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کارآمدی از جمله مفاهیم مطرح در علم مدیریت 
اســت. در کنار علم مدیریت، این مفهوم در سیاست و 
اقتصاد نیز مورد استفاده اســت. »اصطالح کارآمدی 
بیشتر در سه قلمرو اقتصاد، سیاست و مدیریت کاربرد 
دارد.«]1[ امــا این مفهوم در علــم مدیریت از قدمت 
بیشــتری برخوردار اســت. به طوری کــه مثاًل مفهوم 
کارآمدی )Effectiveness( در مکتب مدیریتی تیلوریسم 

شرح داده و شاخصه های آن نیز ذکر می شود.]2[
کلیــه  تجویزهــای مکاتب مختلــف مدیریتی و 
اقتصادی، برای اینکه بتوانند ماندگار شــوند، حداقل 
باید کارآمدی داشته باشند؛ یعنی بین ادعای نظری با 
واقعیات محقق  شده باید ارتباطی وجود داشته باشد. 
مثاًل اگر نظریه ای ذیــل یک گفتمان کالن به تجویز 
راهکاری برای بهبود وضع معیشــت مردم می پردازد، 
کارآمدی نظریه و گفتمان آن، هنگام تحقق عینی این 
نتیجه حاصل می شود. می توان گفت کارآمدی در اثر 
اتصال صحیح شعارها و آرمان ها با واقعیات در راستای 

رفع مشکالت و بهبود اوضاع حاصل می شود.
این مســئله به یکی از اصلی تریــن دغدغه های 
دوستداران انقالب اسالمی و نیز اسالم ناب محمدی )ص( 
در دهه  چهارم انقالب تبدیل شده است. دغدغه ای که 
در اثر مشاهده  شــبهات حاصل از عدم و یا کم بودن 
تحقق کارآمدی در برخی بخش ها، شــدت می گیرد. 
لذا کالن گفتمان انقالب اســالمی نیز به  دنبال تحقق 
کارآمدی در مدیریت مملکت اسالمی است. در حقیقت، 
کارآمدی یکــی از مفاهیم پیرامون این کالن گفتمان 
است. در دیدگاه امام خمینی )ره(، کارآمدی حکومت 
و دولــت را می توان به موفقیــت و نتیجه بخش بودن 
خدمت به مردم تعبیر کرد. لذا کارآمدی نتیجه  خدمت 
به مردم و جامعه از سوی حاکمان است. »حکومت باید 
در خدمت مردم باشد و به مردم حالی کنند )بفهمانند( 
که مــا خدمتگزاریم؛ حالی کنند لفظــاً، حالی کنند 

)بفهمانند( عماًل.«]3[
اینکه امام خمینی تأکید بر این مســئله دارند که 
خدمتگزاری مســئولین به مردم اثبات شود، حاکی از 
این اســت که کارآمدی باید ســبب ادراک در مردم و 
کسب رضایت در آن ها شــود. »اقناع و رضایت مردم 
یکــی از نتایج مهم این رفتار ]کارآمدی[ اســت. اگر 
مردم در کمبودها و مشکالت مسئوالن را نیز همراه و 
شریک خود بدانند، طبیعتاً قانع شده و دست از شورش 
و عصیــان برمی دارند. بــا رعایت همین اصل می توان 
کارآمــدی دولت را تضمین کرد.«]4[ امام خمینی)ره( 
در این باره می فرمایند: »اگر یک حکومت و دستگاه های 
حکومت زندگی شخصی شــان جوری باشد که مردم 
ببینند نزدیک به زندگی آن هاست، مردم قانع می شوند، 
مردم راضی می شوند، عصیان تمام می شود.«]5[ لذا در 
نقطه  مقابل کارآمدی، از نگاه بنیانگذار انقالب اسالمی، 
عدم کارآمدی نظام نیز سبب عصیان و شورش مردم 

علیه نظام اسالمی می شود.
بعد از امام راحــل و در ادامه  انجام وظیفه  خطیر 
تبیین گفتمان انقالب اسالمی توسط حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، ایشــان برای کارآمــدی کارکردی باالتر از 
مقبولیت نزد مردم قائل هستند. ایشان اصل کارآمدی 
را باعث مشروعیت نظام اسالمی می دانند: »مشروعیت 
همه  ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه 
اســت. بنده روی این اصرار و تکیــه دارم که بر روی 
کارایی ها و کارآمدی مســئوالن طبق همان ضوابطی 

