
گفتـمان4  شنبه  10 شهریور 1397  شماره 4827 

من هم قبول دارم 
که کاستی هایی 

در حوزه هست و 
در صدد رفع این 
کاستی ها باید بود 
و باید درس های 
جدید و نوین در 
علوم انسانی در 

حوزه ها بیشتر شود

آگهى مفقودى
ســند كمپانى خودرو ســوارى سيستم ســمند تيپ LX XU7 مدل 1396 
برنــگ ســفيد-روغنى بشــماره موتــور 124K1139394 و شــماره شاســى 
NAAC91CE4HF155474 و شــماره پــالك ايــران 83-434 م 92 به نام 

حسين خوشحال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و برگ ســبز و برگ خريد كارخانه خودرو ســوارى هاچ بك سيســتم 
پــژو تيــپ 206TU3 مــدل 1394 برنــگ مشــكى-متاليك بشــماره موتــور 
165A0021413 و شماره شاسى NAAP03EE2FJ221745 و شماره پالك 
ايــران 84-694 ط 32 بــه نام داريوش خيام مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز رنو به شــماره پــالك 557 س 37 ايران 32 مــدل 1370 بنام 
عليرضا عصمت پناه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز پيكان وانت به شماره پالك 239 ص 49 ايران 54 مدل 1386 
بنام على كمالى نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اينجانب على كمالى نيا مالك خودروى پيكان وانت به شماره شهربانى 239 ص  
49ايران 54وشماره شاسى 31631050وبه شماره موتور 11486031198به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است 
لذا چنانچه هركــس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. بجنورد

كليه اســناد و مدارك خودرو پژو405 مدل 1383 رنگ نقره اى پالك 72-
389س61 ش موتور 12483177039 شاسى 83076961 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند رانندگى بــارى به نام حجت اله پيرحياتى به شــماره كارت 
2112640 تاريــخ صــدور 1385/01/23 كدملى 4132087352 و شــماره 

گواهينامه 10264192 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اينجانب الهام گودرزى مالك خودروى پژو GLX-XU7 405 به شماره انتظامى 
41-444 م 64 مــدل 1395 شــماره بدنــه NAAM01CE9GK401973 و 
شــماره موتور 124K0796492 به علت فقدان اســناد سازمان فروش ايران 
خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است لذا چنانچه 
هر شــخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. 

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/: حميد محمدى فرزند فتح على با وكالت محمود توجونى 
به نشــانى لردگان- خ دادگسترى- دفتر وكالت. مشخصات محكوم عليه: فريد 
حسن زاده فرزند جانمحمد به نشانى مجهول المكان. محكوم به: بموجب دادنامه 
شماره 9709973852900136مورخ97/01/22 شوراى حل اختالف لردگان 
شــعبه ششم كه وفق دادنامه شماره شعبه  دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده 
است. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 6/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
مبلــغ 3/645/000 بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ چك هاى مذكور  چك شماره 562950 به مبلغ 15/000/000 ريال چك 
شــماره 562940 به مبلغ 15/000/000 ريال چك شماره 562948 به مبلغ 
20/000/000 ريال و چك شــماره 799295/38 به مبلغ 150/000/000 
ريال لغايت تا اجراى حكم در اجراى احكام شوراها و پرداخت نيم عشر دولتى به 
حساب صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد. درصورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف ده روز صورت جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد 
بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قســمتى از 
ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و 
قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى مصوب 18 آبان 1377 ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت 

توجه نموده وو به آن عمل نمايد. 
 شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميد محمدى ميالســى فرزند فتحعلى 
به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى – شهرســتان لــردگان- بخش مركزى 
شهرستان لردگان- دهستان ميالس روستاى چاهگاه ميالس . مشخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم: رادعلى حمزه خانى فرزند حمزه به نشانى مجهول المكان. 
مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم عليه : احمد توجونى 
اصل فرزند ســيف اله به نشانى: لردگان خيابان دادگســترى روبروى درمانگاه 
شماره 1 وكيل حميد محمدى ميالسى  محكوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه شــماره دادنامه غيابى مربوطــه 9709973852100016 
محكــوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ پنجــاه ميليون ريــال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/725/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 700000 ريال 
بابت هزينه انتشار و خسارت تاخير تاديه از تاريخ1396/01/20و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له و نيم عشر دولتى بابت در حق صندوق دولت. 
امضاء رئيس و مهر دادگاه. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- 
ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 
2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از ان ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
4- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكــم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنــى و مــاده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
5- انتقــال مال به ديگرى بــه هر نحو با انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانــون نحوه اجــراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صــورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائهشود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفترشعبه شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان – 
احمد درست

