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ابتدا خودتان را معرفی کنید؟
محبوبه فاضلی دوس��ت هستم دارای مدرک کارشناس ارشد 

مطالعات زنان دانشگاه تهران.
از چه زمانی دغدغه کار برای نیروی جوان را داشتید؟

یکبار تا به حال در گروه های جهادی شرکت نکرده ام اما قبل 
از آن کارهای جهادی را در س��طح پیشوای ورامین شروع کردم 
ابت��دا کار را به صورت جهادی ش��روع کردیم. آن زمان اس��مش 
فعالیت جهادی نبود و بعد از آن معروف ش��د به فعالیت جهادی 
برای آش��نایی افراد کارهایی را ش��روع کردی��م مانند خیاطی و 
بازاردوزی، کار به این شیوه بود که زنان در آن کارگاه ها می آیند 
با کارها آشنا می شوند ما برای آنها وام می گیریم و بعد با آدم های 
مختلف صحبت می کنند برای آنها کار می آورند تا در منزل انجام 
می دهن��د. البته در کارگاه هم در ح��دود 40�30 نفر نیروی کار 

مشغول فعالیت هستند.
تنه�ا از افراد خاصی مانند زنان سرپرس�ت خان�وار برای کار 

حمایت می  کنید؟
نه در این کارگاه به روی همه باز است ولی عمدتا کسانی به 
اینج��ا مراجعه می کنند که به این کار نیاز دارند. مثال ش��ما فکر 
کنید خانمی وجود که ش��وهر معت��اد دارد و نیاز به پول دارد یا 

کارگر است درآمدش کم است به اینجا مراجعه می کند.
پ�س اینطور که متوجه ش�دم از نظر ش�ما کار جه�اد که این 

نیست که فقط در مناطق دوردست فعالیت کنید؟
ببینید، خود پیشوا جزو مناطق محروم است. ولی فرق نمی کند 
کار را اینجا ش��روع کنیم یا جای دیگر بچه های جهادی در اینجا 
با هم فعالیت فرهنگی علمی، اقتصادی و... را راه انداخته اند وقتی 
هم که به روستاها و جاهای دیگر می روند مثال کارگاه قالیبافی راه 
انداخته اند زیرا برای دوری راه که افراد نمی توانند به شهر مراجعه 
کنند در محل خودش��ان کار وجود داشته باشد. بچه ها وسایل را 

در مکان خودشان برای آنها فراهم می کنند.
چگون�ه به فکر افتادین که برای حمای�ت از خانمهای نیازمند 

کارگاه راه بیاندازین؟
زمان��ی که فرزندان ما ازدواج کردند. ش��وهرم تهران در بازار 
مغازه داش��ت پ��درم هم انبار و مغازه داش��ت و یک منزل بزرگ 
اجاره کرده بودیم. ش��وهرم یک روز ب��ا من صحبت کرد و گفت 
م��ا با این کار اموراتمان می گذرد و نی��از به درآمد اضافه نداریم. 
بیاییم پیش��نهاد بدهیم دو تا دامادهایمان بیایند و کار را با آنها 
شروع کنیم یا مغازه را در بازار اجاره بدهیم و برویم درپیشوا کار 
فرهنگی را ش��روع کنیم. من به او گفتم ما که دیگر س��نمان باال 
رفته. بچه ها هم خدایشان بزرگ است. برویم پیشوا فعالیت کنیم. 
البته ما هم چون برای خدا رفتیم خدا هم بهترین گنجینه ها را، 
بهتری��ن آدم ه��ا را در مقابلمان قرار داد که اص��ال آدم فکرش را 
نمی کند که این آدمها ش��ب و روزش��ان در حال جهاد هس��تند. 
من وقتی رفتم قرار بر این ش��د که فرمانده قرارگاه بشوم و برای 
اینکه پرسش��نامه را بدهم بچه ها پرکنند به آنجا رفتم ولی وقتی 
که مشغول شدم برنامه کاری ما عوض شد. پرسشنامه را فراموش 
ک��ردم. بچه ها را می دیدم که نیاز مالی دارند. یک کارگاه کوک با 
3�2 تا چرخ شروع کردیم ولی کم کم گسترش یافت و زمانی بود 

