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آقای رئیس جمهور باید از نو قول و قرارها را مرور کنند
یک فعال سیاس��ی اصالح طلب معتقد اس��ت که دو دلیل عمده باعث شد تا 
دو جریان متضاد مجلس یعنی جبهه پایداری و فراکسیون امید همزمان باهم از 

پاسخ های رئیس جمهور به سواالت نمایندگان مجلس راضی نشوند.
محمود میرلوحی افزود: در دنیای دموکراس��ی پاسخگویی رئیس جمهور به 

مردم و نمایندگان امری مرسوم است. مرتبا همه مسئولین به مجالس  می روند و 
در مورد عملکردش��ان پاسخ می دهند. وی گفت: رفتار آقای رئیس جمهور خوب بود 

و مجلس آرام بود اما عدم قانع شدن نمایندگان نشان می دهد جلسه ای در ظاهر آرام و 
در باطن ناراضی و مشوشی را شاهد بودیم.

میرلوحی در پایان گفت: گله ها از رئیس جمهور از وقتی شروع شد که روحانی از قول 
و قرار ه��ای انتخاباتی اش فاصله گرفت، به نظر می آید آقای رئیس جمهور باید از نو قول و 

قرار ها را مرور کنند.  ایسنا

گالیه
امریکا و اروپا جنگ کثیف اقتصادی را به ایران تحمیل کردند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: آمریکا و اروپا مدت هاست از برجام خارج 
شده و یک جنگ کثیف اقتصادی را به ایران تحمیل کرده اند.

محمدنب��ی حبیبی در ادامه تاکید ک��رد: دولت به ویژه رئیس دولت باید در 
م��ورد ماندن یا نمان��دن در برجام تصمیم بگیرد. آمریکا و اروپا مدت هاس��ت از 

برجام خارج شده و یک جنگ کثیف اقتصادی را به ایران تحمیل کرده اند. دولت 
ب��ه  ویژه رئیس دولت باید در مورد ماندن یا نماندن در برجام تصمیم بگیرد و ابتکار 

عمل در این باره را از دست ندهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به موارد یاد شده و گالیه هایی که از بدعهدی 
غرب و امریکا دارد در راس��تای خوش��بینی برخی افراد درباره نتیجه گرفتن از مذاکره 
با اروپا تاکید کرد: آمریکا و اروپا مدت هاس��ت از برجام خارج ش��ده و یک جنگ کثیف 

اقتصادی را به ایران تحمیل کرده اند.  میزان

احزاب
اولویت استیضاح با وزرای اقتصادی است

سخنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اس��تیضاح  وزیر آموزش و پرورش را در ش��رایط فعلی به ص��الح نمی داند، گفت: 
اولویت استیضاح با وزرای اقتصادی است، چون اقتصاد مردم مهم است اگر شرایط 

اقتصادی بهبود پیدا کند شرایط آموزش و پرورش نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
سیدحس��ین نقوی حسینی افزود: اولویت استیضاح با وزرای اقتصادی است، 

چون اقتصاد مردم مهم اس��ت اگر ش��رایط اقتصادی بهبود پیدا کند شرایط آموزش 
و پرورش نیز بهبود پیدا خواهد کرد، بنابراین باید اولویت را اس��تیضاح وزرای اقتصادی 

قرار داد تا شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.
وی گفت: از طرف دیگر در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس قرار داریم. به همین 
دلیل اکنون شرایط استیضاح مناسب نیست. لذا ما مخالف استیضاح نیستیم بلکه طرح 

آن را در این شرایط مناسب نمی دانیم.  الف

پارلمان

ستون پنجم نباید بتواند کار کند
ملت احتیاج دارد در محیط زندگی خود از امنیت 
ش��هروندی برخوردار باش��د و متجاوزان، سرکش��ان، 
فتنه گران، آشوبگران، ستون های پنجم نیروهای بیگانه 
و دشمن در درون کش��ور، نتوانند مقاصد دشمنان را 

در این کشور و به زیان این ملت برآورده کنند. 
امنیت داخل کش��ور حایز اهمیت بس��یار اس��ت. 
بخش��ی از تالش نیروهای مسلِح عزیز ما - چه سپاه، 
چه بسیج، چه نیروی انتظامی - مصروف حفظ امنیت 
ش��هروندی میش��ود؛ خانه های مردم، محیط زندگی 
م��ردم، محیط کس��ب و کار مردم، محی��ط تحصیل 

مردم، باید امن باشد.
مردم باید خاطرجمع باش��ند که نیروهای مسلح 
ما در محیط ش��هروندی خودش��ان، بتوانند در مقابل 
دش��منان فتنه گر، دشمنان آشوبگر، اغتشاش آفرینان، 
کس��انیکه از آِب گل آل��ود میخواهند ماه��ی بگیرند، 
کس��انیکه بقای خ��ود را در بره��م زدن فضای امن و 
آرام کش��ور میدانند، ایس��تادگی کنند. این امنیت را 

نیروهای مسلح به بهترین وجه تأمین میکنند.
یک بخش دیگر، امنیت فرهنگی و امنیت اخالقی 
اس��ت. مردم به جوانان و به فرزندان خود عالقه مندند 
و از اینکه آنها دچار اعتیاد بش��وند، دچار فساد اخالق 
بشوند، دچار وسوسه هایی بش��وند که آنها را از مسیر 
درس��ت زندگ��ی دور بین��دازد، نگرانند. ای��ن نگرانی 
و دغدغ��ه را چه کس��ی برطرف میکن��د؟ چه چیزی 
برط��رف میکند؟ امنی��ت فرهنگی. امنی��ت فرهنگی 
را ه��م در بخش عظیمی، نیروهای بس��یج، نیروهای 

مؤمن، جان بر کف، تأمین میکنند.

