دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

به قلمی که در دست داریم متعهد باشیم

در حالی که اولین روز برگزاری جشنواره حسنات ساعات پایانی خود
را طی میکرد فیلمنامهنویسان اصفهانی در نشستی با کامبوزیا پرتوی
به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ نظراتی که فیلمس��ازان را تشویق
میک��رد یا برای ادامه کار به فکر فرو میبرد .این فیلمنامهنویس در
این جلسه اظهار کرد :برای پیدا کردن روایتهایتان باید در رابطه با
همان موضوع مطالعات زیادی داشته باشید تا بتوانید روایت را پیدا
و فیلمنامهتان را یادداش��ت کنید .پرتوی افزود :نوشتن هر فیلمنامه
نیازمن��د اقتضای دوره زمانی خود اس��ت .در زمان جنگ نقاش��ی

کودکان س��یاه و سفید بود به همین
دلیل آن روز جامعه نیازمند فیلم شاد
بود ،به همین دلیل "دس��تمال گلدار
گلنار" تولید ش��د ،اما اکن��ون نیازها
تغییر کرده اس��ت و ب��ه همین دلیل
"کامیون" نوش��ته میشود.او با اش��اره به مهمترین بخش فیلمنامه
که روایت کردن اس��ت ،گفت :اول باید بدانیم فیلمنامه چیس��ت و
از نوشتن ش��روع کنیم .اگر دقت کنیم نوشتن اصل موضوع است،

فرهنگی

4

همانطور که در قرآن آمده "قسم به قلم "و در انجیل آمده خدا کلمه
را آفریده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،نویسنده فیلمنامههای کامیون،
فراری ،محمد رس��ولاهلل ،خیابانهای آرام ،هر شب تنهایی ،دیشب
باباتو دیدم آیدا ،کافه ترانزیت ،ایس��تگاه متروک ،من ترانه  ۱۵سال
دارم و ...با بیان اینکه برای اثر گذاشتن باید روایت را برای فیلمنامه در
نظر بگیریم ،خاطرنشان کرد :فیلمنامه حرفی است برای گفتن ،گفتن
برای دیگران با هدفی مشخص که در ذهن داریم .ما با فیلمنامه باید
حرف و هدف را همزمان ارائه دهیم.

روایت راشین قربی از نمایشگاه «قضاوت واپسین» در «هما»

نقاشیهاییبامحوریتخانوادهواضطرابغریبگی
نمایش��گاه آثار راشین قربی در گالری هما برپاست.
در این نمایشگاه هفت اثر بزرگ و متوسط روی بوم
و بی��ش از  ۲۵اثر کوچک با تکنیک اکریلیک روی
مقوا به نمایش درآمده اس��ت .قربی درباره موضوع
این آثار گفت :تنهایی و انزوا فصل مش��ترک خیلی
از نقاش��یهای من بوده است .شلوغترین محافل را
ب��رای بیان این موضوع انتخ��اب کردهام تا تأکیدی
ب��ر دور باطل این راهحل که جمع میتواند از حس
تنهایی بکاهد داشته باشم .قربی افزود :بارها خودم
در محافلی بودهام که از ش��دت احس��اس اضطراب
غریبگی به محض ورود دلم ب��رای خانوادهام تنگ
ش��ده اس��ت .جمعهایی نهچندان صمیمی و گرم
ک��ه تو را خ��ودی نمیدانند و در وهل�� ه اول به یاد
نزدیکتری��ن عزیزان��ت میاندازند .این احس��اس
ش��خصی را حدود دو ده ه پیش به وفور در بعضی
مهمانیه��ا درک کردهام .او با بی��ان اینکه خانواده،
تکیهگاه و مأمن ،بیشترین تضاد را با حس غریبگی
و تنهای��ی و درماندگی دارد ادامه داد :وقتی خانواده
حضور دارد همهجا امن است و همهچیز واقعیتر و
کمتر آزاردهنده اس��ت .این حس امنیت و دلگرمی
را در نقاش��یهایی با محوریت خانواده نشان دادهام.
آدمها کمتر فش��رده ش��د هاند و به هم فضا داد هاند،
حت��ی ترکیببندی و فضاس��ازی در خدمت تأکید
بر جمع خانواده است و اغراق و اکسپرشن چهرهها
کمتر اس��ت .قربی با بیان اینکه ده سالاست انسان

