرده اس��ت .عباس جمشیدیفر مثل همیشه
بامزه و شیرین است و در نقش یک خدمتکار مهربان
اما رکگو و صریح موفق اس��ت .قطعا بازی گرفتن از
کودکان کار بسیار سختی است که کارگردان بهخوبی
از عه��ده این کار برآمده اس��ت .بچهها و به خصوص
دو کودک نق��ش اصلی (جواد و مژگان) خیلی خوب
و حرفهای بازی میکنند .خیلی طبیعی خوشحال یا
نگران میشوند ،میترسند ،میخندند و گریه میکنند.
نکته منفی و خیلی مهمی که در س��ریال وجود دارد
این اس��ت که از کالس و آموزش در پرورش��گاه هیچ
خبرینیست.
مطمئنا بخش عمدهای از وقت کودکان در این مراکز
به آموزشهای مختلف صرف میش��ود که متاسفانه
س��ریال به این قضیه توجهی نکرده است .اشتباهات
سهوی دیگری هم در فیلم وجود دارد از جمله اینکه
جواد وقتی به خانه والدین جدید مژگان میرود مات
و مبهوت از مادر مژگان میپرس��د":خونه که میگن
اینجوریه؟" و این طور به بیننده القا میشود که انگار
بچههای پرورش��گاه هیچوقت خان��های ندیدهاند و با
مفهوم آن آشنا نیستند در حالی که این بچهها هرروز
تلویزیون تماشا میکنند و در برنامههای مختلف (مثال
زی زی گولو) انواع خانهها را دیدهاند و قاعدتا نباید با
مفهوم خانه ناآشنا باشند.
و نکته آخر این که س��ریال بچه مهندس پر اس��ت از
زییاترین مفاهیم انسانی مانند خوبی ،پاکی ،مهربانی،
گذش��ت ،عشق و دوستی که در این وانفسای اخبار و
وقایع ناامیدکننده و در انتهای روزهای پر از استرس،
مانند آبی اس��ت بر آتش نگرانیه��ا و اضطرابهای
روزانه و تسکین موقتی است برای فراموشی دردها و
واقعیتهای نه چندان شیرین زندگی.
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کوتاه از هنر

سینمای ایران

همبازیچانشد

سنا

«هیس پسرها»...
مجوزگرفت

جان سنا به جکی چان ملحق میشود تا در یک
تریلر-اکشن مستقل با عنوان «پروژه ایکس»
ک��ه در خاورمیانه میگذرد نقشآفرینی کند.
س��نا در این فیلم که به کارگردانی اسکات وا
سازنده «جنون سرعت» و برمبنای فیلمنامهای
از آرش عام��ل س��اخته میش��ود ،جایگزین
سیلوس��تر اس��تالونه شده اس��ت .آرش عامل
فیلمنامهنویس و تهیهکننده ایرانی-بریتانیایی
هالی��وود اس��ت .وی در ول��ز به دنی��ا آمده و
فیلمنامه فیلم «گریس موناکو» را نوشته است.
در ای��ن فیلم جکی چ��ان در نقش یک مامور
امنیت��ی چینی بازی میکند ک��ه وظیفهاش
حف��ظ امنیت کارگرانی اس��ت که کارش��ان
اس��تخراج نفت در یک پاالیشگاه است .وی با
یک مامور دریایی س��ابق آمریکا که نقشش را
سنا بازی خواهد کرد ،همراه و متوجه میشود
که قصد اصلی مهاجمان سرقت نفت است .به
گزارش سینماسینما ،سنا پیش از این در فیلم
«بالککنن��دگان» بازی کرد و ب��ه زودی در
فیلم «زنبور عسل» و «رهکرد جانسون» ظاهر
خواهد شد.

