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خبر كوتاه
فریبا وفی عنوان نویسنده سال را از
موسسهای آلمانی کسب کرد

فریبا وفی عنوان نویسنده سال را از موسسه
« »LITPORMآلمان به دست آورد.
فریبا وفی نویسنده ایرانی که به خاطر
نوشتن رمان «طرالن» که چندی پیش توسط
یوتا هیملرایش به زبان آلمانی ترجمه و در این
کشور منتشر شده بود ،نامزد عنوان نویسنده
سال  ۲۰۱۷از سوی موسسه «»LITPPRM
در آلمان شده بود ،با اعالم این موسسه به عنوان
نویسنده سال انتخاب شد.وی با کسب این عنوان
و با انتخاب مردم ،پرمخاطبترین نویسنده
غیرآلمانی به شمار میرود که در سال گذشته
اثری از وی به زبان آلمانی و در کشورهای آلمانی
زبان منتشر و توزیع شده است .بنابر اعالم این
بنیاد ،جایزه فریبا وفی در پاییز سال جاری و
در حین برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت به
وی اهدا خواهد شد .یادآوری میشود موسسه
« »LITPROMدر کشور آلمان که از سال
 ۱۹۸۰تاسیس شده است نام وفی را در فهرست
انتخاب  ۱۰نویسنده برتر خود در سال ۲۰۱۷
قرار داده است.

دفتری از اشعار شاعر معاصر آمریکایی به فارسی ترجمه شد

گزیدهای از اشعار نیکی جیووانی شاعر زن
آمریکایی معاصر در قالب کتابی با عنوان «فانوس
دریایی وسط مه غلیظ» منتشر شد.
به گزیدهای از اشعار نیکی جیووانی ،نویسنده
و فعال اجتماعی و از چهرههای مطرح ادبیات
معاصر آفریقایی آمریکایی به کوشش سلماز بهگام
و رضا عابدینزاده در قالب کتابی با عنوان «فانوس
دریایی وسط مه غلیظ» منتشر شد.
سبک منحصر به فرد نگارش شعر ،رک گویی،
کالم احساسی و زنانه و فعالیتهای اعتراضی و ضد
نژادپرستانه جیووانی که منجر به انتخاب چندین
باره وی با عنوان «زن سال» در ایاالت متحده
شده او را تبدیل چهرهای معتبر و شناخته شده در
محافل مطبوعاتی کردهاست.
وی در مقام فعالیت ادبی نیز تاکنون برگزیده
جوایزی چون مدال «لنگستون هیوز» و جایزه ادبی
«ایمیج» شده است.
وی در اشعار خود دارای دو ویژگی منحصر
به فرد است .نخست اینکه نشانهگذاری را در تمام
اشعارش حذف کرده تا به گفته خود به خواننده
این مجال را بدهد که آنچه میخواند نه به چشم
شعر بلکه درددلی زنانه بداند و همذاتپنداری

بیشتری با آنها برقرار کند .از سوی دیگر او در
برخی از اشعارش ،سبک نگارش رایج شعر خط به
خط را مبدل به پاراگراف کرده و با ایجاد فواصلی
نقطهچینی میان گروه کلمات یا عبارتها ،آنها را
در قالب پاراگراف نگاشته است.
خود وی در مصاحبهای درباره گرایشش به شعر

بازگشت یوناسون به کتابفروشیهای
ایران همراه با «اندرس قاتل»

