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پيامبراكرم)ص(:

هر كس از مرد يا زن مسلمانی غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز 
نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.
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انقالب اسالمي و عامالن شاه در بعضي پادگان ها و پايگاه هاي هوايي )1357ش(  تصرف 
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اش�اره:مقالهضرورتتحولدرقانونگذاریتاليفآقایحسينمهرپور
اس�تكهدرشماره2فصلنامهعلمیپژوهش�ینامهمفيدمنتشرشده
اس�ت.صاح�بامتيازاينفصلنامهدانش�گاهمفيدومديرمس�ئولآن
آقایسيدمس�عودموس�ویكريمیاست.ايننوش�تاربهمعرفی،نقدو
بررس�یضرورتتحولدرقانونگذاریمیپ�ردازدكههماكنونازنظر

خوانندگانگرامیمیگذرد:

1 در ابتدای مقاله نگارنده به بيان پيشينه تاريخی قانون و قانونگذاری می 
پردازد: پيش��ينه قانونگذاری به مفهوم امروزين آن در كش��ور ما به يك قرن 
نمی رس��د. قبل از صدور فرمان مشروطيت در س��ال 1324 هجری قمری 
)1285 شمس��ی( كه در پی آن مجلس شورای ملی تشكيل گرديد و قانون 
اساس��ی و متمم آن تصويب ش��د، قانون مدون و مرج��ع خاص قانونگذاری 
وجود نداش��ت. احكام و مقررات ش��رع مقدس اسالم بر مبنای مكتب فقهی 
اماميه كه توس��ط فقها و مجتهدين اس��تنباط و بيان م��ی گرديد، بر روابط 
اجتماع��ی مردم حاكم بود. دعاوی بر مبن��ای آن مقررات حل و مفصل می 
گردي��د و كيف��ر جرائم نيز بر آن اس��اس تعيين و اجرا می ش��د. علی رغم 
اخت��الف فتوی و وجود نظرات فقهی گوناگون، بس��ياری از احكام و مقررات 
الزامی ش��رع جامعه اسالمی روش��ن و مشخص و برای عموم قابل دسترسی 
بود. قضاوت، نيز در اختيار علما بود كه با اجتهاد خويش، يا با اذن و استفاده 
از فت��وای مجتهدين به حل و فصل دعاوی و اجرای حدود پرداخته و اعمال 
كيفر می نمودند. چون س��لطنت اس��تبدادی حاكم بود طبعا حس��ب مورد، 

فرمان و دستورالعمل شاه و حكام نيز برای مردم الزم االجرا بود. 

2 در ادامه به موضوع آغاز كش��مكش بر سر مش��روعيت قوانين پرداخته 
اس��ت: از همان آغاز تشكيل مجلس و ش��روع فعاليت آن و بخصوص هنگام 
تدوين متمم قانون اساسی، مسأله مشروعيت مصوبات مجلس مطرح گرديد 
و نگرانيهاي��ی از اينك��ه در مجلس مقرراتی بر خالف موازين و مبانی ش��رع 
اسالم تصويب و الزم االجرا گردد، ابراز شد و بحث های شديدی باال گرفت. 
سرانجام در متمم قانون اساسی، از يكسو تصريح شد كه قوانين نبايد مغاير 
با موازين شرع باشد و استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازين 
ش��رعيه...  )اصل 27 متمم قانون اساسی مش��روطه( و از سوی ديگر مرجع 
مش��خصی تعيين شد كه قوانين و مصوبات مجلس را از نظر عدم مغايرت با 
موازين ش��رع مورد بررس��ی قرار دهد و در صورت تشخيص مغايرت با شرع 

مصوبات جنبه قانونی پيدا نكند. 
اصل دوم متمم قانون اساس��ی كه بر مبنای پيشنهاد مرحوم شيخ فضل اهلل 
نوری و به اصرار ايش��ان مطرح ش��د، پس از مدتی بح��ث، با اندك تغييری 

نسبت به پيشنهاد وی بدين شرح تصويب شد. 

