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از ویژگی های ذاتی رویکردهای  سکوالر به سیاست، خصیصه ی پرسمــــان
اپورتونیس��تی  و  )عمل گرایان��ه(  پراگماتیس��تی 
)فرصت طلبان��ه( را می ت��وان برش��مرد. در نگ��رش 
س��کوالر، عرص��ه ی سیاس��ت عرصه ی ت��اش برای 
کس��ب قدرت به هر نحو اس��ت. در این نگاه ها، هیچ 
قی��دی نمی توان��د ت��اش در جهت حص��ول منافع 
سیاس��ی را مقید کند و هرگون��ه تعهد و تکلیفی در 

برابر آرمانی مشخص، کامًا بی معناست.
در مقابل این نگرش به سیاس��ت، نگرش الهی و 
اسامی به سیاست قرار دارد. در این نگرش، ساحت 
سیاست، نه س��احت کسب قدرت و حصول منفعت، 
بلکه س��احت تکلیف و تعهد به آرمان ها و ارزش های 
دینی اس��ت. حضرت امام خمینی)ره( را بدون شک 
می توان چهره ی ش��اخص این نوع نگاه تکلیف مدار و 
الهی در ورود به عرصه ی سیاس��ت در میان رهبران 

انقابی تاریخ دانست.
حض��رت امام از مقطع آغازی��ن نهضت، که پای 
در راه انق��اب گذاش��تند، تصویری کامًا روش��ن از 
راه و هدف خود داش��تند. شجاعت و استواری ایشان 
در مراح��ل گوناگون نهض��ت را باید محصول همین 
روش��نی راه در نظر ایش��ان دانس��ت ک��ه این خود 
محصول نگرش تکلیف مدار و الهی ایشان به عرصه ی 
سیاست بوده است. تکیه ی حضرت امام از آغاز نهضت 
در س��ال ۱۳۴۱، چیزی جز تحقق نظامات سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی برآمده و ملهم از مکتب اس��ام 
ن��اب محمدی)ص( نب��ود. لذا در طول مب��ارزه، این 
اس��ام و قرآن بود که اصول، اهداف، بایدها، نبایدها، 
ائتاف ها، مرزبندی ها، تاکتیک ها، راهبردها و تمامی 
استلزامات سیاس��ت ورزی ایشان را تعیین می کرد و 
این آموزه های اس��امی همان قیدی بود که امام به 
آن آرمان ه��ا و ارزش ها متعهد بود و لذا قبل و بعد از 

انقاب، در جهت تحقق همان وعده ها کوشید.
در ای��ن گ��زارش س��عی داریم تصوی��ری را که 
حضرت امام از هدف خودش��ان و نظام اسامی مورد 
تأکیدش��ان در مقط��ع پیش از انق��اب در بیانات و 
موضع گیری های خود ترس��یم کردند، مورد بررسی 
قرار دهیم. همان طور که اشاره شد، هدف و خواست 
ایش��ان در مقطع پیش از پیروزی انقاب اسامی، از 
این روی که چیزی جز هدف و خواست اسام نبود، 
امری کامًا روشن و آشکار بود. لذا ایشان همان طور 
که قبل از پیروزی انقاب، با وجود مبارزه با دش��من 
مشترک، حتی لحظه ای هم صدا با سایر افکار، ایده ها 
و گروه های غیراس��امی و التقاطی نشدند و یا تحت 
تأثیر این اندیشه ها و رویکردها قرار نگرفتند، پس از 
انقاب نیز همان هدف روش��نی را که در س��ال های 
مبارزه بیان و تئوریزه فرم��وده بودند، در قالب نظام 

جمهوری اسامی محقق نمودند.
در ای��ام اقامت حض��رت ام��ام در پاریس و پس 

از قطعی ش��دن سقوط رژیم ش��اه، بخش عمده ای از 
تاش رسانه های غربی، معطوف به این بود که بتوانند 
برآورد و تصویری از نظام سیاس��ی مورد نظر حضرت 
امام و شاخصه های آن به دست آورند. امام نیز در این 
مصاحبه ها به طور روشن طرح نظام جمهوری اسامی 
و ش��اخصه های آن را تبیی��ن فرمودند. ب��ا عنایت به 
شاخصه هایی چون حاکمیت اسام، تلفیق اسامیت با 
جمهوریت، استقال ملی، آزادی در چارچوب اسام، 
حمایت از مستضعفین و… که ماهیت و هویت نظام 
جمهوری اس��امی را می س��ازد، شاهدیم که حضرت 
امام)ره( تمامی این ش��اخصه ها را در بیانات خود در 
پیش از پیروزی انقاب ترس��یم نموده اند و این خود 

نشان دهنده ی روشنی راه نزد ایشان بوده است.

