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بازگشت آنکارا و تلآویو روی نوار تنش

صهیونیس��تی در واکنش به انتق��اد «رجب طیب
اردوغ��ان» رئیسجمهور ترکیه از قانون موس��وم
به «کش��ور یهود» ،اردوغان را «دیکتاتور» خواند.
بنا بر اعالم دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی،
نتانیاه��و با بی��ان اینکه اردوغ��ان در حال تبدیل
ترکی��ه به یک «دیکتاتوری س��یاه» اس��ت ،گفت
اینک��ه «ی��ک دموکتات��ور (دیکتات��ور برآم��ده از
فرآیندی دموکراتیک) از ای��ن قانون انتقاد کرده،
نشانه حقانیت این قانون است».
نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در نظامیان
تح��ت ام��رش در هفتهه��ای اخیر ح��دود ۱۵۰
فلس��طینی را در مرز غزه به ش��هادت رساندهاند،
اردوغ��ان را به س��رکوب کرده��ا و زندانی کردن
فعاالن سیاسی در ترکیه متهم کرد.
در این میان در اقدام��ی که میتواند برگرفته
تحرکات البی صهیونیستی باشد ،کنگره آمریکا در
ادامه بررس��یهای دقیقه نودی خود درباره بودجه
دفاع��ی س��ال  ۲۰۱۹فروش اف ۳۵-ب��ه ترکیه را
متوق��ف و آن را ب��ه ارائه گ��زارش پنتاگون درباره
روابط دو کشور منوط کرد .در حالی که تنشها بین
واشنگتن و آنکارا بر سر مسائلی از قبیل «استرداد
فتحاهلل گولن»« ،کُردهای س��وری» و خرید سامانه
اس 400از روسیه ادامه دارد ،کنگره آمریکا فروش
جنگندههای اف ۳۵-به ترکیه را متوقف کرد.
طب��ق گزارش رس��انههای آمریکایی ،مجالس
س��نا و نمایندگان آمریکا در جلس��ات کمیتههای
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رئیسجمه��ور ترکی��ه ب��ا
فاشیستی توصیف کردن رژیم صهیونیستی ،گفت
برخی مقامهای این رژیم تجسم روح هیتلر هستند
و نتانیاهو نیز اردوغان را یک دیکتاتور معرفی کرد.
رجب طی��ب اردوغان در واکن��ش به تصویب
قانون موس��وم به «کش��ور یهود» در پارلمان رژیم
صهیونیس��تی ،به ش��دت از این رژی��م انتقاد کرد.
اردوغان رژیم صهیونیس��تی را «فاشیس��تترین و
نژادپرس��تترین» حکومت جه��ان توصیف کرد و
گفت« :روح [آدولف] هیتلر [رهبر نازیهای آلمان]
در برخی از مقامهای اسرائیلی ظهور کرده است».
وی همچنی��ن گف��ت رژی��م صهیونیس��تی
به دلی��ل حمالت کور ب��ه نوار غ��زه و هدف قرار
دادن غیرنظامی��ان ب��ا جنگن��ده ،تان��ک و دیگر
جنگافزاره��ای س��نگین« ،دولتی تروریس��تی»
اس��ت .رئیسجمه��ور ترکیه گفت قانون «کش��ور
یهود» به رژیم صهیونیستی اجازه میدهد رفتاری
تبعیضآمیز با فلس��طینیها داشته باشد و فشارها
بر آنها را افزایش دهد.
هرچن��د دولت اردوغان با رژیم صهیونیس��تی
رابطه رس��می دیپلماتیک دارد ،ام��ا او هر از چند
گاهی به بهانه اقدامات ضدفلسطینی تلآویو ،از این
رژیم انتقاد میکند .قانون «کش��ور یهود» که هفته
گذشته در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد،
ای��ن رژیم را عمال به رژیمی آپارتاید تبدیل میکند
و با نادیده گرفتن جمعیت فلس��طینیهای ساکن
فلسطین اش��غالی« ،اسرائیل را کشوری یهودی» و
قدس اش��غالی را «پایتخ��ت» آن توصیف میکند.
ب��ا تصویب این قانون ،فلس��طینیها عمال از حقوق
کمتری در مقایسه با یهودیان برخورد خواهند بود.
«بنیامی��ن نتانیاه��و» نخس��توزیر رژی��م

