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سینا رحیمپور
زنان سیاسی و فعال حوزه مدنی کشور دست بهكار شده 
اند
و در فضای سیاس��ی مطالبات خود را مط��رح ميکنند .بعد از
انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اعتدال در انتخابات ،فضای
سیاسی کشور با تغییراتی روبهرو ش��د و آب رفته تا حدودی به
جوی بازگشت و باعث فعال شدن گروههای سیاسی شد.
دراي��ن میان و بع��د از رفتار تندروها در کش��ور ب��ه ویژه در
مجلس ،تکاپو برای تغییر ترکیب مجلس به س��وی مجلس��ی
معتدل و کارشناس��انه تر در دس��تورکار گروههای سیاسی به
ویژه اصالحطلبان قرار گرفت .دراي��ن میان زنان فعال در حوزه
سیاست نیز با نگاهی به عملکرد زنان مجلس و چهره مردانهاي
که بر مجالسايران حاکم است با ارائه مطالبهاي خواستار تغییر
تركيب فعلي مجلس شدند .طرح مطالبه سهمیه  30درصدی
زنان از لیس��تهای انتخاباتی که بر اساس یک سیستم جهانی
برای برقراری تعادل بین زنان و مردان ارائه شده یکی از همین
مطالبات است .زنان از هر تریبونی که توانسته اند از روزنامهها تا
نشستهای سیاسیاين مطالبه خود را به عنوان کف مطالبات
زنان از فضای سیاس��ی مطرح کردند و با رایزنی و روش��نگری
توانس��ته انداين مطالب��ه را در اح��زاب و گروههای سیاس��ی
اصالحطلب ج��ا بیندازند .دراين می��ان اماموافقان و مخالفانی
نس��بت بهاين مطالبه وجود دارد .برخي اصالحطلبان اگرچه با
اصل سهميه جنس��يتي موافق هستند اما نس��بت به راه يافتن
چهرههاي تكراري زنان اصالحطلب موافقتي نشان نميدهند.
خاصه اينكه برخي زنان اصالحطلب مجالس پيش��ين منشأ اثر
چنداني نبودند .تحلیلگران و فعاالن سیاس��ی اصولگرا چندان
بااين مطالبه موافق نیس��تند و از شایس��ته س��االری صحبت
ميکنند .اما شایسته س��االری زمانی ميتواند محقق شود که
فرصت ارائه آرا و نظرات در فضای سیاس��ی به شکل مساوی به
زنان داده ش��ود .از س��وی دیگر برخی چهرههای اصالح طلب
نیز از حساس بودن ش��رایط انتخابات آینده مجلس ميگویند
و با اش��ارهاي به درص��د رای آوری زنان در کش��ور و موفقیت
4درصدیاي��ن قش��ر در انتخاب��ات مجالس گذش��ته ،مطرح
کردناين مطالبه در انتخابات پیش رو را صالح نميدانند اما از
آن در فضای سیاسی کشور دفاع ميکنند.
  زنان چه گفته اند؟
فعاالن سیاسی زن مدتی استاين خواس��ته خود را مطرح
ميکنن��د .چهرههایی چ��ون اله��ه کوالی��ی ،آذر منصوری و
فخرالس��ادات محتش��ميپور در مصاحبهها و یادداش��تهای
خود بر اهمیت تحققاين امر و اختصاص س��همیه  30درصدی
لیستهای انتخاباتی اصرار داشته و آن را یک فرصت در فضای
سیاس��ی کش��ور ميدانند .حضور فعال زنان ميتواند چندین
مزیت داشته باشد .در ابتدااين حضور باعث تلطیف و دور شدن
فضای سیاسی کشور به ویژه مجلس از تشنج ميشود .موضوع
دیگر آن اس��ت که زنان فعال دراين حوزه ميتوانند با حضور در
عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری از حقوق زنان بر پایه
مبانی دینی ،سیاس��ی و بر اس��اس آنچه در قانون اساسی آمده
کنند و در آخراينکهاين مطالب باعث پویایی در حس
است ،دفاع 
خودباوری زنان و کاهش شکاف جنسیتی در مدیریت سیاسی
کشور ميشود و قشری که نیمياز جامعه را تشکیل ميدهند با
حضور چهرههای شناخته شده و فعال زنان و فعالیتهای مداوم
ميتوانند فعالتر ازگذش��ته در عرصههای سیاسی و اجتماعی
باشند .اظهار نظرهای فعاالن سیاسی زن دراين بین نشانگراين
خود پافشاری
موضوع است که فعاالن سیاسی زن براين مطالبه 
دارند و خواهان تحققاين مطالبه در فضای سیاسی به خصوص
لیستهای انتخاباتی هستند.
  مشارکت همه مردم ،الزمه توسعه
آذر منصوری یکی از فعاالن سیاس��ی زن درمورد دالیلاين
مطالبه در یک یادداش��ت مينویس��د« :با گذش��ت  36س��ال
از پیروزی انقالب اس�لاميو تش��کیل 9دوره مجلس ش��ورای
اس�لاميبر روند رو ب��ه کاهش نرخ حض��ور زن��ان دراين نهاد
قانونگ��ذاری و دیگر نهادهای قدرت در کش��ور داللت ميکند.
در مطلوب ترین وضعیتاين نرخ به کمتر از  5درصد نرس��یده
اس��ت .به عبارت دیگر تعداد زنان مجلس ش��ورای اسالميدر
رقميبین هشت و  14نفر متوقف شده است .در ضرورت حضور
زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سخنها بسیار گفته
شده است اما مهم ترین ضرورتاين است که علی القاعده یکی
از الزامات اصلی توس��عه متوازن،پایدار و همه جانبه ،مشارکت
آحاد مردم در فرآیند توسعه است و غیبت زنان به عنوان نیمياز
پیکره جامعه خ��ود یکی از دالیل اصلی عدم تحقق توس��عه در
کشور است .منصوری در ادامه مينویس��د :امروزه تقریبا همه
طیفها و احزاب منتس��ب به جریان اصالح طل��ب پذیرفته اند
که برای افزایش حضور زنان در مجلس آینده باید نه تنها سقف
و سهمیهاي به عنوان چش��م انداز مد نظر قرار گیرد بلکه برای
تحقق آن نیز باید به یک اس��تراتژی واقع بینانه و واحد دس��ت