حاکمیت اسالم ناب در برابر تجدد و تحجر
فراتر از ش��کل نظام سیاس��ی که در قسمت بعد 
به آن خواهیم پرداخت، تأکید بر حکومت اسامی و 
حاکمیت اسام از جمله محورهایی است که حضرت 
امام خمین��ی)ره( در بیانات و موضع گیری هایش��ان 
همواره به نحو آش��کار مطرح می نمودند. قرار گرفتن 
در آس��تانه ی پی��روزی نهض��ت و فعال ش��دن انواع 
گروه های روش��ن فکری و غیراس��امی در آستانه ی 
پی��روزی و حضورش��ان در اطراف ام��ام در پاریس، 
سبب نشد تا امام هدف نهایی و غایی خود از نهضت 

را به طور آشکارا مطرح نکنند.
البته اسام مورد نظر امام، همان اسامی بود که 
در شخصیت ایشان تجلی داشت. اسامی که با خروج 
از کنج مساجد و ساحت فردی، منبع خیزشی چنین 
عظیم بود و پاسخ گوی نیازها و درمان آالم جامعه ی 
اسامی در عصر جدید است. این همان اسامی است 
که پس از انقاب اسامی، حاکمیت یافت و امام پس 
از انقاب تعبیر اس��ام ناب محمدی)ص( را در مورد 
آن به کار بردند و به عنوان یکی از شاخصه های نظام 

مورد نظرشان، همواره در بیاناتشان مطرح بود.
حض��رت امام در توضی��ح این ش��اخصه ی نظام 
مورد نظرشان می فرمایند: »ما وقتی از اسام صحبت 
می کنیم، به معنی پش��ت کردن به ترقی و پیش��رفت 
نیس��ت، بلکه عکس آن صحیح اس��ت. به عقیده ی ما 
اساساً اسام یک مذهب ترقی خواه است، ولی ما دشمن 
رژیم هایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی، روش 
دیکتات��وری و ظلم را در پی��ش می گیرند.« )۲۲ مهر 
۱۳۵۷( »در اسام، تمام آثار تجدد و تمدن در اسام 
مجاز است، مگر آن هایی که فساد اخاق بیاورند، فساد 

عفت بیاورند.« )۱ دی ۱۳۵۷(
در بحث از آزادی های سیاس��ی، از قبیل آزادی 
بیان، تش��کل ها، اقلیت های مذهبی و... حضرت امام 

ضمن اینکه اسام و حکومت اسامی را ضامن حفظ 
آزادی های مشروع عنوان می کردند، اما بدون استثنا، 
در همه ی موارد، این آزادی ها را با قید »مضر به حال 
ملت نباشد«، »به مصلحت اسام و مسلمین نباشد«، 

»توطئه در کار نباشد« و... مقید می نمودند.
حضرت امام ضمن تأکید بر تفاوت میان اس��ام 
مدنظر ایش��ان با نمونه هایی چون عربستان سعودی 
)۲۳ دی ۱۳۵۷(، مطرح می  کنند: »دولت اس��امی 
قهقراگرا نیست و با همه ی مظاهر تمدن موافق است، 
مگر آنچه که به آس��ایش ملت در تضاد باشد.« )۲۰ 
دی ۱۳۵۷( »بازس��ازی و نوسازی کشور قطعاً مورد 
تأیید و از برنامه های ماس��ت. آنچه را که ش��اه به نام 
مدرنیزه کردن انجام داده، جز خرابی و ویرانی به بار 

نیاورده است.« )۱۶ آبان ۱۳۵۷(

تأسیس نظام جمهوری اسالمی
شکل نظام آینده پس از پیروزی انقاب اسامی، 
از جمل��ه محورهایی بود که حضرت امام به کرات در 
بیانات خ��ود ب��ه آن پرداختند. جمهوری اس��امی 
قالبی بود که ایش��ان برای حاکمیت اس��ام به عنوان 
نظام سیاس��ی مورد نظر خود، بر آن تکیه داش��تند. 
بدیع بودن این الگو از جمع میان حاکمیت اس��ام با 

حاکمیت مردم نشئت می گرفت.
حضرت امام در پاس��خ به این س��ؤال پُرش��مار 
رس��انه ها که ش��ما می خواهی��د چه ن��وع رژیمی را 
جانش��ین نظ��ام کنونی س��ازید، ماهیت ای��ن نظام 
سیاس��ی را به روش��نی بیان فرمودند: »جمهوری به 
همان معنایی اس��ت که همه جا جمهوری است، لکن 

این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است 
که قانون اس��ام است.« )۲۲ آبان ۱۳۵۷( »ما 
می خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل 
مردم، رأی مردم و موافق حکم خدا. آن چیزی 
که موافق با اراده ی خداست، موافق میل مردم 

هم هس��ت. مردم مس��لمان اند، الهی 
هستند.« )۲۱ آبان ۱۳۵۷( »من 

در اول فرصت��ی ک��ه پیدا 
خدا  خواس��ت  به  کنم، 

اول  و  ای��ران  می روم 
برمی دارم،  که  قدمی 
یک  می کنم  تأسیس 
دولت اسامی مبتنی 
اس��ام،  اح��کام  ب��ر 
مبتن��ی بر رأی مردم. 
می کنی��م  پیش��نهاد 
از  رأی  و  م��ردم  ب��ه 
آن ه��ا می گیری��م و 

یک حکومت اسامی تأس��یس می کنیم.« )۸ بهمن 
۱۳۵۷( ممک��ن اس��ت دموکراس��ی مطل��وب م��ا با 
دموکراس��ی هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما 
آن دموکراس��ی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، 
در غرب وجود ندارد. دموکراس��ی اس��ام، کامل تر از 

