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اش���اره: قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانين از وظايف 
مجلس شورای اسالمی است. بدون ترديد تورم قانون و قانونگذاری 
در کش��ور امر نظارت بر حسن اجرای قوانين را دشوار کرده و می 
کند. ناکارآمدی قوانين در حل مش��کالت زندگی مردم با ش��يوه 
های معمولی نظارتی نيز قابل تش��خيص اس��ت و در اين زمينه 
نياز به انجام عمليات نظارت تخصص��ی وجود ندارد. نبود نظارت 
کافی و عدم وجود ضمانت اجرايی نظارت ها موجب ش��ده اس��ت 
که ناکارآمدی هر دو وظيفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای 
قوانين را فرا بگيرد و جايگاه مجلس ش��ورای اسالمی را به عنوان 
»راس امور کشور« با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی 
مجلس ش��ورای اس��المی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و 
بخش های غيرنظارتی آن برای اختصار حذف ش��ده است. ضمن 
اينکه اطالع رسانی قوانين به مخاطبان فی نفسه کار مفيدی است 
از اي��ن طريق بر قوانين م��ادر تاکيد و از نقل اصالحات و تغييرات 
قانون به دليل جزيی بودن آنها خودداری شده است. عليرغم اينکه 
نظارت بر حس��ن اج��رای همه قوانين از وظايف مجلس ش��ورای 
اس��المی است در اين نوشتار به بررسی وضعيت نظارت بر حسن 
اجرای قوانينی پرداخته شده است که نماينده يا نمايندگان ناظر 
به انتخاب مجلس ش��ورای اسالمی در آن حضور دارد. اين نوشتار 
به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون 
قانون اصالح اليحه قانوني راجع به تش��کيل شوراي عالي آموزش 
و پرورش و قانون تش��کيل ش��وراهاي آموزش و پرورش در استان 
ها، شهرس��تان ها و مناطق کشور می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

قانوناصالحاليحهقانونيراجعبهتشكيلشورايعالي
آموزشوپرورشمصوب۱۳۸۲/۱/۲۷

ماده ۱- ش��وراي عالي آموزش و پرورش، مرجع سياس��ت گذاري 
در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست 
هاي کلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه است و سازمان اداري 
آن با بودجه و تش��کيالت مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و 
پرورش فعاليت مي کند. وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، 
پژوهش��ي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت شورا، نظارت 
بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم مي 
باشد که در آيين نامه داخلي شورا تنظيم و توسط هيأت دولت به 

تصويب مي رسد. 
ماده ۵- مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در حدود اختيارات 
قانوني شورا براي مؤسس��ات ذيربط الزم االجراست. اين مصوبات 
پس از تأييد رييس شورا توسط دبيرکل به مؤسسات مربوط ابالغ 

خواهد شد. 
ماده ۹- تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته )۲۲( نفر ...

تبصره ۱- دو نفر از اعضاء کميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي به انتخاب کميسيون و تصويب مجلس به عنوان 
ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش شرکت خواهند کرد. 
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 
بيس��ت و نهم مهر ماه يك هزار و س��يصد و هشتاد و يك مجلس 
ش��وراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۱/۸/۲۳ به تأييد شوراي 

نگهبان رسيده است. 

قانونتش�كيلشوراهايآموزشوپرورشدراستانها،
شهرستانهاومناطقكشورمصوب۱۳۷۲/۱۰/۲۶

ماده ۱- به منظور تحقق مش��ارکت و نظارت مردم در امر آموزش 
و پرورش و بهره گيري از کليه منابع و امکانات، جهت تأس��يس، 
توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت 
هاي اجرايي آموزش و پرورش، ش��وراهاي آم��وزش و پرورش در 

استان ها و شهرستان ها به شرح اين قانون تشکيل مي گردد. 
تبصره ۲- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خالصه نتيجه 
و مذاکرات شورا را براي نمايندگان استان مربوط در مجلس شوراي 
اسالمي ارسال نمايد. نمايندگان مذکور در صورت تمايل مي توانند 

