فوتبال
موافقت تاج با استعفاي وثوق احمدي

رييس فدراس��يون فوتبال با استعفاي وثوق
احمدي موافق��ت کرد.به گزارش ايس��نا و
به نقل از سايت فدراس��يون فوتبال ،براين
اساس به اطالع ميرساند با توجه به استعفا
آقاي دکتر وثوق احمدي ،از رياس��ت کميته
تعيين وضعيت و به دنبال مذاکره حضوري
با رياس��ت فدراس��يون فوتبال و درخواست
کنارهگيري به دليل فشار کاري ،ضمن تقدير
و تش��کر ويژه از زحمات ايشان و همکاران
محترم ش��ان در مدت حضور در فدراسيون
فوتبال ،با اين درخواست موافقت شد.گفتني
است که آقاي دکتر وثوق احمدي از اين پس
در فدراسيون فوتبال در مسوليت جديدي به
فعاليت خود ادامه خواهند داد.عالوه بر اين،
ذکر اين نکته ضروري است که فعاليتهاي
مربوط ب��ه کميته تعيي��ن وضعيت مطابق
برنامههاي قبلي با انتخاب مسول جديد در
روز دوشنبه هفته آتي در فدراسيون فوتبال
تداوم خواهد يافت.
حاجيلو:مثلسپاهانيها
به دنبال اثر گذاري بر داوري نيستيم

سرپرست تيم فوتبال استقالل ميگويد اين
تيم با صدور يک بيانيه با سند نشان داده که
از داوريها متضرر شده است.به گزارش ايسنا،
اصغر حاجيلو سرپرست تيم فوتبال استقالل
درباره مشکالت داوري در هفتههاي گذشته
براي اين تيم گفت :باشگاه استقالل همواره
به داوران احترام گذاشته و ميدانيم که داوران
بسيار خوبي داريم .هيچگاه هيچ کدام از ارکان
باشگاه به دنبال حاشيه سازي نبودند و مانند
تيم سپاهان نيز با انتشار بيانيه و مسائلي از اين
دست به دنبال اعتراض و تاثير گذاري بر روند
داوريها نيستيم.وي افزود :روز شنبه باشگاه
ي��ک اطالعيه درباره اتفاق��ات و تصميمات
اشتباه داوران منتشر کرد و با سند نشان داديم
که استقالل تا چه اندازه از اشتباهات سهوي
داوري متضرر شده است .ميدانيم که داوران
مانند همه ما اش��تباه ميکنند و اين موضوع
امري اجتناب ناپذير است اما اين اشتباهات
بايد به حداقل برسد.سرپرست آبي پوشان در
ادامه تصريح ک��رد :اميدواريم کميته داوران
در اين موضوع با انتخاب داوران با تجربهتر
باعث شود تا التهاب و نارضايتي نزد هواداران
کمتر شود و البته کمک کند تا نتايج مسابقات
بر اس��اس شايس��تگي تيمها رقم بخورد نه
اينکه اشتباهات سهوي و غير عمدي داوران
باعث اثر گذاري روي نتيجه ش��ود .باشگاه
اس��تقالل همواره در کمال آرامش ،به دور از
حاشيه سازي و در مسير قانوني مسائل مورد
نظر از جمله اعتراض به اشتباهات داوري را
دنبال ميکند.

خوشبيني سرمربي سرخها از حضور در فينال ليگ قهرمانان

برانکو:منتظربهترينلحظههايزندگيمانهستيم

گروه ورزش�ی :س��رمربي پرس��پوليس
ميگويد در آستانه فينال ليگ قهرمانان
آس��يا اعتماد کامل به بازيکنانش دارد.
به گزارش ايس��نا ،برانکو ايوانکوويچ در
حاشيه تمرين روز يکشنبه پرسپوليس
اظه��ار کرد :خوش��حال و مفتخريم که
ب��راي فينال لي��گ قهرمان��ان به ژاپن
س��فر ميکنيم و افتخار بزرگي است که
بخشي از فينال باش��يم .از آن مهمتر و
قشنگتر اين اس��ت که بازي برگشت
در ايران اس��ت و هي�� چ چيز از اين بهتر
نخواهد شد.
فينال در جو خوب ورزشگاه آزادي مقابل
 ۱۰۰هزار تماشاگر که معرفي و نمايش
زيبا براي فوتبال و مردم ايران است .ما
ب��ه ژاپن با تمام خوشبيني ميرويم .ما
ح��ق خوشبيني و بلند پ��روازي داريم.
من اعتم��اد کامل ب��ه بازيکنانم دارم و
ديروز هم به بهترين نحو ارادهش��ان را
نشان دادند .ريکاوري کردند و به شرايط
ابتداييشان برگش��تند .اين بازي فينال
اس��ت و هرک��س ح��ق دارد خوشبين
باش��د .ما هم منتظر بهترين لحظههاي
زندگيمان هستيم.سرمربي پرسپوليس
در ادامه درباره اتفاق��ات پس از بازي با
س��ايپا توضيح داد :م��ن زود به رختکن
رفت��م چون خيلي عصباني بودم .قبل از
هر چيزي از داوران عصباني بودم چون
کاري که با ما ميکنند ،وحشتناک است.
گلي هم ک��ه خورديم کامال مردود بود.
مس��ائل ديگري هم بود که نميخواهم

بگويم .در کل نديدم چ��ه اتفاقي افتاد.
طبيعي اس��ت که هم��ه از االن به بعد
مقابل ما محکم ظاهر ميشوند و محرک
خواهن��د بود اما با تمام اين مس��ائل ما
قهرمانيم.برانکو درباره کاشميا هم گفت:
همهشان بازي ميکنند و مصدوم ندارند.
مصدوميت پي��ش ميآيد ولي در چنين
بازيهايي مصدوميتها پنهان ميشوند.
براي ما مهم نيست که چه کسي بازي
کند .من فقط به بازيکنانم تکيه ميکنم
و فلس��ف ه خودمان را پيدا ميکنيم .البته
کاشيما را در دو بازي آخر مقابل سوون
سامسونگ آناليز ميکنيم.برانکو در ادامه
در پاسخ به اين سوال که آيا پرسپوليس
همانند کاشيما که نمايندهاي براي بازديد

از امکانات تمريني به ايران فرستاده بود،
نمايندهاي به ژاپن فرستاده است ،گفت:
يک گ��روه زودت��ر خواهند رف��ت و در
سفارت ايران حضور پيدا ميکنند .آنها
خدمات و اطالعات کاف��ي را در اختيار
ما قرار ميدهند .نيازي نيست که هياتي
بفرستيم .اين را بدانيد که  ۱۵روز ديگر
بازي در تهران برگزار ميش��ود و وقت
کافي داشتند اما ما وقت کافي نداشتيم.
او همچني��ن درباره برگزاري بازي رفت
در ساعت  ۹:۳۰صبح توضيح داد :ساعت
سه بعدازظهر به وقت محلي خواهد بود
ب��ه خاطر همين م��ا تمريناتمان را قبل
از ظه��ر ميگذاريم تا ف��از اول تطبيق
بازيکن��ان با ش��رايط جوي و س��اعتي

باشد.سرمربي پرس��پوليس درباره تقابل
خط حمله قدرتمند کاش��يما و خط دفاع
قدرتمند پرسپوليس اظهار کرد :مشخصه
همه تيمهاي ش��رق آس��يا و همينطور
خاور ميانه اگر الدحيل را يادتان باشد که
ادميلسون ،العربي و بازيکن کرهايشان
يا الس��د که بونجاح و ژاوي را در اختيار
داشت ،خط حمله قوي است .ما هم اين
را ميداني��م و البته ميدانيم تيميکه به
فينال ميرس��د نميتواند ضعيف باشد.
ميدانم که کار س��ختي خواهيم داشت
اما ما به دنبال روياي خودمان هستيم.
برانکو در ادامه درباره س��ابقه خوبي که
او در تيمملي و تيمهاي باش��گاه مقابل
تيمهاي شرق آسيا داش��ته است ،بيان
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کرد :آنها س��بک بازيشان متفاوت تر
از خاور ميانه اس��ت و مش��خصه آنها
تکني��ک باال و ت��وان بدني باالس��ت.
ش��ايد خالقيتي که الزم اس��ت ندارند
که بازيک��ن خارجي ميگيرند ،خصوصا
کاش��يما که يک بازيکن برزيلي به نام
س��رجينيو دارد که گلزن و بازيس��از
است.او درباره آخرين وضعيت نوراللهي
که ب��ه خاطر مصدوميت ب��ازي مقابل
س��ايپا را از دس��ت داد ،توضي��ح داد :در
حال حاضر وضعيت نوراللهي نامشخص
است .او بهتر از قبل شده و براي MRI
ميرود و با ما ب��ه ژاپن ميآيد .تا زمان
بازي وضعيت او مش��خص نخواهد بود.
سرمربي پرس��پوليس در ادامه در پاسخ
به اين س��وال که آيا انتظار برخوردهاي
دي��روز را از بازيکن��ان و مربيان س��ايپا
داش��ته ،اظهار کرد :من نميدانم قضيه
چه بوده و نميخواه��م نظر بدهم .من
به تم��ام بازيکنانم ي��اد ميدهم که در
چارچ��وب مقررات ورزش��ي رفتار کنند.
همه دوست دارند پرسپوليس را شکست
دهند و بعضي اوقات خواسته و ناخواسته
از موارد غيرورزش��ي اس��تفاده ميکنند.
برانک��و در پاس��خ به اين س��وال که آيا
تنها با تاکتيک بزن زيرش قصد پيروزي
مقابل سايپا را داشتند ،گفت :بله ،زمين
فوقالعاده بود و متاس��فم که روي زمين
بازي نکرديم!او درباره اين که دايي لقب
بزنبهادر به رادوش��وويچ داده هم بيان
کرد :نميدانم منظورتان چيست.

www.asre-iranian.ir

اخبار
تيم واترپلو جوانان ايران جهاني شد

تيم واترپلو جوانان ايران با قبول شکست
مقابل تيم ژاپن به مقام س��وم رقابتهاي
قهرماني آس��يا رسيد اما سهميه مسابقات
جهان��ي را کس��ب کرد.به گ��زارش مهر،
شش��مين دوره رقابته��اي واترپل��وي
قهرماني جوانان آس��يا به ميزباني تاشکند
ازبکستان برگزار ش��د.تيم واترپلو جوانان
ايران امروز يکشنبه در آخرين بازي خود به
مص��اف تيم ژاپن رفت و با نتيجه  ۱۴بر ۴
مغلوب شد.ملي پوشان جوان واترپلو ايران
پس از غلبه بر تيمهاي ازبکستان ،قزاقستان
و کره جنوبي مقابل تيمهاي ژاپن و چين
شکست خوردند و با کسب  ۶امتياز به مقام
سوم رقابتها رسيدند.جوانان ايران با کسب
مدال برنز س��هميه حضور در رقابتهاي
جوانان جهان را نيز به دست آوردند.ژاپن،
چين ،ايران ،ازبکس��تان ،قزاقستان و کره
جنوبي  ۶تيم حاضر در اين رقابتها بودند
و در پايان تيمهاي ژاپن و چين به ترتيب
عناوين اول و دوم را کسب کردند.
مالک لسترسيتي ،دخترش ۲ ،خلبان و
يک فرد ديگر در آتش سوختند

سلطانيفر:

بليت فروشي فينال ليگ قهرمانان بايد صد در صد الکترونيکي باشد

وزير ورزش تاکيد کرد با تاکيد بر اينکه
براي فينال لي��گ قهرمانان هيچ بليتي
نبايد در ورزش��گاه فروخته شود ،گفت:
بليت فروشي اين بازي صد در صد بايد
الکترونيکي باش��د.به گزارش مهر و به
نق��ل از پاي��گاه خب��ري وزارت ورزش،
مسعود سلطاني فر در جلسه هماهنگي
برگزاري دي��دار نهايي ج��ام قهرمانان
فوتبال آس��يا گفت :قطع�� ًا همه جامعه
ورزش به پرسپوليس به عنوان تيم ملي
نگاه خواهند کرد .پيروزي پرس��پوليس
پيروزي ورزش ايران است.وي تصريح
کرد :اراده دستگاهها و نهادهاي مختلف
اين اس��ت ک��ه بتوانيم در فين��ال جام

قهرمانان آس��يا ،هم در برگزاري و هم
در نتيجه آبرومندانه ظاهر ش��ويم تا بعد
از حدود سه دهه ،جام باشگاههاي آسيا
را به مردم ايران هديه کنيم.وزير ورزش
تاکي��د کرد :ما هم بايد از همه ابزارها و
ظرفيتها براي ايجاد شور و نشاط بين
مردم استفاده کنيم.
امروز هيچ اب��زاري ارزانتر و کارآمدتر
از ورزش و ب��ه ويژه فوتبال براي ايجاد
سالمتي ،شور و نشاط و پر کردن اوقات
فراغت مردم ،نيس��ت .با برگزاري يک
مس��ابقه فوتبال اوق��ات فراغت چند ده
ميلي��ون ايران��ي پر ميش��ود و موجب
غرور و وحدت ملي ميشود.سلطالني با

بيان اينکه خوش��حاليم امروز فيناليست
يک تيم ايراني اس��ت ،خاطرنشان کرد:
قطع ًا همه جامعه ورزش به پرس��پوليس
به عن��وان تيم ملي ن��گاه خواهند کرد
و همه باي��د يک ص��دا و همدل براي
موفقيت پرس��پوليس تالش کنيم چون
پي��روزي پرس��پوليس پي��روزي ورزش
ايران اس��ت.وي با اعالم اينکه س��تاد
اجرايي برگزاري فين��ال جام قهرمانان
آس��يا با محوري��ت فدراس��يون فوتبال
تشکيل ميشود ،گفت :پيشنهاد ميکنم
هر روز اين جلس��ه با حضور نمايندگان
همه دس��تگاههاي ذيربط از جمله صدا
وسيما ،وزارت خارجه ،نيروي انتظامي،

دادنامه خواهان اقای شورش محمدی فرزند عباس با وکالت خام آیدا کمانگر فرزند محمدامین به نشانی استان کردستان  -شهرستان
سنندج  -خیابان پاسداران سرای وکیلی  -طبقه اول خوانده :سوران متوسل فرزند يداله به نشانی استان کردستان  -شهرستان سنندج -
بلوار کردستان  -کد پستی  6618854183خواسته ها  :مطالبه خسارت تأخیر تأدیه  :مطالبه خسارت دادرسی .مطالبه وجه چک گردشکار
 :در این دعوی اقای شورش محمدی با وکالت خانم آیدا کریمی به طرفیت اقای سوران متوسل دادخواست مطالبه مبلغ 29/000/000را به
انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای کامل حکم تقدیم نموده و جهت اثبات دعوی به یک
فقره چک ش��ماره  ۶۳۷۱۳۰با سررس��ید مورخ  96/4/13عهده بانک تجارت و گواهینامه عدم پرداخت بانک اسناد نموده است و در شرح
دادخواست توضیحا بیان داشته خوانده جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور چک موصوف نموده و علی رغم سررسید نسبت به تأدیه
دین بابت چک اقدامی نموده است خوانده در جلسه دادرسی علی رغم البالغ قانونی حضور نیافته و در دفاع از خویشي اليحه ای نیز حسب
گواهی دفتر و محتویات پرونده ارسال ننموده است .دادگاه با توجه به مراتب فوق کفایت رسیدگی را احراز نموده و ختم رسیدگی را اعالم
و با استعانت از خداوند سبحان بشرح ذیل مبادرت بانشاه برای می نماید رای دادگاه خواسته به شرح فوق با توجه به بقای اصل چک در
ید خواهان و گواهینامه عدم پرداخت ابرازی و عدم دفاع موثر خوانده در خصوص به اینکه صدور سند تجاری ظاهر در وجود و بقای دین
صادر کننده و مراتب اشتغال ذمه امضاکننده آن را مدلل مینماید و بقای سند در دارنده اقتضای استصحاب دین مثبوت را خواهد داشت
براین مبانی دعوی خواهان ثابت بوده و دادگاه به ل اال مواد  ۱۳۵۷و  ۱۳۰۱ق مدنی و مواد  522-198-515قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  313-310قانون تجارت و تبصره  -و قانون صدور چک و استفس��اره آن خوانده را به پرداخت
مبلغ 216/000/000ریال دویست و شانزده میلیون ریال پایت اصل خوان پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک مطابق شاخص ساالنه
بانک مرکزی از تاریخ 96/4/13لغايت يوم الوصول وپرداخت مبلغ 6/710/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 6/384/000ریال
حق الوکاله مرحله بدوی وکیل  ،طبق تعرفه در حق خوانده محکوم می نماید  .رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ی ت روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از گذش��ت مدت بیست روز در تجدید نظر خواهی در محاکم محرم تجدید نظر استان کردستان
می باشد .
شعبه چهارم دادگاه حقوقی سنندج
دادنامه پرونده کالسه 9509988711200762شعبه ۱۱دادگاه عمومی حقرقی شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره9709978711200424
خواهان :خانم ش��یدا رحیمی فرزند اس��معیل با وکالت خانم سحر محمدجائي فرزند عظیم به نشانی سنندج میدان آزادي پاساژ مولوي
طبقه اول واحد  ۲۲خوانده :آقای وحيد اميري فرزند باز علی با وکالت آقای مهدي س��جادي فرزند س��یدمختار به نشانی شیراز خیابان
مالصدرا-ابتدای خیابان جمالی ساختمان پارسه واحد  ۱خواسته :طالق به درخواست زوجه گردشکار  :خواهان دادخواستي به خواسته
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده
دادگاه به تصدي امضا کننده زیر تش��كيل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید (( راي دادگاه)) إدرخصوص دادخواست خانم شیدا رحیمی فرزند اسمعیل با وکالت خانم سحر محمدجانی به طرفیت آقای
وحید اميري فرزند باز على به وكالت آقای مهدی سجادی به خواسته صدور حکم طالق به دلیل عسر و حرج بدین شرح که خواهان با
ارائه سند ازدواج به شماره  4314دفتر رسمي ازدواج به شماره  ۳۹سنندج اظهار داشته در تاریخ  80/7/4به عقد دائم با خوانده ازدواج
نموده و دارای  ۲فرزند مشترک دختر می باشند خواهان ضمن حضور بیان داشتند خوانده نفقه من و فرزندان مشترک را می داد و او را
مورد ضرب و شتم قرار می دهد و در آلمان نیز مسیحی شده است و نیز در این دادگاه با توجه به استناد خواهان به شهادت شهود موثر
بودن شهادت شهود تصميم دادگاه فرار استماع شهادت شهود صادر و اعالم می گردد و شهود ضمن حضور در جلسه رسیدگی متفقأ
ادعای خوانده را نیز تایید نمودند و موكل خوانده ضمن حضور بیان داشت اوال چنانچه دلیل خواهان ارتداد مرکل است باید دادخواست
فسخ نکاح مطرح نماید ثانیا دلیل و مستندی دال بر ارتداد به دادگاه ارائه ندادند ثالثا شهود نیز با توجه به رابطه فامیلی با خواهان دارند
که این قبول نیس��ت لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم .دادگاه با عنایت به اظهارات طرفين ثانيا با توجه به ش��هادت شهود که متفقأ
ادعای خواهان را تایید نمودند ثالثا نظر به اظهارات فرزندان مش��ترک که حاضر به زندگی با خوانده نمی باش��ند (صورتجلسه مورخه
 )97/5/4رابعا نظر به اینکه علیرغم اظهارات شهود و خواهان مبنی بر عدم پرداخت نفقه توسط خوانده و سوء معاشرت ایشان هیچگونه
دفاع مؤثری از ناحیه وی و و کیل خوانده به عمل نیامده است خامسا خوانده در طول ایام مفارقت جسماتي (زوجين) هیچ گاه از ایشان
دعوت به عمل نیامده است و طبق اظهارات فرزندان مشترک اقدام به ازدواج مجدد نموده است .و با توجه به این که مساعي دادگاه جهت
اصالح ذات البين موثر واقع نشد در اجراي ماده  ۲۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲قرار داوري صادرکه داورزوجین با اعالم عدم
توفيق دراصالح ذات البين  ،نظربه متارکه داده اند .بنابراین با عنایت به موارد یادشده و نظر به این که مطابق بندهاي 1و  ۱تبصره الحاقی
به ماده  ۱۱۳۰قانون مدني  .،از مصادیق عس��ر و حرج می باش��د  ،این دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد
۱۱۲۹و  ۱۱۳۰قانون مدنی و مواد  ۲۹و  ۳۳قانون حمایت خانواده  ،حکم تالق بائن قضایی صادر و اعالم می دارد  -۱حضانت فرزندان
مشترک با توجه به سن و اظهارنمایی آنها به زندگی خواهان به عهده خواهان می باشد و خوانده می تواند هر هفته به مدت  4ساعت در
اورژانس اجتماعی فرزندان ترک را مالقات نماید و اظهار داشت نسبت به نفته فرزندان مشترک در این پرونده ادعایی ندارد و نسبت به
آن جداگانه اقدام نموده اس��ت و س��ایر حقوقات شرعی را نیز در قبال طالق از جمله اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه و نحله را در مقابل
طالق به خوانده بذل می نماید لذا دادگاه با تكلیفی در خصوص موارد یاد ش��ده مواجه نمی باش��د .زوجه اعالم داش��ت حاضر به ارائه
گواهی پزشکی قانونی نمی باشد و گواهی پزشکی ارائه می دهد و دادگاه ارائه گواهی پزشکی را حمل بر عدم وجود حمل می داند زوجه
جهیزیه مطالبه ننموده اس��ت مدت اعتبار حکم صادره ش��ش ماه پس از ابالغ راي قطعي مي باشد و درصورت امتناع زوج وفق مقررات
ماده  ۳۳قانون حمایت خانواده س��ردفتر طالق نمایندگی دراجرای صیغه طالق را دارد .رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز
پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی دادگاه محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد و پس از آن ظرف ۲۰روز قابل فرجام خواهي در
ديوان محترم عالی کشور می باشد.
محمد عاصمی رئیس شعبه یازدهم دادگاه حقوقي سنندج

استانداري و دادس��تاني تشکيل شود تا
با کمک هم ،روزانه مس��ائل را بررسي
کنيم و بتوانيم با يک هماهنگي مناسب
مس��ائل و مش��کالت را از پي��ش رو
برداريم .معاون رئي��س جمهور در امور
ورزش با تاکيد بر اينکه بليت فروش��ي
اين مسابقه بايد صد در صد الکترونيکي
باش��د و هي��چ گون��ه بليت��ي در محل
ورزش��گاه فروخته نش��ود ،صحبتهاي
خ��ود را ادامه داد و گف��ت :الزامات بين
الملل��ي در اين مس��ابقه داري��م که دو
طرفه اس��ت کنفدراس��يون فوتبال آسيا
مالحظ��ات قانون��ي و فرهنگي ما را در
نظ��ر ميگيرد.معاون وزير ورزش گفت:

ورزشي

در همي��ن يک ماه اخير که مش��کالت
و ايرادات کنفدراس��يون فوتبال آسيا از
ورزشگاه آزادي مطرح شد با کمک مدير
عامل شرکت توسعه و همکارانشان ،در
همين م��دت کوتاه تالش��هاي زيادي
براي برطرف کردن ايرادات انجام ش��د
و اگ��ر چه به لحاظ مال��ي براي وزارت
ورزش و ش��رکت توس��عه و نگهداري
اماکن ورزش��ي کار س��خت بود اما اين
کار را انجام داديم و منابع اين تغييرات
و بازس��ازيها را تامي��ن کردي��م تا ان
ش��اءاهلل با کمک ه��م موجبات عزت و
سربلندي ايران و ايراني در ميزباني اين
رويداد مهم را فراهم کنيم.