3 س��پس به موضوع سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسی می پردازد: 
با اينكه س��ايه موازين اسالمی بر قوانين مصوب مجلس گسترده بود و سعی 
می ش��د قوانين مغايرت بارزی با احكام اسالمی نداشته باشد و به خصوص 
قان��ون مدنی، عمدتا در انطباق با موازين فقهی و در راس��تای تدوين آن ها 
تنظيم ش��د، مع ذلك اصل دوم متمم قانون اساس��ی و مميزی فقهای طراز 
اول موقعيت اجرائی چندانی نيافت و به زودی به طاق نيس��ان س��پرده شد 
و در اصطالح حقوق��ی، عنوان قانون متروك را به خود گرفت طبعا تب تند 
روش��نفكران تحصيل كرده غرب و متأثر از حقوق اروپائی، كه در دس��تگاه 
حاكمه و دادگستری نفوذ داشتند و بی رغبتی بعضی از علما به لزوم چنين 
اصلی در ابتدا و روشن نبودن ضوابط عملی و ضمانت اجرای الزم، از عوامل 
متروكه ش��دن آن اصل بش��مار می رود. به تدريج مجلس فاصله خود را در 
قانونگذاری از موازين فقهی زياد كرد و در دوره های اخير حتی قوانينی در 

تعارض آشكار با مقررات شناخته شده مسلم فقهی وضع نمود.

4 در ادام��ه به اس��تقرار نظام جمهوری اس��المی و احياء قوانين ش��رعی 
اينگونه اش��اره می كند: با پيروزی انقالب اس��المی، در س��ال 1357 نظام 
حكومتی س��ابق فرو ريخت و ش��الوده نظمی جديد در مملكت داری ريخته 
ش��د. در نظم جديد، حكومت هم در پايه و چهارچوب تش��كيالتی و هم در 
امور اجرائی و قضائی بايد بر اس��اس موازين و مبانی اس��المی اداره ش��ود و 
برای حفظ اين اساس و مبنا، نظارت و اشراف جدی فقها برای جلوگيری از 
هر گونه انحراف و پيش��گيری از تكرار تجربه دوران مشروطيت بطور روشن 
در قانون اساسی پيش بينی شد، مخصوصا اسالمی بودن قوانين و نظارت و 

مميزی فقها در اين امر بس��يار جدی تلقی می شد. در مقدمه قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ايران آمده اس��ت: ... قانون گذاری كه مبين ضابطه های 
مديريت اجتماعی اس��ت بر مدار قرآن و س��نت، جريان م��ی يابد، بنابراين 
نظارت دقيق و جدی از ناحيه اس��الم شناس��ان عادل و پرهيزگار و متعهد 
)فقهای عادل( امری محتوم و ضروری است... و اصل چهارم قانون اساسی با 
دقت و دقت كافی اعالم می دارد: كليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، 
اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين 
اس��المی باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصل قانون اساسی و قوانين 
و مقررات ديگر حاكم اس��ت و تش��خيص اين امر بر عهده فقهای ش��ورای 
نگهبان اس��ت.  اصل هفتاد و دوم نيز مقرر می دارد: مجلس ش��ورای اسالمی 
نمی تواند قوانينی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رس��می كش��ور يا 
قانون اساس��ی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيبی كه در اصل 
نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.  اصل نودويكم قانون اساسی 
مقرر می دارد: به منظور پاس��داری از احكام اس��الم و قانون اساسی، از نظر 
عدم مغايرت مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی با آنها، شورايی بنام شورای 
نگهبان با تركيب زير تش��كيل می ش��ود: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به 
مقتضيات زمان و مس��ائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبری اس��ت. شش 
نفر حقوقدان، در رش��ته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی 
كه به وس��يله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند 
و ب��ا رأی مجلس انتخاب می گردند. قانون اساس��ی، ب��رای محكم كاری و 
دچارنشدن شورای نگهبان به سرنوشت هيأت پنج نفره مجتهدين اصل دوم 
متمم قانون اساس��ی، در اصل 93 اعالم داش��ته كه: مجلس شورای اسالمی 
بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...  و در اصل 94 مقرر داشته 
كه كليه مصوبات مجلس بايد به ش��ورای نگهبان فرس��تاد ش��ود. و به حكم 
ماده مزبور، در صورتی مصوبه مجلس قابل اجراس��ت كه شورای نگهبان آن 
را مغاير موازين شرع و قانون اساسی نبيند يا با گذشت ده روز از تاريخ وصل 

مصوبه )در مورد استمهال تا 20 روز( اظهار نظری ننمايد. 