که یکی از بچه ها مونتاژ و دوخت لباس عروس را انجام می داد و 
150-100 نفر را تحت پوش��ش داشت. آنها کار را شروع کردند 
ولی چون بازار ته��ران خوب نبود آنها ادامه ندادند ولی خیلی از 

بچه ها با قم و تهران دارند کار می کنند.
این افراد را از کجا پیدا کردید کس�ی معرف آنها بود یا از 

راه های دیگر؟
خداون��د در قرآن می فرماید که خ��ودش راه را باز می کند و 
به آنها نش��ان می دهد یکی از کارهایی که ما کردیم در داراالیتام 
کالس گذاش��تیم آموزش قالیبافی و آموزش های دیگر را شروع 
کردیم در صورتی که اتحادیه قالیبافی نبود و کسانی که وضعیت 
مالی خوبی نداشتند مانند ایتام به صورت رایگان آموزش دادیم. 
آموزش بافتنی، خیاطی داریم که به صورت رایگان اس��ت و بقیه 

کالس ها را هم خیلی شهریه کمی می گیرند. 
از چه سالی شروع کردید؟

از 8�7 سال پیش ش��روع شد و کم کم وسعت گرفت. ببنید 
این کارها مثل بهمن می ماند اولش از یک گلوله کوچک ش��روع 
می ش��ود و در ادامه بزرگ می ش��ود ول��ی در نهایت اختیار دیگر 
دست شما نیست خودش ادامه پیدا می کند حتی خانواده خودت 
را ب��ا خ��ود می برد جریانی می ش��ود که ش��ب و روزت را درگیر 

می کند.
در این مسیر چه مشکالتی داشتید؟

می توانم به راحتی این را بگویم که اصال مش��کالتی برای ما 
وجود نداش��ت دختران من هم پیش ما برگشت ولی یکی از آنها 
دوباره برگشت. ببنید من همس��ر شهید علی قمی سردار بزرگ 
هس��تم پیشوا هم 3�2 بار برای زندگی رفته ایم ولی باز دوباره بر 
کار و مس��ائل دیگر برگشتیم. چون شهید قمی اهل پیشوا بودند 
و بع��د از با برادرش��وهرم ازدواج کردم و دو دختر من از ش��وهر 

جدیدم اس��ت. این بار که ما رفتیم فقط ب��رای خدا رفتیم و خدا 
ه��م همه درها را به روی ما گش��ود و ش��وهرم در خیریه ای کار 
می کرد که آقای والیتی نژاد و همکارانش��ان خیلی از کارهایش را 
انجام داده بودند ولی مدتی تعطیل ش��د دوباره راه اندازی ش��د و 
االن 1300�1200 نفر را تحت پوش��ش دارد. ما در حدود چهل 
رابط داریم که رابطین ما همه خانواده های پیش��وا را می شناسند 
و می دانند و چگونه در جریان کارهایش��ان هستند وقتی ما ستاد 
توزی��ع خواروب��ار داریم ما مواد غذایی را به آنها می رس��انیم آنها 
خودش��ان به دس��ت محرومین می رس��انند. به طور مرتب زنگ 
می زنند برای عقیقه گوس��فند، برای پخ��ت غذا در حدود1500 
پرس که آنها را به محرومین می رس��انند. یکی از دوستان هست 
که ش��وهرش آقای علی دوستی است که واقعا پای کار هستند با 
اینکه قلبش را عمل کرده بود وقتی کمی سالمتی یافت آمد پای 
کار و کار را ش��روع کرد اصال ش��ب و روز برای آنها معنی ندارد 
وقت��ی که منطقه محروم اس��ت. برای بچه ها ف��رق نمی کند چه 
کاری باشد برای چه کسانی باشد در هر حال آنها آماده خدمتی 

هستند که از دستشان برآید.
از اولی�ن اردوی جهادی هم برای ما بگویید چون ش�ما خیلی 

فعال هستید از آن اردو هم تعریف کنید؟
برخی بچه هایمان هس��تند که به طور مداوم س��الی دوبار را 
رفته اند حقیقت آن است که شهید شفیعی اولین شهیدی بود از 
مدافعین حرم که ایش��ان این اردوهای جهادی را درپیشوا به راه 
انداخت با بچه های اصفهان بچه هایی که اصال باورتان نمی ش��ود 
ک��ه بچه هایی را به اینجا آورد که اصال در این خط ها نبودند ولی 
هر کدام از آنها االن یک ش��هید ش��فیعی شده اند. آن زمان برای 
اردوی جهادی که من همراه آنها بودم همراه شوهرم و آقای علی 
دوس��تی که به کرمانشاه رس��یدیم شهید شفیعی آمد که ما را از 

لحاظ امنیتی ببرند چون محیط در آنجا ناامن بود و لب مرز بود 
در آن سفر قرار شد من چند روزی بمانم. 