به عنوان ناظر در اين جلسات شرکت کنند. 
ماده ۴- وظايف و اختيارات شوراي استان به شرح زير است: 

۱- تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش آموزي هر 
يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي، به نحوي که امکان توس��عه 
کمي و کيفي فعاليت هاي آموزش��ي و پرورشي در نقاط محروم و 
نيز براي مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگي هاي 

آموزش و پرورش مناطق به تدريج بر طرف گردد. 
۲- تصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي 

و جمعيتي هر منطقه. 
۳- تصميم گيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در 
شهر يا شهرستان هايي که بيش از يك منطقه آموزشي وجود دارد. 
۴- ارزيابي عملکرد شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارش 
هاي واصله و انجام اقدامات الزم در هر مورد و استفاده از ابزارهاي 

تشويق و تنبيه. 
۵- سياس��ت گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز 

فضاهاي آموزشي و پرورشي استان. 
6- ارائه گزارش عملکرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به دولت از 

طريق وزارت آموزش و پرورش.
تبصره ۴- دبير شورا موظف است دستور جلسات و خالصه نتيجه 
مذاکرات شورا را براي نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در 
مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. نمايندگان مربوط در صورت 

تمايل مي توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت نمايند. 
ماده ۸- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است: 

۱- توزي��ع اعتبارات دولتي تخصيص يافته به صورت آموزش��ي و 
پژوهش��ي، به شهرس��تان بين مدارس و فعاليت هاي مختلف، بر 

اساس ضوابطي که وزارت آموزش و پرورش معين مي کند. 
۲- تصويب ضوابط مالي مدارس، ش��امل کليه دريافت ها و هزينه 
ها و ساير درآمدهاي مردمي با توجه به کيفيت ارائه فعاليت هاي 

آموزشي و پرورشي. 
۳- پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين 
و تجهيز و تهيه وسايل کمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط 

جهت تصويب. 
۴- برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد اجاره، احداث و توس��عه 
اماکن آموزشي و پرورشي شهرستان )از نظر محل، دوره تحصيلي(

۵- تصيم گيري در خصوص توزيع و هزينه کردن عوارض اخذ شده 
براي احداث، توس��عه و تعمير اماکن آموزشي و پرورشي و تأمين 

تجهيزات الزم و ساير فعاليت ها. 
6- بررسي و تصميم گيري براي برنامه ريزي نيروي انساني مورد 
نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق ش��وراي 

استان. 
7- صدور مجوز براي بکارگيري افراد مازاد بر س��هميه اس��تخدام 
رس��مي از محل درآمدهاي منطقه بر اس��اس قوانين کار و تأمين 

اجتماعي. 
۸- برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي تش��ويق و تقدير 
از کارکنان شايس��ته و اليق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و 

کارانه بر اساس کيفيت و کميت خدمات آنان. 
۹- تشويق و ترغيب متمکنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث 

و اهداي مدارس و مراکزآموزشي و پرورشي. 
۱0- برنام��ه ريزي جهت ايجاد تس��هيالت و بکارگيري ابزارهاي 
مناسب جهت توسعه مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي علمي و 
فني و حرفه اي ومدارس جوار کارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب 

مردم به مشارکت بيشتر در اين زمينه. 

 پرسشگری از عملکرد نظارتی 
مجلس شورای اسالمی

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر سياست 
گذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوس��طه در چارچوب 
سياس��ت هاي کلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر دبيرخانه 
ش��ورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و 
مسئوليت شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات 

با مجريان و مردم به تفکيك سال چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر مصوبات 
شوراي عالي آموزش و پرورش به تفکيك سال چيست؟

- اسامی دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس ش��ورای اس��المی از بدو تاسيس ش��ورای عالی آموزش و 

پرورش به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر مشارکت و 
نظارت م��ردم در امر آموزش و پرورش تس��هيل در فعاليت هاي 
اجراي��ي آموزش و پ��رورش و بهره گيري از کليه منابع و امکانات، 
جهت تأس��يس، توس��عه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و 
تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش به تفکيك سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر شوراهای 
آم��وزش و پرورش اس��تان ها و شهرس��تان ها به تفکيك س��ال 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر عملکرد 
اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش 