5 س��پس در باره مبنا و معيار س��نجش قوانين با موازين شرعی اينگونه 
می آورد: بحثی كه در اينجا مطرح می شود اين است كه اوال اگر در نظامی 
حكومتی وجود مرجعی برای تصويب قواينن پذيرفته ش��د، و اين مرجع كه 
در واق��ع مجمعی از نمايندگان منتخب مردم اس��ت باي��د با در نظر گرفتن 
مصالح عامه و به تناسب زمان و نيازمنديهای حادث جامعه، به وضع مقررات 
مناسب و الزم را اقدام نمايند، چرا بايد در وضع اين قوانين، احكام و موازين 
ش��رعی را در نظر بگيرد و علمای دين ش��ناس بر مقرراتی كه برای اداره و 
اصالح امور دنيای مردم وضع می ش��ود و هر زمان متغير اس��ت، نظارت و 
بازرس��ی نمايند.؟ ثانيا با فرض موجه بودن رعايت احكام و موازين اس��المی 
در وضع قوانين و دخالت فقهای دين شناس در تشخيص اين امر، با توجه به 

حدوث نيازهای جديد و مسكوت بودن بسياری از احكام در نصوص شرعی و 
اختالف نظر فقها در بسياری از موارد، برای تشخيص شرعی بودن يا نبودن 
مق��ررات مورد نياز، چه چيزی را بايد معيار قرار داد و مثال فقهای ش��ورای 
نگهبان بر چه اساس��ی امری را مطابق يا مغاير موازين شرعی تشخيص می 
دهند؟ قانون اساسی، در اصل 91 فقهای شورای نگهبان را به عنوان مجتهد 
ع��ادل و آگاه به مقتضيات زمان و مس��ائل روز، توصيف كرده اس��ت، يعنی 
كس��انی كه بر مبانی فقه و ادله استنباط، اشراف كامل دارند و به مقتضيات 
زمان و مس��ائل و نيازهای روز، كه ای بس��ا متفاوت از دوران گذش��ته بوده 
و مق��ررات جدي��دی را اقتضا می كنند، آگاهی دارند، می توانند تش��خيص 
صحيح بدهند و با اين اساس، قانونی را كه مغاير يا موافق شرع، اعالم نمايند 
و با اين ديد حكم خدا و ماانزل اهلل را كش��ف نمايند. ش��يوه عملی تقنين بر 
اس��اس موازين شرعی، پس از انقالب شور و شوق برقراری حكومت اسالمی 
و اجرای مقررات ش��رعی و حذف قوانين خالف ش��رع، موجب شد كه عمال 
فتاوی مشهور فقها به عنوان معيار سنجش شرعيت مصوبات به حساب آيد 
و بر آن مبنا قوانين، وضع، اصطالح يا منس��وخ گردند. در واقع رس��اله های 
عمليه مراجع بزرگ و برخی كتب فقهی معتبر متعلق به زمانهای گذش��ته، 
معيار س��نجش قوانين قرار گرف��ت و بر آن مبنا بس��ياری از قوانين، وضع، 
اصالح يا نس��خ ش��دند. به تعبير ديگر، نظرات و فتاوی رايج فقهی كه سالها 
نقشی در زندگی اجتماعی مردم نداشتند، يكباره مبنای قانونگذاری شدند و 
براساس آن ها قوانين، تغيير يافتند. و اين تغييرات بدون توجه به مقتضيات 
زمان صورت گرفت و مشكالت زيادی را بدنبال آورد بگونه ای كه در بعضی 
از موارد ناچار شدند، به نحوی از قانون جديد صرف نظر نمايند و ديگر بار با 
ظرافت و پيچيدگی خاصی موضوع را به همان وضعيت نخست در آورند و يا 
در جستجوی چاره ای برای آن برآيند. نگاهی بر روند قانونگذاری در دوران 
پس از انقالب، و تحوالت آن و مشكالت و مسائل اجرائی قوانين مزبور، نشان 
م��ی دهد كه بايد تحولی در قانونگ��ذاری و بينش حاكم بر انطباق قوانين با 
موازين شرع به وجود آيد وگرنه همواره اين تصور ايجاد می شود كه تقيد به 
موازين شرع، مانعی برای تكامل حقوق و وضع قوانين بر اساس نيازمنديهای 
ضروری جامعه اس��ت اين امر، يا به كنار گذاشتن موازين شرعی می انجامد 
و يا بدلي��ل وجود قوانين بازدارنده و غير منطبق با مقتضيات زمان به عقب 
ماندن جامعه دينی از توسعه و پيشرفت، منجر می شود و يا پيداكردن راهها 
و حيله هائی كه ظاهرا اس��م عناوين ش��رعی محفوظ بماند، ولی عمال چيز 

ديگری اجرا شود، را در پی خواهد داشت. 