یافت .به نحوی کهاين  30درصد در معرفی کاندیداهای نهایی
نمود عینی پی��دا کند .منصوری
جریان سیاس��ی اصالح طلب 
همچنین در مصاحب��هاي در رابط��ه بااين مطالب��ه ميگوید:
دراين  36سال واقعا رتبه شکاف جنس��یتی بسیار باال رفته که
ناشی از یک غفلتی است که باید دالیلش را پیدا کرد .غفلت در
وجود دارد ،هیچ ساختاری در نظام حقوقی
برنامههای توسعه ما 
ما برای مش��ارکت زنان دیده نشده اس��ت .امروز ما با انتخاباتی
مواجهیم که مجبوریم به جامعه مدنی و احزاب اکتفا کنیم .وی
اند که مشارکت سیاسی زنان
افزود :کش��ورهای دیگر پذیرفته 
امری نیست که خود به خود محقق ش��ود .باید تالش دو سویه
بگیرد هم از طرف جامعه مدنی و هم ساختار حقوقیاين
صورت 
مسئله در قانون لحاظ شود.
  شایسته گزینی زنان در لیستهای انتخاباتی
اله��ه کوالیی یک��ی دیگر از فعاالن سیاس��ی زن ک��ه براين
مطالبه اصرار دارد در باره سهمیه  30درصدی زنان به «قانون»
ميگوید :تالش ما در شورای سیاس��تگذاری اصالح طلبان در
جهت رسیدن به حضور حداقل  30درصدی زنان در لیستهای
انتخاباتی اس��ت و دراين خصوص چش��م انداز بسیار روشنی را
پیش رو داریم.کوالیی معتقد است :از  150سال پیش تاکنون
یکی از قابل تمرکزترین مباحث در حل مش��کالتايران ،توجه
به اجرای قانون و اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزههای
مختلف بوده اس��ت و تدوی��ن قوانین و چگونگ��ی قانونگذاری
طیاين سالها مخصوصا در مباحث سیاسی بسیار مورد توجه
قرار گرفته است.موضوع قانونگذاری همچنان یکی ازچالشهای
اساسی در جامعهايرانی اس��ت و تامین حقوق زنان نیز از جمله
چالشهایی است که با بحث قانون درايران ارتباط دارد .کوالیی
در رابطه با نحوه معرفی زنان در لیستهای انتخاباتی ميگوید:
تاکید بر جنسیت باید سراغ
باید شایس��ته گزینی بکنیم ضمن 
زنان توانمند و شایس��ته رفت .ب��ه تبعیض مثبت ک��ور اعتقاد
مورد کسانی باشد که توانمندی
نداریم و تبعیض مثبت باید در 
دارند.اينها فقط مسائل خاص جامعه ما نیست و در کشورهای
باید وس��یعتر نگاه کنی��م و از تجربههای
دیگر هم وجود دارد .
دیگران هم استفاده شود تا به بهبود وضعیت زنان کمک کنیم.
  زنان استانها فعال شوند
فخر السادات محتشميپور اما مطالبه را یک پله عقب تر برده
و معتقد است که توانمند سازی و همگرایی زنان باید در دستور
کار احزاب قرار گی��رد .او همچنین در گفتوگو ب��ا « قانون» از
فعالیت ش��ورای همگرایی زنان اصالح طلب و اثرگذاری آن در
فعالیته��ای حزبی زنان س��خن ميگوید .یک��ی از نکات قابل
توجه در آرا و نظرات محتش��ميپور توان واقعی در جامعه زنان
است.اين موضوعی است که معموال به آن کم توجهی ميشود.
محتش��ميپور در توصیهاي به زنان فعال در استانها ميگوید:
زنان عالوه بر تالش برای به دس��ت آوردن سهم  30درصدی به
خود در استانها باش��ند .او تاکید ميکند که
فکر افزایش توان 
اتفاق خوبی نیست اگر رایزنیها به نتیجه برسد اما جامعه زنان
نتوانند پاسخگوي اين مطالبه باشند.

