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مردم افراد آلوده به فساد را به قوه قضاییه معرفی کنند
س��خنگوی قوه قضاییه از مردم خواس��ت متخلفان اقتصادی را به دس��تگاه 

قضایی معرفی کنند.
حجت االسالم غالمحسین محس��نی اژه ای گفت: باز هم رئیس قوه قضاییه 
تأکی��د کردند ک��ه پرونده های مربوط به تخلفات اخیر اقتصادی به س��رعت و با 

قاطعیِت توأم با عدالت مورد توجه همه مراجع قضایی باشد و دست اندرکاران این 
پرونده ها به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی و جوسازی هایی که ممکن است علیه قوه 

صورت بگیرد، قرار نگیرند. وی افزود: از مردم می خواهیم که افراد فاسد و متخلف را که 
در دستگاه های مختلف ممکن است با آنها برخورد داشته باشند، به ما معرفی کنند.

وی گفت: دو قول هم می دهم، اول اینکه کسانی که اطالع رسانی صحیحی در جهت 
معرفی مفسدین به ضابطین یا به قوه قضاییه داشته باشند، حتما از آنها حمایت می شود و 

دومی هم اینکه قوه قضاییه هیچگونه خط قرمزی نخواهد داشت.  الف

میزان
احتکار سازمان یافته خودرو توسط یک "خانواده مشهور"

رئی��س فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس از قاچ��اق و احتکار 
سازمان یافته بیش از ۵ هزار خودرو توسط یک خانواده مشهور خبر داد.

امیر خجس��ته فر ادامه داد: در این پرونده بی��ش از ۵ هزار خودروی خارجی 
 لوک��س یک��ی از خانواده ه��ای بزرگ واردکنندگان خودرو توقیف ش��ده اس��ت.

وی اف��زود: این خانواده بزرگ گمرکات دولتی را تبدیل به پارکینگ های ش��خصی 
جهت واردات غیرقانونی خودرو کرده است و افرادی که در حوزه واردات بی رویه خودرو 

و سفارش��ات غیرقانونی خودرو اقدام به واردات می کردند شناسایی و پرونده های آنان و 4 
خانواده دیگر واردکننده خودرو در شعبات مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی گفت: خودروهای قاچاق با محوریت ۵ خانواده بزرگ با دسترس��ی به اطالعات و 
تبانی های سازمان یافته وارد کشور می شوند. بایستی مابقی شرکت های فعالی که در حوزه 

واردات خودرو زیرمجموعه این ۵ خانواده می باشند تعیین تکلیف شوند.  تسنیم

پویش شفافیت
مخالفان شفاف سازی ریگ به کفش دارند

نماین��ده مردم اصفهان درباره تحقیق و تفحص از مجلس گفت: هیأت رئیس��ه و 
کمیسیون برنامه و بودجه جسارت این کار را ندارد. چه کاسه ای زیر نیم کاسه  هست؟

حس��ن کامران افزود: متاسفانه کمیس��یون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه 
مجلس این جسارت را ندارد درهای تحقیق و تفحص را باز کند. به نظر می رسد 
 اش��کاالتی در کار اس��ت که مانع رس��یدگی به این تحقیق و تفحص می ش��ود.

وی گفت: جالب اس��ت که مجلس از قوه قضاییه،  دول��ت و وزرا انتقاد می کند اما به 
خودمان که می رس��یم کامال خالف آیین نامه دس��ت به عمل می زنیم. چگونه اس��ت که 
نمایندگان می توانند از یک وزیر س��وال و او را اس��تیضاح کنند،  از سایر نهادها تحقیق و 

تفحص کنند اما نوبت به خودش که می رسد، اینگونه نیست؟
وی گفت: هرکس��ی طرفدار شفاف سازی نیست حتما ریگی به کفش دارد، اگر این کار 

صورت گیرد حقه بازی کمتر می شود، و اگر این کار را نکنیم نفاق بیشتر می شود.  ایلنا

پارلمان

 در منبرهای محرم اقتضای زمانه
و نیاز مردم مورد توجه قرار بگیرد

گم��ان من این اس��ت که ما ام��روز در قبال نهاد 
منب��ر، یک وظیفه ی جدید داریم؛ یک س��ازماندهی و 
یک قاعده و ضابطه الزم اس��ت. ای��ن قاعده و ضابطه، 
بایس��تی به وس��یله ی معمران این فن و خبرگان این 
میدان و کس��انی که سالیان درازی دراین راه بوده اند و 
جوانب گوناگون آن را سنجیده اند، و نیز فضال و آگاهان 
به شرایط زمان برقرار بشود. هر سخن ضعیف و سستی 
گفته نش��ود؛ هر معرفت بی فایده یا کم فایده یی، جای 
مع��ارف پُرفایده را نگیرد؛ اقتضای زمانه و نیاز مردم به 
معارف دینی، مورد توجه قرار بگیرد؛ حادثه ی عاش��ورا 
، ام المعارف  که در باب جهاد و مبارزه ی فی س��بیل اللهَّ
است و پایه ی اصلی انقالب ماست، به صورت پیراسته 
بیان بشود؛ حقایق در آن جلوه کند و اضافاتی که احیاناً 
در گوش��ه وکنار از زبانها و ی��ا قلمهایی تراوش کرده و 
شنیده و خوانده شده است، کنار برود. مسأله ی عاشورا 
ش��وخی نیست. نمیش��ود این قضیه ی با آن عظمت را 
با خرافات آمیخت و انتظار تأثیر کامل داش��ت. امروز، 

روزی است که باید این کارها انجام بگیرد...
تقریباً در صد سال پیش، مرحوم حاج میرزاحسین 
ن��وری، کتابی به نام »لؤلؤ و مرجان، در ش��رایط پله ی 
اول و دوم منب��ر روضه خوانان« نوش��ت. آن زمان، یک 
محدث که دلس��وز، روش��نفکر و آگاه بود، به فکر این 
بود که پله ی اول و دوم منبر، هرکدام ش��رایطی دارد؛ 
بیشرط نمیشود وارد این میدان شد. شاید در آن روز، 
روضه خوانان و مرثیه خوان��ان روی پله ی اول، و وعاظ 

روی پله دوم مینشستند.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون
20 تیر 70

مخاطب شمایید

 شبکه های نزدیک به دولت سوریه
مسدود شد
ش��بکه یوتیوب ب��دون هی��چ توضیحی همه 
کانال های نزدیک به دولت س��وریه را مسدود 
ک��رد. برخی منابع خب��ری گزارش دادند که ش��بکه 
یوتیوب در اقدام��ی عجیب همه کانال های نزدیک به 

دولت سوریه را مسدود کرده است.
خبرن��گار پایگاه »المص��در« در توئیتر اعالم کرد 
شبکه یوتیوب همه کانال های وابسته به دولت سوریه 
از جمله کانال ش��بکه تلویزیونی »سما«، وزارت دفاع، 
خبرگزاری »سانا« و ریاست جمهوری سوریه را مسدود 
کرد. تا لحظه چاپ روزنامه ش��بکه یوتیوب درباره این 

اقدام خود هیچ توضیحی ارائه نداده است.

