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آگهى مزايده
آگهــى مزايده مال غير منقول(ســندرهنى) در اجراى آيين نامه اجراى مفاد اســناد 
رسمى و به موجب پرونده اجرايى كالسه 9200034 اجراى ثبت رامسرششدانگ پالك 
1005 فرعى مفروز و مجزى شــده از 514 فرعى از 20 اصلى از قريه مشــاءكاليه بخش 
5 رامســر به آدرس محور اصلى رامســر به تنكابن، منطقه كتالم، درياسرا، جنب پايگاه 
اورژانــس جــاده اى، ملكــى خانمها ميتــرا و مينا آقابزرگتــر و پروين دخــت نيلفروش با 
مشــخصات كلى ساختمان به شــرح ذيل: ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1000 
متــر مربع در مالكيــت خانم پروين دخت نيلفــروش به مقدار46/82 ســهم ذيل ثبت 
15186 دفتر جلد 63 و صفحه 371 و خانم مينا آقابزرگتر به مقدار58/13سهم ذيل 
ثبــت 15185 دفتر جلــد 63 و صفحه 369 و ميترا آقابزرگتر41/38 ســهم ذيل ثبت 
10817 دفتر جلد 43 و صفحه 114 مســبوق به ثبت اســت كه تمامت مورد ثبت برابر 
صورتمجلــس تفكيكــى 3844 مورخ92/7/1 بــه 17 واحدتفكيك كــه واحد اول تحت 
پالك 2069 فرعى به مســاحت167/03 متر مربع و واحد دوم تحت پالك 2070 فرعى 
بــه  پــالك 2071 فرعــى  تحــت  بــه مســاحت342/24 متــر مربــع و واحــد ســوم 
مساحت122/32 متر مربع و واحد چهارم تحت پالك 2072 فرعى به مساحت124/48 
متــر مربع و واحد پنجــم تحت پالك 2073 فرعى به مســاحت87/65 متر مربع و واحد 
ششــم تحت پالك 2074 فرعى به مســاحت88/07 متر مربع و واحد هفتم تحت پالك 
2075 فرعى به مســاحت124/28 متر مربع و واحد هشتم تحت پالك 2076 فرعى به 
مســاحت122/86 متر مربع و واحــد نهم تحت پالك 2077 فرعى به مســاحت88/29 
متــر مربع و واحد دهم تحت پــالك 2078 فرعى به مســاحت94/24 متر مربع و واحد 
يازدهم تحت پالك 2079 فرعى به مســاحت124/38 متر مربع و واحد دوازدهم تحت 
پالك 2080 فرعى به مســاحت125/22 متر مربع و واحد ســيزدهم تحت پالك 2081 
فرعــى به مســاحت93/18 متــر مربع و واحــد چهاردهــم تحت پــالك 2082 فرعى به 
بــه  فرعــى   2083 پــالك  تحــت  پانزدهــم  واحــد  و  مربــع  متــر  مســاحت94/02 
بــه  مســاحت205/04 متــر مربــع و واحــد شــانزدهم تحــت پــالك 2084 فرعــى 
مساحت202/8 متر مربع و واحد هفدهم تحت پالك 3087 فرعى به مساحت122/11 
متــر مربع تفكيــك گرديده كــه تمامت برابــر اســناد رهنــى 214068-86/9/22 و 
215497-87/6/23 و 215649-87/7/22 و 217078-88/6/4 و 218944-