  دبیران کل احزاب چه ميگویند؟
ان��د و به گفته فعاالن زن ازاين
خود را مطرح کرده 
زنان مطالبه 
مطالبه در احزاب نیز استقبال شده است .برای آگاه شدن از نظرات
دبیرانکلاحزاببهسراغآنهارفتیموازآنهانظراتشانرادرمورد
اينمطالبهزنانجویاشدیم.علیشکوریراد ،دبیرکلحزباتحاد
ملتايران اس�لاميدر رابطه بااين مطالبه به «قانون»ميگوید :با
مطالبه 30درصدی زنان از لیس��تهای انتخابات��ی موافقم .زنان
هندوفکرمیکنمبههمیننسبت
رصدجامعهراتشکیلمید 
50د 
تواننددرادارهکشورسهیمودرمجلسنیزحضورداشتهباشند.
می 
رصد تحقق پیدا
راد در پاسخ بهاين س��وال که آیااين 30د 
شکوری 
میکند ،خاطر نشان کرد :فکر میکنم حتی فعاالن حقوق زنانی
کنند نیز منظورشاناين نیست کهاين
کهاين مطالبه را مطرح می 
کند اما در حقیقتاين مطالبه مطرح
مطالبه حتما تحقق پیدا می 
شودتاباطرحاينموضوعدستاوردهایبیشتریراکسبکنند.
می 
غالمحس��ین کرباس��چی ،دبیر کل حزب کارگ��زاران نیز در
پاس��خ بهاين س��وال«قانون» که آیا بااين مطالبه موافق هستید
ميگوید :م��ن بااي��ن مطالبه مخال��ف نیس��تم و درصورتی که
گيرد ازاين مطالبه استقبال
تصمیم بر اجرایاين مطالبه صورت 
کنیم.دراين میان حجت االس�لام والمس��لمین منتجبنیا،