که قوانین ما متخذ از شــرع و قانون اساســی است، 
بایســت تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت 

از بین خواهد رفت.«]6[
کالن گفتمان انقالب اســالمی، کارآمدی را ذیل 
کلیه  اجزای خود مطرح می کند. این بدان معناســت 
که گفتمان اقتصادی کالن گفتمان انقالب اســالمی، 
به دنبال کارآمدی سیاست ها و برنامه های تجویزی از 
سوی خود است. همچنین گفتمان سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و امنیتی این کالن گفتمان، همگی به  نحوی 
این ویژگی را در خود مستتر دارند. لذا دولت برآمده از 
این کالن گفتمان نیز باید این ویژگی را مدنظر قرار دهد. 
کارآمد شدن نظام اسالمی و انقالبی، جایگاه خطیری 
در دیدگاه رهبر انقالب دارد. این کلیدواژه در سخنان 
ایشان به وفور یافت می شود. اگر بخواهیم به طور خالصه 
کارآمدی را از نگاه ایشان معنا کنیم، باید آن را »توجه 
بــه ابعاد مادی زندگی و حیات و بهبود کیفیت آن در 

کنار نگاه به بعد معنوی زندگی مردم« تعریف کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای خدمت بــه مردم را 
جلوه  کارآمدی نظام اســالمی معرفی و به مســئوالن 
توصیــه می کنند که برای خدمت به مردم، با همدیگر 
مسابقه داشته باشند: »القای ناکارآمدی نظام، متوجه 
مسئولین کشور است. در قوای مجریه، قضائیه، مقننه، 
در نیروهای مسلح، نهادهای انقالبی و همه  مؤسساتی 
که کاری از کشــور را برعهده دارند، مدیران باید خود 
را برای مدیریــت کارآمد و الیق، آماده و مجهز کرده 
و برای مردم کار کنند. وقتی از نهضت خدمت رســانی 
حرف می زنم، به این جهت است. وقتی می گویم برای 
خدمت به مردم مســابقه بگذارید، به این دلیل است. 
تأکید من بر مبارزه  با فساد هم به همین علت است، زیرا 
اگر مدیری خدای  نخواسته فاسد شد، دیگر نمی تواند 
به مردم خدمت کند و برای آنها مفید باشــد. پس اول 

باید کارآمدی نظام را نشان داد.«
 مفهــوم کارآمــدی دارای گســتره  عظیمی از 
مصادیق است. هرآنچه سبب خدمت صحیح به مردم 
شــده و رضایت ایشان را حاصل کند، سبب کارآمدی 
می شود. اصول و شاخصه های کارآمدی دولت در نگاه 
امــام خمینی )ره( را می توان به انواع اخالقی، حقوقی، 
اقتصادی، مدیریتی و سیاسی تقسیم کرد.]7[ رضوانی 
در پژوهش خود تا بیست شاخص ذیل پنج نوع اصلی 
مذکور، برای کارآمدی دولت انقالب از نگاه امام خمینی 
برمی شمرد. در اینجا به فراخور شرایط فعلی کشور و نیاز 
به انتخابی صحیح در آستانه  انتخابات ریاست جمهوری 

دوازدهم، به  مرور پاره ای از این ویژگی ها می پردازیم:

1. خدمت به مردم 
روحیه  خدمت رسانی به مردم، اصلی ترین شاخصه  
کارآمدی در نگاه امامین انقالب اسالمی است. همان طور 
که در کالم امام راحل این مسئله مشاهده می شود و در 
ابتدای مقاله ذکر شد، در کالم امام خامنه ای به مراتب 
بیشــتر می توان این مسئله را دید، زیرا اگر عصر امام 
خمینی، عصر تأسیس، تثبیت و چارچوب بندی اولیه  
نظام اســالمی بوده اســت و به تعبیر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، دوره  گذراندن »انقالب اسالمی« و ورود به 
مراحل بعدی از میان مراحل پنج گانه ســاختن تمدن 
اسالمی بود، عصر رهبری آیت اهلل خامنه ای، عصر پیش 
بردن باقی این بنای عظیم است. لذا توجه به کارآمدی 
نظام اســالمی، خصوصاً برای رسیدن و ساختن کامل 