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 
1387/6/11

بدينوسيله به آقاى ابراهيم حسين پور آقائى نام پدر: جمشيد تاريخ تولد: 
1366/6/30 شــماره ملى: 4669890778 شماره شناســنامه: 435 صادره 
لردگان ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى براى وصول مبلغ 281479963 ريال و 
5 درصد حقوق دولتى به موجب اجرائيه قرارداد بانكى شماره 717857359-
1392/06/03، عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده اســت و پرونده كالســه 
9700050 در اين اداره تشــكيل شده است و طبق گزارش مامور پست مورخ 
1397/03/11، ادرس شما به شرح اعالمى متعهدله شناخته نشد و بستانكار 
هم نتوانســته شما را معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجراء مشخص 
نمى باشــد لذا به تقاضاى وارده به شماره 139705014454000307 مورخ 
1397/05/22 بســتانكار و طبق ماده 18- آئين نامه اجراء از مواد قانون ثبت 
مصوب 1387/06/11 و تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد لذا ظرف مدت 
بيســت روز از تاريخ انتشــار اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى شود عمليات 

اجرايى جريان خواهد يافت. 
تاريخ انتشار: 97/6/7 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان- رسول تعميدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا سيد ميالد درستى معدنى داراى شناسنامه شماره 4680141107 به 
شــرح دادخواست به كالسه .................. از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد مســيح درستى معدنى 
بشناســنامه  443 در تاريخ 97/5/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سيد ميالد درستى معدنى(فرزند 
متوفى) 2- سيد سعيد درستى معدنى (فرزند متوفى)3- سيد شاهين درستى 
معدنى (فرزند متوفى) 4-سيد فردين درستى معدنى (فرزند متوفى)5- ربابه 
طاهرى (همسر متوفى) 6- سيد حسن قلى درستى معدنى (پدربزرگ متوفى). 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 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 شماره يك ناغان- حوزه قضائى ناغان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600204 شــوراى حل اختالف شــماره 4 
شهرستان لردگان تصميم نهايى شــماره 9709973852600468 - خواهان 
: آقاى عزيزقلى واالنيا فرزند محمدقلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرســتان لردگان-شهر لردگان- خ 17 شهريور بلوار رسالت ك 27.  خوانده: 
آقاى محســن قصرى فرزند هاشم به نشانى مجهول المكان. خواسته: فك پالك 
و اســترداد آن. به تاريخ 97/05/09 در وقت مقرر جلسه شوراى حل اختالف 
شعبه چهارم شــوراى حل اختالف مركزى لردگان به تصدى امضاء كنندگان ذيل 
تشكيل شده و پرونده كالسه فوق تحت نظر است. قاضى شورا با بررسى اوراق 
و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى 
مى نمايد. «رأى شــورا» موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى مورخ 97/5/9 
آقاى عزيز قلى واالنيا فرزند محمدقلى بطرفيت آقاى محسن قصرى فرزند هاشم 
به خواسته اســترداد پالك خودروى فروخته شده به خوانده به شماره انتظامى 
81-847 س 18 مى باشــد.نظر به اينكه خوانده خودروى مزبور را از خواهان 
خريده اســت و بايستى ظرف مهلت عرفى، پالك را به مالك آن مسترد مى نمود 
ولى از اين كار خوددارى نموده و على رغم ابالغ، در شورا حاضر نشده و دفاعى 
ارائه ننموده است، قاضى شورا ضمن در نظر گرفتن نظر مشورتى اعضاء محترم 
شورا، به استناد مواد 308،311،220،221 قانون حكم بر الزام خوانده به فك 
پالك  مزبور و اســترداد آن به خواهان صادر اعالم  مى نمايد، اين حكم غيابى و 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان-عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم طلعت جليل ثانيداراى شناســنامه شــماره45 به شرح دادخواست به 
كالســه 561/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان داود بويرى منجى بشناســنامه 4660599353 در 
تاريــخ 97/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- طلعت جليل ثانى- فرزند محمدعلى- ش ش 45مادر 
مخاطــب 2- كرم بويــرى منجى فرزند اهللا كــرم – ش ش 1107 پدر مخاطب . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 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 شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســيده زهرا طاهريان داراى شناســنامه شــماره 4680197137 به 
شــرح دادخواســت به كالســه.................... از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد بهروز عبدالكريمى 
بشناســنامه  4680012722 در تاريخ 97/5/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد راه خدا 
عبدالكريمى ســركونى(پدر متوفى) 2- ســيده زهرا طاهريان (همسر متوفى) 
3- مهرانگيز عباسى (مادر متوفى).اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره يك ناغان- حوزه قضائى ناغان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خير النســاء بابامير ســاطحى داراى شناسنامه شــماره1327 به شرح 