مي
معتقد استاين مطالبه

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز
کف خواس��ته مطالباتی زنان است و بایدس��هم بیشتری به زنان
اختصاص داده ش��ود .منتجب نیا با توجه به اعالم موافقت خود
بااين مطالبه به «قانون»ميگوید :آنچه مهم اس��تاين است که
باید تالش کنیم زنانی که شایس��تگی الزم را دارند بدون درنظر
وارد کنیم .منتجب نیا ادامه
گرفتن سهمیهبندیها در لیستها 
داد :در جلسه گذش��ته ش��ورای مرکزی و دبیران استانی حزب
متبوعشاين مسئله به عنوان یک مطالبه حزبی مطرح و حضور
چشمگیر زنان در لیستهای انتخاباتیاين حزب مصوب شد .از
سویی مهدی مقدری ،دبیر کل حزب عدالت و آزادی در گفت و گو
با «قانون» با به کار بردن واژه «سیاست ترجیحی» معتقد است
که دراين نوع سیاست حضور حداکثری زنان فعال ميتواند موثر
باشد واين مطالبه شروعی براين پویایی زنان خواهد بود.
مستقلیننیزازاينمطالبهدفاعکردند.قدرتعلیحشمتیان،نایب
رئیسخانهاحزابودبیرکلجمعیتمستقلینباعنواناينمطلبکه
باشند به «قانون»
باید زنان شایسته در فضای سیاسی حضور داشته 

گفت:اين مطالبه قدميمبارک برای استفاده از ظرفیتهای زنان در
فضای سیاسی کشور اس��ت واين موضوع را به فال نیک ميگیریم و
خوددرانتخاباتآتیميتوانند
مطمئنازنانباتوجهبهشایستگیهای 
موفقشوند.برایبررسیفضایسیاسیدراستانهاواحزاباستانی
محمدفرشاد،دبیرکلحزبتازهتاسیستوسعهوآزادی
نیز بهسراغ 
خودبااينمطالبه
.فرشادنیزضمناعالمموافقت 

استانکرمانرفتیم
به «قانون» گفت :از حضور و مشارکت زنان در همه عرصهها حمايت
شودتازنانفعال،شايستهونقشآفرين
بايدزمينهاىفراهم 
مىکنيمو 
مانندآقايانحضور
درعرصههاىمختلفبهخصوصانتخاباتمجلس 
مورداشاره حتما
يابند .مانيز در جمعيت از حضور زنان با ويژگىهاى 
حمايتمىکنيم.

جدول اظهار نظر دبیران کل احزاب درباره مطالبه  30درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی
حزب

دبیر کل /رئیس

دیزنان
نظر دربارهسهمیه 30درص 

شورای سیاستگذاری اصالحات

محمد رضا عارف

موافق

مجمع نیروهای خط امام

سیدهادی خامنهاي

موافق

اتحاد ملتايران اسالمی

علی شکوری راد

موافق

کارگزاران

غالمحسین کرباسچی

موافق

اعتماد ملی

رسول منتجب نیا(قائم مقام)

موافق

انجمن مدرسین دانشگاه

حجت االسالم محسن رهامی

موافق

ندایايرانیان

مجید فراهانی

موافق

حزب اسالميکار

حسین کمالی

موافق

اراده ملتايران

احمد حکیميپور

موافق

مردمساالری

مصطفی کواکبیان

موافق

مجمع دانشآموختگانايران

رحمان قلی زاده

موافق

جمعیت مستقلینايران

قدرتعلی حشمتیان

موافق

سازمان عدالت و آزادی

مهدی مقدری

موافق

جمعیت توسعه  و آزادی

محمد فرشاد

موافق

دییکمطالبهیاحق؟
  سهمیه 30درص 
اظهار نظرها درباره حضور زنان در انتخابات
آتی مجلس ادامه دارد .زنان مطالبه و مردان نیز
موافقت ميکنند .دبیران کل احزاب نیز نسبت
بهاين موضوع مخالفت��ی ندارند .زنان به دنبال
احیای جایگاه خود درجامعه و فضای سیاسی
هستند .آنچه از چکیده مطالبات زنان به دست
ارند که ميتوانند
ميآیداين است که زنان باور د 
دراين راه موفق باشند و از طرفی بانوان فعال و
شناخته شده را به مشارکت سیاسی برای تحقق
اهداف زنان بر اساس آنچه در قانون آمده است،
دعوت ميکنند .اما یک��ی از چالشهای پیش
روی زنان ،فرهنگ س��نتی جامعهايرانی است
کهاين قش��ر نیاز به تغییر نگرشهایی در نگاه
جامعه س��نتی برای باور ب��ه تواناییهای زنان
دارند .تغییر نگرش سیاستمداران مردايران و
متحد ش��دن زنان با یکدیگر برای درخواست