91/8/18تنظيمى دفترخانه 68 تهران به نفع بانك ســامان شــعبه آفريقا مى باشد ودر 
بازداشــت نمى باشــد حدود اربعه به شرح ذيل ميباشد: شــماالً به طول23/30 متر به 
حريــم جاده 45 مترى شهســوار به رامســر شــرقاً به طــول 56 متر به خيابــان 8 مترى 
احداثى جنوباً اول به طول 14 متر پى اشتراكى به قطعه 4 تفكيكى دوم به طول13/80 
متر پى اشتراكى با قطعه 3 تفكيكى غرباً اول بطور منكسربه طول 15 متر مرز اشتراكى 
با قطعه 511 تفكيكى ســابق دوم شمالى بطول1/40 متر مرزيست براه سوم بطول 45 
متــر مرزيســت براه مرقوم و حقوق ارتفاقى: حق عبــور مجاورين فاقد راه عبور از مورد 
ثبــت گواهــى اســت.طبق گــزارش مــورخ1396/11/2 هيــأت كارشناســان رســمى 
دادگســترى، مطابق مدارك ارائه شــده مجتمع مذكور داراى پروانه ســاخت به شــماره 
بصــورت  زميــن  زيــر  طبقــه  شــامل  طبقــه   7 در  مــورخ1382/12/10   5178
پاركينگ،ســرايدارى،راه پلــه و طبقه همكف بصورت تجارى با نيــم طبقه و راه پله هاى 
دسترســى در دو طــرف و طبقــات فوقانى همگــى مســكونى و داراى پايان كار شــماره 
15117مورخ1390/12/11 با زير بناى3187/36 مترمربع دريك واحد تجارى و يك 
واحد ادارى و 15ســوئيت تفريحى مى¬باشــد.كه تماميت مورد ثبت برابر صورتمجلس 
تفكيكى شــماره 3844 مورخ1392/7/1 به 17 واحد تفكيك با مساحت فضاى مشاعى 
شــامل محوطه مشاعى در زير زمين اول به مساحت12/57 متر مربع - راه پله وراهرو 
در همكف به مســاحت18/81 متر مربع -رمپ به مساحت21/30 مترمربع -راه پله و 
آسانســور مشــاعى64/06در همكف و زير زميــن اول و نيم طبقه همكــف -راهرو در 
همكــف22/70 متر مربــع - داكت وراهرو داالن در زير زميــن اول204/87 مترمربع 
ســرايدارى در طبقه زير زمين به مســاحت31/25مترمربع البى در طبقه همكف و نيم 
طبقه همكف به مساحت كل98/05 مترمربع مى¬باشد كه مجموع 17 واحد فوق¬الذكر 
جمعــاً به مبلــغ 37,500,000,000 ريال معادل ســه ميليارد وهفتصــدو پنجاه ميليون 
تومان ارزيابى شــده است. مشــخصات هر آپارتمان به تفكيك: 1- يك باب واحد ادارى 
قطعــه اول تفكيكــى تحت پالك 2069 فرعى به مســاحت167/03 متــر مربع با انبارى 
قطعــه اول به مســاحت6/84متر مربع و پاركينــگ قطعه اول به مســاحت12/50 متر 
هــردو واقع در طبقــه زيرزمين اول بلــوك 2 طبق گزارش مــورخ1396/11/2 هيأت 
كارشناســان رسمى دادگســترى به مبلغ2,000,000,000 ريال معادل دويست ميليون 
تومان ارزيابى شــده اســت. 2- يــك باب واحد تجــارى قطعه دوم تفكيكــى تحت پالك 
2070 فرعى به مســاحت342/24 متر مربع با انبارى قطعه دوم به مساحت3/52 متر 
مربع و پاركينگ قطعه دوم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقع در طبقه زيرزمين 
اول بلوك 2 و بالكن تجارى منضم قطعه 2 تفكيكى به مســاحت185/59 متر مربع واقع 
در نيم طبقه همكف بلوك 2 طبق گزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناسان رسمى 
دادگســترى به مبلــغ 8,000,000,000 ريال معادل هشــتصد ميليــون تومان ارزيابى 
شــده اســت. 3- يكدســتگاه آپارتمان قطعه ســوم تفكيكى تحت پالك 2071 فرعى به 
مســاحت122/32 متر مربع ضلع شــمالغربى طبقه اول بلوك 2 با انبارى قطعه سوم به 
مســاحت3/65 متر مربع و پاركينگ قطعه ســوم به مســاحت12/50 متــر مربع هردو 
واقــع در طبقــه زيرزميــن اول بلــوك 2 طبــق گــزارش مــورخ 1396/11/2 هيــأت 
كارشناســان رســمى دادگســترى به مبلغ 1,500,000,000 ريال معادل يكصد و پنجاه 
ميليون تومان ارزيابى شــده است. 4- يكدســتگاه آپارتمان قطعه چهارم تفكيكى تحت 
پالك 2072 فرعى به مساحت124/48 متر مربع ضلع شمالشرقى طبقه اول بلوك 2 با 
انبــارى قطعــه چهــارم بــه مســاحت5/19 متــر مربــع و پاركينــگ قطعــه چهــارم بــه 
مســاحت12/50 متــر مربع هــردو واقع در طبقــه زيرزمين اول بلــوك 2 طبق گزارش 
مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رسمى دادگســترى به مبلغ 1,550,000,000 
ريــال معــادل يكصد و پنجاه و پنج ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 5- يكدســتگاه 
آپارتمــان قطعه پنجــم تفكيكى تحت پــالك 2073 فرعى به مســاحت87/65 متر مربع 
ضلع جنوبشــرقى طبقه اول بلوك 2 با انبارى قطعه پنجم به مســاحت5/55 متر مربع و 
پاركينــگ قطعه پنجم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقــع در طبقه زيرزمين اول 
بلوك 2 طبق گزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رسمى دادگسترى به مبلغ 
1,150,000,000 ريال معادل يكصد و پانزده ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 6- 
يكدســتگاه آپارتمان قطعه ششــم تفكيكى تحت پالك 2074 فرعى به مساحت88/07 
متر مربع ضلع جنوبغربى طبقه اول بلوك 2 با انبارى قطعه ششــم به مســاحت5/33متر 
مربــع و پاركينــگ قطعه ششــم بــه مســاحت12/50 متر مربع هــردو واقــع در طبقه 
زيرزميــن اول بلــوك 2 طبق گــزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رســمى 
دادگســترى به مبلــغ 1,150,000,000 ريــال معادل يكصــد و پانزده ميليــون تومان 
ارزيابى شــده اســت. 7- يكدســتگاه آپارتمان قطعه هفتم تفكيكــى تحت پالك 2075 
فرعى به مســاحت124/28 متر مربع ضلع شــمالغربى طبقه دوم بلوك 2 با انبارى قطعه 
هفتم به مســاحت8/26 متر مربع و پاركينگ قطعه هفتم به مســاحت12/50 متر مربع 
هــردو واقــع در طبقه زيرزمين اول بلــوك 2 طبق گزارش مــورخ 1396/11/2 هيأت 
كارشناســان رســمى دادگســترى به مبلغ 1,500,000,000 ريال معادل يكصد و پنجاه 

