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تقی آزاد ارمکی در گفتوگو با « ابتکار»
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«اساسا جنبش دانشجویی در ایران یک جنبش چپگرایانه است .البته چپ
نه به معنای مارکسیستی بلکه چپ به معنای جریانی که به دنبال اصالح وضع
موجود است و در جهت مواجهه با نظام سیاسی گام برمیدارد .این وضعیت
با گذر زمان تغییر کرده و هر آنچه که به انقالب اسالمی نزدیک میشویم از
میزان تاثیر مارکسیسم کاسته و تاثیر جریان اسالمی بیشتر میشود» .این
را تقی آزادارمکی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میگوید.
وی که معتقد است هرگاه جنبش دانشجویی از حالت اصالحطلبانهاش خارج
و وارد رویه رادیکالی میشود ،به بنبست و نوعی انسداد داخلی میرسد .او
در گفتوگو با «ابتکار» به بهانه 16آذر به بررسی فراز و نشیبهای جنبش
دانشجویی طی 7دهه اخیر پرداخته است که در ادامه میخوانید:
با توجه به این که هر پدیده اجتماعی ،محصول و نتیجه زمینه های تاریخی
خاصی است ،به نظر شما چه زمینههای تاریخی باعث پیدایش و رشد جنبش
دانشجویی در ایران معاصر شد؟
جریان دانشجویی در ایران را میتوان هم معاصر دانست و هم یک پدیده تاریخی .از
این جهت معاصر است که پیشینه طوالنی ندارد .یعنی وقتی قرار باشد این جریان را
مورد بررسی قرار دهید ،میبینید که به دهه  30یا نهایتا  20باز میگردد .یعنی زمانی
که دانشگاه به صورت سازمانی شکل گرفت و گروهبندیها و دستهبندیها به صورت
دقیق و منسجم شکل گرفت .از میان مجموعه صورتبندیهای اجتماعی در ایران آن
روز ،جریان دانشجویی با سه پدیده متفاوت مرتبط است .یکی از این پدیدهها سیر
تحوالت بینالمللی است که میتوان گفت ظهور جریانهای جدیدی در جهان مانند
جنبشهای آزادیبخش و شکلگیری دولتهای ملی از مسائلی بود که بر شکلگیری
جنبش دانشجویی تاثیر داشت .دوم ساماندهی پدیده چپ در دنیا و ظهور آن در ایران
است .عنصر سوم هم جریان روشنفکری در ایران است .مجموع این سه عنصر باعث
ظهور جنبش دانشجویی در ایران شدند .البته این جنبش دانشجویی صورت واحدی
ندارد و دارای چندین وجه است .یعنی یک بخشی درون دانشگاهی و بخشی دیگر
برون دانشگاهی است .بعضی با هدف نقد قدرت انجام میشود و برخی دیگر در نقد
نظام جهانی است .گاهی هم نگاه اصالحطلبانه دارد و در جهت سامان حیات اجتماعی
است .در چنین شرایطی است که عنصر جدیدی در جنبش دانشجویی ظهور میکند.
این عنصر را میتوان تحت عنوان «تجربه دانشجویی» و «استمرار جریانهای دانشجویی
در ایران» نامگذاری کرد که بسیار قابل اعتنا است .همه این ها موجب شدند که جنبش
دانشجویی در ایران افت و خیزهایی پیدا کند و بعد که با جریان نهضت ملی و حزب
توده و اسالمگرایی گره میخورد ،دچار تحول میشود.
برخی بررسیهای تاریخی مدعی هستند که جنبش دانشجویی پیش از
انقالب در مقاطعی از زمان در سیطره جریانهای چپ بوده است .در صورت
صحت این مدعا به نظر شما چه عواملی باعث رشد جریانهای چپگرا در
درون جنبش دانشجویی در آن زمان بوده است؟
اساسا جنبش دانشجویی در ایران یک جنبش چپگرایانه است .البته چپ نه به معنای
مارکسیستی بلکه چپ به معنای جریانی که به دنبال اصالح وضع موجود است و در
جهت مواجهه با نظام سیاسی گام برمیدارد .البته این به معنای آن نیست که جریان
راست اینگونه نیست ولی در جریان جنبش دانشجویی مارکسیسم و کمونیسم قدرتمند
است .زیرا نیروی اساسی انتقادی است و همین ماهیت مارکسیستی و کمونیستی جریان
چپ است که موجب میشود جریانهای دیگری مانند ملیگرایی و اسالمگرایی ،ظهور
پیدا کنند .یک دوره میبینیم که جریان چپ به معنای مارکسیستی در دانشگاهها بسیار
پررنگ است اما با گذر زمان و هر آنچه که به انقالب اسالمی نزدیک شدیم از میزان
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یک جنبش چپگرایانه است

طرح :محمد طحانی
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ  /94ﺍﺟﺮﺍ  73 /ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 149
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ  -1ﺳﻴﻤﺎ  -2ﻓﺮﻳﺒﺎ  -3ﺟﻤﺸﻴﺪ  -4ﺭﺷﻴﺪ
 -5ﺍﻓﺎﻕ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻩ  -6ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ
ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4476/78907ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭ ﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻠﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﻼﺡ ﭘﻴﺸﻪ )
ﺍﻧﺼﺎﺭ  (7ﭘﻼﻙ  27ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  160ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ  2143ﻧﻔﺸﻪ ﻭ  213ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﭘﻼﻙ 78907
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4476ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  64820ﻭ 66430ﺍﻟﻰ  66436ﻓﺮﻋﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  25ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻭﺩﺭﺏ
ﻓﻠﺰﻯ ﻭﭘﻨﺠﺮﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﻭﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻫﺮ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  2ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ
ﻭﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﻭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺧﻴﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ
ﻭﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻭﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﻭﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﻭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ
ﻓﻠﺰﻯ ﻭﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﻭﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭﺑﺮﻕ ﻭﮔﺎﺯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻣﻠﻚ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻟﺤﺎﻅ
ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎ ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻣﺤﺘﻤﻠﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺷﺮﻋﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4476/788907ﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7/100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/9/29ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
 8/30ﺍﻟﻰ  9/30ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩﻭﻣﺎﺑﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭﻣﺎﺑﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
 110/ 114634ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ – ﺁﺩﻡ ﭘﻴﺮﺍ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ  /96ﺍﺟﺮﺍ 961219/ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  147ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺯﻫﺮﻩ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺷﺎﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎﻉ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4474/1541ﻧﺒﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺿﻤﺎﻧﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺜﻢ – ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ – ﻛﻮﭼﻪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﭘﻼﻙ  2ﻭﺍﺣﺪ  8ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ  3ﻧﻔﺮﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  67/56ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ 8
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4474/1541ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  165ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺳﺎﻳﺮﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻭﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻭﺳﻘﻒ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 2ﻧﺒﺶ ﮔﺬﺭ ﺷﺮﻗﻰ ﻭﺟﻨﻮﺑﻰ  8ﻣﺘﺮﻯ ﻭ 5ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ) ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ  2ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﻭ 2ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎ  2ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ 3ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻭﺍﺣﺪﻯ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ( ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ
ﺩﺍﺭﺍﻯ  10ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻭﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺗﻚ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺏ ﻓﻠﺰﻯ ﻭﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﭼﻮﺑﻰ ﻭﻓﺎﻗﺪ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﮔﭻ ﻭﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ
ﻭﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎﻯ  mdfﻭﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎﻯ ﺑﻬﺪﺷﺎﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻯ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﻭﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ
ﻭﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭﮔﺎﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻭﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻭﺯ ﻭﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻭ
ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺑﺪﻫﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/550/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﻳﻜﺼﺪ ﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  96/9/28ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺍﻟﻰ  9/30ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ -ﺁﺩﻡ ﭘﻴﺮﺍ
110/114630
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﻣﻮﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ

ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻓﺮﺷﻴﺪﺗﺎﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  255ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ -ﻧﺒﺮ ﺟﻨﻮﺑﻰ  -ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609980202501079ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ

 1396/10/16ﻭﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ /ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ

ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/114625ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  255ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

