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در مقدمه گزارش اينگونه آمده اســت: در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش 
علمي، گام اول آشــنايي با مفاهيم پايه اي آن علم اســت. حقوق عمومي به 
عنوان شــاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و آشنايي 
با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط 
با آن مي باشــد. از سوي ديگر تأسيس حکومتي بر مدار مختصات اوامر الهي 
نيازمند به نهادها و ســازوكارهايي متناسب با آن اســت. بر اين اساس نظام 
سازي اســالمي پس از تشــکيل حکومتي بر مبناي اصول و احکام شريعت 
مقدس اســالمي ضروري به نظر مي رسد. حركت در مسير اين امر مستلزم 
آشــنايي با مفاهيم علمي، مطالعه مباني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه 
ناب اســالمي اســت. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومــي به عنوان گرايش 
تخصصي رشته حقوق كه به بررسي كالن موضوعات مرتبط با حوزه حکومت 
و حدود اختيار آن، روابط مردم با فرمانروايان و مباحث مشــابه آن مي پردازد 
از اهميت وااليي بر خوردار اســت. در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم 

حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات 
نظام سازي اسالمي مركز تحقيقات شــوراي نگهبان قرار گرفته است. هدف 
از اين امر آشــنايي با تعاريف مفاهيم، تاريخچه، اقسام و انواع، بررسي مباني 
آن در حقوق موضوعه و مطالعه تطبيقي با مباني اســالمي و بررسي موضوع 
در قوانين و ســازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري اسالمي ايران و ارائه نقد و 
تحليلي اجمالي از آن است تا به اين واسطه گام نخست در عرصه نظام سازي 

اسالمي برداشته شود.
در چکيده گزارش اينگونه آمده اســت: تامين اجتماعي به سبب دربرگرفتن 
ابتدايي ترين حقوقي كه هر انساني بدون آن از حداقل هاي معيشت بي بهره 
اســت، جزء مفاهيمي اســت كه به راحتي نمي توان از آن عبور كرد. تأمين 
اجتماعي به مفهوم كنوني آن نتيجه يک تحول تاريخي طوالني اســت كه با 
احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز 
شد، ســپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع كنوني خود رسيد. تأمين اجتماعي 
مفهومي عام اســت و موضوع آن حمايت جامعه به وســيله دو نظام بيمه اي 
و حمايتي اســت كه به هنگام بروز بيماري، از كار افتادگي، بازنشســتگي و 
فوت به كمک مشــموالن ميآيد و با فراهم ســاختن درمــان و كمک هاي 
جانبي ديگر اعضاي خــود را ياري مي دهد. كرامت ذاتــي، عدالت توزيعي، 
همبستگي اجتماعي از جمله داليل و مباني حقوقي تامين اجتماعي است. از 
منظر اســالمي نيز عدالت اجتماعي، نوع دوستي، مسئوليت پذيري، رفع فقر 
و محروميــت را مي توان به عنوان مباني تامين اجتماعي بر شــمرد. با توجه 
به تاكيدات قرآني، تامين اجتماعي در بخش راهکارهاي حمايتي در حکومت 
اسالمي با مشکل چنداني روبرو نمي شود، ولي در بخش راهبردهاي بيمه اي 
مشــکالت تطبيق با آموزه هاي ديني كم و بيــش وجود دارد؛ آنچه در آيات 
قرآن كريم به عنوان تامين اجتماعي آمده است انگيزه مادي در آن راه ندارد 
و تنها ارزش هاي انســاني، افراد را به اين سو هدايت مي كند. قانون اساسي، 
تامين اجتماعي را حقي همگاني قلمدادكرده و دولت را موظف به برپاســازي 

