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چطور باید در عصر مدرن مربی شد؟

اخبارالمل
بین
لیگ جزیره در هفته :25قهرمانها و ضد قهرمانها

ورزشی

ایین مکاینتاش

قهرمانها :بعد از شش هفته حیرانی و سرگردانی لیورپول باالخره به خانه بازگشت .ولی چه وقت عجیبی
برای بازگشت .بازیهایِ خانگی مقابل سوانزی ،ساوتهمپتون و ولوز قطعا فرصتهایِ مناسبتری برای دوباره
شاگردان یورگن کلوپ به نظر میرسیدند ،ولی نه ،لیورپول برایِ این بازگشت تاتنهامی که در
رویِ فرم آمدن
ِ
ِ
بازگشت خو ِد لیورپول به
قربانی خودش انتخاب کرد .با اینکه احتماال برای
عنوان
کورس قهرمانی بود را به
ِ
ِ
ِ
کورس قهرمانی دیگر دیره شده ،اما پیروزی مقابل تاتنهام جدال برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم باالی
ِ
جدول را جذابتر از پیش میکند .سوال اینجاست که آیا لیورپول دوباره اوج گرفته میتواند به این روند ادامه
ِ
شکست پیاپی در لیگ برتر
ترکیب اصلی و سه
خروج ساوتهمپتون از لیگ اروپا ،تغییراتِ زیاد در
دهد؟ بعد از
ِ
ِ
مربی جدیدشان ،کلود پوئل ،شک میکردند .اما خری ِد
کم کم
تماشاگران “قدیسها” داشتند به تواناییهایِ
ِ
ِ
سابق ناپولی این هفته مقابل
ه
سال
25
مهاجم
است.
کرده
کم
را
تردیدها
و
شک
این
بار
فعال
گابیادینی
مانولو
یِ
ِ
ِ
ساندرلند دو گل زد تا تعدا ِد گلهایِ خودش را در دو بازیِ لیگ به سه برساند .در کل این فصل فقط چارلی
آستین ( )6و جی رودریگز ( )4بیش از گابیادینی برایِ تیمشان گل زدهاند .پس عجیب نیست که ساوتهمپتون
با رضایت خاطر  20میلیون پوند بابت گابیادینی پرداخته است.چلسی تقریبا بر تما ِم لیگ برت ِر این فصل
حکمرانی کرده ،اما در این بازی این هفته موفق نشد مقابل یکی از کوچکترین تیمهایِ این لیگ ،یعنی برنلی،
شاگردان شون دایش تا
به پیروزی برسد .آمار برنلی در خانهاش ،ترف مور ،فوقالعاده است .از  30امتیازی که
ِ
جریان تساویِ  1-1مقابل چلسی منظم
اینجایِ فصل گرفتهاند 29 ،امتیاز در ترف مور به دست آمده .برنلی در
ِ
و مطمئن بود و به همین خاطر لیاقت تشویق تماشاگرانش در پایان هر نیمه را داشت .بقا برای برنلی تقریبا
قطعی شده و اگر آما ِر امتیازاتِ خارج از خانهیِ آنها حتی به اندازهیِ نیمی از آمار خانگیاشان هم بود حاال
آرامش آرسن ونگر تحت فشار درود فرستاد .دو شکست
برای کسب سهمیهیِ اروپایی میجنگیدند .باید به
ِ
پیاپی در لیگ؟ واهمهای نیست .رش ِد
علنی یکی از ستارههایِ
طغیان تماشاگران؟ واهمهای نیست؟ ادعایِ
ِ
ِ
ِ
حالت
مربی دیگری بود در این شرایط
سابق آرسنال که تو در آستانهیِ ترک باشگاه هستی؟ نگران نباش .هر ِ
گرفتن
تدافعی خصمانهای میگرفت و به ژورنالیستها حمله میکرد .اما ونگر به کار همیشگیاش ادامه داد و با
ِ
ِ
سه امتیاز مقابل هال سیتی در آستانهیِ هفتهای مهم و سرنوشتساز آرامش را به تیمش بازگرداند.پیروزیِ
 2-0مقابل لستر سیتی سومین بر ِد سوانزی در چهار بازیِ لیگ برتر به رهبریِ پل کلمنت بود ،نتایجی که به
ِ
نظر میرسد خیلی زودتر از آنچه انتظارش میرفت ولزیها را از خطر سقوط نجات داده و به
امنیت میانهیِ
جدول رسانده است .کمتر مربیهایی پیدا میشوند که چنین تاثیری آنی رویِ بازیکنانشان داشته باشند.
سوانزی با کلمنت تیمی کامال تحول یافته و متفاوت استِ .