 شاخص مهم مدیریت نظام اسالمی 

مدیریت کــارآمد
 جهــادی، خدمتگزار و صــادق

 امیرعلی ناقدی

 روحیه  جهادی نقطه  مقابل تنبلی، خستگی و بی حوصلگی در مدیریت است. نگاهی مدیریتی که اصالً افق 
دیدش این نباشد که باید تمدن نوینی برپا کرد، هیچ گاه به دنبال کارهای نوین، ساختن الگوهای بومی مدیریت 
برای حل صحیح مسائل، استفاده از ظرفیت های داخلی، استفاده از نیروهای جوان و تازه نفس و... نخواهد بود.

مرحله  جامعه ای اسالمی، نیاز می شود، زیرا کارآمدی 
سبب همسویی آحاد اعضای جامعه با اهداف و شعارهای 
انقالب اسالمی خواهد شد. به  طوری که آحاد جامعه، 
نظام اســالمی را همسو و در خدمت خود می بینند و 

خود نیز همسو و خادم این نظام می شوند.
رهبر انقالب اســالمی، مســئوالن را به مســابقه  

خدمت رســانی به مــردم دعوت می نماینــد: »القای 
ناکارآمدی نظام، متوجه مســئولین کشــور است. در 
قوای مجریــه، قضائیه، مقننه، در نیروهای مســلح، 
نهادهــای انقالبــی و همه  مؤسســاتی کــه کاری از 
کشــور را برعهــده دارند، مدیران باید خــود را برای 
مدیریــت کارآمــد و الیــق، آماده و مجهــز کرده و 

برای مردم کار کنند. وقتی از نهضت خدمت رســانی 
حــرف می زنم، بــه این جهت اســت. وقتی می گویم 
 برای خدمت به مردم مســابقه بگذارید، به این دلیل

 است.«]8[
ایشان فساد را که سبب ادراک عدم مردمی بودن 
نظام می شود، عامل ناکارآمدی نظام می دانند، زیرا در 

صورت شکل گیری این ادراک، نظام اسالمی دیگر حامی 
اجتماعی ندارد. ایشان در ادامه  این سخنان می فرمایند: 
»تأکید من بر مبارزه  با فساد هم به همین علت ]افزایش 
کارآمدی[ است، زیرا اگر مدیری خدای  نخواسته فاسد 
شد، دیگر نمی تواند به مردم خدمت کند و برای آن ها 
مفید باشد. پس اول باید کارآمدی نظام را نشان داد.«]9[

 
2. داشتن روحیه  تالش برای رفع مسائل

یکــی دیگــر از پارامترهــای اصلــی مرتبط با 
خدمت رســانی در یک دولت انقالبی، روحیه  جهادی 
است. جهاد در منابع دینی به معنی تالش و کار مجدانه 
است. یکی از انواع جهاد، جهاد نظامی است که به  صورت 
کفایی بر مســلمین واجب می شود، اما همان طور که 
دفاع مقدس و نیز مبارزات انقالب اسالمی، سبب ایجاد 
عرصه ای برای نشان دادن کارایی الگوی انقالب اسالمی 
گردید، روحیه  جهادی نیز با مدیریت دفاع مقدس و نیز 
حکومت نوپای جمهوری اسالمی، به منصه  ظهور رسید.

روحیــه  جهادی نقطه  مقابل تنبلی، خســتگی و 
بی حوصلگی در مدیریت اســت. نگاهی مدیریتی که 
اصاًل افق دیدش این نباشــد که باید تمدن نوینی برپا 
کرد، هیچ گاه به دنبال کارهای نوین، ساختن الگوهای 
بومی مدیریت برای حل صحیح مســائل، اســتفاده 
از ظرفیت هــای داخلی، اســتفاده از نیروهای جوان و 
تازه نفس و... نخواهد بود. حتی به دلیل تنبلی شاید در 
امور جاری و به اصطالح روتین نیز سستی داشته باشد؛ 
مصیبتی که درحال حاضر قوه  مجریه  کشــورمان را به 

خود گرفتار کرده است.
 

