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خبر
مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ
مورد نیاز مطبوعات فراهم شد

به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات ،براساس مصوبات سومین جلسه
این کمیته ،مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ
فراهم ش��د.به گزارش مهر ،سومین جلسه
کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور
نمایندگان موسس��ات مطبوعاتی و برخی
واردکنندگان کاغذ ،عصر روز سهش��نبه ۱۹
تیرماه در ساختمان معاونت مطبوعاتی و به
ریاست معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی برگزار شد.سید محمدرضا
دربندی ،سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات با اشاره به اینکه برخی مصوبات
جلسات پیشین ،هم اکنون وارد مراحل اجرا
شده است ،گفت :در جلسه روزسه شنبه مقرر
شد شرکت «ارمغان گستر نوید»  ۶هزار تن
کاغذ خود را ک��ه در مراحل نهایی ورود به
کش��ور قرار دارد ،بالفاصله پ��س از ورود ،با
احتساب س��ود معقول ،در اختیار رسانههای
متقاضی قرار دهد.همچنی��ن به گفته این
مقام مس��ئول در معاون��ت امور مطبوعاتی
وزارت ارش��اد ،پروفرماهای مربوط به کاغذ
مورد نیاز روزنامه جامج��م به میزان ۳۵۰۰
تن و روزنامه خراس��ان به می��زان  ۴۰۰تن
نیز در این جلس��ه ،تایید شد.وی در همین
رابطه افزود :مقرر شد کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات ،س��ازوکارهای مشخصی برای
قیمتگذاری و نحوه توزیع کاغذ وارد شده
را تهیه و در اختیار ش��رکتهای واردکننده
در بخ��ش خصوصی قرار دهد.س��خنگوی
کمیته ساماندهی کاغذ معاونت مطبوعاتی،
همچنین مذاکره گس��ترده با بانکها برای
حل مش��کالت نقدینگ��ی واردکنندگان و
همچنین مذاکره با ش��رکتهای هندی و
اندونزیایی برای واردات بیشتر کاغذ را ازجمله
تصمیمات اتخاذ ش��ده در این جلسه عنوان
کرد.مدیرکل مطبوع��ات و خبرگزاریهای
داخلی افزود :مطابق تصمیم اعضای کمیته،
به دلیل محدودیتهای موجود ،روزنامههای
بزرگ باید راس��ا اقدام به تامین کاغذ مورد
نیاز خود کنند.دربندی افزود :در این جلس��ه
همچنین مقرر شد کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات ،نهایت تس��هیالت الزم را برای
واردکنندگان کاغذ مهیا کند.در پایان نشست،
گزارش شرکتهایی که با ارز دولتی اقدام به
واردات کاغذ کردهاند ،توسط نماینده حراست
قرائت شد.جلسه آتی این کمیته روز سهشنبه
هفته آینده س��اعت  ۱۵با حضور نمایندگان
موسسات مطبوعاتی و واردکنندگان کاغذ در
محل ساختمان معاونت مطبوعاتی وزارت
ارشاد تشکیل میشود.

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در سالهای
اخیر عملکرد خوبی در راس��تای شفافس��ازی مالی
عملکرد خود به نمایش نگذاشت ه و این موضوع مورد
انتقاد رس��انهها و نمایندگان مجلس قرار گرفتهاست.
ابهاماتی در عملکرد مالی این س��ازمان وجود دارد.به
گزارش تس��نیم ،سازمان سینمایی در قالب نهادی با
بودجه مش��خص و با زیرمجموعههای تعریف شده
عملکرد مالی ش��فافی نداشته اس��ت و الزم است در
راستای شفافسازی به معنای درست آن به سواالت و
ابهاماتی پاسخ دهد.پیش از پاسخ به تمام این ابهامات
الزم اس��ت اعالم شود این س��ازمان چقدر از بودجه
مصوبه را دریافت کرده و در واقع چقدر از بودجه مذکور
به این س��ازمان تخصیص داده شدهاس��ت.در نهایت
اگر ری��ز هزینه کرد بودجه تخصیص داده ش��ده در
سازمان سینمایی اعالم شود ،آن زمان میتوان عنوان
شفافسازی مالی را برای ارائه این گزارشات استفاده
کرد.اینک��ه چقدر از این بودجه ب��رای تفاهمنامهها و
ردیف فصل  5تخصیص داده شده است میتواند جالب
توجه باشد!سازمان سینمایی کشور زیرمجموعههای
متعددی برای فعالیتهای س��ینمایی دارد که هرکدام
عملکرد مالی خاص خود را دارند.مجموعههایی مانند
بنیاد سینمایی فارابی ،موسسه رسانههای تصویری،
مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی ،انجمن
س��ینمای جوانان ،موزه س��ینما و ...که البته موسسه
رس��انههای تصویری و بنیاد سینمایی فارابی لیست
حمایته��ای خود از فیلمها را اع�لام کردند ،اما این
اتفاق بیشتر شبیه مانور شفافسازی مالی بود تا اصل
این موضوع.سازمان سینمایی اگر کل بودجهای که به
این سازمانها اختصاص دادهاست اعالم کند آن وقت
با دقت بیشتری می توان بررسی کرد که چه مقدار از
این بودجه صرف حمایت از فیلمها و چه مقدار دیگر
صرف هزینههای جاری و س��رمایهگذاریهای دیگر
این نهادها شدهاست.به خصوص هزینهکرد نهادهای
مذک��ور در امور ج��اری! البته در لیس��ت مذکور هم