بیانات در مراسم مشترک یگان های نظامی 
استان کرمان 
15 اردیبهشت 84

مخاطب شمایید

تعامالت صرفا با یوان
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: 
بانک کانلون چین، تنها بانکی که روابط بین دو 
کشور را پوشش می دهد، هفته پیش به مشتریان خود 
اع��الم کرده اس��ت که دیگر ام��کان کار با  ی��ورو را در 
تجارت ب��ا  ایران ندارد. تعامالت پولی دو کش��ور از این 
پ��س صرفاً با  ی��وان انجام خواهد ش��د. این تصمیم در 

راستای انطباق عملیات کانلون با اف ای تی اف است.

مجبور نیستیم 
دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا نوش��ت: ما 
مجبور نیستیم که دوس��تانی با توافق هایی بد و 
حمایت نظامی بدون هزینه از آنها برای خود داشته باشیم.

لزوم توجه به پوشک
س��یدعزت اهلل ضرغامی رئیس اس��بق رس��انه 
ملی و عضو ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی با 
توجه به اهمیت عمل به سیاس��ت های جمعیتی ابالغ 
ش��ده از سوی رهبری و با توجه به گرانی چند برابری 
پوشک بچه نسبت به این گرانی واکنشی خاص نشان 
داده و نوش��ت: قیمت #پوش��ک چند برابر شده است 
مطمئن هس��تم که مس��ئولین دغدغه قیمت پوشک 
ندارند تامین س��ریع م��واد اولیه واردات��ی ان باید در 
اولویت تخصیص ارز باشد. دولت باید سیاست درست 
فرزندآوری را بیشتر مراقبت کند. ما که بچه هامون را 

کهنه می کردیم ولی خداییش االن دیگه نمیشه.

سیاست مجازی

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهزاد برچلو فرزند  خواهان 
از پرداخت  به خواسته اعسار  برچلو  بهزاد  به طرفيت خوانده  امير غياثي دادخواستي 
هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدرس  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   88 شعبه   9709982168800188
حسب  كه  تعيين  10صبح  ساعت   1397/7/29 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61480    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي خواهان آقاي حميدرضا استاد جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد 
كريمي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   83 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مدرس شهر تهران واقع در تهران خيابان دماوند – خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد 
مدرس ارجاع و به كالسه9709982168600097 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/7/25 و ساعت 13:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 

  110/61478    دفتر شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عسكر راهنماي شميني فرزند 
قاسم و آقاي داود سعيدي عارف فرزند محمد خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستي به 
تاخيرتاديه  طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چك و خسارات دادرسي و 
 9709980227900031 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/7/18
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61476    دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران

پرونده  درخصوص  ميرزايي  ابوالفتح  آقاي  به  كارشناسي  نظريه  ابالغ  آگهي   
كالسه961061 موضوع دعوي خانمها حديث دويستي موگوئي و طال دويستي به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت سه روز با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه 

نظريه كارشناسي چنانچه اعتراضي داريد مراتب را كتباً اعالم نمائيد. 
  110/61472  دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 

حقوقى  عمومى  شعبه117دادگاه   9609980241400924 كالسه  پرونده  دادنامه   
نهايي شماره 9709970241400294  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  مجتمع قضايى 
آقاي اكبر آقائي پردستي فرزند احمد خواندگان: سيد عباس طبائي فرزند سيد مرتضي 
محمد  سيد  فرزند  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  عبدالرزاق  فرزند  نعلبنديان  مجيد  و 
چك  وجه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 
تقديم داشته  باال  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان دادخواستى 
وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
سيدعباس  بطرفيت  پردستي  آقايي  اكبر  دادخواست   درخصوص  دادگاه  راى   
چك  وجه  مطالبه  بخواسته  نعلبنديان  مجيد  و  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  طبايي 
شرح  به  باتوجه  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  مطالبه  بمبلغ800/000/000ريال  
با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دليل  دادخواست و 
خواسته  دادگاه  لذا  پرداخت  عدم  گواهي  و  چك  تصوير  و  خواهان  ادعاي  رد  بر  مبني 
قانون   249-314-313-310 ماده  باستناد  و  داده  تشخيص  موجه  را  خواهان 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت 
از  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  پرداخت  بانضمام  مبلغ800/000/000ريال 

سررسيد چك تا وصول آن در حق خواهان محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده راي 
مي باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاي 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  دادگاه عمومي حقوقي   110/61467                          دفتر شعبه117 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا فداكار فرزند  خواهان 
آقاي حسين پور باقربجارسري دادخواستي به طرفيت خوانده رضا فداركار به خواسته 
تامين خواسته- مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت تاخيرتاديه- مطالبه خسارت دادرسي 
 9609980213300892 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه180 
مورخ 1397/10/8 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61489    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهرامعلي جعفرآبادي فرزند 
محمد حنيفه خواهان آقاي ايوب درگاهي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهرامعلي 
مطالبه  غيرمنقول-  مالي  معامله  مورد  تحويل  مبيع  تسليم  خواسته  به  جعفرآبادي 
خسارت دادرسي- الزام به اخذ پايانكار- الزام به تنظيم سند رسمي ملك- الزام به 
اخذ صورتمجلس تفكيكي- الزام به ثبت تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9709980213300022 شعبه180  به شماره 
 10 ساعت   1397/10/8 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مطهري  قضايي  مجتمع 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61487    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

نجف  ميرداماد  مهدي  آقاي سيد  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
تهران  ع  مسجدالزهرا  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  موسي  سيد  فرزند  آبادي 
دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي سيد مهدي ميرداماد نجف آبادي فرزند سيد موسي 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه چك  مطالبه  خواسته  به 
9709980226600309 شعبه6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران  
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/23 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  مجتمع قضايي  عمومي حقوقي  دادگاه  دفتر شعبه 6      110/61485 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي  خواهان حامد مرادي دادخواستي به طرفيت خوانده فرزانه 
– صغري- فريده- فاطمه- صفيه همگي رخ نژاد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  دادرسي- 
عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه103   9609980011001218
حسب  كه  تعيين   12:30 ساعت   1397/8/12 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61484    دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران

غالم  فرزند  پيري  جعفر  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
خواهان داود گائيني دادخواستي به طرفيت خوانده جعفر پيري به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982168800365 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/30 ساعت9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/61482    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهزاد برچلو فرزند  خواهان 
از پرداخت  به خواسته اعسار  برچلو  بهزاد  به طرفيت خوانده  امير غياثي دادخواستي 
هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدرس  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   88 شعبه   9709982168800188
حسب  كه  تعيين  10صبح  ساعت   1397/7/29 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61480    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي خواهان آقاي حميدرضا استاد جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد 
كريمي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   83 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مدرس شهر تهران واقع در تهران خيابان دماوند – خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد 
مدرس ارجاع و به كالسه9709982168600097 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/7/25 و ساعت 13:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 

  110/61478    دفتر شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عسكر راهنماي شميني فرزند 
قاسم و آقاي داود سعيدي عارف فرزند محمد خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستي به 
تاخيرتاديه  طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چك و خسارات دادرسي و 
 9709980227900031 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/7/18
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61476    دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران

پرونده  درخصوص  ميرزايي  ابوالفتح  آقاي  به  كارشناسي  نظريه  ابالغ  آگهي   
كالسه961061 موضوع دعوي خانمها حديث دويستي موگوئي و طال دويستي به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت سه روز با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه 

نظريه كارشناسي چنانچه اعتراضي داريد مراتب را كتباً اعالم نمائيد. 
  110/61472  دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 

حقوقى  عمومى  شعبه117دادگاه   9609980241400924 كالسه  پرونده  دادنامه   
نهايي شماره 9709970241400294  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  مجتمع قضايى 
آقاي اكبر آقائي پردستي فرزند احمد خواندگان: سيد عباس طبائي فرزند سيد مرتضي 
محمد  سيد  فرزند  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  عبدالرزاق  فرزند  نعلبنديان  مجيد  و 
چك  وجه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 
تقديم داشته  باال  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان دادخواستى 
وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
سيدعباس  بطرفيت  پردستي  آقايي  اكبر  دادخواست   درخصوص  دادگاه  راى   
چك  وجه  مطالبه  بخواسته  نعلبنديان  مجيد  و  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  طبايي 
شرح  به  باتوجه  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  مطالبه  بمبلغ800/000/000ريال  
با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دليل  دادخواست و 
خواسته  دادگاه  لذا  پرداخت  عدم  گواهي  و  چك  تصوير  و  خواهان  ادعاي  رد  بر  مبني 
قانون   249-314-313-310 ماده  باستناد  و  داده  تشخيص  موجه  را  خواهان 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت 
از  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  پرداخت  بانضمام  مبلغ800/000/000ريال 

سررسيد چك تا وصول آن در حق خواهان محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده راي 
مي باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاي 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  دادگاه عمومي حقوقي   110/61467                          دفتر شعبه117 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا فداكار فرزند  خواهان 
آقاي حسين پور باقربجارسري دادخواستي به طرفيت خوانده رضا فداركار به خواسته 
تامين خواسته- مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت تاخيرتاديه- مطالبه خسارت دادرسي 
 9609980213300892 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه180 
مورخ 1397/10/8 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61489    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهرامعلي جعفرآبادي فرزند 
محمد حنيفه خواهان آقاي ايوب درگاهي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهرامعلي 
مطالبه  غيرمنقول-  مالي  معامله  مورد  تحويل  مبيع  تسليم  خواسته  به  جعفرآبادي 
خسارت دادرسي- الزام به اخذ پايانكار- الزام به تنظيم سند رسمي ملك- الزام به 
اخذ صورتمجلس تفكيكي- الزام به ثبت تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9709980213300022 شعبه180  به شماره 
 10 ساعت   1397/10/8 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مطهري  قضايي  مجتمع 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61487    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

نجف  ميرداماد  مهدي  آقاي سيد  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
تهران  ع  مسجدالزهرا  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  موسي  سيد  فرزند  آبادي 
دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي سيد مهدي ميرداماد نجف آبادي فرزند سيد موسي 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه چك  مطالبه  خواسته  به 
9709980226600309 شعبه6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران  
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/23 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  مجتمع قضايي  عمومي حقوقي  دادگاه  دفتر شعبه 6      110/61485 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي  خواهان حامد مرادي دادخواستي به طرفيت خوانده فرزانه 
– صغري- فريده- فاطمه- صفيه همگي رخ نژاد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  دادرسي- 
عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه103   9609980011001218
حسب  كه  تعيين   12:30 ساعت   1397/8/12 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61484    دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران

غالم  فرزند  پيري  جعفر  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
خواهان داود گائيني دادخواستي به طرفيت خوانده جعفر پيري به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982168800365 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/30 ساعت9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/61482    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهزاد برچلو فرزند  خواهان 
از پرداخت  به خواسته اعسار  برچلو  بهزاد  به طرفيت خوانده  امير غياثي دادخواستي 
هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدرس  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   88 شعبه   9709982168800188
حسب  كه  تعيين  10صبح  ساعت   1397/7/29 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61480    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي خواهان آقاي حميدرضا استاد جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد 
كريمي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   83 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مدرس شهر تهران واقع در تهران خيابان دماوند – خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد 
مدرس ارجاع و به كالسه9709982168600097 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/7/25 و ساعت 13:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 

  110/61478    دفتر شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عسكر راهنماي شميني فرزند 
قاسم و آقاي داود سعيدي عارف فرزند محمد خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستي به 
تاخيرتاديه  طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چك و خسارات دادرسي و 
 9709980227900031 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/7/18
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61476    دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران

پرونده  درخصوص  ميرزايي  ابوالفتح  آقاي  به  كارشناسي  نظريه  ابالغ  آگهي   
كالسه961061 موضوع دعوي خانمها حديث دويستي موگوئي و طال دويستي به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت سه روز با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه 

نظريه كارشناسي چنانچه اعتراضي داريد مراتب را كتباً اعالم نمائيد. 
  110/61472  دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 

حقوقى  عمومى  شعبه117دادگاه   9609980241400924 كالسه  پرونده  دادنامه   
نهايي شماره 9709970241400294  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  مجتمع قضايى 
آقاي اكبر آقائي پردستي فرزند احمد خواندگان: سيد عباس طبائي فرزند سيد مرتضي 
محمد  سيد  فرزند  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  عبدالرزاق  فرزند  نعلبنديان  مجيد  و 
چك  وجه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 
تقديم داشته  باال  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان دادخواستى 
وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
سيدعباس  بطرفيت  پردستي  آقايي  اكبر  دادخواست   درخصوص  دادگاه  راى   
چك  وجه  مطالبه  بخواسته  نعلبنديان  مجيد  و  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  طبايي 
شرح  به  باتوجه  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  مطالبه  بمبلغ800/000/000ريال  
با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دليل  دادخواست و 
خواسته  دادگاه  لذا  پرداخت  عدم  گواهي  و  چك  تصوير  و  خواهان  ادعاي  رد  بر  مبني 
قانون   249-314-313-310 ماده  باستناد  و  داده  تشخيص  موجه  را  خواهان 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت 
از  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  پرداخت  بانضمام  مبلغ800/000/000ريال 

سررسيد چك تا وصول آن در حق خواهان محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده راي 
مي باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاي 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  دادگاه عمومي حقوقي   110/61467                          دفتر شعبه117 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا فداكار فرزند  خواهان 
آقاي حسين پور باقربجارسري دادخواستي به طرفيت خوانده رضا فداركار به خواسته 
تامين خواسته- مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت تاخيرتاديه- مطالبه خسارت دادرسي 
 9609980213300892 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه180 
مورخ 1397/10/8 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61489    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهرامعلي جعفرآبادي فرزند 
محمد حنيفه خواهان آقاي ايوب درگاهي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهرامعلي 
مطالبه  غيرمنقول-  مالي  معامله  مورد  تحويل  مبيع  تسليم  خواسته  به  جعفرآبادي 
خسارت دادرسي- الزام به اخذ پايانكار- الزام به تنظيم سند رسمي ملك- الزام به 
اخذ صورتمجلس تفكيكي- الزام به ثبت تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9709980213300022 شعبه180  به شماره 
 10 ساعت   1397/10/8 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مطهري  قضايي  مجتمع 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61487    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

نجف  ميرداماد  مهدي  آقاي سيد  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
تهران  ع  مسجدالزهرا  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  موسي  سيد  فرزند  آبادي 
دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي سيد مهدي ميرداماد نجف آبادي فرزند سيد موسي 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه چك  مطالبه  خواسته  به 
9709980226600309 شعبه6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران  
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/23 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  مجتمع قضايي  عمومي حقوقي  دادگاه  دفتر شعبه 6      110/61485 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي  خواهان حامد مرادي دادخواستي به طرفيت خوانده فرزانه 
– صغري- فريده- فاطمه- صفيه همگي رخ نژاد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  دادرسي- 
عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه103   9609980011001218
حسب  كه  تعيين   12:30 ساعت   1397/8/12 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61484    دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران

غالم  فرزند  پيري  جعفر  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
خواهان داود گائيني دادخواستي به طرفيت خوانده جعفر پيري به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982168800365 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/30 ساعت9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/61482    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهزاد برچلو فرزند  خواهان 
از پرداخت  به خواسته اعسار  برچلو  بهزاد  به طرفيت خوانده  امير غياثي دادخواستي 
هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدرس  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   88 شعبه   9709982168800188
حسب  كه  تعيين  10صبح  ساعت   1397/7/29 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61480    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي خواهان آقاي حميدرضا استاد جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد 
كريمي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   83 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مدرس شهر تهران واقع در تهران خيابان دماوند – خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد 
مدرس ارجاع و به كالسه9709982168600097 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/7/25 و ساعت 13:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 

  110/61478    دفتر شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عسكر راهنماي شميني فرزند 
قاسم و آقاي داود سعيدي عارف فرزند محمد خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستي به 
تاخيرتاديه  طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چك و خسارات دادرسي و 
 9709980227900031 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/7/18
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61476    دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران

پرونده  درخصوص  ميرزايي  ابوالفتح  آقاي  به  كارشناسي  نظريه  ابالغ  آگهي   
كالسه961061 موضوع دعوي خانمها حديث دويستي موگوئي و طال دويستي به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت سه روز با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه 

نظريه كارشناسي چنانچه اعتراضي داريد مراتب را كتباً اعالم نمائيد. 
  110/61472  دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 

حقوقى  عمومى  شعبه117دادگاه   9609980241400924 كالسه  پرونده  دادنامه   
نهايي شماره 9709970241400294  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  مجتمع قضايى 
آقاي اكبر آقائي پردستي فرزند احمد خواندگان: سيد عباس طبائي فرزند سيد مرتضي 
محمد  سيد  فرزند  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  عبدالرزاق  فرزند  نعلبنديان  مجيد  و 
چك  وجه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 
تقديم داشته  باال  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان دادخواستى 
وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
سيدعباس  بطرفيت  پردستي  آقايي  اكبر  دادخواست   درخصوص  دادگاه  راى   
چك  وجه  مطالبه  بخواسته  نعلبنديان  مجيد  و  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  طبايي 
شرح  به  باتوجه  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  مطالبه  بمبلغ800/000/000ريال  
با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دليل  دادخواست و 
خواسته  دادگاه  لذا  پرداخت  عدم  گواهي  و  چك  تصوير  و  خواهان  ادعاي  رد  بر  مبني 
قانون   249-314-313-310 ماده  باستناد  و  داده  تشخيص  موجه  را  خواهان 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت 
از  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  پرداخت  بانضمام  مبلغ800/000/000ريال 

سررسيد چك تا وصول آن در حق خواهان محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده راي 
مي باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاي 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  دادگاه عمومي حقوقي   110/61467                          دفتر شعبه117 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا فداكار فرزند  خواهان 
آقاي حسين پور باقربجارسري دادخواستي به طرفيت خوانده رضا فداركار به خواسته 
تامين خواسته- مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت تاخيرتاديه- مطالبه خسارت دادرسي 
 9609980213300892 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه180 
مورخ 1397/10/8 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61489    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهرامعلي جعفرآبادي فرزند 
محمد حنيفه خواهان آقاي ايوب درگاهي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهرامعلي 
مطالبه  غيرمنقول-  مالي  معامله  مورد  تحويل  مبيع  تسليم  خواسته  به  جعفرآبادي 
خسارت دادرسي- الزام به اخذ پايانكار- الزام به تنظيم سند رسمي ملك- الزام به 
اخذ صورتمجلس تفكيكي- الزام به ثبت تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9709980213300022 شعبه180  به شماره 
 10 ساعت   1397/10/8 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مطهري  قضايي  مجتمع 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61487    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

نجف  ميرداماد  مهدي  آقاي سيد  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
تهران  ع  مسجدالزهرا  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  موسي  سيد  فرزند  آبادي 
دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي سيد مهدي ميرداماد نجف آبادي فرزند سيد موسي 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه چك  مطالبه  خواسته  به 
9709980226600309 شعبه6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران  
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/23 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  مجتمع قضايي  عمومي حقوقي  دادگاه  دفتر شعبه 6      110/61485 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي  خواهان حامد مرادي دادخواستي به طرفيت خوانده فرزانه 
– صغري- فريده- فاطمه- صفيه همگي رخ نژاد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  دادرسي- 
عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه103   9609980011001218
حسب  كه  تعيين   12:30 ساعت   1397/8/12 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61484    دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران

غالم  فرزند  پيري  جعفر  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
خواهان داود گائيني دادخواستي به طرفيت خوانده جعفر پيري به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982168800365 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/30 ساعت9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/61482    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

از اینجا ش�روع کنیم ک�ه بیاناتی از رهبر معظم 
انق�اب در دیدار با اعض�ای هیأت دولت مطرح 
ش�ده اس�ت مبنی بر اینک�ه همزمان ب�ا ادامه 
مذاکره ب�ا اروپا باید از این کش�ورها قطع امید 
کنیم از این جهت ک�ه در برجام به منافع مورد 
انتظ�ار دس�ت یابیم و ای�ن منافع ب�ا مذاکرات 
اروپایی احیا شود، با این حساب چگونه می توان 
ای�ن دو را در کن�ار هم پیش برد و به معیش�ت 

مردم هم رسید؟
م��ن معتقدم که کلید س��خنان مق��ام معظم 
رهب��ری دو نکت��ه دارد نکت��ه اول آن با محوریت 
خارجی اس��ت که اس��اس آن را ع��دم اعتماد به 
خارجی ها تشکیل می دهد به هر حال آنها براساس 
مناف��ع خود عم��ل می کنند چنانک��ه آمریکایی ها 
اقدام به عهدشکنی کردند. در عین حال باید گفت 
که اروپایی ها هم منافع ملی خود را در نظر دارند و 
کمک راهبردی نمی توانند به ایران کنند، هر چند 
که صحبت از احیای برجام می کنند اما در نهایت 

نمی توانند کمک خاصی به ایران داشته باشند. 
نکت��ه رهب��ر معظم انق��الب نیز ی��ک بخش 
داخلی نیز داشته که باید به آن توجه داشت. یکی 
ظرفیت های داخلی اس��ت که باید مورد توجه قرار 
گیرد و آن کمتر پرداخت��ن به مؤلفه های خارجی 
مث��ل برجام اس��ت. موضوع دیگر کارش��کنی ها و 
فس��ادها و مش��کالت و کم کاری هایی است که در 
داخ��ل وجود دارد. من عنوان س��ومی را برای این 
وضعیت مؤثر می دانم و آن س��تون پنجمی اس��ت 

که تحریم ها را مؤثر کرده است.
یعن�ی عامل داخل�ی بر تش�دید تحریم ها مؤثر 

بوده است؟
 ب��ه هر ح��ال تحریم ی��ک بخش��ی دارد که 
مش��خص اس��ت که محور آن امریکاست و برخی 
بازیگ��ران که با آن همراه��ی می کنند. اما تحریم 
بخ��ش دیگری هم دارد که نقش س��تون پنجم را 

دارد که محور آن کس��انی هس��تند ک��ه از فضای 
تحریم سوء استفاده می کنند و به صورت آگاهانه یا 
ناآگاهانه به دش��من خارجی برای به ثمر نشستن 