دموکراسی غرب است. )۱۴ آبان ۱۳۵۷(

استقالل از ابرقدرت های شرق و غرب
اعام سیاس��ت خارجی »نه ش��رقی و نه غربی« 
و تأکید بر اصل اس��تقال ملی، از جمله ویژگی هایی 
است که حضرت امام در ترسیم نظام سیاسی آینده، 
همواره بر آن تأکید داش��تند و این مس��ئله نیز پس 
از تول��د نظام جمهوری اس��امی، هم��واره از اجزای 

ماهوی نظام بوده است.
امام به کرات به نقد سیاست های مداخله جویانه ی 
آمری��کا در ای��ران می پردازند و دول��ت آمریکا را نزد 
مل��ت ایران منف��ور می دانن��د. در مقاب��ل البته این 
ضدیت ایش��ان نس��بت به مداخات آمریکا، موجب 
نشد تا ایشان به سمت شوروی و بلوک شرق بغلتند 
و یا چش��م به حمایت آن ها از انقاب ایران داش��ته 
باش��ند: »ما ایرانی مس��تقل بنا خواهی��م کرد که از 
زیر یوغ آمریکا و ش��وروی بیرون آید. شوروی اکنون 
گاز ایران را می ب��رد و آمریکا نفت را. ما هرگز اجازه 
نمی دهیم که این دو ابرقدرت بر ایران س��یطره پیدا 
کنن��د.« ) ۲۵ دی ۱۳۵۷( »در ح��ال حاضر، نهضت 
اس��امی ایران علیه شاه، چیزی کمتر از رویارویی با 
آمریکا و شوروی نیس��ت که مستقیم و غیرمستقیم 
از او حمایت می کنند.« )همچنین ن.ک.به: ۴، ۱۶ و 

۲۲ آبان ۱۳۵۷(

آزادی در چارچوب اسالم
و  سیاس��ی  آزادی ه��ای  مس��ئله ی 
اجتماعی و حدود و ثغور آن نیز همیش��ه 
یک��ی از تأکیدات آش��کار حضرت 
ب��ود. حضرت  ام��ام)ره( 
برای  هیچ گاه  امام)ره( 
روشن فکران  خوشایند 
آزادی  از  بح��ث  در 
آزادی  )چ��ه 
چ��ه  و  سیاس��ی 
اجتماعی(،  آزادی 
ب  چ��و ر چا
و  اس��امی 
اسام  قیودات 
در بح��ث آزادی 

را کتمان نفرمودند.

در بحث از آزادی های سیاس��ی، از قبیل آزادی 
بیان، تش��کل ها، اقلیت های مذهبی و... حضرت امام 
ضمن اینکه اسام و حکومت اسامی را ضامن حفظ 
آزادی های مشروع عنوان می کردند، اما بدون استثنا، 
در همه ی موارد این آزادی ها را با قید »مضر به حال 
ملت نباشد«، »به مصلحت اسام و مسلمین نباشد«، 
»توطئه در کار نباشد« و... مقید می نمودند: »در یک 
رژیم اس��امی، آزادی ها صریح و کامل خواهند بود. 
تنها آزادی هایی به ملت داده نخواهد شد که برخاف 
مصلح��ت مردم باش��د و به حیثیت ف��رد لطمه وارد 
س��ازد. حمایت عظیمی که ملت از چند ماه پیش، از 
ما به عمل می آورد، نش��ان می دهد که مردم به قدر 
کافی افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شده اند« 
۲۷ دی ۱۳۵۷، همچنین ن.ک.به: ۲۵ دی، ۲۲ مهر 

و ۳ بهمن ۱۳۵۷(
در بح��ث از آزادی های اجتماعی، موضوع زنان از 
جمله مس��ائلی بود که امام به کرات به آن پرداختند: 
»در نظام اس��امی، زن به عنوان یک انسان، می تواند 
مش��ارکت فعال با مردان در بنای جامعه ی اس��امی 
داشته باش��د، ولی نه به صورت یک ش��یء. نه او حق 
دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق 
دارند که به او چنین بیندیشند. و در مورد آنچه را که 
به نام تفریحات شناخته شده است، اسام با هرچیزی 
که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می کشاند، 
مبارزه می کند. ش��راب خواری و می گساری در اسام 
ممنوع است. فیلم های منحرف کننده از اخاق متعالی 
انس��انی ممنوع اس��ت.« )۱۸ آبان ۱۳۵۷، همچنین 

ن.ک.به: ۱۸ آبان، ۳ بهمن و ۱۹ آبان ۱۳۵۷(

حمایت از مستضعفین و محرومان
از  یک��ی  بای��د  را  مس��تضعفین  از  حمای��ت 
مش��خصه های بارز اندیشه ی اس��امی حضرت امام 
دانس��ت که تا واپسین سال های عمر پربرکت ایشان 
و حتی در وصیت نامه ی الهی - سیاس��ی ایش��ان، بر 
آن تأکید ش��ده و همواره از ارکان سیاست های نظام 
جمهوری اس��امی نیز بوده اس��ت. این شاخصه در 
بیانات پیش از پیروزی انقاب حضرت امام آش��کارا 
ترس��یم شده است. ایش��ان همواره اسام حقیقی را 
حامی محرومان و مس��تضعفان و دشمن چپاولگران 
و اس��تثمارگران مطرح می کردند: »حکومت اسامی 
یک نظام عادالنه اس��ت؛ یک نظ��ام بهتر از این نظام 
حال. این برای اینکه... زورگویی نباید باش��د، چپاول 
نباید باش��د، مال ملت را نبای��د ببرند و بخورند، باید 
مردم همه در رفاه باش��ند، باید فقرا را برایش��ان فکر 
ک��رد، باید این زاغه نش��ین های بیچ��اره ای که هیچ 
ندارند، هیچ ندارند، باید برای این ها فکر کرد؛ نه همه 