رمان «اندرس قاتل» نوشته یوناس یوناسون
روزنامهنگار و نویسنده معروف سوئدی ،با ترجمه
میلد شالیکاریان از سوی نشر چترنگ منتشر و
راهی کتابفروشیها شد.
داستان رمان «اندرس قاتل و معنای هرآنچه
هست» در جنوب استکهلم آغاز میشود؛ جایی
که در آن پنج هزار کرون گم شده است .گمشدن
پنج هزار کرون همیشه ناجور است ،اگر این اتفاق
در یک هتل درب و داغان در جنوب استکهلم
بیفتد ،قصه ناجورتر هم میشود ،بهخصوص که
پولها مال آدمکشی باشد که ساکن اتاق شماره
هفت است .پر پرسون ،مسئول پذیرش هتل،
میخواهد سرش به کار خودش باشد و ترجیح هم
میدهد که سرش روی گردنش باقی بماند .یوهانا
کیالندر ،ساکن موقت اتاق شماره هشت ،کشیشی
از کار بیکار شده است ،اما درست در همین لحظه
دو چیز در چنگ تاوست :پاکتی حاوی پنج هزار
کرون و یک ایده محشر« ...اندرس قاتل و معنای
هرآنچه هست» رمانی طنزآلود است که به اندازه
دیگر رمان پرفروش یوناسون« ،پیرمردی صدساله
که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» ،مخاطبش
را به خنده وامیدارد .این کتاب اثری است
سرراست ،خواندنی و مفرح که با تخیلی غنی و به
شکل هوشمندانهای ابلهانه ،شخصیتهای عجیب
و دوستداشتنیاش را در ماجرای حماقتشان
دنبال میکند« .اندرس قاتل و معنای هرآنچه
هست» یک ماجرای پرگره است که به ما یادآوری
میکند هیچوقت برای شروعی دوباره دیر نیست.
هیچوقت دیر نیست که بفهمیم در زندگی چه
چیزی واقعاً اهمیت دارد.

میگوید« :فکر کنم خوششانس بودم که همیشه
ن میکردم و سرماخورده بودم .آلرژی داشتم
فینفی 
و از این طور چیزها .چون همین باعث میشد مجبور
بشم بمونم توی خونه و هفتهها به مدرسه نروم این
ی بود که میتونستم کتابایی رو که دلم میخواد
طور 
بخونم ...من رویای چاپ کتاب یا حتی نویسنده شدن

نداشتم .رویای من کشف چیزی بود که هیچکس تا
حاال حتی فکرشم را نکرده بود .گمونم واسه همین
شاعر شدم .ماها یه جوری همهچی رو باربط و بیربط
کنار هم میچینیم که بقیه نمیتونن و به فکرشون
نمیرسه».
در یکی از اشعار این کتاب میخوانیم:
به میان مردم آمدم در جستوجوی تو
به میان مردم آمدم در جستوجوی عشق
به میان مردم آمدم تا بفهمم
تو را یافتم
به میان مردم آمدم تا بگریم
به میان مردم آمدم تا بخندم
تو اشکهایم راپاک کردی
و در شادیام شریک شدی
در جستوجوی از میان مردم رفتم
در جستجوی خویش از میان مردم رفتم
برای همیشه از میان مردم رفتم
تو هم آمدی
«فانوس دریایی وسط مه غلیظ» گزیدهای
از اشعار این شاعر آمریکایی است که توسط دو
مترجم ایرانی انتخاب و از سوی نشر آرادمان با
قیمت  ۱۲هزار تومان منتشر شده است.