تاثیر مارکسیسم کاسته و تاثیر جریان اسالمی بیشتر شد .مثال اگر دهه  50را مورد
بررسی قرار دهیم میبینیم که جنبش دانشجویی یک جریانی است که متاثر از نهضت
ی است و درون آن جریان اسالمگرایان بسیار مهم بوده و
آزادی و نیرهای ملی مذهب 
نقش اثرگذاری بر ساختار جنبش دانشجویی دارند .جالب آنکه حتی متونی که بر روی
آن تمرکز دارند هم از روشنفکران دینی مانند علی شریعتی است .دلیل این مسئله هم
همین قدرت گرفتن روشنفکری دینی است که بر روی این جنبش تاثیر میگذارد .اما
جنبش دانشجویی در یک برهه زمانی از جنبه مارکسیستی جریان چپ فاصله میگیرد.
از جمله اصلیترین دالیلی که بر این امر اثری مستقیم داشته است ،شکست حزب
توده در دهه  30و به تبع آن شکلگیری نهضت مقاومت ملی است .افزون بر این دالیل
میتوان به وضعیت جریان چپ در دنیا هم نام برد که تاثیر بسیاری بر روی جنبش
دانشجویی داشت.
در مجموع این دوگانگی (مارکسیستی و اسالمگرایی) همچنان در جنبش دانشجویی
وجود دارد .به گونهای که این دو نحله در مسائل بسیار اندکی با هم تفاهم و توافق دارند
و به طور معمول با یکدیگر در تضاد هستند .یعنی زمانی که قرار است اعتراضی انجام
شود با یکدیگر متحد شده و علیه نظام حاکم به توافق میرسند؛ اما اما زمانی که به دنبال
سازماندهی نیروها هستند ،کامال مجزا عمل کرده و نقاط افتراقی جدی پیدا میکنند .تا
جایی که حتی دفترهای جداگانه دارند و نشستهای متفاوتی برگزار میکنند.
با توجه به اینکه جنبش دانشجویی قبل از انقالب استعداد پذیرش گروههای
مختلف را داشت آیا جامعه هم همین میزان ظرفیت پذیرش را دارا بود؟
بله .جامعه ما قبل از انقالب ظرفیت پذیرشهای گوناگونی را داشت .اصال جامعه ما از
قدیم یک جامعه با حضور گروههای متعدد و متنوعی بود .البته به نظر من درون دانشگاه
تا حدودی این گونه پذیرشها سختتر انجام میشد .زیرا جایی که محوریتش سیاسی
است از گوناگونی اجتناب میکند .ضمن اینکه فضای دانشگاه به شدت رادیکال است و
گروههای رادیکال در آن فعالیت میکنند.
اما در جامعه این فاکتور وجود ندارد و به همین دلیل هم گروههای مختلف و گوناگونی
در جامعه حضور دارند.
پس از انقالب و به ویژه بعد از دهه  80شاهد افول و تغییر مسیر چشم
گیر جنبش دانشجویی بودهایم .شما دالیل بروز این موضوع را در چه مسائلی
میبینید؟
این طبیعی است .زیرا جنبش دانشجویی در برهههای مختلف به سقف رسید و
دچار یک ریزش عمده شد .دلیل این موضوع هم این بود که اوال نتوانست بود به
خواستههایی که داشت ،دست پیدا کند .دوم اینکه با مقاومتهای شدید مواجه شده بود.
به همین دلیل هم هست که وقتی نگاهی به جنبش دانشجویی در دهه  80میاندازیم،
متوجه تغییرات زیادی در شعارها میشویم .به نظرم یکی از دالیل دیگری که موجب
میشود جنبش دانشجویی به بنبست برسد ،این است که از حالت اصالحطلبانهاش
خارج و وارد رویه رادیکالی میشود .دلیل دیگر هم این است که جنبش دانشجویی
تحت تاثیر جریانهای سیاسی (اصالحطلب و اصولگرا) بوده و زمانی که این دو جریان
در داخل جنبش دانشجویی به تقابل با یکدیگر میپردازند ،این جنبش دچار انسداد
یشود.
درونی م 
از دیگر دالیلی که میتوان برای این موضوع در نظر گرفت ،چرخشی است که در
جریان روشنفکری اتفاق افتاده است .از دهه  80به این سو ،برخی روشنفکران از جامعه
دانشگاهی فاصله گرفتند و در حقیقت روندهای روشنفکری در بیرون از دانشگاه دنبال
شد .البته با این وضع روشنفکران کماکان در کنار دانشگاه حضور داشتند .این وضعیت
ادامه داشت تا اینکه بخشی از این جریان به خارج از کشور مهاجرت کردند و همین خود
یک فاصله جدی میان جریان روشنفکری و جنبش دانشجویی ایجاد کرد که موجب
تغییر و تحول در این جنبش شد .به همین دلیل به جای اینکه به دنبال اصالحات باشد،
دچار رفتارها و اهداف رادیکال شدند.
در حقیقت همین رادیکالیزه شدن فضا و محیط جنبش دانشجویی یکی از اصلیترین
دالیل افت شدید جنبش دانشجویی شده است.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980231700912ﺷﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509970231700566ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺁﻗﺎﻯ
ﻫﺎﻧﻰ ﺍﺣﻴﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻤﻰ ﻛﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﻧﻰ ﺍﺣﻴﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺎﺭﻫﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ
ﻛﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1394/4/23-1432/32906/26
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻛﻴﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻚ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺁﻥ ﭼﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻠﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺼﺪﻗﻰ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻔﺎﺩﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﺗﻔﻪ ﻭﻻﻳﺤﻪ
ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻳﺎ ﺩﻋﺎﻯ ﺟﻌﻞ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻭﺟﻮﺩﻭﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻭﻣﺪﺭﻛﻰ ﻫﻢ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 314ﻭ313ﻭ312ﻭ311ﻭ310
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ 519ﻭ515ﻭ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ
ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻭﺍﺭﺩﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ  2/294/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/160/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ
ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 110/114628ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 961397/233 :ﻭﻗﺖ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/16 :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻪ ﻋﺰﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻣﻨﻴﮋﻩ-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  233ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ

ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
110/114622

ﻣﺪﻳﺮ

ﺩﻓﺘﺮ

ﺷﻌﺒﻪ

233

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻳﻚ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 961414/233 :ﻭﻗﺖ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/13 :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻜﻤﺴﺎﺭﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:

ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﻧﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  233ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ

ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ
110/114619

ﺷﻌﺒﻪ

233

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻳﻚ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﺁژﻳﺮﻯ ﻭﺣﻜﻴﻤﻪ ﺻﻴﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609980943500646ﺷﻌﺒﻪ  229ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/10/20ﻭﺳﺎﻋﺖ  10:15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/114617ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  229ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -242
 96/3/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻪ 950915ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/10/23ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/114614