برای آن باال و آن اشراف، برای اشراف؛ هم حکومت ها 
برای اشراف کار می کنند... برای ضعفا باید بیشتر کار 

بکنند.« )۷ آبان ۱۳۵۷(
حضرت امام در پاس��خ به این س��ؤال پُرش��مار 
رس��انه ها که ش��ما می خواهی��د چه ن��وع رژیمی را 
جانش��ین نظ��ام کنونی س��ازید؟ ماهی��ت این نظام 
سیاس��ی را به روش��نی بیان فرمودند: »جمهوری به 
همان معنایی اس��ت که همه جا جمهوری است. لکن 
این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که 

قانون اسام است.«
»وقت��ی که ش��ما تاریخ را می بینی��د و ماحظه 
می کنی��د، از آن اول که رس��ول اکرم قی��ام کردند با 
همین مردم فقیر، با همین مردم مس��تضعف، ایشان 
قی��ام کردن��د.« )۲۷ بهم��ن ۱۳۵۷( »مالکیت بدان 
صورت که در آمریکا مطرح اس��ت، اصوالً در اس��ام 
وجود ندارد. اسام مالکیت را قبول دارد، ولی قوانینی 
در اس��ام هس��ت که مالکیت را تعدی��ل کند.« )۱۳ 
دی ۱۳۵۷، همچنی��ن ن.ک.به: پی��ام دعوت امام از 
روحانیون برای کمک به محرومان، ۱۸ آبان ۱۳۵۷(

نتیجه گیری
به ط��ور کلی، با بررس��ی بیانات حض��رت امام در 
مقط��ع پیش از پیروزی انق��اب، درخواهیم یافت که 
ش��اخصه هایی که امروزه هوی��ت ذاتی نظام جمهوری 
اسامی را شکل داده اند، همان شاخصه هایی هستند که 

ایشان پیش از انقاب اسامی بر آن تأکید داشتند.
همان طور که اش��اره ش��د، چهره ای که حضرت 
ام��ام از نظ��ام مدنظر خود با توجه به ش��اخصه های 
فوق الذک��ر ترس��یم نمودند، پس از پی��روزی انقاب 
اس��امی، در قالب نظام جمهوری اس��امی، جامه ی 
تحقق به خود پوشید. شاخصه های فوق الذکر در واقع 
لب لباب اندیشه های سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی 
حضرت امام هس��تند که تا آخرین سال های حیات، 

در این مسیر گام برداشتند.
تعهد حض��رت امام به ای��ن آرمان ها و ارزش ها، 
آن چن��ان بود که حتی رس��یدن نهض��ت به مراحل 
حس��اس پایانی و همراه شدن گروه های غیراسامی 
در لحظ��ات پایانی، باعث نش��د تا ام��ام لحظه ای با 
رویک��رد پراگماتیس��تی رای��ج در دنیای سیاس��ت، 
برخاف اعتقادات قلبی خود و برخاف سخن اسام، 
کامی بر زبان جاری کند. آموزه های اس��امی همان 
قیدی بود که امام ب��ه آن آرمان ها و ارزش ها متعهد 
بود و لذا قبل و بعد از انقاب، در جهت تحقق همان 

وعده ها کوشید.
در پایان، ذکر این نکته الزم است که بدون شک، 
نظام جمهوری اسامی همچنان باید در مسیر تحقق 
آرمان های حضرت امام)ره( حرکت کند، اما موضوعی که 
در اینجا مورد بحث است این است که نظام جمهوری 
اس��امی همان چهره ای را که حضرت امام)ره( ترسیم 
فرمودند و ملت آگاهانه در مسیر این هدف قیام کردند 
را در عرصه ی عمل محقق کرده اس��ت و در مسیر آن 

اهداف همچنان گام برمی دارد.  برهان

متن آگهى
اينجانب / محســن آئينى فرد مالك / مالكين 2/6373 داانگ ســهم مشــاع از 6 دانگ مشــاع پالك ثبتى 
128/605 واقع در قريه لومان به نشــانى شهرســتان دماوند قريه لومان موضوع ســند / اسناد مالكيت شماره 
مالكيت 87561 الف/79 شماره ثبت 76806 صادره به تاريخ 1379/11/17 به شماره سند قطعى غير منقول 
11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى 
فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط 
به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود 
با در دســت داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به 
نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است 
عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) 
نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

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

برابر راى شماره 139760319006000995  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماهان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم عهديه حراج چى فرزند عيســى بشــماره شناسنامه 
947 صادره از كرمان دريك باب زمين جهت الحاق به پالك 1617 فرعى از 3 اصلى بخش 5 كرمان 