استان ها و شهرستان ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تصويب ضوابط 
مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش آموزي هر يك از مناطق تابعه 

از بودجه دولتي به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر امکان توسعه 
کمي و کيفي فعاليت هاي آموزش��ي و پرورشي در نقاط محروم و 
نيز براي مستضعفان و بر طرف کردن کمبودها و عقب ماندگي هاي 

آموزش و پرورش به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر ارزيابي عملکرد 
شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارش هاي واصله و انجام 
اقدامات الزم در هر مورد و اس��تفاده از ابزارهاي تشويق و تنبيه به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر سياست 
گ��ذاري و برنام��ه ريزي جهت ايجاد و توس��عه و تجهيز فضاهاي 

آموزشي و پرورشي استان ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تصويب تقويم 
آموزش��ي مناطق تابعه با توجه به ش��رايط اقليمي و جمعيتي هر 

منطقه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تصميم گيري 
در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا شهرستان 

ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر توزيع اعتبارات 
دولتي تخصيص يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان 
بي��ن مدارس و فعاليت هاي مختلف، بر اس��اس ضوابط که وزارت 

آموزش و پرورش به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تصويب ضوابط 
مالي مدارس، شامل کليه دريافت ها و هزينه ها و ساير درآمدهاي 
مردمي با توجه به کيفيت ارائه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر پيشنهاد وضع 
عوارض براي احداث، توس��عه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه 
وسايل کمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط به تفکيك سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برنامه ريزي 
و تصميم گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشي و 
پرورشي شهرستان )از نظر محل، دوره تحصيلي( به تفکيك سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تصميم گيري 
در خصوص توزيع و هزينه کردن عوارض اخذ ش��ده براي احداث، 
توسعه و تعمير اماکن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات الزم و 

ساير فعاليت ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر بررسي و 
تصمي��م گيري براي برنامه ريزي نيروي انس��اني مورد نياز و ارائه 
نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق ش��وراي اس��تان به 

تفکيك سال چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر صدور مجوز 
براي بکارگيري افراد مازاد بر س��هميه اس��تخدام رسمي از محل 
درآمدهاي منطقه بر اساس قوانين کار و تأمين اجتماعي به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برنامه ريزي و 
تصميم گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از کارکنان شايسته و 
اليق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و کارانه بر اساس کيفيت 

و کميت خدمات آنان به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر نظارت مستمر 
ب��ر فعاليت هاي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش س��االنه 
حاوي نقاط قوت و ضعف فعاليت ها و ارائه پيش��نهادهاي الزم به 

شوراي آموزش و پرورش استان ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر تشويق و 
ترغيب متمکنين و صاحب��ان صنايع و اصناف به احداث و اهداي 

مدارس و مراکزآموزشي و پرورشي به تفکيك سال چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر برنامه 
ريزي جهت ايجاد تسهيالت و بکارگيري ابزارهاي مناسب جهت 
توس��عه مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي علمي و فني و حرفه 
اي ومدارس جوار کارخانه و مؤسس��ات مش��ابه و ترغيب مردم به 

مشارکت بيشتر در اين زمينه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برنامه ريزي 
و اقدام جهت تهيه زمين و س��اير امکان��ات الزم به منظور تأمين 
و تجهيز فضاهاي آموزش��ي و پرورشي منطقه از طريق خودياري 
اهالي و همکاري مؤسسات و سازمان هاي ذيصالح دولتي و قانوني 

به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برنامه ريزي و 
بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد بانك ها، شرکت هاي 
دولتي و غير دولتي و کارخانه ها به امر توسعه و تجهيز اماکن آموزشي 

و پرورشي در چارچوب مقررات مربوط به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر کمك به ترويج 
و گسترش فعاليت هاي پرورشي و آموزشي و استحکام اعتقادات 

ديني و مکارم اخالفي دانش آموزان به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر برنامه ريزي و 
تصميم گيري براي پرداخت کمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان 
کم بضاعت از عوايد محلي شورا و اعطاي بورس تحصيالت عالي به 