ی برای
 lانس��ان چش��مهای تمامنش��دن 
مطالع ه هنرمند است و پرداختن به موضوع
انسان هرگز تمامی ندارد.
 lتا جایی که من متوجه ش��دم نقاشیها
توانستهاند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
این برایم اهمیت دارد که توانس��تهاند در
ذهن بمانند و مخاطب در مقابلش��ان نظر
و دیدگاهی داشته باشد که گاهی دست
ب ه قلم ش��ود و نظری بدهد و بیتفاوت از
کنارش��ان نگذرد .نظرات چه موافق و چه
مخالف برایم ارزشمندست

س��وژ ه اصلی آثار او اس��ت گفت :انسان چشمهای
ی برای مطالع ه هنرمند است و پرداختن
تمامنشدن 
به موضوع انس��ان هرگز تمامی ندارد .همچنانکه
در ط��ول تاریخ هن��ر مهمترین س��وژ ه هنرمندان
بوده اس��ت .او درباره شلوغی فضای آثار گفت :این
ی اس��ت و در بعضی نقاشیها نظم
ش��لوغی نس��ب 
بیش��تر و منطقی ب��ر پالنبن��دی و ترتیب عوامل
تصویر حاکم است .در آثاری که با محوریت خانواده

«برنایان جاودان»؛ سهراب و سیاوش و اسفندیار

ی دولتآبادی از «شاهنامه» فردوسی
برخوان 

به مناس��بت روز بزرگداش��ت حکیم ابوالقاس��م
فردوسی ،محمود دولتآبادی از انتشار تازهترین
کار خ��ود با عنوان «برنایان ج��اودان» خبر داد؛
کاری که ش��امل برخوانی سرگذش��ت س��هراب
و س��یاوش و اسفندیار در «ش��اهنامه» است.به
گزارش ایسنا ،این نویس��نده پیشکسوت درباره
ای��ن کار خود که در قالب ی��ک پروژه صوتی به
همراه کتاب منتش��ر خواهد شد ،گفت« :برنایان
جاودان» از «شاهنامه» فردوسی به مقوله جوان
و جوانی در تاریخ ادبیات ایران پرداخته و اینکه
چگونه جوانان قربان��ی جاهطلبی پیران از جمله
پدرانشان میشوند .او که گزینش ،ویرایش ،تومار
و برخوانی این سه شخصیت جوان «شاهنامه» را
برای تازهترین کارش انتخاب کرده اس��ت اظهار
کرد :از نظر من ویژگی این س��ه شخصیت زاللی
و جوانی آنهاست در مقابل رفتارهای خسیسانه
پیرانهسرانی در «شاهنامه» که حاضرند برای بقای
بیش��تر ،جوانان را طمعه و قربانی سیاس��تهای
خود کنند .من میتوانستم «بیژن» یا «فرود» را
هم ب��رای این کار انتخاب کنم اما فارغ از اینکه

پرداخت شخصیت سهراب و سیاوش و اسفندیار
در «ش��اهنامه» کاملتر اس��ت ،آنها سرنوشت
مهمتری به نسبت دیگر شخصیتها دارند و برای
این کار مناس��بتر بودند .محم��ود دولتآبادی
که پیشتر هم تجربه و ش��انس شنیدن داستان
«بر دار کردن حس��نک وزی��ر» از کتاب «تاریخ
بیهق��ی» را در اختیار عالقهمن��دان متون ادبی
کالس��یک قرار داده ،درباره زمان انتشار این کار
گفت :در حال حاضر فرهاد دولتآبادی بهعنوان
مدیر اجرایی پروژه مش��غول رایزنی برای تدارک
انتش��ار این سهگانه اس��ت تا داستان سهراب در

