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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران  [روزنامه]

 13۶7مهر  30 :[تاریخ]

 

 م الف  –  22۶27

 »احضاریه« 

ایران سکونت ندارند به اقربای مسلمان و قانونی آنان یا اشخاص بدینوسیله به افراد مشروحه ذیل و در صورتیکه در 

ذینفع ابالغ میگردد حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر این آگهی خود را به شعبه دهم دادگاه انقالب اسالمی 

تقاضای تهران واقع در اوین معرفی نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر دادگاه تصمیم گیری نموده و به 

 آنان ترتیب اثر نخواهد داد. 

 [حذف شده]، متولد [حذف شده ]، صادره از [حذف شده]۔ علی ابراهیمی اردستانی فرزند عباس: شماره شناسنامه 1

 خانم لطیفه توكل همسر علی ابراهیمی اردستانی فرزند محمود. -2

 [حذف شده]، متولد [حذف شده]، صادره از [حذف شده]سروش همتی، فرزند جهانگیر، بشماره شناسنامه  -3

حذف ]، متولد [حذف شده]، صادره از [حذف شده]خانم پوران غیبی همسر سروش همتی فرزند بهرام، شناسنامه  -۴

 [شده

 [ حذف شده]، متولد [حذف شده]، صادره از [حذف شده]آقاجان موسیقی فرزند یعقوب، بشماره شناسنامه  -۵

 [حذف شده]متولد  ،[حذف شده]شهریار خدارحمی فرزند کیخسرو، شماره شناسنامه  -۶

 [حذف شده]، متولد [حذف شده]ی فرزند شهریار، بشماره شناسنامه کیخسرو خدارحم -7

 [حذف شده]، متولد [حذف شده]شهره خدارحمی، فرزند شهریار: بشماره شناسنامه  -8

 فرخنده فروغی بیوک همسر شهریار. -9

 محسن همتی، فرزند رفیع.  -10

 [حذف شده] ، متولد [حذف شده]، صادره از [حذف شده]فرخ طوسی فرزند شهریار، بشماره شناسنامه  -11

 اله جاجی جعفر فرزند عزیزاله  فضل  -12

 هللا.کامبد حاجی جعفر فرزند فضل  -13

 [حذف شده]، متولد [حذف شده]اله بشماره شناسنامه تائید اقدسی اصل، فرزند میثاق -1۴

 اله.  فرهنگ اقدسی اصل، فرزند میثاق -1۵

 اسفندیار بلبالنی. -1۶

 [حذف شده]، صادره از [حذف شده]بشماره شناسنامه ناطقه فرغی همسر اسفندیار، فرزند شاه فریدون،  -17

 [ حذف شده]، صادره از [حذف شده ]سلطان بلبالن، فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه  -18
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 [ حذف شده]صادره از  ،[ حذف شده] پروانه بلبالن فرزند اسفندیار، شماره شناسنامه -19

 [ حذف شده]از صادره  ،[حذف شده]فرهنگ بلبالن فرزند اسفندیار، شماره شناسنامه  -20

 [حذف شده]صادره از   [حذف شده]سفندیار، شماره شناسنامه هوشنگ بلبالن فرزند ا -21

 [حذف شده] ، صادره از  [حذف شده]خانم مریم برافروخته فرزند میرزا محمدخان، بشماره شناسنامه  -22

 روابط عمومی دادستانی کل کشور

 

 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه[ 

 1988نوامبر  21اکتبر تا   22مهلت مقرر دادگاه از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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