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خبر كوتاه
نمایش عمومی «آذر» در اروپا

سرویس هنری« -آذر» در کشورهای
اروپایی به روی پرده میرود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بنیاد سینمایی فارابی ،فیلم «آذر» به کارگردانی
محمد حمزهای و تهیهکنندگی نیکی کریمی در
کشورهای اروپایی نمایشهای محدود عمومی
دارد .این نمایشهای محدود عمومی از  ۱۵دی
سال جاری در شهر فرانکفورت در کشور آلمان
آغاز شده است .گفتنی است فیلم «آذر» به پخش
کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در جشنوارههای
ونکوور و دوبی و همچنین جشنواره فیلمهای
ایرانی در داالس  -شید (برنده جوایز بهترین
فیلم و بازیگر زن) و تورنتو  -سینه ایران (برنده
جایزه بهترین بازیگر زن) شرکت کرده است.

«دوستان» در برج آزادی «موج آتش»
را می نوازند

سرویس هنری
 کنسرت گروهموسیقی «دوستان»
به مدیریت «سیروس
روستا» و سرپرستی
«انوشه بادپروا» ششم
بهمن در برج آزادی
برگزار میشود.
به گزارش امتیاز،
گروه دوستان از سال  1388فعالیت خود را
با هدف اجرای تصانیف قدیمی آغاز کرده و
همچنان در راستای اعتالی موسیقی سنتی
ایران به راه خود ادامه می دهد.
عباس آهاری ،سعید صداقت و بنفشه
محمودی همخوانان و انوشه بادپروا (نوازنده عود
و دف) ،علی پنجه شاهین (تنبک) ،محمدرضا
جلیلی (ویولن) ،فاروق جهانشاهی (ویولن) ،فواد
جهانشاهی (پیانو) ،غزال حیدری (نی) ،صالحه
زهره وند (چنگ) ،سمیه عزیزی (قانون) ،نیما
کبیر (تار) ،حسام کاملی (ویولن) ،مهدی مدق
(تار) ،سارا مداح (ویولن سل) ،مهتا محمدی
(کمانچه) و میترا نجف زاده (ویولن) نوازندگان
گروه هستند.
قرار است در این اجرا قطعاتی چون
موج آتش ،سنگ خارا ،رفتم که رفتم ،تنها
با گلها ،مجنون تو ،طاقتم ده ای ایران و
 ...نواخته شود .آهنگسازی و تنظیم این
قطعات را برای اجرا انوشه بادپروا و صابر
جعفری برعهده داشته اند.
گروه موسیقی «دوستان» به مدیریت
«سیروس روستا» و سرپرستی «انوشه بادپروا»
ششم بهمن از ساعت  20:00در سالن اصلی برج
آزادی روی صحنه می روند.
عالقمندان می توانند جهت تهیه
بلیت این برنامه با آموزشگاه گلبانگ
سپهر به شماره  77638855تماس
حاصل نمایند.

نمایش «خاطرات پاییزی» در هفتمین جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ

سرویس هنری  -فیلم سینمایی «خاطرات
پاییزی» به کارگردانی علی فخر موسوی که در
هفتمین جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ حضور
دارد ،ساعت  6عصر امروز (پنجشنبه  21دی ماه
–  11ژانویه) به وقت پراگ در سالن بی او کو به
نمایش در میآید.
به گزارش امتیاز؛ این فیلم در بخش تولیدات
مشترک جمهوری چک و ایران هفتمین جشنواره
فیلمهای ایرانی پراگ به نمایش در میآید که این
بخش امسال برای نخستین بار به جشنواره اضافه
شده است.
هدف اصلی جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ که
در سه شهر پراگ ،برنو و براتیسالوا برگزار میشود،
نمایش جریانهای سینمایی ایران در کشورهای
چک و اسلواکی است .در سال گذشته رخشان
بنیاعتماد رییس هیات داوران این جشنواره بوده
و امسال یک تهیهکننده و پخشکننده مطرح
فرانسوی ریاست هیات داوران را بر عهده دارد.
فیلم سینمایی «خاطرات پاییزی» به
کارگردانی علی فخرموسوی و تهیهکنندگی سید
امیر سیدزاده و ویکتور ویلهلم ،عاشقانهای ضد
جنگ است که در سکوت کامل خبری و با عوامل
اروپایی در مرز اوکراین و اسلوواکی فیلمبرداری

سکوت  11ساله مرجان محتشم شکست:

«خانوم کوچیک» در خاطرات می ماند چه من بازی می کردم و چه نه ،برای همین پذیرفتم
سرویس هنری -پس از سکوتی طوالنی و چندین ساله ،بازیگر
نقش «خانوم کوچیک» در سریال ماندگار «پس از باران» ،سریالی که 17
سال از تولید آن گذشته ولی همچنان مخاطبان خود را حفظ کرده است،
از حال و هوای این روزهایش و خاطرات این سریال پربیننده گفت .مرجان
محتشم هم از شایعات در فضای مجازی گله کرد و هم از عدم تصمیم
اش برای حضور در عرصه بازیگری و هم از دالیل جذابیت شخصیت
قهرمان این سریال.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی شبکه آی فیلم ،مرجان
محتشم در گفت و گوی اختصاصی با آی فیلم که پس از  11سال
دوری از فضای رسانه ها صورت گرفت ،گفت :من از همان ابتدای کار
بازیگری تصمیم گرفتم که گزیدهکار و کمکار باشم .می خواستم برای
دل خودم کار کنم .وقتی متن «پس از باران» را دریافت کردم متوجه
شدم این فیلمنامه هم مثل همه فیلمنامههایی که در اختیار من قرار می
گرفت ،کامل نیست و پایان کار از قبل مشخص نشده است ،هر چند که
تها مشخص بودند .برای همین ابتدا فیلمنامه را مثل یک رمان
شخصی 
مطالعه کردم و توانستم با شخصیت خانم کوچیک ارتباط برقرار کنم .بعد
هم با تردیدهای بسیار زیاد ،حضور در مجموعه را پذیرفتم .وی بر آگاهی
اش از سختی های کار در شهرستان و طوالنی بودن پروژه تصریح کرده
و افزود :اینها را می دانستم و بر تردیدهایم اضافه می کرد ،اما پذیرفتم .از
همان آغاز می دانستم چه من بازی کنم و چه بازی نکنم ،این شخصیت
ماندگار می شود و با مردم ارتباطی خاص برقرار می کند .احساسم می
گفت که کار به دل مردم می نشیند؛ اما در مورد خودم و اینکه تا چه
اندازه موفق بودم ،مردم باید قضاوت کنند .محتشم که اصالتاً تهرانی است
و پیش از حضور در «پس از باران» شناخت چندانی راجع به لهجه گیلکی
نداشته است ،در باره باورپذیری ظاهر شدنش در نقش یک زن گیالنی

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺿﻴﺎء ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227300871ﺷﻌﺒﻪ
 13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 96/12/20ﺳﺎﻋﺖ  12/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

 110/133614ﻣﻨﺸﻰﺷﻌﺒﻪ13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻰﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺳﺠﺎﺩ ﻧﻮﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
 :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3487ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9209970227300506ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  46/350/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110/133613

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻫﺮ ﺩﻭﻗﻤﺸﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻗﻤﺸﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960435ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  940667ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ 346
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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

110/133612

ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺯﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺎﻧﻮﺳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻧﻮﻳﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺯﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺎﻧﻮﺳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1662669ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9509970227300259ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  201/719/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  6/429/570ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110/133611

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﭘﻴﻜﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻣﻰ ﻗﻬﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1710763ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9109970227300084ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 195/320/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110/133610

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺻﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1659213ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227300456ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 650/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﻒ ﺍﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110/133609

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  -1 :ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺠﺎﺩﻯ  -2ﺣﺴﻦ
ﺧﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻩ  1685379ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227300369ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 3/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110/133608

شده است.
این فیلم اولین تولید مشترک سینمای ایران و
جمهوری چک و اکراین است که با هزینه شخصی
و بدون کمک دولتی ساخته شده است.
«خاطرات پاییزی» پیش از این جایزه ویژه
هیات داوران در بخش کارگردانی و موسیقی
هشتمین جشنواره پنج قاره ونزوئال ،جایزه ارکیده

طالیی ،جایزه بهترین فیلم جشنواره  Aabهند و
نشان یادبود قربانیان جنگ سازمان ملل و اتحادیه
اروپا را از آن خود کرده بود و تاکنون در ۱۲
جشنواره بینالمللی شرکت داشته است.
این فیلم تماما در مرز اکراین و اسلوواکی با
بازیگران مطرح اروپای شرقی فیلمبرداری شده و
تمام مراحل فنی آن در اروپا انجام شده است.

