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صفحه ۶
پنج شنبه           ۱۷  اسفند ۱۳۹۶

۱۹ جمادی الثانی ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۶۲

چکیده شبهه
حقوق بشر، اساسی ترین حقوقی است که هرانسانی به طور ذاتی و به صرف 
انســان بودن از آن بهره مند می شود. بر اساس منطق لیبرالیسم این امر فارغ از 
جنسیت است و مرد و زن بطور مساوی از آن بهره مندند. از مهم ترین حقوق انسانی، 
حقوق سیاسی- اجتماعی است که دارای تأثیر مستقیم بر فعالیت آزادانه افراد در 
جامعه است. با این حال، نظام حقوقی اسالم با تأکید بر تفاوت های فیزیولوژیک و 
روان شناختی زن و مرد، زنان را دارای حقوقی متفاوت از حقوق مردان می داند. 
در بحث حقوق خانواده و سایر حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت های 
چشمگیری میان زن و مرد وجود دارد که بر ایجاد بی عدالتی در بهره مندی برابر 
از حقوق بنیادین بشر تأثیر داشته و باعث محدودیت و ممنوعیت زنان از دستیابی 
به سایر حقوق مسلم خود می شود. البته اجرای این نظام حقوقی در ایران، دارای 
انگیزه های سیاسی خاصی است. نظام سیاسی ایران بر پایه  این تفاوت حقوقی بنا 
شده و ادامه  بقا می دهد تا مبادا قدرت یافتن زنان در عرصه اجتماعی به تزلزل 

ساختار سیاسی- اجتماعی پدرساالر ریشه دار در جامعه منتهی شود. 
مقدمه

  بحث از اجرای قوانین فقهی اسالم در بخش حقوق زن و خانواده، در نظام 
جمهوری اســالمی ایران مبتنی بر حاکمیت دینی، از دو جهت قابلیت تحلیل 
و بررســی دارد: یکی از منظر سیاسی و دیگر از منظر حقوقی. از منظر سیاسی 
باید توجه داشــته باشــیم که نظام جمهوری اســالمی ایران، نظامی برآمده از 
مکتب اســالم است و با هدف اجرای احکام اسالمی به وجود آمده است. مبنای 
مشــروعیت نظام اسالمی، ربوبیت تشریعی خداوند در عالم انسانی است که در 
آموزه  والیت تبلور یافته است. نبوت پیامبران مامورابالغ پیام خداوند به انسان ها 
و امامت، متکفل تفسیر، تفصیل و اجرای احکام الهی در میان آنهاست. حکومت 
فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت، ادامه والیت رسول خاتم و ائمه  طاهرین در 
دورانی اســت که مردم از دسترســی به امام معصوم محرومند. از این رو وظیفه  
حکومت اسالمی آن است که با ایجاد زمینه ها و ابزارهای الزم، احکام الهی را در 
جامعه به اجرا درآورد. بخش مهمی از احکام اجتماعی اسالم را احکام سیاسی به 
خود اختصاص می دهد. احکام سیاسی مبتنی بر خاستگاه های کالمی و حقوقی 
است و از آن رو که اسالم دارای فلسفه و مکتب سیاسی منحصر به خود است، 
احکام و حقوق سیاسی آحاد جامعه نیز بر اساس همان فلسفه و مکتب، صورت 
متفاوتی از حقوق سکوالر دارد. انگیزه اصلی اجرای احکام اسالمی، محقق کردن 
اراده  تشــریعی خداوند در جامعه و رســیدن به آرمان هایی است که دین مبین 
اسالم، سعادت فرد و جامعه را در تحقق آن می بیند. متهم کردن نظام اسالمی 
در اجرای احکام اسالمی به انگیزه های نامطلوب و غیراخالقی، اتهامی نامنصفانه 

و بدور از اخالق سیاسی است. 
منظر دوم، بررسی جنبه  های حقوقی و فلسفه  حقوقی تفاوت های موجود میان 
زن و مرد در ســاحت تکلیف و حقوق است. بر اساس جهان بینی اسالم، والیت، 
حق انحصاری خداوند و حاکمیت و قانونگذاری بر انســان ها جز از سوی او و به 
اذن او، کاری باطل و نامشروع است. وقتی به مجموعه قوانین حقوقی اسالم، در 
همه  ابعاد، می نگریم، به وضوح درمی یابیم که نظام حقوقی اسالم در بخش هایی، 
زن و مرد را مساوی نگریسته و در بخش های دیگری میان آنها تفاوت قائل شده 
اســت. حال پرســش این است که از یک سو با توجه به تفاوت غیر قابل  انکاری 
که میان زن و مرد در فقه اســالمی وجود دارد و از دیگر ســو هدفی که اسالم 
برای نظام حقوقی خود معرفی می کند یعنی عدالت، آیا قوانین اســالم می تواند 
تضمین کننده  عدالت حقوقی باشد؟ آیا اسالم حقوق سیاسی- اجتماعی زنان را به 
رسمیت شناخته است؟ آیا... ؟ در ادامه به تحلیل این پرسش ها خواهیم پرداخت.

فطرت، خاستگاه حقوقی اسالم
نظام اسالمی، فارغ از دیدگاه های افراطی )تجددطلبانه( و تفریطی )متحجرانه( 
به فقه اســالمی، موظف به اجرای عدالت و توجه به شخصیت و کرامت انسانی 
زنان در جامعه است. زنان همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... 
برخوردارند و تفاوت های حقوقی میان آنها برخاسته از طبیعت و فطرت  آنهاست. 
همانگونه که تشابه ها موجب تشابه و یکسانی نقش ها و تکالیف می شود، تفاوت های 

میان آنها نیز به تفاوت در ایفای نقش ها و تکالیف منتهی می شود.

امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارهای نظام سلطه بر علیه 
نظام اسالمی، دســتاویز قراردادن حقوق زنان و متهم کردن 
جمهوری اسالمی به نقض آن است. در حالی که با نگاهی گذرا 
به منابع فقهی و حقوقی اسالم به خوبی روشن می شود که اسالم 
در همه  زمینه ها به حقوق و شخصیت زن توجه کرده و آن را به 
رسمیت شناخته است. در نوشتار حاضر یکی از شبهات مطرح 

شده در این باره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

شخصیت و حقوق زن از منظر اسالم

زن و مرد از جهت جسمانی 
]زیستی - روانی[ تفاوت های 
بســیاری دارند که منشــأ 
تفــاوت در نقش ها و روابط 
اجتماعی در خانواده و جامعه 
می شود. تفاوت در نقش های 
تفاوت های  طبیعی، مستلزم 
بهترین  به  تا  است  حقوقی 
صورت، روابط را تنظیم کرده 
و جامعه را در رســیدن به 

اهدافش یاری کند. 

 تا زمانی که توصیه های اخالقی و آموزه های پیامبران الهی 
به حقوق ضمیمه نشــود، توســل به قانونگذاری و تدوین 
کنوانسیون ها، هرگز مشــکالت فردی و اجتماعی زنان را 
حل نخواهد کرد؛ به همین سبب، اسالم در کنار فقه و حتی 
پیش از آن به رفتار اخالقی با زنان ســفارش کرده و ضمن 
در اختیارنهادن شناخت های الزم در این عرصه، ابزارهای 

انگیزشی فراوانی را به کار گرفته است. 

زن و مرد در گوهر انسانیت، که همان ایمان، تقوا و اخالق الهی است، هیچ 
تفاوتی با هم ندارند.)1( ایده  برتری مرد بر زن یا زن بر مرد، ایده ای اســت که از 
نگاه انسان شناسی و ارزش شناسی اسالم، مردود و باطل است. تفاوتی اگر هست، 
که هست، در ساحت جنسیت زن و مرد است. به عبارت دیگر زن و مرد به یک 
اندازه انسانند و از ارزش و کرامت ذاتی)2( یکسانی برخوردارند؛ هرچند در جانب 
کرامت اکتســابی،)3( برتری در نزد خداوند با کسانی است که تقوای بیشتری از 
خود نشــان دهند. با این وجود، زن و مرد از جهت جســمانی ]زیستی - روانی[ 
تفاوت های بسیاری دارند که منشأ تفاوت در نقش ها و روابط اجتماعی در خانواده و 
جامعه می شود. تفاوت در نقش های طبیعی، مستلزم تفاوت های حقوقی است تا به 

بهترین صورت، روابط را تنظیم کرده و جامعه را در رسیدن به اهدافش یاری کند. 
دین اسالم، خاستگاه حقوق را اراده تشریعی خداوند می داند. اراده  تشریعی 
خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان هاست. چنانکه پیشتر گفتیم طبیعت زن 
و مرد مشترکاتی دارد و تفاوت هایی. از این رو انسان ها، در اکثر حقوق و تکالیف، 
مشــترکند؛ ولی در برخی موارد، متناسب با تفاوت ها، حقوق و تکالیف مختلف  
دارند. ویژگی های طبیعی در هریک از دو جنس موجب شده که هرکدام از زن و 
مرد در برخی وظایف، نقشی بیشتر یا حتی انحصاری داشته باشند. تفاوت طبیعی 
میان زن و مرد، شاهکار آفرینش و با هدف تقسیم نقش های فردی و اجتماعی و 
رسیدن به سعادت دنیایی و آخرتی قرار داده شده و تفاوت های حقوقی و تکلیفی 

برای ایفای درست و مناسب آن نقش ها در نظر گرفته شده است.
سکوالریســم حقوقی خواهان »تشابه کامل حقوقی میان زن و مرد« است؛ 

مســئولیت ها، بر مبنای تفاوت های فردی است. تفاوت هایی که در ظرفیت های 
روحی و روانی، استعداد، بهره  هوشی، توانمندی های جسمی و دیگر ویژگی های 

افراد وجود دارد، نقش تعیین کننده ای در واگذاری مسئولیت ها دارد.
وجود تفاوت از یکسو و تأکید بر نادیده انگاشتن آن، کاری غیرمنطقی و خالف 
روش عقالیی اســت. چه اینکه بدیهی است که برابری و تساوی، همیشه مالک 
عدالت نیست؛ همچنانکه نابرابری نیز معیار تبعیض و بی عدالتی نخواهد بود. بلکه 
برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر، تبعیض ناموجه و بی عدالتی 
اســت. بنابراین قانونی عادالنه است که به جای تحمیل برابری بر همه  انسان ها، 
 اشتراک ها، تفاوت ها، شرایط و ویژگی های انسان ها را در قانونگذاری لحاظ کند؛ 

از کنوانســیون، عمال ناکارآمدی نظریه برابری حقوقی میان زن و مرد را، حتی 
از دیدگاه سکوالریســم، آفتابی کرده و بر ضرورت توجه به تفاوت های مؤثر در 

