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پس از گذشــت نزدیک بــه 4 دهه از پیروزی 
انقاب و اســتقرار نظام جمهوری اســامی ، یکی 
از ســواالتی که می توان مطرح کرد این اســت که 
دستاوردهای مدل حاکمیتی جمهوری اسامی چه 
بوده است و جامعه ایده آل و مورد نظر رهبران این 
نظام از چه مشخصات و ویژگی هایی برخوردار است. 
البته همواره در خصوص عملکرد و دســتاوردهای 
اجرایی و ملموس نظام جمهوری اسامی در ایران 
گفت وگوها و اظهار نظــرات مختلفی از جنبه های 
گوناگون انجام گرفته، اما در این نوشته قصد داریم 
با بررسی گفتمان انقاب اسامی و با در نظر گرفتن 
تفکرات و باورهای امام خمینی )ره( و همچنین مقام 
معظم رهبری، دورنما و جامعه ایده آل برخواسته از 
استراتژی ها و تفکرات حاکمیت جمهوری اسامی را 
مورد بحث قرار دهیم به عبارت دیگر مدینه فاضله یا 
جامعه و تمدن اسامی مورد نظر جمهوری اسامی 

* اگرچه ایران فعلی فاصله زیادی با جامعه ای توسعه یافته، عدالت محور و ایده آل 
مورد نظر اسالم دارد اما در زمینه های مختلف و متعددی به برکت نظام مقدس 

جمهوری اسالمی دستاوردهای بسیار ارزشمند و بزرگی حاصل شده است.

جمهوری اسالمی و ساخت جامعه و تمدن نوین اسالمی
   حمید دهقانان

   مصطفی قربانی

* از دیدگاه جامعه شناسی، با بررسی تاریخ تحوالت جوامع بشری، به طور کلی سیر تکامل و توسعه هر جامعه 
پس از یک انقالب و تحول اساسی از پنج مرحله تشکیل شده است:گام اول، رخ دادن انقالب در جامعه، گام دوم، 
شکل گیری و استقرار نظام و حکومت جدید، گام سوم، تثبیت دولت و سازوکارهای بروکراتیک و دیوان ساالرانه، 

گام چهارم، ظهور جامعه جدید و رابطه دولت - ملت )Nation-State(، گام پنجم، به وجود آمدن تمدن نوین.

ایران چگونه جامعه ای است. از دیدگاه جامعه شناسی، 
با بررسی تاریخ تحوالت جوامع بشری، به طور کلی 
ســیر تکامل و توسعه هر جامعه پس از یک انقاب 

و تحول اساسی از پنج مرحله تشکیل شده است:
گام اول، رخ دادن انقاب در جامعه، 

گام دوم، شکل گیری و استقرار نظام و حکومت 
جدید،

گام سوم، تثبیت دولت و سازوکارهای بروکراتیک 
و دیوان ساالرانه،

گام چهارم، ظهور جامعه جدید و رابطه دولت 
،)Nation-State( ملت -

گام پنجم، به وجود آمدن تمدن نوین.
 مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی بسیار مهم 
خود در مهرماه سال 1390 در جمع دانشجویان و 
دانشــگاهیان شهر کرمانشاه، به این تقسیم بندی و 

سیر تکاملی اشاره فرمودند.
بــا نگاهی به تاریخ معاصر ایران در 50 ســال 
گذشــته خواهیم دید که، مرحله اول از این ســیر 
تکاملی و پیشــرفت با انقاب تاریخی اســامی در 
ایران در سال 1357 به وقوع پیوست. در گام دوم، 
حکومت جمهوری اســامی و نهادهای اساسی آن 
با رای اکثریــت قاطع مردم به قانون اساســی در 

سال 1358 مشــروعیت قانونی پیدا کرده و رسما 
بنیان گذاشته شد. پس از این مرحله در گام سوم، 
دولت و مجموعه دستگاه ها و نظامات بروکراتیک و 
دیوان ساالرانه کشور بر مبنای قانون اساسی و قوانین 
و دستورات اسامی شکل گرفته و در حال حاضر نیز 
در حال حرکت به ســمت استقرار کامل و رسیدن 
به کارآمدی الزم و قابل قبول می باشد. پس از قوام 
یافتن دولت و نظامات اجرایی و اداره کشور، در گام 
چهارم شاهد شکل گیری جامعه اسامی بر مبنای 
رابطه متقابل »دولت- ملت« و شکوفایی ظرفیت های 
اجتماعی خواهیم بود و در نهایت در گام پنجم تمدن 
نوین اسامی بر اساس رابطه »امامت – امت« پا به 

منصه ظهور خواهد گذاشت.

بررسی و ارزیابی عملکرد نظام مقدس جمهوری 
اســامی بدون در نظر گرفتن عملکرد و نقش مقام 
معظم رهبری میسر نخواهد بود. به همین منظور و 
برای درک بسیاری از تصمیمات و سیاست های اتخاذ 
شــده در جمهوری اسامی الزم است تا در ابتدا به 
مشکات متعددی که از همان اوایل انقاب دامنگیر 
کشور و مسیر رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای شده 
بود اشاراتی داشته باشیم. اول اینکه، پس از رحلت 
امام خمینی )ره( ایشان، بسیاری از دشمنان داخلی 
و خارجی انقاب که به خیال خود فرصت را غنیمت 
شمرده بودند، با هدف انتقام گیری از انقاب و نظام 
اسامی شدیدترین حمات، دسیسه ها و توطئه ها را 
علیه مقام معظم رهبری از خود نشان می دادند. نکته 
دوم این است متاسفانه تنها پس از گذشت چند سال 
از رحلــت امام خمینی )ره( بخش اجرایی حاکمیت 
در دوران ســازندگی با چرخش ایدئولوژیک نسبت 