«ناگهاندرخت»درپایانراه

فیلمبرداری فیلم سینمایی «ناگهان درخت»
به کارگردانی صفی یزدانیان در شمال کشور،
ش��هر الهیجان به انتهای مسیر رسید .تولید
این فیلم سینمایی که از اوایل اردیبهشت ماه
آغاز شده بود ،پس از  ۴۷جلسه فیلمبرداری،
راهی مرحله پس از تولید ش��د تا مراحل فنی
خود را آغ��از کند .اولین نمایش این فیلم در
جشنواره فجر خواهد بود .به گزارشش صبا ،در
این فیلم ،پیمان معادی ،مهناز افشار ،سیامک
صفری ،ش��قایق دهقان ،مهراب قاس��مخانی،
زهره عباسی ،پانتهآ پناهیها ،لیلی فرهادپور،
ش��هروز آقاییپور و ایران نبیزاده ایفای نقش
کردهاند.

س ه فیلمنامه در ش��ورای صدور پروانه ساخت
فیلمهای سینمایی مجوز گرفتند .به گزارش
خبرآنالین ،فیلمنامههای«هیس پسرها فریاد
نمیزنن��د» ب��ه تهیهکنندگ��ی ،کارگردانی و
نویسندگی پوران درخشنده در ژانر اجتماعی،
« َدبیت» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل
صفاری و نویسندگی مهدی علی میرزایی در
ژان��ر کمدی و «آهوی پیش��ونی س��فید » 3
به تهیهکنندگ��ی ،کارگردانی و نویس��ندگی
سید جواد هاش��می در ژانر کودک و نوجوان
موافقت شورای س��اخت سازمان سینمایی را
اخذ کردند.

«سد معبر» در در مونیخ

فیلم «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی
بهعنوان یکی از فیلمهای بخش "مستقلهای
بینالملل" جشنواره فیلم مونیخ آلمان انتخاب
ش��د .این فیلم به تهیهکنندگی بهمن کامیار
بهعنوان نماینده س��ینمای ای��ران در بخش
"مس��تقلهای بینالملل" وی��ژه فیلمهایی از
سراس��ر جهان با موضوعاتی جدید و مهیج به
روی پرده میرود .ساخته محسن قرایی پیش
از این جایزه بهترین فیلم جش��نواره بوسان را
نیز به صورت مشترک با فیلم «پس از مرگم»
به کارگردانی «کیم یو سئوک» از کره جنوبی
کسب کرده و در جوایز گلدن گلوبال مالزی نیز
جایزه بهترین بازیگر مرد را برای حامد بهداد به
ارمغان آورده بود .به گزارش ایسنا« ،سد معبر»
داستان قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری
را روایت میکند که در تالش اس��ت وضعیت
زندگ��ی خود را بهبود ببخش��د ،اما در این راه
با نرگس همس��رش اختالفِ نظر دارد .در این
نویس��ندگی آن را س��عید روستایی
فیلم که
ِ
برعهده دارد ،حامدبهداد ،ب��اران کوثری ،نادر
فالح و ...به ایفای نقش پرداختهاند.جش��نواره
فیلم مونیخ آلمان ک��ه از تاریخ  ۲۸ژوئن تا ۷
جوالی ( ۷تا  ۱۶تیرماه) برگزار میش��ود ،در
بخش «اس��پاتالیت» نیز میزبان نمایش فیلم
«هم��ه میدانند» جدیدترین س��اخته اصغر
فرهادی محصول مش��ترک فرانس��ه ،ایتالیا و
اسپانیا خواهد بود.

ریچارد کالیدرمن:

بیش از بیست سال است که آرزوی اجرا در ایران را دارم

ریچارد کالیدرمن (پیانیست و موزیسین مطرح
جهان) که قرار اس��ت در روزه��ای  ۳۱خرداد و
 ۱،۲،۳،۵،۶تیر و طی ش��ش س��انس در س��الن
وزارت کش��ور روی صحنه برود ،در نخس��تین
اظهار نظر رسمی که به صورت فایل ویدئویی در
اختیار رس��انههای ایران قرار داده است ،متذکر
ش��ده که همیشه هدفش از موسیقی ارائه صلح
و عشق در جهان اس��ت .کالیدرمن در این باره
گفته است« :سالم به دوس��تان عزیزم از ایران.
من ریچارد کالیدرمن هستم که با شما صحبت
میکنم .میخواس��تم به ش��ما بگویم که چقدر
خوشحال هستم که در پایان ماه ژوئن برای اولین
بار به کش��ور بزرگ و زیبای ش��ما برای اجرای
کنسرت میآیم .بیش از بیست سال ،آرزوی من
بود که برای ش��ما اجرا کن��م و در نهایت رؤیای
من به واقعیت تبدیل خواهد شد ».کالیدرمن در
ادامه اوضیح داده« :به مدت چهل س��ال ،من با

موسیقیام به همه جای دنیا سفر کردهام و تنها
هدف من ارائه ش��ادی ،زیبایی ،احساسات زیبا،
اخالق مداری و به ویژه صلح و عش��ق است .این
همه چیزی اس��ت که من میخواهم به شما در
کنسرتهایم در کش��ورتان ارائه دهم .به زودی
میبینمتان ».اغلب مخاطبان ایرانی کالیدرمن
را ب��ا آثاری چون «کاج نق��رهای»« ،ماه آتش»،
«قلب طالیی»« ،نامهای به مادرم»« ،خاطرات»
و «کریس��مس» میشناس��ند« .کالیدرم��ن»

تاکنون بیش از ی��ک هزار و  ۲۰۰ملودی ضبط
کرد ه و با فروش بیش از  ۸۰میلیون نسخه دارای
 ۲۷۰صفحه طالیی و  ۷۰صفحه پالتینیوم است.
وی س��بک رمانتیک نوینی را با تلفیق موسیقی
کالس��یک و پاپ ساخته و اس��تاندارد جدید از
اج��رای پیانو را که برای اغلب عالقهمندان پیانو
و حتی مبتدیان قابل اجراست ،پدیدآورده است.
کتاب رکوردهای جهانی گینس ،از وی بهعنوان
«موفقتری��ن نوازنده پیانو در سراس��ر دنیا» نام
ب��رده شدهاس��ت .کالیدرمن در اولی��ن اجرای
رس��می خود در ایران غافلگی��ری ویژهای را نیز
ب��رای مخاطب��ان ایرانی خود دارد و قرار اس��ت
قطع��ه «ای ایران» را با پیانو برای دوس��تداران
ایرانیاش بنوازد .به گزارش ایلنا ،ارکستر بزرگ
«ایس��تگاه» به سرپرستی «مهدی نوروزی» نیز
در این کنس��رت در کنار ریچارد کالیدرمن ساز
خواهند زد.

عروسک گردان جنابخان:

سر ضبط سرود جام جهانی بیهوش شدم

مهدی برقعی عروسکگردان جناب خان درباره فصل
پنجمخندوانهوهمکاریبارامبدجوانگفت:همکاری
با رامبد جوان همیش��ه عالی است و در فصل پنجم
برنامه خندوانه این همکاری همچون گذشته شیرین
تداش��تنی اس��ت .وی درب��اره حضور جناب
و دوس 
خان در قسمتهای فصل پنجم خندوانه اظهار کرد:
براساس برنامهریزی که برای خندوانه و فضای آن در
هرقسمتدرنظرگرفتهمیشودجنابخاندربرنامه
حضور مییابد ،در این میان گاهی تصمیم میگیریم
که اگر جناب خان در برنامه نباش��د بهتر است ،یا در
برنام��های تصمیم بر این میش��ود که چون مهمان

برنامه خوب است جناب خان اگر حضور پیدا کند به
بهتر شدن برنامه کمک میکند .به گزارش مهر این
عروسکگردانبااشارهبهاتاقفکرفصلپنجمخندوانه
افزود :ایدهها و خالقیتهای عروسک جناب خان و
برنامهخندوانهدرادامهفصلپنجمقطعابیشترخواهد
شد که البته همه اینها نتیجه پردازش گروهی در اتاق
فکر این برنامه است .هر روز در اتاق فکر برنامه خندوانه
به ایدهها و س��وژهها توجه و فکر میش��ود ،بنابراین
مخاطبان منتظر خالقیتها و نمایشهای جذاب در
ادامه فصل پنجم خندوانه باشند .وی با اشاره به سرود
تولید شده برای تیم ملی افزود :سرود تیم ملی فوتبال