ش��وهرم برگش��ت و من ماندم آنجا آقای حسینی و خانمش 
ک��ه آنها به ش��دت مخلص هس��تند و آنها کارش��ان گیر آوردن 
روس��تاهایی بود ک��ه در هیچ نقش��ه ای وجود ندارد. ایش��ان از 
بچه ه��ای محل��ی می رفتند آن روس��تاها را گی��ر می آوردند که 
حتی فرماندار و ش��هردار تعجب می کردند که آنها این مناطق را 
چگونه پیدا کرده اند و بچه ها فقط کارش��ان این است که بگردند 
و محرومترین نقطه ها را پیدا کنند، 3�2 روزی که من آنجا بودم 
این دو نفر بزرگوار یعنی آقای حسینی و خانمش ماشین آوردند 

و من را به جاهای مختلف بردند و آنجا را می گشتیم. 
من چیزهایی را که در این س��فر به نظرم می آمد یادداش��ت 
می ک��ردم. به فکرم آمد که برای آن خانواده ها آموزش های کمی 
یعن��ی آنچ��ه که ماندگار باش��د یاد بدهیم ولی ب��ه یادم آمد که 
چیزی که آنها می توانند و از دستشان برمی آید قالیبافی است که 
با بچه ها در تماس هستند و یا خودشان می توانند این محصول را 
یکبار بفرس��تند برای فروش برای بار اول من به آنها کمک کردم 
تا کارها را پیش ببرند ولی در مراحل بعد خودشان خودجوش به 
جلو می روند. آموزش قالیبافی را ابتدا به صورت س��نتی و مراحل 
بعد به ص��ورت تکمیلی انجام دادند و بچه ها هم یاد می گیرند از 
آن طرف هم من مالقاتی با ش��هید ش��فیعی داشتم و رفتم این 
برنامه ها را به ایشان گفتم که دیگر عمر ایشان کفاف نداد و رفت 

سوریه و شهید شد. 
ضرب المثلی هست که می گویند اگر یک تلنگر به آب بزنید 
آن موج تا آخر اثر می گذارد. ممکن اس��ت که اثرگذار باشد. این 
بچه ها باید در کوهستان های آنجا که درختان بلوط وجود دارد و 
م��ردم آنجا آنقدر فقیر بودند که درختان بلوط را قطع می کردند 

تا زغال درس��ت کنند و بفروشند و حتی یکی از نگهبانان جنگل 
هم برای همین درختان بلوط کش��ته شده بود. اگر بچه ها همت 
کنند آنجا که با زندگی به حد کافی وجود دارد و در زمین جاری 
ش��ود و به رودخانه می پیوندد. ولی من نمی دانم هر چه که بشود 
گیاهان و الیاف هایی که باران را در خود نگه دارد و یکباره جاری 
نش��ود مفید است. من با شهید قمی زیاد سفر می رفتیم یکبار که 
رفتیم دیدم همه کوهستان ها را انگور کشت کرده آند. من خیلی 
خوش��حال شدم. در آنجا هم می شود این کارها را انجام داد آنجا 
نیاز به کارخانه دارد با کارهای اولیه و کارهایی که بچه های رشته 