به مســاحت 19 مترمربع پالك 1656 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 505 فرعى از 3 اصلى واقع 
در بخش 5 كرمان واقع در روســتاى قناتغســتان خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم حسن محمدى محرز گرديده 
اســت. شايان بذكر است  كه قبال طى آگهى روزنامه سايه شــماره 1609- 97/9/15 منتشر كه در آگهى مذكور 
شــماره پالك فرعى 152 فرعى از ســه اصلى بخش 5 كرمان قيد گرديده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در يك نوبت آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول:  1397/11/11
سيد رضا انصارى - رئيس ثبت اسناد و امالك ماهان

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

شــماره  اصالحــى  راى  و  مــورخ 1395/10/25  شــماره  139560301022012254     راى  برابــر 
139760301206002909 مورخ 1397/0/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى چاپار 
ساعى  فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 5 صادره ازمراغه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
در آن به مساحت110  متر مربع در قسمتى از پالك 13 فرعى از141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان 
بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين توكلى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از آن 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 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:26 / 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم:11  /1397/11

م الف/2748
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003001045 مورخه 1397/5/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سعيده شهنواز كرمى فرزند خدابخش بشماره شناسنامه 3710027942 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مساحت 342/86 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشــعبه از خيابان قدس جنوبى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى رسول 
باشام آزادى 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 انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 97/10/26- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/11/11- م الف/591
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مهين احمدى بابادى داراى شناسنامه شماره 764 به شرح دادخواست به كالسه 970724 ازاين شورا 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اســت كه شادروان هوشنگ اسدى فرزند رسول به 
شــماره شناســنامه 5559615021در تاريخ1397/10/4در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رســول اسدى به ش ش 8381نسبت پدر   2- آمنه ظاهرى عبده وند به 
ش ش 459نسبت مادر  3- مهدى اسدى به ش ش 4670289421نسبت فرزند  4- فاطمه اسدى به ش ش 
4670344633نسبت فرزند  5-  مهين احمدى بابادى به ش ش 764نسبت همسر  وال غير ........ اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شوراى حل اختالف شماره  2-مردانى  حوزه قضايى فارسان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نارنج رضائى صالح بابرى فرزند نصراهللا داراى شناسنامه شماره 225  متولد 1341به شرح دادخواست 
به كالســه 970630 ازاين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان 
نصراهللا رضائى صالح بابرى فرزند آقا مال و ماه منظريه به شماره شناسنامه 2910در تاريخ1350در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خواهان فوق الذكر دختر متوفى  2- هاجر 
رضائى صالح بابرى فرزند نصراهللا به ش ش 5559200808متولد 1332دختر متوفى   3- خدابس رضائى صالح 
بابرى فرزند نصراهللا به ش ش 5559200794متولد 1329دختر متوفى 4- عزت اهللا رضائى صالح بابرى فرزند 
نصراهللا به ش ش 5559809667متولد 1317پســرمتوفى 5- گل متاع اسدپور كالنى فرزند رشيد به ش ش 
1593متولد 1309همسر متوفى فوت شده  وال غير ........ اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 متصدى شوراى حل اختالف شماره دو چلگرد ستاره عليخانى

اخطاريه دفترخانه
ش پ : 2351 جناب آقاى احمد تنهاى كفترودى بدين وسيله به اطالع مى رساند واقعه طالق بين شما و خام 
شهربانو پاكزاد تحت شماره ثبتى 838 مورخ 97/11/6 از نوع بائن در دفترخانه ازدواج و طالق 5/18 رامسر به 

نشانى مازندران –رامسر –نارنج بن روبه روى چاپ ارجمند به ثبت رسيده است.م/الف97/220/68
دفتر رسمى ثبت ازدواج 18/طالق 5 رامسر-رضا صائبى

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

برابــر راى شــماره 139760319006001477  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك ماهان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم اعظم كاراموزيان فرزند محمود 

بشــماره شناســنامه 237 صادره از كرمان موازى نيم دانگ مشــاع از ششدانگ خانه قديمى مشتمل بر باغچه به 
مســاحت ششــدانگ 2505 مترمربع پالك 799 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 5 كرمان واقع در ماهان خيابان 
رجايى غربى كوچه بيدار خريدارى از مالك رسمى آقاى /خانم از مالك رسمى حميد كالنترى خاندانى 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/11/11
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/27

سيد رضا انصارى - رئيس ثبت اسناد و امالك ماهان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى احمد پيرى داراى شناســنامه شــماره 200 به شــرح دادخواست به كالســه 1065/97 در اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم بهنام پيرى شــافعى مذهب به 
شناســنامه 3160 در تاريــخ 1395/5/17 فــوت نموده و ورثه مرحوم عبارتند از: پــدرش به نام احمد پيرى به 
شناســنامه شــماره 200 متولد 1335/3/9 و مادرش به نام غزاله مراديان  به شناســنامه شــماره 461 متولد 
1341/7/1  و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 661