به ارزش ها و آرمان های انقاب اسامی، خواسته یا 
ناخواسته باعث بروز شکاف عمیقی در بدنه حاکمیت 
نظام شد و نکته سوم فروپاشی بلوک شرق و اتحاد 
جماهیر شــوروی است که موجب تک قطبی شدن 
و برهم خوردن موازنه قدرت در ســطح جهانی بود. 
با دقت در شرایط ذکر شده اینگونه به نظر می رسد 
کــه مقام معظم رهبری از همــان روزهای ابتدایی 
مسئولیت خود به عنوان رهبر انقاب، با سخت ترین 
و جدی تریــن بحران هــای ممکن مواجــه بوده اند 
که همین مشــکات و عوامل به ویژه دشمنی ها و 
ایران ستیزی های ایاالت متحده آمریکا، بدون تردید 

بر اساس تئوری های متناقض و متضاد غربی و شرقی.
- پیاده سازی نظامی مشــروع و مردم ساالر با 
مشارکت فعال و پرنشاط مردمی و حاکم کردن آحاد 

ملت بر سرنوشت خود.
- به ارمغان آوردن استقال سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی بــه گونه ای کــه امروزه مــردم ایران 
شرافتمندانه و سربلند در عرصه های مختلف جهانی 

تاثیرگذار و مطرح می باشند.
- برپایی فضای توســعه یافته سیاسی با هدف 
فعالیت احزاب و جریان های گوناگون سیاسی البته 

امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شد که نام گذاری ها 
و تأکیدهای ایشــان در ســال های اخیر حول این موضوع متمرکز بوده است. در واقع، ایشان با تشخیص اینکه 
اقتصاد و مســائل اقتصادی – معیشتی مسئله و در عین حال نقطه  آسیب پذیری کشور می باشد، بر روی مسائل 
اقتصادی، بویژه تقویت تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی، استحکام بخشــی ســاخت درونی قدرت، جهاد اقتصادی، 
نوآوری و شــکوفایی، اشتغال زایی، مبارزه با فســاد و قاچاق کاال، جلوگیری از واردات بی رویه، حمایت از کاالی 
ایرانی و... تأکید کرده اند. براین اســاس، باید گفت که حمایت از کاالی ایرانی، بخشــی در راستا و بخشی از این 
مســئله  کان است. بنابراین، اگرچه امســال به »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شده، اما درواقع، روح کلی 
حاکم بر حمایت از کاالی ایرانی، همان تقویت تولید داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی، اســتحکام ساخت درونی، 
اشتغال زایی و... است. از این رو، برای فهم دیدگاه ایشان درباره  حمایت از کاالی ایرانی باید مجموعه  دیدگاه های 
ایشان درباره  موارد ذکر شده در باال را بررسی کرد؛ زیرا هدف از تقویت تولید داخلی و یا تحقق اقتصاد مقاومتی 
و موارد مشابه آنها، همان هدفی است که با حمایت از کاالی ایرانی انتظار داریم محقق شود. بر اساس آنچه گفته 

شد، مهمترین محورهای مورد تأکید معظم له در زمینه  حمایت از کاالی ایرانی و موارد مشابه آن، عبارت اند از:
1- اهمیت حمایت از کاالی ایرانی

اقتصاد و مســائل معیشــتی و از جمله آنها، حمایت از کاالی ایرانی از موضوع ها و مسائل اولویت دار و مهم 
از دیدگاه مقام معظم رهبری اســت. نام گذاری بیشتر سال های گذشته)10 سال گذشته( با عناوین اقتصادی یا 
مرتبط به اقتصاد گویای اهمیت این قضیه نزد ایشان است. درواقع، حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی از دیدگاه 

ایشان حداقل از چند جهت اهمیت دارد:
1-1. تولید ملی از مسائل اولویّت دار و درجه   اّول نظام است

»بین اشتغال و تولید ملّی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، باید به تولید 
ملّی -تولیِد به معنای عاّم کلمه؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات- اهّمّیت بدهیم؛ همه  اینها بایستی 
مورد توّجه قرار بگیرد و برای اینها برنامه ریزی بشود. اینها چیزهایی نیست که جایز باشد ما اینها را تأخیر بیندازیم، 
باید در اّولین فرصت ها مســئولین ذی ربط - هرکه مســئول است و مسئول خواهد بود- به این مسئله بپردازد. 
بنابراین، این مسائل، جزو مسائل اولویّت دار و درجه  اّول نظام است.«]1[ بنابراین، وقتی مسئله ای جزو اولویت ها و 

مسائل درجه اول است، مشخص است که بااهمیت و درخور توجه است. 
2-1. حمایت از کاالی ایرانی؛ خنثی کننده توطئه های دشمن

هدف قرار دادن اقتصاد و معیشــت، به منظور تهدید زندگی و معیشــت مردم، ناکارآمد نشان دادن نظام و 
زمین گیر کردن آن، ازجمله شــیوه های دشــمنی نظام سلطه با ملت ایران در سال های اخیر است که به صورت 
تک های متعدد اقتصادی ازجمله تحریم عملیاتی شده است. بنابراین، برای خنثی سازی و مقابله با این تهدید و 
تک دشمن، باید راه حل و نقشه  حساب  شده و کارآمد داشت. حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی ازجمله این 

راه حل ها می باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: 
»اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسِخ ملت و با تاش مسئوالن، ما بتوانیم مسئله  تولید داخلی را، آنچنان 
که شایسته  آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده ای از تاش های دشمن ناکام خواهد 
ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مســئله  تولید ملی اســت. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با 
آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئوالن، با برنامه ریزِی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل 
کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه  کامل و جدی 
پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله  تولید ملی، مسئله  مهمی است... اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، 
مسئله  تورم حل خواهد شد؛ مسئله  اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا 
خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده  این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، 