قانونگذاری تأکید می کند.
اهمیت خانواده و چالش های فرارو

نهاد خانواده، کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی است. خانواده دارای 
کارکردهای جایگزین ناپذیری نظیر بقای نوع انسانی، تأمین نیازهای عاطفی و روانی 
اعضاء، تربیت و رشــد نسل آینده، مراقبت از خردساالن و حمایت از سالمندان، 
تحکیــم و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نســل بعــد و تعلیم فرهنگ پذیری و 
جامعه پذیری به آنهاست. از آنجا که چگونگی نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد، 
حقوق و آزادی های آنان تأثیر مستقیمی بر نهاد خانواده دارد، انتخاب جهان بینی 
صحیح و همچنین وضع دقیق ترین قوانین برای تنظیم روابط افراد در خانواده و 

جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است.)5(
برداشــت غلط از حقوق طبیعی و مفهوم آزادی، خواه ناخواه منشــأ تضییع 
حقوق و شــخصیت زنان و نابودی نهاد خانواده می شــود؛ امروزه در کشورهای 
مبتنی بر نظام های حقوقی ســکوالر شاهد فروپاشی تدریجی خانواده و تباهی 
حقوق و کرامت زنان و فرزندان هستیم. تأکید بر حقوق فرد و محوریت اراده  او 
در شکل گیری روابط و نیز مجاز شمردن روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، 

کمرنگ شدن نظارت بر فرزندان و کاهش پرورش عاطفی و اخالقی آنان موجب 
اختالالت شــدید و برهم خوردن امنیت اجتماعی شــده اســت. از طرف دیگر 
پیوندهای عاطفی میان زن و شــوهر از هم گسســته شده و این امر به فراوانی 
روابط نامشروع، کاهش مسئولیت پذیری والدین در برابر فرزندان و از دست رفتن 

کارکرد حکیمانه خانواده منتهی شده است.
با بررسی اجمالی آمارهای جهانی، می توان برخی از نابهنجاری هایی که نتیجه  
ترویج تفکر برابری مطلق زن و مرد است را مشاهده کرد: آبستنی های ناخواسته،)6( 
فرزندان نامشــروع و عقده های روانی آنان،)7( خانواده های تک والدی و مشکالت 
آ نها،)8( روسپیگری)9( و شیوع بیماری های مقاربتی و رشد منفی جمعیت از جمله 

این نتایج به شمار می رود.)10(
حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در اسالم

زن و مرد در اکثر حقوق و تکالیف با هم برابرند و تفاوت های حقوقی ای که به 
چشم می خورد، برخاسته از تفاوت های واقعی میان آنهاست. در این راستا به بخشی 
از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در نظام حقوقی اسالم اشاره می کنیم:

حقوق اقتصادی
یــک( حق مالکیت؛ زنان در طول تاریخ و در تمدن ها و نظام های حقوقی 
مختلف پیش و پس از ظهور اسالم، از داشتن حق مالکیت )مگر در موارد خاص، 
مثل خانواده های ســلطنتی و ثروتمند( محروم بوده اند.)11( اسالم همانگونه که به 
زن بها داد، حقوق او را نیز به رســمیت شناخت. در قرآن به صراحت آمده است: 
»برای مردان بهره ای است از آنچه به دست آورند و برای زنان هم بهره ای است از 
آنچه به دست آورند«.)12( مفاد این آیه به رسمیت شناختن حق مالکیت و استقالل 
اقتصادی زنان است. این مسئله  مهم در اصل 46 قانون اساسی تصریح شده است.

دوم( حق ارث؛ در شــرایطی که زنان نه تنهــا از ارث بردن محروم بودند، 
بلکه خودشان نیز به  عنوان میراث به ملکیت فرزندان متوفی درمی آمدند؛ اسالم 
حق ارث آنان را به رســمیت شناخت: »برای مردان بهره ای است از آنچه والدین 
و نزدیکا نشــان به جا می گذارند و برای زنان هم بهره ای اســت از آنچه والدین و 

نزدیکا نشان بر جا می گذارند«.)13(
حقوق سیاسی

در نظام حقوقی اسالم زنان و مردان از نظر مشارکت سیاسی، از حقوق و تکالیف 
یکسانی بهره مند هستند و به اصطالح امروزی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
دارند. زنان عالوه  بر اینکه در تعیین مسئولین جامعه نقش مهمی دارند، می توانند 
)جز در موارد اندکی( خود مســئولیت های سیاسی را به عهده گیرند. سمت های 
سیاسی مانند وزارت،)14( مجلس شورای اسالمی و حتی ریاست قوه مقننه، عضویت 
در میان فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان،)15( مشارکت در قوه قضائیه، )با داشتن 
شرایط می توانند در پســت های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی 
خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و نظائر آنها(،... جزو سمت هایی است 

که زنان می توانند احراز کنند.)16(
مشارکت زنان در تمامی نهادهای سیاسی کشور، جز رهبری، ریاست جمهوری 

و ریاست قوه  قضائیه در نظام جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شده است.
حقوق اجتماعی

برخورداری از حقوق اجتماعی عادالنه از اساسی ترین دغدغه ها و مسائل مطرح 
برای جامعه زنان است. به موجب اصوِل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت 
موظف است حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسالمی تضمین کند.
حقوق زنان به یک اعتبار به دو دسته  تقسیم می شود: نخست حقوقی که صرفاً 
به لحاظ زن بودن آنان مطرح شده است: مانند ایجاد زمینه های مساعد برای رشد 
شخصیت زن و احیای حقوق ماّدی و معنوی او. دوم امور مربوط به تأمین حقوق 
زنان به لحاظ مادربودن و عضویت در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای 
حفظ کیان خانواده.)17( در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسالمی ایران، 
بر تأمین حقوق برابِر زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق 
برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی و بهداشت و درمان 
تأکید شــده اســت.)18( زنان همچنین از حقوق قضایی ، همچون طرح شکایت، 

تقاضای جبران خسارت و درخواست اجرای مجازات برخوردارند. 
حقوق خانواده

بارزترین نمونه این حقوق، حق آزادی در انتخاب همســر و تشکیل خانواده 
است. از این رو زنان عالوه بر آزادی و استقالل در تشکیل خانواده، در انتخاب همسر 

نیز از آزادی و استقالل برخوردارند.