ميليون تومان ارزيابى شــده است. 8- يكدســتگاه آپارتمان قطعه هشتم تفكيكى تحت 
پالك 2076 فرعى به مســاحت122/86 متر مربع ضلع شمالشــرقى طبقه دوم بلوك 2 
بــا انبــارى قطعــه هشــتم به مســاحت9/31 متــر مربــع و پاركينــگ قطعه هشــتم به 
مســاحت12/50 متــر مربع هــردو واقع در طبقــه زيرزمين اول بلــوك 2 طبق گزارش 
مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رسمى دادگســترى به مبلغ 1,500,000,000 
ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 9- يكدستگاه آپارتمان 
قطعــه نهــم تفكيكــى تحــت پــالك 2077 فرعى بــه مســاحت88/29 متر مربــع ضلع 
جنوبشرقى طبقه دوم بلوك 2 با انبارى قطعه نهم به مساحت6/66 متر مربع و پاركينگ 
قطعه نهم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقع در طبقه زيرزمين اول بلوك 2 طبق 
مبلــغ  بــه  دادگســترى  رســمى  كارشناســان  هيــأت  مــورخ 1396/11/2  گــزارش 
1,300,000,000 ريال معادل يكصد و ســى ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 10- 
يكدســتگاه آپارتمان قطعه دهــم تفكيكى تحت پالك 2078 فرعى به مســاحت94/24 
متر مربع ضلع جنوبغربى طبقه دوم بلوك 2 با انبارى قطعه دهم به مساحت63/59 متر 
مربع و پاركينگ قطعه دهم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقع در طبقه زيرزمين 
اول بلوك 2 طبق گزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رسمى دادگسترى به 
مبلــغ 1,350,000,000 ريــال معادل يكصد و ســى و پنج ميليون تومان ارزيابى شــده 
اســت. 11- يكدســتگاه آپارتمان قطعه يازدهــم تفكيكى تحت پــالك 2079 فرعى به 
مســاحت124/38 متر مربع ضلع شــمالغربى طبقه سوم بلوك 2 با انبارى قطعه يازدهم 
به مســاحت 5/85 متر مربــع و پاركينگ قطعــه يازدهم به مســاحت12/49 متر مربع 
هــردو واقــع در طبقه زيرزمين اول بلــوك 2 طبق گزارش مــورخ 1396/11/2 هيأت 
كارشناســان رسمى دادگســترى به مبلغ 1,850,000,000 ريال معادل يكصد و هشتاد 
و پنج ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 12- يكدســتگاه آپارتمــان قطعه دوازدهم 
تفكيكى تحت پالك 2080 فرعى به مســاحت125/22 متر مربع ضلع شمالشرقى طبقه 
ســوم بلوك 2 بــا انبارى قطعه دوازدهم به مســاحت6/84 متر مربــع و پاركينگ قطعه 
دوازدهم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقع در طبقه زيرزمين اول بلوك 2 طبق 
مبلــغ  بــه  دادگســترى  رســمى  كارشناســان  هيــأت  مــورخ 1396/11/2  گــزارش 
1,900,000,000 ريــال معادل يكصد و نود ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 13- 
يكدستگاه آپارتمان قطعه سيزدهم تفكيكى تحت پالك 2081 فرعى به مساحت93/18 
متر مربع ضلع جنوبشرقى طبقه سوم بلوك 2 با انبارى قطعه سيزدهمبه مساحت6/84 
متر مربع و پاركينگ قطعه ســيزدهم به مســاحت12/50 متر مربع هردو واقع در طبقه 
زيرزميــن اول بلــوك 2 طبق گــزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناســان رســمى 
دادگســترى به مبلغ 1,450,000,000 ريال معادل يكصــد و چهل و پنج ميليون تومان 
ارزيابى شــده اســت. 14- يكدســتگاه آپارتمان قطعــه چهاردهم تفكيكــى تحت پالك 
2082 فرعــى به مســاحت94/02 متر مربع ضلــع جنوبغربى طبقه ســوم بلوك 2 طبق 
مبلــغ  بــه  دادگســترى  رســمى  كارشناســان  هيــأت  مــورخ 1396/11/2  گــزارش 
1,500,000,000 ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى شــده اســت. 15- 
بــه  فرعــى   2083 پــالك  تحــت  تفكيكــى  پانزدهــم  قطعــه  آپارتمــان  يكدســتگاه 
مســاحت205/04 متــر مربــع ضلعغربــى طبقــه چهــارم بلــوك 2طبــق گــزارش مورخ 
1396/11/2 هيأت كارشناســان رســمى دادگســترى به مبلغ 3,600,000,000 ريال 
معادل ســيصد و شــصت ميليون تومان ارزيابى شده اســت. 16- يكدستگاه آپارتمان 
قطعه شــانزدهم تفكيكى تحت پالك 2084 فرعى به مســاحت202/80 متر مربع ضلع 
شــرقى طبقه چهارم بلوك 2 طبق گزارش مورخ 1396/11/2 هيأت كارشناسان رسمى 
دادگســترى بــه مبلــغ 3,700,000,000 ريال معادل ســيصد و هفتاد ميليــون تومان 
ارزيابى شــده است. 17- يكدستگاه آپارتمان قطعه هفدهم تفكيكى تحت پالك 3087 
فرعــى بــه مســاحت122/11 متــر مربــع طبقــه پنجم بلــوك 2 طبــق گــزارش مورخ 
1396/11/2هيأت كارشناســان رســمى دادگســترى به مبلغ 2,500,000,000 ريال 
معادل دويست و پنجاه ميليون تومان ارزيابى شده است. همگى آپارتمانها جهت وصول 
طلب بانك و حقوق دولتى در تاريخ1397/6/11 روز يكشــنبه ســاعت 9 صبح الى 12 
در محل اجراى ثبت رامســر به آدرس رامســر، بلوار شــهيد رزاقى، اداره ثبت اسناد و 
امالك رامســر، طبقه دوم به نفع بانك ســامان شعبه آفريقا به مزايده گذاشته مى شود.
مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پشنهادى از طرف خريداريا خريدران 
فروختــه خواهد شــد. فروش بــه صورت نقدى اســت و بدهى¬هاى احتمالــى از قبيل 
ماليــات و عوارض شــهردارى، آب، برق و گاز كه مشــخص نشــده و ديگــر هزينه¬هاى 
قانونى به عهده برنده مزايده خواهد بود. و تنظيم ســند انتقال اجرايى موكول به ارائه 
مفاصاحساب شهردارى و دارايى و غيره مى¬باشد.چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل 
رســمى غيرمترقبه گردد، روز ادارى بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان زمان و مكان 
برگــزار خواهد شــد.وبموجب نامــه شــماره96/1700/2880-1396/11/16 ملك 