شرايط تحقق آن كرده است. 
در درآمــد گزارش اينگونه آمده اســت: تامين اجتماعي به عنوان يک مفهوم 
متاخر ريشــه در احواالت گذشــته بشــر دارد. در حقيقت اولين انحصارها و 
امتيازها، انبوه انســانها را به دو پارهداراوندار تقسيم كرد. شکل گيري طبقات 
و گروه هاي اجتماعي از دل همين تقســيم بنــدي ناعادالنه بيرون مي آيد. 
ضــرورت تامين اجتماعي، در همين زمان و فضا اســت كه كم كم خود را به 
صورت نياز حتمي بشــر جلوهگر مي ســازد. در حقيقت نخستين انقالب ها 
خواســته هايي را مطرح مي كردند كه ناظر بر تاميــن اجتماعي بود و نظام 
ســرمايه داري ناگزير از تامين حداقل هايي از نيازهاي اجتماعي مردم براي 
كنترل نارضايتي ها و جلوگيري از وقوع انقالب مي شود. از طرفي نسبت دين 
با پديده هاي گوناگون زندگي بشر هميشه مورد پرسش اهل دانش قرار گرفته 

است. آنان مي پرسند آيا صرف نظر از توجه فردي به يکايک انسان ها، روابط 
اجتماعي آنها نيز براي دين اهميت دارد؟ رويکرد اســالم به تامين اجتماعي 
چيســت؟ آيا تامين اجتماعي مورد پذيرش شريعت قرار گرفته است؟ در اين 
راستا، اين پژوهش با امعان نظر به اهميت موضوع ضمن بررسي مفهوم تامين 
اجتماعي، مفاهيم مشابه آن، تاريخچه و انواع نظام تامين اجتماعي به بررسي 
تطبيقي مباني نظري تامين اجتماعي در اســالم و مکاتب فلسفي و حقوقي 
مي پردازد و وضعيت تامين اجتماعي در قوانين و مقررات جمهوري اسالمي 

ايران را تبيين مي كند. 
مبانی اسالمی تامين اجتماعی 

تامين اجتماعي همانند ســاير حقهاي انســاني مطالبه اي است كه نيازمند 
توجيه است؛ به ديگر سخن اين مطالبات، بديهي و بي نياز از استدالل نيستند. 
در مباني نظري دو محور اصلي قابل ذكر است: محور اول تحت عنوان مباني 
اســالمي و فقهي و محور دوم مباني حقوقي و فلســفي مي باشــد. توجه به 
همنوعان و احساس محبت و دلسوزي نسبت به ايشان آدمي را به ياري آنان 
فرا مي خواند تا در هنگام نياز ياور ايشــان باشد و مودت و رحمت نسبت به 
نوع انسان مقتضاي فطرت انساني است و سفارشاتي چون توجه به محرومان 
و يتيمان و نيازمندان بــا توجه به اين انگيزه فطري در دين فطري گنجانده 
شــده اســت، بنابراين يکي از ابعادي كه مربوط به بحث تامين اجتماعي مي 
شود نوعدوستي اســت.  انسان در زندگي اجتماعي خود، نيازمند همکاري و 
همبســتگي با افراد ديگر است و هيچ كس نمي تواند به صورت فردي، بريده 
از اجتماع، زندگي كند. خوشــبختي افراد هر اجتماعي تا حد زيادي بستگي 
به ميزان اين همکاري دارد. در جامعه اي كه طبق الگوي اســالمي بر اساس 
وحدت عقيدتي و مکتبي تشکيل مي گردد، مسلمانان خود را در برابر نيازها، 
مشکالت و گرفتاري هاي برادران خود، بي تفاوت احساس نمي كنند، بلکه بر 
خود الزم مي دانند كه در اين گونه موارد، به ياري آنان بشــتابند. همبستگي 
اجتماعي مي خواهد انسان ها را متوجه كند كه زندگي اجتماعي را صرفا در 
حصار خانواده نســبي و سببي محصور نکنند و اجتماع ملي و حتي اجتماعي 
جهاني را نيز كه مصداق باالتري از زندگي اجتماعي اســت در تصور خويش 
جــاي دهند، چرا كه هر گونه تغيير و تحول در گوشــه اي از اين جهان، در 
ساير جوامع بشري تاثير مي گذارد. در جامعه اسالمي، مسئوليت پذيري كليه 
افراد جامعه، يکي از اصول و مباني اســالمي در ارتباط با برخورداري از تامين 
اجتماعي اســت. وقتي از همبســتگي اجتماعي و ضرورت فقر زدايي سخن 
بــه ميان مي آيد، ضرورتا اين خطاب متوجه كليه پيروان شــريعت و تمامي 
افراد جامعه مي شود. ايجاد امنيت و آرامش خاطر در زندگي اجتماعي كه با 
آسيب هايي از قبيل بيماري، بيکاري، ازكارافتادگي، كهنسالي، بي سرپرستي، 
فقر و محروميت، ورشکســتگي، از بين رفتن ســرمايه و انواع حوادث ناگوار 
همراه اســت، يکي از عمــده ترين اهداف و مباني در برخــورداري از حق بر 
تامين اجتماعي است. ترديدي نيست بسياري از پديده هاي اجتماعي همچون 
قانون، حکومت، نهادهاي نظامي و نيروهاي مسلح، دستگاه قضائي و امثال آنها 
بيشــتر براي همين هدف پديد آمده اندكه نشان از اهميت امنيت و آرامش 
براي انســان ها دارد. تامين اجتماعي در حقيقت در پي ايجاد امنيت نسبت 
به حفظ درآمدها و اطمينان از آينده اي مناســب و نجات دادن آنهايي كه به 
خاطر نداشــتن يا از دست دادن درآمد خويش در متن خطر قرار گرفته و در 