تاش دشمن، توطئه  دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.«]2[
3-1. حمایت از تولید و کاالی ایرانی عبادت است

حمایت از تولید و کاالی ایرانی به سبب نقش مهمی که در حل مسائل کشور و مردم دارد، دارای اجر اخروی 
نیز می باشــد. در هر صورت، اجر اخروی و ثوابی که به ســبب حمایت از تولید و کاالی ایرانی عاید نقش آفرینان 
این عرصه می شــود، نقطه  امید و نویدی اســت برای اینکه در کار خود، علی رغم نابسامانی ها، ضعف ها، نقص ها، 
بی توجهی ها، خلل ها و حتی ســنگ اندازی های عمدی و غیرعمدی، دلسرد نشوند و در مقابل این قبیل موانع و 

مشکات، تاب آوری خود را باال ببرند. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: 
»ما می خواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما می خواهیم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در کشور عمومیت پیدا 
کند. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند که برخوردار از ثروتند؛ این ثروت را می توانند در سرمایه گذاری های 
ســودمند و افتخارآفرین به کار بزنند؛ هم برای خودشــان سود دارد، هم برای مردم سود دارد و هم مایه  رضای 
خدا می شود؛ سرمایه گذاری ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به افزایش محصول در درون کشور- با 

بهره دهی باال- منتهی می شود، یک عبادت و یک ثواب است.«]3[ 
4-1. حمایت از کاالی ایرانی؛ تضمینی برای آینده  کشور

بخشی از آینده  کشور و سرنوشت فرزندان مان به طور طبیعی در امروز رقم می خورد و چناچه مسائل امروز 
که نقطه  آســیب پذیری ما محسوب می شود، حل ورفع نشود، در آینده فرزندان ما نیز با آنها مواجه خواهند بود. 
بنابراین، اکنون که اقتصاد و مســائل معیشــتی در مقام پاشنه  آشیل کشور، نقطه ای برای افزایش آسیب پذیری 
اســت، باید به طرق مختلف و ازجمله، حمایت از کاالی ایرانی، اصاح الگوی مصرف و... به حل آنها کمک کرد. 
براین اساس، حمایت از کاالی ایرانی، متوجه همه  کسانی است که به آینده  ایران و ایرانیان می اندیشند و بابت 

با تعاریف مشخص و اسامی از حزب سیاسی و نه با 
تعاریف غربی و برپایه قدرت طلبی

- برقراری نظم و امنیت پایدار در کشور آن هم 
در یکی از نا امن ترین و حســاس ترین نقاط جهان 
مبتنی بر استراتژی دفاعی بسیار کارآمد و بازیگران 
منطقه ای چون حماس، حزب اهلل، حشدالشــعبی، 
مبــارزان یمنی، بحرین، ســوریه و عراق و دالوری 
رزمندگان و سردارانی چون سردار بزرگ ایرانی سردار 
قاسم سلیمانی به گونه ای که امروزه می توان از ایران 

به عنوان جزیره ثبات منطقه نام برد.
- اســتقرار و تثبیــت دولــت و ســایر نهادها 
و دســتگاه های اجرایــی و حکومتــی در فرآینــد 
تمدن ســازی، که البته نیاز جدی به بهبود و ارتقای 

کارآیی این ساختارها احساس می شود
- رشد و توســعه بی نظیر علمی در عرصه های 
مختلف بومی اعم از  تکنولوژیکی، صنعتی، کشاورزی، 

خدماتی و غیره.
- ایجــاد جایــگاه رفیــع و عزتمندانــه برای 
نقش آفرینی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، 
ورزشــی، سیاسی و فرهنگی با حفظ کرامت و شأن 
ایشــان به گونه ای که به طور مثال شــاهد راهیابی 
صدها نفر از بانوان به شــوراهای اســامی شهر و 
روستا و مجلس شورای اسامی می باشیم، بسیاری 
از کرسی های آکادمیک و دانشگاهی در اختیار بانوان 
اســت و تعداد زیادی از مشــاغل و مسئولیت های 
حساس مدیرتی در کشور به درستی در دست اقشار 

مختلف بانوان فرهیخته قرار گرفته است.
شــاید بتوان گفت امــروزه جدی ترین چالش 

اجتماعی که در کشور با آن مواجه هستیم، مدیریت 
ســبک زندگی جامعه و مقابله با استحاله فرهنگ 
ایرانی- اسامی و هضم آن در فرهنگ غربی است. 
مقام معظم رهبری با تیزبینی تاریخی خود سال ها 
پیش در خصوص خطر شــبیخون فرهنگی شدیدا 
هشــدار داده و تاش در جهت تدوین الگوی ایرانی 
اسامی پیشــرفت از جمله ســبک زندگی ایرانی 
اسامی را در دستور کار نهادهایی چون مرکز الگوی 

اسامی ایرانی پیشرفت قرار داده اند. 
نظام جمهوری اسامی همواره تاش کرده تا در 
سال های اخیر و پس از استقرار کامل امنیت و ثبات 
سیاسی در کشور، با تعیین سیاست ها و برنامه های 
استراتژیک و سازماندهی و ساختارسازی نهادهای 
حاکمیتی و اجرایی در ایران پرتاطم بعد از انقاب 
و جنگ تحمیلی، مسیر پیشرفت و توسعه بر مبنای 
ارزش های اسامی را تبیین نماید و با تدوین و ارائه 
شاخص های روشن و شفاف، جایگاه حکومت صالح و 
ایده آل، رهبر صالح، دولت صالح، رئیس جمهور صالح، 
خانواده اســامی و در نهایت جامعه و تمدن مورد 
نظر و استاندارد اسامی را برای عموم مردم نمایان 
سازد. حکومت و دولت ایده آل اسامی و مورد نظر 
مقام معظم رهبری، به فرموده شخص ایشان دارای 
اولویت های مهمی اســت که به اهم آن ها اشاراتی 