دانش آموزان مستعد به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر انجام وظايفي 
واگذاری شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اوليا 
و مربي��ان و يا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختيارات قانوني 

خود به شورا به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر بررسي راه 
هاي مختلف صرفه جويي و افزايش بهره وري منابع در چارچوب 
سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و شوراي استان به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر تالش در 
گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن کليه 

اطفال واجب التعليم منطقه به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر جلوگيري از 
افت تحصيلي دانش آم��وزان و تالش در ارتقا کيفيت برنامه هاي 

آموزشي وپرورشي به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر سازماندهي 
امکان��ات براي اجراي آموزش هاي فن��ي و حرفه اي، کار دانش و 

کارآموزي دانش آموزان به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر ارتقای سطح 
دانش فرهنگيان و پيش بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي 

آنان و فراهم کردن امکانات الزم به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر پيشنهاد برنامه 
س��االنه توسعه فضاهاي آموزشي و پرورش��ي و نيروي انساني، بر 
اساس خط مشي ها و سياست هاي کلي وزارت آموزش و پرورش 

و ارائه آن به شوراي استان به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سهم منطقه 

از اعتباراتي که در بودجه جاري و عمراني س��االنه دولت بر اساس 
تعداد دانش آموزان به تفکيك سال چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر يك درصد 
از بهاي فروش کاال و خدمات کارخانه ها و مؤسس��ات خدماتي و 
توليدي استان توزيع شده از طريق شوراي استان مناطق به تفکيك 

سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تا پنج درصد 
عوارض صدور پروانه هاي س��اختماني، تفکيك زمين ها، پذيره و 

نوسازي توسط شهرداري ها به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عوايد حاصل 
از فروش ساختمان ها و زمين هاي بالاستفاده و نيز ساختمان ها 
و زمين هاي در اختيار آموزش و پرورش به تفکيك سال چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر هدايا و کمك 
ه��اي دس��تگاه ها و نهادهاي دولتي و غير دولت��ي و افراد خير به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر توسعه آينده 
آم��وزش و پرورش در هر يك از مناطق تابع و امکانات درآمدي از 
مناطق و اس��تان، س��هم هر منطقه را از اعتبارات جاري دولت به 

تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سهم اعتبارات 
عمراني استان از بودجه عمراني دولت را در قالب اعتبارات عمراني 
پيش بيني شده، براي احداث و توسعه فضاهاي آموزش و پرورشي 

به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تمهيد امکانات 
آموزشی در شهرهاي جديد و شهرك هاي مسکوني در تمام نقاط 

کشور به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تعيين سطح 
کاربري هاي آموزشي در طرح هاي جامع، طبق درخواست شوراي 

استان به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر طرح هاي 
تفصيلي شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهاي قانوني شهرداری 
ها زمينه احراز مالکيت زمين هاي پيش بيني شده جهت توسعه 
فضاهاي آموزش��ي و پرورشي ش��هرهاي مربوطه به تفکيك سال 

چيست؟
- اسامی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي موضوع 

اين قانون به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کميسيون های تخصصی مجلس شورای 

اسالمی در حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در استفاده از 
ابزارهای نظارتی شامل تذکر ش��فاهی، تذکر کتبی، ايراد سوال و 

استيضاح در حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 

اسالمی در حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی ديوان محاسبات کشور بر حسن اجرای 

اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کميس��يون اصل ۹0 مجلس ش��ورای 

اسالمی در حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس 
ش��ورای اسالمی پيرامون حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 قانون 
الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي 

پيرامون حسن اجرای اين قوانين به تفکيك سال چيست؟
- به اعتقاد مجلس ش��ورای اس��المی از زمان تصويب اين قوانين 

تاکنون، آيا عملکرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟
- آيا قوانين ياد ش��ده به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود دست 

يافته است؟
- اطالع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی 

در مورد حسن اجرای اين قوانين چگونه بوده است؟
- اس��ناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون اين 