نتیجه  سخن 
1. در نظام حقوقی اسالم بویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده، تفاوت های 
حقوقی برمبنای عدالت و متناســب با ویژگی های طبیعی زن و مرد وضع شــده 
و بدیهی است که همیشه برابری مالک عدالت نیست! با این حال زنان در نظام 
اســالمی از حقوق سیاســی- اجتماعی کافی برخوردارند و منابع فقهی و تاریخ 

گواه این حقیقت است.
2. تصویری که امروزه در جوامع اسالمی از زن ارائه می شود و برخورد ناموجهی 
که گاهی با شــخصیت، حقوق و منزلت اجتماعی او صورت می گیرد، محصول 
جمع شدن برخی از احکام اسالمی با افکار، ارزش ها، سنت ها، آداب و رسوم جوامع 

است و هرگز نمی توان همه آن را به اسالم نسبت داد.
3. بر اساس آموزه های اسالمی، زنان همانند مردان از حقوق سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و... برخوردارند و نظام جمهوری اسالمی ایران نیز که بر اساس همین 

آموزه ها تأسیس شده، مروج و حامی این تفکر است.
4. اســناد بین المللی حقوق زنان، با توجه به مشکالت و نیازهای کشورهای 
صنعتی و ســکوالر تدوین شــده اســت. نظام بین المللی می کوشد در راستای 
یکسان ســازی فرهنگ جهانی، نیازها، ضرورت ها و مشکالت یکسانی برای همه  
زنان تعریف کند. درحالی که مسائل و مشکالت و ضرورت های زنان در کشورها 
باید با توجه به فضای فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن تحلیل، و سیاســت ها و 

راهکارها هم متناسب با همان تدوین و اجرایی شود.
5. مدلی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنین مدافعان حقوق 
زنان، آن را ارائه می دهند، در هیچ کجای جهان کامال محقق و آزموده نشده و هیچ 
کشوری به  عنوان نمونه موفق آن معرفی نشده است. عالوه بر این بررسی وضعیت 
زنان در جوامعی که کنوانسیون را اجرایی کرده اند، نیز تأسف بار و نگران کننده است.

6. تــا زمانی که توصیه های اخالقی و آموزه هــای پیامبران الهی به حقوق 
ضمیمه نشــود، توســل به قانونگذاری و تدوین کنوانسیون ها، هرگز مشکالت 
فردی و اجتماعی زنان را حل نخواهد کرد؛ به همین سبب، اسالم در کنار فقه و 
حتی پیش از آن به رفتار اخالقی با زنان سفارش کرده و ضمن در اختیار نهادن 
شناخت های الزم در این عرصه، ابزارهای انگیزشی فراوانی را به کار گرفته است. 
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

_____________________

در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همه  افراد انسانی به طور مساوی یافت 
نمی شــود، در توازن حق و تکلیف، عدالت، در قالب نابرابری، رعایت می شود نه 

اینکه با چشم پوشی از ویژگی ها و شرایط، به برابری حکم کند.
این حقیقت است که تساوی در شرایط نابرابر هرگز عدالت را نتیجه نخواهد 
داد؛ هرچند بانیان حقوق بشر غربی و مدافعان حقوق زنان خواهان برابری مطلق 
هستند، اما در مرحله  عمل و در موارد 6، 10، 11 و 12 کنوانسیون، خواستار توجه 
جّدی به تفاوت های جسمی و جنسی زنان و در نتیجه وضع قوانین متفاوتی به 
سود زنان شده اند. به عنوان نمونه در مواد 4 و 12 به بارداری و وظایف بارداری 
و در ماده 6 در مورد آزادی انتخاب شــغل، از انگاره  تســاوی اعراض کرده و به 
منظور حفظ کرامت انســانی و ســالمت بهداشــتی - روانی زنان، از دول عضو، 
جلوگیری از بهره وری جنسی و قاچاق جنسی زنان را خواستار شده اند. این مواد 

درحالی که اســالم به تنظیم و تعادل حقوق و تکالیف می اندیشد. هدف اسالم 
تحقق عدالت و رسیدن به سعادت است؛ ولی هدف سکوالریسم حقوقی برابری 
و رســیدن به بهره مندی یکسان است. از نگاه اسالم، هرچند هدف اصلی اجرای 
عدالت است، اما عدالت در پاره ای از موارد مستلزم تشابه، مانند حق سوادآموزی 

و... و در پاره ای دیگر مقتضی تفاوت خواهد بود.)4(
تساوی یا عدالت؟

پرســش این است که آیا می توان تفاوت های طبیعی را در مقام قانونگذاری 
نادیده انگاشــت؟ چنان که مطالبه  طرفداران حقوق بشر غربی و کنوانسیون رفع 
تبعیض از زنان اســت. آیا برابری می تواند ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی 