غالمرضا موسوی از اعضای کمیته یکپارچه سازی
و ارتقای نظام تهیهکنندگ��ی جزئیات عضویت در
شورای عالی تهیه کنندگی و یکپارچه سازی چهار
تشکل را تشریح کرد.غالمرضا موسوی از اعضای
کمیته یکپارچه سازی و ارتقای نظام تهیهکنندگی در
گفتگو با مهر ،گفت :قبل از استقرار دولت یازدهم،
چهار گروه تش��کیالت تهیه کنندگی در سینمای
ایران وجود داش��ت که سه گروه از این تشکیالت
در ش��ورای عالی تهیه کنندگان ک��ه همکار خانه
س��ینما بودند فعالیت می کردند و یکی از گروه ها
در زمان جواد ش��مقدری معاون وقت سینمایی و با
حمای��ت وی بیرون از خانه س��ینما (جامعه صنفی
تهیه کنندگان) تشکیل شده بود.وی اضافه کرد :با
روی کار آم��دن دولت یازدهم ،جامعه صنفی تهیه
کنندگان هم به شورای عالی تهیه کنندگان پیوست
تا چهار تش��کیالت صنفی سینمای ایران زیر نظر
یک هیات رییس��ه مش��ترک فعالیت خود را دنبال
کنند.در ادامه ش��ورای عالی تهیه کنندگان کمیته
ای برای رس��یدگی به اعضا و شرایط پذیرش افراد
جدید در چهار تشکیالت به وجود آورد که اعضای
این کمیته روسای چهار تشکیالت مورد نظر بودند.
این تهیه کننده سینما توضیح داد :این کمیته بررسی
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ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  206ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36432
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1202ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  185/218/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/4ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻮﺳﻔﻰ
ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ -ﺵ ﺵ  -1202ﺕ ﺕ  -1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺭﻯ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﺣﺴﺎﻥ
ﺗﺎﺟﻴﻚ -ﺵ ﺵ  -0020815417ﺕ ﺕ  -1376ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺗﺎﺟﻴﻚ -ﺵ ﺵ  -17910ﺕ ﺕ  -1367ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺍﻟﻬﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ -ﺵ ﺵ  -4363ﺕ ﺕ  -1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎﺱ
ﺗﺎﺟﻴﻚ -ﺵ ﺵ  -497ﺕ ﺕ  -1310ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻌﺒﻪ  218ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36429
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4156ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  235/218/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻴﮋﻥ ﭘﻮﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  51ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/2/4
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -4156ﺕ ﺕ  -1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﮋﻥ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -149ﺕ ﺕ  -1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺍﺯ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻴﮋﻥ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -2523ﺕ ﺕ  -1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺍﺯ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻌﻔﺮﻯ -ﺵ ﺵ  -135ﺕ ﺕ  -1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻌﺒﻪ  218ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36428
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 146ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  157/218/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1016ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -146ﺕ ﺕ  -1308ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻣﺎﻛﻮ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻧﻴﺎﺯﻯ -ﺵ ﺵ  -728ﺕ ﺕ  -1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻌﺒﻪ  218ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36426