قوانين در کدام مرکز نگهداری می شود؟
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 آزادي سوسنگرد پس از يك  سال محاصره )۱۳۵۹ ش(   درگذشت رحيم معينی 

کرمانشاهی ، شاعر و ترانه سرای پيشکسوت )۱۳۹0 ش(   گشايش کانال سوئز در مصر و 
اتصال درياي سرخ و مديترانه )۱۸6۹م(   

دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت شن و ماسه و بتن شاهوار (سهامى خاص)
شناسه ملى 10480090709 ، شماره ثبت 2446

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت شن و ماســه و بتن شاهوار (ســهامى خاص) 
بشــماره ثبت 2446 تا درجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شــرکت که در تاریخ 
1398/9/7 در ســاعت 16 عصر در محل مرکز اصلى شــرکت واقع در شاهرود ، جاده مجن 
، کیلومتر 7 ، سمت چپ ، نرسیده به کارخانه سیمان ، جنب گاودارى تشکیل میگردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تعیین اعضاى هیئت مدیره بمدت دو سال 2- تعیین بازرسان اصلى 

و على البدل بمدت یکسال مالى
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - نورا... مهدوى میقان

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه پرونده 139804007141000984
بدیــن وســیله به خانم صدیقه چوپانى نام پدر:اســداله تاریخ تولــد : 1341/06/04 
شــماره ملى: 0680202250 شماره شناسنامه: 20930 به نشانى : بجنورد خ چمران کوچه 
حنایى بن بست اول سمت راست پالك 116 - احد از ورثه مرحوم اسداهللا چوپانى ابالغ مى 
شــود که خانم طرالن رحمانى فرزند رحمن جهت وصول مبلغ 29/700/000 ریال براساس 
شاخص نرخ تورم به استناد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 1385/08/17-13777 
دفتــر ازدواج شــماره 63 و طــالق 36 حســن آباد گرمخان علیــه مورث شــما اجرائیه صادر 
نمــوده و پرونده اجرائى به کالســه 139804007141000984 تشــکیل گردیده اســت 
و طبــق گزارش مــورخ 1398/08/23 مامور مربوطه، ابالغ واقعى به شــما در نشــانى فوق 
میســر نگردیده اســت.لذا بنا به تقاضاى بستانکار به شــرح وارده به شماره 98/10616-
1398/08/25 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت.
حمید عزیزى
رئیس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

دادنامه
شــماره پرونده: 1447/97 ، شــماره دادنامه: 383/98 ، تاریخ رسیدگى: - ، به تاریخ 
1398/4/26 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 4 شــوراى حل اختالف کاشــان به تصدى 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از 
توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم 
مــى نمایــد (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواســت آقــاى محمد حســن مدیحى فرزند 
علــى اکبــر بطرفیت خانم آذر قربــان زاده فرزند محمدرضا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 
55/075/000 ریال با احتســاب هزینه دادرســى و تاخیر تادیه و دیرکرد تقدیمى از ناحیه 
خواهان داللت بر استقرار دین بعنوان خواسته بر عهده خوانده داشته و وصول مدارك نزد 
خواهان داللت بر بقاى دین را دارد و لذا چون خوانده دفاعى بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت 
ذمه خود ارائه و اقامه نکرده است لذا دعوى خواهان بصحت تشخیص مستندا به ماده 310 
قانون تجارت و مواد  519 و 522 آیین دادرسى مدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت 
اصل خواسته و نیز سایر خسارات مذکور در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره 

غیابى محسوب وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد.
 قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860301053001416- 1398/6/4 هیات اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملک کهریزك تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد جودکى فرزند ســیف 
الــه بشــماره شناســنامه 1378 صادره از تهران در ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بناى احداثى 
به مســاحت 9899 مترمربع پالك 92 اصلى 47 فرعى به اســتثناى بهــاى ثمنیه اعیانى واقع در 
على آباد خریدارى از مالک رســمى آقاى / خانم محمد جودکى محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/10 - م الف/1431