از باغ آرزوها تا شب قاصدک

آفتاب اقتصادی -کیوان عموزاده :گروه تئاتر
پویا به سرپرستی ابوالفضل حسینپور تمرین شب
قاصدک را آغاز کرد .این نمایش��نامه نوش��تهی
مجتبی حدیدی است که به کارگردانی ابوالفضل
حس��ین پور از یکش��نبه در فرهنگسرای بهمن
تمرین خود را آغاز میکند.
شب قاصدک برش��ی از زندگی اسفبار دختری
به نام قاصدک اس��ت که به همراه برادر معلولش
زندگی میکند و س��الها پی��ش خانوادهی خود
را در زلزل��ه از دس��ت دادهان��د  .مس��ائلی مانند
مرگ مرموز برادر ،تردید قانون به س��حر (دختر
مردانهپوش) ،خواستگاری صاحبخانهی سالخورده
از قاصدک و س��ند گذاش��تن برای آزادی موقت،
همدس��تی سحر و قاصدک برای فرار ،درام اصلی
این نمایش را تشکیل میدهد .در نمایشنامههای
ایرانی معموال بحران بر سرنوشت داللت دارد و به
گونهای خود را تحمیل میکند .در اینجا تقدیر در
تعارض محقق میشود و هویت جدید با شکست
دادن تقدیر،آزادی را به دست میآورد.
از نظر حس��ینپور مسئلهی ش��ب قاصدک ضد
توصیفگرایی اس��ت .چرا که شکلهای توصیفی

جایی برای اندیشهی مخاطب باقی نمیگذارد  .به
طور مثال نگرش فلسفی سحر نقطهی تقابل رنج و
حساسیت قاصدک است .حسین پور که طراح این
نمایشنامه است سوژه اصلی را شعری میداند که
در فضا معلق است .در نهایت ،ورای چهرهی زنانه
نوعی صورت رنجور کش��ف میشود که مقاومت
انسانی محسوب میشود و فراتر از جنسیت است.
همچنین جالل شکری بعد از باغ آرزوها نوشتهی
پرویز بشردوست به کارگردانی ابوالفضل حسینپور
در نمایش لیام نوشتهی مجتبی حدیدی در کنار
همین کارگردان د س��ال 1392ایفای نقش کرد.
او اکن��ون در کارت زرد قدرت اهلل صلح میرزایی
و سریال گشت ویژه نیز به ایفای نقش میپردازد.
جالل ش��کری میگوید  ":نقطهی اشتراکی که

هس��تن د اتمسفر و رهایی بیشتر است و در این آثار
همهچیز واقعیترس��ت .خانوادهای که سای ه امنش
سالهاست برایم به خاطره پیوسته است .در مقابل،
تصاویر مهمانیهایی وجود دارد که حضور خانواده
به شکلی نمادین در آنها دیده نمیشود و فضا ناامن
بهنظر میآید .خبری از افراد آش��نا نیس��ت و یک
نوع احس��اس غریبی و اضطراب غریبگی را انتقال
میدهن��د .این تابلوها فضا ندارند و پرس��وناژها در
س��ال جاری منتش��ر ش��ود و بعد از آن داستان
سیاوش به دست خواهد آمد و سپس اسفندیار.
این نویس��نده درب��اره همکاریاش ب��ا کیاوش
صاحبنس��ق بهعنوان آهنگس��از این کار گفت:
امتیاز این آهنگس��از این بود که آش��نایی خوبی
با سازهای بازسازیش��ده ایران باستان داشت و
درباره این سازها پژوهشی دقیق انجام داده بود و
برای این کار هم از این سازهای کمتر شنیدهشده
اس��تفاده ک��رد .او در ادام��ه اظهار ک��رد :درباره
موسیقی این سهگانه ارباب موسیقی باید صحبت
کنن��د و امیدوار هس��تم که به او دس��تمریزاد
بگویند ،اما به گمان من توفیق خوبی به دس��ت
آم��ده و کاری مدرن و نو ب��ر این اثر کهن انجام
شده است .دولتآبادی همچنین درباره طراحی
گرافی��ک و نوع صفحهآرای��ی «برنایان جاودان»
گفت :ایمان صفایی بهعنوان گرافیس��ت در این
کار با من همکاری داش��ت ک��ه قدردان زحمت،
دقت و عشقی که برای این کار گذاشت ،هستم.
این نویسنده در پایان بیان کرد :خوانش درست
«ش��اهنامه» و ارائه «برنایان ج��اودان» فرصتی
است تا متون کالسیک که بخش عمدهای از فهم
آثار ادبی را شامل میشود در اختیار عالقهمندان
و جوانان قرار گیرد.
بین خودم و این نمایش��نامه ح��س کردم دقیقا
امری اجتماعی اس��ت .چرا که سرخوردگیهای
مخاطب تئاتر ،دقیقا برآمده از جامعهی
شخصی
ِ
ِ
امروز اس��ت جامعهای که فرهنگ و ضد فرهنگ
در راس��تای ه��م قدعل��م کردهاند .پس س��وال
اصلی دراماتیک این اس��ت که چرا ش��خصیتها
خاکستریهستند؟"
همچنین مجید عسکری گویندهی توانای رادیو
بازیگ��ر نقش پس��ر معل��ول عن��وان میکند که
داللتهای این نمایشنامه را اگر با سوژهای مدرن
لحاظ کنیم در راس��تای فمینیسم قرار میگیرد.
البته بومی بودن مش��کالت در این نمایش��نامه
دالهای فمینیستی را ش��کلی ایرانی داده است،
چرا که محل اتفاق در ایران است و اگر منظرهای
بینالمللی فمینیسم در این نمایش لحاظ میشد،
طرح از محور بومی بیرون میرفت و میبایس��ت
ش��خصیتها و فضا جایی به غیر از ایران قلمداد
میش��د .بنابراین س��اختمان زبانی ،فضا و حتی
شکل ناسازگاری اهرمهای اجتماعی ،با چشمانداز
مخاطب هماهنگ است.
بازیگ��ران ای��ن نمایش مجید عس��کری ،بهارک
توس��لی ،زه��را حس��ینی و ج�لال ش��کری
هستند.