در جامعه شود؟
طراحان کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و فمینیست ها در مقام نظریه پردازی 
بــه چنین امری معتقدند؛ اما چنان که خواهیم گفت، این اعتقاد هرگز از مرحله  

شعار پا را فراتر نگذاشته است.
جوامع انســانی در رفتارهای خود همواره بر مبنای شــرایط و موقعیت های 
متفاوت، واکنش های متفاوتی از خود نشــان داده  است. این تفاوت ها هم اکنون 
هــم در تار و پود نظام اجتماعی جوامــع مدرن و در تصمیم گیری های فردی و 
اجتماعی آنان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه فرآیند تقسیم کار، نقش ها و 

1. احزاب/35
2. اسراء/70

3. حجرات/13
4. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق 
زن در اسالم؛ و آیت اهلل جوادی آملی، فلسفه 

حقوق بشر.
5. ر.ک: محمــود حکمــت نیا، حقوق زن و 
خانواده، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی.
6. ر.ک: آندره میشل، جامعه شناسی خانواده 

و ازدواج، ص 145.
7. ر.ک: پریچهــره شاهســوند )حجــازی( 
،سیمای زن در جهان: آمریکا، ص 40-34.
8. پیام یونسکو، شماره 230، ص 27-24.

9. ر.ک: فرنچ مارلین، جنگ علیه زنان.
10. ر.ک: صمد کالنتری، جمعیت و تنظیم 

خانواده.

11. ســامیه منیسی، المرأه فی االسالم، ص 
25-26؛ و محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق 

المرأه، ص 24-21.
12. نساء/ 32.

13.نساء/ 7.
14. اصل 133 قانون اساسی ج.ا.ا
15. اصل 91 قانون اساسی ج.ا.ا

16. اصالحیه مورخه 1374/1/29 بر تبصره 
5 ماده واحده قانون شــرایط انتخاب قضات 

دادگستری مصوب 1361.
17. جالل الدین مدنی، حقوق اساســی در 
جمهوری اســالمی ایران، ج7، صص100-

.102
18. حســن طغرانــگار، حقوق سیاســی- 
اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، ج1، ص172ـ196؛ و اصل 28 

قانون اساسی ج.ا.ا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 139660326002001078- 1396/10/19 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محمدلی فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 9 صادره از کبودرآهنگ در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 137249/07 مترمربع 
پالک 479 فرعی از 242 اصلی بخش 4 همدان واقع در ســردارآباد خریداری بالواســطه از مالک 
رســمی از آقای شکراله بیرامی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/17

قدیر یوسفی نیا
م الف 450 رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهی افراز و تقسیم پالک 5۲ فرعی از ۹0۶0 
اصلی واقع بخش ۲۱ یزد

نظر به اینکه خانم زکیه موحدیان فرزند مرتضی مالک مشاعی 3 سهم 
از 5 سهم ششدانگ پالک فوق می باشد و قصد افراز سهم خود را دارد 
و اعالم می دارد مالک دو ســهم از 5 ســهم مشاع بنام آقای منوچهر 
دانش اردکانی فرزند مرتضی مجهول المکان می باشــد لذا طبق قانون 
افراز و فروش امالک مشاعی عملیات افراز و تقسیم سهم خانم زکیه 
موحدیان از پالک فوق در روز یکشــنبه مورخ 96/12/27 ســاعت 8 
صبح در محل وقوع ملک انجام خواهد شــد بنابراین از مالکین پالک 
فوق دعوت می شــود تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رسانند. بدیهی است عدم حضور خوانده )آقای منوچهر دانش اردکانی 

فرزند مرتضی( مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد
تاریخ انتشار: 96/12/17                   هادی بیکی ده آبادی

پایگاه پدافند هوایی ســمنان در نظر دارد اقالم غذایی مورد نیاز را از 
طریق مناقصه خریداری نماید، لذا پس از انتشار آگهی به مدت 5/پنج روز با 
مراجعه به انتظامات پایگاه هوایی سمنان نسبت به دریافت و تکمیل فرم های 

مربوطه و تحویل مدارک برابر بندهای مشروحه ذیل اقدام نماید.
1( ارائه مجوز شرکت و اساسنامه

2( تکمیل فرم استعالم بهاء مخصوص یگانی.
3( ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری طالیی 

5151572802010 نزد بانک سپه جهت دریافت اسناد مناقصه.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تلفن تماس: 33601423-023 )آقای یزدانفر(
آدرس: ســمنان- میدان اســتاندارد- جاده نظامی- پایگاه پدافند هوایی 

سمنان )کیلومتر 40(

تجدید آگهی مناقصه
نوبت اول

کارت هوشــمند نــاوگان بــه شــماره 2057359 متعلق به 
کامیــون کشــنده دانــگ فنــگ تیــپ )EQ425 )6*4 به 
شــماره انتظامــی 482 ع 27 ایران 73 مــدل 2007 میالدی 
رنگ سفید شــیری شــماره موتور 69914961 شماره شاسی 
LGAGLMYM973018538 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری پژو 
405 جی ال ایکــس مــدل 1383 بــه شــماره انتظامی

696 د 86 ایران 62 و شــماره موتور 2007333 و شماره 
شاســی 83043189 متعلق به اینجانب محمدعلی خلیلی 
الندانی فرزند فرضعلی شــماره شناسنامه 1570 صادره از 