6 در ادام��ه ب��ه ارائ��ه نمونه هايی از اش��تباهات قانونگ��ذاری كه موجب 
س��ردرگمی مردم ش��ده اس��ت می پردازد و اينگونه ادامه می دهد: هدف از 
بيان نمونه های فوق، طبعا اين نيست كه بگوئيم بايد از روش فقهی و سيره 
فقه��ای خودمان دس��ت بر داريم و در طريق فقه عام��ه و قانونگذار آنها گام 

نهيم و يا آنچه قانونگذار كويتی انجام داده و مدعی ش��رعيت آن می باش��د، 
حتما درس��ت و شرعی است و می تواند عينا مورد تقليد ما قرار گيرد، بلكه 
منظور بيان مش��تركات و ارائه ديدگاههای كس��انی است كه بهرحال نوعی 
وجه مش��ترك با ما دارند و با وج��ود اختالف در مبانی فقهی، آن ها هم در 
وض��ع قوانين از جهت عدم مغايرت با موازين ش��رعی دغدغه خاطر دارند و 
راه حلی كه يكس��ره هم قابل رد و ابطال نيس��ت بلكه معقول و منطقی به 
نظر می رس��د در پيش گرفته اند چرا ما از اين تجربه اس��تفاده نكنيم و با 
حفظ مبانی خودمان، همين نوع كار را برای اصالح و تدوين قوانين در پيش 
نگيري��م. بدين منظور بطور خالصه می ت��وان گفت، در تنظيم قوانين، ابتدا 
باي��د نيازه��ای جامعه و مقتضيات زمان و م��كان را در نظر گرفت و با بهره 
گيری از منابع حقوق و نظرات خبرگان و كارشناسان مربوطه و احيانا با اتكا 
بر تحقيقات اجتماعی و مالحظه نتايج اجرای قوانين مش��ابه يا متضاد قبلی 
مقررات منسجمی تنظيم كرد و آن را به نظرخواهی صاحب نظران گذاشت 

و از ديدگاههای آنان بهره گرفت.
 از نقطه نظر ش��رعی بودن قوانين و انطباق آنها با موازين شرعی نيز بايد با 
اين ديد به معيارها و موازين ش��رعی و فقهی در مس��ائل مربوط به زندگی 
اجتماعی جامعه انس��انی نگريست كه آنها هم معيارهای اين جهانی و قابل 
فهم و درك انسانی هستند و برای هر چه بهتر و عادالنه تر و منظم تر اداره 
كردن روابط جامعه انس��انی ارائه ش��دند و نمی توانند مفاهيم ماوراء فكر و 
خرد انسانی متعارف باشند كه مردم ناگزير باشند آنها را تعبدا اجرا كنند، با 
اين برداشت، در اموری كه حكم خاص در نصوص معتبر شرعی وجود ندارد 
قانونگذار می تواند با مالحظه مصالح جامعه و نيازمنديهای آن و استفاده از 
تجارب بشری، قوانين متناسب بگذارند و در اين راه با سعه صدر و بسط يد 
عمل كند. حتی در مواردی كه نصوص ش��رعی و يا اجماع فقهی بر حكمی 
وجود دارد ولی در عين حال آن حكم ش��رعی با هيچ معيار و منطقی قابل 
عمل و اجرا نيس��ت يا مش��كالت عديده ای در اثر اجرای آن پيش می آيد 
قانونگذار بايد از اين ديدگاه نيز كه آن احكام به فرض صحت و قطعی بودن 
نصوص ش��رعی، ممكن اس��ت مقطعی بوده و به تناسب وضع زمان شارع يا 
زمانهای مشابه آن زمان وضع شده است و نظر شارع بر دوام آنها ولو با تغيير 
وضعيت و مقتضيات نبوده است. اگر مراجع و مسئوالن قانونگذاری در مقام 
تقنين و مميزی قوانين از لحاظ انطباق آنها با مبانی ش��رعی با اين ديد به 
مبانی و احكام موجود و رايج شرعی بنگرند، بسياری از مشكالت حل خواهد 
ش��د و تحولی مفيد در قانونگذاری پديد خواهد آمد وگرنه همواره مواجه با 
قوانين مبهم، نارسا، غير منطبق با نيازهای جامعه و گاه غير عادالنه و حتی 
غير قابل ارائه خواهيم بود و اين امری است كه بخاطر حفظ سالمت جامعه 
و برقراری عدالت و نظم و امنيت و نيز حفظ حرمت شرعی بايد از آن پرهيز 
ك��رد و كالم آخر اينكه براس��تی بايد زعمای قوم و مس��ئولين قانونگذاری 
تحولی اساس��ی در روند فعلی قانونگذاری ايجاد كنند و جهاد مقدس��ی در 
اين راه بپا نمايند و نظام تقنين را از وضع بسيار ناگوار فعلی نجات دهند با 
كمی تعمق و روش��ن بينی و همه جانبه نگری و احس��اس مسئوليت بيشتر 
نس��بت به صالح و فساد جامعه و رعايت حقوق مردم و واقع بينی، می توان 
نظ��ام قانونگ��ذاری و در پی آن نظام قضائی صحيح و پيش��رفته ای را پديد 
آورد. نش��انه هائی از اين تحول ديده می ش��ود ولی بسيار كند است و هنوز 
گامهای اوليه برداش��ته می شود در حاليكه ديگران اگر نه هفت شهر، برخی 