مختصر می شود:
-  در حوزه سیاسی اصل بر استقال و برقراری 

روابط مبتنی بر عدالت و عزت ملی است،
- در مباحث اقتصادی اولویت بر عدم وابستگی 
بــوده و اقتصاد مقاومتــی درون زا و برون گرا مورد 

نظر است،
- در عرصه فرهنگی نیز مبنا بر فرهنگ اصیل 

اسامی- ایرانی قرار گرفته است،
- همچنیــن در زمینه پیشــرفت های علمی و 
تکنولوژیکی دســت یافتن به باالترین جایگاه ها و 
استانداردها همواره در دستور کار قرار داشته است،

- در امور اجرایی و اداره کشور مدیریت جهادی 
و پرتاش بر دیوان ساالری ها و فرآیندهای فرسوده 

بروکراتیک ارجحیت دارد،
- مدیران و مســئوالن می بایست خواسته متن 
مردم و عموم آحاد ملت را بر تمایات گروه های اقلیت 
ترجیح دهند، البته واضح است که می بایست حقوق 
قانونی این اقلیت ها نیــز مادامی که در چهارچوب 
خطوط اصلی قانونی کشور در حال حرکت می باشند 

بسیار محترم شمرده شود،
- در توســعه و پیشــرفت اقتصــادی و مادی 
الزم است مســتضعفان و مناطق دورافتاده و کمتر 
توســعه یافته محور اصلی ســرمایه گذاری و رشد 

قرار گیرند،
الزم به ذکر اســت که نخبگان و فرهیختگان 
جامعه نیز می بایســت با تبیین و تشریح بنیان های 
فکری و علمی تئوری و ایدئولوژی اسامی، راه را بر 
پیدایش جامعه و تمدن نوین اسامی هموارتر سازند. 
بدون تردید جمهوری اسامی ایران با همراهی مردم 
و به پشــتوانه جوانان پرشــمار، پرشور و با بصیرت 
انقابی، بسیار قدرتمندتر از دهه های قبل به پیش 
رفته و در این مسیر دشمنی بدخواهان و کینه توزی 

منافقان هیچ طرفی نخواهد بست. 

تاثیر بســزایی در ناهمواری مسیر استقرار دولت و 
دستگاه های بروکراتیک و دیوان ساالرانه کارآمد در 

کشور داشته است.
اگرچه ایران فعلی فاصلــه زیادی با جامعه ای 
توسعه یافته، عدالت محور و ایده آل مورد نظر اسام 
دارد اما در زمینه های مختلف و متعددی به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسامی دستاوردهای بسیار 
ارزشــمند و بزرگی حاصل شده است که این مهم 
مدیون تاش ها و کوشــش ها و رنج و زحمت های 
مردان و زنان این مرز و بوم و خون پاک هزاران شهید 

است. برخی از این موفقیت ها را می توان برشمرد:
- تبدیل نظام طاغوت ســاالر به نظامی مردم 
ساالر آن هم برپایه ایدئولوژی و تفکرات اسامی و نه 

آن دغدغه دارند. در این زمینه نیز مقام معظم رهبری تصریح می کنند: 
»یک نکته  دیگری که این بیشتر به مردم مربوط می شود، مصرف محصوالت داخلی است... محصوالت داخلی 
را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده است بگویند »بَِرند« است، بَِرند فان؛ بَِرند چیست! 
بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت ایران، 
خارجــِی آن را مصــرف نکنند. این را من فقط برای یک عّده  خاص نمی گویم؛ خب بله، وقتی ما می گوییم، یک 
عّده متدیّنین فوراً گوش می کنند حرف را، پیغام هم می دهند فان چیز را که خارجی است بخریم؟ فان چیز را 
نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حّجّیت شرعی قائلند، این را نمی گویم؛ من این حرف 
را برای هرکســی می گویم که به ایران عاقه مند اســت، به آینده  کشور عاقه مند است، به فکر بّچه های خودش 

است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند.«]4[ 
2- نویدبخشی

بعد از ذکر نقطه نظرهای مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت حمایت از تولید و کاالی ایرانی، باید به این نکته 
بپردازیــم که مصرف کاالهای ایرانی و اعتماد به ظرفیت های داخلی در کنار حمایت های مردمی و حمایت های 
مسئوالن، نسخه ای کارآمد برای حل مشکات اقتصادی موجود، عبور از موانع و چالش های موجود و ارائه  کاالهای 
مطلوب ایرانی است. به عبارت دیگر، زمانی که اهمیت یک مسئله روشن شود، گام بعدی، نویدبخشی و امیدآفرینی 
برای تبدیل آن به واقعیت های معتبر است. براین اساس، مقام معظم رهبری در نویدبخشی پیرامون اینکه حمایت 

از کاالهای ایرانی و اعتماد به این کاالها می تواند راه گشا باشد، بر چند گزاره تأکید کرده اند: 
1-2. اعتماد به کاالهای داخلی؛ نسخه ای کارآمد

»باید به طرف مصرف تولیدات داخلی رفت. وقتی می خواســتند ســاختمان اجاس بین المللی را بسازند- 
ساختمانی که امروز ما پُزش را می دهیم- مهندسان آن اینجا آمدند. من به آن ها گفتم تصمیم قطعی بگیرید که 
در این ساختمان هیچ مصالح خارجی به کار نرود. فقط در آخِر کار در بخشی از کارهای صوتی و الکترونیکی و 
استفاده از موکت نسوزی که در داخل نمی توانیم تولید کنیم، از تولیدات خارجی استفاده کردند. این ساختماِن 
به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش از تولیدات داخلی است. بنده در قضیه ساخِت آن ساختمان چند بار 
قاطع این موضوع را گفتم و اباغ کردم که رفتند و دنبال کردند و شد. ما می توانیم؛ این همه تولید داخلی داریم: 

چینی، بلور و کارهای چوبِی به این خوبی داریم، که باز آقایان و بخصوص این شرکت ها از خارج می آورند!«]5[
درواقع، تأکید مقام معظم رهبری حاوی این پیام است که تولیدات و کاالهای داخلی پاسخگوی نیازهای کشور 
است و چنانچه به آنها اعتماد کرده و آنها را در اولویت مصرف خود قرار دهیم، می توانیم، از بسیاری از واردات بکاهیم. 