ایران در جام جهانی روس��یه حاصل کار من ،محمد
بحرانی و ایدهپردازی و شعر امیر سلطان احمدی بود.
ضبط این دو سرود در دو شهر تهران و بوشهر انجام شد
که در بوشهر باتوجه به گرمای هوای آن کار سختی
داش��تیم ،حتی در یکی از صحنههایی که در بوشهر
ضبط کردیم حال من بد شد و مدت ۳۰دقیقه منتظر
بهترشدنحالمبودند.
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 9609970213300881ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  180ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  343/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ

ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ" ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ

ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ،ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ

ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ

ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
 110/23582ﻗﺎﺿﻰﺷﻌﺒﻪ180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ–ﻋﻠﻰﻋﺴﮕﺮﻯﺗﻮﺍﻧﻰ

مفقودی
شناسنامه مالکیت وس��ند کمپانی وسیله نقلیه به شماره پالک ۵۱۸۲۳ایران  ۱۲۵وشماره
شاسیA9020031180وشماره موتورneodjgbrd97158مفقود گردیده و فاقد هرگونه
اعتبار قانونی میباشد.
مفقودی
گواهینامه موقت فارغالتحصیلی اینجانب سحر سرخوش فرزند محمد به شماره شناسنامه
 0590032909و شماره ملی  0590032909صادره از ساوه در مقطع کارشناسی رشته
زبان و ادبیات انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران ش��مال به نشانی تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق) -خروجی حکیمیه-
خیابان شهید صدوقی -بلوار وفادار -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید.
مفقودی
با توجه به دادنامه ش��ماره  ٩٦٠٩٩٧٢٩١٠٤٠١٣٨٧مورخ  96/8/15صادره از ش��عبه ١
دادگاه حقوقي شهرس��تان پرديس مبني بر ابطال معامله في ما بين آقاي محمود ارغواني
و ناصر شركت صداقتي درخصوص قطعه  ١٢٥واقع در محله  ٤فاز  ٤شهر جديد پرديس
بدينوس��يله اص��ل دفترچه واگذاري ش��ماره  ٧٨٦٥و نقل و انتقال ش��ماره  ٣٣٣٤مورخ
 79/8/3نزد آقاي ناصر شركت صداقتي باطل و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودی
م��درک تحصیلی اینجانب احس��ان بهرام پور فرزند س��عید به ش��ماره شناس��نامه 1313
صادره از کرمان در مقطع کاردانی رش��ته مهندسی صنایع برنامهریزی و تحلیل سیستمها
صادره از واحد دانش��گاهی س��یرجان با ش��ماره  3299مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار
می باش��د .از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
به نش��انی اس��تان کرمان ،س��یرجان ،انته��ای بلوار هج��رت ،کدپس��تی7818813955 :
ارسال نماید.
مفقودی
س��ند کمپان��ی و برگ س��بز خودرو پ��ژو  206تیپ  2رنگ خاکس��تری م��دل  1389به
ش��ماره پالک  469ه  41ایران  55به ش��ماره موتور  14189016932و ش��ماره شاس��ی
 NAAP03ED8AG121778ب��ه نام ابراهیم زرجینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
مفقودی
م��درک گواه��ی موقت کارشناس��ی ناپیوس��ته اینجانب حس��ین نجف پور قنب��ر آبادی
فرزند حس��ن به ش��ماره شناس��نامه  3279و کدملی 0943567459در رشته مهندسی
تکنولوژی س��اختمان از موسس��ه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی اترک به ش��ماره
مدرک 92/2862مورخ 1392/09/05مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