دادخواســت به كالسه 536/97 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ماه النســاء بابامير ساطحى بشناسنامه 
514 در تاريــخ 1391/11/24 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خير النســاء بابامير ساطحى، فرزند 
احمد ، ت ت 1342/7/5 ، ش ش 1327، فرزند متوفى 2- قربان باباميرزاده، 
فرزنــد احمد ، ت ت 1356/9/1 ، ش ش 1961، فرزند متوفى 3-حســنقلى 
بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1335/7/1 ، ش ش 1328، فرزند متوفى 
4-عباسقلى بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1349/1/2 ، ش ش 1، فرزند 
متوفى5-صفر باباميرزاده، فرزند احمد ، ت ت 1326/11/5 ، ش ش 2174، 
فرزند متوفى 6- شــاه نســاء بابامير طلــب، فرزند احمــد ، ت ت 1334/3/1 ، 
ش ش 1908، فرزنــد متوفى 7-ملك نســاء بابامير ســاطحى، فرزند احمد ، ت 
ت 1350/03/16 ، ش ش 1655، فرزنــد متوفى.اينــك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى هاشم حســنى داراى شناسنامه شماره 101 به شرح دادخواست 
به كالســه 570/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان فرنگيــس رضوانى مهر بشناســنامه 
4220262970 در تاريــخ 97/5/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- على حســنى فرزند 
هاشــم با كد ملى 4660955869 فرزند متوفى 2- حسين حسنى فرزند 
هاشــم با كــد ملــى 4660741400 فرزند متوفى 3- ابوالفضل حســنى 
فرزند هاشــم با كد ملى 4661158962 فرزند متوفى 4- حاجى رضوانى 
مهر فرزند على گرگ به ش ش 479 پدر متوفى 5- نازى دشت فرزند على 
حيات به ش ش 438 مادر متوفى 6- هاشــم حسنى فرزند قلى به ش ش 
101 همسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه اگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم – حوزه قضايى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خير النســاء بابامير ســاطحى داراى شناســنامه شــماره 1327 به 
شرح دادخواست به كالسه 535/97 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد باباميرزاده بشناسنامه 
1751  در تاريــخ 1393/11/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خير النساء بابامير ساطحى، 
فرزند احمد ، ت ت 1342/7/5 ، ش ش 1327، فرزند متوفى 2- قربان 
باباميــرزاده، فرزنــد احمــد ، ت ت 1356/9/1 ، ش ش 1961، فرزنــد 
متوفى 3-حســنقلى بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1335/7/1 ، ش 
ش 1328، فرزند متوفى 4-عباسقلى بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 
1349/1/2 ، ش ش 1، فرزند متوفى 5-صفر باباميرزاده، فرزند احمد ، 
ت ت 1326/11/5 ، ش ش 2174، فرزند متوفى 6- شــاه نســاء بابامير 
طلــب، فرزنــد احمــد ، ت ت 1334/3/1 ، ش ش 1908، فرزنــد متوفى 
7-ملك نساء بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1350/03/16 ، ش ش 
1655، فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852100203 شوراى حل اختالف شماره 
1 شهرســتان لردگان تصميــم نهايى شــماره 9709973852100430- 
خواهــان : آقــاى على خليل طهماســبى فرزند ولى اهللا به نشــانى اســتان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان-شهر لردگان- مدرس 2.  خوانده: 
آقاى على انصاريفرزند محمد به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه. به 
تاريخ 97/05/22 در وقت فوق العاده جلســه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه اولبه تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پروندهتحت نظر است. 
قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم 
و به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. «رأى شــورا» در خصوص 
دعــوى مورخ 97/5/22 آقاى عل خليل طهماســبى بطرفيت على انصاريبه 
خواســته مطالبه مبلغ ســى ميليون ريال به اســتناد يك فقره سند عادى و 
خسارات دادرسى و خسارات تاخير تاديه دادگاه دعوى خواهان را با توجه به 
تصوير سند عادى مورخه 96/4/5 كه امضا خوانده روى آن موجود است و 
به لحاظ عدم حضور خوانده از ايراد تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى بر 
پرداخت وجه آن ارائه نشــده است، وارد دانسته و مستندا به مواد 522، 
515، 519، 198 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنــى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/560/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين 
به پرداخت خسارت تاخير تاديه، از تاريخ تقويم دادخواست لغايت پرداخت 
كامل محكوم به بر مبناى تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى 
بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه آن بر عهده واحد اجراى 
احكام مدنى دادگاه مى باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شــورا 
و ســپس ظــرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهــى در محاكم عمومى حقوقى 