3. مدیریت با الگوهای ناکارآمد غیربومی، در 
نتیجه  بی اعتقادی به تمدن اسالمی 

شــاید یکی از دالیل مدیریت غرب زده را عالوه بر 
انحراف فکری، بتوان در سستی دانست. این نوع مدیریت، 
در بهترین حالت و حتی اگر اهل کار کردن هم باشــد، 
به دنبال الگوهای وارداتی و غیرمنطبق بر مسائل کشور 
است، زیرا به خیال خود و تبلیغ سازندگان الگوی بیگانه، 
این الگوها قرار است به صورت کپسولی مسائل کشور را 
حل نماید. الگوهایی کــه صرفاً در اقلیم های دیگر و با 
مالک های ارزشی آنجا به صورت محدود جواب داده است.

در این باره سریع القلم، یکی از تئوریسین های فکری 
دولــت یازدهم، با نگاهی کاماًل بــه بیرون و بی اعتقاد 
به پیشــرفت درون زا، چنین می گوید: »از جهان باید 
بیاموزیم. سرنوشــتمان به این جهان گره  خورده است. 
این تفکر در کشور که به دنبال اندیشه ها و راه حل درونی 
در داخل هست، غافل از این است که می توان از تجربه  
دیگر کشورها آموخت... ]اآلن در کشور ما[ عالقه به فهم 
جهان و فهم الگوهای کشورهای دیگر بسیار کاهش  یافته 
است، درحالی که می توانیم از جهان در تمام حوزه های 
مدیریت اجتماعی موارد زیادی بیاموزیم.«]10[ این دیدگاه 
کــه غرب و الگوهای آن را مســاوی جهان می داند، با 
ادبیاتی مغالطه گرایانه، اســالم و دستورات آن را جزیی 
از جهان تلقی نکرده و با تمسخر نگاه درون زا، الگوهای 
آماده  غربی را تجویز می کند. در این میان، حتی برخی 
مدیران معتقد، ولی سست، چه بسا این الگوها را بدون 

در نظر گرفتن پیوست فرهنگی، به راحتی بپذیرند.
 

4. صداقت در وعده به مردم
 یکی از شاخص های کارآمدی، صداقت در وعده به 

مردم است. نداشتن صداقت سبب بی اعتمادی مردم و 
کم فروغ شدن کارآمدی می شود. امام خمینی )ره( یکی 
از انواع سیاست را سیاســت شیطانی و فاسد معرفی 
می نمایند و از ویژگی های آن، به دروغگویی و نداشتن 
صداقت اشاره می کنند.]11[ ایشان این نگاه رایج سکوالر 
که سیاست ورزی را مساوی دروغگویی معرفی می کند، 
نقد می کنند و با خاطره ای، اساس سیاست ورزی انقالبی 
را برمبنــای صداقت توصیف می کنند: »آمد یک نفر... 
گفت آقا سیاست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، 
فریب، نیرنگ، خالصه پدرسوختگی است... گفتم: ما از 
اول وارد این سیاست که شما می گویید، نبوده ایم.«]12[

 لــذا دادن وعده های مشــخص به مردم همچون 
وعده های صد روزه، در صورت عدم تحقق و مشخص 
شــدن تبلیغاتی بودن این گونه وعده ها، به ناکارآمدی 
دولت در نگاه مردم کمک می کند. البته این مسئله به 
این معنی نیســت که اصوالً دولت نباید وعده به مردم 
بدهد، بلکه به این معنی است که وعده تا جای ممکن 

صادقانه باشد و نه صرفاً تبلیغاتی و برای کسب رأی.
 

5. فساد در هر صورت عامل ناکارآمدی است
 همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، فساد اقتصادی 
که سبب ناامیدی مردم از نظام اسالمی می شود، یکی 
از عوامل ناکارآمدی نظام اســالمی است. رهبر انقالب 
در بیانات متعددی به این مهم اشاره می کنند. توجه به 
این مسئله زمانی اهمیت می یابد که به صحنه  مدیریتی 
حال حاضر کشور نگاه شود. جریانی آلوده به فساد به نام 
تکنوکرات، از سال ها پیش به جای تالش برای زدودن 
مفاســد اقتصادی از دامن خود، تــالش نمود که این 
مسئله را توجیه نماید. بدین ترتیب در جریان محاکمه  
شــهردار اسبق تهران،]13[ این جریان به  شکل مضحک 
تالش می  کرد که فرد مفســد را مدیری توانمند نشان 
دهد و چون امکان اخــذ برائت برای وی نبود، تقابلی 
بین محاکمه  وی با توان مدیریتی ســاختگی از او در 
ذهن افکار عمومی ایجاد شــود. ماجرا به جایی رسید 
که حتی هیئت دولت هفتم و نیز حزب ســاخته  شده 
توسط دولت سازندگی، یعنی کارگزاران سازندگی، به 
حمایت از شــهردار مفســد در مقابل دستگاه قضایی 
پرداختند. »اعالمیه  کارگزاران سازندگی، کرباسچی را 
شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ می خواند 
که دیناری از بیت المال در عرصه  زندگی شخصی او راه 
نیافته. هیئت دولت خاتمی هم در اولین جلســه  خود، 
همــه  مباحثات را به این دســتگیری اختصاص داد و 
کارنامه  کرباسچی را کارنامه ای درخشان و افتخارآمیز 
و او را مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسالمی دانست.«]14[ 
این رویکرد قبیله گرایانه با فساد، استمرار یافت و در سال 
88، یکی از سران فتنه رسماً در تبلیغات انتخاباتی اش 
از این فرد مفسد و سابقه دار به عنوان معاون اول دولت 

فرضی خود نام برد.]15[
 رهبر انقالب اسالمی با حمایت صریح از دستگاه 
قضایی، با رویکرد قبیله گرایانه در حمایت از مفسدین 
مقابله می  کنند. ایشــان ســال ها بعد نیز رســماً این 
ایــده  غیردینی و غیرانقالبی غرب گرایان و به خصوص 
تکنوکرات ها را زیر ســؤال می برند و فســاد را نقطه  
مقابل خدمت رســانی می داننــد: »اگر مدیری خدای 
 نخواسته فاسد شــد، دیگر نمی تواند به مردم خدمت 
کند و برای آن ها مفید باشــد. پس اول باید کارآمدی 

نظام را نشان داد.«

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۷۱ 

و شناسه ملی ۱۰۷6۰۲۴۱۱۴۲ 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1396 تصویب شد. آقای 

محمــد کبیری به شــماره ملــی0058475885 به ســمت 

بــازرس اصلی و آقای رحمت اله ذوالقدری قره بالغ به شــماره 

ملی 1533799008 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اعضــای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب شــدند آقای توکل نظری 

به شــماره ملی 5889592300 - خانم الهام جوانی به شماره 

ملی 0060622601- شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 

10100949715 به نمایندگی آقای ســید عباس میرشفیعی 

لنگری به شــماره ملی 5769682132 روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی  های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۲6۴۷۴۱(

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۷۱ 

و شناسه ملی ۱۰۷6۰۲۴۱۱۴۲ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای توکل نظری به شــماره ملی 

5889592300 به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سیدعباس 

میرشفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132 به نمایندگی 

از شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 

به موجب معرفی نامه شــماره 97003 مــورخ 97/04/26 به 

عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - خانم الهام جوانی به شــماره 

ملــی 0060622601 بــه عنــوان عضو هیئت مدیــره آقای 

مجید صدقی مقدم به شــماره ملی 0071899820 به عنوان 

مدیرعامل )خارج از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

و یا وکالی ایشــان همراه با مهر شــرکت معتبر است و سایر 

اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۴۷۳8(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/2/8 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهران- ســعادت آباد- بلوار شهید پاک نژاد- 
کوچه شهید مجید نامی- پالک 23- طبقه اول- کد پستی: 

1998136638 تغییر یافت.

