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خبر كوتاه
بیست و هفتمین تولد ماه برای بازیگر و
کارگردان پیشکسوت

جشن  ۶۵سالگی فرهاد آئیش در موزه
امام علی (ع) برگزار میشود

سرویس هنری -ویژهبرنامه «تولد ماه» با
جشن  ۶۵سالگی فرهاد آئیش با حضور جمعی از
هنرمندان و عالقهمندان در موزه هنرهای دینی
امام علی (ع) برگزار میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران ،بیست و
هفتمین «تولد ماه» به مناسبت زادروز فرهاد
آئیش بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر ،سینما
و تلویزیون شنبه  ۲۵شهریور ماه ساعت ۱۷:۳۰
با حضور جمعی از هنرمندان و عالقهمندان در
موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار میشود.
آئیش سال  ۱۳۳۱در منطقه شمیران
به دنیا آمد .دبستان و دبیرستان را در تهران
گذراند و چند سال بعد به انگلستان و سپس
به آمریکا سفر کرد و به آموختن فیلمسازی
و عکاسی پرداخت .پس از مدتی به تئاتر
عالقهمند شد و بیش از  ۳۰نمایشنامه به
زبانهای فارسی و انگلیسی بازی و کارگردانی
کرد و باالخره در سال  ۱۳۷۶به ایران
بازگشت .فیلمهای سینمایی مکس ،زندگی
با چشمان بسته ،پوپک و مش ماشاهلل و
چک ،نمایشهای شب روی سنگفرش خیس،
کرگدن و سقراط و سریالهای قطار ابدی،
شمسالعماره ،کاله پهلوی ،پردهنشین و دیوار
به دیوار بخشی از کارنامه هنری فرهاد آئیش
است .عالقهمندان برای حضور در بیست و
هفتمین تولد ماه میتوانند به موزه هنرهای
دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر
(عج) ،خیابان اسفندیار مراجعه کنند.

فرهنگ و هنر

شماره 2298

سیدمهدی شجاعی در مراسم رونمایی از کتاب «آن است شیوه حکومت»:

تبلیغ دین انگیزه اصلیام از ترجمه نامه حضرت علی(ع) بود

سرویس فرهنگی -سیدمهدی شجاعی در
مراسم رونمایی از کتاب جدیدش با عنوان «آن
است شیوه حکومت» ،که عصر گذشته  21شهریور
در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار
شد ،تبلیغ دین را انگیزه اصلی خود از ترجمه نامه
حضرت علی(ع) به مالک اشتر ،عنوان کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ،کتاب
«آن است شیوه حکومت» با حضور سیدمهدی
شجاعی ،نویسنده اثر ،احمد مسجدجامعی ،عضو
شورای اسالمی شهر تهران ،محمود صالحی،
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و
حجتاالسالم والمسلمین حسینزاده ،رئیس بنیاد
قرآن و علس درستکار مجری ،رونمایی شد.
مسجدجامعی در این مراسم عنوان کرد :مقام
معنویت حضرت علی(ع) که همان والیت است،
بسیار مهم است؛ همان طور که این مصرع نشان
میدهد که «به علی شناختم من به خدا قسم خدا
را»؛ این شعر به آن معناست که اگر حضرت علی
علیهالسالم نبود ،ما در شناخت توحید و نبوت نیز
مشکل داشتیم ،چه برسد به بحث والیت.
وی با بیان این مطلب افزود :وقتی از قدرت
و حکومت صحبت میشود ،عنوان این کتاب
تجلی پیدا می کند .در دوران پیش از انقالب
تصور میکردیم که با پیروزی جمهوری اسالمی،
حکومتی مانند حکومت حضرت علی(ع) به وجود
میآید ،ولی االن باید بعد از گذشت چند دهه
بگوییم ما کجا و حضرت علی کجا؟
مسجدجامعی با اظهار اینکه شیوه حکومت کار
عجیب و بزرگی است ،ادامه داد :مالک اشتر نخعی
به سمت مصر میرفت و قرار بود فرماندار مصر

شود .نکته جالبی که در نگارش نامه امیرالمومنین
به وی وجود دارد آن است که این کشور ،صاحب
تمدن بسیار بزرگی است و این نامه به شخصی
نوشته شده که قرار است عقبه تمدنی این کشور
را برعهده بگیرد .مردم مصر نسبت به اهل بیت
عصمت و طهارت محبت دارند و محبت خود را در
ایام والدت نشان میدهند.
وی گفت :کلمه ناس به معنای مردم،
پرکاربردترین کلمه در نامه حضرت امیر به مالک
اشتر است .این کتاب به صورت روشن و روان
ترجمه شده و صفحهبندی و طراحی آن نیز جالب
است .ریشه والیت ،محبت است .حضرت علی(ع)
در پذیرفتن حکومت با مردم شرط کرد که اگر
آنان به او نصرت برسانند ،وی حکومت را میپذیرد.
این نامه به صورت مکرر ترجمه شده است و هیچ

خطبهای از نهجالبالغه نیست که تا به این حد مورد
ترجمه قرار گرفته باشد.
شجاعی نیز در این مراسم درباره دغدغه
خود در ترجمه این اثر عنوان کرد :دغدغه این
سالهای من به دلیل عملکرد حکومت بود و اینکه
بسیاری از جوانهای ما از دین فاصله میگیرند
سبب روی آوردن من به این نامه شد .متاسفانه
این موضوع در میان جوانان بسیار دیده میشود.
دین مظلوم واقع شده است .اگر مدعی دین باشیم،
ولیکن خالف دین عمل کنیم ،سبب خواهد شد که
جوانان به دین شک کنند و از آن فاصله بگیرند.
معصومین(ع) میفرمایند اگر مردم حرف ما را به
درستی میفهمیدند از دین تبعیت میکردند.
وی با بیان اینکه تبیین درست سیره،

بزرگترین راه تبلیغ دین است ،ادامه داد :این
موضوع انگیزه اصلی من از ترجمه این اثر بود.
درباره ترجمههای متعددی که وجود دارد باید
بگویم ،با احترام به همه کارهای مشابهی که درباره
این نامه صورت گرفته است و هر یک ویژگیهای
خاص خود را دارد و از آن جمله میتوان به ترجمه
صورت گرفته از این نامه طی دوران قاجار اشاره
کرد ،ولی نیاز دیدم ترجمه جدیدی ارائه کنم.
شجاعی با اظهار اینکه من همه ترجمههای
پیشین را مطالعه کرده و دیدهام ،گفت :باید بگویم
در دوره معاصر ترجمه زندهیاد سیدجعفر شهیدی
و عالمه جعفری بسیار ارزنده هستند .من به دنبال
سهل و ممتنع بودن زبان بیان این نامه ،در عین
حفظ ارزندگی آن بودم .حضرت علی(ع) فصیحترین
و بلیغترین مرد عرب بود ،ولی در عین حال مردم
حرف او را میفهمیدند و سالهای بعد که حضرت
زینب(س) در شام به سخنرانی میپرداخت ،مردم
از حضرت علی یاد میکردند و این نشاندار بودن
حضرت زینب را میرساند.
وی اظهار کرد :تاکنون تصور میکردم که
ترجمه نهجالبالغه کار بسیار مشکلی است ،ولی
اکنون میگویم که ترجمه نهجالبالغه امری محال
است .در مقابل این کتاب باید اظهار ادب و تواضع
کرد .شجاعی عنوان کرد :دو نوع حکومت علوی و
اموی داریم .باید مراقبت کرد که با مظاهر و ظواهر
دینی و شیعی ،دچار اسالم اموی نشویم که اوج
کمال ،انسانیت است که در دین اسالم به آن تاکید
شده است .درپایان این  ،پس از رونمایی کتاب،
مراسم جشن تولد سید مهدی شجاعی با حضور
دوستداران این نویسنده سرشناس کشورمان در
فرهنگسرای رسانه برگزار شد

مادر شهید»محمد غنمی جابر»در برنامه «ستارگان پر فروغ منطقه :10

دل ما به همین احوال پرسیهای شما خوش است

سرویس فرهنگی -حال و هوای دل ما نیز ،مانند هوای
منزل مادری»شهید محمد غنمی» تر و تازه شد؛ وقتی با این
بانوی مکرمه روبرو شدیم.
رییس فرهنگسرای عطار نیشابوری در برنامه
هفتگی»ستارگان پرفروغ» منطقه  10میهمان منزل مادری،
نوجوان بسیجی شهید»محمد غنمی جابر»بود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای عطارنیشابوری؛ در این
ویژه برنامه که پیش از ظهر سه شنبه  21شهریور ماه در بیت
معظم بسیجی شهید»محمد غنمی جابر» از شهدای دبیرستان
مکتب الصادق(ع) برگزار شد؛ دکتر محمدرضا جمالی ،مدیر
فرهنگی هنری منطقه 10به همراه وکوروش ایلخانی رییس
روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 10و افسانه مهاجان
رییس خانه موزه شهیدان اقبالی به منظور گرامیداشت یاد و
خاطره شهید واالمقام»محمد غنمی جابر» با مادر این شهید
بسیجی؛ دیدار و از او تجلیل کرد.
مادر شهید محمد غنمی گفت:

شهید محمد غنمی جابر متولد 17خرداد ماه  1350تهران
است که پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و راهنمایی در سن
 14سالگی مدت  3سال در دبیرستان سپاه پاسداران مستقر در
( النه جاسوسی امریکا) تحصیالت دبیرستان و دوره های آموزش
نظامی وعقیدتی را با درجه ممتاز پشت سرگذاشت.
مادر شهید غنمی در مرور خاطره ای از فرزند شهیدش
گفت :چون محمد ورزشکار بود و روحیه نظامی هم داشت با برادر
و خواهرهایش شوخی می کرد و یک روز من به او گفتم اگر برادر
خواهرت را اذیت کنی به مربی دبیرستانتان می گویم ///او هم
در جوابم گفت خب بیا بگو  ...و من این کار را کردم و زمانی که
پیش مشاورآنها رفتم ،او خیلی از موفقیت های جسمی و اخالقی
محمد برایم تعریف کرد و معلوم شد محمد جزو شاگردان ممتاز و
مربی آموزش نظامی هم هست.
این مادر شهید ادامه داد :محمد در طول دوران تحصیالت
دبیرستان چندین مرتبه از طریق بسیج و دبیرستان سپاه به
جبهه اعزام شده بود  .در سال  1365عالوه بر تحصیل  ،مدتی

را در جبهه فاو ،ام القصر  ،بهمن شیر و آبادان حضور داشت و
در سال  1366مدتی را در اندیمشک بود و دوره های آموزش
نظامی می گذراند .بعد از آن در اسفند ماه همان سال به صورت
داوطلب بسیجی از طریق پادگان ولیعصر(عج) به مراغه و بعد در
جبهه شاخ شمیران در غرب حضور یافت  .در همین دوران بود
که از طرف دبیرستان به او اطالع دادندکه باید در امتحانات
شهریور ماه سال  67حضور داشته باشد .او که تصمیم جدی
خود برای رفتن به جبهه را گرفته بود آمد و با همه اعضائ
خانواده خداحافظی کرد و تسبیح پدرش را که به امانت نزد خود
داشت به او پس داد  .پدرش نیز از محمد خواست که بماند چون
تازه از جبهه آمده بود و خیلی دوست داشت محمد نرود و بماند.
ولی محمد تصمیم به رفتن داشت و درسفر پایانی خود پس از
اعزام به اندیمشک ،دهلران و منطقه عین خوش در 22تیرماه
 1367در منطقه ابوغریب عراق پس از نبردی سخت به درجه
رفیع شهادت نایل می شود .مادر شهید غنمی اضافه کرد :پس
از شهادت محمد همسر مرحومم مدت  10سال در بستر بیماری

افتاد ...و زمانی که به محمد گفت»محمد جان نرو..محمد در
پاسخ به پدرش می گفت»پدر جان اگر امروز ما نرویم؛ پس چه
کسی باید به جبهه برود»
مادر شهید محمد غنمی خاطرنشان کرد :درست بعد از
شهید شدن محمد و از روی مدارک شناسایی او دیدیم که محمد
در تاریخ تولد شناسنامه خود دست برده بود تا بتواند به جبهه
اعزام شود و این زمانی بود که پدرش فکر می کرد محمد از طرف
دبیرستان مجبور به رفتن شده است ...درحالی که اینطور نبود و
هیچ اجباری هم درکار نبود.

اخبار
آغاز به كار جشنواره منطقهای «شبدیز»

سرویس فرهنگی -جشنواره منطقهای
«شبدیز» با اداي احترام به فريبرز يزدانشناس
مدرس سابق انجمن سینمای جوان کرمانشاه كار
خود را آغاز كرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي
انجمن سينماي جوانان ايران ،پنجاه و هفتمين
جشنواره منطقهای سينماي جوان_كرمانشاه
«شبدیز» صبح امروز چهارشنبه  ٢٢شهريور با
حضور آرش عباسي مشاور مديرعامل و مدير روابط
عمومي انجمن سينماي جوان ،آرش رصافي مدير
توليد انجمن ،سهيال عسكري مدير امور جشنواره
هاي انجمن ،صدراهلل بابلي معاون اداري و مالي ارشاد
كرمانشاه ،ناصر حيدريان رييس أمور سينمايي ارشاد
استان ،صالحالدين قرهتپه رييس سازمان بسيج
هنرمندان استان ،محمدي معاون فرهنگسراي
ارشاد استان ،پژمان خسرويپور رييس اداره هنري
ارشاد ،نصراهلل صفري رييس أمور اداري ارشاد و
عبدالمالكي معاون فرهنگي شهرداري با اداي احترام
به شهيد فريبرز يزدانشناس مدرس سابق انجمن
سینمای جوان کرمانشاه در گلزار شهداي كرمانشاه
كار خود را آغاز كرد .هاشم پورمحمدي از اعضا
انجمن سينماي جوان كرمانشاه به سبك نقالهخواني
به مدعوين خوشامد گفت .وي كرمانشاه را سرزمين
عشق و مستي دانست و براي فيلمسازان راهي سبز
و طوالني آرزو كرد.پس از اين اين مراسم ،نمايشگاه
عكس جشنواره منطقهاي «شبدیز» در تاتر شهر
كرمانشاه توسط مسئوالن استاني افتتاح شد .این
گالری با تعداد  ۷۰اثر از  ۵۰هنرمند سینمای جوان
استانهای شرکتکننده در سه موضوع چشمانداز،
مستند اجتماعی و خالقه از امروز  ۲۲شهریور تا
 ۲۵شهریور برپا خواهد بود و عالقهمندان میتوانند
از اين آثار بازديد كنند.مديركل امور اجتماعي
استاندار در جمع عكاسان جشنواره شبديز گفت :در
استان ما هرچند كمبودهاي زيادي وجود دارد اما
در اين گالري شاهد آثار جذابي بوديم.وي با تاكيد
بر اينكه زبان فرهنگ و هنر تاثيرگذاراست ،خطاب
به عكاسان گفت :هرعكس به اندازه يك كتاب
مفهوم دارد و شما با عكاسي از مسائل روز جامعه
ميتوانيد به داشتن جامعهاي سالمتر كمك كنيد.
وي اضافه كرد :كرمانشاه سينه ستبر ايران اسالمي
است و هرجاي آن كه قدم ميگذاريم پر از آثار
فرهنگي و هنري است .ما نيازمنديم شما هنرمندان
با خالقيتهايتان زيباييهاي كرمانشاه را با نگاه
اجتماعي به تصوير بكشيد .گودرزي با اعالم آمادگي
حمايت از هنرمندان كرمانشاهي ،افزود :از حضور
هنرمندان در اين جشنواره و مسئوالن انجمن
سينماي جوانان ايران براي برگزاري اين جشنواره
تشكر ميكنم .در حاشيه افتتاح گالري عكس
جشنواره ،آرش عباسي مشاور مدير عامل انجمن
سينماي جوانان ایران و عليرضا گودرزي مديركل
امور اجتماعي استانداري پیرامون همكاري برای
توليد فيلمهاي كوتاه با موضوع آسيبهاي اجتماعي
به گفتوگو پرداختند .در این دیدار گودرزي براي
حمايت از فيلمسازان استان اعالم آمادگي كرد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980227200358ﺷﻌﺒﻪ  12ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ1396/7/29
ﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺮﻭﻳﺰ
ﻳﻜﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 27ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ-ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻮﺭﺳﻴﻨﺎ -ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ 960386ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1396/07/29ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ 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.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻗﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎﺩﻱ
ﻟﺒﺎﻓﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﺻﻠﺢ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980226800372
ﺷﻌﺒﻪ 8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺭﺥ 1396/8/1ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9609972160700490ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 234ﻁ 45ﺍﻳﺮﺍﻥ 77ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ

110/77788

110/77790

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺍﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺭﺳﻄﻮ  -ﺍﻳﺮﺝ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980226800164ﺷﻌﺒﻪ 8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1396/8/1ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/77791

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺎء ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980200900574ﺷﻌﺒﻪ 239ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/7/29ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/77793

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  239ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960920/233 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/7/30 :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳﻤﺎء
ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﺮﺍﻏﻌﻠﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  233ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

110/77796

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  233ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 110/78245ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 27ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/78229

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960422 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ96/8/3 :
ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎﻥ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 212ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ ًﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/78210

ﺷﻌﺒﻪ  212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960475 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ96/8/3 :
ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﺒﺘﻌﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ– ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 212ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ ًﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/78208

ﺷﻌﺒﻪ  212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﺣﻀﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻗﺮﺍﺣﻀﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﺣﻀﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980210500427
ﺷﻌﺒﻪ 183ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/8/1ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 183ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