مربوطه تا پايان آذر 1397 بيمه مى¬باشد. تاريخ انتشار97/5/13 . م/الف
اسفنديار نورى شيرازى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى رامسر

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى فتح اله گودرزى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4568 مورخ 
97/5/3 دفتر اسناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت 4/947 دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك (1،2941/2941) اصلى واقع در بخش يك بروجرد ذيل ثبت 6046 
صفحه 105 دفتر 54 به ســند شــماره 349359 بنام مشــاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است و بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 
120 آئيــن نامــه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به 
نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس 
از نشــر آگهى بمدت 10 روز به اين اداره تســليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت 
قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: خيابان 

بهار كوچه پيكان 33 پالك 17 . تاريخ انتشار 97/5/13
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
بدينوســيله آقاى على مرادزهى فرزند دادرحيم به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه 
به امضا شــهود و به گواهى دفترخانه 47 فنوج ســيار نيكشــهر رســيده مدعى اســت كه سند 
مالكيت ششــدانگ يك باب مغازه بمســاحت 46/55 مترمربع پالك 97 فرعى از 338- اصلى 
واقع در روســتاى كوچينك شهر نيكشــهر جزء قطعه دو بخش 13 بلوچستان مورد ثبت 6581 
صفحه 275 دفتر جلد 50 بشــماره مسلسل چاپى (062820 سرى الف/32) كه بنامش صادر 
و تســليم گرديده بعلت اســباب كشى مفقود شــده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى پالك 
مذكور را از اين اداره نموده است لهذا مراتب در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه 
اجرائى قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به 
ملك مزبور و يا وجود ســند مالكيت مذكور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى طى مدت 
10 روز اعتــراض كتبى خود را بانضمام اصل ســند مالكيت مدت قانونى مذكور و عدم وصول 
اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود نسبت به صدور 

سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/68- تاريخ انتشار 97/5/13 شنبه
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالك 401 فرعى از 97- اصلى واقع در بخش دو سيستان 
قريه جهانتيغ مورد تقاضا ورثه فريدون ســرايانى و غيرو كه تاكنون به عمل نيامده اســت لذا بر حسب تقاضاى 
كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شــنبه 97/6/10 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع 
مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رسانند 
در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهار 
مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى 
تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع 
ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و 

رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/5/13- م الف/810
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعــه زمين مزروعى پالك 609 فرعــى از 5- اصلى واقع در بخش 5 
سيستان قريه قلعه نو مورد تقاضا ملك ناروئى فرزند حيدر و غيرو كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب 
تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز دوشنبه 97/6/12 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله 
به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شــده در محل حضور به هم رســانند 
در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهار 
مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى 
تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع 
ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و 

رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/5/13- م الف/802
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا جنگى نژاد (وكالتا/ اصالتا) – فرزند حســين احدى از مالكين مشــاعى پالك 1634/55- 
اصلــى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 6013 ز مــورخ 97/4/9 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق 
و حقوقــى در ايــن ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 
97/5/20 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/6039
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى مهدى اســعدى زاده (وكالتا/ اصالتا) – فرزند عباس احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/702/- 
اصلــى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 6898 ز مــورخ 97/4/21 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و 
حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/797
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حســن اربابــى (وكالتا/ اصالتا) – فرزنــد فقير احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/804- اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 7351 ز مورخ 97/4/27 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيــل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و 
حقوقــى در ايــن ملك دارند و يا تمايل بــه افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 
97/6/3 در ايــن اداره و يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/812
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى -- (وكالتا/ اصالتا) غالمحســين پردلــى  فرزند امير احدى از مالكين مشــاعى پالك 638 الى 
640- اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 7268 ز مورخ 97/4/26 
طبــق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويــش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه 
مورخــه 97/5/27 در ايــن اداره و يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا بــا حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1397/5/13- م الف/805
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانم مهديه ســبزعلى ( اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشــاعى پالك 1465- اصلى 
واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 7258 ز مورخ 97/4/26 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيــل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و 
حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/801
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى على خانى ( اصالتا) – فرزند حســين احدى از مالكين مشــاعى پالك 991 فرعى از يك- اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 7237 ز مورخ 97/4/26 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيــل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و 
حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/799
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانــم پورانداخت نخعــى (وكالتا/ اصالتــا) – فرزند محمد احــدى از مالكين مشــاعى پالك 
1134/1- اصلــى واقــع در بخــش يك سيســتان شهرســتان زابــل طبق درخواســت شــماره 7350 ز مورخ 
97/4/27 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك 
مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين 
مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 
8 صبح روز شنبه مورخه 97/6/3 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و 
نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/5/13- م الف/813
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى كريم كوهكن (وكالتا/ اصالتا) – فرزند موســى احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/717- اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 6966 ز مورخ -/-/97 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيــل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و 
حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/13- م الف/789
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى ابراهيم قائمى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند حســن احدى از مالكين مشــاعى پالك 354 فرعى از 
يك- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره - ز مورخ -/-/97 طبق وكالتنامه 
شــماره 18511-1396/7/23 دفترخانه شــماره 941 تهران تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از 
پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين 
مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 
صبح روز شــنبه مورخه 97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و 
نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/5/13- م الف/779
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى بهرام على قائمى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 1154 فرعى از 
يك- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 7101 ز مورخ 97/4/24 طبق 
وكالتنامه شــماره 16180-1395/2/8 دفترخانه شماره 941 تهران تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش 
را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و 
در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با 
حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/13- م الف/778
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى ابراهيم قائمى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند حســن احدى از مالكين مشــاعى پالك 1154 فرعى از 
يك- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 7102 ز مورخ 97/4/24 طبق 
وكالتنامه شماره 18511-1396/7/23 دفترخانه شماره 941 تهران تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش 
را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و 
در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با 
حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/13- م الف/777
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانم مهرنگار پور زنجانــى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمرضا احدى از مالكين مشــاعى پالك 
218 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 7119 ز مورخ 
97/4/24 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره .... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك 
مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين 
مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 
صبح روز شــنبه مورخه 97/5/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و 
نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/5/13- م الف/773
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رامین مددلو