کیومرثپوراحمد:

«زاون» زایندهرود سینما بود

کیومرث پوراحمد در مراس��م «ش��بی با زاون»
با اش��اره ب��ه اینکه متاس��فانه به دلی��ل برخی
تنگنظریها در دولتهای نهم و دهم بزرگداشت
زاون در جش��نواره فیل��م کودک حذف ش��د و
دولتیه��ا در آن دوران درص��دد حذف او بودند،
اظه��ار کرد :ب��ا این حال در جش��ن کتاب خانه
سینما بزرگداشتی باشکوه برای زاون برگزار شد
و آخرینبار هم در جش��نواره آران و بیدگل از او
تقدیر ش��د .وی ادامه داد :زاون در طول  ۵۰سال
کار فرهنگی شاگردانی ممتاز تربیت کرد و وقت و
عمر و سالمتی را وقف اهداف واالیش کرد اما سر
سوزنی هم چشمداش��تی نداشت .این کارگردان
سینما با اشاره به اینکه زاون دنیا را به هیچ گرفته
بود ،افزود :ماشین شخصی زاون چنان قراضه بود
که ما از سوار شدن بر آن متعجب بودیم .پوراحمد

تصریح کرد :زاون ب��رای بزرگترها احترام قائل
ب��ود و در مقابل کوچکترها ه��م با تواضع اقدام
به آموختن میکرد .زاون با آن پش��تکار ،شور و
ش��وقش برای هنر ،مثل زایندهرود برای اصفهان
بود .این کارگردان س��ینما اضافه ک��رد :زاون در
جوانی از مسئولیت سینمای آزاد جوان اصفهان
شروع کرد و در دورههایی که حذف شد هم بیکار
نماند و جلسات نقد و جشنواره برگزار کرد ،کتاب
نوشت و مستند ساخت .پوراحمد ادامه داد :زاون
آن سنگی اس��ت که در محدوده اصفهان به آبی
ساکن پرتاب شد و رودخانه را وادار به موج کرد.
زاون فرزن��د نیک ،دوستداش��تنی و کارآزموده
سینمای ایران با رویی باز بود .او با اشاره به اینکه
زاون م��رد مردان بود و برای همه دس��ت دهنده
داش��ت و پاکباخته در قم��ار زندگی بود ،تاکید

ک��رد :زاون مثل زایندهرود بود که در مس��یرش
زایندگی و زندگی میآورد ،اما در پایان مسیرش
ب��از هم هس��ت و هس��تی میبخش��د و در بین
طرفدارانش تکثیر ش��ده است .به گزارش ایسنا،
وی اظهار کرد :هدایای ارزشمند زاون به فرهنگ
و هنر ایران نسل در نسل دست به دست خواهد
ش��د و بار و ثمر خواه��د داد .پوراحمد همچنین
خاطرنشان کرد :زاون برای خیلیها کتاب نوشت،
ام��ا آنها حاضر نش��دند برای مراس��م او به خود
زحمت دهند و به اصفهان بیایند.

