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«روز روشنایی» همزمان با بزرگداشت
حماسه  ۹دی برگزار می شود

مهر-ویژهبرنامهبصیرتافزاییباعنوان«روزروشنایی»بهمناسبتروزبصیرت( ۹دی) باحضورمحمدحسینصفارهرندیومدیرانومعاونان
فرهنگسراهاومراکزفرهنگیهنریسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهراندرفرهنگسرایانقالباسالمیبرگزارمیشود.تکریمخانواده
شهیدمدافعحرممهدینوروزیکهدرفتنه۸۸درپاسداشتازجریانانقالبزحماتزیادیکشیدهبود،بخشدیگریاز اینمراسمخواهدبود.

بررسی زمینه ها و پیام های حماسه  9دی

حوادث سال  ،88راهپیمایی  9دی و اعتماد عمومی مردم
ما ایرانیها از ابتدای انقالب حضور مردم را در مقاطع حساس لمس
کردهایم ،بهطوریکه این حضور و رفتار سیاسی جزئی از باورهای ما
شده است .اما حماسه نهم دیماه سال گذشته بار دیگر چشمها را به
سوی خود خیره کرد .حضور حماسی مردم در این روز ،آغازی بود بر
پایان چندین ماه فتنهانگیزی در کشور .رهبر انقالب در دیدار سال 88
مردم قم با اشاره به این رویداد مهم خاطرنشان کردند« :نهم دی با دهم
دی فرقی ندارد؛ این مردمند که ناگهان با یک حرکت  -که آن حرکت
دی قم را تشکیل داد؛ یعنی
برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم ِ
برخاست ه از بصیرت است ،از دشمنشناسی است ،از وقتشناسی است،
از حضور در عرصه مجاهدانه است  -روز نهم دی را هم متمایز میکنند.
دی امسال هم در تاریخ ماند ».یادداشت زیر
مطمئن باشید که روز نهم ِ
به توضیح این پدیده و نظایر آن تحت عنوان «مناسک سیاسی» پرداخته
است:
▪ ▪چرخه کارآمدی و وفاداری

«مشروعیت» و بهویژه چرایی و چگونگی افزایش و کاهش آن ،امروزه
به فصلی جدی و جذاب در دانش سیاسی تبدیل شده است .در این
میان ،کانون گفتوگو پیرامون مشروعیت نظام سیاسی یا دولت و
دگرگونیهای آن را باید توجه به افکار عمومی و میزان «اعتماد» و
رضایت مردم نسبت به دولت دانست .در این چارچوب ،دولتها برای
تثبیت مشروعیت خود ،باید کارآمدی خویش را به مردم نشان دهند؛
آنگاه دولتها میتوانند «وف��اداری» مردم نسبت به خویش را انتظار
داشته باشند .بر این اساس ،هرچه ماهیت و عملکرد یک نظام سیاسی
نزد افکار عمومی مقبولتر باشد و اعتماد و رضایت بیشتری نسبت به آن
وجود داشته باشد ،این امر خود را در قالب افزایش مشارکت سیاسی
و حمایت مردمی از آن نشان میدهد .از سوی دیگر اگر دولتها از
پس اقناع مردم درباره برنامهها و سیاستهای خود برنیایند و دچار
گسستهای حمایتی شوند ،مشروعیت آنها کاهش مییابد .چنین
نظامهای سیاسی را اصطالح ًا «دولت ورشکسته» مینامند که در آستانه
فروپاشی قرار دارند .از سوی دیگر هرچه فاصله و شکاف میان دولت و
ملت کمتر بوده و دولت ،اعتماد و مشارکت بیشتری را به عنوان پشتوانه
خود داشته باشد ،در عرصههای داخلی و خارجی قدرتمندتر ظاهر
میشود و میتواند اهداف ملی را با هزینه کمتری تأمین کند و کارآمدی
بیشتری از خود نشان دهد .بنابراین ،مشروعیت و کارآمدی ارتباطی
دوسویه و همافزایانه دارند.
▪ ▪انتخابات و مناسک سیاسی

با آنکه تأثیر متقابل کارآمدی نظام سیاسی و وفاداری مردم روشن به
نظر میرسد ،چگونگی ارزیابی و اندازهگیری میزان اعتماد عمومی -به
عنوان عنصر تعیینکننده در این ارتباط دوسویه -همیشه با ابهامهایی
همراه بوده و همچنان محل بحث و تبادل نظر است .بیشتر نظریات
سیاسی ،روشنترین سنجه ارزیابی و آشکارترین جلو هگاه اعتماد
عمومی را برگزاری انتخابات و میزان مشارکت مردم در آن میدانند .در
واقع مردم با مشارکت خود در یک انتخابات آزاد ،نشان میدهند که تا
چه اندازه به نظام سیاسی خویش اعتماد دارند؛ همانگونه که دولتها