ساری مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

انتظامی  شناسنامه ســواری پراید به شــماره 
و شــماره شاســی  ایــران 48-786 ب 97 
موتــور  شــماره  و   S1422288101346 
3071590 به نام ســعید مشایخ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو مینی بوس هیوندای کروز 
به شماره پالک 266 ع31- ایران 84 به رنگ سفید- سفید 
 D4DBA430125 روغنی مدل 1389 و شماره موتور
و شماره شاسی NAB37901789914467 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالسه 9609982810300424 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی شماره 9609972810301151

خواهان: آقای مرتضی امیدی فرزند کمندعلی به نشــانی اســتان قزوین- شهرســتان قزوین- شــهر قزوین- 
نوروزیان- ک حکمت 48- پ 34- ط2

خوانده: آقای عباس حسینی فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی

»رای دادگاه«
در خصــوص دعوی خواهان آقای مرتضی امیدی فرزند کمندعلی بطرفیت خوانده آقای عباس حســینی فرزند 
محمدرضا، بخواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 1567/554458/55 مورخ 94/9/16 جمعا به مبلغ 
250/000/000 ریال معادل و خســارت تاخیر تادیه متعلقه و خســارت دادرسی به شــرح دادخواست توجها به 
مســتندات مصدق تقدیمی خواهان اعم از کپی مصدق چک و ارائه اصــل آن و گواهی نامه عدم پرداخت بانک 
توســط خواهان که علی االصول وجود مســتندات خوانده در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای هم 
ارسال نکرده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است علیهذا 
دادگاه با احراز اشــتغال ذمه و مدیونیت خوانده و بنابر مقتضای قاعده اســتصحاب مستندا به مواد 198 و 199 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی و مــواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 1301 قانون مدنی و 
تبصره ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفســاریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چــک و ماده 20 قانــون مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواســته و وجوه چک مورد دعوا و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم بر مبنای آخرین شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ایران 
و خســارت دادرسی مطابق تعرفه قانونی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در مرجع تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین- عباسی

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســمیه نادعلی زاده فرزند علی به شــرح 
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609982336300689 از این 
دادگاه درخواســت گواهــی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مسعود ملک محمدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن 3 منحصر به: 1- اسد اهلل ملک محمدی فرزند اسداهلل 
بــه ش ش 136 پدر متوفی 2- فاطمه عمونــی فرزند علی اکبر به ش ش 
630 مادر متوفی 3- ســمیه نادعلی زاده فرزند علی به ش ش 255 همسر 
متوفی.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان دامغان- حاجب

»ابالغ دادنامه«
با توجــه به اینکه آقای کامران ســلیمی اشــنویه فرزند ســلیم طی دادنامه شــماره 
139600226019000103 مورخه 1396/6/13 شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان 
به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردیده طی این آگهی به نامبرده 
یــک ماه مهلت اعطا می گردد تا در صورت اعتراض الیحه تجدیدنظرخواهی خود را به 

شعبه یاد شده ارائه و پس از انقضا مهلت تعیینی دادنامه صادره قطعیت خواهد یافت.
مدیر دفتر شعبه چهارم تعزیرات حکومتی همدان- رضوانی

کارت هوشمند ناوگان به شماره 4159791 متعلق 
بــه کامیون اف اچ 12 )4*6( به شــماره انتظامی 
514 ع 99 ایران 63 مدل 83 شماره موتور 448032 
  YV2A4CFD75T850448 شاســی  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
بــرگ ســبز اتومبیل کیا ســراتو به رنگ ســفید مدل 
1395 بــه شــماره موتــور G4KD/FH553182 و 
 شماره شاســی NAS621200F1007052 به شماره
انتظامــی              به نــام معصومه توکلی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
319 م 35
ایران 82

برگ امتیاز به شماره 114197 شرکت 
تعاونی شمیم رحمت به نام آقای یداله 
گودینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید 
فیض جزی فرزند رمضانعلی

خواهان خانم فریده زارعی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ســعید فیض جزی به خواســته طالق به 
درخواســت زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609988133301631 شعبه 
دادگاه عمومی بخش جوکار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/1/22 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 3 7 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی بخش جوکار - تاجوک م الف 2097

آگهی حصر وراثت
احمد گودرزپاتپه  فرزند عبدالحســین دارای شماره شناســنامه 237 به شرح دادخواست به کالسه 961172 از 
این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرنگ روستایی مهدیخانی 
فرزند انشــاءاله به شماره شناســنامه 288 در تاریخ 1393/4/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت به: 1- احمد گودرزپاتپه فرزند عبدالحسین به شماره ملی 3932072219 
)پسر متوفی( 2- عذرا گودرزی پاتپه فرزند عبدالحسین به شماره ملی 3932072200 )دختر متوفی( و الغیر... 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر- کولیوند م الف2101