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی؛

شهرهایی که ثبت جهانی آنها خیر و برکت داشته است

برخی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی معتقدند :ثبت شهرهای
ایران در شورای جهانی صنایع دستی هیچ دستاوری برای این هنر-
صنعت نداشته است اما معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی معتقد است
که ثبت جهانی شهرها موجب خیر و برکت شده است.
بهمن نامور مطلق -معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی همزمان با
 ۲۰خرداد ماه  -روز جهانی صنایع دستی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد:
حداقل دستاوردهای ثبت جهانی شهرهای ایران در حوزه صنایع دستی
شناخته شدن و تبدیل آنها به یک برند در دنیا است .مگر کشورهای دیگر
چه کار میکنند؟ هزینههای زیادی صرف میکنند که یک شهر در دنیا
به برند تبدیل شود .ما با کمترین هزینه و با استفاده از بضاعت تاریخی و
هنری کشورمان توانستیم از شورای جهانی صنایع دستی استفاده و برخی
از شهرهایمان را به برند تبدیل کنیم.
او ادامه داد :شنیده شده محصوالت برخی از شهرهای ایران پس از
ثبت جهانی با کیفیتتر و گرانتر شدهاند که این نشاندهنده تاثیر مادی
ثبتهای جهانی است .ما با اختصاص اعتبار و راهاندازی دبیرخانه در این
شهرها ،اقداماتی برای فعالیتهای بیشتر را انجام دادهایم.
معاون صنایع دستی اضافه کرد :وقتی خبری مبنی بر تهدید صنایع
دستی اللجین توسط کاالهای چینی مطرح میشود ،نشان دهنده
حساسیتی است که بعد از ثبت جهانی شهرها به وجود آمد .سالها
در اللجین کاالهای چینی عرضه میشد اما بعد از ثبت جهانی آن و با
محدود شدن عرضه کاالهای خارجی به نظر میرسد ،حساسیتها نسبت
به صنایع دستی این شهر بیشتر شده و این موضوع نتیجه ثبت جهانی
اللجین است.
نامور مطلق با بیان اینکه در شهر اصفهان نیز دائما فروشگاههای
صنایع دستی میدان نقش جهان در حال پاالیش هستند و از توسعه
کاالهای قاچاق جلوگیری میشود ،افزود :اینکه همه توقعات از دولت انتظار

میرود کار درستی نیست .دولت تالش کرده و با همکاری هنرمندان ،این
شهرها را ثبت کرده است ،تاجران و هنرمندان هم باید مسوول باشند .کار
دولت هموار سازی شرایط برای تجاری سازی و ارتقا کیفی صنایع دستی
است که یکی از این روشها جهانی کردن این هنر -صنعت است.
او اعالم کرد :بسیاری ازکشورها برای ثبت جهانی شهرها با هم رقابت
میکنند .قطعا ثبت جهانی شهرهای ایران برای کشور ما خیر و برکت
دارد ،در غیر این صورت چرا برخی ازکشورها باید با هم رقابت کنند تا
شهرهای بیشتری را ثبت جهانی کنند؟ ما که موفق به کسب این امتیاز
شدیم نیازمند به تداوم آن هستیم.
شهرهای جهانی ،یکی از بندهای برنامه ششم توسعه
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از بندهای صنایع دستی در
برنامه ششم توسعه مربوط به شهرهای جهانی است ،ادامه داد :مجلس و
دولت خواستهاند تا به شهرهای جهانی توجه بیشتری شود و این موضوع
کمک میکند تا این شهرها اعتبارات بیشتری از استانهای خود و سازمان
مدیریت درخواست کنند ،زیرا در برنامه ششم توسعه اسم شهرهای جهانی
آمده است .باید با روحیه مثبت و امیدوارنه این موضوع پیگیری شود.
نامور مطلق افزود :گرفتن امتیازات وظیفهای است که باید ما به
ن را انجام دهیم و ب ه نظرمیرسد این اتفاق به
همراه بخش خصوص آ 
مرور در حال انجام است .در برنامه ششم توسعه دو بند مربوط به صنایع
دستی میشود که یکی رسیدگی به هنرهای درحال فراموشی و دیگری
رسیدگی به شهرهای جهانی است .همین دو بند کافیست تا بگوییم
شهرهای جهانی چگونه موجب خیر و برکت میشوند.
او درباره اینکه ثبت جهانی شهرهای ایران تا چه اندازه به معرفی
صنایع دستی کشورمان کمک کرده است؟ توضیح داد :ما توانستیم در
عرصههای جهانی به بازارهای خودمان برگردیم ،درتجارت فعالیت کنیم
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ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻧﺪﺍ
ﺩﻭﺑﺨﺸﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ 16824ﺕ ﺕ  1353ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮ ﺯﺍﺩﻩ
ﺵ ﺵ  0023089504ﺕ ﺕ  1379ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺳﺎﻋﻰ ﺩﺭﻩ ﭼﻰ
ﺵ ﺵ 85ﺕ ﺕ  1319ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/30024