2-2. تحریم مانع تولید نیست
اعمال تحریم های ظالمانه اگرچه باعث ایجاد محدودیت ها و موانع جدی در سر راه رشد و توسعه  اقتصادی 
کشور شده است، اما این سد قابل  عبور بوده و نمی تواند توان، نبوغ و ظرفیت های ایرانی برای تقویت تولید ملی 

را برای همیشه فلج کند. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: 
»ممکن است بعضی بگویند این مسئله  تولید که شما تکرار می کنید... لوازمی دارد؛ با وضع کنونی که تحریم 
هست و فشارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحّقق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمی کنم که 
این تحریم های ظالمانه ای که دشــمنان ملّت ایران و دشــمنان انقاب بر ملّت ایران تحمیل کرده اند تأثیر دارد؛ 
باشک بی تأثیر نیست، منتها این را من انکار می کنم که این تحریم ها بتواند جلوی یک تاش عمومی سازمان یافته  
برنامه ریزی شده برای رونق تولید را بگیرد؛ این را من قبول ندارم. بنده نگاه می کنم به سطح کشور، می بینم در 
بخش های مختلفی که اتّفاقاً در بعضی از این بخش ها فشــار دشــمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده 

است، به خاطر هّمت مسئوالن و کارگران و جوانان عاقه مند، تولید پیش رفته است.«]6[
3-2. کلید حّل مشکالت اقتصادی در داخل کشور است

هرچند وجود تحریم های ظالمانه سبب شکل گیری ایده  حل مشکات کشور با نگاه به بیرون و گستردگی حوزه  
مشارکت خارجی در اقتصاد کشور شد، اما مقام معظم رهبری ضمن نفی نکردن نقش دیپلماسی و سرمایه گذاری 
خارجی برای حل مشــکات اقتصادی، عمده  راه حل مشــکات اقتصادی را در داخل کشور و تکیه و اعتماد به 
ظرفیت هــای درونی می دانند. به عبارت دیگــر، اگرچه ظرفیت های خارجی می تواند به عنوان کاتالیزور در حل 
مشکات کشور نقش داشته باشد، اما عمده  راه حل، به کاربستن ظرفیت های درونی، تقویت تولید داخلی، حمایت 
از کاالی ایرانی و مواردی از این دســت می باشــد. ایشان در این زمینه می فرمایند: »مشکل اقتصادی کشور اگر 
بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد... کلید حّل مشکات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ 
در داخل کشور است. همه تاش کنند، همه هّمت کنند، ان شاءاهلل حل خواهد شد. ملّت ایران و مسئولین کشور 
کارهای بزرگ تری را در طول این سال ها انجام داده اند و شده است؛ مسئله  تولید را هم می توانند حل کنند.«]7[ 
ایشــان همچنین در این راســتا تأکید دارند که رونق اقتصادی با تولید و فّعال کردن ظرفّیت های درونی کشور 

حاصل می شود، نه با چیز دیگر.]8[ 
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اهمیت حمایت از کاالی ایرانی از دیدگاه رهبر معظم انقالب

حمایت از کاالی ایرانی ؛ خنثی کننده توطئه های دشمن

 سند کمپانی، برگ سبز، بیمه نامه و کارت خودروی بنز 
کامیون کمپرســی به رنگ قرمز روغنی مدل 1372 به 
شــماره شاسی 16578919 و شماره موتور 10061253 
به نــام حســن میرزائی به شــماره انتظامــی 989 ع 

17-ایران86 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شــوکت حارث آبادی دارای شناســنامه شــماره 1017 به شرح دادخواست به 
کالســه                از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اصغر نوری محمدآبادی به شناسنامه 449 در تاریخ 1396/12/22 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
محمد نوری محمدآبادی ش.ش: 14 ت.ت: 1319 صادره: سبزوار پدر مرحوم

عصمت شایان ش.ش: 34 ت.ت: 1329 صادره: گناباد مادر متوفی
شوکت حارث آبادی ش.ش: 1017 ت.ت: 1350 صادره: سبزوار همسر متوفی

ریحانه نوری محمدآبادی ش.ش: 0599233-078 ت.ت: 1374 صادره: سبزوار فرزند متوفی
رعنا نوری محمدآبادی ش.ش: 0780818369 ت.ت: 1377 صادره: سبزوار فرزند متوفی

راضیه نوری محمدآبادی ش.ش: 0781322782 ت.ت: 1385 صادره: سبزوار فرزند مرحوم
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا - شعبه ۱۴ 
 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
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حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت غالمحسن خراسانی فرزند قربانعلی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982336100021 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه عبداله زاده در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفتند و ورثه  حین الفوت آن منحصر است به 10 نفر:
1- غالمحسن خراسانی فرزند قربانعلی به  ش ش 298 فرزند متوفیه 2- غالمحسین 
خراســانی فرزند قربانعلی به  ش ش5 فرزند متوفیه 3- محمد خراسانی فرزند قربانعلی 
بــه  ش ش 194 فرزند متوفیه 4- حجت خراســانی فرزنــد قربانعلی به  ش ش 172 
 فرزنــد متوفیــه 5- زهرا خراســانی فرزند قربانعلــی بــه  ش ش 840 فرزند متوفیه
6- اعظم خراســانی فرزند قربانعلی به  ش ش 1855 فرزند متوفیه 7- اکرم خراسانی 
فرزنــد قربانعلی به  ش ش 132 فرزند متوفیه 8- فاطمه خراســانی فرزند قربانعلی به  
ش ش 2237 فرزند متوفیه 9- خدیجه خراسانی فرزند قربانعلی به  ش ش 1122 فرزند 

