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خبر
پرداخت بخشي از مطالبات فيلمسازان
از نمايش فوتبال در سينما

عل��ي سرتيپي سخنگ��وي ش��وراي عالي
اک��ران درب��اره حواش��ي تصمي��م نمايش
بازيهاي فوتبال در سينماهاي کشور ،گفت:
تمامياعضاي شوراي عالي اکران ـ جز آقاي
قاصد اشرفي رئيس انجم��ن سينماداران ـ
تهيه کننده سينما هستند و اصليترين مسئله
همه ما حمايت از فيلمسازان کشور است.
به گزارش فارس،وي افزود :موضوع نمايش
بازيهاي فوتبال در سينما ،موضوعي است
که پيش از اين درباره آن تصميمگيري شده
و اجرايي ش��ده بود و سينماه��اي کورش،
ماندانا ،زندگي ،چهارس��و ،آزادي و مگامال
همگي پولهاي��ي را که بايد به سينماگران
تقديم ميکردند ،به حساب خانه سينما واريز
کردهان��د و مابقي آن به حساب خانه سينما
واريز ميشود .اين تأخير در پرداخت پولها
ب��ه خاطر مشخص نبودن حساب براي وايز
بود .سرتيپي درباره نمايش بازي پرسپوليس
و کاشيما آنتلرز در سينماها کشور اعالم کرد:
امروز هم��ه سينماهاي تهران نيم بها است
و با اين حال ع�لاوه بر سهم فيلمسازان از
نمايش بازي فوتب��ال در سينماهاي کشور،
يک سانس فوقالعاده به همه فيلمهايي که
سانس آنها براي نمايش بازي فوتبال گرفته
ميش��ود ،تقدم ميشود ک��ه اين سانس به
درخواست پخشکنندگان فيلمها ميتواند در
همان روز يا روز ديگر دريافت شود.
سخنگ��وي شوراي عالي اک��ران بيان کرد:
بحثي که اي��ن روزها مط��رح ميشود اين
است که سينما جايي براي نمايش بازيهاي
فوتبال نيست و در هيچ کشوري اين اتفاق
روي نميده��د .بايد گفت ک��ه کشور ما با
ساير کشوره��ا تفاوتهاي��ي دارد و امکان
تماشاي فوتب��ال به ص��ورت خانوادگي در
استاديومهاي ورزشي وجود ندارد .ما شرايط
خاصي در کشورم��ان داريم که اين شرايط
خاص ميتواند در سينماهاي کشور محقق
شود ،البته نمايش بازي فوتبال در سينماهاي
کشورمان به نحوي کمکي به جامعه است.
در ب��ازي قبلي پرسپوليس ،برخي از خانواده
آمدن��د و فوتبال را در سينما ديدند و فضاي
بسيار خوبي به وجود آمد.

محبت نسبت به نبي مکرم اسالم جهاني شده است

گ�روه فرهنگي:محبت نسبت به مقام پيامبر و امامان
معصومي��ن عليهمالس�لام در دنياي ام��روز به طور
گست��رده در ح��ال افزايش اس��ت .شاهد اي��ن ادعا،
گسترش چشمگير نامگذاري ن��وزادان به نام خاندان
عصم��ت و طه��ارت در سراسر دني��ا ،افزايش تعداد
پاياننامههاي دانشگاهي در مقاطع کارشناسي ارشد
و دکترا در کشورهاي گوناگون با موضوعاتي ازجمله
سير و سبک زندگي پيغمبر اکرم صلياهلل عليه و آله و
ائمه اطهار عليهمالسالم ،تشرف گسترده غيرمسلمانان
به دين مبين اسالم و حتي تشرف برادران اهل سنت
به مذهب بر حق تشيع و بسياري از موارد ديگر است.
تسنی��م در ايام رحل��ت جانگداز نبي مک��رم اسالم،
سبط اکبر آن حضرت و حضرت ثامنالحجج عليه و
عليهمالسالم ،گفتگويي با حجتاالسالم و المسلمين
سيد کاظم ارفع ،کارشناس ديني ،انجام دادهايم تا تأثير
محبت اين خان��دان نور و بزرگوار را در سبک زندگي
مردم دنيا و لزوم اجراي دستورات دين مبين اسالم و
به خصوص رعايت اخالق را در جوامع امروزي بررسي
کنيم.
حجتاالسالم ارف��ع در اين گفتگو تأکيد کرده است
که« :در اين ميان در سال  2017ميالدي حدود يک
هزار و هفتصد رساله دکترا تنها در خصوص زندگي
پيامبر اسالم صلياهلل عليه و آله و تنها در مورد اخالق
نوشته شده است .اين اتفاق نشان ميدهد که اخالق
ميتواند پيامآور صل��ح و آرامش باشد .بهعالوه آنکه
نبي مک��رم اسالم به عنوان رم��ز وحدت مورد توجه
جوامع انساني هستند ».او همچنين يادآور شده است:
«خلق و منش و سب��ک زندگي نبي مکرم اسالم به
عن��وان اسوه و الگويي براي همه انسانها و در طول
تاريخ درآمده است که همه جانهاي تشنه را سيراب
ميکن��د؛ جانهايي که بسياري از الگوهاي خود را در
افسانههاي پوشالي جستوجو ميکنند .وقتي در چنين
اوضاعي انسانها به يک شخصيت واقعي دست پيدا
کرده و يک شخصيت اخالقي و محاسن و زيباييهاي
سيرتي حقيقي ميرسند ،بالطبع مجذوب شخصيت او
ميشوند».
امروزه شاه��د گسترش دامنه دين مبي��ن اسالم در
سراسر جهان هستيم .نشانههاي اين اتفاق و آثار آن را
چگونه تحليل و ارزيابي ميکنيد؟
ام��روزه محبت پيامب��ر اکرم صلياهلل علي��ه و آله و
ائم��ه اطهار عليهمالس�لام ،از مرزه��اي کشورهاي
اسالميعب��ور کرده و درواق��ع به يک مسئله جهاني
تبديل شده اس��ت .اين حب از درون قارهها – چه در
ميان مردم سفيدپوس��ت و چه سياهپوست -معاني و
مفاهيم خاصي را به خود اختصاص داده است.
مستحضر هستيد که امروزه به داليل مختلفي در حوزه
نامگذاري ،بسياري از مردم مسلمان جهان نام رسول
خ��دا و ائمه اطهار عليهمالسالم را براي فرزندان خود
انتخاب ميکنند .به طوري که چندين سال است که
نام «محمد» به عنوان بهترين و برگزيدهترين نام حتي
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در کشورهاي غربي اعالم ميشود ،و جالب اينجاست
که اقليتهاي اسالميدر آن کشورها زندگي ميکنند.
بنابراي��ن مسئله توجه به پيامبر اکرم صلياهلل عليه و
آل��ه و رسالت آن حضرت و همچنين ائمه معصومين
عليهمالسالم ي��ک مسئلهاي بسيار مه��م است .اما
چگونه بايد سي��ره آن بزرگ��ان را در جامعه امروز به
درستي معرفي کرد که م��ردم از اديان مختلف از آن
استقبالکنند؟
از اين منظر ،ضرورت نگاه و رويکرد نويني نسبت به
سيره و سبک زندگي آن بزرگان مطرح ميشود و بايد
مورد توجه قرار بگيرد تا بدانيم که چه عاملي موجب
گرايش انسانهاي قرن بيستم به سمت زندگي برتر
آن بزرگان و توجه ويژه به ايشان شده است.
نکته قابل توجه در اين زمينه آن است که انسان امروز
به ش��دت تشنه اخالق و معنويت اس��ت .با توجه به
اينکه بعثت نبي مکرم اس�لام بر اساس اخالق بوده
اس��ت ،ضرورت بررسي اخالقمداري در سيره آل اهلل
مشخص ميشود .چنانکه رسول خدا صلياهلل عليه و
آله در حديث معتبري فرمودهاند که« :انما بعثت التمم
مکارم االخالق» به اين معنا که من از سوي خداوند
متعال مبعوث شدهام تا مکارم و فضيلتهاي اخالقي
را به کمال برسانم.
در واقع آن حضرت انسان تشنه اخالق و معنويت را به
بهترين وجه و به کمال سيراب ميکند .چنانکه مسئله
اخ�لاق يکي از نيازهاي اصلي در جوامع انساني تا به
امروز است و نياز به آن به وضوح مشاهده ميشود .به
طوري که در حوزه زندگي فردي و اجتماعي ،سياسي
و اقتصادي و فرهنگي به شدت نياز به رعايت اصول
اخالقي هستي��م و اين نيازي است که در همه مردم
دنيا با آن مواجه هستند .چني��ن است که الزم است
سيره و سبک زندگي پيغمبر اکرم صلياهلل عليه و آله
را به بهترين وجه بررسي کرد تا اخالق را در جامعه و
در سطح فردي ،خانوادگي و اجتماعي نظاممند کرده و
اصول اخالقي را تداوم بخشيده و پايدار کند.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981263000060ﺷﻌﺒﻪ  2630ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709971263000458ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﺑﺮﻯ ﭼﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﭼﻚ 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 ﻗﺎﺿﻰ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﺑﺮﻯ ﭼﺮﻟﻮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  675394ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ،ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  310ﺍﻟﻰ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  ،1379ﺭﺍﻯ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 2/340/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

110/92093

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2630ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981261200157ﺷﻌﺒﻪ  2612ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/9/21ﺳﺎﻋﺖ  14/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981260700241ﺷﻌﺒﻪ  2607ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709971260700606ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻼﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳﺎﻧﺎﺯ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻴﺮﻩ ﺟﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ 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 ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﺎﻧﺎﺯ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻴﺮﻩ ﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  30/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ
ﻣﺪﻋﻰ ،ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ،ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ،ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 30/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  671/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 1/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  97/5/6ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981260600357ﺷﻌﺒﻪ 2606
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/9/20
ﺳﺎﻋﺖ  15/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪﻯ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺪﻳﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981260500312ﺷﻌﺒﻪ 2605
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/10/3
ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981260600355
ﺷﻌﺒﻪ  2606ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/9/20ﺳﺎﻋﺖ  15/15ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .

110/92089

110/92088

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2607ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 2605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/92086

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 2612ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﻴﮕﺠﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981262200135ﺷﻌﺒﻪ  2622ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/1ﺳﺎﻋﺖ  12/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .

110/92085

110/92084

110/92083

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 2622ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 2606ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 2606ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 27ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

به هر حال مکتب نبي مکرم اسالم از چنين توانمندي
ويژهاي برخ��وردار است که هم��ه انسانها در طول
قرنها و در مناطق مختلف جغرافيايي را تغذيه فکري
و فرهنگي کند.
درست است .بر همين اساس ن ه فقط در خانوادههاي
مسلمان و در کشورهاي آفريقايي و اروپايي ،بلکه حتي
در ميان جوامع مسيح��ي و چهرههاي برجستهاي از
آنها شاهد هستيم که اقتدا به پيغمبر اسالم صلياهلل
عليه و آله و تأسي به آن حضرت گسترده شده است.
درواقع حب نسبت به پيغمبر اکرم صلياهلل عليه و آله
حتي در ميان جوامع آنيميست يعني افرادي که گرايش
به طبيعت دارند ،رواج دارد.
زمان��ي که انسان توفيق پيدا ميکن��د از انديشه نبي
مک��رم اسالم و خاندان آن حض��رت مطالبي را بيان
کند ،در ميان قبيلههاي فاقد دين الهي نيز جاذبههاي
بسياري دارد .امروز شاهد هستيم که گروه گروه قبايل
و جوامع ميل به گرايش به اسالم پيدا کردهاند و اوامر،
نواهي و دستورات اس�لام به عنوان يکي از نيازهاي
بشري تلقي ميشود.
در بسي��اري از دانشگاهها بر روي نگارش رسالههاي
دانشگاهي در خصوص پيغمب��ر اکرم صلياهلل عليه
و آله و اهلبيت عليهمالس�لام متمرکز شدهاند .اين
دانشگاهها الزام ًا دانشگاهه��اي اسالمينيستند بلکه
بعضي از آنها دانشگاههاي مسيحي هستند .به عنوان
مثال در کشورهاي آفريقاي��ي که حدود يک ميليارد
انسان زندگي ميکنند .در اين مي��ان در سال 2017
ميالدي حدود يک هزار و هفتصد رساله دکترا تنها
در خصوص زندگي پيامبر اسالم صلياهلل عليه و آله و
تنها در مورد اخالق آن حضرت نوشته شده است .اين
اتفاق نشان ميدهد که اخالق ميتواند پيامآور صلح و
آرامش باشد .به عالوه آنکه نبي مکرم اسالم به عنوان
رمز وحدت مورد توجه جوامع انساني هستند.
نکتههاي جالب توجهي در سي��ره نبي مکرم اسالم
وجود دارد که آن حض��رت را در ميان قرنها متمايز

ساخته است .دليل و علت اصلي اين وجه تمايز را چه
يدانيد؟
م
شخصيت و سيره و سبک زندگي رسول اکرم صلياهلل
عليه و آله براي انسان ام��روز جاذبههاي ارزشمندي
دارد .اگر زندگي آن حضرت را مرور کنيم ،به اين نکته
ميرسيم که يتيميدر سرزميني خشک و کم آب رشد
کرده و در چهل سالگي به رسالت مبعوث ميشود.
آن حضرت در ابت��داي رسالت خود با شرايط سختي
مواجه بودند .به ط��وري که بسياري از افرادي که در
آغاز رسالت نبي مکرم اس�لام ايمان ميآوردند ،بايد
دين خ��ود را پنهان نگه داشت��ه و آداب اسالميرا به
طور مخفيانه اجرا ميکردن��د تا از آسيب دشمنان در
امان بمانند.
اما امروز دنيا به مرحلهاي رسيده است که عرصههاي
مختلف بينالملل��ي از نام و ياد و سيره پيغمبر اسالم
صلياهلل عليه و آله پر شده است و اين اتفاق مبارکي
است .جه��ان مسيحيت با وجود اينکه پيشينه خوبي
نسبت به اس�لام نداشتند ،اما امروزه در ميان محافل
علميو دانشگاهي غرب شخصيت نبي مکرم اسالم
يکي از پرجاذبهترين شخصيتها محسوب ميشود.
رمز دعايي که پيامبر در مقابل آينه ميخواندند
اين فتح قلبها ک��ه ميتوان آن را نوعي فتح الفتوح
ناميد ،هنوز هم بعد از چهارده قرن ادامه دارد و مرهون
شخصيت واال و کامل پيغمبر اسالم صلياهلل عليه و
آله است .رمز اين فتح بزرگ چيست؟
آن حضرت دعاي بسيار زيبايي را عنوان کردهاند .نقل
شده که وقتي آن حضرت در مقابل آينه ميايستادند
ت��ا براي حضور در جمع م��ردم مرتب باشند ،اين دعا
را ميخواندن��د که« :اللهم احسن خُ لقي کما احسنت
خَ لقي» به اين معنا که خداوندا همان گونه که صورت
ما را زيبا آفريدي ،خلق و سيرت ما را هم زيبا گردان.
اين زيبايي که در اخالق رسول خدا صلياهلل عليه و آله
وجود داشته است ،زمانمند نيست و نميتوان آن را در
مرور زمان و مکان و يا جغرافياي خاصي و بخشي از
تاريخ محصور نگه داشت .اين زيبايي سيرت و زيبايي
اخالقي مرزهاي زمان و مکان را درنورديده و حتي به
مذاهب و اديان ديگر هم راه پيدا کرده است.
با اين توضيحات ،به اعتقاد شما خلق و منش و سبک
زندگي نبي مکرم اسالم به عنوان اسوه و الگويي براي
همه انسانها و در طول تاريخ درآمده است؟
بله .همين خلق نيکو است که همه جانهاي تشنه را
سيراب ميکند؛ جانهايي که بسياري از الگوهاي خود
را در افسانهه��اي پوشالي جستوجو ميکنند .وقتي
در چني��ن اوضاعي انسانها به يک شخصيت واقعي
دس��ت پيدا کرده و يک شخصيت اخالقي و محاسن
و زيباييهاي سيرتي حقيقي ميرسند ،بالطبع مجذوب
شخصيت او ميشوند.
اين جاذبهاي است که اسالم و پيام نبي مکرم اسالم
اين مرزها و قلبه��ا نه با شمشير و زور بازو ،بلکه با
مکارم اخالقي و خوشخلقي فتح کرده است.

آگهي فقدان سند مالکيت
خان��م جميله ي��زدي زاده راوري ب��ا ارائه استشه��اد محلي مصدق
دفترخان��ه  112ساري طي درخواست مورخ  97/8/3تقاضاي صدور
سن��د مالکي��ت المثني ششدان��گ تحت پالک  85فرع��ي مفروز و
مجزي ش��ده از  63فرعي از  2288اصلي واقع در بخش يک حوزه
ثبت��ي شهرستان ساري که در صفحه – جلد – ذيل شماره – ثبت
گردي��ده و در اثر جابجايي مفقود ش��ده را نموده است لذا در اجراي
ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهي
تا چنانچه اشخاصي مدعي انج��ام معامله يا وجود سند مالکيت نزد
خود ميباشند ظ��رف  10روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را
هم��راه اصل سند مالکيت يا سن��د معامله به اداره ثبت محل ارائه و
رسيد دريافت نمايند  .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه
نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه
نشود اي��ن اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثني
به نام مالک خواهد نمود.
تاريخ انتشار آگهي97/8/19 :
مه��دي داودي -ريي��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک
شهرستان ساري

خبر
«ايران اينترنشنال» مکمل
تحريمهاي اقتصادي آمريکاست

«الياس حضرتي» نماينده مردم تهران
در مجلس ،گفت :االن و در اين دوره
و مقطع زماني استراتژي کشورها که با
هم مخالف و يا دشمن هستند عوض
شده است .قديمه��ا کشوري با کشور
ديگر دشمن ب��ود سعي ميکرد حمله
نظاميبکند اما ام��روز حمله نظامييا
اصال جزو گزينهها نيست.
به گ��زارش فارس،وي اف��زود :گزينه
اصلي ام��روز کشورها جنگ رسانهاي
اس��ت و رسانهه��ا هستند ک��ه روان
ملت��ي را پريشان ميکنن��د يا فضاي
رواني نااميدي ايجاد ميکنند تا مردم
مأيوس بشوند و با بدبيني آنها هرج و
مرج و شورش ايجاد شود.
حضرت��ي تاکي��د ک��رد :آمريکاييها،
اسرائيليها و به دنبال آنها سعوديها
مدتهاست که در موض��وع رسانه کار
ميکنند و سعودي با پول کالني که از
طريق ص��ادرات نفت در اختيار دارد و
يا از جاهاي ديگر به دست ميآورد ،از
قديم ت��ا امروز با مشورت آمريکاييها
سرماي��ه گ��ذاري روي رسانهه��اي
تاثيرگ��ذار را آغاز ک��رده است .الشرق
االوسط يک روزنامه بين المللي است
که در لن��دن چاپ ميشود و اين خط
را دنب��ال ميکند ،شبک��ه ان بي سي
در شکله��اي مختل��ف فيلم ،سريال
و برنامههاي کودک��ان شروع کرد در
اين حوزه کار کردن ولي ديدند که به
هدفشان نميرسند.
اين نماينده اصالح طلب مجلس تاکيد
ک��رد :آمريکا ،اسرائيل و سعوديها در
برابر استقامت ايران تالش اصلي شان
اين است ک��ه مردم را نسبت به آينده
مأيوس و نااميد کنن��د و اين نااميدي
و سرخوردگ��ي و ايج��اد ش��ورش را
شبکههاي��ي مثل اي��ران اينترنشنال،
وي.او .اي و م��ن و تو دنبال ميکنند
و سرمايه گذاريها هم بر همين اساس
شکل گرفته است.
وي با بي��ان اينک��ه شبکههايي نظير
اي��ران اينترنشن��ال مکم��ل جن��گ
روان��ي و تحريمه��اي اقتص��ادي
علي��ه کشورماست ،بي��ان داشت :در
حقيقت اي��ن شبکهها قب��ل از اينکه
تحريمياتف��اق بيافتد فضاي رواني را
آنقدر تنگ کردهاند که مردم فکر کنند
کارد به استخوان رسيده و کار به آخر
رسيده است.

محم��د و غالمرضا نباتي احم��دي فرزند محم��د و داريوش نباتي
احم��دي فرزند محم��د و ايرج نباتي احمدي فرزن��د محمد و مهين
نباتي احم��دي فرزند محمد صادق و صديق��ه نباتي احمدي فرزند
محمد ص��ادق و پرويز مزارعي بهبهاني فرزن��د محمد باقر و بهرام
مزارعي بهبهان��ي فرزند محمد باقر و کبري مزارعي بهبهاني فرزند
محم��د باقر و کفايت مزارعي بهبهان��ي فرزند محمد باقر و عصمت
مزارع��ي بهبهاني فرزن��د محمد باقر و نعمت ال��ه مزارعي بهبهاني
فرزن��د محمد باقر و اردشير ادهميفرزند احمد و اقدس ادهميفرزند
احمد و ناصر ادهميفرزند احمد به خواسته تنفيذ وصيت نامه ( اثبات
و تنفي��ذ وصيت نامه م��ورخ  )1395/12/18مطرح که به اين شعبه
ارجاع و به شماره پرون��ده کالسه  9709986138300731شعبه 3
دادگاه عموميحقوقي شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسيدگي مورخ
 1397/10/22و ساعت  11:00تعيين که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد
کثي��ر االنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود،
نسخ��ه ثان��ي دادخواست و ضمائم را درياف��ت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منش��ي ش��عبه  3دادگاه عموميحقوق��ي شهرس��تان
بهبهان -بهروز دل جو