لردگان است. 
قاضى شوراى  حل اختالف شعبه اولشهرستان لردگان-ذبيح اهللا مولوى

ادامه از صفحه اول
ام�ا نکته  اولی که در مباحث ش�ما وجود داش�ت 
مسئله سکوالریسم است. به هر حال سکوالریسم 
خواسته غرب است و مسلمًا مؤلفه مهم در مقابله 
با این وضعیت نیز عملکردهای روحانیت اس�ت. با 
توجه به آنچه در فضای جامعه مش�اهده می شود 
چه در ح�وزه اجتماعی و فرهنگی و چه در عرصه 
اقتص�اد کش�ور ک�ه نمودهایی از سکوالریس�م و 
لیبرالیس�م در آن دی�ده می ش�ود روحانی�ت ت�ا 
چه میزان توانس�ته اقدامات مؤث�ری در مقابله با 
تروریس�م، سکوالریس�م و لیبرالیس�م در جامعه 

داشته باشد؟ منکر کاستی و قصو حوزه ...
ببینید کاس��تی وجود دارد، اینکه به طور مطلق 
و عام مطرح ش��ود درس��ت نیس��ت به هر حال امام 
خمینی)ره( خود محصول حوزه اس��ت بس��یاری از 
مراجع از کسانی هستند که در مسائل جزئی سیاسی 
و اجتماعی ورود می کنند در مباحث اقتصادی آیت اهلل 
ش��هید محمدباقر صدر در نجف کت��اب اقتصادی را 
نوش��ته اند که من آن را تدریس می  کنم. در حوزه ها 
هس��تند افرادی که در مباحث اقتصادی کار کرده اند 
ک��ه از آن جمله آقای مصباحی مقدم هس��تند. آقای 
موس��ویان از حوزه که در ای��ن عرصه ها کار کرده اند. 
نباید گفت که اصال پرداخته نمی ش��ود چنانکه امام 
خمینی)ره( نمونه بارز افرادی اس��ت که به همه این 
مسائل توجه ویژه داشته اند. بر این اساس باید بگوییم 
ش��اید تاکنون آنطور که باید و شاید در باب مباحث 
روز از جمله در مقابله با لیبرالیس��م و سکوالریس��م 
پ��ردازش صورت نگرفته اس��ت یعنی کاس��تی قابل 
 قبول اس��ت ام��ا نفی مطل��ق از نظر م��ن جفای به 

حوزه است. 
چنانکه شما گفتید حوزه ها در زمینه های مختلف 
بس�یاری  کارکرده�ای  اجتماع�ی  و  اقتص�ادی 
داش�ته اند اما نکته ای که وجود دارد این است که 
در عرصه جامعه این مسئله نمود چندانی نداشته 
اس�ت. وضعیت س�ود بانکی، اختالس ه�ا و رانت 
های�ی که وجود دارد و نش�أت گرفت�ه از فرهنگ 
لیبرالیستی است این امر مسئله را در میان مردم 
ایجاد کرده که حوزه نتوانس�ته  اس�ت آن کارکرد 
خود را مبنی بر ترویج اقتصاد و فرهنگ اس�المی 
در میان مس�ئوالن و ساختار اجرایی کشور ایجاد 
کند با توجه به اینکه کم نیستند روحانیونی که در 
مقام مسئول در این شرایط لیبرالی فعالیت دارند، 
چقدر با این دیدگاه موافق هستید و راهکار پایان 

این وضعیت را در چه می دانید؟
بله من قبول دارم من در مصاحبه های مکرر انتقاد 
به متون درس��ی و بحث های خارج فقه و اصول حوزه 
داشته و دارم اما به هر حال نباید به نحو مطلق بگوییم 
ک��ه مباحث علوم انس��انی جدید در حوزه ها نیس��ت. 
به نظر من آقای رحیم پ��ور کمی بی احتیاطی کردند 
در بی��ان این مباحث و احتماالً خودش��ان هم متوجه 
ش��ده اند که نباید با این ش��یوه این مباحث را مطرح 

می کردند که واکنش ها را به دنبال داشته باشد. 

پ�س کلیت را قب�ول دارید، با نحوه بیان مش�کل 
دارید؟

به هر حال این خطایی اس��ت که صورت گرفته 
ام��ا باید توجه داش��ت که در حوزه ها کاس��تی هایی 
وجود دارد و باید انتقادها نیز مطرح شود اما چنانکه 
آیت اهلل مکارم ش��یرازی فرمودند می شد انتقادها را با 
بیانی دیگر مطرح کرد. به هر حال نقد و گفت و گوی 
عالمان��ه در حوزه همچنان هس��ت و بنده هم قبول 
دارم ک��ه کاس��تی هایی هس��ت و درص��دد رفع این 
کاستی ها باید بود و باید درس های جدید و نوین در 

علوم انسانی در حوزه ها بیشتر شود.
حض�رت  ک�ه  مباحث�ی  از  یک�ی 
ام�ام)ره( تاکی�د داش�تند حض�ور 
روحانیت در کنار مردم بوده اس�ت 
چنانک�ه در اوایل انق�الب به خوبی 
ای�ن پیوند را ش�اهد بودیم، در آن 
دوران روحانی�ت نق�ش مهم�ی در 
حض�ور م�ردم در عرص�ه انقالب و 
اکنون  ول�ی  داش�ت  دفاع مق�دس 
در مواقعی ش�اهد کمرنگ تر بودن 
ای�ن همراهی ها هس�تیم دلیل این 
وضعیت را چه می دانید آیا ساختار 
اجتماعی کش�ور تغییر ک�رده و یا 
این رفتار نش�أت گرفته از کم کاری 
روحانی�ت در نزدیک�ی ب�ا اقش�ار 

جامعه است؟ 
ببینید اینکه گفته می ش��ود م��ردم از روحانیت 
فاصله گرفته به طور نس��بی درس��ت اس��ت، به هر 
حال پس��ت و مق��ام و عناوین و مناس��ب و قدرت ها 
در روحانی��ت نیز اثر منفی گذاش��ته اس��ت. باالخره 
ماشین های آنچنانی سوار شدن و حقوق های آنچنانی 
و س��مت های باال گرفتن می تواند هر کسی را تحت 
تأثی��ر قرار دهد و از پا در آورد. به هر حال روحانیون 
فرشته و معصوم که نیس��تند و اینها هم تحت تأثیر 
قرار می گیرن��د، این حقیقت وج��ود دارد و ما نباید 
ای��ن حقیقت ها را زیر پ��ا بگذاریم به ه��ر حال این 
ریاس��ت طلبی ها و قدرت طلبی ها بی عدالتی ها حتی 

در خود روحانیون نسبت به روحانیون وجود دارد. 
جال�ب اس�ت می گویی�د روحانیت با خ�ودش هم 

یکدست نیست؟
به هر حال ش��ورای نگهبان در انتخابات مجلس 
و ی��ا خب��رگان آن عدالت و انص��اف را رعایت نکرده 
و این ه��ا دس��ت به دس��ت ه��م داده که ی��ک نوع 
بی اعتم��ادی به روحانیت در ذهن مردم ایجاد ش��ده 
اس��ت، این را ان��کار نمی کنم ولی به ه��ر حال همه 
رانت خواری ها را به حس��اب حوزه ها گذاشتن درست 
نیست به هر حال غیرروحانیون بسیاری از مسئولین 
بوده ان��د در دوره های مختلف دول��ت بعد از انقالب 
باالخره رانت خواری کرده اند، سوء اس��تفاده کرده اند 
حقوق ه��ای نجومی برای خود تنظیم 
کرده اند، اخت��الس کرده اند لذا نباید 
همه کاس��تی ها را پ��ای روحانیت و 
حوزه ها گذاش��ت. البت��ه واقعاً دقیق 
قضاوت کردن در این مسائل و ریشه 
یابی کردن آن کار بس��یار س��نگینی 
اس��ت ول��ی در مجموع ب��ه نظر من 
بای��د آن اخالقیات مورد نظر امام)ره( 
در مس��ئولین ج��اری ش��ود، به ویژه 
در روحانی��ون. اگ��ر زه��د و تقوا و از 
خودگذش��تگی ها دوباره در روحانیت 
زنده ش��ود روحانیت آن جایگاه خود 
را به دست می آورد. جایگاه روحانیت 
نیز برای اشخاص نیست برای دین و 

مذهب است. 
به نظر ش�ما این احیای اندیشه های امام)ره( بهتر 
نیس�ت که از درون حوزه  علمیه آغاز شود. وقتی 
نسل جوان روحانیت با آن اندیشه ها آشنا و کسانی 
که پیرو چنین اندیش�ه نابی نیستند کنار گذاشته 
شوند جامعه هم پذیرش بیش�تری در نزدیکی به 

روحانیت و پیروی از آن نخواهد داشت؟
بله درس��ت اس��ت. انقالبی بودن ح��وزه که مقام 
معظم رهبری می فرمایند هیچ راهی بهتر از این ندارد 
که اندیش��ه های ام��ام خمینی پایه گذار اندیش��ه های 
حوزه ه��ای علمیه ش��ود، این اندیش��ه  ها باید تدریس 
ش��ود باید درس  اخالق  های ام��ام خمینی)ره( و حتی 
فقه و اصول ایش��ان در حوزه تدریس شود تا حوزه ما 
خمینی وار شود. یعنی از دل حوزه خمینی ها بیرون آید 
واال ما شاهد همین مشکالت در حوزه ها خواهیم بود. 

یک�ی از نکاتی از حض�رت امام)ره( ب�ر آن تأکید 
داشتند این بود که همواره پیرو حق بودند و هرگز 
مصلحت اندیش�ی نداش�ته اند و حتی به انتقاد از 
عملک�رد روحانی�ت می پرداختند و مق�ام معظم 
رهبری نیز این روند را داش�ته اند و همواره درباره 
ش�یعه انگلیس�ی و س�نی آمریکایی و روحانیت 
وابسته هش�دار داده اند. به نظر شما اگر روحانیت 
و حوزه علمیه این سیره امام و رهبری را در پیش 
گیرن�د و تعارف�ات را کنار گذاش�ته در بیان و نقد 
مفاس�دی که در میان مس�ئوالن و حتی در میان 
روحانی�ت وج�ود دارد و ش�ما هم به آنها اش�اره 
داش�ته اید شفاف وارد شوند، اعتماد مردم جلب و 

انتظار مردم برآورده نمی شود؟
ی��ک واقعیت را باید گف��ت و آن اینکه در حوزه 
م��ا بزرگانی داریم مانند مراجع ک��ه باید احترام آنها 
حفظ شود چراکه آنها استوانه ها و پشتوانه های کشور 
و نظام هس��تند با حفظ احترام��ات باید این مطالب 
مطرح ش��ود و انتقادی اگر ص��ورت می گیرد باید با 
بی��ان مثبتات ح��وزه علمیه هم باش��د یعنی نگاه به 
حوزه نباید صرفاً نگاه س��لبی و منفی باش��د و فقط 
ایرادات را بگوییم. در حوزه های علمیه مراجع جایگاه 
باالیی دارند و انتقاد هم باید انتقاد منطقی و عالمانه 
با بیان بس��یار خوش باشد که احترام بزرگان اساتید 
و فضال محفوظ باش��د. باید حق مطلب ادا ش��ود و از 
کارهای مثب��ت آنها نیز تقدیر ش��ود و انتقادات نیز 
مطرح شود به نظر من اگر این روش باشد مراجع هم 

کاماًل استقبال می کنند.
صحبت ش�ما کاماًل درس�ت و به جاست، اما سوال 
اینجاس�ت که به هر حال این غیرقابل انکار است 
که در برخی پرونده های فساد نام برخی روحانیون 
مط�رح می ش�ود که مناصب سیاس�ی دارن�د و یا 
همان مباحث س�وار ش�دن ماش�ین  های آنچنانی 
که ش�ما اش�اره داش�تید. اینکه حوزه های علمیه 
در براب�ر این افراد که در لباس روحانیت هس�تند 
موضع گیری داش�ته باش�د به نظر ش�ما نمی تواند 
نقش مؤثری در اعتمادس�ازی و تصویر کش�یدن 
حوزه خمینی وار داشته باشد؟ این رویه در تقویت 
اعتم�اد و همگرای�ی م�ردم با روحانی�ت و تحقق 
اهداف روحانیت در حل مشکالت و مسائل کشور 

و اسالمی ساختن جامعه نمی تواند مؤثر شود؟
کاماًل موافق هس��تم این امر یک تصمیم جمعی 
می خواهد و با کار یک نفر و دو نفر درس��ت نمی شود 
ول��ی ما می بینی��م که یک ام��ام جمعه ای دس��تور 
می دهد که نرده های بین مردم و مس��ئولین برداشته 
ش��ود چقدر اثر مثبت دارد و یا س��وار ماشین پراید 
می شود بین مردم می رود یا امام جمعه ای بعد از نماز 
جمعه  مستقیم به درد دل مردم گوش می دهد همان 
روش ائمه و یا سیره حضرت علی)ع( در مسجد کوفه 
را اجرایی می کند و بازت��اب مردمی خوبی می گیرد. 
این ساده زیس��تی باید به روحانی��ت بازگردد. یعنی 
روحانیون مس��ئول ما باید برس��ند ب��ه این نکته که 
ساده زیس��تی موجب تقویت محبوبیت آنها در میان 

مردم می ش��ود. این ساده زیستی در خانه در ماشین 
در نوع لباس پوش��یدن در رفتار و کردار هست همه 
اینها را من کاماًل موافق هس��تم. همه بزرگان اخالق 
ه��م همین را می گوین��د این امر باید از باال ش��روع 
ش��ود و یک تصمیم جمعی گرفته شود، افراد خوش 
برخورد و ساده زیس��ت نیز نباید انگشت شمار باشند. 
اینک��ه بگوییم یک ام��ام جمعه ای پیدا ش��د چنین 
رفت��اری داش��ته نه این ط��ور نباید باش��د بلکه باید 
برنامه ای برای همه باش��د این طور نباشد که عده ای 
دیگ��ران را تحریک کنند که یک روحانی بگوید چرا 
دیگران این طور باش��ند من نباشم. االن مشکلی که 
داریم این اس��ت که افراد می گویند چرا فالن فرد که 
هم س��طح من اس��ت فالن ماش��ین را دارد من چرا 
ندارم چنان خانه را دارد من ندارم. اینها همه ریش��ه 
اخالقی دارد و باید این ها حل شود تا آن ساده زیستی 

مورد نظر حضرت امام)ره( محقق شود. 
چطور می ش�ود این ساده زیستی در اوایل انقالب 
وجود داشته اما به مرور رقابت برای بیشتر داشتن 

ایجاد و گسترش یافته است؟
اینها آثار قدرت اس��ت، قدرت وقتی دس��ت آدم 
بیاید به مرور ش��یطان هم به س��راغ انسان می آید و 
انس��ان را اس��یر می کند. اینها آثار قدرت و ریاس��ت 
اس��ت که باید خیلی حواس انس��ان باشد و بداند که 
قب��اًل چه بوده و چه ش��ده و گرفتار این وسوس��ه ها 
نش��ود و این پس��ت و مقام و صندلی ریاس��ت او را 

مغلوب خود نسازد. 
پ�س به گفته ش�ما ی�ک بازنگری بای�د در حوزه 
علمیه در تدری�س و اقدامات آن صورت گیرد که 
آن ایده آلی که نظر ام�ام)ره( و جامعه و روحانیت 

است محقق شود؟
ببینی��د انقالب ک��ه پیروز ش��د مانند یک بمب 
منفج��ر ش��د در حوزه ه��ای علمیه، ب��ه گونه ای که 
حوزه ه��ای علمی��ه ک��ه از سیاس��ت و حکومت دور 
بوده اند یک دفعه قدرت و سیاست به دستشان رسید 
اما هنوز آثار قدرت طلبی میان آنها ظهور نکرده بود. 
فضای انقالب فضای دیگری بود که برگرفته از انقالب 
مس��تضعفان و فقرا بود. اکنون 40 سال از آن دوران 
گذاشته و آن حال و هوا عوض شده احتیاج است به 
ی��ک تحول فرهنگی و انقالبی که در فکر و اندیش��ه 

حاصل شود دیگر جزئیات آن را خدا می داند.
پ�س می توان گفت رفتار برخ�ی افرادی که لباس 
روحانی�ت را به تن کردند و راه نادرس�ت و خالف 
منش روحانیت را طی کردند موجب جدایی مردم 
از روحانیت ش�ده  اس�ت و تس�ویه و ط�رد کردن 
ای�ن افراد از جم�ع روحانیت می تواند زمینه س�از 

بازگشت این اعتماد مردمی به روحانیت شود؟
بله کامالً موافق هس��تم به عن��وان جزء العله بلکه 
جزء العله اقوا و قوی تر سوء اس��تفاده برخی روحانیون از 
لباس و عمامه و عبا خیلی مؤثر در این بی اعتمادی مردم 
بوده اس��ت، اما این تمام العله نیست، اما جزء العله اقوا 
است و به هر حال باید فکری به حال این وضعیت شود.
به نظر ش�ما این اقدام از کجا باید ش�روع شود از 

درون حوزه علمیه یا از جامعه و مراکز دیگر؟
ببینید این ام��ر باید از درون ح��وزه علمیه آغاز 
شود، باالخره یک سری پیش بینی هایی نیز در سازمان 
روحانیت ش��ده و باید تالش ش��ود از این قداستی که 
برای این لباس وجود دارد حفظ ش��ود و اگر کسی از 

این لباس سوء استفاده می کند باید طرد شود.
ش�ما تحقیقات زی�ادی درباره پویای�ی فقه انجام 
داده اید شما ش�خصًا چقدر تالش داشته اید برای 

تحقق نزدیکی روحانیت با مردم؟
من هیچ ادعایی ندارم که واقعاً کار کارستانی کرده  
باشم ولی بیشتر کارهای علمی ام در حوزه های فقه و 
کالم و منطق به صورت کتاب بوده است و بیشتر این 
کارها از روی عالقه  بوده اس��ت. اما در حوزه سیاسی 
نیز تا جایی که احس��اس مسئولیت می کنم مصاحبه 
و اینگونه اقدامات را دارم. مسئولیت ما بیشتر از اینها 
است و از خداوند می خواهیم که بتوانیم وظیفه خود 
را انج��ام دهیم و پیوند خود را با مردم حفظ کنیم به 
نحوی که هم مردم دید بدی نسبت به روحانیت پیدا 

نکنند و هم خداوند از ما راضی باشد.
پیش�نهاد ش�ما برای اینکه پویای�ی در حوزه های 
علمیه باش�د و نزدیک�ی میان م�ردم و روحانیت 

محقق شود چیست ؟
به نظر من اگر روحانیت عدالت را بتواند به صورت 
دقیق محقق س��ازد عدالت جذابیت دارد و می تواند 
گیرایی خاصی داشته باشد، مردم ارزش های اخالقی 
را دوس��ت دارند اگر این امر به دست روحانیت انجام 
ش��ود و دل مردم را با اجرای عدالت و بیان حقیقت 
ش��اد کنند می توانند زمینه ساز افزایش اعتماد مردم 

به روحانیت شوند. 

آیت اهلل غرویان:

مردم به طور نسبی از 
روحانیت فاصله گرفته اند

اگر زهد و تقوا از خودگذشتگی ها دوباره در روحانیت زنده شود 
روحانیت آن جایگاه خود را به دست می آورد