تحریم ها در کشور کمک می کنند.
این ستون پنجم ها را بیشتر معرفی می کنید؟

اینها کس��انی هس��تند که ک��م کاری می کنند 
نظارت نمی کنند تنظیم بازار را صورت نمی دهند و 
یا کسانی که سوء استفاده می کنند و یا از رانت بهره 
می گیرند و یا کسانی که گرانی را ایجاد می کنند و 
احتکار را انج��ام می دهند. این بخش به اعتقاد من 
بسیار مهم است چنانکه اکنون می بینیم که از برخی 
مغازه ها در محله ها ب��ه صورت خرد کاالها را گران 
می کنند تا شرکت های بزرگ مانند خودروسازان که 
در روز روش��ن با تحریم همکاری می کنند و دارند 
ایران و مل��ت ایران را تحریم می کنند. این کارها با 
بهانه های مختلف مانند نبود قطعات خودرو با عرضه 
نکردن محصوالت رخ می دهد و فضای التهابی را در 
بازار ایجاد می کند. اینها به هر حال بخش س��تون 
پنجم تحریم هستند و به نظر من روی سخن رهبر 

انقالب نیز به این بخش بوده است. 
نکته دیگری که رهبری به آن اش�اره دارند این 
است که که اگر منافع ایران محقق نشود نیازی 
به ادامه برجام نمی بینند حال س�وال این است 
که چه اتفاقی اگر روی دهد معلوم می ش�ود که 

منافع ملی ما تأمین نشده است؟
ببینید برجام تعهدات متقابلی است که بخشی 
از آن را طرف ایرانی به جا می آورد و بخشی را نیز 
ط��رف مقابل وقتی ما به نتیجه برس��یم که برجام 
صرفاً ب��رای کنترل کردن برنامه هس��ته ای ایران 
اس��ت و هدف آن نظارت و س��رک کش��یدن های 

دائمی خارجی و در عین حال بیان خواس��ته های 
بدون حد را دنبال می کند و در مقابل طرف دیگر 
هی��چ اقدامی ص��ورت نمی ده��د و تحریم ها ادامه 
دارد، مسلماً طرف ایرانی نیز ادامه برجام را نخواهد 
داش��ت. منتهی در مقطع کنونی مسئولین کشور 
هنوز به این نتیجه نرس��یده اند که خروج از برجام 

در چارچوب منافع ملی کشور ارزیابی شود. 
این روزها دادگاه الهه در حال بررس�ی شکایت 
جمهوری اسامی است اما شما چقدر به دادگاه 

الهه برای احقاق حق ایران امیدوار هستید؟
ببینید ش��رایط دادگاه الهه را با حضور نماینده 
حقوقی دول��ت و وزارت خارجه و س��ایر افراد، ما در 
کمیس��یون امنیت ملی بررسی کردیم و درخصوص 
امنیت ملی صحبت شد. چیزی که ما به آن رسیدیم 
این بود که مسئوالن مربوطه با اسناد و مدارک قوی 
در دادگاه حضور پیدا کرده اند و توان خود را گذاشته اند 
و امیدواری هم زیاد اس��ت. ب��ه هر حال هر چند که 
نهادهای بین المللی بخشی از نظام قدرت هستند اما 

ما امیدواریم که نتیجه ای در آنجا حاصل شود. 
نماینده آمریکا می گوید با توجه با اینکه پیمان 
مودت که می�ان ایران و آمریکا بوده تا به امروز 
از س�وی ایران مورد اعتراض قرار نگرفته ایران 
نمی توان�د االن نیز به بهانه این پیمان ش�کایت 
داشته باش�د. به نظر شما قصوری وجود داشته 
که ب�ه رغ�م تحریم ه�ا و اقدامات ض�د ایرانی 
آمری�کا، تاکنون ش�کایتی از س�وی ای�ران در 

چارچوب پیمان مودت صورت نگرفته است؟

در زمان حمله آمریکا به اس��کله های ایران ما 
به این پیمان مودت استناد کرده بودیم به هر حال 
ایران با مستندات بسیار قوی در دادگاه حاضر شده 
در حالی که نگاه آمریکایی ها یک رویکرد سیاسی 

بوده و مبنای حقوقی نداشته است.   
اینک�ه احتم�ال دارد وضعی�ت  در آبان م�اه و 
اقتص�ادی با تحریم های جدید ش�رایط دیگر را 
تجربه کند، آیا دولت و مجلس به راهکاری برای 
مقابله با این مسئله که تصور ذهنی منفی را نیز 

در میان مردم ایجاد کرده، دست یافته اند؟
ببینید من معتقدم ک��ه رویه ای که در دولت و 
مجلس شکل گرفته بیشتر بحث تالش برای مقصر 
یابی است که آن را من به شخصه نمی پسندم. روند 
سوال و پرسش جزء اختیارات مجلس است و سوال 
از رئیس جمهور هم در فضایی خوب برگزار ش��د اما 
مسئله اصلی این است که انتظار می رود سه قوه با هم 
همکاری کنند جلسات مشترکی که سه قوه برگزار 
کرده اند، هنوز نتیجه مش��خص و ملموسی نداشته 
اس��ت. انتظار می رود این امر صورت گیرد. برخی از 
وزرا در اجرای وظایف خود کوتاهی می کنند. چنانکه 
گرانی ه��ا به صورت آش��کار انجام می ش��ود و هیچ 
نظارتی در قبال آن نیز انجام نمی شود. برخی از وزرا 
نیز در ش��رایطی مغایر با شرایط و مطالبات جامعه 
اس��تیضاح می ش��وند، مانند وزیر آموزش و پرورش 
)اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش از دستور مجلس 
خارج شد( در حالی که اکنون مشکل کشور آموزش 
و پرورش نیست بلکه اقتصاد است. لذا می توان گفت 
که اختالفات جناحی مانع از آن شده که یک دیدگاه 

مشترک برای حل مشکالت کشور ایجاد شود.
در کام آخ�ر نگفتید که باالخ�ره مردم نگران 

باشند یا نباشند؟
من اعتقاد دارم که مسئولین عزم جدی برای حل 
مشکالت کش��ور دارند و فقط این عزم باید تبدیل به 
یک راهکار مشترک شود و این نیاز امروز کشور است. 