کشاورزی می توانند به فعالیت آنجا بپردازند.
همسرتان شهید جبهه و جنگ هستند؟

ایش��ان با ش��هید کاوه و ش��هید بروجردی در منطقه غرب 
فعالیت داش��تند و االن هم قبرش��ان درست باالی سر مزار دکتر 
چمران اس��ت. آن قطعه ای که بچه ها جنوب شهید شدند. ایشان 
در لشکر 18 شهیدای کردستان فعالیت داشت و شهید شد. شهید 
صیاد تعریف می کرد می گفت ش��هید قمی بیش از صد عملیات 
درون مرزی و برون مرزی را رفت و یکبار دس��ت خالی برنگش��ت 
چون خودش با بچه های اطالع، عملیات می رفت، بعدش می رفت 
تا نتیجه نهایی را نمی گرفت رها نمی کرد. نمی گفت این کار مال 
این تیپ اس��ت یا این کار مال آنهاست و کار دیگر مال اینهاست 

صفر تا صد کار را انجام می داد تا به نتیجه برسد.
مساله دیگری را بیان کنم که روایتی داریم که می گوید اگر 
کسی زمینی داشته باشد و فقیر باشد خداوند توبیخش می کند. 
یک آقایی درپیش��وا هس��ت ک��ه دارای 1000 متر زمین اس��ت 
درخت ه��ای گردویی دراین باغ دارد که 3 بار گردو می دهند. که 
ع��الوه بر گردوها درا ین هزار متر درختان میوه مختلف کاش��ته 
اس��ت و در پایین باغ هم انواع صیفی ج��ات را هم می کارد یک 
حوضچه پرورش ماهی دارد، و زنبور عس��ل هم پرورش می دهد. 
یک درخت توت هم دارد که میهمانان از آن اس��تفاده می کنند. 
ولی ما این همه زمین های بدون اس��تفاده و لم یزرع مانده اند که 
خ��دا داده به ما و در کش��وری که همه چیز آن طال اس��ت ولی 

بهره نمی بریم. 
یک داس��تانی را من می خواندم که کس��ی از پدرش زمینی 
به ارث رس��یده بود. هر چه در آن زمین می کاشت رشد نمی کرد 
بج��ز مارهای س��می. یک روز با خودش فکر ک��رد که زن و بچه 
من گرسنه هستند و من هم که غیر از این دارایی دیگری ندارم 
س��م مار را گرفت و به انیس��توهای مختلف فرستاد و آنها جواب 
دادند که این نوع سم مار بهترین زهر است برای کارهای دارویی 
آن فرد از این پس ش��روع کرد به مار سمی پرورش دادن زندگی 
خ��ودش را بگذران��د. ما مار س��می فقط نداریم بلک��ه همه چیز 
داریم و مثلی هس��ت که می گویند یک نفر روی کوسه یا نهنگ 
می ایس��تد و قالب می اندازد که ماهی های کوچک صید کند. این 
همه منابع داریم و این همه فقیر که اگر درست از منابع استفاده 

کنیم می توانیم برای این فقرا کارهای مفیدی انجام دهیم.
خیلی ممنون، دست ش�ما درد نکند از وقتی که در اختیار ما 

قرار دادید.
 خیلی ممنون و متشکریم. 

 دانشگاه علوم قضایی 
و قضات کارآمد

حسن رحیمی

قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران

یک��ی از مجموعه های وابس��ته به دس��تگاه 
قضای��ی جمه��وری اس��المی و اصلی ترین بدنه 
علم��ی ق��وه قضاییه، دانش��گاهی اس��ت به نام 
دانش��گاه علوم قضای��ی و خدم��ات اداری. این 
دانش��گاه در س��ال 1361 ب��ا عنوان دانش��کده 
عل��وم قضایی و خدمات اداری ب��ه موجب ماده 
35 اصالح پاره ای از قوانین دادگس��تری مصوب 
س��ال 1356 به مظور رفع نیازهای دادگستری 
در زمینه های حقوقی، قضایی و اداری تاسیس و 
با همت و تالش ش��هید آیت اهلل دکتر بهشتی به 

طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
در سال 1389، »دانشکده« علوم قضایی و 
خدمات اداری به »دانشگاه« ارتقا یافت. دانشگاه 
علوم قضایی با هدف تامین نیروی انس��انی الزم 
برای قوه قضاییه به ویژه تربیت قضات تاس��یس 
ش��ده است. در این دانشگاه که 36 سالگی خود 
را پش��ت سر گذاش��ته، افراد پس از اتمام دوره 
تحصیل در مناصب قضایی پایین قرار می گیرند 