با برگزاری انتخابات و ساماندهی رقابتها ،میزان اعتماد خود به مردم
را مشخص میسازند .با این حال ،مشارکت در انتخابات ،تنها شاخص
سنجش اعتماد عمومی نیست و جامعهشناسان سیاسی در این رابطه
از معیارهای دیگری نیز سخن گفتهاند .از جمله این معیارها ،مفهومی
نسبت ًا جدید است که «مناسک سیاسی» خوانده میشود و به حضور
مردم و ابراز احساسات آنها نسبت به روندها و دگرگونیهای سیاسی
در جامعه اشاره دارد .در جریان مناسک سیاسی ،مردم با حضور وسیع،
متراکم و منظم خود در یک بازه زمانی محدود در سطح خیابانهای شهر،
نسبت به پدیدهها یا روندهای سیاسی ،واکنش نشان میدهند و مستقیم
و بیواسطه در امر سیاسی مشارکت میکنند.
برجستهترین و فراگیرترین نمونه اینگونه مناسک که در برخی از جوامع
مدرن امروزی نیز دیده میشود ،جشن سالروز استقالل کشورهاست.
هرچهحضورمردمدرمراسمومناسکسیاسیبیشترباشد،نشاندهنده
مشروعیت سمبلیک یک نظام سیاسی در کنار مشروعیت دموکراتیک آن
است که از طریق انتخابات و مشارکت مردم در آن نمایان میشود .حضور
مردم در اینگونه مناسک ،همچنین نشانهای از همبستگی اجتماعی،
تداوم هویت ملی و وفاداری سیاسی نسبت به دولت است )1(.با این
حال مناسک سیاسی آنچنان که باید و شاید در مطالعات سیاسی و
جامعهشناسی مورد توجه قرار نگرفته است .شاید بتوان مهمترین دلیل
این مسأله را بستر شکلگیری و رشد مفاهیم و نظریات سیاسی معاصر
دانست که اغلب در جوامع غربی و متناسب با واقعیات و تحوالت آن
بوده است .مناسک سیاسی در این جوامع ،یا کمتر در عرصه واقعیت
اجتماعی دیده میشود و یا نمود آن در برابر انتخابات ،کمرنگ است.

متفاوتی دارد که فراتر از حدود قراردادی آن در نظریات سیاسی غربی
است« .نباید اشتباه شود؛ این مردمساالری به ریشههای دموکراسی
غربی مطلق ًا ارتباط ندارد .این یک چیز دیگر است .مردمساالری دینی
دو چیز نیست؛ اینطور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و
به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه.
خود این مردمساالری هم متعلق به دین اس��ت« )3(».مردمساالری
در نظام اسالمی ،مردمساالری دینی است؛ یعنی به نظر اسالم متکی
است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست .مراجعه به رأی و اراده و خواست
مردم ،در آنجایی که این مراجعه الزم است ،نظر اسالم است؛ لذا تعهد
اسالمی بهوجود میآورد .مثل کشورهای دمکراتیک غربی نیست که
یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند بهراحتی آن را نقض کنند .در نظام
جمهوری اسالمی ،مردمساالری یک وظیفه دینی است )4(».همچنین
در نظریه مردمساالری دینی ،انتخابات تنها معیار سنجش مشروعیت
نظام سیاسی نیست .از آ نج��ا که مناسک سیاسی پس از انقالب
اسالمی به صورت یکی از برجستهترین واقعیات سیاسی جامعه ایران
درآمد ه که در قالبهای مختلف ،بهطور منظم و در سطحی وسیع برگزار
میشود ،از لحاظ نظری نیز اهمیت بیشتری یافته و در کنار انتخابات،
به عنوان یکی از شاخصهای اعتماد عمومی و مقبولیت دولت مطرح
شد ه است« .انتخابات مظهر حضور مردم است؛ همچنان که حضور
در راهپیمایی بیستودوم بهمن ،یکی از مظاهر حضور مردمی است.
دشمن و دستگاههای استکباری از انتخابات شما و از راهپیماییتان
در بیستودوم بهمن میترسند؛ بنابراین از همه نیروی خود استفاده
میکنند ،شاید بتوانند انتخابات و حضور مردم و رأی آزاد و دخالت مردم
در سرنوشت خود را از این ملت و از این کشور بگیرند)5(».

جمهوری اسالمی ایران را به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقالب
اس�لام��ی ،باید پ��دی��د های ت��ازه و شایسته بررسی وی��ژه در مطالعات
جامعهشناسی سیاسی تلقی نمود .درباره سرشت اسالمی و ساختار
و پراکندگی ویژه قدرت در ایران پس از انقالب اسالمی ،تحلیلهای
گوناگونی مطرح شده است .اما بیشتر دیدگا ههای موجود ،از درک
ماهیت ویژه و مالحظات خاص جامعه و سیاست ایران غافل بوده و در
چارچوب گفتمانهای غربی و شرقی ،کوشیدهاند با استفاده از مفاهیم
و نظریات موجود در فرهنگ واژگان غربی ،به تبیین واقعیات و تحوالت
ایران در این دوران بپردازند .تنها رهیافت بومی در این زمینه را میتوان
ارائه نظریه «مردمساالری دینی» دانست.
مرد مساالری دینی به عنوان یک مفهوم سیاسی جدید که مبتنی بر
مطالعه تجربه ایران در دوران جمهوری اسالمی است ،گرچه از پشتوانه
انباشت علمی فراوانی برخوردار نیست( )2اما در برخی زمینهها مانند
تبیین رابطه دولت و ملت و کارآمدی دولت و مشروعیت آن ،حرفهای
تاز های برای گفتن دارد که درخور بررسی و پرداخت بیشتر از سوی
جامعه علمی اس��ت .از جمله ویژگیهای م��رد مس��االری دینی ،نگاه
منحصر به فرد آن نسبت به چگونگی ارزیابی مشروعیت نظام سیاسی
در جامعه اسالمی است .برای نمونه رأی مردم و مشارکت آ نها در
انتخابات به عنوان یکی از را هه��ای سنجش میزان اعتماد عمومی و
مشروعیت مردمی دولت ،در ایران پس از انقالب اسالمی مبنا و معنای

▪ ▪ایران  88و اعتماد عمومی

▪ ▪مردمساالری دینی

سال  1388بیشک یکی از پرچالشترین بازههای زمانی از پیروزی
انقالب اسالمی در ایران تاکنون بوده است .رقابتهای جدی و شفاف
نامزدها و مشارکت فراگیر مردم در جریان انتخابات دهمین دوره
ریاستجمهوری ،نشانه افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی و در
نتیجه میزان باالی مشروعیت جمهوری اسالمی بود ،اما طرح ادعای
تقلب گسترده از سوی برخی نامزدها و پذیرش اولیه آن از جانب بخشی
از هواداران آنها ،این پدیده چشمگیر را به حاشیه راند .بهویژه هنگامی
که با خروج از ساز و کارهای قانونی پیشبینی شده برای پیگیری تخلفات
احتمالی ،اعتراضات به عرصه خیابانهای تهران کشیده شد و زمینه
مناسبی برای مانور تبلیغاتی رسانههای بیگانه فراهم نمود.
در حالی که مشارکت سیاسی بیمانند ایرانیان در انتخابات دهم
ریاستجمهوری ،میتوانست به عنوان ثبت نصابی دستنیافتنی مورد
توجه قرار گیرد و اعتماد عمومی نسبت به نظام اسالمی و مشروعیت
آن را به رخ دموکراسیهای رقیب بکشد ،ادعای تقلب در انتخابات و
پیامدهای آن باعث شد تا اعتماد مردم به جمهوری اسالمی به چالش
کشیده شود و ارزیابی مشروعیت دولت و نظام سیاسی ایران دشوار
بنماید.
در چنین شرایطی آنچه باعث پایان یافتن چندین ماه چالش سیاسی و
امنیتی به دنبال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری شد ،حضور جالب

توجه مردم در مناسک سیاسی  9دی  1388بود که پیام روشنی برای
مدعیان تقلب در انتخابات  22خرداد داشت .در سال  88با گذشت
ماهها از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ،مهار اعتراضات خیابانی،
آشکارا از دست نامزدهای شکستخورده خارج شده بود؛ گرچه آنها
همچنان حضور خیابانی طرفداران را به سود خود و برای فشار بر دولت،
مغتنم میشمردند .از این رو سران معترض به نتیجه انتخابات ،نه تنها
هیچ واکنشی نسبت به اقدامات برخی ه��واداران خود -که اهانت به
ارزشها و نمادهای دینی و سیاسی مورد احترام ایرانیان را دربرداشت-
نشان نمیدادند بلکه در بسیاری از موارد به توجیه آن میپرداختند .اوج
این اهانتها که با حمایت سران فتنه همراه بود ،در روز عاشورای 1388
رخ داد که طی آن به آئین عزاداری ساالر شهیدان جسارت شد و عزاداران
حسینی مورد ضرب و شتم معترضان خیابانی قرار گرفتند.
واکنش عمومی مردم نسبت به حوادث روز عاشورا بسیار گسترده و فراتر
از حد تصور بود .تنها  3روز بعد ،واکنش هماهنگ و یکپارچه مردم ،نه
فقط در تهران بلکه در سراسر ایران و در قالب برپایی راهپیمایی گسترده
علیه اقدامات اهانتآمیز فتنهگران جلوهگر شد که طی آن ،محکومیت
سران معترض -به عنوان زمینهسازان بروز اینگونه ناهنجاریها -به
اوج خود رسید.
▪ ▪اهمیت فزاینده مناسک سیاسی

پرونده  8ماه چالش پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاستجمهوری،
به فاصله چند روز پس از  9دی و در مناسک سیاسی دیگری که
هرساله برای بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی برگزار میشود ،با
حضور گسترده مردم و محکومیت هرگونه حرکت سیاسی خارج از
چارچوبهای نظام اسالمی ،بسته شد .گرچه فتنه 88برخی تجربههای
تلخ و تبعات ناگوار را ب��رای جامعه ای��ران درب��رداش��ت ام��ا مشارکت

حداکثری در انتخابات  22خرداد ریاستجمهوری و حضور حماسی در
 9دی برای پایان دادن به فتنه ،به عنوان نقاطی روشن در کارنامه مردم
ایران و حافظه جمعی آنها از رخدادهای سال  1388برجای خواهد
ماند .مردم ایران در این سال ،نه تنها نصاب بینظیری از مشارکت
سیاسی را به ثبت رساندند که دستیابی به آن برای مردمساالریهای
دیگر در جهان امروز به سختی قابل تصور است ،بلکه اهمیت فزاینده
مناسک سیاسی به عنوان یکی از سنجههای ارزیابی اعتماد عمومی
نسبت به نظام سیاسی را نیز نمایان ساختند .این موضوع میتواند درآمد
خوبی برای بررسیهای بیشتر پیرامون مفهوم مناسک سیاسی و جایگاه
آن در نظریه مردمساالری دینی و نیز شناختی بهتر از واقعیات و تحوالت
سیاسی ایران در دوران جمهوری اسالمی باشد.
پینوشت ها:
 .1برای آگاهی بیشتر درباره مفهوم مناسک سیاسی ،نگاه کنید به:
راهنمای جامعهشناسی سیاسی؛ جلد دوم؛ پژوهشکده مطالعات
راهبردی؛ 1388
 .2این کمبود در زمینه پشتوانه و انباشت علمی ،بیش از هرچیز به سایه
انداختن گفتمان و اندیشههای غربی بر محافل علمی و دانشگاهی ایران
بازمیگردد که از جمله موجب عقبماندگی علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی و سیاسی نسبت به واقعیات جامعه ایران بهویژه پس از انقالب
اسالمی شده است .ضرورت جنبش نرمافزاری و تولید علم و نیز تحول
در علوم انسانی از همین واقعیت سرچشمه میگیرد.
 .3سخنان رهبر انقالب در  12آذر 1379
 .4سخنان رهبر انقالب در  14خرداد 1381
 .5سخنان رهبر انقالب در  15بهمن 1382
منبع :پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای/
دکتر مصطفی غفاری

کدخدایی :اقدامات مجرمانه در فتنه  88مسئله ای نیست که با نظر افراد حذف و جابه جا شود
سخنگوی ش���ورای نگهبان در
پ��اس��خ ب��ه ای���ن س����وال ک��ه «آی��ا
مرزبندی با فتنه  88همچنان به
عنوان یکی از مالکهای ارزیابی
ش��ورای نگهبان ب��رای بررسی
صالحیت کاندیدا های ریاست
جمهوری سال  96در نظر گرفته
خواهد شد یا خیر» ،با بیان این که فتنه  88مسئله ای است که از ذهن ها
زدوده نمیشود اظهار کرد :بحث فتنه 88و اقدامات مجرمانهای که برخی
افراد مرتکب شدند ،مسئله ای نیست که با نظر شخص و افراد بخواهد
حذف و جابه جا شود .عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با میزان ،افزود:
فعل مجرمانه ای صورت گرفته و کسانی که در این زمینه و در ارتکاب فعل
مجرمانه نقش داشتند باید تبعات آن را هم بپذیرند.
▪ ▪آملی الریجانی :پرونده فتنه  88همچنان باز است

رئیس قوه قضائیه گفت :پرونده فتنه 88همچنان باز است و باید رسیدگی
شود چرا که هنوز عده ای به خودشان نیامده اند .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،آیتا ...صادق آملی الریجانی روز گذشته در جلسه مسئوالن
عالی قضایی با گرامیداشت یوما 9...دی افزود 9 :دی روز حماسه مردمی
است؛ حماسه ای که مردم به صورت خودجوش و با آگاهی و بصیرت،
ایجاد کردند تا توطئه ای بسیار بزرگ و عمیق خنثی شود و از بین برود.

وی گفت :اگر این حماسه عظیم
و آگاهانه مردمی نبود مسلما
کشور و نظام جمهوری اسالمی
زی��ان ه��ای بسیار بیشتری را
متحمل می شد .آی��ت ا ...آملی
الریجانی افزود :ادعای ما علیه
فتنه گران این است که شما با
فتنه  88خسارات عظیمی به کشور وارد کردید و فرصت های بسیاری را
از بین بردید و با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب شدید فشار ها،
تهدیدها و تحریم ها علیه جمهوری اسالمی بیشتر شود .وی گفت :سیئه
بزرگ تر همین است که دشمنان را به دخالت در کشور و چشم طمع
دوختن به این کشور ،تشویق و ترغیب کرد .رئیس دستگاه قضا افزود :ما
فراموش نکردیم که کشور های غربی و حکامشان چه هلهلهای میکردند
و از هم گوی سبقت میربودند که سخنی علیه جمهوری اسالمی بگویند و
در حمایت از اغتشاشگران بپا خیزند.
▪ ▪زاکانی :محاکمه فتنهگران فتنه جدیدی میشود

به گ��زارش تسنیم ،علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس
شورای اسالمی طی سخنانی با اشاره به خواسته بعضی از افراد برای
محاکمه سران فتنه گفت :اگر سران فتنه محاکمه و مجازات شوند خود
این موضوع فتنه جدیدی به پا می کند .زاکانی که در جمع دانشجویان

سخنرانی می کرد ،در پاسخ به
سوالی در ارتباط با تالش دولت
برای رفع حصر سران فتنه گفت:
هم به نفع دول��ت نیست که آن
اتفاق رخ دهد و هم دولت چنین
قصدی ندارد .وی افزود :آزادی
و رف��ع حصر س��ران فتنه سبب
ایجاد التهاب در جامعه شده و دولت دیگر در چنین جامعه ای نمی تواند
سکانداری کند .نماینده اسبق مردم تهران در مجلس گفت :او ًال در
موضوع حصر ،قاعده لطف شامل این افراد شده است و ثانیا اگر آن ها
محاکمه شده و مجازات شوند صرف این موضوع خود فتنه جدیدی برای
فتنه زیست ها می شود.
▪ ▪سردار غیب پرور 9 :دی باطل السحر فتنه بود

به گ��زارش ف��ارس ،س��ردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج
مستضعفین با اش��اره به ح��وادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال
 1388اف��زود :اگر تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی و حضور
مردم و بسیجیان در مقابل آن فتنه عظیم و خصوص ًا در  9دی ماه 1388
نبود ،امروز سرنوشت انقالب و کشور طور دیگری رقم میخورد .جانشین
فرمانده کل سپاه در امور بسیج ،نهم دی ماه را جلوهای از برکات الهی براین
ملت دانست و گفت 9 :دی ماه باطل السحر فتنه بود که در آن ایام ،پس از

ماهها تبلیغات سنگین علیه نظام
و انقالب اسالمی هنگامی که
مردم احساس کردند که هدف از
آشوبهایخیابانی،اسالمواصل
نظاماسالمیاست،باحضوریکم
نظیروحدتوانسجامخودرابهرخ
بدخواهاناینملتکشیدند.
▪ ▪حبیبی :فتنه  88برای براندازی نظام شکل گرفته بود

محمد نبی حبیبی ،دبیر کل
موتلفه اس�لام��ی در گفت وگو
با میزان عملکرد مجموعه قوه
قضائیه و ب��ه خصوص آی���ت ا...
آملی الریجانی را در رابطه با فتنه
 88عملکردی حساب ش��ده،
منطقی و مفید خواند .دبیر کل
موتلفه اسالمی با تاکید بر این که مواضع صریح رئیس قوه قضائیه در برابر
فتنه 88همان مواضعی بود که مردم در 9دی سال 88اعالم کردند اظهار
داشت :در این بین ممکن است کسانی هم وقتی علیه فتنه و سران فتنه
 88بحثی میشود کینههایی به دل بگیرند .حبیبی افزود :آنچه به وضوح
روشن است این است که فتنه  88برای براندازی نظام شکل گرفته بود.