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

در زمینه ی مش��روعیت و حقانیت حکومت  اس��امی، بسیار س��خن گفته ش��ده است. دست بـه نقد
بنیادهای نظری چنین حکومتی به طرق مختلف عقانی، فقهی، 
کامی و حتی فلس��فی، بیان ش��ده و در تعریف نظام جمهوری 
اس��امی به عن��وان یک��ی از مصادیق حکومت اس��امی در عصر 
حاضر نیز ادله ی فراوانی ذکر ش��ده است. اما اگر پس از استقرار 
یک حکومت اس��امی مانند جمهوری اس��امی ایران، این نظام 
نتواند کارآمدی خود را در عرصه ی عمل، یعنی اداره ی جامعه با 
انجام کارویژه های یک دولت، به اثبات رس��اند، باز هم می توان از 

آن به عنوان حکومت مطلوب الهی یاد کرد؟
 

نسبت مشروعیت و مقبولیت
در ادبی��ات دین��ی، اینکه یک حکومت مش��روع اس��ت، به 
معنای ساخت و چارچوب س��ازی آن براساس مبانی دینی است. 
آی��ا می توان گف��ت از جمله مبانی دینی یک حکومت مش��روع، 
مقبولیت آن حکومت نیز هست؟ با بیان برخی از حدود می توان 

پاسخ »آری« به این پرسش داد.
حد نخست تعیین آن، کسی است که باید حکومت مورد قبول 
وی باش��د. حکومت دین��ی باید مقبول مردم دین م��دار در همه ی 
کارویژه های یک دولت )مانند کارویژه ی چارچوب س��ازی( به همراه 
مقبولیت نزد مردم غیردین مدار در کارویژه های عمومی دولت )ایجاد 
امنی��ت به همراه خدمات عمومی دولت در اداره، توس��عه و افزایش 
س��طح زندگی در جامعه( باش��د. حد دوم چرای��ی وجود ضرورت 
مقبولیت مردم، در مفهوم مش��روعیت است. مش��روعیت عاوه بر 
جمله ی ابتدایی این پاراگراف، معنای عمقی نیز دارد. مشروعیت را 

می توان رضایت خداوند از یک حکومت دینی تعریف نمود.
اینکه یک حکومت مشروع است، یعنی اینکه آن حکومت برمبنای 
خواس��ت خداوند ایجاد شده است. خواست خداوند در امر حکومت، 
ایجاد حکومتی است ابتدا براساس معیارهایی که بیان فرموده و سپس 
حرکت صحیح آن حکومت جهت دستیابی به اهدافی که ذکر نموده 
است. هدف غایی یک حکومت دینی نیز ساخت یک جامعه ی دینی 
اس��ت؛ جامعه ای که نیازهای عقانی و دنیایی مردم را نیز رفع کند. 
اگر این س��ه مسئله )ساخت، شیوه ی حرکت و هدف( یک حکومت 
مطابق با خواس��ت الهی باشد، خداوند از آن راضی خواهد بود؛ یعنی 

آن حکومت مورد قبول خداوند خواهد بود.
در دوره ی غیبت، که دسترسی مستقیم به حضرت معصوم)ع( 
امکان پذیر نیست، دریافت میزان مقبولیت الهی در عرصه ی نظر، 
مل��زم ب��ه رجوع به متون مق��دس )احادیث و ق��رآن کریم( و در 
عرص��ه ی عمل، ملزم به فه��م میزان انطباق کارهای انجام ش��ده 
ب��ا متون مقدس اس��ت. چگونه این فهم ممکن اس��ت؟ از جمله 
راه های چنی��ن فهمی، توجه به می��زان مقبولیت حکومت دینی 
در ن��گاه مردم دین مدار در درجه ی نخس��ت و مردم غیردین مدار 
در درجه ی دوم است؛ چراکه چنین نگاهی بیانگر میزان موفقیت 
دین در عرصه ی عملی اداره ی جامعه اس��ت. البته الزمه ی امکان 
چنین رجوعی، نگاه منطقی و عقانی مردم است، نه نگاه مغرضانه 

که موضوع مورد بحث این متن نیست.
بنابراین در بیانی خاصه، می توان گفت بخش��ی از مقبولیت 
الهی )مش��روعیت( یک حکومت دینی در گرو مقبولیت مردمی 
آن حکومت نیز هس��ت. اگر چنین نظری را نپذیریم، نمی توان از 

این مسئله چشم پوشی کرد که اگر یک حکومت دینی مقبولیت 
نداشته باشد، در عرصه ی عمل نیز امکان اجرا نخواهد داشت.

 
نسبت مقبولیت و کارآمدی

چه چیزی موجب مقبولیت یک حکومت نزد مردم می ش��ود؟ 
کارآمدی واژه ای است که بیان این موجبیت را برعهده گرفته است. 
در تعریف این واژه، س��ه امر مدنظر است: شایستگی مسئولین در 
انجام مسئولیتی که برعهده گرفته اند، انجام بهینه ی کارویژه های 
دولت )روش دس��تیابی به هدف غای��ی حکومت( و رضایت مندی 
نس��بی مردم. مجموع این س��ه امر، موجب نگاه مردم به حکومت 
به عن��وان یک حکوم��ت کارآمد می ش��ود. باید به ای��ن امر توجه 
نم��ود که ممکن اس��ت حکومتی خود را بس��یار کارآمد بداند، اما 
نگاه حکومت به خود )به بیان دقیق تر، نگاه مس��ئولین به عملکرد 
خود(، معیار کارآمدی نیست، بلکه نگاه مردم به حکومت )به بیان 

دقیق تر، نگاه مردم به عملکرد مسئولین(، معیار کارآمدی است.
نس��بت بنیاده��ای نظ��ری حکومت دین��ی و کارآمدی یک 
حکومت دینی مش��خص، نسبت نظر به عمل است. نسبت اسام 
و مس��لمانی است. ممکن است یک حکومت در بنیادهای نظری 
خود، بسیار مس��تحکم و در عمل ناکارآمد باشد. با اینکه مشکل 
این ناکارآم��دی در بنیادهای نظری آن نظام نیس��ت و می توان 
آن را در ش��یوه ی عملکرد مسئولین جست وجو کرد، اما در دید 
عام��ه ی مردم، ناکارآمدی به نقص یا حتی اش��تباه در بنیادهای 

نظری یک حکومت، ارجاع داده خواهد شد.

شاخصه های کارآمدی
نب��ود چه چیزهایی در یک نظام دینی موجب ناکارآمدی آن 
خواهد شد؟ چه اموری اگر در ساخت یک حکومت به خصوص از 
نوع دینی نباش��ند، به یک چالش بدل خواهند شد؟ در جمات 
باال، تا حدودی از کنار این مس��ئله گذر ش��د، اما پاس��خ به این 
پرس��ش، نگاهی دقیق تر می طلبد. این نگاه دقیق تر موجب طرح 
پرسش��ی دیگر نیز می ش��ود. براس��اس چه ش��اخصه هایی مردم 
دین مدار، یک نظام دینی را کارآمد تشخیص می دهند؟ برخی از 

شاخصه ها می تواند موارد ذیل باشد.
1- عدالت

عدال��ت در ادبیات دینی ش��یعه، جایگاه رفیع��ی دارد. این 
واژه محور بس��یاری از نظریات شیعی است. با این حال، تاکنون 
تعری��ف کاربردی از این واژه، کمتر صورت پذیرفته اس��ت. هنوز 
در عرص��ه ی عمل، عدالت به برابری معنا می ش��ود و در زمینه ی 
عدالت اجتماعی، از نظریات سوسیالیستی پیروی می  گردد. ما در 
نظام جمهوری اس��امی ایران، با چالش و مشکل جدی ابهام در 

مفهوم عدالت روبه رو هستیم.
این ابهام، سبب شکاف بین نظام اسامی و مردم خواهد شد؛ 
چراکه وحدت مفهومی میان آن ها حاصل نشده و تشتت افکار در 
باب عدالت رخ خواهد داد. چنین تش��تتی، هم شکاف بین نظام 
اسامی و مردم را ایجاد و عمیق می نماید و هم میان خود مردم، 
شکاف ایجاد می کند. اتخاذ سیاس��ت های شبه سوسیالیستی در 

ی��ک زمان و رویک��رد عدالت توزیعی در زمان��ی دیگر، همچنین 
تلقی های لیبرالیس��تی از عدالت در دوره ای، نش��ان دهنده ی این 
تش��تت مفهومی اس��ت. مراجعه ی دوباره به ادبیات غنی دینی و 
سعی در استخراج متناسب با زمان و مکان مفاهیم از آن به همراه 

اعتماد به این ادبیات، راهکار مقابله با چنین چالشی است.
2- شایسته ساالری

ش��اخصه ی شایسته س��االری بر انتخاب مسئول و مدیر طبق 
توانایی ها و قابلیت ها تأکید دارد. رفتار نمودن طبق این ش��اخصه، 
در نظر سلبی، به معنا عدم رفتار قبیله ای و عدم بازی با نقش های 
حکومت��ی جهت ماندگاری در قدرت اس��ت. نمی توان قدرت را با 
گروه ها بدون در نظر گرفتن شایس��تگی های افراد تقسیم نمود و 
ادعای شایسته ساالری هم داشت. متأسفانه گزینش سیاسی به جای 
شایسته س��االری در انتخاب مسئولین، در کش��ور رو به گسترش 
اس��ت. بیش از آنکه توانایی افراد در نظر گرفته ش��ود، وابس��تگی 
گروهی آن ها در نظر گرفته می شود. چنین چالشی به انجام نیافتن 
صحیح امور، برنامه ریزی های مقطعی و متضاد و افزایش ندانم کاری 
مس��ئوالن خواهد انجامید. این چالش آنجا بیشتر به چشم می آید 

که وابستگی سیاسی حتی مانع نظارت بر کار مسئوالن شود.
3- نظارت

اگر مردم مطمئن از نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران باشند، 
به معنای آن اس��ت که آن��ان مطمئن از بروز حداقلی فس��اد در 
سیستم اداری اند. نظارت بر عملکرد، باید به گونه ای باشد که شیب 
نظام سیاسی کشور به سمت سخت تر شدن بروز فساد در سیستم 
اداری رود، نه پنهان شدن هرچه بیشتر فساد موجود. ممکن است 
مصداق فس��اد رخ داده را بتوان پنهان ک��رد، اما نمی توان تأثیرات 
آن را نیز پنهان داش��ت. نظارت به معنای خواس��ت نظام سیاسی 
مبنی بر پاک بودن سیستم است و عدم نظارت، معنای عکس آن. 
ابهام در قوانین، وجود قوانین متضاد، عدم امکان نظارت عمومی، 
وابستگی متقابل دستگاه ناظر و مورد نظارت، وابستگی سیاسی و 
گروهی ناظر و مورد نظارت به همراه بوروکراسی پیچیده که امکان 
نظارت دقیق را س��لب می کند، دالی��ل وجود چالش عدم نظارت 

صحیح بر کار مسئوالن در نظام جمهوری اسامی است.
4- امانت داری

اگ��ر نظارت، راهکار درمان فس��اد اس��ت، راهکار پیش��گیری 
از بروز فس��اد نیز توجه به اصل امانت داری در انتخاب مس��ئوالن 
اس��ت. مسئول باید مسئولیت خود را یک امانت بداند، نه یک حق 
شخصی. امانت داری ذیل مفهوم تعهد جای می گیرد. دعوای تعهد 
و تخصص، سه دهه است که کشور ما را فراگرفته و در هر دوره ای، 
به یکی از آن دو بیش��تر بها داده ش��ده است. اما باید توجه داشت 
هیچ ی��ک از این دو به نتیجه ی مطلوب ختم نخواهد ش��د. این دو 

الزم و ملزوم یکدیگرند. نباید آن دو را از هم تجزیه نمود.
5- حاکمیت قانون

در پژوهش��ی که چند س��ال پیش صورت پذیرفت، بسیاری 
از م��ردم نمی دانس��تند که باألخره جهت پیش ب��ردن امور خود 
در دس��تگاه اداری کش��ور، پارتی بازی کنند یا نه. نگارنده موارد 
دیگری نیز به ای��ن پژوهش می افزاید. م��ردم نمی دانند باألخره 

رش��وه بدهند ی��ا نه، قان��ون را دور بزنن��د یا ن��ه، معرفی نامه و 
توصیه نامه بیابند یا نه و...

این امر زنگ هشداری اس��ت. قانون باید جدی گرفته شود. 
آن گاه می ت��وان از مردم انتظاِر جدی گرفتن قانون را داش��ت که 
خود نظام سیاس��ی آن را جدی بگیرد، نه اینکه دس��تگاه مجری 
قان��ون نیز در مقام تطبیق آن ب��ا حقانیت برآید و فرد مجری در 
مقام تفسیر خاص آن. تفسیری که به تغییر قانون نیز می انجامد. 
متأس��فانه در کشور، قانون از س��وی متولیان قانون جدی گرفته 
نمی ش��ود. هرگاه این جدی نگرفتن، رنگ دعواهای سیاس��ی به 
خ��ود می گیرد، از رس��انه های جمعی به آن انتقاد می ش��ود، اما 
مس��ئله مهم ت��ر از دعواهای سیاس��ی اس��ت. دور زدن قانون در 

سیستم اداری کشور نهادینه شده و حتی توجیه می شود.
6- ساده زیستی مسئوالن

حضرت ام��ام خمینی )ره( می فرمایند: »آن روزی که دولت 
م��ا توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز اس��ت که باید فاتحه ی دولت 
و مل��ت را بخوانی��م. آن روزی ک��ه رئیس جمه��ور از آن خ��وی 
کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است 
که انحطاط برای خود و برای کس��انی که با او تماس دارند، پیدا 
می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند و از 
این خوی ارزنده ی کوخ نش��ینی بیرون بروند، آن روز است که ما 
برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.« )صحیفه ی امام خمینی، ج 

17، سخنرانی در تاریخ 1 فروردین 1362(
ساده زیستی مسئوالن برخاسته از ادبیات اسامی است. با این 
حال، در بس��یاری از حکومت های غیردینی نیز رعایت می شود. 
حض��رت امیر)ع( دلیل این رعایت را چنین می دانند: »بر رهبران 
حق اس��ت که در خوراک و پوش��اک، همانند ضعیف ترین مردم 
رفتار کنند، از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند، 
برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن رهبران، در آنچه هستند، از خدا 
راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان، شکر و تواضعشان بیشتر 

شود.« )نهج السعاده فی مستدرک نهج الباغه، ج 2، ص 49(
پس دلیل ساده زیس��تی مس��ئوالن، رضایت من��دی مردم از 
زندگی خویش اس��ت. مس��ئوالن یک جامعه در شیوه ی زندگی، 
الگوی آن جامعه اند. اگر مس��ئوالن زندگی تجماتی و مصرفی را 
درپیش بگیرند، نمی توانند مردم را از تجمل و مصرف گرایی نهی 
کنن��د. نمی توانند بر رعایت تأمین نیازهای ضروری جامعه تأکید 
ورزند؛ چراکه خودش��ان نیازهای غیرضروری خود را بر نیازهای 
ض��روری جامعه ترجیح داده اند و مردم هم از عمل آن ها بیش��تر 
تأثیر می پذیرند تا از سخن آن ها. این امر موجب سقوط اقتصادی 
آن جامعه خواهد ش��د. کمتر مسئولی را اکنون می توان یافت که 

در ایران اسامی، به نصیحت حضرت امیر)ع( گوش فرادهد.
پ��س از دوران س��ازندگی، همان طور ک��ه رئیس جمهور وقت 
تأیید کردند، مانور تجمل در کشور، به خصوص در میان مسئوالن، 
آغاز ش��د. بدتر آنکه رطب خورده خ��ود منع رطب می کند. برخی 
مس��ئولین که خود باید الگوی ساده زیس��تی باش��ند، راه زندگی 
اش��رافی را پیش گرفته  و از مردم می خواهند راه ساده زیس��تی و 
قناعت را پیشه کنند. چالش اشرافی گری، پایه های اقتصادی کشور 
را تهدید می کند، اما این دسته از مسئولین در این مورد خاص، به 
منافع شخصی و اندوختن ثروت فکر می کنند، نه به چالشی که از 

ناحیه ی عملکرد آنان می تواند انقاب اسامی را تهدید کند.
7- برنامه ریزی

وظیفه ی دولت تنها اداره ی امور روزمره نیس��ت. دولت جهت 
رس��یدن به هدف غایی، باید برنامه ریزی نماید. ش��رایط موجود را 
واقع گرایانه بسنجد، برنامه ای قابل اجرا و نیز قابل سنجیدن طراحی 
نماید و همچنین به تاش برای حل مش��کات کنونی اکتفا نکند، 
بلک��ه امکان بروز مش��کات را از بین ببرد. به بی��ان دیگر، قدرت 
پیش بینی را دارا باشد. هنوز پس از گذشت سی وپنج سال از انقاب 
اسامی، کشور با برنامه های تقلیدی اداره می شود. دانشگاه ها تنها 
قادر به ارائه ی برنامه های تقلیدی اند. حوزه های علمیه نیز متأسفانه 
یا در ارتباط با جامعه جهت ارائه ی برنامه های کان، اما کاربردی در 

اقتصاد، سیاست، مدیریت و... نیستند یا الگویی ارائه نمی دهند.
سبک اداره ی خاص نظام جمهوری اسامی، که در اوایل انقاب 
اس��امی و نیز دوران دفاع مق��دس تجربه گردید، در همان دوران 
نیز مدفون شد. الگوی مدیریت اسامی خاص ایران اسامی باید با 
توجه به چنین تجربیات گران بهایی ایجاد شود و نبود آن، چالشی 

است که زمین گیر شدن کل سیستم را هدف گرفته است.
8- پاسخگویی

پاس��خگو بودن یعنی اینکه مسئولین، س��مت و جایگاه خود 
را ی��ک امانت می دانند و پش��ت اقدامات انج��ام داده و برنامه های 
طراحی ش��ده ی خود، یک اس��تدالل منطقی دارند. پاسخگو بودن 
یک دولت، موجب افزایش نفوذ آن و قانون آن میان مردم می شود؛ 
چراکه مردم به دولت و قوانین دولت اعتماد می کنند، زیرا با وجود 
پاس��خگو بودن دولت، به وجود اس��تدالل منطقی پشت اقدامات 

دولت مطمئن خواهند بود. این اطمینان، اعتمادآور است.
9- کاستن از بوروکراسی

بوروکراس��ی امری الزم در اداره ی جوامع پیچیده ی امروزی 
اس��ت. اما افزایش آن از ح��د ضرورت، موجب کندی اجرای امور 
خواهد ش��د. مس��ائل جامعه منتظر نتیجه ی خروجی از دستگاه 
اداری نخواهن��د ماند. کن��دی اجرای امور، گاهی اوقات س��بب 
تبدیل مس��ائل به مشکات می ش��ود. هرچقدر بر مشکات یک 
جامع��ه افزوده ش��ود و راهکارهای خروجی از نظام سیاس��ی به 
س��بب کندی در اجرا قادر به حل آن ها نباش��ند، کارآمدی نظام 

سیاسی در نظر مردم کاهش می یابد.
 

فرجام سخن
در بحث کارآمدی، باید به ش��رایط توجه داش��ت. نباید یک 
نظام سیاس��ی را که دارای موانع بس��یار بین الملل��ی، تاریخی و 
جامعه شناختی است، با یک حالت ایده آل مقایسه نمود. از سوی 
دیگر نی��ز نمی توان از مردم انتظار داش��ت که ب��دون آگاهی از 
اقدامات نظام سیاسی، از آن حمایت کنند و آن را کارا تشخیص 
دهند. اطاع رسانی دولت ها، اطاع رسانی صحیح و نه اغراق آمیز، 

ایجادکننده ی این آگاهی است.  برهان

بررسی ضرورت کارآمدی در ساختار نظام سیاسی؛

در تکاپوی کارآمدی


