
گفتـمان4 شنبه  27 مرداد 1397  شماره 4818 

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760301024000722 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
شــهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ديانى فرزند ناصر بشــماره شناسنامه 
2732 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 134/67 
مترمربــع پــالك 3466 فرعى از 120 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 172 فرعى از اصلى 
مذكور واقع در قريه حســين آباد شــهررى دهســتان غاربخش 12 تهران خريدارى از مالكين 
رســمى عصمت خورســندى و ذبيح اله مهدوى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/5/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/11 - م الف/2841
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهى ابالغ احضار متهم روح اله متولى
شــاكى شــبكه بهداشــت دماوند شــكايتى بــه طرفيت خوانــده آقــاى روح الــه متولى با 
موضــوع تخلــف از معاينات شــغلى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982211600076 شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند 
تعييــن كه با عنايــت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترســى به متهم و در اجراى 
مــاده 174 ق آ د ك مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم 

جهت دفاع از اتهام در شعبه حاضر گردد.  م الف/601
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

متن آگهى 
تجديدنظر خواه آقاى / خانم محبوبه شمســى دادخواســت تجديدنظــر خواهى به طرفيت 
تجديدنظر خوانده آقاى ســيد مهدى كاظمى ســيانكى نســبت به دادنامه شــماره 970098 در 
پرونده كالسه 960182 شعبه دوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظــر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
انتشــار  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در 
غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد. م الف/600
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى سعيد شفيقى فرزند تيمور
شــاكى آقاى بهزاد رمضانى شكايتى عليه متهم آقاى سعيد شفيعى مبنى بر توهين و ايراد 
صدمه بدنى عمدى با قمه به شــاكى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982211900780 شــعبه 102 دادگاه كيفــرى دو شهرســتان دماونــد (102 جزايى 
ســابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/7/8 ساعت 12/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 قانون آيين دادرســى و كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و در 
خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  آگهى مى گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/591
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى 
بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710092210700021 و شــماره 
دادنامــه مربوطــه 9409972210701360 محكوم عليه محكوم آقاى ابراهيم اســفنديارى 
فرزند اصغر به پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
يك ميليون و پانصد و سى هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق محكوم له و خسارت تاخير تاديه با توجه به نرخ شاخص بانك مركزى از تاريخ 92/6/24 
و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت صندوق دولت محكوم گرديده است. لذا مفاد 
اجرائيــه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده از قانون اجراى احكام مدنى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/592
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى ولى پروانى فرزند
شــاكى آقاى ســيد حميــد ميربابا شــكايتى عليه آقاى ولــى پروانى مبنى بــر ايراد صدمه 
بدنى عمدى و تخريب عمدى خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
970506-9609982211800173-970018 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان 
دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/7/7 ساعت 09/00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان 
بــودن متهــم و درآن مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار  آگهى مى گردد تا متهم 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/593
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى رضا عــرب نخعى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند ملك احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1/702- اصلى- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 
8586 ز مورخ 97/5/14 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... 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 اسناد رسمى 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 ســاعت 8 
صبح روز .... مورخه 97/7/2 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: 1397/5/27- م الف/947
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
 آقاى / خانم محمد اسماعيل ، فاطمه ، مجيد ، كاظم همگى مسعودنيا و عباسعلى ، فاطمه ، 
مرضيه ، محمد تقى ، محمدعلى ، مجتبى ، طيبه ، صديقه ، راضيه ، محمود ، رقيه ، فائزه ، محمد 
تقــى ، ثريــا ، محمدرضــا ، رقيه ، مصطفى ، نجمه ، منصوره ، مرضيــه ، مجتبى ، مرتضى ، فائزه ، 
على ، صديقه ، محسن ، رقيه ، على ، فاطمه ، محمد على ، مصطفى ، طيبه ، محسن ، هادى ، نجمه 
، مصطفــى ، فائــزه ، مهين ، منصــوره ، مهدى ، فائقه ، مرتضى ، مهدى همگــى جارالهى و اعظم ، 