متوفیه 10- غالمرضا خراسانی فرزند قربانعلی به  ش ش 580 فرزند متوفیه.
تاریخ نشــر آگهی ظــرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
 متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان دامغان- طاهره جاللی فر

آگهی حصر وراثت
آقای احمد شــهرت سعیداوی نام پدر جمشید بشناسنامه 3941 صادره از آبادان 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان 
مرحوم جمشــید شهرت سعیدوای بشناســنامه 43280 صادره آبادان در تاریخ 
96/11/7 در اهــواز اقامتگاه دائمی خود فــوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی 
با مشــخصات فوق 2- ولید سعیداوی شماره شناســنامه 3941 صادره آبادان 
)فرزندان ذکور متوفی( 3- سمیه سعیداوی شماره شناسنامه 856 صادره آبادان 
)فرزند اناث متوفی( 4- ســکینه سعیداوی شماره شناسنامه 2209 صادره آبادان 
)زوجه متوفی( و الغیر بشرح دادخواست تقدیمی 960851/8/96 حقوقی می باشد.

اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

آگهی ابالغ

دفتر شعبه ۱۱۳ شورای حل اختالف 
مالیر - کاظمی

بدینوسیله به آقای حمید صالحی و شرکت پوشاک پردازان رنگارنگ 
اوســتا که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان 
نمی باشد ابالغ می گردد. آقای محمد حیدری دادخواستی به طرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه به شعبه 113 شورای حل اختالف مالیر 
تقدیم داشته که به کالسه 961040 به ثبت رسیده چون آدرس شما 
در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از 
قانون آئین دادرســی مدنی به شما ابالغ می گردد که در راس ساعت 
9 صبح مورخ 1397/3/20 در شعبه 113 شورای حل اختالف مالیر 
حاضر شــوید در ضمن می توانید به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمایم را دریافت نمایید.

آگهی حصر وراثت
آقای حمید پورزارع دارای شناســنامه بشــماره 145108059 به شرح پرونده 
کالسه 83-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان داود پورزارع به شماره شناسنامه 129 در تاریخ 1396/12/10 
در اردبیل اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفتــه، ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
1- مجید پورزارع فرزند داود به شماره شناسنامه 1104 پسر متوفی

2- بابک پورزارع فرزند داود به شماره شناسنامه 751 پسر متوفی
3- حمید پورزارع فرزند داود به شماره شناسنامه 145108059 پسر متوفی

4- سکینه نجف پور کلخوران فرزند ایمان به شماره شناسنامه 87117 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه  جز ســری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یازدهم اردبیل- مالک بدری

)آگهی اخطار افراز(

رئیس ثبت اسناد و امالک یزد - کریم بیکی

نظــر به اینکه خانم شــهناز یاوری و غیره حســب دادخواســت تقدیمی شــماره 
1/949-1397/1/21 درخواست افراز سهمیه خود را از پالک 7275 بخش 4 یزد را 
نموده به موجب درخواســت وارده 1/957-1397/1/21 اعالم نموده اند که اقامتگاه 
علی، محمد، ملکه، فاطمه و عبدالحمید همگی جعفری نعیمی وراث مرحوم علی اکبر 
جعفری نعیمی معلوم نیســت. لذا از طریق صدور آگهی به اســتناد ماده 6 آیین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع به اشــخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند 
اعالم می گردد که افراز ســهمی خواهان ها از ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 

1397/2/11 در محل وقوع ملک مرقوم به عمل خواهد آمد.
لذا کلیه افــراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند و چنانچه 
اظهارنظری دارند به نماینده و نقشــه بردار اعزامی ابراز دارند. ضمنا عدم حضور مانع 

از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
این آگهی مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا و به کلیه 

افراد ذینفع ابالغ و در یک نوبت انتشار می گردد.

برگ سبز خودرو ســواری پژو PARS TU5 به 
شماره پالک 651 ق 24- ایران 34 به رنگ سفید-
  139B0066870 روغنی مدل 1393 و شماره موتور
 NAAN11FC5EK686196 شاسی  شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کار تبعه کشــور عراق به شــماره 1/018/8762 به 
نام عبدالواحد الزهیری مفقود گردیده، خواهشمند است در 
صورت پیدا شــدن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان واقع در اهواز کیانپارس- خ 14 غربی- فاز یک- 

واحد اشتغال اتباع خارجی تحویل داده شود.

برگ سبز و ســند کمپانی و کارت مشخصات خودرو 
ســواری پرایــد جی ال ایکــس آی به شــماره پالک

615 ص 92 - ایــران 44 به رنگ ســفید - روغنی 
مدل 1386 و شماره موتور 2115746 و شماره شاسی 
 S1412286188757 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

)آگهی مزایده(
نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالســه 962669 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان عسلویه 
شــرکت فن آوران انرژی ایرانیان به مبلغ 111/558/730 ریال در حق آقای محمد شــیبانی و مبلغ 500/000 
ریال در حق صندوق دولت مدیون و علیرغم تنظیم و ابالغ اجرائیه و ســپری شدن مهلت قانونی محکوم علیه 
یاد شــده نســبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده و در همین راســتا محکوم له اموالی از آن شرکت در این 
حوزه قضائی معرفی و از طریق این مرجع توقیف گردیده است علیهذا این اجراء در راستای استیفای مطالبات 
محکوم له بر آن شده است اموال توقیفی را معادل مبلغ 112/500/000 ریال از طریق مزایده به فروش بگذارد 
تاریخ مزایده 1397/2/8 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگاه می باشــد ضمنا شرکت کنندگان در 
مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت رویت اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند. ***

1- حدود مقدار 15 تن پایه های سوله و متعلقات فلزی مستعمل
قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه - زارع

ابالغ حضور جهت تفهیم اتهام
آقای روح اله وال فرزند جالل الدین متهم هســتند به امتناع از مالقات فرزند مشترک 
بنام رضا، دالیل موجود علیه ایشان عبارت از شکایت مادر خانم زهرا عطایی آقامیرلو 
به عنوان شاکی و شهادت شهود تعرفه شده لذا مقرر است ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
انتشــار آگهی در شعبه هفتم شــورای حل اختالف تنکابن جهت تفهیم اتهام انتسابی 

و دفاع از آن حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
حسین شعبانی
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف دادگستری تنکابن

برگ ســبز )سند مالکیت( یکدســتگاه پیکان سواری 
مدل 1380 ســفید رنگ به شماره انتظامی 338 د 41 
ایران 85 و شــماره شاســی 0080524622 و شماره 
موتور 91128023725 بنام آقــای علیرضا میرفرزند 
نظر به شــماره ملی 3673950967 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدینوســیله به اطالع می رسانم کارت مشخصات 
2 مــدل:   KTM سیســتم   موتورســیکلت 
شــماره موتور:  02792*901-1 شماره شاسی: 
 N3C***125S9100018 مالکیت حسن 
خاریان با کد ملی 1280365390 مفقود شــده و 

فاقد اعتبار می باشد.

ســند مالکیت و برگ ســبز خودرو ســایپا 
مــدل 1387 بــه رنــگ آبــی- روغنی به 
شــماره پالک 42 ص 537- ایــران 35 به 
شــماره شاسی  L156531 و شــماره موتور 
445198 مفقــود گردیده فاقد اعتبار اســت.

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

برابر رأی شــماره 139660326005001145 مورخ 1396/12/10 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن ســیفی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3950344934 و به 
شــماره ملی 3950344934 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124/60 مترمربع 
قســمتی از پالک 2 فرعی از 3424 اصلی بخش یک حوزه ثبتی نهاوند واقع در میدان مادر جاده دهبوری 
فرعی اول ســمت چپ حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی محمدکرم کولیوند تصرفات مالکانه 
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص 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 

درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول پنجشنبه 1397/1/30                        تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه 1397/2/15
محمدعلی جلیلوند
م الف 23 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

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

آگهی دعوت از بستانکاران
 شــرکت نوســازی و عمران ســوهانک )با مســئولیت محــدود( در حال تصفیه ثبت شــده به

شماره 31609 و شناسه ملی 10100770547 )نوبت اول(
در اجرای مفاد ماده 215 قانون تجارت بدینوســیله از کلیه بســتانکاران اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی که ادعایی نســبت به این شــرکت دارند دعوت می شود ظرف مدت یکسال از تاریخ درج 
اولین آگهی با در دســت داشــتن اسناد و مدارک خود به نشــانی - خیابان نلسون ماندال )آفریقا( 
خیابان یزدان پناه پالک 1 کد پســتی 1968874914 مراجعه فرمایند بدیهی است پس از انقضای 

مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود.
مدیر تصفیه - محمد حاجوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مرکزی نهاجا

بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن مرکزی نهاجا دعوت می شود تا 
در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/02/10 
در محل دفتر مرکزی تعاونی واقع در تهران- خیابان پیروزی- انتهای خیابان بیمارستان 

فجر ساختمان شمس- طبقه همکف تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
توجه: در صورتیکه هریک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند 
اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمــال رای در مجمع عمومی به یک نماینده 
تام االختیار واگذار کند. بدین منظور عضــو متقاضی اعطای نمایندگی باید ظرف 48 
ســاعت قبل از روز مجمع در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت 
طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور 

تایید و ورقه به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
1( طرح و تصویب اساسنامه جدید و موضوع اساسنامه 

2( اصالح  ماده های 3- 23-15 اساسنامه 

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکزی نهاجا

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم رقیــه حاجی آقــازاده دارای شناســنامه شــماره 646 به شــرح دادخواســت به کالســه

701949/ش67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اورجعلی حاجی آقازاده پورناکی بشناسنامه 545 در تاریخ 96/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصر است به 1- رقیه 2- محمد )حاجی آقازاده پورناکی، فرزندان 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه 6۷ شورای حل اختالف ارومیه

بنــز مــدل  )بــرگ ســبز( کامیــون  شناســنامه مالکیــت 
و  59 ایــران   44 ع   659 انتظامــی  شــماره  بــه   1379 

شــماره موتــور 33491010154770 و شــماره شاســی 
 37405116424575 متعلق به اینجانب علی چوری فرزند 
رضا شــماره شناســنامه 134 کد ملی 2269369610 صادره از 

علی آباد کتول مفقود گردیده است از درجه اعتبار ساقط است.

ششــدانگ یک باب ســاختمان گاوداری و زمین مزروعــی متصل به آن به 
مســاحت 20/000 مترمربع تحت پــالک 4 فرعــی از 115 اصلی واقع در 
بخش 9 قزوین شهرســتان بوئین زهرا- جاده اشــتهارد- روبروی روســتای 
 کلــه دره که به شــماره 10861 در دفتــر 62 صفحه 272 به شــماره چاپی

136275-الف-/13 به ثبت رسیده است محدود به حدود ذیل:
شــماال: بطول 174 متر پی اســت به اراضی زراعــی متصرفی متقاضی در 

باقیمانده 115 اصلی
شــرقا: بطول 123/50 متر پی اســت به اراضی متصرفی آقای عبدالرحمان 

رحمانی قانع در پالک مرقوم
جنوبا: بطول 156 متر درب و دیواریست به راه خاکی مترفی متقاضی و آقای 

عبدالرحمان رحمانی قانع
غربا: بطول 120 متر مرزیســت بــه اراضی کوره آجرپــزی متصرفی آقای 

عبدالرحمان رحمانی قانع در پالک مرقوم
ملکی آقای شــاهرخ رحمانی قانع مدیون پرونده اجرایی کالســه 8800011 
اجرای ثبت اسناد بوئین زهرا که طبق سند شماره 44481 مورخه 1386/3/8 
دفتر 44 بوئین زهــرا در رهن بانک ملی مرکزی بوئین زهــرا قرار گرفته که 
مطابق گزارش کارشناسان سه نفره رســمی دادگستری به مساحت 20000 
مترمربع در آن یک باب ســاختمان گاوداری و زمین مزروعی متصل ساخته 
شــده و 1- دارای پروانه تاسیس به شماره 11582 صادره از جهاد کشاورزی 
اســتان قزوین جهت احداث یک واحد دامداری پرورش گوساله پرواری 200 
راســی2- جواز ســاخت بنا و تاسیسات در حریم شــهر صادره از شهرداری 
بوئین زهرا 3- مجوز برق ســه فاز 150 آمپر 90 کیلووات 4- مجوز حفر یک 
حلقه چــاه عمیق به عمق 100 متر و حجم بهره بــرداری 14 مترمکعب 5- 
پایان کار ســاختمان به مساحت 870 مترمربع صادره از شهرداری بوئین زهرا 
6- ســالن نگهداری دام به مساحت 540 مترمربع با ارتفاع 5/5 متر و عرض 
دهانه 11 متر- دیوارها دارای شناژ و سیمانکاری شده و سقف ایرانیت و کف 
آجری 7- بهاربند به مساحت 720 مترمربع با نرده کشی- آخوربندی- و آبخور 
مسقف با ایرانیت و کف ســیمانی 8- انبار علوفه و خوراک دام)کنسانتره( به 
مســاحت 350 مترمربع با ارتفاع 5/5 متر و ســقف ایرانیت و کف آجری 9- 
فضای تزریقات و قرنطینه دام- اتاق شست وشــو و نگهبانی به مساحت 100 
مترمربع 10- ســیلوی زمینی با طول 24 متر و عرض 8 متر و عمق میانگین 
3 متر با دیوار آجری و اندود ســیمانی 11- ساختمان اداری به مساحت 130 
مترمربع دارای آشــپزخانه سرویس- ســالن با نازک کاری دکوراتیو- با نمای 
سنگ و محوطه سازی شــده 12- منبع آب هوایی 15000 لیتری و با ارتفاع 
12 متر 13- انشــعاب برق سه فاز 150 آمپر 90 کیلووات 14- یک حلقه چاه 

عمیق به عمق 100 متر و منصوبات آن
به آدرس: شهرســتان بوئین زهرا- جاده اشتهارد- روبروی روستای کله دره- 
پالک فوق طبق ســند رهنی شــماره 4081 مورخــه 1385/12/5 تنظیمی 
دفترخانه شماره 44 بوئین زهرا در رهن بانک ملی مرکزی بوئین زهرا می باشد. 
در قبال طلب و هزینه های متعلقه و نیم عشــر اجرایی و یک عشــر اضافی 
توســط کارشناســان 6/750/000/000 ریال ارزیابی شده از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر روز سه شــنبه مورخه 1397/2/25 در محل اجرای ثبت اسناد و 
امالک شهرستان بوئین زهرا به آدرس خیابان ولیعصر غربی جنب دادگستری 
شهرســتان بوئین زهرا از طریــق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
6/750/000/000 ریال)معادل ششــصد و هفتاد و پنج میلیون تومان( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهاد شــده از طرف خریدار فروخته می شود. فروش 
کال نقدی می باشد. ضمنا مورد وثیقه تا تاریخ 98/1/26 دارای بیمه می باشد. 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک و مصرف 
در صورتــی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شــده 
یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رســمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ساعت و 
مکان تشکیل خواهد شد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات 
بیشــتر به اجرای ثبت بوئین زهرا واقع در خیابــان ولیعصر غربی جنب اداره 

دادگستری، اداره ثبت و اسناد و امالک مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار: 97/1/30

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)سند رهنی(

 مسیب محمدی
 مسئول اجرای اسناد رسمی بوئین زهرا

آگهی اعالن نظر افراز
چون براساس صورتمجلس شــماره 339ب 97-97/1/28 و نقشه پیوستی و 
طبق ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای بر افراز 1178/94 
مترمربع زمین جهت اجرای طرح یک واحد گوساله پرواری موضوع سند شماره 
113845- 96/7/27 دفتــر 21 بهــار تحت پــالک 167/600 اصلی واقع در 
روستای پرلوک از بخش چهار همدان به نام آقای رامین دهقانی صادر گردیده 
اســت لذا مراتب طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد الزم االجرا جهت اطالع 
مالکین مشــاعی و اشخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت اسناد 
و امالک بهار و مالحظه نقشه و صورتمجلس افرازی، چنانچه به نظریه افرازی 
صادره اعتراضی داشــته باشــند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به دادگاه صالحه تســلیم نمایند. بدیهی است در صورت عدم 
تسلیم اعتراض سند مالکیت قطعه افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد.

هادی یونسی عطوف
46م الف رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار