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٧٫٢٨ﺑﻪ  -١ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻦزاده
ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠ�  -٢راﺿﻴﻪ ﻣﻬﺪ�زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﺪار� ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٥١١٦٤٠٢٢٤٥ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٩٫١٧در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ١٠٩٫٩٥١٣٨٢ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ دراﻣﺎﻧﺖ ﻫﺮ �ﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ �� ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰ�ﺮ� ﻣﺤ�ﻮم ﮔﺮد�ﺪهاﻧﺪ .دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� ﻇﺮف ﻣﺪت
ده روز ﭘﺲ از رو�ﺖ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� اﺳﺖ .ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ�
ﻣ�ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺣ�ﻢ ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺷﻌﺒﻪ  ١٠٩دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺛﺎﻣﻦ
)ﺣﺮم( ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از رو�ﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻧﻤﺎ�ﺪ .م اﻟﻒ ٤٧٠٩٤
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٠٩دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٩٢٧٤٩آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٦٠٥٫٩٥٠٢٨٥آﻗﺎ� ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﺒﺎز� ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺼﻴﺐ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ
ﻣﺎده  ١٧٤ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� �ﻴﻔﺮ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ�
و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن
ﻣ�ﻠﻒ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز در ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥ﺑﺎزﭘﺮﺳ�
دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٧١١١
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس-
ﺟﻮاد ﻓﺮﺧﺎر�
 /٩٥٢٩٢٧٢٠آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٦٠٥٫٩٤٠٣٣٣آﻗﺎ�ﺎن  -١اﺣﺴﺎن رزمﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ
ﺟﻮاد  -٢ﺟﻮاد رزمﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل از
ﻃﺮ�ﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١٧٤ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ�
�ﻴﻔﺮ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در
روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣ�ﻠﻒ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز
در ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥ﺑﺎزﭘﺮﺳ� دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از
اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٧١٠٩
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس-
ﺟﻮاد ﻓﺮﺧﺎر�
 /٩٥٢٩٢٧٢٩آ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮ�ﻢ ﺳﺎدات رﺿﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠١٠٩١ازا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان ﺣﺴﻴﻦ ﻇﺮ�ﻒ ﺣﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ در
ﺗﺎر�ﺦ  ٨٦٫١٢٫١در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ
ﺣﻴﻦاﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﺳﻴﺪﻋﻠ� ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎرذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٢ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻇﺮ�ﻒ ﻣﺘﻴﻦ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٣ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٤ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٥ﺳﻴﺪ ﺟﻼل ﻇﺮ�ﻒ ﻣﺘﻴﻦ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٦ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﻇﺮ�ﻒ ﻣﺘﻴﻦ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٧ﺑ� ﺑ� زﻫﺮا ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٨اﺷﺮ�ﻒ ﺳﺎدات ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٩ﺑ� ﺑ� ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻇﺮ�ﻒ ﻫﺎﻣ� ﺻﻔﺎر ذﺑﻴﺢ -ﻓﺮزﻧﺪ
 -١٠ﻧﻴﺮه ﺣﺴﻴﻨ� -ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ�
ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ�
دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف
�� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ
٤٧١٠٢
ﻗﺎﺿ� ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٤ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٩٢٧٦٧آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﻣﺼﻄﻔ� ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ
ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﻼﻣ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ٩٦٦٠٠٠٠٠ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻗﺒﺾ ﺑﺮق ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ٤٣١٫٢٤٥ر�ﺎل و ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٩١٠٠٠ر�ﺎل و ﻣﺒﻠﻎ
 ٣٠١٠٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٤٤٠١٤٦١ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٨١٤در ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﺎن و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺻﺎدر و ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد.
را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ
واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٧٠٩٧
ﻣﺘﺼﺪ� ﺷﻌﺒﻪ  ١٧٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻬﺮ��
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ� ٢٨
 /٩٥٢٩٢٧٤٣آ

ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻧ� رﻓﺎه �ﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻈﺮ� ﺑﺎ و�ﺎﻟﺖ
آﻗﺎ� ﻧﺪ�ﻤ� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه آﻗﺎ�ﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ �ﺰداﻧ� و
ﻫﺎد� �ﺰداﻧ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ٥ﻣﻴﺮزا �ﻮﭼ�ﺧﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٢٥٢٫٩٥٠٨٧٠ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ
وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١١٫٧ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر
دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر
ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٩
ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ  ٥ﻣﻴﺮزا �ﻮﭼ�ﺧﺎن ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٦١٠٫٩٥٠٣٣٥آﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﻗﺎﺿ�زاده ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﺳﺮﻗﺖ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺧﻮدرو و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
ﺧﻮرو ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١١٥ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ�
دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ�
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ�ﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز در ﺷﻌﺒﻪ  ٦١٠ﺑﺎزﭘﺮﺳ�
دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ ،در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ�
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٧١٠٧
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٦١٠دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺷﻬﻴﺪ �ﺎﻣﻴﺎب
ﻣﺸﻬﺪ -ﺟﻌﻔﺮ�
 /٩٥٢٩٢٧٣٢آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٧٫٢٩ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺎ�� ﻣ��زاده ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﺪار� ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٥١١٦٤٠٢٢٦٢ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٩٫٢٠در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ١٠٩٫٩٥١٤٨٥ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ دراﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤ�ﻮم
ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘﺲ از رو�ﺖ
ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� اﺳﺖ .ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ�ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣ�ﻢ ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٠٩دادﮔﺎه
�ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮدر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺛﺎﻣﻦ )ﺣﺮم( ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﭘﺲ از رو�ﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .م اﻟﻒ
٤٧٠٩٥
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٠٩دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٨٥٨٦٤آ

 /٩٥٢٩٢٧٤٥آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
�ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه٥٥٫٩٥٠٧٤٢ :
وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ١٣٩٥٫١١٫٧ :ﺳﺎﻋﺖ ١١
ﺧﻮاﻫﺎن :ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮاﻧﺪه:ﻋﻠ�اﺻﻐﺮدوﺳﺘ�-ﻋﻠ�اﺻﻐﺮﭼﻬﺮهﮔﺸﺎ-رﺿﺎﺧﺮاﺳﺎﻧ�
ﺧﻮاﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﻧﻤﻮده
�ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥ارﺟﺎع ﮔﺮد�ﺪه و وﻗﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه
و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﺧﺮ�ﻦ
آﮔﻬ� ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎ�ﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا اﺑﻼﻏ� ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﮔﻬ� ﻻزم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ �� ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﺪت آن ده روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .م اﻟﻒ ٤٣١٤٩
ﻣﻨﺸ� دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻮ�ﻠ�
 /٩٥٢٧٣٧١٤آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
�ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه٥٥٫٩٥٠٧٤٧ :
وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ١٣٩٥٫١١٫٠٧ :ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺧﻮاﻫﺎن :ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮاﻧﺪه :اﻣﻴﺮﺣﺴﻦزاده ﻣﺸﻬﺪ�� -ﻨﻴﺰ راﺳﺘﮕﻮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﻧﻤﻮده
�ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥ارﺟﺎع ﮔﺮد�ﺪه و وﻗﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه
و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﺧﺮ�ﻦ
آﮔﻬ� ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎ�ﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا اﺑﻼﻏ� ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﮔﻬ� ﻻزم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ �� ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﺪت آن ده روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .م اﻟﻒ ٤٣١٥٠
ﻣﻨﺸ� دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻮ�ﻠ�
 /٩٥٢٧٣٧٠٣آ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪ�ﺠﻪ ﺷﺠﺎﻋ� ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠٩٦٠ازا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺪ�ﺮ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ٠٩٢٠٣٦٩٩٠١در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٧٫٨در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود
زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ ﺣﻴﻦاﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﺧﺪ�ﺠﻪ ﺷﺠﺎﻋ� �ﺎر�ﺰ��  -ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓ�
 -٢اﺳﻤﺎء واﺳﻌ� -ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ�
 -٣زﻫﺮا ﻗﺪ�ﺮ�  -ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓ�
ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ�
دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف ��
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٧١٠٥
ﻗﺎﺿ� ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٤ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٩٢٧٧١آ