و به تدریج ارتقا پیدا می کنند. 
تفاوت دانشگاه علوم قضایی با سایر دانشگاه ها 
در این اس��ت که فارغ التحصیالن این دانشگاه به 
ص��ورت قطع��ی جذب ق��وه قضاییه می ش��وند. 
البت��ه این منافات��ی با اش��تغال فارغ التحصیالن 

دانشگاه های دیگر در قوه قضاییه ندارد.
دروس ارائه ش��ده در دانش��گاه علوم قضایی 
بیش از دروس ارائه ش��ده در دیگر دانشکده های 
حق��وق اس��ت. در این دانش��گاه تم��ام دروس 
رش��ته حقوق ارائه می ش��ود و دروس مهم تر در 
س��اعات بیش��تری ارائه می ش��ود. در کنار این 
م��وارد، دروس اختی��اری و برنامه ه��ای جانبی 
نیز در راس��تای تقویت بنیه علمی یا قضایی به 
دانشجویان ارائه می ش��ود. در واقع، دانشجویی 
که چهار سال در این دانشگاه تحصیل می کند، 
بیش از دانش��جویان دیگر دانشکده های حقوق، 
مطالبی را می آموزد. در این دانش��گاه همچنین 
دروس فقه��ی و مبانی حقوق اس��المی بیش از 

دانشگاه های دیگر تدریس می شود.

نمونه های خارجی دانشگاه علوم قضایی
مراکز مشابه دانشگاه علوم قضایی در ترکیه 
و بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد ولی 
لزوما همه آنها مدرک تحصیلی دانشگاهی ارائه 
نمی کنند وتنها به ارائه گواهی بس��نده می کنند 
و فارغ التحصیالن آنها بع��د از آموزش های یک 
تا دو س��اله وارد خدمت قضایی می شوند اما در 
دانش��گاه علوم قضایی، افراد مدرک دانش��گاهی 

اخذ می کنند.

جایگاه امروز دانشگاه علوم قضایی
در حال حاضر دانش��گاه علوم قضایی پس از 
ارتقا دارای سه دانش��کده »حقوق«، »پیشگیری 
از وق��وع ج��رم و اص��الح و تربی��ت« و »ثبت و 
مدیریت قضایی« اس��ت. در این دانشگاه بیش از 
شش هزار دانشجو طی دوره های مختلف جذب و 
فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون اکثریت آنها در 
کسوت قضا و در مشاغل دیگر نظیر استاد دانشگاه، 
نماینده مجلس، وکیل دادگس��تری، کارشناسان 
ارشد س��ازمان های وابسته به قوه قضاییه و مانند 
آن مشغول به انجام وظیفه هستند و به این ترتیب 
صرف نظ��ر از برخی مدیران قوه قضاییه، بیش از 
نیمی از جمعیت قضات کشور فارغ التحصیل این 
دانش��گاه هستند. عالوه بر این، در دانشکده علوم 
قضایی تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته های 
پلیس قضای��ی، خدمات اداری، ثب��ت، دوره های 
معادل علوم قضایی و دوره های کارشناسی ارشد 
حق��وق خصوص��ی و حقوق جزا و جرم شناس��ی 
آم��وزش تخصصی الزم را به پایان رس��انده و در 
قوه قضاییه یا مراکز دیگر مشغول به کار شده اند. 
گفتنی اس��ت که با توس��عه دانش��گاه، راه اندازی 
برنامه های درس��ی پس از اعم��ال اصالحات، در 

دستور کار دانشگاه قرار دارد.

دانشگاه علوم قضایی؛ اهمیت و ضرورت
مطابق اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، رئیس 
دانش��گاه بنا به پیش��نهاد و تایی��د وزارت علوم، 
تحقیقات و فن��اوری و با حکم رئیس قوه قضاییه 
به مدت سه سال منصوب می شود. اهمیت منصب 
قضا و رسیدگی صحیح و به هنگام پرونده ها نیازمند 
وجود یک نظام تربیتی صحیح برای دانش��جویان 
است تا قوه قضاییه شاهد یک سرانجام خوب برای 
پرونده ها باشد. البته قوه قضاییه طی سی و چند 
سال گذش��ته به جز این دانشگاه از دانشگاه های 
دیگر نیز دانش آموخت��ه حقوق پذیرفته و باز هم 
می پذیرد اما جمع کثیری از قضات، فارغ التحصیل 