چرا ناراحتید؟
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اس��المی به صحبت های اخیر 
علی مطهری نایب رئیس مجلس واکنش نش��ان داد و 
نوشت: باید به ایش��ان عرض کنم، جنابتان که عمدتا 
دغدغه ت��ان خانم رهنورد و آقایان موس��وی و کروبی 
اس��ت! حال که خبرگان ناچاراً!!! به جای شما دغدغه 
#معیش��ت_مردم را دارن��د، جای تش��کرناراحت هم 

هستید؟

سیاست مجازی

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم محمدعلى مختارى گورابجوارى- 
هادى  گورابجوارى-  مختارى  محمود  گورابجوارى-  مختارى  كلثوم  گورابجوارى-  مختارى  ربابه 
مختارى  زينب  گورابجوارى-  آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى 
آقاى,خانم  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  طاهرى  عليرضا  آقاى,خانم  خواهان  گورابجوارى 
حمدعلى مختارى گورابجوارى- ربابه مختارى گورابجوارى- كلثوم مختارى گورابجوارى- محمود 
آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى  هادى  گورابجوارى-  مختارى 
گورابجوارى- زينب مختارى گورابجوارى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215900438 شعبه 200 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,28 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64175منشى دادگاه حقوقى شعبه 200 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى  به  تجديدنظرخواهى  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  باز  علم  ستوده  رضا  آقاى,خانم  تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخوانده آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى نسبت به دادنامه شماره 970448 
آيين  در پرونده كالسه 960915 شعبه 15 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
نوبت  يك  لوايح  تبادل  مراتب  تجديدنظرخوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
ثانى دادخواست  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين داگاه ارايه نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد 
 110,64171 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم سيدابوالقاسم سليمان پناه و 
اين  به  كه  مطرح  تقديمى  به خواسته  خوانده  به طرفيت  دادخواستى  مصطفى خزرى خواهان 
عمومى  دادگاه  پرونده كالسه 9709980227500167 شعبه 15  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64169منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9509980213500927 كالسه  پرونده 
داود  آقاى  خواهان,   9709970213500654 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد 
سروش فرزند ولى با وكالت آقاى سيدمحمد حاجى بابائيان اميرى فرزند سيدعليرضا و آقاى 
مجيد صابر فرزند غيب على خواندگان, 1- آقاى محسن عباسى 2- آقاى رمضانعلى جمشيدى 
در  دادگاه  راى  خسارت  مطالبه   -2 دادرسى  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها,  قربانعلى  فرزند 
خصوص دعوى داود سروش با وكالت مجيد صابر و سيدمحمد حاجى  بابائيان اميرى بطرفيت 
1- رمضانعلى جمشيدى 2- محسن عباسى بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم و جعل 
سند عادى به مبلغ ششصد ميليون ريال توام با مطالبه خسارت دادرسى و هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 88,09,01 تا زمان پرداخت با اين توضيح كه 
خواهان در دادخواست تقديمى اذعان داشته خوانده رديف اول از اعتماد وى استفاده نمود 
و پنج فقره اسناد عادى و رسيد مبلغ ششصد ميليون ريال بدهكارى آقاى محسن عباسى به 
وى و مبايعه نامه و فروش نامه بدون تاريخ را برداشته و به خوانده رديف دوم تحويل داده و 
مبلغ مذكور را از وى دريافت نموده است و مدارك جعل را به جاى اصل مدارك مسترد داشته 
است سپس شكايتى در اين خصوص عليه خوانده رديف اول مطرح كه طى دادنامه صادره از 
شعبه 1153 دادگاه جزايى تهران و شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوم به شش 
ماه حبس تعزيرى گرديده حال به موجب اين دادخواست تقاضاى مطالبه ضرر و زيان ناشى از 
جرم را دارد على ايحال دادگاه با مالحظه مدارك و مستندات خواهان پرونده استنادى را از 
مى باشد  منعكس  پرونده  در  آن  از  استخالصه  كه شرح  مطالبه  سابق)   1153) شعبه 1139 
كه به موجب آن خوانده رديف اول در خصوص جعل سند عادى (فروش نامه بدون تاريخ) طى 
دادنامه شماره 362 به مورخه 92,04,12 شعبه 1139 (1153 سابق) محكوم به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى شد كه پس از اعتراض شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران طى دادنامه 
930,992 مورخ 93,07,30 حبس مذكور را به شش ماه تقليل و دادنامه را تاييد نمود و نظر 
به اينكه خوانده رديف اول هم حضور نيافته و دفاعى در رد ادعاى خواهان معمول نداشته 
بر صحت  اول رمضانعلى جمشيدى محمول  رديف  به خوانده  را نسبت  دادگاه دعوى خواهان 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده رديف 
اول رمضانعلى جمشيدى به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بعنوان ضرر و زيان ناشى از 
پرداخت خسارت دادرسى  و  دادنامه هاى فوق الذكر  نامبرده در  جرم جعل موضوع محكوميت 
و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت وفق شاخص بهاء اعالمى بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخير تاديه از مورخ 
88,09,01 تا زمان تقديم دادخواست نظر به اينكه وفق ماده 522 ق آ د م تاخير تاديه از زمان 
مطالبه قابل احتساب مى باشد مستندا به ماده مذكور و ماده 197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف دوم محسن 
عباسى نظر به اينكه نامبرده در خصوص موضوع جرم محكوم نگرديده و دعوى متوجه نامبرده 
نمى باشد مستندا به بند 4 از مواد 84 و 89 ق آ د م قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد  
شعبه  در  خدمت  به  مامور  و  تجديدنظر  دادگاه  مستشار   110,64166
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184

خواهان آقاى,خانم ابراهيم برزگر الماسى- كبرى برزگر الماسى دادخواستى به طرفيت خوانده 
الهام باقرلو- اميد باقرلو- امير باقرلو- رقيه ماسترى فراهانى- سيف اله باقرلو  آقاى,خانم 
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت دادرسى- تسليم مبيع (تحويل 
مورد معامله) مالى غيرمنقول- مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400401 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,23 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
 110/64194        منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

فرزند  محمودزاده  حميد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
حميد  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كريمى  حسين  آقاى,خانم  خواهان  فرمان 
محمودزاده به خواسته مطالبه وجه چك- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى- مطالبه خسارت 
دادرسى- مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400377
دستور  حسب  كه  تعيين   10:30 ساعت   1397,08,13 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64192منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

تقى  فرزند  شمامى  زاهدى  ستار  آقاى  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواهان آقاى,خانم خانم هلن پژوهى فرزند ميرعلى آقا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم 
ستار زاهدى شمامى فرزند تقى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215300282 شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,07 ساعت 09:45 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مى گردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64190منشى دادگاه حقوقى شعبه 251 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مهدى رادپور خواهان آقاى,خانم 
احمد مالئى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم مهدى رادپور به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى ملك و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9709980213500443 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,24 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64180منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

مالزاده  فرزانه  آقاى,خانم  خواهان  ضمائم   و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مطالبه  به خواسته  پيربرزگر  و مهدى  امينى  آقايان حميدرضا  به طرفيت خوانده  دادخواستى 
وجه چك و اعسار از هزينه و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9609980213501086 كالسه  پرونده 
شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 09:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد 
 110,64178منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

عابدزاده  على  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  هميمى  فريد  آقاى,خانم  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه   9709980214000410
دستور  حسب  كه  تعيين   12:00 ساعت   1397,08,26 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64176منشى دادگاه حقوقى شعبه 191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم محمدعلى مختارى گورابجوارى- 
هادى  گورابجوارى-  مختارى  محمود  گورابجوارى-  مختارى  كلثوم  گورابجوارى-  مختارى  ربابه 
مختارى  زينب  گورابجوارى-  آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى 
آقاى,خانم  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  طاهرى  عليرضا  آقاى,خانم  خواهان  گورابجوارى 
حمدعلى مختارى گورابجوارى- ربابه مختارى گورابجوارى- كلثوم مختارى گورابجوارى- محمود 
آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى  هادى  گورابجوارى-  مختارى 
گورابجوارى- زينب مختارى گورابجوارى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215900438 شعبه 200 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,28 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64175منشى دادگاه حقوقى شعبه 200 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى  به  تجديدنظرخواهى  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  باز  علم  ستوده  رضا  آقاى,خانم  تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخوانده آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى نسبت به دادنامه شماره 970448 
آيين  در پرونده كالسه 960915 شعبه 15 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
نوبت  يك  لوايح  تبادل  مراتب  تجديدنظرخوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
ثانى دادخواست  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين داگاه ارايه نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد 
 110,64171 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم سيدابوالقاسم سليمان پناه و 
اين  به  كه  مطرح  تقديمى  به خواسته  خوانده  به طرفيت  دادخواستى  مصطفى خزرى خواهان 
عمومى  دادگاه  پرونده كالسه 9709980227500167 شعبه 15  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64169منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9509980213500927 كالسه  پرونده 
داود  آقاى  خواهان,   9709970213500654 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد 
سروش فرزند ولى با وكالت آقاى سيدمحمد حاجى بابائيان اميرى فرزند سيدعليرضا و آقاى 
مجيد صابر فرزند غيب على خواندگان, 1- آقاى محسن عباسى 2- آقاى رمضانعلى جمشيدى 
در  دادگاه  راى  خسارت  مطالبه   -2 دادرسى  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها,  قربانعلى  فرزند 
خصوص دعوى داود سروش با وكالت مجيد صابر و سيدمحمد حاجى  بابائيان اميرى بطرفيت 
1- رمضانعلى جمشيدى 2- محسن عباسى بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم و جعل 
سند عادى به مبلغ ششصد ميليون ريال توام با مطالبه خسارت دادرسى و هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 88,09,01 تا زمان پرداخت با اين توضيح كه 
خواهان در دادخواست تقديمى اذعان داشته خوانده رديف اول از اعتماد وى استفاده نمود 
و پنج فقره اسناد عادى و رسيد مبلغ ششصد ميليون ريال بدهكارى آقاى محسن عباسى به 
وى و مبايعه نامه و فروش نامه بدون تاريخ را برداشته و به خوانده رديف دوم تحويل داده و 
مبلغ مذكور را از وى دريافت نموده است و مدارك جعل را به جاى اصل مدارك مسترد داشته 
است سپس شكايتى در اين خصوص عليه خوانده رديف اول مطرح كه طى دادنامه صادره از 
شعبه 1153 دادگاه جزايى تهران و شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوم به شش 
ماه حبس تعزيرى گرديده حال به موجب اين دادخواست تقاضاى مطالبه ضرر و زيان ناشى از 
جرم را دارد على ايحال دادگاه با مالحظه مدارك و مستندات خواهان پرونده استنادى را از 
مى باشد  منعكس  پرونده  در  آن  از  استخالصه  كه شرح  مطالبه  سابق)   1153) شعبه 1139 
كه به موجب آن خوانده رديف اول در خصوص جعل سند عادى (فروش نامه بدون تاريخ) طى 
دادنامه شماره 362 به مورخه 92,04,12 شعبه 1139 (1153 سابق) محكوم به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى شد كه پس از اعتراض شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران طى دادنامه 
930,992 مورخ 93,07,30 حبس مذكور را به شش ماه تقليل و دادنامه را تاييد نمود و نظر 
به اينكه خوانده رديف اول هم حضور نيافته و دفاعى در رد ادعاى خواهان معمول نداشته 
بر صحت  اول رمضانعلى جمشيدى محمول  رديف  به خوانده  را نسبت  دادگاه دعوى خواهان 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده رديف 
اول رمضانعلى جمشيدى به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بعنوان ضرر و زيان ناشى از 
پرداخت خسارت دادرسى  و  دادنامه هاى فوق الذكر  نامبرده در  جرم جعل موضوع محكوميت 
و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت وفق شاخص بهاء اعالمى بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخير تاديه از مورخ 
88,09,01 تا زمان تقديم دادخواست نظر به اينكه وفق ماده 522 ق آ د م تاخير تاديه از زمان 
مطالبه قابل احتساب مى باشد مستندا به ماده مذكور و ماده 197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف دوم محسن 
عباسى نظر به اينكه نامبرده در خصوص موضوع جرم محكوم نگرديده و دعوى متوجه نامبرده 
نمى باشد مستندا به بند 4 از مواد 84 و 89 ق آ د م قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد  
شعبه  در  خدمت  به  مامور  و  تجديدنظر  دادگاه  مستشار   110,64166
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184

خواهان آقاى,خانم ابراهيم برزگر الماسى- كبرى برزگر الماسى دادخواستى به طرفيت خوانده 
الهام باقرلو- اميد باقرلو- امير باقرلو- رقيه ماسترى فراهانى- سيف اله باقرلو  آقاى,خانم 
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت دادرسى- تسليم مبيع (تحويل 
مورد معامله) مالى غيرمنقول- مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400401 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,23 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
 110/64194        منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

فرزند  محمودزاده  حميد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
حميد  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كريمى  حسين  آقاى,خانم  خواهان  فرمان 
محمودزاده به خواسته مطالبه وجه چك- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى- مطالبه خسارت 
دادرسى- مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400377
دستور  حسب  كه  تعيين   10:30 ساعت   1397,08,13 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64192منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

تقى  فرزند  شمامى  زاهدى  ستار  آقاى  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواهان آقاى,خانم خانم هلن پژوهى فرزند ميرعلى آقا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم 
ستار زاهدى شمامى فرزند تقى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215300282 شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,07 ساعت 09:45 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مى گردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64190منشى دادگاه حقوقى شعبه 251 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مهدى رادپور خواهان آقاى,خانم 
احمد مالئى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم مهدى رادپور به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى ملك و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9709980213500443 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,24 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64180منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

مالزاده  فرزانه  آقاى,خانم  خواهان  ضمائم   و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مطالبه  به خواسته  پيربرزگر  و مهدى  امينى  آقايان حميدرضا  به طرفيت خوانده  دادخواستى 
وجه چك و اعسار از هزينه و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9609980213501086 كالسه  پرونده 
شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 09:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد 
 110,64178منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

عابدزاده  على  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  هميمى  فريد  آقاى,خانم  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه   9709980214000410
دستور  حسب  كه  تعيين   12:00 ساعت   1397,08,26 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64176منشى دادگاه حقوقى شعبه 191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم محمدعلى مختارى گورابجوارى- 
هادى  گورابجوارى-  مختارى  محمود  گورابجوارى-  مختارى  كلثوم  گورابجوارى-  مختارى  ربابه 
مختارى  زينب  گورابجوارى-  آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى 
آقاى,خانم  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  طاهرى  عليرضا  آقاى,خانم  خواهان  گورابجوارى 
حمدعلى مختارى گورابجوارى- ربابه مختارى گورابجوارى- كلثوم مختارى گورابجوارى- محمود 
آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى  هادى  گورابجوارى-  مختارى 
گورابجوارى- زينب مختارى گورابجوارى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215900438 شعبه 200 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,28 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64175منشى دادگاه حقوقى شعبه 200 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى  به  تجديدنظرخواهى  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  باز  علم  ستوده  رضا  آقاى,خانم  تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخوانده آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى نسبت به دادنامه شماره 970448 
آيين  در پرونده كالسه 960915 شعبه 15 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
نوبت  يك  لوايح  تبادل  مراتب  تجديدنظرخوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
ثانى دادخواست  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين داگاه ارايه نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد 
 110,64171 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم سيدابوالقاسم سليمان پناه و 
اين  به  كه  مطرح  تقديمى  به خواسته  خوانده  به طرفيت  دادخواستى  مصطفى خزرى خواهان 
عمومى  دادگاه  پرونده كالسه 9709980227500167 شعبه 15  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64169منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9509980213500927 كالسه  پرونده 
داود  آقاى  خواهان,   9709970213500654 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد 
سروش فرزند ولى با وكالت آقاى سيدمحمد حاجى بابائيان اميرى فرزند سيدعليرضا و آقاى 
مجيد صابر فرزند غيب على خواندگان, 1- آقاى محسن عباسى 2- آقاى رمضانعلى جمشيدى 
در  دادگاه  راى  خسارت  مطالبه   -2 دادرسى  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها,  قربانعلى  فرزند 
خصوص دعوى داود سروش با وكالت مجيد صابر و سيدمحمد حاجى  بابائيان اميرى بطرفيت 
1- رمضانعلى جمشيدى 2- محسن عباسى بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم و جعل 
سند عادى به مبلغ ششصد ميليون ريال توام با مطالبه خسارت دادرسى و هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 88,09,01 تا زمان پرداخت با اين توضيح كه 
خواهان در دادخواست تقديمى اذعان داشته خوانده رديف اول از اعتماد وى استفاده نمود 
و پنج فقره اسناد عادى و رسيد مبلغ ششصد ميليون ريال بدهكارى آقاى محسن عباسى به 
وى و مبايعه نامه و فروش نامه بدون تاريخ را برداشته و به خوانده رديف دوم تحويل داده و 
مبلغ مذكور را از وى دريافت نموده است و مدارك جعل را به جاى اصل مدارك مسترد داشته 
است سپس شكايتى در اين خصوص عليه خوانده رديف اول مطرح كه طى دادنامه صادره از 
شعبه 1153 دادگاه جزايى تهران و شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوم به شش 
ماه حبس تعزيرى گرديده حال به موجب اين دادخواست تقاضاى مطالبه ضرر و زيان ناشى از 
جرم را دارد على ايحال دادگاه با مالحظه مدارك و مستندات خواهان پرونده استنادى را از 
مى باشد  منعكس  پرونده  در  آن  از  استخالصه  كه شرح  مطالبه  سابق)   1153) شعبه 1139 
كه به موجب آن خوانده رديف اول در خصوص جعل سند عادى (فروش نامه بدون تاريخ) طى 
دادنامه شماره 362 به مورخه 92,04,12 شعبه 1139 (1153 سابق) محكوم به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى شد كه پس از اعتراض شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران طى دادنامه 
930,992 مورخ 93,07,30 حبس مذكور را به شش ماه تقليل و دادنامه را تاييد نمود و نظر 
به اينكه خوانده رديف اول هم حضور نيافته و دفاعى در رد ادعاى خواهان معمول نداشته 
بر صحت  اول رمضانعلى جمشيدى محمول  رديف  به خوانده  را نسبت  دادگاه دعوى خواهان 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده رديف 
اول رمضانعلى جمشيدى به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بعنوان ضرر و زيان ناشى از 
پرداخت خسارت دادرسى  و  دادنامه هاى فوق الذكر  نامبرده در  جرم جعل موضوع محكوميت 
و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت وفق شاخص بهاء اعالمى بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخير تاديه از مورخ 
88,09,01 تا زمان تقديم دادخواست نظر به اينكه وفق ماده 522 ق آ د م تاخير تاديه از زمان 
مطالبه قابل احتساب مى باشد مستندا به ماده مذكور و ماده 197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف دوم محسن 
عباسى نظر به اينكه نامبرده در خصوص موضوع جرم محكوم نگرديده و دعوى متوجه نامبرده 
نمى باشد مستندا به بند 4 از مواد 84 و 89 ق آ د م قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد  
شعبه  در  خدمت  به  مامور  و  تجديدنظر  دادگاه  مستشار   110,64166
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184

خواهان آقاى,خانم ابراهيم برزگر الماسى- كبرى برزگر الماسى دادخواستى به طرفيت خوانده 
الهام باقرلو- اميد باقرلو- امير باقرلو- رقيه ماسترى فراهانى- سيف اله باقرلو  آقاى,خانم 
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت دادرسى- تسليم مبيع (تحويل 
مورد معامله) مالى غيرمنقول- مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400401 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,23 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
 110/64194        منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