ابهامات زیادی وجود دارد.توضیح دادهش��ود چرا فیلم
«مارمولک» به تهیهکنندگی منوچهر محمدی که در
س��ال  1382ساختهشده است و چند سال بعد توسط
موسسه رس��انههای تصویری به مبلغ  150میلیون
تومان خریداری شده ،باید مجددا در سال  93با مبلغ
 250میلیون تومان از آقای منوچهر محمدی خریداری
ش��ود ،فیلمی که تنها جنبه آرشیوی داشته و به هیچ
کار دیگری نمیآید.همین طور فیلم «پاتال و آرزوهای
کوچک» به تهیهکنندگی فرشته طائرپور که در سال
 1368ساخته شدهاست و بارها به نمایش درآمده است
چرا مجددا در سال  1392به مبلغ  130میلیون تومان
خریداری میشود؟ و ابهامات بسیار دیگر که باید به آن
پرداخت.اگر چنین گزارشی از جانب سازمان مربوطه
ارائه شود ممکن است ابهامات دیگر هم مرتفع شود.
ابهاماتی مانند قرارداد سازمان سینمایی با کارمند سابق
رایزن��ی فرهنگی ایران در فرانس��ه (آقای ح.ص) که
در راس��تای عرضه فیلمهای ایرانی در فرانسه بسته
ش��ده بود.قراردادی که به موجب آن شخص مذکور

مسئولیت عرضه فیلمهای ایرانی در فرانسه را برعهده
داشت.الزم است مبلغ این قرارداد که اندک هم نبوده و
نتیجه عملکرد آن مشخص و ارائه شود.البته همچنان
این شخص با نهادهای سینمایی مسافر کن می شود
و در تردد است.عملکرد سازمان سینمایی باید در قالب
گزارش های سالیانه قابل مقایسه در حسابداری عرضه
شود گزارش��اتی که نمیتواند و نباید محدود به یک
سال باشد چراکه برای حسابرسی هم حسابرسان نیاز
به گزارشات قابل مقایس��ه دارند.اگر گزارشات با این
رویکرد ارائه شود میتوان به ابهام برپایی غرفه ایران
طی سالهای  93و  94در جشنواره فیلم کن پرداخت
و امی��دوار بود که برای برپایی این غرفه اس��ناد مالی
قابل قبول در راستای عملکرد مالی ارائه شود که مورد
استناد موسسات حسابرسی باشند ،غرفهای که به گفته
روزنامه کیهان در اردیبهشت سال  94سی هزار یورو
هزینه داشتهاست و سند مالی از نحوه هزینه کرد آن
در دسترس نیست.مسئول برپایی این غرفه هم آقای
«آ.ا» اس��ت که هنوز در رفت و آمد به جشنوارههای

غالمرضا موسوی تبیین کرد

سازوکار عضویت در شورای عالی تهیه کنندگان

های متعددی را انجام داد زیرا پیش از این به دلیل
رقابت بین این چهار تش��کیالت ،برخی از افراد که
نمی توانستند تهیه کننده باشند به عضویت برخی
از ای��ن چهار تش��کیالت در آمده و همین مس��اله
سبب ش��ده بود تا تهیه کنندگانی داشته باشیم که
هیچ گون��ه فعالیت تهیه کنندگی نداش��تند.وی با
اعالم اینکه ش��ورای عالی تهیه کنندگان تا اواخر
سال  ۱۳۹۵موفق به پاالیش همه تشکیالت تهیه
کنندگان س��ینما ش��د ،گفت :در نهایت اعضا به ۲
گروه تقسیم شدند؛ کسانی که نمی توانستند عضو
تشکیالت باش��ند و کسانی که می توانستند عضو
باشند.البته این مساله نیز مورد نظر قرار گرفت که
کسانی که می توانند عضو تشکیالت باشند فعالیت
تهیه کنندگی در حوزه سینما دارند یا خیر؟موسوی با
اشاره به اینکه بررسی این موارد همزمان با برگزاری
جلسات سازمان سینمایی برای ارتقای کیفی فعالیت
تهیه کنندگان شد ،گفت :در جلسات تشکیل شده
از تهیه کنندگان خبره سینمای ایران دعوت شد تا
به دنبال راه و روش مناسب برای ارتقای کیفی کار