دانشگاه علوم قضایی هستند.
روال کار و فعالی��ت دانش��کده عل��وم قضایی 
این اس��ت که با هدف تامین قاضی مورد نیاز قوه 
قضاییه از میان داوطلبان آزمون سراس��ری در دو 
مقطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد پیوسته در 
رشته علوم قضایی دانش��جوی بورسیه می پذیرد. 
همه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی، علوم تجربی و علوم انسانی با رعایت شرایط 
می توانند کد رش��ته مربوط به این دانش��گاه را در 
دفترچه انتخاب رش��ته آزمون سراس��ری انتخاب 
کنن��د. چنانچه دانش��جو تمایل به اتم��ام دوران 
تحصیل خود نداشته، قادر به انجام این کار نباشد یا 
شرایط الزم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته 
باشد، باید همه هزینه های تحصیل و مقرری های 

ماهانه دریافت شده را بازپرداخت کند.
ب��ورس تحصیلی دانش��گاه عل��وم قضایی و 
خدم��ات اداری امتیازاتی دارد ک��ه دریافت ابالغ 
کارآم��وزی قضایی در دوره تحصیلی و اش��تغال 

ب��ه کار قضایی پس از فراغت از تحصیل، دریافت 
مقرری ماهانه از زمان دریافت کارآموزی قضایی، 
احتساب س��نوات تحصیل در دانشگاه در سوابق 
خدمت، گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال 
در قوه قضاییه، برخورداری از خوابگاه، بیمه درمانی 
و خدمات رفاهی در طول دوره تحصیلی در حدود 

امکانات دانشگاه از جمله این امتیازات است.
داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی 
و خدم��ات اداری ب��ه ج��ز ثبت ن��ام در آزمون 
سراس��ری از طریق س��ایت س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور به هیچ گونه ثبت ن��ام دیگر یا 

تکمیل فرم یا مراجعه حضوری نیاز ندارند.

روند کنونی فعالیت دانشگاه علوم قضایی
با توجه به رسالت و اهداف تعریف شده برای 
دانشگاه علوم قضایی، بیش از سه دهه از فعالیت 
ای��ن مجموعه منحصراً به پ��رورش کادر قضایی 
قوه قضاییه در چارچوب رشته کارشناسی علوم 
قضایی اختصاص داش��ته است. هم اکنون نیز با 
وجود تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی، همچنان 
دانش��جویان بورس��یه که در رش��ته کارشناسی 
علوم قضای��ی تحصیل و خود را ب��رای ورود به 
خدمت قضایی آم��اده می کنند در کانون توجه 
برنامه های آموزشی و فرهنگی قرار دارند. به جز 
برنامه های خاص فرهنگ��ی، اخالقی و اعتقادی 
که با هدف تحکیم بنیان های فکری دانشجویان 
طراح��ی و اجرا می ش��ود، برنامه آموزش��ی این 
دانشجویان نیز تفاوت های مهمی با دیگر مراجع 

آموزشی عالی حقوق در ایران دارد.
به منظور بهبود بیش��تر روش ها و عملکردها 
در نح��وه کارآم��وزی، هم��کاری مطلوبی میان 
دانش��گاه عل��وم قضای��ی و معاون��ت آم��وزش و 
تحقیقات قوه قضاییه در جریان اس��ت که هدف 
نهای��ی آن افزایش بازده��ی آموزش های علمی 
دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانش��گاه است. با 
توجه به اهمی��ت منصب قضا، همواره برای ورود 
فارغ التحصیالن دانشگاه به دستگاه قضایی شرایط 
احراز صالحیت های علمی و آموزشی مطرح بوده 
و غالبا این امر به وسیله کسب حداقلی از معدل 
دوره کارشناسی کنترل شده است. در حال حاضر 
فارغ التحصیالن این دانشگاه برای ورود به خدمت 

قضایی باید حداقل معدل 17 را کسب کنند.
دانش��گاه علوم قضایی با پذیرش دانشجو در 
چهار مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری تخصصی در رشته های مختلف حقوق، 
تنها دانش��گاه تخصصی و جامع حقوق در سطح 
کش��ور است که به صورت حرفه ای و پیشرفته به 
آموزش دانش حقوق و رش��ته های مرتبط با آن 
می پردازد. اکنون حدود 1300 دانش��جو در این 
دانشگاه تحصیل می کنند. همچنین 170 نفر در 
این دانشگاه تدریس می کنند که از این تعداد 35 
نف��ر عضو هیات علمی و حدود 135 نفر اس��تاد 
مدعو هس��تند. 114 مدیر و کارمند، دانشگاه را 

مدیریت و اداره می کنند. 