ﺧﻮاﻫﺎن آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﺷﻴﺪر� ﺑﺎ و�ﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺟ� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻣﺪﻧ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﺗﻘﺪ�ﻢ
دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ  ٥ﻣﻴﺮزا �ﻮﭼ�ﺧﺎن ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٢٥٢٫٩٥٠٩٨٠ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫١١٫٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن
ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ
دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه
ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در
وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٨
ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ  ٥ﻣﻴﺮزا �ﻮﭼ�ﺧﺎن ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٨٥٨٦٧آ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮ داﺋ�ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠٨٠٤ازا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٤٥٦در
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫١٢٫١٠در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ
ﺣﻴﻦاﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﻣﻨﻴﺮه دا�� ﻧﮋاد -ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ�
 -٢ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٣ﻣﺮ�ﻢ ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٤زﻫﺮا ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٥ﻋﻠ� ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٦ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٧ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻮاﻫﺮ� -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٨ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻴﻤ� ﻫﺎﺷﻢآﺑﺎد -ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓ�
ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ�
دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف
�� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ
٤٧١٠٤
ﻗﺎﺿ� ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٤ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٩٢٧٦٩آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ آرزو ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ� ﻋﻠ�
ﺗﺨﺸﺎﻫ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٤٣٠٠٥٣٣در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٢٨٠ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٩٤٠٠٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻎ
 ١٨٧٠٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎ�ﺖ �ﻮماﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ�
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� در واﺣﺪ اﺟﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٧١٠١
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٧١ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٩٢٧٦١آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٢٥٦ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠١ﺑﺎزﭘﺮس دادﺳﺮا�
ﻋﻤﻮﻣ� اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺣﻴﻪ  ٦ﻣﺸﻬﺪ آﻗﺎ� وﺣﻴﺪ اﺳﺪزاده آﻗﺒﻼغ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷ�ﺎ�ﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎرزاده و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ اﺗﻬﺎم �ﻼﻫﺒﺮدار�-
ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و� و ﻋﺪم اﻣ�ﺎن اﺑﻼغ
اﺣﻀﺎر�ﻪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ� ﺑﻪ او ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١٧٤ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ
دادرﺳ� �ﻴﻔﺮ� ،ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� و ﻣﺘﻬﻢ
ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ �� ﻣﺎه اﺣﻀﺎر ﻣ�ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺬ�ﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻزم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٧١٠٦
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠١دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺣﻴﻪ  ٦ﻣﺸﻬﺪ-
ﻣﺮﺗﻀ� ﺷﻬﺒﺎز
 /٩٥٢٩٢٧٤٠آ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� ﻣﻴﻼد رﺣﻴﻢزاده ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ
 ٩٥١١٠٤ازا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺣﻴﻢزاده ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٢٩٨در
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٦٫٣١در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ
ﺣﻴﻦاﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﭼﺮﺧ� -ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ�
 -٢ﻣﻬﺮداد رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٣ﻣﺴﻌﻮد رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٤ﻣﻴﻼد رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٥ﻣﻬﺪ�ﺎر رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٦ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٧ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ رﺣﻴﻢزاده -ﻓﺮزﻧﺪ
ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ�
دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف
�� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ
٤٧١٠٣
ﻗﺎﺿ� ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٤ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٩٢٧٦٣آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٦٠٥٫٩٤٠٣٣٣اﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻓﺮﻗﺎﻧ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺒﻴﺐاﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﺎل از ﻃﺮ�ﻖ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١٧٤ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ�
�ﻴﻔﺮ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ
در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣ�ﻠﻒ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ�
روز در ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥ﺑﺎزﭘﺮﺳ� دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ
و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ
٤٧١١٠
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٦٠٥دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس-
ﺟﻮاد ﻓﺮﺧﺎر�

 /٩٥٢٩٢٧٢٥آ

اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﻴﻪ
ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺟﺮا�ﺪ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎ�
ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷ�ﻴﺒ� �ﻪ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد ﭼﻮن وﻓﻖ
دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٣٨٠٠٣٦١ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ١٦٤در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎره  ٩٤٠٦٨٠ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺒﺎﻗ� اﺟﺎره و اﺟﺮت ا�ﺎم ﺗﺼﺮف ﺑﻪ
ﻣﺪت  ١٧روز ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٤١٤٠٠٠٠٠ر�ﺎل و  ٦٧٥٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ
دادرﺳ� و درج ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� در ﺟﺮا�ﺪ و ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
�ﺎﻧﻮن و�ﻼ در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ آﻗﺎ� ﺣﺎﻣﺪ ﺗﺎﺟ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺷﺪها�ﺪ.
ﻇﺮف ده روز از اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ﻣﻬﻠﺖ دار�ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﺋﻴﻪ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ در ﻏﻴﺮ ا�ﻦ ﺻﻮرت دا�ﺮه اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ اﺟﺮا�� اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .م اﻟﻒ ٤٧٠٩٦
ﻣﻨﺸ� ﺷﻌﺒﻪ  ١٦٤ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﺮﺿﻴﻪ ا�ﺮاﻣﻴﺎن
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ� ٢٨
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آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
�ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه٥٥٫٩٥٠٧٤٨ :
وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ١٣٩٥٫١١٫٧ :ﺳﺎﻋﺖ ٩
ﺧﻮاﻫﺎن :ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮاﻧﺪه :ﻋﻠ� ﻣﺤﻤﺪزاده
ﺧﻮاﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﻧﻤﻮده
�ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥ارﺟﺎع ﮔﺮد�ﺪه و وﻗﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﺧﺮ�ﻦ
آﮔﻬ� ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻣﺎه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را
در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا اﺑﻼﻏ� ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﮔﻬ� ﻻزم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ
�� ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﺪت آن ده روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .م اﻟﻒ ٤٣١٤٨
ﻣﻨﺸ� دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ٥٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻮ�ﻠ�
 /٩٥٢٧٣٧٣٣آ
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