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك کهریزك

آگهى ابالغ اجرائیه
بدینوســیله به عبدالزهرا بیت مشعل نام پدر شایب ، تاریخ تولد 1352/3/1 شماره ملى 
1988090407 شــماره شناسنامه 5569 به نشــانى آبادان سکلین ردیف یى 2- 14 (متعهد- 
زوج) فعال مجهول المکان خانم سولماز چنگائى نام پدر لطف اله تاریخ تولد 1359/6/30 شماره 
ملى 4072380891 شماره شناسنامه 1656 به نشانى منزل زوج با نمایندگى معصومه اذرى تبار 
به نشانى اهواز گلستان خیابان فروردین بین دى و آذر ساختمان رتاج واحد 1 (زوجه- بستانکار) 
بموجب ســند نکاحیه 10677 مورخه 1377/12/10 نسبت به وصول مبلغ موضوع الزم االجرا 
مهریه (300 سکه تمام بهار آزادى که در مورخ 98/8/20 معادل) 12/000/000/000 ریال 
به انضمام حقوق دولتى علیه شــما تقاضاى صدور اجراییه نموده که منجر به تشــکیل پرونده به 
کالســه 9800179 در شــعبه اجراى ثبت آبادان گردیده و جهت ابالغ به مامور مربوطه تسلیم و 
طبق گزارش مامور بعلت عدم شناســائى اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرســیده و بستانکار هم 
نتوانسته نشانى شما را معرفى نماید لذا بدرخواست بستانکار و ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى با درج یک نوبت بشرح فوق در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محل بنامبرده باال 
ابالغ میشود که چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این اگهى که روز ابالغ محسوب میشود 
بدهى خود را اعم از اصل و خسارت به بستانکار یا در صندوق اداره ثبت آبادان تودیع ننمائید 
عملیات اجرائى برابر مقررات علیه شــما تعقیب و غیر از این اگهى و در صورت بازداشــت اموال 

آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف/1/188
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى ســعید ولى اشــرفى به شــماره ملى 0439862760  باســتناد شــهادتنامه وگواهى 
فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواســتى بشــماره کالســه  2014/ش/ك تقدیم این شورا 
نموده و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان رضا ولى اشــرفى فرزند محمدعلى به شماره 
ملــى 0439487579 در تاریــخ 1398/03/08 در اقامتــگاه دائمــى خود در گذشــته و ورثه 
حین الفوت وى عبارتند از :1.ســعید ولى اشــرفى فرزند رضا به شــماره ملى 0439862760  
متولــد 1342 صادره از کیالن - دماوند(پســر متوفى)2. محمدرضا ولى اشــرفى فرزند رضا به 
شــماره ملى 0439838819  متولد 1337 صادره از کیالن - دماوند(پســر متوفى)3. على ولى 
اشرفى فرزند رضا به شماره ملى 0439884764  متولد 1349 صادره از کیالن - دماوند(پسر 
متوفى)4. عذرا ولى اشرفى فرزند رضا به شماره ملى 0439846935  متولد 1339 صادره از 
کیالن - دماوند(دختر متوفى)5. پروین ولى اشــرفى فرزند رضا به شماره ملى 0439363241  
متولد 1348 صادره از کیالن - دماوند(دختر متوفى)6. فتانه ولى اشرفى فرزند رضا به شماره 
ملــى 0439016622  متولــد 1345 صادره از کیــالن - دماوند(دختر متوفى)7. افســانه ولى 
اشرفى فرزند رضا به شماره ملى 043936158  متولد 1344 صادره از کیالن - دماوند(دختر 
متوفــى)8. فرخند قنبرعلــى فرزند رمضانعلى به شــماره ملــى 0043088368  متولد 1321 
صادره از تهران(همســر متوفى)اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواست مزبور در یک نوبت 
آگهــى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد و یا وصیت نامــه اى از متوفى نزد او مى باشــد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد 

شد.6464
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 6 کیالن-محمدرضا حاجى طیبى