یادداشت دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: امير 
رضا عسكرى حسينيه به وكالت از سعيد امانى نسب به نشانى فلكه اول گوهردشت خ قايم كه قايم 1 
پ 17 واحد يك – خوانده/ خواندگان:  فرشته بابايى زمانه فرزند به نشانى مجهول المكان - خواسته 
مطالبه وجه چك به ميزان هشتاد ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه و 
حق الوكاله وكيل- گردشــكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات 
قانونى قاضى شــورا بررســى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى اميررضا عســگرى حســينيه به وكالت از 
ســعيد امانى نسبت بطرفيت فرشــته بابايى زمانه به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت 
يك فقره چك به شماره 192070 مورخ 96/10/7 در عهده بانك كشاورزى شعبه 1470 سرآسياب 
بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى 
اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در 
يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته 
و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه دارد و با توجه بــه مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست 
و وقت رســيدگى از طريق نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر 
ابرا ذمه يا ادا دين ارائه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و 
مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله 
از ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 
مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به 
ماده 2قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ يك ميليون و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ 
صــدور چــك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر 

خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/29322
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760324009001301-1397/3/8 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى سيد محمدرضا وحدانيان ثانى فرزند سيد عين اله بشماره شناسنامه 125 
صادره از كهگيلويه به شــماره ملى 4251269160 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 165/68 
مترمربع پالك 18 فرعى از 3976 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى واقع در بخش دو بوشهر 
خريدارى از ورثه شــس مالك رســمى گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. م الف/474- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/6- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/4/21 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: ميالد 
ســاريخانى فرزند داود به نشــانى جاده شهريار ، كرج ابتداى هفت جوى نرسيده به خ ايرانيان دنياى 
الســتيك وكيلى – خوانده/ خواندگان:  مجهول المكان - خواســته مطالبه وجه چك به ميزان بيســت 
ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه - گردشكار: پس از وصول پرونده و 
با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم 
ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى ميالد 
ساريخانى بطرفيت يونس قاضى خانى به خواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال بابت يك فقره چك 
به شماره 984798 مورخ 94/5/10 در عهده بانك صادرات شعبه 1621 همدان بانضمام خسارات 
وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل 
اختــالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى ان شــورا ، نظــر به اينكه وجود اصل چــك در يد خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى 
از طريق نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين 
ارائه ننموده لهذا قاضى شــورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از 
هرگونــه ايراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيــار حاصله از ماده 9قانون 
شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 
519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون 
صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
يك ميليون و ســيصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور 
چــك لغايــت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل 
واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى 

شهرستان شهريار ميباشد م الف/29325
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:143/4/97- وقت رسيدگى: در روز شــنبه مورخ 97/5/13 ساعت 10/45 
صبح حوزه 4 ، خواهان: مريم مدعالى ، خوانده: حسن رضا آقاجانى ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. 

م الف/29324
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى مهدى پودينه با ارائه وكالتنامــه 33622-97/2/30 دفترخانه 42 زاهدان بوكالت از 
طرف وراث مرحوم حســين طباطبائى زار باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به 
گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 66 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يكباب 
منزل پالك 4894- اصلى به شــماره چاپى 375574 واقع در بخش يك بلوچســتان شهر زاهدان 
كوچه منشعبه از خيابان امير معزى ذيل ثبت 20393 صفحه 259 دفتر 114 به علت اسباب كشى 
مفقود گرديده و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين 
نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تاچنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال 
پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/4/6- م 