ترک بایرن مونیخ و قبول مسئولیت و ماموریتی که
به نظر ناممکن میرسید ،شبی ِه دیوانگی بود .اما گویا کلمنت قرار است در این راه موفق شود.
ِ
شکست پیاپی در لیگ ،شش بازیِ پیاپی
ضد قهرمانها :پنج
بین تمام تیمهایِ
بدون گل و تنها تیم ِ
ِ
زدن حتی یک گل در لیگ نشده است .داریم از لستر
به
موفق
2017
سال
در
هنوز
پنج لیگ اول اروپا که
ِ
ِ
قهرمانی لیگ برتر که حاال تنها یک امتیاز با منطقهیِ سقوط فاصله دارد
عنوان
مدافع
سیتی حرف میزنیم،
ِ
ِ
ِ
دنبال یک تاریخسازیِ دیگر است .کلودیو رانیری این هفته از سویِ باشگاه رای اعتماد گرفت ،اما در تیمش
و
ِ
هیچ اعتماد و اطمینانی دیده نمیشود و اگر به همین راه ادامه دهند سرنوشتی جز سقوط نخواهند داشت .آیا
باشگاه به کاری که غیر قابل باور به نظر میرسید دست خواهد زد و رانیری را اخراج خواهد کرد؟ شاید این
دفاعی خیلی خوبیه و با تعداد باال و خیلی خوب
تیم
ِ
تنها را ِه نجاتشان باشد.ژوزه مورینیو شنبه گفت« :چلسی ِ
قهرمانی لیگ داشته باشه ».این
دفاع میکنه .فکر میکنم تویِ این شرایط یک تیم دفاعی شانس بیشتری برای
ِ
مربی یکی از متمولترین و بزرگترین باشگاههایِ جهان فوتبال میزند که در حال حاضر تنها دو امتیاز
حرف را ِ
با ردهیِ دوم لیگ برتر فاصله دارد .با این حال مورینیو همچنان نمیتواند چلسی را از ذهنش خارج کند .بله،
قهرمانی
فصل پیش در یک امتیازیِ منطقهیِ سقوط رهایش کردی و حاال با قدرت به سویِ
تماشایِ تیمی که ِ
ِ
لیگ میتازد آسان نیست ،اما بیخیال ژوزه! بسه دیگه.چندین تیم این فصل لیورپول را شکست دادهاند ،از
جمله ولوز که حتی در لیگ برتر هم نیست .همهیِ این تیمها در راه این پیروزیها رویکردی مشابه را پی
دفاعی لیورپول در
گرفتند :دفا ِع پر تعداد با عمق کم،
بین خطوط و استفاده از ضعفهایِ
پوشش فضاهایِ خالی ِ
ِ
ِ
ضدحملهها .حاال اینکه چرا تاتنهام تصمیم گرفت با عمق بسیار زیاد دفاع کند و این همه فضا به لیورپول ،همراه
تیم دیگری چنین
با پاسهایِ اشتبا ِه پرتعداد در مناطق خطرناک بدهد ،مشخص نیست .واقعا بعید است هیچ ِ
مقابل کلوپ و مردانش تکرار کند.این روزها واقعا نمیشود چشم از ساندرلند برداشت .بعد از
کار ابلهانهای را
ِ
دیدن خوشحالی
جدال بقا در لیگ و بعد از
تماشایِ حمالت شجاعانه و پیروزیِ بزرگشان مقابل حریفی در
ِ
ِ
در چهرهیِ تک ِ
تک بازیکنانشان پس از ماهها ،بلند میشوی تا یک فنجان چای برایِ خودت درست کنی.
اما قبل از اینکه زی ِر کتری را روشن کنی صدایِ وحشتناکی میشنوی و برمیگردی میبینی ساندرلندیها
خودشان را به آتش کشیدهاند! برایِ چنین تیمی واقعا جنگ برایِ بقا بهترین چیز است.و در نهایت باید پرسید
تعویض مربی ،نه بهبو ِد مقاوتِ دفاعی و نه خبری
رفتن روحیه با
در کریستال پاالس چه خبر است؟ نه باال
ِ
ِ
مقابل استوک سیتی چهارمین باخت پاالس در پنج بازیِ لیگ به رهبریِ سم
از گل در خط حمله .شکست
ِ
آلردایس بود .با اینکه اسکوا ِد پاالس نسبت به دیگر تیمهایی که برای بقا میجنگند پرمهرهتر است ،اما هیچ
تیمی به اندازهیِ آنها خط ِر سقوط را حس نمیکند .این وسط فقط یک برنده وجود دارد و آن کسی نیست
مربی اخراجیشان آلن پاردیو .آیا واقعا دوست دارید در چنین جهانی زندگی کنید؟
جز ِ