منوچهر ، مهين همگى علمى و مجهول المكان 
خواهان آقاى / خانم محمد جعفر اخبارى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم محمد 
اســماعيل ، فاطمه ، مجيد ، كاظم همگى مســعودنيا و عباســعلى ، فاطمه ، مرضيه ، محمد تقى ، 
محمدعلى ، مجتبى ، طيبه ، صديقه ، راضيه ، محمود ، رقيه ، فائزه ، محمد تقى ، ثريا ، محمدرضا 
، رقيه ، مصطفى ، نجمه ، منصوره ، مرضيه ، مجتبى ، مرتضى ، فائزه ، على ، صديقه ، محســن ، 
رقيه ، على ، فاطمه ، محمد على ، مصطفى ، طيبه ، محسن ، هادى ، نجمه ، مصطفى ، فائزه ، مهين 
، منصوره ، مهدى ، فائقه ، مرتضى ، مهدى همگى جارالهى و اعظم ، منوچهر ، مهين همگى علمى 
و مجهول المكان به خواسته ابطال سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9409982210300522 شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/27 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد . م الف/594
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم على اكبر ، جان جان ، سبزعلى 
همگى عباسى و حسن ، فاطمه ، بهرام ، على همگى عليمردانى و محمد جعفرى

خواهــان آقاى / خانم رقيه عليمردانى دادخواســتى به طرفيــت خوانده  آقاى / خانم على 
اكبــر ، جان جان ، ســبزعلى همگى عباســى و حســن ، فاطمه ، بهرام ، على همگــى عليمردانى و 
محمد جعفرى به خواســته الزام به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 970318 شــعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/7 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانــى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد . م الف/596
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم فروزان ، مجيد ، مژده ، محمد 
همگى عربعلى دوستى و خديجه نادرى

خواهان آقاى / خانم مصطفى طهماسب كاظمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم 
فروزان ، مجيد ، مژده ، محمد همگى عربعلى دوستى و خديجه نادرى به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300179 
شــعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/2 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى 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 . م الف/595
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760301024000738 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
شــهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رحيم مقرب رازليقى فرزند طومار بشــماره 
شناســنامه 3414 صادره از ســراب در ششــدانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى در آن به 
مساحت 86/72 مترمربع پالك 1108 فرعى از 115 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى 
مذكــور واقع در بخش 12 تهران خريدارى از مالك رســمى آقاى حميد ســلطانى محرز 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 متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظــرف مدت يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبــت اول: 97/5/27- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

97/6/11 - م الف/2847
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:330/10/97- وقت رسيدگى: در روز 14 ماه 7 سال 97 ساعت 15/30 ، 
خواهان: على اصغر طلوعى دامن خانى با وكالت اشرف فكور ، خوانده: خديجه پاكروح ، خواسته: 
اعســار– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهمرســاند چنانچه بعداً ابالغى بوســيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/39521
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 10 شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:440/6/97- وقت رسيدگى: در روز چهارشــنبه مورخ 97/7/4 ساعت 
9/15 حوزه 6 ، خواهان: شــركت تعاونى روســتايى انقالب شــهريار ، خوانده: ربابه قاســمى ، 
حســين آهنگرى ، خواســته: مطالبه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ 

نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/39523
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: محرمعلى نوروز به نشــانى شــهريار فردوســيه 14 مترى ك 
گلرنگ پ 28 ، مشــخصات محكوم عليه: رضا عبدالرضائــى مجهول المكان  ، محكوم به: 
بموجب دادنامه شــماره 664 مورخ 95/10/6 شــوراى حل اختالف شهريار حوزه 4 كه 
وفق دادنامه شــماره همان مرجع شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده اســت محكوم 
عليه به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ ســه ميليون و 
پانصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/6/3 
لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
جمهورى اسالمى ايران محكوم ميگردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/25323
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: محرمعلى نوروز به نشــانى شــهريار فردوســيه 14 مترى ك 
گلرنگ پ 28 ، مشــخصات محكوم عليه: رضا عبدالرضائــى مجهول المكان  ، محكوم به: 
بموجب دادنامه شــماره 665 مورخ 95/10/6 شــوراى حل اختالف شهريار حوزه 4 كه 
وفق دادنامه شــماره همان مرجع شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده اســت محكوم 
عليــه بــه پرداخت مبلغ يكصد و هشــتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ ســه 
ميليون و دويســت و ســى هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريــخ 95/6/3 لغايــت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشــر دولتى در 
حق صندوق دولت جمهورى اســالمى ايــران محكوم ميگردد. محكوم عليه مكلف اســت 
از تاريــخ ابــالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آن را بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/25324
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:276/4/97- وقت رســيدگى: در روز دوشــنبه مــورخ 97/7/9 
ســاعت 16/30 حــوزه 4 ، خواهــان: شــهربانو احمــدى بوكالت از غالمعلــى فرخى پور ، 
خوانده: هادى زند ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى 
تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه 
و بــه تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/25209
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:443/6/97- وقت رســيدگى: در روز چهارشــنبه مورخ 97/7/4 
ســاعت 10 حوزه 6 ، خواهان: شــركت تعاونى روستايى انقالب شــهريار ، خوانده: ربابه 
قاســمى ، حســين آهنگرى ، خواسته: مطالبه– خواهان دادخواســتى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى 
تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه 
و بــه تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/39520
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:442/6/97- وقت رســيدگى: 97/7/4 روز چهارشــنبه ســاعت 
10:15 حــوزه 6 ، خواهــان: شــركت تعاونى روســتايى انقالب شــهريار ، خوانده: زينب 
كاظمى ، فريبا امينى ، خواســته: مطالبه وجه– خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى 
تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه 
و بــه تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/39522
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
شــماره پرونده:338/4/95- شماره دادنامه:577-95/8/19- مرجع رسيدگى: 
حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: محرمعلى نوروز 
فرزند خان كورن به نشــانى شهريار فردوســيه چهارده مترى ك گلرنگ پ 28 واحد 2 ، 
خوانده/ خواندگان: رضا عبدالرضايى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه 
ســفته به ميزان دويســت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرســى خســارات تاخير و 
تاديه ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات 
قانونى ، قاضى شــورا بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شــرح 
ذيــل مبادرت به صــدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى محرمعلى 
نوروز بطرفيت رضا عبدالرضايى به خواســته مطالبه مبلغ دويســت ميليون ريال بابت – 
فقره ســفته به شــماره خزانه دار كل 914212-94/8/30 و 95/8/30-914213 
به انضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه 
نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى آن شورا ، 
نظــر به اينكه وجود اصل ســفته هــا در يد خواهان ، حكايت از اســتقرار دين به ميزان 
خواســته و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجويــز از ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه 
كثيراالنتشــار ابالغ گرديده و ضمن مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه 
ايــراد و خدشــه دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء ديــن ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى 
شــورا با اســتصحاب بقاى دين ، دعــوى مطروحه را محمــول به صحت تلقــى و با اختيار 
حاصلــه از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختــالف مصوب 94/8/10 ، مســتنداً به مواد 
198و519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم 
بــه محكوميــت خوانده / به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ سه ميليون و پانصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ 95/6/3 لغايــت وصول آن را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/25321
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
شــماره پرونده:339/4/95- شماره دادنامه:578-95/8/19- مرجع رسيدگى: 
حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: محرمعلى نوروز 
- خان كورن به نشــانى فردوســيه چهارده مترى ك گلرنگ پ 28 ، خوانده/ خواندگان: 
رضــا عبدالرضايــى به نشــانى مجهول المــكان ، خواســته: مطالبه وجه ســفته به ميزان 
دويســت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرســى و خسارات تاخير و تاديه ، گردشكار: 
پــس از وصول پرونــده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى ، قاضى 
شــورا بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شــرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى محرمعلى نوروز بطرفيت رضا 
عبدالرضايى به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال بابت دو فقره سفته به شماره 
خزانه دار كل 0178760 و 914210 به انضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال 
تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و 
اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا ، نظر به اينكه وجود اصل سفته ها در يد خواهان 
، حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از 
طريق نشــر آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده و ضمن مصون ماندن دعوى و 
مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه 
و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين ، دعوى مطروحه را محمول به 
صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 
، مســتنداً به مواد 198و519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده / به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ ســه ميليون و پانصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/6/3 لغايت وصول آن را صادر و اعالم مى دارد راى 
صــادره غيابــى و ظــرف 20 روز قابل واخواهــى در همين حوزه و ســپس ظرف 20 روز 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان شــهريار مى باشد. م 

الف/25320
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
شماره پرونده:105/4/97- شماره دادنامه:360-97/4/13 - مرجع رسيدگى: 
حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: محرمعلى نوروز 
فرزند خان گورن به نشــانى فردوسيه چهارده مترى ك گلرنگ پ 28 واحد 2 ، خوانده/ 
خواندگان: حســين هاشمى فرزند به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه سفته 
بــه ميزان يكصد و بيســت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرســى خســارات تاخير و 
تاديه ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات 
قانونى ، قاضى شــورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى محرمعلى نوروز 
بطرفيت حســين هاشمى به خواســته مطالبه مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال بابت يك 
فقره ســفته به شــماره خزانه دار كل 469656-95/6/20 به ميزان يكصد و بيست 
ميليون ريال به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده 
و مالحظه نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حــل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى 
آن شــورا ، نظــر به اينكه وجود اصل ســفته در يــد خواهان ، حكايت از اســتقرار دين 
به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجويز از ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رســيدگى از طريق نشر آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشــار ابــالغ گرديده و ضمن مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان 
از هرگونــه ايراد و خدشــه دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء ديــن ارائه و اقامه ننموده 
لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين ، دعوى مطروحه را محمــول به صحت تلقى و 
با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 ، مســتنداً به 
مواد 198و519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
حكــم به محكوميت خوانده / به پرداخت مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ يك ميليون و پانصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت 
تاخيــر تاديــه از تاريخ دادخواســت 97/2/8 لغايت وصول آن در حــق خواهان صادر و 
اعــالم مى دارد را صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و ســپس 
ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان شهريار 

مى باشد. م الف/35322
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
شــماره پرونده:340/4/95- شماره دادنامه:579-95/8/19- مرجع رسيدگى: 
حــوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرســتان شــهريار ، خواهان/ خواهان هــا: محرمعلى 
نوروز فرزند خان كورن به نشــانى فردوســيه چهارده متــرى ك گلرنگ پ 20 واحد 2 ، 
خوانده/ خواندگان: رضا عبدالرضايى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه 
سفته به ميزان يكصد ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى خسارات تاخير و تاديه ، 
گردشــكار: 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 محرمعلى نوروزى بطرفيت 
رضا عبدالرضايى به خواســته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت يك فقره ســفته به 
شــماره خزانه دار كل 178763 مــورخ 94/8/30 به انضمام خســارات وارده با توجه 
به عرضحال تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى آن شورا ، نظر به اينكه وجود اصل سفته در يد 
خواهان ، حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهــان و بــه تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت 
رســيدگى از طريق نشــر آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديــده و ضمن مصون 
ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا 
اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با استصحاب بقاى دين ، دعوى مطروحه 
را محمــول بــه صحت تلقى و بــا اختيار حاصله از مــاده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف 
مصوب 94/8/10 ، مســتنداً به مواد 198و519 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاه 
هــاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده / به پرداخت مبلغ يكصد 
ميليــون ريــال بابت اصل خواســته و مبلغ يك ميليون و هفتصد ونــود هزار ريال بابت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/6/3 لغايت وصول آن را صادر و 
اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان شهريار 

مى باشد. م الف/25319
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

روند تحوالت کش��ور در گردن��ه ای تاریخی  قرار گرفته اس��ت که از ای��ن لحاظ به دلیل نقشــــه راه
تکمیل تحریم های دش��من و س��وءمدیریت داخل��ی با همیاری 
تروریس��ت های اقتصادی در کنار ش��بکه ی نفوذی های امنّیتی و 
آش��وبگر داخلی در حال ایجاد موج��ی برای نارضایتی عمومی از 
نظام اس��امی و سیس��تم اداره ی کش��ور هس��تند. در حالی که 
مدیران ناکارآمد س��وء تدبیر و عدم پیش بینی ش��رایط از س��وی 
خود را به وجود فش��ارهای اقتصادی خارج��ی مربوط می کنند، 
رهبر معظم انقاب با درایت در حال سامان دهی و طراحی کان 
اقتصاد کش��ور اس��ت. طراحی و تدبیری که اگر مطابق آن رفتار 

می شد هرگز کشور در وضعّیت کنونی قرار نداشت.
 در تحلیل اقدامات رهبر معظم انقاب در مشکات اقتصادی 

اخیر باید چند نکته مورد توجه قرار بگیرد:
مطابق اصل 110 قانون اساس��ی بخش��ی از وظایف رهبری 

موارد ذیل می باشد:
 تعیین سیاس��ت های کلی نظام جمهوری اس��امی ایران 

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
 نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

 حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
 حل معضات نظام که از طرق عادی قابل حل نیس��ت، از 

طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق این حوزه ی ورود رهبر معظم انقاب در مسائل اقتصادی 
و مثل آن باید در چارچوب سیاست های کان و راهبردهای اصلی 
باشد تا قوای س��ه گانه با کار بستن توصیه ها و سیاست ها به رشد 
کش��ور و رفع موانع اقدام نمایند. در همین راستا در شرایط تنش 
اقتصادی اخیر که بر اثر سوء مدیریت برخی و فرصت طلبی عده ای 

دیگر به وجود آمده است، معظم له به دو امر مهم اقدام فرمودند:
 

1- تصمیم سازی در عرصه  اقتصادی:
حضرت آیت اهلل خامنه ای با درک صحیح ش��رایط و دغدغه ی 
حل مشکات بر زمین مانده و تاش دشمن برای وارد آوردن فشار 
در سه حوزه ی فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی که با هدف 
اختال در دس��تگاه محاسباتی مردم و مسئوالن صورت می گیرد، 
اقدام به تشکیل »ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی« نمودند. اعتقاد 
رهب��ر معظم انقاب به تش��کیل چنین مرک��زی می تواند موجب 
ایجاد عزم در روحیه ی اعضای این س��تاد و نفی وجود بن بست در 
کش��ور شده و کسانی را که مرتباً س��عی در القای یأس و ناامیدی 
به بدنه ی اجرایی کش��ور دارند را ناامید کند. ایش��ان پیش از این و 
در راس��تای آمادگی ذهنی مدیران برای نقش آفرینی در این جنگ 
اقتصادی می فرمایند: »دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت 
خزان��ه داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه م��ا به جای وزارت دف��اع، وزارت 
خزانه داری آن ها اس��ت، به ش��کل فّعال هم مشغولند... من عرض 
می کنم اینجا هم بایست س��تاد مقابله ی با شرارِت این دشمن در 
مجموعه ی اقتصادی تش��کیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی 
کند، باید به صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی 

دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.«
ام��ام خامنه ای با تعیین تی��م اقتصادی دولت به عنوان س��تاد 
فرماندهی جنگ اقتصادی و شخص رئیس جمهور به عنوان فرماندهی 
این ستاد، از ضرورت راه اندازی »شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه 
قوه« به محوریّت رئیس جمهور س��خن می گویند. ایشان در راستای 
بس��یج عمومی تمام امکانات کش��ور در راس��تای غلبه بر مشکات 
اقتصادی در اولّین جلسه ی این شورا خطاب به اعضاء تأکید می کنند 

که »اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات 
مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می گیرد و ایشان نیز به 
عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می کنند.«

ایش��ان با در نظر گرفتن نیاز اقتصاد کش��ور به درمان فوری 
درپیام خ��ود به رئیس جمهور پس از ایج��اد هماهنگی میان قوا 
برای تمهید امور اقتصادی کش��ور می فرمایند: »هرجا مصوبه ای 
در این ش��ورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده 

و کارها را سریع تر آغاز کنند.«
در همین راستا با افزایش نرخ ارز و به وجود آمدن تنش در 
ب��ازار برخی اقام، رهبر معظم انق��اب هیئت دولت را به حضور 
فراخوانده و نکات مهمی را به ایش��ان گوشزد می نمایند. اجمالی 

از راهکارهای معظم له در ذیل می آید:
 لزوم تهّیه نقشه راه اقتصاِد با ثبات

نتیجه: احس��اس ثبات و آرامش م��ردم و فعاالن اقتصادی و 
کمک ایشان به دولت

 تقویت بخش خصوصی
 اش��راف و اعم��ال قدرت دول��ت بر مب��ادالت مالی برای 

جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی
 جلوگیری از تخلّفات آش��کار در اس��تفاده از ارز دولتی به 

وسیله سامانه ها و مقررات قانونی
 جدی گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی

 اقدام بهنگام و عاج واقعه قبل از وقوع
 حرف زدن رودرروی مس��ئوالن با مردم و بیان ش��رایط، 

اقدامات مسئولین و تبیین نقشه دشمن
 موفقّیت قطعی دولت در تفّوق بر مشکات و ناکام نمودن 

توطئه های آمریکا به شرط انجام اقدامات الزم
ایش��ان در همی��ن جلس��ه مس��ئولیت اول مبارزه با فس��اد 
اقتص��ادی را به عهده ی دولت می دانند و در طی یک دس��تور به 
رئیس جمهور، از ایش��ان می خواهند که روند مبارزه با فساد را به 
مردم اطاع رس��انی نمایند: » وقتی کسی تخلف می کند برخورد 
قاطع کنید... در همین ش��رکت های صوری ای که درست کردند 
و آمدند به عن��وان اینها ارز گرفتند، دس��تگاه امنیتی باید دنبال 
کند، فعال باش��د، این ها را شناسایی کند، برخورد کند با اینها... 
برخ��ورد جدی بکنید. مردم اس��تقبال می کنن��د از این برخورد. 
آقای رئیس جمهور راجع به وارد کردن خودرو، یک دستور خوبی 

دادند که بسیار خوب است. آقای دکتر روحانی! هرچه می توانید 
از این کارها بکنید؛ این مردم را واقعاً خوش��حال می کند و کمک 
می کند به پیش��رفت کش��ور... واقعاً با فس��اد مبارزه بشود... باید 
برخ��ورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگویی��م... برخورد قانونی 
قوی رضایت بخش بکنیم، بعد همین را به اطاع مردم برس��انیم، 

بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ این خوب است؛ این درست است.«
بنابراین تعیین خط و مش��ی ها و سیاس��ت گذاری های کان 
و حتی میان مدت از س��وی رهبر معظم انقاب به درس��تی و در 
کمال دقت صورت گرفته اس��ت. بدیهی اس��ت که اجرای چنین 
تصمیماتی در حوزه ی وظایف س��تاد جنگ اقتصادی و ش��ورای 

عالی هماهنگی سه قوه و بدنه ی اجرایی آن ها است.
 

2- تصمیم سازی در حوزه  برخورد قضایی با فساد اقتصادی
آیت اهلل خامنه ای برای زنده نگه داش��تن روح امید و پیشرفت 
در مقابل کس��انی که قص��د القای یأس و ناامیدی در کش��ور را 
دارند به قاطعّیت ادعای فس��اد سیس��تمی و فراگیر را رد کرده و 
می فرمایند: »برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت می کنند 
که گویا همه نظام فاس��د است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر 
می کنند در حالی که این گونه نیست و ما در کشور، مدیران پاک 
دست و مؤمن فراوانی داریم و این گونه سخن گفتن، ظلم به این 
افراد و ظلم به نظام اسامی است.« از منظر رهبری نظام اسامی، 
فساد در جمهوری اسامی هرگز سیستماتیک به معنای غوطه ور 
بودن همه ی بخش های نظام در فس��اد نیست. ادله ی این نگاه با 
اندک تأملی به دست می آید. اوالً وجود دستگاه های ساختارمند 
و ارگان ه��ای اطاعاتی و امنّیتی برای مبارزه با فس��اد در همه ی 

بخش ها یکی از این دالیل اس��ت. اگر نظام اس��امی دارای فساد 
سیس��تمی هدفمن��د ب��ود هرگز به ایج��اد چنین س��ازمان های 

متعددی برای مبارزه با فساد اقدام نمی کرد.
ثانیاً اکثریت قریب به اتّفاق فس��ادها در ساختار اداری کشور 
توّسط همین نهادهای مسئول اطاع رسانی شده است و هیچ گاه 
از س��وی افراد و اشخاص خارج از سیس��تم، فسادی افشاء نشده 
اس��ت. نکته ی قاب��ل توّجه اینکه افزایش فس��اد کشف ش��ده در 
س��ال های اخیر نسبت به گذشته حکایت از موفقیت ارکان نظام 
در مب��ارزه با مفس��دین دارد. ثالثاً کارنامه ی مبارزه با فس��اد در 
س��ازمان و اداره ی جمهوری اسامی کارنامه ی پررونقی است. از 
محاکمه و مجازات مفس��دین اقتص��ادی مطرحی چون خداداد، 
جزایری، کرباسچی، مه آفرید خسروی و... تا محاکمه ی معاونان 
رئیس جمهور و اقدام اخیر در بازداش��ت و دس��تگیری در حدود 
100 مدیر دولتی هرچند حکایت از وجود فس��اد در کشور دارد، 

اّما نشان دهنده ی مبارزه ی راهبردی سیستم با فساد است.
همین نگرش س��بب می ش��ود تا در اتفاقات اخیر معظم له با 
صدور فرمان برخورد با متخلفان بازار ارز و س��ّکه در هر سطحی 
در پاسخ به مرقومه ی رئیس قوه ی قضاییه در باب برخورد شفاف 
و علنی با متخلّفان دستور رسیدگی دقیق و سریع دادند و با تمام 
پیشنهادات ریاست قوه موافقت فرمودند. ایشان علت علنی بودن 
چنی��ن نامه هایی را این گونه بیان می فرماین��د: »بیاِن علنی این 
موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع 

و بدون ماحظه با مفسد است.«
همچنین سابقه ی رهبر معظم انقاب اسامی در مبارزه با فساد 
اقتصاد س��ابقه ای طوالنی است. ایش��ان در روزهای ابتدایی رهبری 
مس��ئله ی فس��اد اقتصادی را مهم ترین گزینه برای دستگاه قضایی 
عنوان کرده و می فرمایند: »اآلن مثاً در جامعه، فساد و ارتشاء و جرائم 
ضّدانقابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این ها وجود دارد. 
در میان این موارد، کدام از همه مهم تر است؟ من خیال می کنم اگر 
بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله ی فسادهای مالی و اخاقی و 
ارتشاء و تزویر و امثال اینها، چیزهایی است که بخصوص از مردم سلب 

امنیت می کند و واقعاً در رتبه های باال قرار می گیرند.«
 ای��ن مهم یک دهه بعد در فرمان هش��ت م��اده ای معظم له 
به اوج خود رس��یده و اصرار ایش��ان در برخورد با فساد اقتصادی 
منجر به تش��کیل »ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی« می شود. در 
بند هفتم این دستور و حکم از جانب معظم له چنین آورده شده 
اس��ت: »در امر مبارزه با فس��اد نباید هیچ تبعیضی دیده ش��ود. 
هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص 
یا نهادی نمی تواند با عذر انتس��اب به این جانب یا دیگر مسئوالن 

کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد.«
همچنین رهبر انقاب اس��امی در تذکری به وزیر اطاعات 
که گفته بود نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز)تند( ش��ود، بلکه 
باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آن ها جلوگیری کرد. فرموده 
بودن��د این اظه��ارات هم به ضرر وزارت اطاع��ات و هم به ضرر 
اقتصاد ملّی اس��ت. رهبر معظم انقاب مبارزه با فس��اد را مبارزه 
با ازدهای هفت س��ری قلم��داد کردند که پس از آغاز آن جیغ و 

دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود.
مطابق آنچه از س��یره ی مدیریت��ی رهبر معظم انقاب دیده 
می ش��ود، هدای��ت کان جامعه در عین حمای��ت کامل از قوای 
کش��ور برای افزایش بهره وری و کارآمدی آن ها و اعتقاد کامل به 
عدم وجود بن بس��ت در هیچ مس��ئله ای در کشور می تواند سبب 

رسیدن ملّت ایران به اهداف آرمان های خود بشود.  برهان
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تحلیلی بر اقدامات رهبر معظم انقالب در مشکالت اقتصادی اخیر

راهبردهایی برای سوءتدبیر مدیران داخلی

بی تردید والیت فقیه به عنوان ستون 
خیمه ی نظام اسالمی نقشی بی بدیل در 
مدیریت و هدایت جامعه دارد. راهبری 
کالن نظام اسالمی در همه ی جوانب جز 
با یک توازن راهبردی مناسب نمی تواند 
اهداف بزرگ انقالب اسالمی را محقق 

سازد. از این رو رهبر معظم انقالب 
اسالمی در عین اهتمام به رشد معنوی 
و افزایش کیفیت و مسئولّیت پذیری 
آحاد اّمت اسالمی نسبت به فرآیند 
دولت سازی و نظام سازِی اسالمی در 

ایران حّساسّیت ویژه ای دارند