سران ترکیه و رژیم صهیونیستی باردیگر یکدیگر را متهم کردند

کاری مش��ترک درباره بودجه س��ال آینده دفاعی
این کش��ور ،با تصوب طرحی ضمن متوقف کردن
ف��روش اف ،۳۵-از وزارت دف��اع ای��االت متحده
خواس��ته ظ��رف  ۹۰روز گزارش��ی جام��ع درباره
ق��رارداد ف��روش اف ،۳۵-روابط بین دو کش��ور،
تاثیرات خرید س��امانه اس 400روس��یه توس��ط
ترکی��ه و تبع��ات احتمالی اخراج ترکی��ه از پروژه
مشترک ساخت جنگنده اف ۳۵-ارائه دهد.
به نوش��ته پایگاه «بلومب��رگ» ،این طرح در
حالی تصویب ش��ده که پیش از این در راس��تای
اجرایی ش��دن قرارداد ف��روش اف ،۳۵-آمریکا دو

برلین در برابر آمریکا کوتاه نمیآید
وزی��ر خارج��ه آلم��ان ب��ا توج��ه به
بحــــ�ر ا ن
تهدیده��ای اقتص��ادی رئیسجمهور
آمری��کا ،ضمن فراخواندن اروپا به پیگیری رویکرد واحد در
برابر واش��نگتن گفت ک��ه اتحادیه اروپ��ا در برابر تهدیدها
کوتاه نمیآید.
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در جریان گفتوگویی
تلویزیونی بار دیگر به شدت از سیاستهای اقتصادی آمریکا
انتق��اد کرد و « اروپاییه��ا را به اتخاذ رویکر متحد در برابر
«دونالدترامپ» رئیسجمهور آمریکا فراخواند.
وی به ش��بکه خبری  ARDگف��ت« :من امیدوارم که
همه مسایل به وس��یله اجماع حل شوند اما ما نمیگذاریم
که ما را تهدید کنند و کوتاه نمیآییم ».وزیر خارجه آلمان
معتقد اس��ت که اگر اروپا چنین رویکرد (ضعیفی) داش��ته
باش��د این خط��ر وجود دارد که در آینده ب��ا پیامدهای آن
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ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  65ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  814ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  272/65/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  254ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/12/22
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻚ -ﺵ ﺵ  -814ﺕ ﺕ  -56/6/31ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﻣﻬﺪﻯ ﻟﻚ -ﺵ ﺵ  -502ﺕ ﺕ  -62/2/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻚ -ﺵ ﺵ  -1951ﺕ ﺕ  -64/6/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
ﻣﻬﺴﺎ ﻟﻚ -ﺵ ﺵ  -370ﺕ ﺕ  -51/6/31ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻭﺩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ -ﺵ ﺵ  -160ﺕ ﺕ  -32/5/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻭﺩ -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.
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ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻴﺘﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1146ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970305/59/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  16170ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/22ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﺧﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻯ -ﺵ ﺵ  -289ﺕ
ﺕ  -1312/2/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭﺭﻯ-
ﺵ ﺵ  -250ﺕ ﺕ  -1336/2/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻴﺘﻰ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭﺭﻯ -ﺵ ﺵ  -1146ﺕ ﺕ  -33/10/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳﺮﻭﺭﻯ -ﺵ ﺵ  -830ﺕ ﺕ  -1348/5/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺮﻭﺭﻯ -ﺵ ﺵ  -8ﺕ ﺕ  -1342/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺑﺘﻮﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭﺭﻯ -ﺵ ﺵ  -1146ﺕ ﺕ
 -1331/10/20ﺻﺎﺩﺭﻩ 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.
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ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1151ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970300/59/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻪ ﻟﻘﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  39ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/2/26
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ -ﺵ ﺵ  -1151ﺕ ﺕ  -1345/1/28ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ -ﺵ ﺵ  -9983ﺕ ﺕ  -1350/10/28ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ -ﺵ ﺵ  -4809ﺕ ﺕ  -1356/4/24ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍ ﺩﺳﺘﺎﻧﻰ -ﺵ ﺵ  -16038ﺕ ﺕ  -1365/4/31ﺻﺎﺩﺭﻩ
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.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982208000618ﺷﻌﺒﻪ  259ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972208000614ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﻛﻼﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺮﻭﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺴﺮﻯ ﺑﺮﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ
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 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﻛﻼﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺮﻭﻗﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺴﺮﻯ ﺑﺮﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ
ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  468ﻣﻮﺭﺥ  1391/8/23ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  372ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/6/20ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺧﺒﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﻃﻼﻗﺖ ﺭﻭ
ﺑﮕﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻻﻳﺤﻪ ﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  95ﺍﺯ
ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺭﺍ ﺿﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﻌﻰ ﻭ ﻧﺼﺎﻳﺢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﺵ
ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﺍﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﺼﻮﺏ 1371
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1129ﻭ  1130ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  26ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺬﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻠﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺛﺒﺖ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ
ﻃﻼﻕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  1134ﻭ  1135ﻭ  1140ﻭ  1141ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﺮﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  33ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391/12/1
ﻣﺪﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  33ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 91/12/1
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ 259ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺣﺎﺝ ﻣﻬﺪﻳﻘﻠﻰ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮﺭﻳﺎﻥ-ﺻﻐﺮﻯ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮﺭﻳﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970226800066ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  96919ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ ﻭ 346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ 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 ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/40380