نیال کوئین

احتماال هفته سختی برای کلودیو رانیری بوده
است .شایعات مبنی بر اخراج احتمالی او و این که
بازیکنان با او رابطه خوبی ندارند قویا توسط سران
باشگاه تکذیب شد و لستر حمایتش از او را اعالم
کرد .اما بعد از آن شکست  2بر صفر مقابل سوانزی
از راه رسید.
وقتی او بعد از پایان بازی با پل کلمنت دست
داد اصال فکرش را هم میکرد که حساس ترین
روزهای دوران مربیگریاش پیش رویش هستند؟
او برای  4باشگاه بازی کرده و بعد از آن در  3دهه
اخیر در  16باشگاه مربی بوده است .فصل گذشته
قهرمان لیگ برتر انگلیس شد و الزم بود نشان دهد
میتواند موفقیتهای دیگری هم کسب کند.
روز یکشنبه او با کسی دست داد که مربی برتر
ماه ژانویه شده بود .کلمنتی که توانسته بود خیلی
زود سوانزی را در مسیر خروج از بحران قرار دهد و
بعد از مدت کمی که از روی کار آمدنش میگذشت
توانسته بود نتایج قابل قبولی کسب کند .او چطور
این کار را کرده بود؟ حاال هواداران دربی کاونتی
که تیمشان در چمپیونشیپ در رتبه پنجم است
احتماال حسرت میخورند که چه الماسی را از
دست دادهاند و چرا او را اخراج کردند .هواداران
سوانزی این حس را میدانند .این باشگاه گری
مونک را اخراج کرد و حاال سرمربی جدید آنها
کلمنت است.
او در دوران دستیاری در درستترین مکان
برای یادگیری قرار داشته است ،بایرن مونیخ ،رئال
مادرید و پاری سن ژرمن .یک دوره آموزشی غیر
معمول برای یک مربی انگلیسی و در بیشتر زمانها
هم استاد او آنچلوتی بوده است .او هم مطمئنا
شاگرد خوبی بوده است.
از زمانی که لیگ برتر آغاز شده تنها  8مربی
قهرمان شدهاند 3 ،مربی ایتالیایی (آنچلوتی،
مانچینی ،رانیری) ،دو مربی اسکاتلندی (دالگلیش
و فرگوسن)؛ یک پرتغالی (مورینیو) ،یک شیلیایی