هم فش��رده هستند بیآنکه همدیگر را بشناسند یا
ارتباطی برقرار کنند .قربی درباره واکنش مخاطبان
ب��ه این آثار گف��ت :تا جایی که من متوجه ش��دم
نقاشیها توانستهاند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
این برایم اهمیت دارد که توانستهاند در ذهن بمانند
و مخاط��ب در مقابلش��ان نظر و دیدگاهی داش��ته
باش��د که گاهی دست ب ه قلم شود و نظری بدهد و
بیتفاوت از کنارشان نگذرد .نظرات چه موافق و چه
مخالف برایم ارزشمندس��ت .به گزارش هنرآنالین،
نمایشگاه راش��ین قربی با عنوان "قضاوت واپسین"
امروز  25اردیبهشت در گالری هما به کار خود پایان
میدهد.

«پدر» از رمضان کنار
گذاشتهشد

به گزارش برنا؛ س��ریال «پدر» به کارگردانی
بهرن��گ توفیق��ی و تهیهکنندگ��ی حام��د
عنقا ک��ه در پخش رمضانی ش��بکه دو قرار
گرفته بود از کنداکتور کنار گذاش��ته ش��د.
به گ��زارش برنا ،س��ریال «بچ��ه مهندس»
جایگزین این سریال در شبکه دو سیما شده
است.

هر بامداد در سراسر ایران

سهشنبه
 25اردیبهشت1397
2018.MAY.15
شماره 763

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی
آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

ادبیات
برای بزرگداشت حکیم ابوالفاسم فردوسی

بسی رنج بردم در این سال سی

ام��روز  ۲۵اردیبهش��ت به ن��ام روز بزرگداش��ت
فردوس��ی نامگ��ذاری شدهاس��ت .اس��تاد بزرگ
بیبدی��ل ،حكیم ابوالقاس��م منصور بن حس��ن
فردوس��ی طوسی ،حماسه س��رای بزرگ ایران و
یكی از شاعران مش��هور عالم و ستاره درخشنده
آس��مان ادب فارسی و از مفاخر نامدار ملت ایران
اس��ت كه به علت همین عظمت مقام و مرتبت،
سرگذشت دیگر بزرگان دنیای قدیم را با افسانه و
روایات مختلف در آمیخته اس��ت .مولد او قریه باژ
از راء ناحی��ه طابران (یا :طبران) طوس بود ،یعنی
همانجا كه امروز آرامگاه اوست ،فردوسی در آن دِه
در حدود سال  330 – 329هجری ،در خانوادهای
از طبقه دهقانان چش��م به جهان هستی گشود.
فردوس��ی به خاطر تعلق به این طبقه از جامعه،
از تاریخ ایران و سرگذشت نیاكان خویش آگاهی
داشت ،به ایران عشق میورزید ،به ذكر افتخارات
ملی عالقه داشت .وی از خاندانی صاحب مكنت و
ضیاع و عقار بود و به قول نظامی عروضی
صاحب چهار مقاله ،در دیه باژ «شوكتی
تمام داشت و به دخل آن ضیاع از امثال
خود بینیاز بود» .ولی این بینیازی پایدار
نماند؛ زیرا او همه س��ودهای مادی خود
را ب��ه كناری نهاد و وقت��ی تاریخ میهن
خود و افتخارات گذش��ته آن را در خطر
نیستی و فراموشی یافت زندگی خود را
به احیاء تاریخ گذشته مصروف داشت و
از بالغت و فصاحت معجزهآس��ای خود
در ای��ن راه یاری گرفت .از تهیدس��تی
نیندیش��ید ،سی سال رنج برد ،و به هیچ
روی ،حت��ی در مرگ پس��رش ،از ادامه
كار باز نایس��تاد ،تا ش��اهنامه را با همه
رونق و ش��كوه و جاللش ،جاودانه برای
ایرانی كه میخواست جاودان باشد ،باقی
میگ��ذارد «كه رحمت بر آن تربت پاك
باد» .س��ال مرگ فردوسی تا چهار سده
پس از زمان او در منابع کهن نیامدهاست.
نخس��تین نوش��تهای که از زمان مرگ
فردوسی یاد کرده «پیشگفتار شاهنامه
بایسنقری» است که س��ال  ۴۱۶ه.ق را
آوردهاست .این دیباچه که امروزه بیپایه
بودن نوشتارهای آن آشکار شده ،از منبع