الف/762- شناسه 1296354
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
1- خانم شــاهدخت صفايى2- محمد رحيمى پور ســى سخت داراى شناســنامه شماره 9-1 
و 2-2948 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970120 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مريم رحيمى پور ســى سخت به شماره شناسنامه 
6880051626 در تاريــخ 1396/8/18 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد رحيمى پور سى سخت فرزند حسن ت ت 1340 ش 
ش 9 صادره از بوير احمد پدر متوفى 2- شاهدخت صفايى فرزند رهام ت ت 1353 ش ش 2948 
صادره از بويراحمد مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: عميد شــيروانى آرانى فرزند اصغرآقا ، مجهول المكان ،مشــخصات 
محكوم له: زهره جعفرى منش فرزند حســين به نشانى خ اميركبير ،كوچه مبل كارگر نوروز ششم 
منزل جعفرى ، به موجب راى شماره 966/96 تاريخ 96/11/11 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال به موجب دو فقره چك به شماره 
762612-96/4/16 و 762613-96/4/24 نزد بانك ملى بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
350/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد 
چك ها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان ، راى صادره 
غيابى اســت . تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد. هزينه نيم عشــر دولتى پرداخت گردد.  ماده 
34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم بى خاتون نصرتى داراى شناسنامه شماره 5979944869 به شرح دادخواستى به كالسه 
97-41 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شادروان همسر 
محمد به شناســنامه 7361 در تاريخ 1393/5/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 1- بى خاتــون نصرتى به ش ش 5799944869 
و ت ت 1361/6/2 صــادره از ح نيكشــهر همســر متوفى 2- نازى نصرتى بــه ش ش 440 ت ت 
133/4/6 صادره از ح نيكشهر مادر متوفى 3- حنانه نصرتى به ش ش 6990073731 و ت ت 
1385/2/14 صادره از ح نيكشهر دختر متوفى 4- اميرحسين نصرتى به ش ش 6990174171 
و ت ت 1393/5/14 صادره از ح فنوج پسر متوفى 5- متين نصرتى به ش ش 6990001100 
و ت ت 1380/4/13 صادره از ح فنوج پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5/10
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى حصر وراثت
خانم معصومه گليج ف نظرعلى به شرح درخواستى كه به شماره 97-261/ش ح2 اين شورا 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان نظرعلى گليج 
ف مهرعلى ش ش 261 صادره تنكابن ت ت 1340/5/5 در تاريخ 95/4/10 در شهرستان عباس 
آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به(7 نفر) :1-معصومه گليج 
ش م 2210184517 صــادره تنكابــن    2-ضياء الدين گليــج ش ش 723   3-فخر الدين گليج 
ش ش 18   4-نصرالديــن گليــج ش ش 4   5-كلثوم گليــج ش ش16   6-نورالدين گليج ش م 
2210004128 –فرزندان متوفى 7-ام ســلمه شــجاع شفيعى ش ش يك ف ستار والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

بانوی جهادی در گفت وگو با سیاست روز:

قدمدرراهاصالحجامعهومعیشتباکمکخداوندهمراهمیشود

گ���و قاسم غفوری - مائده شیرپور  و گفت و جوان  نمی شناسد،  زن  و  مرد  جهاد 
پیری در آن تغییر ایجاد نمی کند، قلبت که خدایی شود، 
مسیرت که جهادی باشد برای حضور در مسیر جهادی  ها 
و  اساس  همین  بر  کنند.  متوقفت  بهانه  با  نمی توانند 
بانوان  رفتن  استادیوم  سر  بر  بحث  که  روزهایی  در 
برای  که  روزهایی  این  در  آنهاست.  دوچرخه سواری  و 
و  نان  است  شده  زنان  حقوق  از  حمایت  ژست  خیلی ها 
آب. در روزهایی که رسیدیم به جشن گرفتن حق فوتبال 
دیدن مختلط! بانویی را یافتیم که در مسیر برطرف کردن 
از اردونشینان  بود و یکی  نیازهای جامعه قدم گذاشته 
ثابت اشتغال آفرینی بود. بد ندیدیم درباره کارهایش و 
با هم، همکالم شویم. بخوانید  انتخاب کرده  مسیری که 

ماحصل گفت وگوی سیاست روز را با بانوی جهادی:

نمای نزدیک