حقيقت دچار ضرر و زيان شده اند مي باشد. 
در جمع بندی و تحليل اينگونه آمده است: اگر چه در دنياي گذشته مناسبات 
اخالقــي كه حاصل آنهــا نوعي تامين نيازهاي مــادي و معنوي بوده، وجود 
داشــته است اما يک نظام تامين اجتماعي فراگير كه دولت، مردم و نهادهاي 
غير دولتي به طور مشــترک و با تعامل در آن مشاركت كنند، وجود نداشته 
اســت. لذا تامين اجتماعي از پديده هاي دوران مدرن اســت. اهداف و مباني 
شريعت محمدي )ص( با تامين اجتماعي در تمامي موارد همراه و همنواست 
و هيــچ گونه اختــالف نظر و ديدگاهي در اين خصوص وجــود ندارد. مقوله 
تامين اجتماعي شامل مساعدت ها و خدمات حمايتي نسبت به افراد و گروه 
هايي است كه به تنهايي از عهده هزينه زندگي خويش بر نمي آيند و نيازمند 
حمايــت ديگران اند و همچنين در برگيرنده راهکارهاي اجباري آينده نگرانه 
نســبت به بيمه هاي اجتماعي افراد است كه آن هم به نوعي با كمک قوانين 
اجرايي و اجبار كارفرما و دولت به پرداخت سهم عمده اي از حق بيمه و هزينه 
هاي آن به نفع بيمه شــده تامين مي گــردد. در مفهوم عام خود نيز تامين 
اجتماعي رفتار اخالقي است كه افراد يا سرپرستي جامعه به آن مبادرت مي 
ورزند. يعني بايدهايي است كه مسئوليت انجام آن متوجه فرد و جامعه شده 
است. حتي اگر تامين اجتماعي تبديل به قوانين حقوقي شده باشد باز هم در 
مقوله اخالق قرار مي گيــرد. در نظام حقوق داخلي قوانين متعددي ناظر به 
تامين اجتماعي به تصويب رســيده و راهکارهاي بيمه اي را طراحي و اعمال 
كرده اســت، اما متاســفانه قوانين موجود به صورت روشن به مساعدت هاي 
اجتماعي نپرداخته است و به نظر مي رسد مجموعه قانوني مدون و مشخص 

براي مساعدت هاي اجتماعي نيز الزم است در اين زمينه تدوين گردد. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دســت اندركاران تهيه و انتشــار گزارش بطور كامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشــانی پست الکترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکيده است.
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررســی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه و 

چکيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چکيده است.
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی اســت؟ گزارش فاقد چکيده 

است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 
اجمالی است.