آگهی تغییرات شرکت نقش طرح بنا مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹5۱6۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۰۰۲5۱۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
مورخ 1397/3/21 و تاییدیه ســازمان هواپیمایی کشور 
بــه شــماره 16026 مــورخ 97/3/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رســید. آقای رضا ناصری به شماره ملی 
0059767626 بــه عنوان بــازرس اصلی و خانم آرینه 
آواکیان به شماره ملی 0059462469 به عنوان بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالــی انتخاب گردیدند. 
روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی 
اطلس  سهامی خاص به شماره ثبت ۷5۴۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳6۷۹6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

»آگهی موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«

برابر رای شــماره 240 مورخ 1397/5/2 هیئت موضوع قانون فوق الذکر مســتقر در واحد ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای صیدحســین اسفندیاری فرزند اسفندیار به شماره شناســنامه یک صادره از خرم آباد)کالیاب( نسبت به 
ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی به مساحت 262 مترمربع تحت پالک 207 فرعی از 28 اصلی واقع 
در شــهر معموالن حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش 8 خرم آباد، از مالکیت رسمی آقای داراب باباخانی محرز گردیده 
اســت. به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده 
اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                تاریخ انتشار 1397/7/19

»آگهی موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«

برابر رای شــماره 243 مورخ 1397/5/16 هیئت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای مهدی بوربور فرزند امیر به شــماره شناسنامه 2 صادره از معموالن نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
یکباب عمارت مســکونی به مســاحت 174 مترمربع تحت پالک 317 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر معموالن حوزه 
ثبتی شهرســتان پلدختر بخش 8 خرم آباد، از مالکیت رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی محرز گردیده است. به منظور 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم 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 1397/7/19

»آگهی موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«

برابر رای شــماره 245 مــورخ 1397/6/21 هیئت موضوع قانون فوق الذکر مســتقر در واحد ثبتی پلدختر 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین مرادی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 784 صادره از معموالن 
نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مســکونی به مساحت 127 مترمربع تحت پالک 317 
فرعی از 28 اصلی واقع در شهر معموالن حوزه ثبتی شهرستان پلدختر بخش 8 خرم آباد، از مالکیت رسمی 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی محرز گردیده اســت. به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود 
درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 1397/7/19

جهانگیر آزادبخت - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

آگهی حصر وراثت
خانم منا شــهرت رجبی نام پدر خالد بشناســنامه 33 صادره از گناوه درخواستی به 
خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همســر مرحوم توفیق 
شهرت شریفی بشناســنامه 244 صادره آبادان در تاریخ 97/6/5 در تهران اقامتگاه 
فــوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی منا رجبی فرزند خالد به ش ش 33 صادره از 
گناوه همســر متوفی 2- عماد شریفی فرزند توفیق به ش ش 1940841615 صادره 
از ماهشهر پسر متوفی 3- اسرا شریفی فرزند توفیق به ش ش 7060016317 صادره 
از ماهشــهر دختر متوفی 4- ارکان شــریفی فرزند توفیق به  ش ش 1811344674 
صادره از آبادان پسر متوفی 5- لطیفه عساکره فرزند جعفر به  ش ش 641 صادره از 

آبادان مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم 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 شعبه شورای حل اختالف دادگاه 
عمومی بندر امام خمینی )ره(

686/97حش

خانم ســلوا اوالی به طرفیت خدیجه اوالی ســید حمید اوالی خواسته 
تحریر ترکه تقدیم کرده که به کالسه 438/19/97ح ثبت گردیده و 
مســتنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت می گردد 
پس از نشــر آگهی در تاریخ 97/9/5 رأس ســاعت 17 عصر قاضی 
شورا جهت دادرسی در شعبه قاضی شــورا مجتمع شماره سه اهواز 
حضور یابند و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی 
مطروحه دارند اعالم نمایند. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا 

عدم ارسال الیحه وفق مقررات عمل گردد.
دفتر قاضی شورا- مجتمع شماره سه اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم

بدینوســیله به آقای علی نیک جــو که فعاًل مجهول المکان می باشــد ابالغ 
می گردد که آقای منوچهر عزیزی دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به 
طرفیت شــما تقدیم که به کالسه 970257 ثبت و برای روز 97/9/5 ساعت 
9/30 وقت رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهــت تقاضای خواهان در 
اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی دادگاه های عمومی و 
انقــالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی همدان درج 
می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت 
نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به حوزه 118 واقع در میدان بیمه - کوچه 
مشــکی مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و 
هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شــورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی 
صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شــود یک نوبت و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
رئیس دبیرخانه حوزه ۱۱8 شوراهای حل اختالف شهرستان همدان

آگهی ابالغ

م الف 2843

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای محمد آزاد سبزی فرزند حیدرمراد

خواهان آقــای عزت تباک دادخواســتی به طرفیت خوانــده آقای محمد 
آزادســبزی به خواسته تجدیدنظرخواهی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9509988710500573 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر 
استان کردستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/19 ساعت 10 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه سوم دادگاه 
تجدیدنظر استان  کردستان - سیمین محمدی سمانی 
استان کردستان - سنندج - چهارراه بسیج- بلوار هادی ضیاالدینی روبروی 

جهاد کشاورزی تلفن 08733285601 کدپستی: 6616934911

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیــم لطیفی دارای شــماره شناســنامه 534 به شــرح 
دادخواســت به کالسه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد 
لطیفی به شناسنامه 302 در تاریخ 97/4/30 اقامتگاه دائمی خود 
در روستای قوشــه قویی بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- ابراهیم لطیفی فرزند محمد شماره شناسنامه 534 متولد 1357 
پســر متوفی 2- عبداله لطیفی فرزند محمد شماره شناسنامه 525 
متولد 1360 پســر متوفی 3- فاطمه لطیفی فرزند محمد شــماره 
شناســنامه 472 متولد 1346 دختر متوفی 4- ربابه لطیفی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 7 متولد 1337 دختر متوفی 5- سونا اکبری 

فرزند یداله شماره شناسنامه 319 متولد 1315 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی
 قاضی شورای حل اختالف آوج

دعوت به افراز
برابر شــرح وارده به شماره 2421177855-97/7/16 رسیده از طرف آقای 
عزت اهلل ابراهیمی فرزند محمدابراهیم از این اداره درخواســت افراز سهمی 
خودش )یکباب مغازه آرایشــگاه( را به مســاحت تقریبــی 6/40 مترمربع 
مشــاعی واقع در اســدآباد خیابان 15 خرداد کوچه شهید کوچکی را نموده 
اســت. که آدرس اکثر مالکین مشاعی و مجاورین را نیز اعالم نموده است. 
لذا اینک به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از کلیه صاحب 
حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی و مجاورین دعوت می شود راس ساعت 
11 صبح وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 97/07/25 در محل وقوع ملک 
حاضر تا از مورد درخواست توســط نماینده و نقشه بردار اعزامی ثبت اسناد 
و امالک اســدآباد بازدید به عمل آید. ضمنا حضور  یا عدم حضور مالکین 
مشــاعی و صاحبان حق مانع از انجام عملیات افرازی نمی شود. شایان ذکر 
است: چنانچه نیاز به انتشار آگهی مجدد باشد در همین روزنامه چاپ و مدت 

آن نیز ده روز می باشد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسدآباد م الف 4۶4

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: علی محمد عربیان حســین آبادی نام پدر: حســین نشانی: 

عسلویه- روبه روی بسیج
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1-غالمحسین زائری نام پدر: حسن نشانی: کنگان- 
محله حســین آباد- کوی اوقاف 2- ابوالحســن اسماعیلی نام پدر:- نشــانی: کنگان- محله 

حسین آباد- کوی اوقاف 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه: مجید اکبرپور نام پدر:- 

نشــانی: عسلویه- جنب بانک تجارت- دفتر وکالت نوع رابطه: وکیل محکوم  له/ محکوم لهم: 
محمدعلی عربیان حسین آبادی

محکوم به: به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9009977733300773 محکــوم علیــه محکــوم اســت به  1- الــزام خوانــدگان آقایان: 
1-غالمحسن زائری 2- ابوالحسن اسماعیلی به انتقال سند 204 متر از پالک 29/605 به نام 
خواهان 2- پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کارشــناس 3- هزینه دادرسی 
به مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال 4- مبلغ ششــصد و شــصت هزار ریال به عنوان حق الوکاله 

وکیل 5- مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان عسلویه- ابوذر جوکاری

»آگهی تحدید حدود اختصاصی«
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 1516 فرعی از 1 اصلی واقع در قطعه 9 ایالم بخش یازده 
کرمانشاه که توسط آقای روح اله نظرعلی درخواست ثبت گردیده است، لذا حسب تقاضای آقای روح اله نظرعلی مطابق 
ماده 15 قانون ثبت، تحدید حدود اختصاصی پالک فوق الذکر در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/8/12 به عمل 
خواهد آمد. لذا به صاحبان امالک مجاور و افرادی که خود را ذیحق می دانند اخطار می گردد در تاریخ فوق در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند و در صورت عدم حضور مجاورین تحدید حدود طبق حدود اظهار شده از طرف متقاضی انجام 
خواهد گرفت، لذا هر یک از مجاورین که به حدود پالک فوق اعتراض داشته باشند اعتراض آنها از تاریخ تحدید حدود به 
مدت 30 روز از طرف اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم پذیرفته خواهد شد.              تاریخ انتشار: 1397/7/19
صفری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

قرارداد مسکونی قطعه 4142 از اراضی شهرک 
الهیه اردبیل به نام تعاونی کوثر در سه نسخه 
به شماره های 4360 و 4361 و 4362 مفقود 

شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری رنو لوگان 90 مدل 1397 به شماره انتظامی 
41-147 ج 57 و شــماره موتور 203215 و شــماره شاسی 

1363386 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ســند موتورســیکلت پرواز مدل 1395 به شــماره انتظامی
73776-541 ایران به شــماره تنه 15059510790 و شماره 

موتور 510790 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاســتانهمداندر نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق 
مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره
موضوعمناقصهمناقصه

مبلغبرآورد
براساس

فهرستبهاء
راهداریسال
97)ریال(

مبلغتضمینشرکتدر
فرآیندارجاعکار)ریال(
براساسآییننامهتضمین
معامالتدولتیبهشماره
123402/ت50659هـ

مورخ94/9/22

تجدید 
97/75/57

اجرای عملیات لکه گیری و 
روکش آسفالت محور مالیر-

نهاوند )گردنه آبدر(
5/500/077/113275/100/000

تجدید 
97/75/58

اجرای عملیات لکه گیری و روکش 
آسفالت محور مالیر- بروجرد 

)حدود انتهای حوزه به طرف سامن(
3/500/001/290175/100/000

تجدید 
97/75/59

اجرای عملیات لکه گیری و روکش 
آسفالت محور مالیر-خندآب )بعد از 

تقاطع گولوند به طرف خندآب(
3/500/022/912175/100/000

 www.setadiran.ir محلدریافتاسناد:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرینمهلتدریافتاسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/7/25
آخرینمهلتارائهپیشنهادقیمت:تا ساعت 14 مورخ 97/8/5

محلتحویلپاکتالفبهصورتفیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین 
اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی

محلتحویلپاکتالفوبوجبهصورتالکترونیکی:ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به 
www.setadiran.ir  نشانی

تاریخبازگشاییپاکات: ساعت 9 صبح مورخ 97/8/6
محلبازگشاییپاکات: سالن جلســات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی نبش 

بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلتاعتبارپیشنهادقیمت:3 ماه

صالحیتالزم:دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری( از ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و نیز داشتن گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- محل تامین اعتبار طرح عمرانی )تملک  دارایی( و از محل اعتبارات اســتانی و سازمان راهداری )نقدی و 
اسناد خزانه( می باشد.   نوبت اول 97/7/18                                                   نوبت دوم 97/7/19
پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی ۹۷/۷5/5۷

الی ۹۷/۷5/5۹ 
وزارتراهوشهرسازی

سازمانراهداریوحملونقلجادهای
دومادارهکلراهداریوحملونقلجادهایهمدان

ت 
نوب