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ:ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺁﻏﻮﺯﺑﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺒﻌﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9709970213400102
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮﻋﻰ  22517ﺍﺯ  2398ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  95/10/30ﻟﻐﺎﻳﺖ 96/9/22
)ﺟﻤﻌﺎ  146/000/000ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺿﻤﻨﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

110/40379
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 182
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

110/40378
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 182
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980213400277ﺷﻌﺒﻪ  182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/24ﺳﺎﻋﺖ 10:30
ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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.

110/40377
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 182
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980010501032ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970010500444ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 1:ﺧﺎﻧﻢ
ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻧﻈﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ  2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﺒﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ 1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ  2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  1ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﻮﺵ
ﻧﻈﺮﻯ  2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  317/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  86424ﻣﻮﺭﺥ
 84/8/8ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1384/8/22ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ
ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 219ﻭ 10ﻭ 1284ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 515
ﻭ73ﻭ198ﻭ2ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻼﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1378ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  202/010/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  115/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/11/10ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺑﺪﻭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

110/40375

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 97/3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ(

ﺖﺍ

110/42596

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  59ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/42595

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  59ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻨﺠﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﻳﺎﺭﻟﻮ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺻﻤﺪﻯ ﻭ ﮔﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﻣﻴﺮﭼﻴﻠﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﺭﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980213400087ﺷﻌﺒﻪ  182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/25ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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.

ﻭﻝ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻧﺒﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2430ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970303/59/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺠﻴﺒﻪ ﺑﺎﻧﻮﺩﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  17ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/4/4
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﺭﺿﺎ ﻧﺒﻮﻯ -ﺵ ﺵ  -2430ﺕ ﺕ  -1350/3/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﺒﻮﻯ -ﺵ ﺵ  -195ﺕ ﺕ  -1346/1/13ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻧﺒﻮﻯ -ﺵ ﺵ  -10455ﺕ ﺕ  -1359/4/1ﺻﺎﺩﺭﻩ 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.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﻴﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻠﺜﻮﻡ
ﺭﻓﻌﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺻﻔﻴﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981010900276ﺷﻌﺒﻪ  59ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/6/24
ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.

گفت که جنایات ناش��ی از اس�لام هراس��ی در شش سال
گذش��ته به طور م��داوم افزای��ش یافته اس��ت و این روند
همچنان ادامه دارد.
وی گف��ت" :ای��ن بخش از اقدامات تا حدودی توس��ط
تروریسم و تا حدودی توسط گروههایی که فقط میخواهند
جوام��ع را تجزی��ه کنند هدایت میش��ود .ما رس��انههای
اجتماعی داریم و ما سیاس��تمدارانی هس��تیم که مهاجران
را سرزنش میکنند .لفاظیهای ضد مسلمان در چشم انداز
سیاسی اثر گذار است و این مردم را تحریک میکند".
موغال ،تظاهرات در حمایت از تامی رابینسون ،بنیانگذار
زندانی «اتحادیه دفاع انگلیس» را اقدامی ترس��ناک و عامل
شیوع خشونت ضد مسلمانان دانست.وی افزود" :اعتراضات
در حال افزایش اس��ت و این اف��راد در تالش برای متمرکز
کردن نفرت علیه جامعه مسلمان هستند.

ﻧﻮﺑ

110/42597

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  59ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

حمل��ه ب��ه مس��لمانان در انگلیس در
حق�وق بش�ر
سال دو هزار و هفده به میزان شانزده
درصد افزایش داشت.
حمالت خیابانی و اسالم هراسی در انگلستان افزایش
یافته اس��ت ،زی��را مجرمان ب��ه موضوعات سیاس��ی توجه
زیادی نش��ان میدهند .حوادث ضد مسلمانانان در انگلیس
افزایش  ۱۶درصدی در س��ال  ۲۰۱۷نشان میدهد و تعداد
گزارشهای تایید شده درباره حمله به مسلمانان در انگلیس
به عدد  ۱،۲۰۱رسیده است.
گ��روه اجتماعی «تل ماما» در این رابطه هش��دار داد:
"تغیی��ر قابل مالحظهای به س��وی ح��وادث جدیتر مانند
حم�لات فیزیکی ،خراب��کاری و بدرفتاری ،ب��ه دلیل اینکه
نفرت همچنان در رس��انههای اجتماعی گس��ترش مییابد،
مش��اهده میش��ود " .فیاض موغال ،بنیانگذار گروه تل ماما

اخبار
اقدام موهن حزب اسالمستیز هلند

سازمان همکاری اسالمی با صدور بیانیهای اقدام
موهن یک حزب اسالمس��تیز هلن��دی را برای برپایی
نمایش��گاه با موضوع پیامبر اسالم(ص) محکوم کرد و
آن را نژادپرستی خواند.
یوسف بناحمد العثیمین دبیرکل سازمان همکاری
اس�لامی طی اطالعیهای که در پایگاه اطالعرس��انی
این س��ازمان منتشر ش��د ،با ابراز نگرانی عمیق خود،
برگزاری این مسابقه تحریکآمیز را پاشیدن بذر نفرت
در میان پیروان ادیان مختلف دانس��ت .وی افزود :در
حالی که تمام جهان با افراطگرایی مذهبی و تروریسم
مواجه اس��ت و نیاز به صل��ح ،گفتوگو و تحمل دارد،
زمان آن اس��ت که ابزار قانونی الزم برای جلوگیری از
تحریک ،نژادپرستی ،تبعیض ،نفرت مذهبی و احترام
به همه ادیان ایجاد شود.

انگلیس کنترل را افزایش میدهد

انگلیس در نظر دارد بر روند س��رمایهگذاریهای
خارجی ک��ه در این کش��ور انجام میگی��رد ،نظارت
بیشتری انجام دهد.
انگلی��س ب��رای مس��دود ک��ردن یا لغ��و کنترل
سرمایهگذاران خارجی بر بخشهای مهم اقتصادی خود
در نظر دارد اقدامات جدیدی را به اجرا بگذارد .انگلیس
از این بیم دارد که خارجیها با سرمایهگذاریهای خود
در بخشهای حس��اس و راهبردی کشور ،کنترل آنها
را به دس��ت گیرن��د .از جمله بخشهای��ی که انگلیس
نگران است کنترل آنها به دست خارجیها بیفتد بخش
فناوری و دفاعی است .مقامات انگلیس معتقدند که اگر
کنترل بخشهای راهبردی کش��ور به دست خارجیها
بیفتند امنیت ملی کشور به خطر میافتد.

نشست شورای بین دولتی همسود

افزايش حمالت به مسلمان در انگليس

مواجه ش��ود .وزیر خارجه آلمان افزود« :مهم است که اروپا
و به خصوص آلمان و فرانس��ه رویک��رد واحدی را درپیش
بگیرند .هیچک��س از تعرفههای جدید آمری��کا مانند آنچه
درصنعت خودرو به وجود آمده و رقم آنها هم افزایش یافته
اس��ت ،س��ود نخواهد برد .در نهایت تمامی طرفها بازنده
خواهند بود».
این موضعگیری در ش��رایطی صورت میگیرد که قرار
اس��ت «ژان کلود یونکر» رئیس کمیس��یون اروپا بعدازظهر
چهارش��نبه در کاخ س��فید با ترام��پ دیدار کن��د .اعمال
تعرفههای آمریکا بر فوالد و آلومینیوم و تهدید به گسترش
این تهدیدها در بخش خودروهای اروپایی مسایلی است که
قرار است در مالقات این مقامات به آنها پرداخته شود .ماس
گفت« :خوب اس��ت که یونکر در واشنگتن خواهد بود تا در
زمینه مسایل مورد اختالف تجاری راهکاری پیدا شود».
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فرون��د از این جنگنده را به ترکیه تحویل داده ،اما
این جنگندهها هنوز در آمریکا هس��تند و خلبانان
ترکی��های در آمریکا در ح��ال گذراندن دورههای
آموزشی آن هستند.
پیش از این قانونگذاران ارشد آمریکایی درباره
خرید سامانه اس 400روسیه توسط ترکیه ،به آنکارا
هش��دار داده بودند ،اما مقامه��ای ترکیهای ضمن
رد این هش��دارها ،از حق این کش��ور برای بس��تن
قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی تاکید داشتهاند.
اواخ��ر خردادم��اه ج��اری  ۴۴عض��و مجلس
نمایندگان آمریکا در نامهای به وزیر دفاع کشورشان

جلوگیری از تحویل جنگندههای اف ۳۵-به ترکیه
را خواستار شدند .در بخشی از این نامه ،قانونگذاران
کنگره به «همگرایی راهبردی» ترکیه با روس��یه و
ایران به عنوان دش��منان آمریکا اشاره کرده و از آن
به عنوان دلیل دیگری برای ضرورت لغو این قرارداد
نام بردند.
یکی از مش��اوران کنگره آمریکا درباره توقف
فروش اف ۳۵-به ترکیه ،به بلومبرگ گفته اس��ت:
«ما (کنگره آمریکا) داریم تالش میکنیم که یک
پیام گس��تردهتر ارسال کنیم و نه فقط مختص به
اف .»۳۵-به گفته این مش��اور که خواست نامش
فاش نش��ود ،گزارش درخواس��تی کنگ��ره آمریکا
از پنتاگ��ون« ،میخواه��د ب��ه هم��ه فروشهای
تس��لیحاتی عمده و بزرگ به ترکی��ه نگاه انداخته
و یک ارزیابی کلی از روابط اس��تراتژیک آمریکا با
ترکیه داشته باشد».
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادامه بازداش��ت افراد
مرتب��ط با کودت��ا و جنبش فت��حاهلل گولن ،دولت
ترکیه طی ی��ک هفته گذش��ته  334نفر دیگر را
بازداشت کرد .وزارت کشور ترکیه روز  16جوالی
نی��ز طی بیانیهای گفته بود که  467نفر را در یک
هفت��ه در ارتباط با جنبش گولن بازداش��ت کرده
است .براساس گزارش آسوشیتدپرس ،ترکیه طی
ماه اول س��ال  2018بیش از  15ه��زار نفر را در
همین زمینه بازداش��ت کرده است .فتحاهلل گولن
رهبر جنبش گولنیس��تها اس��ت ک��ه هماکنون
در ای��االت متح��ده آمریکا زندگ��ی میکند .خبر
دیگ��ر آنک��ه خبرگ��زاری آناتولی مدعی ش��د که
ش��بهنظامیان کُ��رد س��وری در ح��ال مذاکره با
نمایندگانی از دمش��ق ،جهت واگذار کردن کنترل
ش��هر منبج به دولت سوریه ،به جای واگذار کردن
آن به ترکیه ،هستند.
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«امیده یوس��ف اوا» س��خنگوی کمیته ش��رایط
اضطراری تاجیکستان از شرکت هیأت این نهاد دولتی
در سی و یکمین نشست ش��ورای بین دولتی شرایط
اضطراری در «مینسک» بالروس خبر داد.
ریاس��ت هیأت تاجیک در این نشس��ت را «رستم
ش��اهیان» مع��اون اول کمیته ش��رایط اضطراری این
کش��ور برعهده داش��ت .در این نشس��ت مسائل مهم
مربوط به رفع حالتهای اضط��راری دارای جنبههای
طبیع��ی و فجایع صنعتی مورد بررس��ی ق��رار گرفت.
ضمن ای��ن اجالس فعالیته��ای ش��ورای مذکور در
سالهای  2018-2017میالدی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته و ش��رکتکنندگان پیشنهادات خود برای
بهبود فعالیت آن را ارائه کردند.

حمایت ایتالیا از رفع تحریمها

وزی��ر کش��ور ایتالیا ب��ا اعالم اینکه کش��ورش از
تحریمها علیه روسیه متضرر شده ،گفت که کشورش
خواستار برداشته شدن تحریمهای ضد روسی اتحادیه
اروپا و ایجاد فرصت برای مشاغل در دو کشور است.
«ماتئو سالوینی» وزیر کشور و معاون نخستوزیر
ایتالی��ا رف��ع تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روس��یه تا
پایان س��ال  ۲۰۱۸را خواس��تار ش��د .این سیاستمدار
راس��تگرا در جریان سفر به روس��یه گفت هر امکانی
را برای متقاعد کردن ش��رکای اروپایی خود به منظور
برداشته شدن تحریمهای اروپا علیه روسیه ،که درپی
مناقش��ه س��ال  ۲۰۱۴در زمینه مالکیت ش��بهجزیره
کریمه اعمال شدند ،به کار میگیرد.

گزارش
بازگشت امن آوارگان روهینگیایی

ش��ورای امنیت س��ازمان ملل از دول��ت میانمار
خواس��ت تا تمام اقدامات و تدابیر الزم برای بازگشت
سریعتر داوطلبانه و ایمن آوارگان مسلمان روهینگیایی
از بنگالدش به این کشور را به کار گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست خود
پشت درهای بسته در مورد میانمار هفته گذشته برگزار
شد و براساس اطالعات کلی منتشره از این جلسه همه
اعضا بر بازگش��ت روهینگیاییها ب��ه صورت داوطلبانه
و در ی��ک مس��یر امن تاکید کردند .اعضای این ش��ورا
خواستار کمک و تسهیالت بیشتر اقتصادی و اجتماعی
برای بازگشت روهینگیاییها به خانههای خود در ایالت
راخین میانمار و استقرار مجدد آنها شدند.
اعضای شورای امنیت همچنین بر اهمیت بررسی
تحقیقات مس��تقل و ش��فاف در مورد ادعاهای نقض
حقوق بش��ر و حقوق بش��ر تاکید کردند .کریس��تین
شرانر بارگنر سفیر س��ازمان ملل در میانمار گفت که
دولت آنگ سان سوچی برای بازگشت روهینگیاییها
از بن��گالدش اعالم آمادگی و تمایل کرده اس��ت.وی
گف��ت :آنها واقعا ب��رای برگش��ت روهینگیاییها ابراز
تمای��ل کردن��د اما تنشه��ا میان اقلیت مس��لمان و
اکثریت بودائیان درایالت راخین همچنان ادامه دارد.
وی گفت با آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار
در نایپیدائ��و در مورد بازگش��ت و امنیت و اس��تمرار
حضور آوارگان گفتوگوهای س��ازنده و سرگش��اده و
درعین حال دوستانهای را داشته است .سفیر سازمان
ملل در دو ماه گذش��ته دو بار به میانمار سفر کرده و
با مسئوالن این کش��ور در مورد آوارگان روهینگیایی
مذاکرات دوجانبهای را داشته است.نظامیان وگروههای
بودائی افراطی در شهریور گذشته با حمله به روستاها
و خانههای روهینگیاییها هزاران نفر را کشته و بیش
از  700ه��زار نفر را از این کش��ور راندن��د و آوارگان
در بنگالدش کش��ور همس��ایه ،در اردوگاههای مرزی
درشرایط بسیار دشواری مستقر شدند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری
از آوارگان روهینگیایی به بازرسان شورای حقوق بشر
س��ازمان ملل اعالم کردند ک��ه تازمانی که میانمار به
آنه��ا حقوق ش��هروندی اعطا نکند ،بازگش��ت آنها از
بنگالدش به این کشور افتادن در مهلکه دیگری است.
دول��ت میانمار در دو ماه اخیر هم��واره اعالم کرده از
بازگشت بدون اعطای شهروندی آوارگان روهینگیایی
به این کشور استقبال میکند.