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3650ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 950688/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 5ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/9/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺵ ﺵ  3650ﺕ ﺕ
 1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺵ ﺵ 419ﺕ ﺕ  1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺵ ﺵ  345ﺕ ﺕ  1334ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ
ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺵ ﺵ 385ﺕ ﺕ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﺮﻳﻪ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻗﺎﻳﺶ ﻗﺪﺭﺷﺎﻕ
ﺵ ﺵ  482ﺕ ﺕ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﺒﻖ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ  2169/86ﺩﺭ
ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ  60ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺍﻳﻦ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/30052

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺟﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﻮﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺳﻔﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  4ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺎﺭﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺥ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﺩﺭﺑﻨﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980920300113ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/4/25ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺑﻴﺮﺷﻌﺒﻪ 4
110/29994

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻃﻠﻌﺖ ﺟﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  960161/9/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻔﺖ ﺟﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  61ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻃﻠﻌﺖ ﺟﺒﻠﻰ ﺵ ﺵ 1
ﺕ ﺕ  1325ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﺴﻦ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺵ ﺵ  763ﺕ ﺕ  1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺯﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ
110/30049
ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺣﺮﻳﺮﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2085ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 960138/9/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﺋﻘﻪ ﺳﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  290ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/1/25ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺣﺮﻳﺮﭼﻰ ﺵ
ﺵ 2085ﺕ ﺕ  1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺮﭼﻰ ﺵ ﺵ 2391ﺕ ﺕ 1345
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/30042
ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﺧﻠﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  146ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
960156/9/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮﺍﻭﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  49ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻧﺎﺩﺭﻩ ﺧﻠﻴﻘﻰ ﺵ ﺵ 146
ﺕ ﺕ  1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺍﻭﻳﺲ ﺵ ﺵ  325ﺕ ﺕ 1359
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻧﻮﺱ ﻗﺮﺍﻭﻳﺲ ﺵ ﺵ  7035ﺕ ﺕ  1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻗﺮﺍﻭﻳﺲ ﺵ ﺵ  8763ﺕ ﺕ  1364ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/30036
ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  375ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻛﻼﺳﻪ960146
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 21888ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 72/6/15
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻓﺮﺩﻳﻦ
ﺍﻣﻴﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﺵ ﺵ  275ﺕ ﺕ  1316ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺭﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﺵ
ﺵ  40799ﺕ ﺕ  1392ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻭﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/30029

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﻓﻜﺮﻯ ﺍﺯﮔﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﺤﺮ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ
ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﺎﻥ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 4ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺎﺭﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺥ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﺑﻨﺪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980920300086ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺁﻥ  96/4/24ﺳﺎﻋﺖ  16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺑﻴﺮﺷﻌﺒﻪ 4
110/29989
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960197/5/96ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -
 96/4/18ﺳﺎﻋﺖ  10ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﻭﺣﻴﺪ ﻛﻮﺩﻳﺘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻐﺎﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩ ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ
ﻣﺪﺕ ﺁﻥ  10ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 5ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ
110/29985
ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺍﻧﻮﺷﻪ ﺷﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 960132/9/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1399ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺮﻣﻴﻦ
ﺷﻴﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ 104ﺕ ﺕ  1318ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧﺸﻮﺍگ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻴﺪﺍﻧﻰ ﺵ
ﺵ 2310ﺕ ﺕ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻧﺪﺷﻪ ﺷﻴﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ 9ﺕ ﺕ 1341
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍ ﺯ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭگ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/29983
ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  620ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
960149/9/96
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/8/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﻧﻰ
ﺵ ﺵ 620ﺕ ﺕ  1331ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﻴﻤﺎ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻧﻴﻜﻮ ﺵ ﺵ  8161ﺕ
ﺕ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻧﻴﻜﻮ ﺵ ﺵ  4417ﺕ ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍ
ﺯﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻧﻴﻜﻮ ﺵ ﺵ  627ﺕ ﺕ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/29978