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
در گفت وگو با سیاست روز تشریح کرد؛

ستونپنجمتحریمهایدشمن

ادامه دادگاه های علنی برگزار شد؛
مفسدین به مجازات نزدیک تر می شوند

در ادام��ه دادگاه های علنی و محاکم قضایی  ن ا متخلف��ان و مفس��دین روز گذش��ته دادگاه می�����ز
اسفندیار رحیم مشایی و حمید باقری درمنی برگزار شد.

دومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی 
برگزار شد. در این خصوص قاضی غضنفرآبادی پرسید: آقای مشایی 
چرا می خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟ پانته آ فیوزی و آزیتا 
ش��فازند چه کسانی هس��تند؟ چرا روز چهارشنبه کیفرخواست را 
نگرفتید؟ ارتباط خود با جاسوس��ان انگلیس و اس��رائیل را توضیح 
دهید، لیال زند چه ارتباطی با اس��رائیل داش��ت؟ سرویس امنیتی 
انگلیس چرا به شما گفت: فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصالح 
طلب��ان را تئوریزه کنید؟ رئیس دادگاه به متهم گفت: ش��ما دنبال 
ریاست جمهوری از طریق جریان نفاق و کشور های کانادا و انگلیس 

بودید. بهانه جویی و با این کار به خود ظلم می کنید.
اما مشایی با اشاره به اینکه می خواهم با کت و شلوار از خودم 
دفاع کنم گفت: دادگاه صالحیت ندارد و رئیس دادگاه گفت: ش��ما 
براساس قانون می توانید نسبت به صالحیت دادگاه معترض شوید، 
اما تش��خیص آن به عهده دادگاه اس��ت. با توجه به عدم استمهال، 
آخری��ن دفاع از متهم اخذ و دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و رای 
دادگاه در وقت مقتضی صادر خواهد شد. مشایی دیروز هم پیشنهاد 
دادگاه برای مهلت یک ماهه جهت قرائت کیفرخواس��ت و معرفی 
وکیل را نپذیرفت. نهایتا با اخذ آخرین دفاعیات، ختم رسیدگی به 

این پرونده اعالم و مقرر شد که رای در مهلت قانونی صادر شود.

ششمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی
در عین حال روز گذشته ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات 
حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی به صورت علنی با حضور 
۱۸ نف��ر از متهمین این پرونده که با ق��رار وثیقه آزاد بودند و به 

ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدا با تذکر به حاضرین از آنان خواس��ت 
نس��بت به رعایت نظم جلس��ه اقدام کنند و از اخالل در جلس��ه 
خودداری کنند. وی سپس از متهم ردیف اول خواست در جایگاه 
حاضر ش��ده و خود را معرفی کند. متهم پس از حاضر ش��دن در 
جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: من حمید باقری درمنی فرزند 

محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم.
قاضی صلواتی از او پرسید: آیا سابقه کیفری هم دارید؟ متهم 
گفت: خیر ندارم؛ که دراینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: 
ش��ما یک پرونده قاچاق کاال در همین دادگاه داش��ته اید و در آن 

پرونده محکوم هم شده اید؛ لذا سابقه دار هستید.
در ادام��ه قاض��ی صلواتی ب��ا قرائت کیفرخواس��ت از متهم 
خواس��ت از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود اظهار کرد: من 
هیچ ی��ک از این اتهامات را قبول ندارم و همه آن ها را رد می کنم 
و در قالب الیحه تمامی دفاعیات خود را ارائه می دهم، اما درباره 
اتهام افس��اد فی االرض بنده حرف هایی دارم که اگر اجازه دهید 

وکیلم درباره این اتهام از من دفاع کند.
قاضی صلواتی با رد این درخواست گفت: شما در ابتدا از خود دفاع 

کنید و در زمان دیگر وکیل شما به دفاع از شما خواهد پرداخت.
درمنی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود گفت: ریاست 
محترم دادگاه یکی از اتهامات که در کیفرخواست برای من در نظر 
گرفته ش��ده است افساد فی االرض اس��ت که این اتهام دارای چند 
ایراد اس��ت. در قانون گفته شده است که اگر جرمی در حد وسیع 
باش��د و موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور شود آن را می توان 
افساد فی االرض دانست؛ در حالیکه اقدامات من به این گستردگی 
نیست و همچنین ش��اکی پرونده من یک شرکت خصوصی است. 
موضوع پرونده جنبه کیفری ندارد و باید درخصوص خرید و فروش 
ب��ورس به دادگاه صالح ارجاع ش��ود. اتهام افس��اد فی االرض دارای 
احکام خاصی اس��ت که متاسفانه بازپرس پرونده بدون توجه به آن 

احکام، کیفرخواست خود را صادر کرده است.
درمن��ی در ادامه دفاع از خود اظهار کرد: حس��ب محتویات 
پرون��ده تن��اژ خریداری ش��ده درب��اره قیر مربوط به ۶ ش��رکت 
اس��ت و نه یک شرکت و از ۶ ش��رکت اینجانب فقط دو شرکت 

را می شناس��م و اصال باقی ش��رکت ها را نمی شناس��م. وی گفت: 
همچنین مبلغی ک��ه برای تحقیقات کارشناس��ی از بورس الزم 
است در کیفرخواس��ت نیامده و موجب گردیده که مبالغ واقعی 
نباش��ند. همچنین همانطور که در پرونده ها موجود است، تمامی 
قراداد ه��ای ما قرارداد های حقوقی اس��ت و اص��ال جنبه کیفری 
ندارد؛ چون هیچگونه ادعای جعلی در پرونده مطرح نیس��ت. وی 

گفت: لذا اتهام کالهبرداری متوجه من نمی باشد،.
در ادامه متهم ردیف اول گفت: من از دادگاه خواستم پاالیشگاه 
توسط کارشناسی بی طرف ارزیابی شود تعجب می کنم چرا پرونده 
من کیفری اس��ت؟ من کدام ضرر را به شرکت نفت جی رساندم؟ 