ويچاي سريواداناپرابها ميلياردر تايلندي در
کن��ار دخترش و  ۳نفر ديگر در هلي کوپتر
ش��خصي خودش دچار حادثه شد و از بين
رفتند.به گزارش ايسنا و به نقل از گاردين،
بعد از ديدار لسترسيتي و وستهام هلي کوپتر
مالک باش��گاه لسترسيتي س��قوط کرد و
آتش گرفت.ويچاي سريواداناپرابها مالک
ميلياردر لسترس��يتي که  ۴.۹ميليارد دالر
دارايي داشت ،بعد از ديدار شنبه شب تيمش
مطابق معمول بعد از بازي س��وار بر هلي
کوپتر شخصي خود شد تا از ورزشگاه برود.
دختر ،دو خلبان و ي��ک فرد ديگر در کنار
مالک لسترسيتي سوار بر هلي کوپتر شدند
که اين حادثه رخ داد و هواپيما در پارکينگ
ورزشگاه کينگ پاور سقوط کرد.خبرگزاري
رويت��رز همچنين خبر داده که سرنوش��ت
اين افراد مشخص نيس��ت.افراد زيادي در
کنار ورزش��گاه با آوردن گل ،ياد اين افراد
را گراميداش��تند و باشگاه لسترسيتي نيز
خواس��تار به تعويق افتادن ديدار اين هفته
تيمشان در جام اتحاديه شده است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عیسی تیموری حمزه کالیی فرزند شعبان به شماره شناسنامه  16صادره
از بابل در مقطع کارشناس��ی رش��ته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی فیروزکوه با ش��ماره  771355317مورخ  28/2/79مفقود
گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د.از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اس�لامی واحد فیروزکوه به نشانی
:فیروزکوه -دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.
مفقودی -کارت هوشمند بشماره  4139374کامیون کشنده ولوو با مشخصات مدل  1983به رنگ زرد روغنی بشماره موتور 086218
و شماره شاسی  012823متعلق به آقای حسین نصراهلل زاده طاهری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دادنامه پرونده کالسه  9709988753200413شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره  9709978753200813خواهان :آقای قانع
زماني دادانه فرزند حبیب اهلل به نشاني استان کردستان  -شهرستان سنندج  -شهر سنندج  -خ حسن آباد -جنب بانک صادرات  -مغازه مرغ فروشي زماني خوانده:
آقای سیدمختار زنگاري فرزند سیدحسین به نشاني مجهول المكان خواسته مطالبه وجه سفته گردشکار :بتاریخ فوق العاده جلسه شعبه  12شوراي حل اختالف سنندج
به تصدي امضا کننده ذیل تش��كيل اس��ت كالسه فوق تحت نظر و بررسي اس��ت شورا با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صور راي مي نمايد .راي شورا
در خصوص دادخواس��ت آقاي قانع زمانی دادانه بطرفیت آقاي س��يدمختار زنگاری به خواسته مطالبه مبلغ  90/000/000ریال وجه  2فقره سفته به شماره خزانه داري
 433813 - 271554با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست خواهان و وجود اصل سفته و واخواست نامه سفته که مستند دعوي در
پد وي که ظهور اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده نیز دفاعي که رد ادعاي خواهان را ایجاب نماید به عمل نیاورده است لذا شورا دعوي خواهان را وارد دانسته
و مستند به مواد 198و 519و  522قانون آیین دادرسي مدني و مواد  307الي  310قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ 1/469/000ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق مشار اليه را صادر می نماید همچنین دایره اجراي احكام حقوقي مكلف است خسارت
تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید سفته  96/5/11تا زمان اجراي حكم به نرخ شاخص بانك مركزي محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان بپردازد این رای غيابي تلقي و
ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت  20روز دیگر قابل اعتراض در محاکم عمومي حقوقي سنندج مي باشد.
رسول رضايي قاضي شعبه  12شوراي حل اختالف سنندج

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﭘﻮﺭ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺍﺳﻜﻨﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 00662
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961026ﺷﻌﺒﻪ  149ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 149
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﻴﻼﺩ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻧﻴﻚ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﺩﺑﺎﻍ ﺑﺸﻴﺮﻯ  -3ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺐ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺟﺐ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻜﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺴﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﻴﻼﺩ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﺩﺑﺎﻍ ﺑﺸﻴﺮﻯ  -3ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺐ
ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺟﺐ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ  -4ﺳﺎﺭﺍ ﻋﺒﺪﻭﻳﺲ  -5ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚ
ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  74ﺹ  338ﺍﻳﺮﺍﻥ 99
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980232000528
ﺷﻌﺒﻪ  155ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,10,03ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,87634
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

155
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﺼﻄﻔﻰ  -2ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  3658,80ﺑﺨﺶ 7
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980232000257ﺷﻌﺒﻪ  155ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,10,22ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,87630
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

155
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻨﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻨﺠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980231500421ﺷﻌﺒﻪ  150ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,09,21ﺳﺎﻋﺖ  09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,87626
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

155
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980200800156ﺷﻌﺒﻪ  238ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970200801190ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ,ﺧﺎﻧﻢ
ﺯﻳﻨﺐ ﻋﻴﻮﺽ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻜﻤﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ,ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺛﺎﺭﺍﷲ 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 ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻋﻴﻮﺽ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻜﻤﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺛﺎﺭﺍﷲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ  7000ﻣﻮﺭﺥ  84,5,14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  400ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1384ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻋﻰ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻦ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﻮء ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻌﻰ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ
ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ
ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  1119ﻭ  1130ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  27ﻭ 28
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  91,12,1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  26ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﻭ ﺑﺬﻝ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺮﻳﻪﺍﺵ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺬﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﻠﻊ
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 33
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺎﻝ  92ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  330ﻭ  334ﻭ  336ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭﻓﻖ
ﻣﺎﺩﻩ  33ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ  32ﻭ  31ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ
 91,12,1ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 110,87619ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  238ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