چنین مطالباتی فارغ از نتیجه نهایی ،خود یک
پیروزی است .سه ماه تا انتخابات مجلسايران
باقی مانده اس��ت ،باید دید احزاب تا چه اندازه
براين مطالب��ه صحه ميگذارن��د و به آن عمل
ميکنند.

ابالغ
خواهان/خواهانها فرشته فیض اربابی و مجید گرگپور با وکالت نساء بنی عامریان و ابراهیم
حاجیان دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان امیرحسین دانش پور و محمد چشم براه
به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهر تهران نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  38دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در
تهران–خیابان شهید مطهری–خیابان میرعماد– مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به کالسه
 9409982160300480ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1394/10/16و ساعت  10:30تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/93458مدیردفترشعبه38دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهیدصدر تهران
ابالغ دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم به تجدیدنظرخوانده
آقای محمدعلی قطعی
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه شرکت آبتین آفتاب جنوب و غیره نسبت به دادنامه شماره  9400355مورخ
 1394/05/19صادره از شعبه  38دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض نموده و به علت مجهول المکان
بودن تجدیدنظرخوانده فوق و درخواست تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده  73و  346قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می
شود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت  10روز چنانچه پاسخی دارید تقدیم
نماید و اال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظرارسال خواهد شد.
 110/93461مدیردفتر شعبه  38دادگاه عمومی تهران
ابالغ
خواهان/شاکی عبداله یونسی مجرد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمود خداپرست به
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تایید فسخ قرارداد (مالی) تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  81دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی
شهید صدر تهران واقع در تهران–خیابان شهید مطهری–خیابان میرعماد– مجتمع قضایی شهید
صدر ارجاع و به کالسه  9409982161700688ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/17
و ساعت  09:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست
خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/93463منشی شعبه  81دادگاه عمومی حقوقی تهران
ابالغ
خواهان/شاکی بهرام وطن خواه قدیم دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم داود شوقیان به خواسته
تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت  ...و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  81دادگاه
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران–خیابان شهید مطهری–خیابان
میرعماد– مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به کالسه  9409982161700681ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  1395/01/17و ساعت  11:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
 110/93471منشی شعبه  81دادگاه عمومی حقوقی تهران
ابالغ
تجدیدنظر خواه محسن مرتضوی دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره
 940490به این دادگاه تسلیم نموده که به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان .1
فاطه فریبا افتخاری راد  .2پژمان دارابی حسب درخواست تجدیدنظرخواه مراتب یک نوبت در
روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد تا تجدیدنظرخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت مقرر باال چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه اعالم نماید بدیهی است
پس از انقضا مهلت یاد شده پرونده به مرجع تجدیدنظرارسال خواهد شد.
 110/93472مدیردفتر شعبه  36دادگاه عمومی تهران
ابالغ وقت دادرسی به خواندگان زینت سیدیزدانی  -فاطمه زندی حقیقی –
مونا زندی حقیقی – علی زندی حقیقی – محمد زندی حقیقی – علیرضا رحمتی
خواهان/شاکی بنیاد شهید و امور ایثارگران دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم علیرضا رحمتی
و مونا زندی حقیقی و محمد زندی حقیقی وعلی زندی حقیقی و فاطمه زندی حقیقی و زینت
سیدیزدانی به خواسته تخلیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجور معوقه تقدیم دادگاه های
عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  40دادگاه عمومی حقوقی
مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران–خیابان شهید مطهری–خیابان میرعماد–
مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به کالسه  9409982160500333ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  1394/10/23و ساعت  10:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
110/93474منشی شعبه40دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