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  20907ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  237/218/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/20ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -20907ﺕ ﺕ  -1334ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -20906ﺕ ﺕ  -1333ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -614ﺕ ﺕ  -1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -1890ﺕ ﺕ  -1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺣﻜﻴﻤﻪ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -706ﺕ ﺕ  -1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -1087ﺕ ﺕ  -1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -16492ﺕ ﺕ  -1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﭘﻮﺭ -ﺵ ﺵ  -16491ﺕ ﺕ  -1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻌﺒﻪ  218ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36425
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺣﻴﻢ ﻳﺎﻭﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺎﻳﻠﻰ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺳﻴﻒ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980933500216ﺷﻌﺒﻪ 216
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/7ﺳﺎﻋﺖ
 15/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ 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
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  216ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36423
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ987/204/96 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ97/2/8 :
 9709970932300104ﻣﻮﺭﺥ  97/2/18ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  204ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻢ
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻳﻨﺐ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺍﺷﺮﺍﻓﻰ ﺯﺍﺩﻩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  150/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻳﻨﺐ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺍﺷﺮﺍﻓﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3252/093746ﻣﻮﺭﺥ 93/6/30
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻴﻮﺍﻧﻔﺮ ﻗﻢ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ
ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/8ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻰ
ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1
ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394/8/10ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ
ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 2/172/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ  25ﻭ 26
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻞ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  204ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36422
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4627ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  127/3404/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  413ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/12/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻋﺼﻤﺖ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺍﻥ-
ﺵ ﺵ  -3709ﺕ ﺕ  -1325ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻴﻤﻰ -ﺵ
ﺵ  -31343ﺕ ﺕ  -1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻰ-
ﺵ ﺵ  -1573ﺕ ﺕ  -1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻰ-
ﺵ ﺵ  -720ﺕ ﺕ  -1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﻰ -ﺵ
ﺵ  -4627ﺕ ﺕ  -1353ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻬﻪ ﺳﻠﻴﻤﻰ -ﺵ ﺵ
 -22548ﺕ ﺕ  -1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ -ﺵ ﺵ
 -4348ﺕ ﺕ  -1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  3404ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/36437

تهیه کنندگان و به طبع ارتقای فیلمسازی در سینما
باش��یم.وی بیان کرد :در جلساتی که اواخر آذر ۹۵
برگزاری آن آغاز شد ،دوستان بعد از تبیین برخی از
مسائل به این مساله رسیدند که این چهار تشکیالت
به یک تشکیالت واحد تبدیل شود و محمدمهدی
حیدریان رییس س��ازمان س��ینمایی نیز از این امر
استقبال کرد.عضو کمیته یکپارچه سازی و ارتقای
نظ��ام تهیهکنندگی گفت :هیات اجرایی ش��ورای
عالی تهیه کنندگان سال گذشته به یکپارچه کردن
چهار تش��کیالت رای داد و با توجه به حکم رییس
سازمان س��ینمایی اعضای هیات اجرایی از هشت
نفر ( ۲نماینده از هر تش��کل) و یک بازرس حضور
داشتند.در آن جلسه علیرضا رضاداد به عنوان نماینده
سازمان سینمایی در این هیات انتخاب شد.وی بیان
کرد :امیدوارم از چهار تشکیالت به یک صنف واحد
برس��یم تا بتوان برای ارتقای سینمای ایران تالش
کرد.البته نباید فرام��وش کرد که برای یکپارچگی
چهار تش��کیالت باید به یک اساس��نامه مشترک
اس��ت.این تهیه کننده توضیح داد :یکی از مواردی

اخبار

خارجی به سر میبرد.تمام این ابهامات مالی در قالب
سوال در سامانه انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات
حدود یک ماه پیش به ثبت رسیده است و امیدواریم
از جانب این سامانه پاسخهای قانع کنندهای دریافت
شود.چراکه ابهامات عملکرد مالی سازمان سینمایی
پی��ش از ای��ن نمایندگان مجلس را ه��م به واکنش
واداشته بود.احسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره عملکرد
مالی این س��ازمان گفته بود«:س��وال اینجاست که
بودجه پیشنهادی برای حمایت از تولید فیلم ،سفارش
فیلمنامه ،تولید فیلمهای فاخر و تولید مشترک در 3
ردیف مجزا ،سر جمع  65میلیارد تومان اعتبار دارد که
مشخص نیست به کدامیک از  800عنوان پیشنهادی
سازمان س��ینمایی قرار اس��ت پرداخت شود.یکی از
مهمترین نق��اط ابهام در ردیفهای بودجه مربوط به
سازمان سینمایی با دارا بودن 18درصد از کل اعتبارت
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی آن است که هیچ
گونه توضیحی در مورد نحوه تفکیک و سهمیهبندی
اعتبارات دستگاههای سینمایی زیرمجموعه سازمان
سینمایی (شامل بنیاد سینمایی فارابی ،مرکز سینمای
مس��تند و تجربی ،موسسه رس��انههای تصویری و
مدرسه عالی سینما) نشده است.در واقع ،شفاف نیست
که بودجه این دس��تگاههای مهم  -که بعضا گردش
مالی قابل توجهی نیز دارن��د  -از محل کدام بخش
از اعتبارات سازمان سینمایی تخصیص خواهد یافت
و قرار اس��ت در راس��تای چه فعالیتها و برنامههایی
مصرف شود.به منظور شفافسازی مالی از اعتبارات،
درآمدها و حامیان مالی جشنواره فیلم فجر و همچنین
نح��وه هزینهکرد اعتب��ارات و درآمدهای جش��نواره
اینجانب از دیوان محاس��بات و س��ایر دس��تگاههای
نظارتی خواهم خواس��ت ،گزارش مالی کامل از دخل
و خرج جش��نواره فیلم فجر ارائه دهند ».موارد مذکور
تنها دو نمونه از این ابهامات بود که در قالب س��وال
مطرح شد.

که از اهمیت بسیاری برخوردار است ،عضویت افراد
جدید است که باید توس��ط هیات اجرایی پذیرفته
ش��وند.در این مورد با  ۲گروه تهی��ه کننده روبه رو
هستیم؛ گروهی که طی سال های گذشته فعالیت
های قابل توجهی در حوزه تهیه کنندگی داش��تند
که تعداد این افراد فعال معموال بین  ۸۰تا  ۱۰۰نفر
هستند.گروه دیگر کسانی هستند که طی سال های
گذشته گاهی در حوزه تهیه کنندگی فعالیت داشته
اند که این افراد با توجه به قوانین مورد نظر می توانند
عضو شورای عالی تهیه کنندگان باشند.در این میان
گروهی از افراد نیز هستند که سال ها است فعالیت
تهیه کنندگی نداشته اند ،این گروه از افراد اگر تعداد
فیلم هایی که در گذشته ساخته اند ،باال باشد اما به
دالیلی طی سال های گذشته دست به تولید فیلم
در سینما نزده اند ،به عنوان اعضای افتخاری صنف
جدید انتخاب می شوند و می توانند از همه امکانات
مورد نظر اس��تفاده کنند اما در مجامع عمومی حق
رای دادن و انتخاب ش��دن ندارند.این گروه زمانی
که تصمیم به تولید یک اثر جدید در سینما بگیرند
عضو دائمی صنف می شوند.موسوی در پایان گفت:
نمایندگان هیات اجرایی تشکل ها وظیفه دارند این
قوانین را به تشکل خود اعالم کنند.

داوود میرباقری از بیمارستان
مرخص شد

داوودمیرباقریکارگردانسینماوتلویزیون
روز سه شنبه از بیمارستان مرخص شد.به
گ��زارش مه��ر ،داوود میرباقری چند روز
پیش برای جراحی به بیمارس��تان نیکان
رفته بود و چند روزی در این بیمارس��تان
بس��تری شد.مش��کل وی گرفتگی رگ
های قلب بود که خوش��بختانه به خوبی
انجام ش��ده است و وی روز سه شنبه ۱۹
تیرماه از بیمارستان مرخص شد.روز سه
ش��نبه جمعی از هنرمندان ازجمله عبدا...
اس��کندری طراح گریم س��ینمای ایران،
حسن فتحی کارگردان ،مجید مظفری و
امیرحسین رستمی بازیگر ،هومن کبیری
تهیه کننده و جمعی از عوامل سینمایی به
عیادت وی رفتند.
«دختر شیطان» به فیلمیران رسید

فـــیل��م «دخت��ر
ش��ـــیطان» ب��ه
کارگردان��ی قربان
محمدپور نیمه دوم
آبان ماه با همکاری
فیلمیران در سینماهای کشور اکران می
شود.به گزارش مهر« ،دختر شیطان» به
کارگردانی قربان محمدپور نیمه دوم آبان
ماه در س��ینماهای ایران اکران می شود
و فیلمی��ران پخش این فیل��م را برعهده
گرفته اس��ت.با ادامه مراح��ل فنی فیلم
سینمایی «دختر شیطان» به کارگردانی
قربان محمدپور این روزها دلش��اد شیخ
آهنگس��از هندی س��اخت  ۶ترانه برای
کلیپ های «دختر شیطان» را آغاز کرده
اس��ت.قرار است س��ونو نیگام و آریجیت
س��ینک  ۲خواننده هن��دی  ۲ترانه از ۶
ترانه «دختر شیطان» را بخوانند.همچنین
قربان محمدپور کارگردان و تهیه کننده
«دختر شیطان» به زودی به چین می رود
تا برای اک��ران این فیلم با کمپانی های
چینی وارد مذاکره شود.
شرایط جسمانی ضیاءالدین دری
بهتر است

به گفته فرزند ضیاءالدین دری کارگردان
تلویزیون ،وضعیت پدرش بعد از بستری
شدن در بیمارستان بهتر است اما همچنان
دری در گفتگو با
باید بس��تری باشد.نوید ّ
مهر ،درباره وضعیت جسمانی ضیاءالدین
دری پدرش که در بیمارس��تان بس��تری
اس��ت ،گفت :پدرم به دلیل تب شدید و
عفونت در بیمارستان بستری شد و هنوز
منتظریم تا پزش��کان خبره��ای جدید را
اعالم کنند.وی در پایان بیان کرد :خدا را
شکر وضعیت پدرم بهتر است اما همچنان
باید تحت نظر پزش��کان باشد و آزمایش
های��ی را انج��ام دهد.ضیاءالدی��ن دری
کارگردان سریال های «کاله پهلوی» و
«کیف انگلیسی» به تازگی در بیمارستان
بستری شده است.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960619ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ
ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﺎ" ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ،ﺗﻘﺎﻃﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻃﺒﻘﻪ 6
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980231400674ﺷﻌﺒﻪ  149ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970231400294
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻘﻰ ﺍﺣﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﻣﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺿﺎ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺷﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﻰ ﺍﺣﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﻣﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺪﻭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  504ﻭ  506ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915901144ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻩ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  206ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ  09123630415ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 3/800/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  /ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ  /ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ
ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  610ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ  –2ﺁﻗﺎﻯ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ  09123630415ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/800/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 96/12/7
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻃﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺩﻋﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  86/1/16ﻳﻚ
ﺧﻂ ﺳﻴﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﻘﺪﺍ" ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  220ﻭ
 221ﻭ  225ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ 20
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ"  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺡ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻧﻘﺸﻼﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4248ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  503970187ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﻭﺡ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻧﻘﺸﻼﻗﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  37569ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/9ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 4248ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1329/12/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ  -2ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺡ
ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻧﻘﺸﻼﻗﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  37569ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1327/8/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/35462

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻣﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 7ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/35459

110/35455

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  34ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺟﻌﻔﺮﻯ

ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915901452ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻩ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  196ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶ
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  /ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ  /ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  610ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  8/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺾ ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﻬﺮ  96/11/17ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ،ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ،
ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/887/500ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/12/5ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻠﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/35454

ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/35451

110/35448

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  149ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺗﺠﺎﺳﻢ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  503ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺯﻳﺒﺎﻃﻠﺐ ﻣﺎﻛﻠﻮﺍﻧﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:
ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9609981050300765ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609971050300995
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/345/000ﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  95/12/15 – 1ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  979252ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ
 95/12/25 -2ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  979253ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ 95/11/30 -3
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  979254ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  250/000/000ﺭﻳﺎﻝ  95/11/30 -4ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 250/000/000ﺭﻳﺎﻝ  95/10/30 -5ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  979257ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 25/000/000
ﺭﻳﺎﻝ  95/9/30 -6ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  979256ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ" ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ 503
110/35444
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﺎﺭﺍ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺻﺎﺋﻴﻦ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981050200107ﺷﻌﺒﻪ  502ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﭘﻮﺭﻣﺠﻴﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ
ﭘﻮﺭﻳﺎ ﭘﻮﺭﻣﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ )ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ(
ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  20/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ  580/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/2/19ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍء ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  502ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﺒﺎﺳﻰ