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم زينب سليمى داراى شناسنامه شماره 38 كدملى 3732841316 به شرح دادخواست به كالسه 
8/971435 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالحميد 
سليمى به شناسنامه 1742- 3731630842 در تاريخ 1397/10/5 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- يوســف ســليمى به ش.ش 3342 ت ت 
1347/1/2 شــماره ملى 3731647397 پســرمتوفى 2- ايوب ســليمى به ش.ش 3343 ت. ت 1348/1/9 
شــماره ملى 3731647400 پســر متوفى 3- يونس ســليمى بــه ش.ش 379 ت.ت 1361/2/1 شــماره ملى 
3732131165 پسر متوفى 4- زينب سليمى به ش.ش 38 ت. ت 1356/9/10 شماره ملى 3732841316 
دختر متوفى.به غير از نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 8816

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

اداره كل ثبت اسناد و امالك كردستان
تصميم

بنا به تقاضاى آقاى ســيد هادى حســينى مبنى بر افراز سهمى خويش از پالك 2757 اصلى بخش 3 سنندج 
به موجب ســند انتقال مشاعى شماره 168671 مورخ 94/9/15 دفتر 4 سنندج كه از محل سند زارعانه شماره 
29007 مورخ 52/9/8 دفتر 16 سنندج بنام آقاى اوليا احمدى قريه فرجه ميزان سه من مشاع معادل 967/68 
متــر مربع به متقاضى انتقال يافته اســت و برابر گزارش نماينده و نقشــه بردار ايــن اداره كه مورد تقاضاى يك 
قطعه زمين اســت پس از اســتعالم از مراجع ذيصالح از جمله شــهردارى و اداره راه و شهرســازى نهايتا مساحت 
زمين مذكور 638/52 متر مربع مورد تاييد قرار گرفت و اداره راه و شهرســازى به موجب نامه شــماره 34481 
مورخ 95/8/19 و با ارسال نقشه و اعالم نظر كمسيون ماده 12 نوعيت زمين باير اعالم و با افراز موافقت نموده 
اســت و شهردارى نيز طى نامه شــماره 14727/ك/ش مورخ 97/5/8 با تاييد نقشــه مورد تقاضا با افراز آن و 
رعايت شوارع و معابر موجود و سهم شهردارى موافقت نموده است فلذا با عنايت به مطالب فوق الذكر و گزارش 
نماينده و نقشــه بردار ثبت و موافقت مراجع ذيصالح تصميم به افراز يك قطعه زمين به مســاحت 638/52 متر 
مربع از ســند مشــاعى مذكور تحت پالك 3850 فرعى از 2757 اصلى بخش 3 ســنندج و به موجب صورتجلســه 
افراز شــماره 116/1/97/6201 مورخ 97/11/8 مســتند به ماده 5 آيين نامه قانون افراز امالك مشاع اتخاذ 
شــد اين تصميم با ماده 2 قانون افراز امالك مشــاع پس از ابالغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه مى 

باشد. م/الف:8809

بهنام قباد- رئيس ثبت منطقه يك سنندج
 

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 900011 خانم ژاله محمد حســينى فرزند برزو 
ســاكن سيســخت محكوم اســت به پرداخت مبلغ 2/569/257/193 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 51/335/143 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 
53/446/629 ريــال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خســارت تاخير تاديه 
مطابق قرارداد در بانك مربوطه در حق محكوم له (بانك ملى سيسخت) و مبلغ 
123/462/859 ريــال بابــت حق االجرا در حق صنــدوق دولت نظر به اينكه 
محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از 
اموال محكوم عليه ملكى واقع در شهر سيسخت جنب اداره گاز شهرستان دنا با 
شماره ثبت 441/774 و پروانه ساخت شماره 206 مورخ 85/8/25 با كاربرى 
تجارى به مساحت 1376 مترمربع توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
ارزيابــى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/30 ســاعت 10 
الى 12 ظهر در محل اجراى احكام مدنى (شــعبه اول حقوقى) دادگســترى دنا 
از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه 
باالتريــن قيمت را پيشــنهاد نمايند واگذار خواهد شــد طالبين به خريد جهت 
كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين  اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازديد آنان از اموال اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد ارزيابى 
مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شــد. شرح اموال مورد مزايده طبق 
نظر كارشــناس بشرح زير ميباشــد: ملك فوق با كاربرى تجارى كه فنداسيون 
و اســكلت بتنى و زيرزمين آن اجرا گرديده قيمت زمين 8/944/000/000 
ريال و قيمت اسكلت ساخته شــده 694/000/000 ريال و قيمت كلى ملك 

9/638/000/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
دادرسى اجراى احكام حقوقى دنا

دادنامه
شــماره پرونده:838/4/96ح ، شــماره دادنامه: 311 ، تاريخ:97/4/24- مرجع رســيدگى: شــوراى حل 
اختالف شهرستان آبادان ، خواهان: صندوق كارآفرينى اميد شهرستان آبادان به نمايندگى مينا عسكرى ، به نشانى 
آبادان احمد آباد فرعى 3 صندوق كار آفرينى اميد آبادان به نمايندگى مونا عسگرى ، خوانده: محمد مهدى غالمعليان 
به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه ، گردشكار: پرونده ابتدا به شعبه 4 شوراهاى حل اختالف آبادان ارجاع 
و به كالسه 838/4/96ح به ثبت رسيده و اعضاء محترم اين شعبه پس از تبادل نظر و جرى تشريفات و اقدامات 
قانونى نظريه خود را اعالم نموده اند پس از بررســى پرونده و رســيدگى هاى الزم ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواست خواهان صندوق كارآفرينى اميد 
شهرستان آبادان با نمايندگى مينا عسكرى به طرفيت خوانده محمد مهدى غالمعليان فرزند غالمحسين به خواسته 
مطالبه وديعه اجاره يكباب منزل مســكونى به پالك 2528/2529 به مبلغ 40/000/000 با احتســاب خسارات 
قانونى با توجه به محتويات پرونده از جمله دادخواست تقديمى و سند اجاره نامه فى مابين و اظهارات خواهان به 
شرح مفاد دادخواست تقديمى كه به طور خالصه بيان نموده كه على رغم تخليه ملك خوانده از پرداخت مبلغ وديعه 
استنكاف مى ورزد و اينكه خوانده در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و دليلى كه مويد بر برائت ذمه خويش باشد 
ارائه ننموده لذا شورا با احراز عقد اجاره و انقضا مدت از مورخ 92/8/1 لغايت زمان اجراى حكم مستندا به ماده 
219 و 230 قانون مدنى و ماده 198و519و522 از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به رد مبلغ 40/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و در خصوص مطالبه خسارت تاخير تاديه نظر به اينكه مطالبه آن موضوع ماده 522 قانون 
آيين دادرســى مدنى منوط به اثبات تمكن مديون اســت و در پرونده داليل ان موجود نيســت لذا صدور حكم به 
پرداخت خسارت تاخير تاديه را موجه ندانسته و مستندا به مواد 197و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به 
بى حقى خواهان نسبت به خسارت تاخير تاديه و برائت ذمه خوانده و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 537/000 
ريال در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل 

واخواهى در همين مرجع و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى شهرستان آبادان مى باشد.
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: سيد محمد حسين حسينى فرزند سيد حسن ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: 
صادق حسين پور فينى فرزند على اصغر به نشانى فين كوچك پشت باغ فين فراز 7 ، به موجب راى غيابى شماره 
685/97 تاريخ 97/6/19 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 11/207/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 260/000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
(97/5/7) لغايت اجراى حكم هزينه اجرا به ميزان نيم عشر بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء 
محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اجرائيه
محكوم له: ايرج شهسوارى مجد با وكالت مريم مرادى ، محكوم عليه: حسين صفرى ، پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدينوسيله به كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه سى ام در پرونده 
كالســه 960447 به موجب دادنامــه شــماره 9709978603000028 مورخ 97/1/26 صادره از شــعبه 30 
محكوم عليه محكوم به پرداخت تاخير تاديه دادنامه شماره 560 مورخه 91/8/23 شعبه 22 شوراى حل اختالف 
مبلغ 16500000 ريال لغايت زمان اجراى حكم – هزينه دادرسى 640000 ريال ، حق الوكاله وكيل برابر تعرفه 
قانونى در حق محكم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد 
بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از 
محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م 
و ماده 9 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 براى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
 دبير شعبه 30 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ســيد يحيى يوسفى به شماره شناســنامه 1741 به شرح دادخواست به كالسه 222/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد طاهر يوسفى  بشناسنامه 1393 در 
تاريخ 97/6/11 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سيد 
يحيى يوســفى فرزند ســيد طاهر به ش ش 1741 صادره از دماوند پســر متوفى 2- سيد حسين يوسفى فرزند 
ســيد طاهر به ش ش 1977 صادره از دماوند پســر متوفى 3- ســيد باقر يوســفى فرزند سيد طاهر به ش ش 
1910 صادره از دماوند پسر متوفى 4- سيده آذر يوسفى فرزند سيد طاهر به ش ش 2 صادره از دماوند دختر 
متوفى 5- منظرالســادات شريفيان فرزند شمس الدين به ش ش 1481 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/5791
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: امير رضائى فرزند على اكبر ، شغل آزاد ، به نشانى گيالوند بلوار شهيد بهشتى زنبق 2 
، مشخصات محكوم عليه: ميثم نصيرنژاد بيل داشى  مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 156 مورخ 
97/4/23 دادگاه حل اختالف شعبه 2 شهرى كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است 
مبلغ 150 ميليون ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون و 875 هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 96/7/17 لغايت زمان اجراى حكم ونيم عشر دولتى در حق صندوق دولت . محكوم عليه مكلف است 

از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد.م الف/5790/1
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: امير رضائى فرزند على اكبر ، شغل آزاد ، مشخصات محكوم عليه: ميثم نصيرنژاد بيل 
داشــى فرزند مهدى شــغل آزاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 153 مورخ 97/4/23 دادگاه 
حل اختالف شعبه 2 شهرى كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است مبلغ 150 ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه بر مبناى شاخص بانك مركزى از تاريخ 97/2/11 لغايت زمان پرداخت محكوم به و نيم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع 

اجرا بگذارد.م الف/5790/3
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند

دادنامه
شــماره پرونده: 97/4/204 ، شــماره دادنامه: 201 ، تاريخ رســيدگى: 1397/4/25- مرجع رســيدگى: 
شوراى حل اختالف شعبه چهارم دماوند ، خواهان: آقاى امير رضايى فرزند على اكبر به آدرس گيالوند بل بهشتى 
زنبق يك پ 16 ، خوانده: 1- آقاى احمد جاويد فرزند به آدرس اردبيل مغان روســتاى بيل داشــى جنب مســجد 
منزل شخصى 2- آقاى ميثم نصير نژاد بيل داشى فرزند – به آدرس مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك ، 
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده ارائه داده با توجه به ارجاع به اين شورا و ثبت 
به كالسه ى فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاء كنندگان ذيل  تشكيل و پس از 
بررسى و محتويات پرونده ختم رسيدگى را ا عالم و مبادرت به صدور راى مى گردد (راى قاضى شورا) در خصوص 
دعوى آقاى امير رضايى فرزند على اكبر به طرفيت آقاى احمد جاويد و آقاى ميثم نصير نژاد بيل داشى به خواسته 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و ســى و شــش ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 189451 به 
انضمام خسارت دادرسى و تاخير تاديه از آنجايى كه مقتضاى اسناد تجارى اصل تجريدى بودن و اصل عدم توجه 
به ايرادات اينست كه كيفيت رابطه ى حقوقى منشا كه علت صدور اسناد تجارى است تاثيرى در تعهد موضوع چك 
ندارد و صدور و تحويل چك توسط دارنده ى حساب به منزله اقرار به دين است قاضى شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و مالحظه فتوكپى مصدق چك و گواهى عدم پرداخت صادر شده از ناحيه بانك محال عليه و ساير قرائين و 
امارات موجود در پرونده دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 1و2و3 از قانون اصالحى 
چك و 310 الى 315 قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد و ســى و شــش 
ميليون ريال وجه چك فوق الذكر و مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 1396/4/30 لغايت زمان وصول با رعايت تناسب تغيير شاخص ساليانه كه توسط بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران تعيين و از ناحيه اجراى احكام محاســبه ميشود صادر و اعالم ميگردد راى صادر شده غيابى بوده و 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم 

محترم حقوقى شهرستان دماوند مى باشد. م الف/5790/2
قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم دماوند

دادنامه
شــماره پرونده: 737/97 ، شــماره دادنامه: 809/97 - تاريخ رسيدگى:  ، تاريخ 97/10/6 در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه دوم شوراى حل اختالف كاشــان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر است قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى حســام جمال آبادى به طرفيت آقايان 1- محمدرضا 
رضايى 2- جواد دشــتبان به خواست مطالبه وجه به ميزان 100/000/000 ريال بابت وجه دو فقره چك شماره 
هــاى 581493/20 مورخ 95/5/20 و 581492/34 مــورخ 95/4/20 هر يك به مبلغ 50/000/000 ريال 
عهــده بانك ملت با ايــن توضيح كه خواهان اظهار داشــته خوانده رديف اول مبادرت به صــدور چكهاى مزبور در 
وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت وى را بر عهده گرفته است فلذا خواسته به 
شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت 
محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و نيز گواهى هاى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه 
و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان 
به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان دليل و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه 
خود نمايد ارائه ننموده اســت خواندگان با وصف ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص 
مســتندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند عليهذا قاضى شــورا توجها به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشــتن وصف تنجيزى و تجريدى اســناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك 
در مهلت قانونى واخواســت گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مستنداً به مواد 198و515و522 از 
قانــون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر 
بــر راى وحدت رويه 536 مــورخ 69/7/10) و ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مــواد 249و286و289 همان 
قانون و ماده 2و  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشخيص 
مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 1/520/000 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و 
تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى 

شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقــاى عبدالعظيم فرحانى پور فرزند ســامى داراى شــماره شناســنامه 3501032307 به شــرح كالســه 
660/2/97 ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سامى فرحانى پور 
فرزند علوان به شماره شناسنامه 397 در تاريخ 97/5/27 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
مرحوم منحصر اســت به: 1- غنيه فرحانى رميله ش ش 1827877995 همســر متوفى 2- عبدالعظيم فرحانى 
پور ش ش 3501032307 پسر متوفى 3- عبداهللا فرحانى پور ش ش 3501443048 پسر متوفى 4- مريم 
فرحانى پور ش ش 1810034114 دختر متوفى 5- ابتســام فرحانى پور ش ش 1810392241 دختر متوفى 
6- ياســمين فرحانى پور ش ش 1810640857 دختر متوفى 7- ســهام فرحانى پــور ش ش 3500386938 
دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن آگهى
نظر به اينكه در پرونده كالسه 9609987456400312 به شماره بايگانى 960340 دادگاه عمومى بخش 
مارگون موضوع شكايت آقاى حبيب اهللا عطايى پور عليه امين مروتى فرزند قهرمان به اتهام عدم رعايت نظامات 
دولتى در حين كار منتهى به ايراد صدمه بدنى غير عمدى به ميزان ســى درصد بالســويه با متهم ديگر با عنايت 
به اينكه وقت رســيدگى در مورخه 97/12/22 ســاعت 11 تعيين شده كه حسب دستور دادرس محترم دادگاه 
عمومى بخش مارگون به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 مراتب اعالم تا نامبرده در تاريخ اعالمى در جلســه دادگاه شــركت نمايد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد.
دادرس دادگاه عمومى بخش مارگون

چهره  رژیم پساانقالبی در بیانات امام)ره(؛

امامخمینیچهشاخصهاییرابرایحکومتاسالمیبرمیشمرد؟