و درحوزه ترویج و برندسازی اقداماتی انجام دهیم .در مدت چهار سال
توانستیم چهار شهر تبریز ،مشهد ،اصفهان و اللجین را به عنوان شهرهای
جهانی ثبت کنیم و ایران را در رده دومین کشور درثبت شهرهای جهانی
قراردهیم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور بیان کرد :از طرفی
چندین نشست و همایش در ایران برگزار کردیم .بعد از  ۷۰سال فعالیت
در شورای جهانی صنایع دستی ،هنوز نتوانسته بودیم اجالس جهانی را
به ایران بیاوریم و میزبان آن باشیم تا اینکه سرانجام موفق شدیم این
اجالس را درسال  ۹۵در اصفهان برگزار کنیم .همچنین در کنار آن ،دو
اجالس آسیایی و همایشها و نمایشگاههای بینالمللی برگزارشد .این
موضوع موجب دوباره شناخته شدن کشورمان شد .همچنین سعی کردیم
درکنار برندسازی به تجارت جهانی هم توجه کنیم اما با تمام این احوال
باید فعالیتهایمان را افزایش دهیم زیرا شایستگی هنرمندان ما بیش از
این است که دیده میشود.

شماره 2223

اخبار
غمه ثمینی از جدیدترین
کارگاهش گفت

نغمه ثمیمی یک کارگاه نمایشنامهنویسی با
همکاری موسسه «پرسش» برگزار میکند.
این نمایشنامهنویس در گفتوگویی با ایسنا
بیان کرد :موسسه “پرسش” بیشتر کالسهایی
که تاکنون داشته تئوریک بوده و کالسهایی
با رویکرد عملی کمتر برگزار کرده است ،اما
طبق پیشنهادی که دادم قرار شد کارگاهی
نمایشنامهنویسی برگزار کنیم.
او افزود :از آنجا که این کارگاه پیشرفته
محسوب میشود ،ناگزیریم برای حضور
دانشجویان گزینش انجام دهیم که رزومه
متقاضیان بررسی میشود و البته تحصیالت
مرتبط با ادبیات نمایشی برای پذیرش الزامآور
نیست.
ثمینی درباه اینکه این نوع کارگاهها تاکنون
چه برآیندی داشتهاند ،گفت :خودم تا به حال
بیرون از دانشگاه کارگاههای نمایشنامهنویسی
زیادی نداشتهام و این یکی از اولینها خواهد
بود .در این سالها بیشتر کالسها و کارگاهایم
در داخل دانشگاه بودند و به نظرم دانشگاه در
تربیت نمایشنویس موثر است ،اما آن را تنها راه
برای نمایشنامهنویس شدن نمیدانم.
او ادامه داد :اما به طور کلی شاید در
کارگاههای بیرون از دانشگاهها خروجی الزم
کسب نشده باشد که دالیل آن شاید به کیفیت
کار یا پشتکار و تالش شخصی افراد برگردد،
در حالی که معتقدم داخل دانشگاه وضعیت
متفاوتتر است.
نتیجه بررسی رزومه متقاضیان کارگاهی که
موسسه مطالعات سیاسی -اقتصادی “پرسش”
در سه دوره چهار جلسهای قرار است برگزار کند،
اول تیرماه اعالم خواهد شد.
مخاطبین این کارگاه به عنوان دانشجویان
این دوره موظف به ارائه کار با متد مورد نظر
مدرس و در زمان مشخص شده هستند .در این
کارگاه دانشجویان در چهار جلسه با بنیانها و
اصول نظری و تکنیکی نمایشنامه نویسی آشنا
خواهند شد و مدرس مولفههای مورد نظر در
راستای نگارش نمایشنامهای استاندارد را به
آنها آموزش خواهد داد.
سپس در چهار جلسه دوم که به صورت
غیر حضوری خواهد بود متنهای نوشته شده
مخاطبین توسط مدرس مورد ارزیابی واقع شده
ومشکالت احتمالی و نظرات او توسط مخاطبین
در روند کار اعمال خواهد شد .در نهایت در دوره
سوم دانشجویان اقدام به ارائه کارهای خود در
کالس خواهند نمود و نمایشنامههای به نگارش
در آمده درطول دوره ارزیابی نهایی میشود.
عالقمندان برای شرکت در این دوره باید تا
تاریخ  25خردادماه  1396رزومه کاری خود را
برای بررسی به آدرس ایمیل موسسه “پرسش”
porsesh.institute@gmail.com
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