آگهي فقدان سند مالکيت
آق��اي محم��د نظ��رزاده سورکي با ارائ��ه استشه��اد محلي مصدق
دفترخانه  386ساري طي درخواست مورخ  97/8/13تقاضاي صدور
سند مالکيت المثني تحت پالک  3700فرعي مفروز و مجزي شده
از  901فرع��ي از  144اصلي واقع در بخش  3حوزه ثبتي شهرستان
ساري ک��ه در صفحه  88جلد  64ذيل شم��اره  7269ثبت گرديده
و در اث��ر جابجاي��ي مفقود ش��ده را نموده است ل��ذا در اجراي ماده
 120اصالح��ي آئين نامه قانون ثب��ت مراتب در يک نوبت آگهي تا
چنانچه اشخاصي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد خود
ميباشند ظرف  10روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را همراه
اص��ل سند مالکيت يا سند معامله ب��ه اداره ثبت محل ارائه و رسيد
دريافت نمايند  .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود
اي��ن اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثني به نام
مالک خواهد نمود .م الف 97/50/4387
تاريخ انتشار آگهي97/8/19 :
مه��دي داودي -ريي��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک
شهرستان ساري

آگهي حصر وراثت
بان��و شريفه بيگ��م شهرت موسوي نس��ب نام پ��در محمد حسين
بشناسنامه  759صادره از بهبهان درخواستي بخواسته صدور گواهي
حص��ر وراثت تقديم و توضيح داده که ب��رادرم مرحوم سيد شکراله
شه��رت موسوي نسب بشناسنام��ه  631صادره بهبه��ان در تاريخ
 60/6/14در بهبهان اقامتگ��اه دائميخود فوت ورثه اش عبارتند از
 -1 :فاطمه سلط��ان کريميبه ش ش  1304-32صادره بهبهان (
مادر متوفي) و الغير
اين��ک با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يک نوبت آگهي
مينمايد تا هر کس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد
از تاري��خ نشر آگهي ظرف يک م��اه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي
صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسميکه بعد از تاريخ ابزار شود
از درجه اعتبار ساقط است.
عنايت اله اروند  -قاضي شوراي حل اختالف دادگستري
بهبهان

آگه��ي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي /خانم
محمد رضا نباتي احمدي فرزند محمد حسن
خواهان آقاي  /خانم روزبه ادهميفرزند اردشير و ساسان ادهميفرزند
اردشير و عصمت مزارعي بهبهاني فرزند محمد باقر و کبري مزارعي
فرزن��د محمد باق��ر دادخواستي به طرفيت خواندگ��ان آقاي  /خانم
ي��داهلل موسويون فرزند حسين و ابراهيم نباتي احمدي فرزند محمد
حس��ن و محمد رضا نباتي احمدي فرزند محمد حسن و بهزاد نباتي
احم��دي فرزند محمد حسن و عصم��ت نباتي فرزند محمد حسن و
پري نباتي احمدي فرزند محمد حسن و فرنگ نباتي احمدي فرزند
محم��د حسن و بلور نباتي احمدي فرزند محمد حسن و بهرام نباتي
احم��دي فرزند محمد حسن و عفت نباتي احم��دي فرزند محمد و
ميترا نباتي احمدي فرزند محمد و زيبا نباتي احمدي فرزند محمد و
طوب��ي نباتي احمدي فرزند محمد و عبدالکريم نباتي احمدي فرزند

آگهي مزايده عمومي
سازم��ان همياري شهرداريهاي است��ان کرمانشاه در نظر دارد مجوز
فعالي��ت  4دستگاه ليفتراک  2/5تا  3تني را جهت تخليه و بارگيري
کاال در بازارچه مرزي سوم��ار از طريق مزايده عموميواگذار نمايد.
لذا واجدين شرايط ميتوانن��د جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري
 ،درياف��ت اسن��اد  ،تکمي��ل و تحويل شرايط شرک��ت در مزايده از
تاريخ  97/08/20لغايت پايان وقت اداري مورخ  97/08/27به واحد
بازرگاني سازمان همي��اري شهرداريهاي استان کرمانشاه به نشاني
کرمانش��اه :بلوار شهي��د بهشتي – س��ه راه  22بهمن –جنب تاالر
بورس – سازمان همياري شهرداريهاي استان کرمانشاه مراجعه و يا
با تلفن  38100097تماس حاصل فرمايند.
روابط عموميس��ازمان همياري ش��هرداريهاي استان
کرمانشاه