ضمانت نامه و پول های نقد در قرارداد وصول شده است.
باقری درمنی افزود: س��وال این اس��ت که کیفری کردن این 
موضوع چه منافعی داش��ته اس��ت؟ در حال حاضر ش��رکت نفت 
جی اصل سند ها را دارد. من می خواهم شکایت کنم؛ اما سند در 
اختیار من نیس��ت. چرا ش��رکت نفت جی به جای راه حل قانونی 
به دنبال ش��کایت کیفری آن هم در یافت آباد و اصفهان و... بوده 

است؟ این موضوع برای من تعجب برانگیز است.
قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرسید: در چند مرحله و جمعا 
چق��در قیر تحویل گرفتید؟ متهم پاس��خ داد: جمعا ۱۷۷ هزار تن 
براساس کارشناسی های انجام شده از ۶ شرکت، مقدار قیر تحویلی 
بوده است که به صورت نقدی و با ضمانت بانکی و چک گرفته ام و 

هیچ کدام ازقرارداد ها جنبه کیفری ندارد و مشکل دار نیست.
قاضی پرسید: بدهی شما به شرکت ها چقدر است؟ متهم ردیف 
اول گفت: براس��اس کارشناسی ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است و به 
نظر می رسد دلیل اختالف با شرکت نفت جی ارزش گذاری امالک 
باشد. تخفیفات در بورس هم در این کارشناسی منظور نشده است.

پ��س از پایان دفاعیات متهم در رابطه با اتهامات وارده مبنی 
بر کالهبرداری از ش��رکت نفت جی، قاضی صلواتی از وکیل این 

شرکت خواست در صورت آمادگی دفاعیات خود را ارائه دهد.
حبیب اهلل میرزاحسینی یکی از وکالی شرکت نفت جی در دفاع 
از این ش��رکت گفت: جناب آقای قاضی مسائل شرکت نفت جی از 
اواخر سال ۸۹ شروع شد و مدیران وقت شرکت نفت جی که اکنون 

تحت تعقیب هستند، در جریان تمامی اقدامات این شرکت بوده اند.
وی بیان کرد: آقای باقری درمنی متهم پرونده ارتباط خود را 
با آقای ن قبول دارد و وی را به عنوان نماینده خود برای معامله 
با ش��رکت نفت جی معرفی کرده اس��ت. متهم در اقاریر خود در 
رابط��ه با آش��نایی با آقای ن در س��ال ۹۳ اینگون��ه اظهار کرده 
است: من ۱۵ س��ال پیش زمانی که به مغازه ام دستبرد زدند، به 
کالنتری مراجعه کردم و آقای ن توانس��ت س��ارقان را شناسایی 
کند و در آنجا با آقای ن آش��نا ش��دم؛ لذا سابقه آشنایی متهم با 

آقای ن به بیش از ۱۹ سال می رسد.
این وکیل دادگس��تری در رابطه با آش��نایی آقای ن با آقای 
باقری به اقاریر "خانم ع" مس��ئول دفتر این متهم اش��اره کرد و 
گف��ت: خانم ع مس��ئول دفتر آقای باقری ب��وده و در اقاریر خود 
گفته اس��ت که آقای ن با آقای باق��ری از مدت ها قبل مراوده و 
ارتباط داش��ته ان��د او در اقاریر خود گفته اس��ت که آقای ن در 
ابتدا وضعیت مالی خوبی نداش��ته؛ اما بعدا وضعیت مالی او بهتر 

شده است.
میرزاحس��ینی ادامه داد: آقای باقری گفته اس��ت که امالک 
و ام��وال خ��ود را به صورت ضمانت ارائه داده اس��ت؛ در صورتی 
که اینچنین نیس��ت و امالک ارائه ش��ده به دالی��ل قانونی قابل 
اس��تفاده و ضمانت دادن نبوده اس��ت. وی گفت: ایش��ان )آقای 
باقری درمن��ی( می گفت: پاالیش��گاه قابل بهره ب��رداری بوده؛ اما 
همان موقع پاالیش��گاه را به شرکت دیگری اجاره دادند که همه 
چک های آن برگش��ت خ��ورد و در آن هنگام ما ب��ه دلیل اینکه 
پاالیش��گاه درآمد ایجاد نمی کرد، آن را تحویل گرفتیم و در حال 

حاضر هم به دلیل نبود خوراک هیچ درآمدی ندارد.
قاضی پرسید: پاالیشگاه کی فعال شد؟ متهم پاسخ داد: من درباره 

مجوز های خوراک پاالیشگاه در هفته آینده مدارکم را خواهم آورد.
وکی��ل نفت ج��ی در این لحظه گفت: وقتی ما پاالیش��گاه را 
تحویل گرفتیم، دو سال رفت و آمد کردیم تا مجوز خوراک بگیریم 

که به ما ندادند. متهم چگونه می گوید مجوز خوراک داشتیم؟
در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت 

که ادامه رسیدگی امروز ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.  میزان

مائده شیرپور   گ���و س گفت و ســـا ا بـــــر
موضوعات مطروحه درخصوص شکایت 
ایران از تحریم های غیرانسانی و خالف 
حقوق بشر از سوی امریکا و همچنین 
بیانات مقام معظم رهبری درباره خروج 
تأمین  صورت  در  برجام  از  احتمالی 
حشمت اهلل  با  ملی  منافع  نشدن 
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت وگو کردیم. هر چند که 
گفت وگوی تلفنی ما کوتاه و با توجه به 
اما  زمان کم او سریع صورت گرفت 
دارای نکات پراهمیتی است که قطعاً 
آن را خواندنی می کند، با این مقدمه 
ماحصل گفت وگوی سیاست  بخوانید 
روز با رئیس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی را:

نمای نزدیک

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد
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