(پیگرینی) و یک فرانسوی (ونگر).
در بین این مربیان بزرگترین آنها مطمئنا
فرگوسن است .او در سن  32سالگی بعد از دورانی
که شروعش در کوئینزپارک و پایانش در ایر بود
دوران بازیگری را به پایان برد 41 .بازی برای
رنجرز بهترین آمار او است .وقتی او برای اولین
بار مربیگری را آغاز کرد نه کسی او را میشناخت
و نه کسی فکرش را میکرد که روزی سرمربی
بزرگی شود .اما جالب اینجاست از همان ابتدا هم
بازیکنانش گفته بودند در زندگیشان هرگز از کسی
نترسیده بودند و البته از فرگوسن میترسیدند.
فرگی  13عنوان کسب کرد و در این مدت
هرگز پیش نیامد که مردم از او نترسند .این اولین
فاکتوری بود که در هیچ یک از مربیان مانند ونگر،
پیگرینی و رانیری دیده نمیشده و نمیشود.
ونگر دوران بازیگریاش در تیم های
غیرحرفهای بوده و دو سال آخرش را بیشتر برای
مربی شدن گذرانده است .مورینیو هم که همه
میدانند مترجم بوده و حتی در کار ترجمه هم
بهترین نبوده است.
پس این که حتما یک مربی در دوران

بازیگریاش بازیکن موفقی بوده باشد اصال مالک
نیست .آریگو ساکی قبل از این که وارد فوتبال شود
ن
کفش فروش بوده است و زمانی گفته بود برای ای 
که سوارکار توانایی باشی حتما الزم نیست اسب
داشته باشی.
کارلوس پریرا و بورا میلوتینوویچ تنها مربیانی
هستند که توانستند  5کشور مختلف را به جام
جهانی برسانند .پریرا اصال دوران بازیگری باشکوهی
نداشته است ،او کارش را در شرایطی شروع کرده
که مربی بدنساز بوده است ،میلوتینوویچ هم هرگز
در سطح بینالمللی بازی نکرده است .مربی دیگر
برتی می بوده که توانسته آرسنال را به دو جام
(دبل) برساند ،کاری بزرگی بود ،اما او هم در
دوران بازی کردن تنها  30بازی باشگاهی انجام
داده است ،آن هم در ساوثهمپتون و بعد فیزیوتراپ
شده است.
او  6سال در آرسنال همین شغل را داشته
است ،وقتی از او خواستند مربی شود تعجب کردند
که یک فیزیو قرار است مربی باشد .او فقط خواست
در قراردادش بندی باشد که اگر مربی موفقی نشد
دوباره به شغل فیزیوتراپیاش در باشگاه بازگردد.

شماره 2147

پپ گواردیوال و آنتونیو کونته در روزهای بازی
کردنشان موفق بودهاند .حاال هم پپ به انگلیس
آمده تا مربیگری در بهترین لیگ دنیا را تجربه
کند و کونته هم در این لیگ در حال رسیدن به
موفقیت است.
یورگن کلوپ برای مدتی طوالنی در ماینتز
بازی میکرده است ،اما دوران بازی کردنش هرگز
به اندازه مربیگریاش موفق نبوده است.
این روزها میبینیم بازیکنان بزرگ با امید
مربی شدن کفشهایشان را میآویزند .جرارد،
گیگز ،لمپارد و  ...مشهورترینهای آنها هستند.
اما آنها میدانند الزمههای یک مربی موفق بودن
چیست؟ این را دیدهاند ،اما هرگز نیاموختهاند.
جالب اینجاست مربیان آیندهدار انگلیس و افرادی
که فوتبال انگلیس امید زیادی به آنها بسته ،هوو،
مونک ،دایچ و کلمنت ،هیچ کدام حتی یک بازی
ملی هم ندارند .هیچ کدام هم بازیکنانی نبودهاند
که مشهور و موفق بوده باشند .حتی فردی مثل
مارکو سیلوا که توانسته اخیرا در هال سیتی عالی
کار کند 15 ،سال بازی کرده و در این مدت تنها
دو بازی در لیگ سطح برتر پرتغال انجام داده است.
پس اگر شما جرارد ،لمپارد یا گیگز بودید
به این موضوع حسادت نمیکردید؟ همه اینها
پول و اعتبار خوبی دارند ،اما نمیتوانند به راحتی
وارد دنیای مربیگری شوند .خب بعد چه؟کلمنت
چه دارد که بردلی نداشت؟ چطور میتوان برای
داشتههای کلمنت مدرک گرفت؟
یک داستان وجود دارد که احتماال هم درست
نیست ،میگویند سالها قبل افرادی که مشتاق
مربیگری بوده اند از شکاف نزدیک به رختکن
تیمها حرفهای مربیان را گوش میکردند تا روش
آنها را یاد بگیرند .برایشان هم مدرک مهم نبود،
کسانی هم نبودند که بازیکن بوده باشند.
اما برای مربی شدن در عصر مدرن چه
چیزهایی الزم است؟ همه چیزهایی که در باال به
آنها اشاره کردم.

فوتبالیستهایی که در موسیقی استعداد دارند

جبرئیل سیسه که اخیرا تصمیم گرفته فوتبال را ادامه ندهد
و بازنشسته شود به کار موسیقی هم عالقه خاصی دارد .به همین
مناسبت نگاهی خواهیم داشت به دیگر فوتبالیهایی که به موسیقی
عالقه دارند و در نواختن یکی از سازها مهارت دارند.
الیتون باینز (گیتار)
دفاع چپ اورتون در بسیاری از عکسها به همراه گیتارش دیده
شده و خودش هم گفته که به این ساز عالقه دارد.
ژوزه مانوئل پینتو (پیانو)
دروازهبان اسبق بارسلونا یکی از هواداران موسیقی است و در
نواختن پیانو و کیبورد استاد است .او حتی یک تک آهنگ به همراه
اریک آبیدال و البته با کمک سفیو ،رپر فرانسوی منتشر کرده است.
اسالون بیلیچ (گیتار الکتریک)
سرمربی اسبق کرواسی و حال حاضر وستهام گیتار الکتریک
مینوازد .او سابقه حضور در راوبو ،یک گروه موسیقی کروات را هم

دارد و این گروه آهنگی برای حضور تیم ملی کرواسی در بازیهای
یورو  2008منتشر کرده است.
پیتر چک (درامز)
دروازهبان آرسنال عالقه به نواختن درامز دارد و حتی ویدئویی
از او در یوتوب وجود دارد که در آن او در حال کار با این ساز دیده
میشود.
توماس روسیچکی (گیتار الکتریک)
هافبک اسبق آرسنال مدتها قبل در کالسهای گیتار الکتریک
شرکت کرده و حاال در نواختن آن استاد شده است .او یک بار در
کنسرت گروه اهل چک تری سستری روی صحنه رفت و گیتار زد.
باستین شوانشتایگر (درامز)
هنوز مطمئن نیستیم که او در نواختن دارمز توانایی دارد یا نه،
اما هربار این ساز در دسترس او باشد دست به کار میشود .او یک بار
در مراسم پیش از جام جهانی  2006این ساز را زد و بار دوم چند

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7253ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  951126/660ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  189ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/8/3ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺍﻛﺒﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻙ
ﻡ  005-647609-4ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻣﺠﻴﺪ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻙ ﻡ  005-5040871ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -3ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻙ ﻡ  006-272952-7ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻙ ﻡ  007-460634-4ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻙ ﻡ  004006-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1315ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﺱ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135377
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0017361966ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  951077/659ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1089ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/10/23
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﻣﺠﻴﺪ
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﻙ ﻡ  0453423191ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1364ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -2ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﻙ ﻡ  0017361966ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1373ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﻙ ﻡ  0073341150ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻙ ﻡ  0033926190ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  659ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135373
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8644ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  951122/660ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/4/12
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺳﻴﺪ
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺷﺎﺩ ﻙ ﻡ  003-457764-5ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺷﺎﺩ ﻙ ﻡ  001-0086048ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1368ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻴﺮ ﻃﺒﺴﻰ ﻙ ﻡ 005-413813-2
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺷﺎﺩ ﻙ ﻡ
 007-272720-9ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135369
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻛﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 951098/660ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﺝ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  241ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/9/4ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺳﻬﺮﺍﺏ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻙ ﻡ  004-070594-3ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1341ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ -2ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻙ ﻡ  004-074034-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ  -3ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻛﻨﻰ ﻙ ﻡ  079-000003-2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1302
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135365
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3010ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  950977/660ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3955ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 62/12/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺣﺴﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  0050158759ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1331ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  0045392293ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1334ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  0045650586ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  004579198-8ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  004-524724-2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1330
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻙ ﻡ  0045854971ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -7ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺭﻫﺒﺮﻙ ﻡ  4568996181ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻮﻟﺪ  1311ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135360

سال بعد در مراسمی در باشگاه بایرن این کار را کرد.
سرخیو راموس (گیتار)
مدافع رئال مادرید در سال  2013در یک برنامه به طور سوررایز
به یک شبکه اسپانیایی رفت و یک آهنگ به نامزدش پیالر روبیو
تقدیم کرد.
نولبرتو سوالنو (ترومپت)
ستاره بازنشسته اهل پرو عضوی از یک گروه سالسا به نام
گئوردی التینوس بود و زمانی که در نیوکاسل بازی میکرد ترومپت
هم مینواخت.
رونالدینیو (پرکاشن)
درست همانطور که بازیاش زیبایی و ریتم خاصی داشت،
نواختن سازش هم ویژه بود .رونالدینیو هوادار سامبا است؛ او
حتی در جام جهانی  2002برای همتیمیهایش در هواپیما ساز
مینواخت.

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  581ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  951130/660ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺟﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/22ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺟﻢ ﻙ ﻡ  005-738213-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ -2ﻣﺮﻳﻢ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺟﻢ ﻙ ﻡ  005-053601-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -3ﺷﻬﻼ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﺟﻢ ﻙ ﻡ  0040238539ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺟﻢ ﻙ ﻡ  005-457976-7ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1348
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﺎﺋﻰ ﻙ ﻡ  625941-1ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1327ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135351
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9509980216900353ﺷﻌﺒﻪ  269ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9509970216901266ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ
ﺻﻤﺪﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﻨﺎﺯ ﭘﻮﺭﻳﺎﻯ ﻭﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻫﺎ :ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺿﺎ ﺻﻤﺪﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﻨﺎﺯ ﭘﻮﺭﻳﺎﻯ ﻭﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  81/7/13-11423ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  45ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ
ﺩﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ
ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺳﺎﺯﺵ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﺎﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻟﺪﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  1133ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﻮﺍﺩ  37/36/35/34/29/26/24ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1391ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻃﻼﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﺛﺒﺖ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ 58/3/28
ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺭﺟﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻢ ﺍﺭﻩ 91/1/22-91
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ
ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻭﻣﻼﻗﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻧﻔﻘﻪ ﻭﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﻭﺗﻨﺼﻴﻒ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺋﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﺣﻖ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﻔﻮﻅ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﻃﻼﻕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻗﻄﻌﻰ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺭﺍﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻇﺮﻑ20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ
2
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
269ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
110/135348
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺭﺿﺎ ﻧﻘﻴﺒﻰ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9510091065500734ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
9509971065500715ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻣﻮﺭﺥ  94/12/15ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻯ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ.
 110/135345ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  655ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9509980216900272ﺷﻌﺒﻪ  269ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9509970216901425ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ
ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﺮﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺯﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﻏﻨﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﺮﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ
ﺷﻴﺨﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﻏﻨﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻳﺎﻡ
ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺳﻨﺪ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺯﻭﺟﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﻯ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻋﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻭﺝ ﻭﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﺟﺮﺕ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﻀﻮﺭﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ  336ﻭﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﺎﺩﻩ  198ﺍﺯ ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  290000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺘﻦ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻇﺮﻑ20ﺭﻭﺯ
ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ
2
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
269
ﺷﻌﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
110/135340