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺒﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﭼﺮﺍﻏﻠﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980214000050ﺷﻌﺒﻪ
 191ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/5/16ﺳﺎﻋﺖ  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.
 110/5799ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  191ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺪﺍﻏﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﻮﻟﻰ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980214000049ﺷﻌﺒﻪ  191ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/14ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
 110/5795ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  191ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980215100187ﺷﻌﺒﻪ  241ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/3ﺳﺎﻋﺖ  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.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  241ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5793
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻆ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1355ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961020ﺷﻌﺒﻪ  200ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ ﻭ 346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 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.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  200ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5787
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981040400027ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6771ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ .1 :
ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﺵ ﺵ  13253ﺕ ﺕ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ
ﺵ ﺵ  36032ﺕ ﺕ  1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﺵ ﺵ 25101
ﺕ ﺕ  1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺁﺭﻭﺯ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﺵ ﺵ  17671ﺕ ﺕ 1360
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﺵ ﺵ  487ﺕ ﺕ  1328ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  404ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5785
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﻓﺮﻧﺰﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981040400001ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 48167ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/8/3ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  8444ﺕ ﺕ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  8443ﺕ ﺕ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  328ﺕ ﺕ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ .4
ﺍﻋﻈﻢ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  25862ﺕ ﺕ  1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻓﻀﻪ
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  25863ﺕ ﺕ  1341ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .6ﺷﻜﻮﻓﻪ
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺵ ﺵ  8651ﺕ ﺕ  1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .7ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺷﺒﺎﻑ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  48545ﺕ ﺕ  1315ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  404ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5782

دیگری یاد نکردهاس��ت .تذکرهنویس��ان پسین،
همین تاریخ را بازگو کردهاند .حمداهلل مستوفی و
فصیح خوافی نیز همین رأی را دارند .بنا بهگزارش
نظامی عروضی ،اگر داستان وزارت حسنک میکال
بههنگام پشیمانی محمود از رفتارش با فردوسی و
فرستادن پاداش درست باشد ،سال  ۴۱۶ه.ق برای
سال مرگ فردوس��ی درستتر پنداشته میشود.
جدای از اینها تذکرةالشعرای دولتشاه  -که آن هم
بسیار بیپایه است  -زمان مرگ او را در سال ۴۱۱
ه.ق آوردهاست .محمدامین ریاحی ،با درنگریستن
در گفتههایی که فردوسی از سن و ناتوانی خود یاد
کردهاست ،اینگونه نتیجهگیری کرده که فردوسی
میبایس��ت پس از سال  ۴۰۵ه.ق و پیش از سال
 ۴۱۱ه��.ق از جهان رفتهباش��د .اما همایونفرخ با
درنظرگرفتن اینکه زایش فردوسی در سال ۳۱۳
ه.ق و عمر او  ۷۲یا  ۷۳بوده ،سال مرگ او را ۳۸۵
یا  ۳۸۶ه.ق دانستهاست.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻓﺮﻭﻍ ﺗﺪﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺭﻗﻴﻪ ﺟﻼﻟﻰ
ﭘﻮﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9710091045900033ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609971045900514ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 66/407/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻜﻬﺎ  95/11/5ﻭﻭ  95/6/4ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺩﻭﻟﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  459ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5781
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺍﻣﻴﺪ ﺁﺗﺶ ﺯﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻜﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9601174ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9601459ﻣﻮﺭﺥ
 96/8/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  608ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  169/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  3/047/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  608ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5776
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982165600555ﺷﻌﺒﻪ  202ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972165600037ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﻙ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﺟﺲ ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻗﻠﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﻙ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﺟﺲ
ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﻗﻠﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭﺣﺮﺝ
ﺯﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻋﺴﺮ ﻭﺣﺮﺝ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻭﺝ ﻭ
ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 1172
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺑﺮگ ﺟﻠﺐ ﻭﻯ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  1130ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1391ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺫﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
) .1ﺯﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃﻼﻕ ﺑﺬﻝ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .2ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺩﻋﺎﺋﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ  .3ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .4ﺯﻭﺟﻪ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ (ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺷﺮﻳﺎﻁ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺮﻯ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  202ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/5773
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980229400638ﺷﻌﺒﻪ  34ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺭﻫﻴﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  .2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ  .3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ. . ...
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ 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 ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺭﻫﻴﺪﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  660/0000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﺏ ﺑﺪﻫﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺤﻴﺢ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  660/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻴﻨﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  21/798/000ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  34ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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