آگهى افرازبرطبق ماده 17 آئین نامه اجراء
بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین مشاعى پالك 1599 فرعى از 56 اصلى واقع در دماوند 
مى رساند که طبق درخواست وارده شماره 14004 مورخ 1398/07/30 خانم سیده فرحناز 
تاالرى تقاضاى افراز قدرالسهم مالکیت خود را در پالك مزبور از این اداره نموده از آنجائیکه 
ایشــان نتوانســته اند آدرس دقیق مالکین مشــاعى را جهت انجام عملیــات افراز ملک مورد 
تقاضــاى خــود به اداره ثبت دماوند معرفى نماید لذا مراتب بدینوســیله به اطالع مى رســاند 
که روز بازدید از محل وقوع ملک مورد افراز روز دوشــنبه مورخ 1398/09/18 ساعت 10 
تعیین گردیده، از مالکین مشاعى نامبرده پالك موصوف دعوت بعمل مى آید که در روز و تاریخ 
و ســاعت تعیین شــده در محل این اداره حضور بهم رســانند تا وفق مقررات نسبت به مورد 
تقاضاى فوق اقدام گردد. ضمنا این آگهى دریک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى، منتشــر و تاریخ انتشارآگهى مزبور که تاریخ ابالغ به کلیه مالکین مشاعى پالك موصوف 
محسوب، و پس از گذشت مدت ده روز، عملیات افراز بشرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد 

یافت.6462
عابدین نورى شیرازى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى ایمان باجالنى داراى شناســنامه شــماره 4210039853 به شــرح دادخواست به 
کالســه 344/4/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان رحم خــدا باجالنى بشناســنامه 278 درتاریخ 98/7/19 اقامتــگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1. ایمــان باجالنى کد ملى 
4210039853 شناســنامه 0 متولــد 1368/10/4(فرزندمتوفى)2. الهــه باجالنى کد ملى 
4210152455 شناســنامه 0 متولد 1371/3/24(فرزندمتوفــى)3. آذر على نژاد کد ملى 
4218854971 شناسنامه 444 متولد 1350/1/2(فرزند متوفى). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را دریــک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضــى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهى ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهى صادر خواهدشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن

آگهى فقدان سند مالکیت (موضوع ماده 120) 
آقــاى حســین پیرى فرزند میکاییل به شناســنامه شــماره 90 صــادره از میانه مالک به 
استناد سند اقرارنامه شماره 17838 مورخ 1398/7/17 دفتراسناد رسمى 38 اسالمشهر 
با تســلیم درخواســتى به شــماره وارده 19894 مورخ 7/17/ اعالم داشــته ســند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت 360 متر مربع پالك 2289 فرعــى از 54 اصلى مفروز 
ومجزى شده از پالك 402 فرعى ازاصلى واقع در شهرستان اسالم شهر بخش دوازده  تهران 
ذیل ثبت 139620301059001870 بنام حســین پیرى ثبت وسند چاپى 496872 صادر 
و تســلیم شــده اســت برابرا ظهار مالک  بعلت مفقود شــدن ســند اولیه تقاضاى صدورسند 
المثنى به پالك مذکور را نموده است ملک مذکور ثبت شده در رهن نبوده و باز داشت ندارد 
وحســب االظهار بعلت نقل وانتقال مفقود گردیده لذا تقاضاى صدورســند مالکیت المثنى را 
نموده اســت درهمین راســتا وفق مقررات مــاده120 آیین نامه اصالحــى قانون ثبت مصوب 
1380/11/8 مراتب دریک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه کسى مدعى حقى براى خود بوده یا 
اعتراضى داشته باشد ازتاریخ انتشاراین آگهى ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه وضمن 
اراییه اصل ســند یا ســند معامله اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید. بدیهى است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونى و یا عدم ارایه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 

سند المثنى پالك مذکورطبق مقررات صادرو تسلیم خواهد شد. م.الف 602 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سادت حسینى

آگهى ثبت طالق
جناب آقاى حســن گود آسیائى فرزند عبدالمجید همسر شما سمیه بینقى فرزند احمد با در 
دست داشتن حکم طالق به شماره کالسه980423مورخ98/7/25از دادگاه خانواده شعبه اول 
ســبزوار به این دفتر مراجعه نموده و متقاضى ثبت  طالق میباشــد لذا شایســته اســت شما نیز 
حداکثر ظرف مدت هفت/7روز پس از ابالغ این اخطاریه به نشــانى این دفترواقع در سبزوار-
چهارراه بیهق روبروى امامزاده یحیى کاروانسراى حقیران مراجعه نمایید.درغیر اینصورت مطابق 

مقررات قانونى ثبت طالق انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:1398/8/26

سردفتر ازدواج34وطالق یک داورزن سبزوار-محمدحسن رجائیان

آگهى فقدان سند مالکیت (موضوع ماده 120) 
آقاى محســن اکبرى شاد فرزند شکراهللا به شناسنامه شماره 7437 صادره از تهران وکیل 
مالک به اســتناد سند وکالتنامه شــماره 2597 مورخ 1398/7/29 دفتر 59 با تسلیم یک برگ 
استشــهادیه و درخواســتى به شــماره 21644  مورخ 8/17/ 1398 اعالم داشته سند مالکیت 
1,50 دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 317/50 مترمربع پالك 1811 فرعى 
از 36 اصلى مفروز و مجزى شــده از فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 12 تهران شهرســتان 
اســالم شــهر که ســند مالکیت آن  ذیل ثبت 145045 صحفه 131 دفتر 1044 بنام على اکبر 
زمانیان یزدى  ثبت وســند چاپى 148849 صادر و تســلیم شده است وحسب االظهار بعلت نقل 
وانتقال مفقود گردیده لذا تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى را نموده اســت درهمین راســتا 
وفق مقررات ماده120 آیین نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب دریک نوبت 
آگهــى مــى گردد تا چنانچه کســى مدعى حقى براى خود بوده یا اعتراضى داشــته باشــد ازتاریخ 
انتشاراین آگهى ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه وضمن اراییه اصل سند یا سند معامله 
اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید. بدیهى اســت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر 
قانونى و یا عدم ارایه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله سند المثنى پالك مذکور طبق مقررات 

صادرو تسلیم خواهد شد. م.الف 603 
 ســید محســن ســادات حســینى- رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسالمشــهر- ازطرف حسن
رستمیان طبرى

آگهى تغییرات شرکت هاره تجهیز شمال
شــماره مکانیزه:139830410334001398 آگهى تغییرات شــرکت هاره تجهیز شمال با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 5422 و شناسه ملى 10862138710 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1-سمانه قبادى شماره 
ملى 2142237800 با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود 
را بــه میــزان دومیلیــارد و یکصد و ده میلیون ریال افزایش داد .محســن نوروزى شــماره ملى 
2130448151 با پرداخت دوازده میلیارد و نهصدو نود میلیون ریال به صندوق شــرکت سهم 
الشــرکه خود را بــه  میزان مبلغ هفده میلیارد و هشــتصدونود میلیون ریــال افزایش داد، در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ هفت میلیارد ریال به به مبلغ بیست میلیارد ریال افزایش و ماده 
4 اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید . اسامى شــرکا بعد از افزایش سرمایه :1)سمانه قبادى 
کدملى 2142237800 داراى دو میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال ســهم الشــرکه 2)محســن 
نوروزى کدملى 2130448151 داراى هفده میلیارد و هشتصدونود میلیون ریال سهم الشرکه 
2- مرکز اصلى شــرکت از آدرس قبلى به نشــانى آمل  بخش مرکزى محله نیاکى خیابان گلستان 
شهداى 8( امام زاده ابراهیم) خیابان آیت اهللا جوادى آملى پالك صفر ساختمان میرداماد طبقه 
اول ادارى واحــد 4 به کدپســتى 4615817315 انتقال یافت . با ثبت این مســتند تصمیمات 
تغییر محل(تغییر نشــانى در یک واحد ثبتى )، افزایش ســرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه 
انتخاب شده توسط متقاضى درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقى مرقوم ثبت و در پایگاه آگهى 

هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران-مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آمل

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )3(:

هرزرویتربیتنیرویانسانیکشوربابینظارتیها!!؟ دكترمحمدرضاناریابيانه