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيــا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشــکل 

موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مشــخص ارائه شده 
است؟ خير

- آيا پيشــينه تاريخی بحث مورد نظر در منابــع معتبر داخلی و خارجی در 
گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شــده است؟ روش گزارش 

توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شــده توسط نويســندگان قادر به پاسخ به سواالت 

تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 
تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا روش های آماری مناســب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری 

است.
- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام شده است؟ گزارش 

فاقد روش آماری است.
- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار اســت؟ گزارش فاقد 

روش آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويســندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 

شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشــابه پيشين در اين زمينه مقايسه 

شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خير
- آيا جدول ها، نمودارها و شــکل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس 
و زيرنويس مناسب می باشــند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها 

است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش فاقد پيوست 
است.

- آيا پيوست ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک می كند؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آيا پيوســت ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 
پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشــته ای داخلی و خارجی معتبر 
استفاده كرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ 

خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ خير

- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 

شده است؟ خير
- آيــا در پايــان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمــع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و انديشه 

ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيــا محتوای گــزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گســترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می كند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير
- آيا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجــه اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه شده است؟ 

خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟بله
- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانســته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح كنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيــا گزارش بــه لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجــوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خير
- آيا اســتفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 

بودن گزارش كمک كند؟ گزارش فاقد تصوير، نمودار و جدول هاست.

- آيا مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 
استفاده كرده است؟ خير

- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش برای كمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای ساده سازی 

روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اســت؟ 
خير

- آيا شــواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 
كافی برخوردار است؟ خير

- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
تاييد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان 
- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 

نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با موضوع تخصصی 

ترغيب می كند؟ نامشخص
- آيــا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود 

را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 
برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود 
را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 
مناسبی ارائه كرده است؟ خير

- آيــا گــزارش برای حل مشــکالت زندگی مــردم دارای طــرح اجرايی با 
پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گزارش برای كارآمدی راهکارهای پيشــنهادی خود برای حل مشکالت 
زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير

- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را محقق 
سازد؟ خير

- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 
گزارش منتشر كرده است؟ خير

- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست كشور معين كرده 
است؟ خير

- آيا گزارش مطالبی پيرامون كارآمدی و عملکرد قوانين مرتبط با موضوع بحث 
خود را ارائه كرده است؟ خير

- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، كمک درسی و عمومی( را 
تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آيــا گزارش توانايی علمــی و عملی برای تفکيک نــوع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه 
های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری و سازماندهی مرتبط 
با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيا گــزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شــخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته است؟ 
خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد كلمات و صفحات گــزارش برای بيان كامل موضوع گزارش كافی 
است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خير
- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه ها، سرصفحه 

و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارســی معيار در تدوين 

گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل سازی مناسب 

انجام شده است؟ خير
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه و 

پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل كرده است؟ خير

- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاكنون بروزرسانی شده است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله

ج( ويژگی های خاص
- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادر های خالصه پيام، ســخنان 

بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ســلیمه طهماســبی با ارائه استشــهادیه شــماره 30581 تنظیمی دفترخانه 186 
آمل طی درخواســت شــماره 99/41643-99/9/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
049899 دو دانگ مشــاع پالک شــماره 439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل 
ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دارای چندین سند رهنی و 
دارای چندین مورد بازداشت می باشد لذا دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می گردد، چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سلیمه طهماسبی به موجب وکالت نامه 16852-97/5/2 دفترخانه 304 آمل با 
وکالت از ابوالقاسم خسروی با ارائه استشهادیه شماره -- تنظیمی دفترخانه 304 آمل طی 
درخواســت شماره 99/41629-99/9/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 161108 
شــش دانگ پالک شــماره 400 فرعــی از 1590 اصلی واقع در بخش یــک ثبت آمل که در 
صفحه 347 جلد 83 ذیل شــماره 13207  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را 
نموده اســت، دارای یک مورد بازداشتی است که در سیستم و پرونده مشاهده شده است  
لــذا دراجرای مــاده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند 
. چنانچــه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی
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