«خاطرات پاییزى» قصه دختری را به تصویر
میکشد که خانه و خانوادهاش مورد حمله و
تجاوز گروههای تروریستی قرار گرفته است؛ او که
آوارهگی ،نابینایی و حتی از دست دادن قدرت تکلم
را تجربه میکند در نهایت میتواند آرامش و عشق
را در گوشهای دیگر از دنیا در کنار مردمی که خود
آسیب دیده از جنگ هستند ،بیابد.
در فیلم «خاطرات پاییزی» نازنین احمدى
شاهپورآبادى به عنوان بازیگر نقش اول زن در
کنار بازیگران مطرح اروپاى شرقى ایفاى نقش
مىکند.
دیگر عوامل فیلم «خاطرات پاییزی» عبارتند
از :مدیر فیلمبرداری :دیمیتری ویشنیاک ،مدیر
صداگذاری :نیک استریل ِسکی ،تدوین :الکسانددر
ن ِدبایف ،طراح لباس :آل ِنا زاویدیوسکا ،طراح صحنه:
پیساچنکو ،طراح چهرهپردازی :گریم:
ُرسالن
ِ
ستار ُویتووا ،موسیقی متنُ :رمان کروتین،
کاترینا
ُ
انتخاب بازیگر :ویکتوریا لینهارتووا ،مشاور رسانهای:
مریم قربانینیا.
«خاطرات پاییزی» بیش از یک سال است که
در نوبت اکران گروه هنر و تجربه قرار دارد ،اما
هنوز زمان قطعی برای اکران این فیلم مشخص
نشده است.
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توضیح داد :حتی در حین تولید سریال هم معلمی برای زبان گیلکی
نداشتم .از ابتدای کار به من گفته بودند نیازی به داشتن لهجه نیست ،مثل
بقیه بازیگران ...اما وقتی ضبط شروع شد ،گفتند حتما باید با لهجه گیلکی
صحبت کنی .با این حال دست مرا باز گذاشتند و سعید سلطانی کارگردان
سریال گفت توقع لهجه غلیظ گیلکی از من ندارند و فقط می خواهند
گویش رقیقی باشد تا شخصیت خانم کوچیک بتواند با همه ارتباط برقرار
کند .خودم خیلی سعی کردم این گویش تصنعی از کار در نیاید و به قول
معروف توی ذوق کسی نزند و همه مخاطبان در هر شهر و دیاری بتوانند
با این لهجه ارتباط برقرار کنند.
بازیگر سریال «پس از باران» افزود :اعتراف می کنم برایم مهم بود
که وقتی بعد از سالها این مجموعه پخش می شود مردم احساس خوبی
داشته باشند .البته یکی دو بار در مورد یک واژه از زندهیاد ملک مطیعی
سوال کردم ولی مابقی حاصل تالش خودم بود و بس...
وی با تاکید بر اینکه سریال «پس از باران» در ترسیم چهرهای واقعی
از زن ایرانی موفق و حتی در مواردی پیشرو بوده است ،دلیل محبوب
بودن شخصیت «خانوم کوچیک» را اینگونه توصیف کرد :خانم کوچیک،
زن تو سری خوری نیست .اگر چه حجب و حیا و بی غل و غشی
روستایی جزیی از وجودش است ،اما با همان سادگی و پاکی پای آبرو و
کیان خانوادهاش ایستاد و با همه توان در صحنه حضور پیدا کرد .زنانی از
این دست در اطراف ما فراوانند ،شاید خیلی چیزها به اجبار زمان به آنها
تحمیل شده باشد ،اما این زنان توانستند مصائب و مشکالت را مدیریت
کنند« .خانوم کوچیک» در «پس از باران» نادان نیست ،دختری است که
در عین معصومیت با طبیعت انس و الفتی خاص دارد ،اهل شعر است،
گذشت دارد اما جایی که باید قاطع باشد ،هست و با ناراستی و نادرستی
برخورد سختی دارد .الیه الیه شخصیت این آدم برای مردم جذاب است.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980213801021ﺷﻌﺒﻪ  189ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ  -3ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ  -4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
 -5ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ  -6ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ  -7ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
 -8ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻧﻴﺎ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ  2397/5613ﺑﺨﺶ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  101287ﻣﻮﺭﺥ  1393/11/28ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺒﻊ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ
ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﻌﻤﻞ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 10ﻭ219ﻭ220ﻭ 223ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ 515ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/5/30ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1725ﻣﻮﺭﺥ
 94/7/25ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  808ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻀﺎﻓﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻯ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ
ﺍﻳﻦ ﺷﻖ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  197ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ  1257ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺭﻭﺩﻛﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  37146ﻣﻮﺭﺥ  96/8/7ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻋﺎﺽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

110/133607

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  189ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980210400308ﺷﻌﺒﻪ  187ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970210400852ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎءﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻴﺰﭼﻨﮓ ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ  -1 :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎءﺍﻟﻪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻴﺰﭼﻨﮓ
ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  303/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4568405ﻣﻮﺭﺥ  95/9/15ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1186ﻣﻮﺭﺥ  96/6/26ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  303/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980210400544ﺷﻌﺒﻪ  187ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970210401147ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﮔﻨﺠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷﺎﻫﻤﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
 -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺨﺸﻌﻠﻰ ﺧﺪﺍﻳﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺗﻜﺎﻧﺘﭙﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﮔﻨﺠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷﺎﻫﻤﺤﻤﺪﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﺑﺨﺸﻌﻠﻰ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺗﻜﺎﻧﺘﭙﻪ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 720/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 720/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
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اگر این شخصیت نادان و بی عرضه بود برای مردم جذابیتی نداشت.
محتشم که عالوه بر «پس از باران» بازی در سریال «ریحانه» را
هم در کارنامه دارد ،ایفای نقش زنان بااراده و موثر را جزو نکات مهم
برای حضور در سریال هایی چون «ریحانه» و «پس از باران» عنوان کرد:
انتخاب نقش هایی که ایفا کرده ام ،با مطالعه و بررسی همراه بوده است.
در سریال «ریحانه» به درخواست خودم در نقش «آسیه» بازی کردم،
چون او در عین سکوت و آرامش ذاتی ،اتفاقهای درستی را رقم می زند.
خوشبختانه اهل خواندن ،نوشتن و سکوت هستم و اینها به من در انتخاب
و ایفای نقش یاری می رساند .زنانی اینگونه را می شناختم و برای بازی
در این نقشها انگیزه داشته و دارم .خیلی فیلمنامهها بوده که دوست
داشتم اما به دلیل روحیه خودم کار نکردم .معموال فیلمنامهها را ابتدا به
صورت رمان می خوانم و اگر من را درگیر کند آن را می پذیرم .هرچند در
بازیگری ادعایی ندارم اما شخصیتهایی را بازی کردم که در عین سکوت
قوی و تاثیرگذارند.

شماره 2392

اخبار
بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد

سرویس هنری  -بامداد بیات فرزند
زندهیاد بابک بیات ،موسیقی متن فیلم «پاسیو»
به کارگردانی مریم بحرالعلومی را میسازد.
به گزارش امتیاز؛ بامداد بيات فرزند زنده
ياد بابك بيات متولد  ١٣٦٤تهران است .او
آهنگساز ،تنظيمكننده و مدرس موسيقى و
داراى دو مدرك كارشناسى در رشتههاى
آهنگسازى فيلم و موسيقى جاز از دانشگاه هامبر
كاناداست.
از كارهاى شاخصى كه او در ساخت
موسيقى آنها دستيار پدرش بوده میتوان به
فيلمهایی همچون «دستهاى آلوده»« ،سام و
نرگس»« ،دو زن» و سريال «واليت عشق» اشاره
کرد و از كارهاى خودش فیلمهای سينمايى
«حوالى اتوبان»« ،قند تلخ»« ،بن بست وثوق» و
ِ
سريال «آفتاب و زمين» را نام برد.
فیلمبرداری «پاسیو» چندی پیش به
پایان رسیده و این روزها مراحل پس از تولید را
سپری میکند تا برای حضور در سی و ششمین
جشنواره جهانی فیلم فجر آماده شود.
«پاسيو» كه قصهاى زنانه را در بستر
شهر روايت مىكند ،اولين تجربه بلند
مريم بحرالعلومى در مقام كارگردان است.
او تحصيلكرده رشته سينما و عضو انجمن
برنامهريزان و دستياران كارگردان خانه سينماى
ايران است كه بعد از ساخت چند فيلم كوتاه
داستانى و تجربى« ،پاسيو» را به طور مستقل
مقابل دوربين برده است.
بهناز جعفرى ،محدثه حيرت ،كريم امينى،
ياسمن ترابى ،حسين ملكى ،بهروز قادرى ،سحر
غمخوار ،محمدرسول صفرى و بابك انصارى؛
با حضور پوريا پورسرخ و شقايق فراهانى در
«پاسیو» ايفاى نقش كردهاند و عوامل اصلى
سازنده اين فيلم عبارتند از :كارگردان :مريم
بحرالعلومى ،مدير فيلمبردارى :مسعود امينى
تيرانى ،مدير صدابردارى :على كيان ارثى،
تدوينگر :سينا گنجوى ،آهنگساز :بامداد بيات،
طراح گريم :اميد گلزاده ،طراح صحنه :عباس
حاجى درويش ،طراح لباس :فرحناز نادرى،
مديرتوليد :روح اله مهاجرى ،مشاور رسانه اى:
مريم قربانى نيا ،نويسندگان فيلمنامه :حامد
قاسمى و مريم بحرالعلومى ،تهيهكننده :سيدامير
سيدزاده.