از شهرهای عشق را رفته اند و ما تازه در خم كوچه اول وارد شديم.

نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدير و تشكر از نويسنده، نكات ذيل پيرامون اين مقاله دارای اهميت 

است:
پيرامون مش��كالت اقتص��ادی و اجتماعی در جامعه امروز، پرس��ش مهم از 
نگارن��ده مقاله اين اس��ت آيا تقس��يم كار ملی در قانونگذاری س��نتی ايران 

توانايی الزم و كافی برای قانونگذاری بر طبق فقه شيعه اماميه را دارد؟ 
- اگر پاس��خ به پرس��ش های باال مثبت اس��ت پس با گذشت چهار دهه از 
قانونگذاری ش��رعی داليل بروز و تشديد مشكالت ياد شده در زندگی مردم 

چيست؟
- اگر پاس��خ به پرسش ياد ش��ده باال منفی است بايد از تقسيم كار ملی در 
قانونگذاری پرسيد كه چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانونگذاری مبتنی 

بر حاكميت دين در كشور به طور كامل اجرا نمی شود؟
- اصوال در وضع موجود چگونه می توان از قرآن و سنت در قالب فقه برای 
حل مش��كالت متعدد در زندگی مردم اس��تفاده كرد؟ الگوی قانونگذاری بر 

اساس قرآن و سنت بر طبق نص صريح قانون اساسی چيست؟
- ای كاش نگارن��ده محت��رم مقال��ه در ادام��ه مطالب ب��ه چگونگی تداوم 
قانونگذاری بر اس��اس قرآن و س��نت معصومين )ع( تا زندگی روزمره مردم 
می پرداخت از آن الگويی  برای حل مشكالت زندگی مردم ارائه می كرد. 

- زمين��ه ه��ای تح��ول مورد نظر نويس��نده مقال��ه از حيث كارآمدس��ازی 
قانونگذاری چيست و چگونه بايد فراهم شود؟

- سياست روز برای تداوم بحث ضرورت تحول در قانونگذاری توسط حسين 
مهرپور و دانش��گاه مفيد و فصلنامه علمی پژوهشی نامه مفيد اعالم آمادگی 

می كند.

آگهى احضار متهم
نظــر به اینکه در پرونده کالســه 4/980790ب خانم مریم قمــى فرزند رمضان به 
اتهام مشــارکت در در جعل اسناد رسمى نامه دفترخانه اسناد رسمى و استفاده از اسناد 
رســمى مجعول و کالهبردارى و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقاى سید حامد موسویان 
فرزند ســید مجتبى از طرف این دادســرا تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 
چهارم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب همدان جهت پاسخگوئى به اتهام خویش حاضر 

شود در غیر اینصورت مطابق قانون اقدام خواهد شد. 
بازپرس شعبه 4 بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان همدان