فرزند  محمودزاده  حميد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
حميد  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كريمى  حسين  آقاى,خانم  خواهان  فرمان 
محمودزاده به خواسته مطالبه وجه چك- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى- مطالبه خسارت 
دادرسى- مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400377
دستور  حسب  كه  تعيين   10:30 ساعت   1397,08,13 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64192منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

تقى  فرزند  شمامى  زاهدى  ستار  آقاى  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواهان آقاى,خانم خانم هلن پژوهى فرزند ميرعلى آقا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم 
ستار زاهدى شمامى فرزند تقى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215300282 شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,07 ساعت 09:45 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مى گردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64190منشى دادگاه حقوقى شعبه 251 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مهدى رادپور خواهان آقاى,خانم 
احمد مالئى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم مهدى رادپور به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى ملك و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9709980213500443 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,24 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64180منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

مالزاده  فرزانه  آقاى,خانم  خواهان  ضمائم   و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مطالبه  به خواسته  پيربرزگر  و مهدى  امينى  آقايان حميدرضا  به طرفيت خوانده  دادخواستى 
وجه چك و اعسار از هزينه و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9609980213501086 كالسه  پرونده 
شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 09:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد 
 110,64178منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

عابدزاده  على  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  هميمى  فريد  آقاى,خانم  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه   9709980214000410
دستور  حسب  كه  تعيين   12:00 ساعت   1397,08,26 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64176منشى دادگاه حقوقى شعبه 191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم محمدعلى مختارى گورابجوارى- 
هادى  گورابجوارى-  مختارى  محمود  گورابجوارى-  مختارى  كلثوم  گورابجوارى-  مختارى  ربابه 
مختارى  زينب  گورابجوارى-  آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى 
آقاى,خانم  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  طاهرى  عليرضا  آقاى,خانم  خواهان  گورابجوارى 
حمدعلى مختارى گورابجوارى- ربابه مختارى گورابجوارى- كلثوم مختارى گورابجوارى- محمود 
آسيه  گورابجوارى-  مختارى  حسين  على  گرابجوارى-  مختارى  هادى  گورابجوارى-  مختارى 
گورابجوارى- زينب مختارى گورابجوارى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215900438 شعبه 200 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,28 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64175منشى دادگاه حقوقى شعبه 200 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى  به  تجديدنظرخواهى  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  باز  علم  ستوده  رضا  آقاى,خانم  تجديدنظرخواه 
تجديدنظرخوانده آقاى,خانم مصطفى صفرعلى مسجدبرى نسبت به دادنامه شماره 970448 
آيين  در پرونده كالسه 960915 شعبه 15 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
نوبت  يك  لوايح  تبادل  مراتب  تجديدنظرخوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
ثانى دادخواست  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين داگاه ارايه نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد 
 110,64171 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم سيدابوالقاسم سليمان پناه و 
اين  به  كه  مطرح  تقديمى  به خواسته  خوانده  به طرفيت  دادخواستى  مصطفى خزرى خواهان 
عمومى  دادگاه  پرونده كالسه 9709980227500167 شعبه 15  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64169منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9509980213500927 كالسه  پرونده 
داود  آقاى  خواهان,   9709970213500654 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد 
سروش فرزند ولى با وكالت آقاى سيدمحمد حاجى بابائيان اميرى فرزند سيدعليرضا و آقاى 
مجيد صابر فرزند غيب على خواندگان, 1- آقاى محسن عباسى 2- آقاى رمضانعلى جمشيدى 
در  دادگاه  راى  خسارت  مطالبه   -2 دادرسى  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها,  قربانعلى  فرزند 
خصوص دعوى داود سروش با وكالت مجيد صابر و سيدمحمد حاجى  بابائيان اميرى بطرفيت 
1- رمضانعلى جمشيدى 2- محسن عباسى بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم و جعل 
سند عادى به مبلغ ششصد ميليون ريال توام با مطالبه خسارت دادرسى و هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 88,09,01 تا زمان پرداخت با اين توضيح كه 
خواهان در دادخواست تقديمى اذعان داشته خوانده رديف اول از اعتماد وى استفاده نمود 
و پنج فقره اسناد عادى و رسيد مبلغ ششصد ميليون ريال بدهكارى آقاى محسن عباسى به 
وى و مبايعه نامه و فروش نامه بدون تاريخ را برداشته و به خوانده رديف دوم تحويل داده و 
مبلغ مذكور را از وى دريافت نموده است و مدارك جعل را به جاى اصل مدارك مسترد داشته 
است سپس شكايتى در اين خصوص عليه خوانده رديف اول مطرح كه طى دادنامه صادره از 
شعبه 1153 دادگاه جزايى تهران و شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوم به شش 
ماه حبس تعزيرى گرديده حال به موجب اين دادخواست تقاضاى مطالبه ضرر و زيان ناشى از 
جرم را دارد على ايحال دادگاه با مالحظه مدارك و مستندات خواهان پرونده استنادى را از 
مى باشد  منعكس  پرونده  در  آن  از  استخالصه  كه شرح  مطالبه  سابق)   1153) شعبه 1139 
كه به موجب آن خوانده رديف اول در خصوص جعل سند عادى (فروش نامه بدون تاريخ) طى 
دادنامه شماره 362 به مورخه 92,04,12 شعبه 1139 (1153 سابق) محكوم به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى شد كه پس از اعتراض شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران طى دادنامه 
930,992 مورخ 93,07,30 حبس مذكور را به شش ماه تقليل و دادنامه را تاييد نمود و نظر 
به اينكه خوانده رديف اول هم حضور نيافته و دفاعى در رد ادعاى خواهان معمول نداشته 
بر صحت  اول رمضانعلى جمشيدى محمول  رديف  به خوانده  را نسبت  دادگاه دعوى خواهان 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده رديف 
اول رمضانعلى جمشيدى به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بعنوان ضرر و زيان ناشى از 
پرداخت خسارت دادرسى  و  دادنامه هاى فوق الذكر  نامبرده در  جرم جعل موضوع محكوميت 
و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت وفق شاخص بهاء اعالمى بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخير تاديه از مورخ 
88,09,01 تا زمان تقديم دادخواست نظر به اينكه وفق ماده 522 ق آ د م تاخير تاديه از زمان 
مطالبه قابل احتساب مى باشد مستندا به ماده مذكور و ماده 197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف دوم محسن 
عباسى نظر به اينكه نامبرده در خصوص موضوع جرم محكوم نگرديده و دعوى متوجه نامبرده 
نمى باشد مستندا به بند 4 از مواد 84 و 89 ق آ د م قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد  
شعبه  در  خدمت  به  مامور  و  تجديدنظر  دادگاه  مستشار   110,64166
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184

خواهان آقاى,خانم ابراهيم برزگر الماسى- كبرى برزگر الماسى دادخواستى به طرفيت خوانده 
الهام باقرلو- اميد باقرلو- امير باقرلو- رقيه ماسترى فراهانى- سيف اله باقرلو  آقاى,خانم 
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت دادرسى- تسليم مبيع (تحويل 
مورد معامله) مالى غيرمنقول- مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400401 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,23 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
 110/64194        منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

فرزند  محمودزاده  حميد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
حميد  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كريمى  حسين  آقاى,خانم  خواهان  فرمان 
محمودزاده به خواسته مطالبه وجه چك- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى- مطالبه خسارت 
دادرسى- مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400377
دستور  حسب  كه  تعيين   10:30 ساعت   1397,08,13 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64192منشى دادگاه حقوقى شعبه 182 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

تقى  فرزند  شمامى  زاهدى  ستار  آقاى  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواهان آقاى,خانم خانم هلن پژوهى فرزند ميرعلى آقا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم 
ستار زاهدى شمامى فرزند تقى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980215300282 شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,07 ساعت 09:45 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مى گردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110,64190منشى دادگاه حقوقى شعبه 251 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مهدى رادپور خواهان آقاى,خانم 
احمد مالئى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم مهدى رادپور به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى ملك و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9709980213500443 كالسه 
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,24 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64180منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

مالزاده  فرزانه  آقاى,خانم  خواهان  ضمائم   و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مطالبه  به خواسته  پيربرزگر  و مهدى  امينى  آقايان حميدرضا  به طرفيت خوانده  دادخواستى 
وجه چك و اعسار از هزينه و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه   9609980213501086 كالسه  پرونده 
شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,05 ساعت 09:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد 
 110,64178منشى دادگاه حقوقى شعبه 184 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

عابدزاده  على  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  هميمى  فريد  آقاى,خانم  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه   9709980214000410
دستور  حسب  كه  تعيين   12:00 ساعت   1397,08,26 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد 
 110,64176منشى دادگاه حقوقى شعبه 191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

با نزدیک ش��دن به محرم یاد  س��خنرانی حس��ن رحیم پور دست بـه نقد
ازغن��دی و بیان دغدغه مقام معظم رهبری و امام 
درباره پویایی فقه و حوزه می افتیم، نزدیک فصلی 
ش��دیم که بار دیگر می توان��د از فقه پویا رونمایی 
کرده و نش��ان دهد که عالم واقعی می تواند با علم 
دین��ی به مردم نزدیک ش��ود و حتی سیاس��ت را 
برایشان تشریح کند چون دین، سیاست و مسایل 
حکومت جداناش��دنی است. از امروز نخستین روز 
از ماه محرم آغاز می ش��ود، ماهی که ثانیه به ثانیه  
آن می تواند درس زندگی و مقاومت و مطالبه گری 
قانونی به مردم بدهد. از دیش��ب هیات ها شروع به 
ع��زاداری و خطبا ش��روع به س��خنرانی  کردند اما 
واقعا در این شب ها مردم دوست دارند چه بشنوند 
و البته چه توصیه هایی در باب س��خنرانی خطبا و 
ش��خصیت هایی که علم تحلیل عاشورا و مسایل را 

دارند، می توان داشت؟! 
روز گذش��ته حجت االسالم محسن قرائتی در 
س��خنرانی خود نکته ای گفت ک��ه قابل تامل بود، 
او گفت: »س��خنرانی تکراری در ش��ب های محرم 
فایده ای ندارد و منبر ها باید براس��اس نیاز جامعه 
باش��د. س��خنرانی ها باید به گونه ای باشد که عوام 

بفهمند و خواص بپسندند.«
اما س��خنرانی خطب��ا باید در این ش��ب ها چه 
کیفیتی داش��ته باش��د؟! س��عی می کنیم در طول 
گزارش پاسخ این سوال را از زبان بنیانگذار جمهوری 
اس��المی، مقام معظ��م رهبری، عالم��ه محمدتقی 

جعفری و شهید مرتضی مطهری بررسی کنیم.

انگیزه ما از گریه برای امام حسین)ع( چیست؟
اولی��ن نکت��ه ای که ش��اید هر ف��ردی در باب 
ش��رکت در هیات های مذهبی بگوید این است که 
در هیات ها برای امام حس��ین اشک ریخته می شود 
ام��ا چرا؟! عالمه محمدتقی جعفری)ره( در موضوع 
انگیزه ه��ای گریه بر امام حس��ین)ع( و اهتمام آن 
حضرت بر اندیشه کردن لشکر شام و کوفه را منتشر 
کرده اس��ت او در بخشی از این مطلب نوشته: »در 
شادی  ها و اندوه  ها، خنده  ها و گریه  ها، با رشد فکری 

می توان یک مقدار خود را باال کشید.«
اما از نظر عالمه جعفری برای امام حسین)ع( با 
انگیزه هایی مانند، احساس مظلومیت، اشک شوق، 
اندیشیدن و... می توان شناخت. او می گوید: »شاید 
ن��ود درصد آنان که ب��رای امام حس��ین)ع( گریه 
می کنن��د، به  خاطر احس��اس مظلومیت آن بزرگ 
اس��ت که البته همین  طور هم هس��ت؛ و می توان 
گفت یکی از ابعاد خیلی مهم اس��ت. ش��بی از این 
شب های حس��ینی )محّرم( یکی از آقایان دانشجو 
گف��ت: اگر علی  بن ابی  طال��ب)ع( و مردم، به مالک 
اش��تر امان می دادند، مالک تاریخ را عوض می کرد. 
چ��را امیرالمؤمنین)ع( رهایش نکرد که داس��تان 
معاویه را برچیند؟ فرض کنید علی  بن ابی  طالب)ع( 
و م��ردم، به مالک اش��تر امان می  دادن��د و بعد از 
پیروزی، خالفت الهی برقرار می ش��د، اما باز ش��ما 

بودید و اوالد آدم بود و اختیارش.
یا حضرت سیدالشهدا)ع( چند صباح دیگر هم 
حکومت عادالنه را برقرار می فرمود. باالخره کس��ی 
مجبور نیست که ابوذر غفاری باشد. ابوذر غفاری با 
جبر نمی  سازد. ما خیال می کنیم که اگر مثاًل مالک 

اشتر پیروز می شد، یا امام حسین)ع( پیروز می شد، 
چه می شد؟ نه! بر بشر اتمام حجت می شد. چند روز 
دیگر هم اتمام حجت بیشتر می  شد. اما باز انسان و 

اختیار او. چون کمال، بدون اختیار نمی شود.
ی��ا مالک اش��تر ه��م پی��روز می  ش��د و علی 
 بن ابی طالب)ع( پرچم عدالت را چند روز بیش��تر به 
اهتزاز در می آورد، اما باز ش��ما هستید و غرایزتان، 
باز انسان است و حالت سودجویی  اش، او باید به فکر 
خودش باشد.به هرحال، اشک  هایی هستند که واقعاً 
بس��یار مقدس، و از آن رشدیافتگان است و آن این 
اس��ت که با یک حال شگفتی و بهت نگاه می کند. 
آن بهت و شگفتی، گریه می آورد.« وی معتقد بود: 
»در بعضی دیگر که خیلی اس��تثنایی است - اشک 
ش��وق است. در حقیقت، اش��ک نشاط است، اشک 
ش��وق نهایی که خدایا، تو را سپاس می  گذاریم که 
برای دفاع از ارزش  های انسانی و برای دفاع از اسالم، 
چنین قربانی  هایی آماده شدند. اندیشه این عظمت 
را دارد. چ��را اینقدر عجله می کنی��د؟ خیلی دقت 

کنید. بزرگ  ترین نعمِت خدا اندیشه است.
مگ��ر مهاتما گاندی نبود که گف��ت: »ما کاری 
نمی کنیم. فقط راهی را پیش گرفته  ایم که امام سوم 
ش��یعیان پیش گرفت«. )قی��ام جاودانه، محمدرضا 

حکیمی، ص87(.«
عالمه س��پس نوش��ته اند که: »م��ن خواهش 
می کن��م در ای��ن عب��ارات دق��ت کنی��د. گریه  ها 
و احساس��اتی ک��ه در این حادثه بس��یار بزرگ به 
 وج��ود می آی��د، در جریان اس��ت؛ حت��ی در قلم 
خارجی ها مش��اهده می ش��ود؛ مثل پطروشفسکی 
اس��تاد دانشگاه لنینگراد که درباره امام حسین)ع( 
و ایران و تاریخ اس��الم کتاب��ی دارد )ترجمه آقای 
کریم کش��اورز(. امث��ال اینها با اینکه ش��اید اصاًل 
با دین س��روکار ندارند، وقتی به امام حس��ین)ع( 
می رسند، معلوم است که دستشان می لرزد. یعنی 
در مقابل عظم��ِت عجیبی قرار می گیرند، با اینکه 
ش��اید اصاًل مذهب را قبول ندارند. اصاًل خیلی دور 
از این حرف  ها هستند، ولی این را صریح می دانند 
که در درون امام حسین)ع( چه چیزی هست، در 
آن هنگام نیز قلم آنان می گرید. در حقیقت، آدمی 
احساس می کند که این قلم، اکنون در حال گریه 
است، اگرچه کار قلمی خودش را انجام می دهد.«

فرصت محرم
نکته مهم این اس��ت که ع��ده ای همین گریه 
را بس دانسته و می پرس��ند چرا باید در منبرهای 
محرم سخنرانی صورت گیرد؟ غافل از اینکه همین 
س��خنرانی ها و آگاهی بخش��ی ها بود که باعث شد، 

انقالب اس��المی ش��کل بگیرد. در همی��ن زمینه 
می شود به 6 آبان 13۵7، اعالمیۀ امام خمینی)ره( 
اش��اره کرد که نوشت: »اخیراً شاه دست به جنایت 
دیگری زده اس��ت؛ و آن خارج نم��ودن جواهرات 
س��لطنتی اس��ت که از مال این مل��ت فقیر تهیه 
کرده اند، و نیز خود و وابس��تگانش مشغول فروش 
مستغالت و مؤسساتی هستند که از پول ملت تهیه 
شده است. باید به مبارزات مثبت و منفی ادامه داد 
و ای��ن یاغی را هر چه زودتر از مملکت خارج نمود. 
پیش کشیدن شعار عمل به قانون اساسی که اخیراً 
ایادی ش��اه در مجلسین عنوان کرده اند، خیانت به 
اس��الم و کشور است. نغمۀ بقای رژیم و رفتن شاه، 

کشتن افعی و پروراندن بچۀ اوست.«
ب��ه نوعی ای��ن منبرها بود که ب��ه بهانه محرم 
تش��کیل ش��ده و در رس��الت محرم یعنی درک و 
ش��ناخت سره از ناس��ره و حق و باطل کمک کرد، 
حض��رت امام خمینی نی��ز از ای��ن فرصت ها برای 
آگاهی بخشی و بیان مسایل روز بهره برده اند و نشان 
دادند که منبر خطبا و علما باید مستند به وقایع روز 

و راه حل ها و آگاهی بخشی به مردم باشد.

رهبری و عزاداری در محرم
رهبر معظم انقالب نیز بارها به نحوه عزاداری 
و س��خنانی که در این جلسات بیان می شود و نیاز 

مردم و به روز بودن سخنرانی ها تاکید داشته اند:
 در زندگی حس��ین بن علی علیه الّسالم، یک 
نقطه ی برجسته، مثل قله ای که همه ی دامنه ها را 
تحت الش��عاع خود قرار می ده��د، وجود دارد و آن 

عاشورا است. )71/11/6(
 تحقیقاً یک��ی از مهمترین امتیازات جامعه 
شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه 
شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. )73/3/17(

 یکی از بزرگتری��ن نعمت ها، نعمت خاطره 
و ی��اد حس��ین بن علی علیه الّس��الم، یعنی نعمت 
مجالس ع��زا، نعمت محّرم و نعمت عاش��ورا برای 

جامعه شیعِی ماست. )73/3/17(
 ق��در مجال��س ع��زاداری را بدانن��د، از این 
مجالس استفاده کنند و روحاً و قلباً این مجالس را 
وسیله ای برای ایجاد ارتباط و اتّصاِل هرچه محکم تر 
میان خودشان و حسین بن علی علیه الّسالم، خاندان 
پیغمبر و روح اسالم و قرآن قرار دهند. )73/3/17(

 در م��اه محرم، معارف حس��ینی و معارف 
علوی را که همان معارف قرآنی و اسالمی اصیل و 

صحیح است برای مردم بیان کنید. )72/3/26(

 اگر برای ذکر مصیبت، کتاب »نََفس المهموِم« 
مرحوم »محّدث قمی« را باز کنید و از رو بخوانید، 
برای مس��تمع گری��ه آور اس��ت و هم��ان عواطِف 
جوش��ان را به وجود می آورد. چه لزومی دارد که ما 
به خیال خودمان، ب��رای مجلس آرایی کاری کنیم 
که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند؟ 

)73/3/17(
 الزم اس��ت از همه برادران و خواهرانی که 
در سراس��ر کش��ور، در ایّام عزاداری، با اقامه عزا و 
به راه انداختن مراس��م عزاداری، بخصوص با اقامه 
نم��از جماعت در ظهر عاش��ورا و ب��ا عرض ارادت 
ب��ه خاندان پیامب��ر، این روزها را بزرگ داش��تند، 

سپاسگزاری کنم. )72/2/18(
 هی��چ وقت نباید امت اس��المی و جامعه ی 
اسالمی ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به 
عنوان یک عبرت، ب��ه عنوان یک پرچم هدایت از 
نظر دور بدارد. قطعاً اس��الم، زنده ی به عاشورا و به 

حسین بن علی)علیه الّسالم( است. )91/9/1(
 اگر کس��انی برای حفظ جان شان، راه خدا را 
ترک کنند و آن جا که باید حق بگویند، نگویند، چون 
جان شان به خطر می افتد، یا برای مقام شان یا برای 
شغل شان یا برای پول شان یا محّبت به اوالد، خانواده 
و نزدیکان و دوستان ش��ان، راه خدا را رها کنند، آن 
وقت حسین بن علی ها به مسلخ کربال خواهند رفت و 

به قتلگاه کشیده خواهند شد. )7۵/3/20(
حس��ین بن علی  ب��زرگ  ف��داکاری  اگ��ر   
علیه السالم نمی بود که این فداکاری، وجدان تاریخ 
را به کل��ی متوجه و بیدار کرد، در همان قرن اول 
یا نیمه ی قرن دوم هجری، بس��اط اس��الم به کلی 

برچیده می شد. )72/3/26(
 عبرت آن است که انسان نگاه کند و ببیند 
چطور ش��د حس��ین بن علی علیه الّس��الم - همان 
کودکی که جلِو چشم مردم، آن همه مورِد تجلیِل 
پیغمبر بود و پیغمبر درباره ی او فرموده بود: »سّید 
ش��باب اهل الجنه«؛ سرور جوانان بهشت - بعد از 
گذشت نیم قرن از زمان پیغمبر، با آن وضِع فجیع 

کشته شد؟ )73/10/1۵(
 امام حس��ین را فقط به جنِگ روز عاش��ورا 
نباید ش��ناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین 
اس��ت. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر 
او، توضیح مسائل گوناگون در همان منی و عرفات، 
خطاب به علما، خطاب به نخبگان - حضرت بیانات 
عجیب��ی دارد که تو کتاب ها ثبت و ضبط اس��ت - 
بعد هم در راه به س��مت کربال، هم در خود عرصه  

کربال و میدان کربال، باید شناخت. )88/۵/۵(
 عاش��ورا پیام ها و درس هایی دارد. عاش��ورا 
درس می دهد که ب��رای حفظ دین، باید فداکاری 
کرد. درس می دهد ک��ه در راه قرآن، از همه چیز 
باید گذشت. درس می دهد که در میدان نبرد حق 
و باط��ل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، 
شریف و وضیع و امام و رعیت، با هم در یک صف 

قرار می گیرند. )71/4/22(
 درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و 
شجاعت و مواسات و درس قیام للهَّ و درس محّبت 
و عش��ق اس��ت. یکی از درس های عاشورا، همین 
انقالب عظیم و کبیری اس��ت که شما ملت ایران 
پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبداللهَّ الحسین 
علیه الّس��الم انج��ام دادی��د. خ��ود ای��ن، یکی از 

درس های عاشورا بود. )77/2/18(

 شمر ۱۴۰۰ سال پیش ُمرد
شمر امروزت را بشناس

درباره نحوه س��خنرانی کردن در مرحم همان 
س��خنرانی معروف شهید مطهری شاید یک نشان 
عین��ی از فقه پویا و تالش فقها برای با رمدم بودن 

و به روز بودن را به نمایش گذارد.
ش��هید مطه��ری در س��خنرانی های ب��ه روز 
می گفت: آنچه دل حسین)ع( را خون کرده، مسئله 
فلس��طین اس��ت، او می گفت اگر امام حسین)ع( 
ام��روز در می��ان ما حض��ور داش��ت از عزادارانش 
می خواست که اگر برای او سینه و زنجیر می زنند 
شعارش��ان باید فلسطین باشد، شعارشان باید لعن 

و نفرین اسرائیل باشد.
هرچن��د امروزه هر جا نام ایش��ان برده ش��ود 
همه به احترامش دس��ت به س��ینه می ایس��تند، 
اما جالب اس��ت بدانید ک��ه در زمان خودش مورد 
غضب بس��یاری از اهل دین و مذه��ب و مدعیان 
ع��زاداری امام حس��ین)ع( بود، زیرا نان بس��یاری 
را آج��ر می کرد و برای آنها دردس��ر می س��اخت. 
شهید مطهری از اس��رائیل می گفت، از همپیمان 
محمدرضا ش��اه، اس��رائیلی که به قول ایشان اگر 
مج��ال و فرصت می یاف��ت همانگونه ک��ه ادعای 
مالکیت بر فلس��طین را داش��ت، ادعای مالکیت بر 

شیراز و حافظ و سعدی را هم می کرد.
شهید مطهری به ولل و بالل قسم می خورد که 
پیغمبر در قبر مقدس اش امروز از یهود می لرزد، او 
می گفت اگر کس��ی این را نگوید گناه کرده است، 
من اگر نگویم ولل مرتکب گناه شده ام، اگر خطیب 

و واعظی این را نگوید گناه کرده است.
همین سخنان اس��ت که مطهری را از دیگران 
متمایز می سازد، وگرنه هر خطیب و واعظی می تواند 
تنها از داغ های حادث در کربال بگوید و بدون هیچ 
هزینه ای روزگار بگذراند، اما آنچه مطهری را متمایز 

می ساخت فرزند زمان خویش بودن او بود.
شاید امروز هم اگر آرامش دل امام حسین)ع( 
را می خواهید بای��د از همدانی ها، تهرانی مقدم ها و 
شوشتری ها بگویی که چگونه عاشورایی جان خود 
را کف دس��ت گرفته و خون خود را در راه سرور و 

ساالر شهیدان به خدای خویش اهدا کرده اند.
مطهری معتقد بود س��خن گفت��ن از احکام، 
کفر، ش��رک، غیب��ت، تهم��ت، دروغ و خیانت که 
هزینه ندارد، اگر مرد میدان کربال هس��تیم باید از 
مصادیق کفر، شرک، خیانت و... بگوییم. سر دادن 
شعار امر به معروف و نهی از منکر و سپس محدود 
کردن آن ب��ه اموری که هزینه ای ب��رای ما درپی 
نداش��ته باشد که هنر نیست، نهی از منکر حقیقی 
نهی از فس��اد اقتصادی اس��ت، نهی از نفوذ جبهه 
کفر بر مسلمانان است. امر به معروف حقیقی، امر 
بر قانون مداری است، امر بر شایسته ساالری است.

محرم فرصتی برای رونمایی از فقه پویا و دوری از منبرهای تکراری؛

هیئت انقالبی و هیهات از جا ماندن در تاریخ

هر
م

سر دادن شعار امر به معروف 
و نهی از منکر و سپس 

محدود کردن آن به اموری 
که هزینه ای برای ما درپی 

نداشته باشد که هنر نیست، 
نهی از منکر حقیقی نهی از 
فساد اقتصادی است، نهی از 
نفوذ جبهه کفر بر مسلمانان 
است. امر به معروف حقیقی، 
امر بر قانون مداری است، امر 

بر شایسته ساالری است