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای حاجی مراد آرمند فرزند حیدر به شــماره شناســنامه 1256 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شــماره 352000178 مورخ 1396/7/17 بابت وصول طلب به مبلغ 80/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600084 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه حاجی مراد آرمند و ضامنین: ایوب قالوند و علی میرچناری در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد. طبق 
گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق 
دیگری از شما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه شماره 221/96/421 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار 
در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای احد جودکی فرزند یداله به شماره ملی 5929933170 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به استناد 
قرارداد بانکی شــماره 882004267 مورخ 1393/10/23 بابت وصول طلب به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع الزم االجرا اقدام به 
صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600106 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه احد 
جودکی و ضامنین: بهروز حیدری و ســیف اهلل جودکی در شعبه اجرای ثبت اندیمشــک تشکیل و درجریان می باشد. طبق گزارش 
مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری 
از شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شــماره 90000611 مورخ 1396/10/30 درخواست ابالغ ازطریق انتشار 
در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای جعفر طاهری فرزند حیدر به شماره شناسنامه 1273 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به استناد 
قرارداد بانکی شــماره 83200094 مورخ 1384/12/10 بابت وصول طلب به مبلغ 80/000/000 ریال موضوع الزم االجرا اقدام به 
صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600112 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه جعفر 
طاهری و ضامنین: جعفر جعفریان و جواد فالح پور در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور 
اجرا شــما در نشــانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از 
شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره90000610 مورخ 1396/10/27 درخواست ابالغ از طریق انتشار در 
روزنامه گردیده لذا حســب درخواســت بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اســناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای ایوب قالوند فرزند امامداد به شماره شناسنامه1920040188 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک 
به استناد قرارداد بانکی شماره 352000178 مورخ 1396/07/17 بابت وصول طلب به مبلغ 80/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600084 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه حاجی مراد آرمند و ضامنین؛ ایوب قالوند و علی میرچناری در شــعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و درجریان می باشد. طبق 
گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق 
دیگری از شما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه شماره 221/96/422 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ ازطریق انتشار 
در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای صید غالم میرزاوند فرزند ملک احمد به شــماره ملی 1930205872 ابالغ می گــردد صندوق کارآفرینی امید 
اندیمشک به اســتناد قرارداد بانکی شماره 352000880 مورخ 1396/7/17 بابت وصول طلب به مبلغ 50/000/000 ریال موضوع 
الزم االجــرا اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600080 له صندوق کارآفرینی امید 
اندیمشــک و علیه صید غالم میرزاوند و ضامنین: قربانعلی میرزاوند در شــعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد. 
طبق گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی 
دقیق دیگری از شما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه شماره 221/96/412 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ از طریق 
انتشــار در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 
صورت و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای بهروز حیدری فرزند صیدعلی به شماره ملی4219413405 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شــماره 882004267 مورخ 1393/10/23 بابت وصول طلب به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600106 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه احد جودکی و ضامنین: بهروز حیدری و ســیف اله جودکی در شــعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد. طبق 
گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق 
دیگری از شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره 90000612 مورخ 1396/10/30 درخواست ابالغ از طریق 
انتشــار در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 
صورت و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای سیف اله جودکی فرزند محمدزمان به شماره ملی5929879397 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک 
به استناد قرارداد بانکی شماره 882004267 مورخ 1393/10/23 بابت وصول طلب به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600106 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه 
احد جودکی و ضامنین: بهروز حیدری و سیف اله جودکی در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و درجریان می باشد. طبق گزارش 
مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری 
از شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شــماره 90000613 مورخ 1396/10/30 درخواست ابالغ ازطریق انتشار 
در روزنامه گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای علیرضا پاپی فرزند علی ابدال به شماره شناسنامه 2 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به استناد 
قرارداد بانکی شــماره 882000485 مورخ 1392/6/31 بابت وصول طلب به مبلغ 75/000/000 ریال موضوع الزم االجرا اقدام 
به صدور اوراق اجرائیه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600088 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه 
بهزاد پاپی و ضامنین: علیرضا پاپی در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور اجرا شما در 
نشــانی مندرج در اوراق اجرائیه مورد شناســایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از شما جهت 
ابالغ اوراق اجرائیه نبوده و طی نامه وارده شماره 221/96/358 مورخ 1396/10/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار در روزنامه 
گردیده لذا حســب درخواست بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در  روزنامه منتشر 
تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشــار ابالغ قانونی محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک - نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ 
بدینوســیله به آقای علی میرچناری فرزند خورد علی به شماره شناسنامه 4173 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
استناد قرارداد بانکی شــماره 352000178 مورخ 1396/07/17 بابت وصول طلب به مبلغ 80/000/000 ریال موضوع الزم  االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600084 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه حاجی مراد آرمند و ضامنین: ایوب قالوند و علی میرچناری در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق 
گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق 
دیگری از شما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه شماره 221/96/423 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار 
در روزنامه گردیده لذا حســب درخواســت بستانکار و طبق  ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این  صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای علی تیمورکرمی فرزند رضا به شماره ملی 4070628711 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شماره 882005441 مورخ 1388/10/13 بابت وصول طلب به مبلغ 110/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600090 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه 
هوشــنگ ضیائی زاده و ضامنین: علی جعفر ضیائی زاده و تیمور کرمی در شــعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد. 
طبق گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی 
دقیق دیگری از شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شــماره 90000625 مورخ 1396/11/3 درخواست ابالغ از 
طریق انتشار در روزنامه گردیده لذا حسب درخواست بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این 
صورت و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای قربانعلی میرزاوند فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 866 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شــماره 352000880 مورخ 1396/7/17 بابت وصول طلب به مبلغ 50/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجرائیه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600080 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه صیدغالم میرزاوند و ضامنین: قربانعلی میرزاوند در شــعبه اجرای ثبت اندیمشــک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش 
مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجرائیه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری 
از شــما جهت ابالغ اوراق اجرائیه نبوده و طی نامه شــماره 221/96/411 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار در 
روزنامه گردیده لذا حســب درخواســت بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اســناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک - نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای علی فتح میرزاوند فرزند سهراب به شماره ملی 1930382898 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک 
به استناد قرارداد بانکی شماره 872000404 مورخ 1387/11/15 بابت وصول طلب به مبلغ 100/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600082 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه 
علی فتح میرزاوند و ضامن: حاجی کاویانی فرد در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور اجرا 
شــما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بســتانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از شما 
جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره 90000618 مورخ 1396/11/1 درخواست ابالغ از طریق انتشار در روزنامه 
گردیده لذا حسب درخواست بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه منتشر تا ظرف 
مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت و پس از گذشت 

مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای مهدی ناصرپور فرزند ابول به شماره شناسنامه 227 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به استناد 
قرارداد بانکی شماره 852000205 مورخ 1396/07/17 بابت وصول طلب به مبلغ 75/000/000 ریال موضوع الزم االجرا اقدام به 
صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600079 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و علیه مهدی 
ناصرپور و ضامنین: حســین ناصرپور در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و درجریان می باشد. طبق گزارش مامور اجرا شما در 
نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگرده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از شما جهت ابالغ 
اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره 221/96/356 مورخ 1396/10/10 درخواست ابالغ ازطریق انتشار در روزنامه گردیده 
لذا حسب درخواست بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه منتشر تا ظرف مدت 
10 روز که پس از انتشــار ابالغ قانونی محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت و پس از گذشت 

مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

م الف2113

آگهی ابالغ اوقات دادرسی
بدینوســیله به آقــای مهدی قلخانباز فرزند محمدعلــی که فعال مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد آقای 
نصرت اله خرم با وکالت آقای ســجاد احمدی معطری دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به حوزه 
115 شــورای حل اختالف شهرستان اسدآباد تقدیم که به کالســه 960462 ثبت و وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1397/1/27 روز دوشنبه ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. اینک بنابر درخواست خواهان و تجویز این شورا 
مســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت کالسه کثیراالنتشار شما می توانید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل روزنامه بنابر خود اخطاریه و ضمائم 

دادخواست را دریافت در وقت رسیدگی در این شورا حضور یابید و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱5 
شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد- مرضیه طالبی 

آگهی ابالغ اوقات دادرسی  
بدینوســیله به آقای محمود میرزائی مقــام فرزند علی که فعاًل مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد آقای 
نصرت اله خرم با وکالت آقای ســجاد احمدی معطری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به حوزه 
115 شــورای حل اختالف شهرستان اســدآباد تقدیم که به کالسه 960459 ثبت و وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1397/1/20 روز یک شنبه ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. اینک بنابر درخواست خواهان و تجویز این شورا 
مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت کالسه کثیراالنتشار شما می توانید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل روزنامه بنابر خود اخطاریه و ضمائم 
دادخواست را دریافت در وقت رسیدگی در این شورا حضور یابید و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱5 
شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد- مرضیه طالبی م الف 2112

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای پرویز میرزاوند فرزند خدارسان به شــماره شناسنامه 531 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شــماره 352002278 مورخ 1396/7/17 بابت وصول طلب به مبلغ 45/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کالســه 9600087 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه غالمعلی میرزاوند و ضامنین: پرویز میرزاوند در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور 
اجرا شــما در نشــانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بســتانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری 
از شــما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه شــماره 221/96/410 مورخ 1396/11/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار در 
روزنامه گردیده لذا حســب درخواســت بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اســناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ 
بدینوسیله به آقای جواد فالح پور فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2033 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
استناد قرارداد بانکی شماره 83200094 مورخ 1384/12/10 بابت وصول طلب به مبلغ 80/000/000 ریال موضوع الزم  االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600112 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه جعفر طاهری و ضمامنین: جعفر جعفریان و جواد فالح پور در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق 
گزارش مامور اجرا شما در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق 
دیگری از شما جهت ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره 90000609 مورخ 1396/10/27 درخواست ابالغ از طریق 
انتشار در روزنامه گردیده لذا حسب درخواست بستانکار و طبق  ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشار ابالغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این  
صورت و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ
بدینوســیله به آقای بهزاد پاپی فرزند علیرضا به شماره شناســنامه 12547 ابالغ می گردد صندوق کارآفرینی امید اندیمشک به 
اســتناد قرارداد بانکی شماره 882000485 مورخ 1392/6/31 بابت وصول طلب به مبلغ 75/000/000 ریال موضوع الزم االجرا 
اقدام به صدور اوراق اجراییه علیه شما نموده که پرونده اجرایی تحت کالسه 9600088 له صندوق کارآفرینی امید اندیمشک و 
علیه بهزاد پاپی و ضامنین: علیرضا پاپی در شعبه اجرای ثبت اندیمشک تشکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور اجرا شما 
در نشانی مندرج در اوراق اجراییه مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از شما جهت 
ابالغ اوراق اجراییه نبوده و طی نامه وارده شماره 221/96/357 مورخ 1396/10/10 درخواست ابالغ از طریق انتشار در روزنامه 
گردیده لذا حســب درخواست بستانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رســمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا ظرف مدت 10 روز که پس از انتشــار ابالغ قانونی محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

و پس از گذشت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک- نادر رضایی میرقاید

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 139660326002001079- 1396/10/19 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی حسامی نسب فرزند مردعلی 
بشــماره شناســنامه 4 صادره از کبودرآهنگ در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به  مساحت 1372249/07 مترمربع پالک 479 فرعی از 242 اصلی بخش 4 همدان واقع 
در سردارآباد خریداری بالواسطه از مالک رسمی از آقای شکراله بیرامی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/17

قدیر یوسفی نیا
م الف 452 رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ