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائى کالسه9800933اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به آقاى على مشکانى نام پدر:رحمان تاریخ تولد:1353/09/10شماره 
ملى:0794237282شــماره شناســنامه:10به نشانى:ســبزوار خیابــان طالقانــى نبــش 
چهارراه ابن یمین ابالغ مى شــود که بانک رفاه کارگران به نشانى:ســبزوارخیابان طالقانى 
نبش چهارراه ابن یمین به استناد سند رهنى شماره 33352مورخ1389/07/15 جهت 
وصول مبلغ381,876,915ریال(سیصدوهشــتادویک میلیون وهشتصدوهفتادوشــش 
هــزار ونهصدوپانزده ریال)تــا تاریخ 1398/08/12به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و 
از تاریــخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالســه9800933در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1398/10/24اداره پست سبزوارمحل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا 
بنا به تقاضاى  بســتانکار طبق ماده18آئین نامــه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکى 
ازروزنامــه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى میشــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهى که روز ابالغ محســوب میگردد،نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام 
ننماییدمــورد وثیقــه  مندرج در ســند رهنى فوق با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از 
طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد 

شد.(م الف 98/100/3245)
تاریخ انتشار: چهارشنبه 98/11/02

على آب باریکى-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ زمین بمســاحت 1397/06 مترمربع بشماره 4080 فرعى 
از 56 اصلى واقع در مشاء که ذیل ثبت و صفحه 67 دفتر جلد 380 داراى سند مالکیت 
چاپى بشــماره 30266 بنــام آقاى محمد ابراهیمى برابر ســند قطعى شــماره 17443- 
1382/1/27 دفترخانه 12 دماوند ثبت شــده اســت. ســپس وکیل نامبرده بنام آقاى 
اســماعیل اســماعیلى برابر وکالتنامــه 33097-1389/3/30 دفترخانــه 4 رودهن از 
جانب مالک مذکور با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن بشماره  
37902- 1398/10/18بگواهــى دفترخانه 4 رودهن رســیده مدعى اســت که ســند 
مالکیت آن بعلت قیدنشده نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 

به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف 
مــدت 10 روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده اعاده 
و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیت 

المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6611
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رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى مصطفى تیمورى به شماره ملى  6599802435  به شرح درخواست به کالسه 
34/2/98  از این شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین اشعارداشته که 
شــادروان مجتبــى تیمورى  به شــماره ملــى 6599824341 در تاریــخ 97/11/17 در 
اقامتــگاه دائمــى خود در گذشــته و ورثه حین الفــوت وى عبارتنــد از :1. محمد تیمورى 
فرزند حسین به شــماره ملى 6599785719  ( برادرمتوفى)2. مصطفى تیمورى فرزند 
حســین به شماره ملى 6599802435  ( برادرمتوفى)3. فضه تیمورى فرزند حسین به 
شــماره ملى 6599797334  ( خواهرمتوفى)4. توران تیمورى فرزند حســین به شماره 
ملــى 6599810098  ( خواهرمتوفى)5. افســر تیمورى فرزند حســین به شــماره ملى 
6599984673  ( خواهرمتوفى)اینــک بــا انجام تشــریفات قانونى و انتشــار یک نوبت 
آگهــى در روزنامــه و عدم وصول هرگونه الیحــه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه رســمى 
یا ســرى حســب گواهى متصدى مربوط ســرانجام در تاریخ 1398/03/08دروقت فوق 
العاده شــوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند به تصدى امضاء کننده زیر تشــکیل و پس از 
مالحظه پرونده کار گواهى مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده بوده 
و وراث دیگرى ندارد و دارایى آن روانشــاد پــس از پرداخت حقوق و دیونى که بر ترکه 
تعلق مى گیرد، یک ســوم از اموال منقول ســهم خواهر و دو ســوم سهم برادر مى باشد 

قابلیت تقسیم دارد.6612
شوراى حل اختالف حوزه2 دماوند

ابالغ اجرائیه
مشــخصات محکوم له: داود یغمائى فرزند ســلیمان به نشــانى: کالله- خ بهشت 12 
پــالك 5 مشــخصات محکوم علیه: طاهــر جانقریانى  مجهــول المکان، بموجب راى شــماره 
460-98 تاریخ 98/08/29 شــعبه اول شــوراى حل اخالف شهرســتان کالله به شماره 
بایگانــى 429-98 کــه قطعیــت یافتــه اســت محکــوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیــر در تادیه دین از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 98/07/13 تا زمان اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى 
از ناحیــه بانــک مرکزى و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت هزینه دادرســى درحق 
محکــوم له و پرداخت پنج درصد اصل خواســته بابت هزینه اجــرا در حق صندوق دولت 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى مى باشد. این اجرائیه یک نوبت آگهى مى گردد 
و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود در این صورت براى عملیات اجرایى 
ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود 

را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان کالله 

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

رضورت تحول در قانونگذاری
سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی می  کند: 
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