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کرامت انسانی با مردم ساالری دینی 
یا دموکراسی لیبرالی؟!

 لیال غرقی شفیعی

اشاره: 
دومین روز ایام ا... دهۀ فجر به نام »انقالب، مردم ســاالری دینی، همدلی و همزبانی دولت و 
ملت« نامگذاری شده است. از آنجا که انقالب اسالمی یک استثناء در روند مدرنیسم بود و امام 
خمینی)ره( به عنوان معمار انقالب توجه ویژه ای به نهادهای مردم ساالری داشت، در یادداشت 
پیش رو عالوه بر بررسی مردم ســاالری دینی و مقایسه آن با دموکراسی موج سوم در جوامع 

لیبرالی، نقاط قوت و چالش های پیش روی این دو را مورد توجه قرار می دهیم.

* شورای نگهبان و نظارت استصوابی، همان نهاد قانونی و اجرای قانون مورد تصویب ملت است که در تمام کشورها هم 
مشابه خود را داراست. هیچ مدل حکومتی اجازه نمی دهد مثال یک دزد، شرور و غیر ملتزم به قانون بر مسند امور نشسته و 
برای مردم یک کشور قانونگذاری کند . نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان تکمیل کننده مردم ساالری دینی است. 

حکومتی مردمی، اما مبتنی بر ارزش های دینی و در چارچوب احکام الهی برپا کرد. 
چند نکته قابل تأمل بر دموکراسی لیبرالی

در دموکراســی ارزش ها اموری اعتباری، قراردادی و ســليقه ای هستند و ریشه  در 
خواست و ميل اکثریت دارند. به تعبير دیگر، ورای رأی مردم و اميال و خواسته های آنان 

هيچ حسن، قبح، زشتی و زیبایي نيست.
برخی نيز تعریف دموکراسی را انتخاب ميان  بد و بدتر و بعضی هم آن را انتخاب بين 
خوب و بد می دانند. برخی نيز معتقدند مفسده دموکراسی این است که اگر مشارکت مردم 
پایين باشد، حکومت اقليت بر اکثریت شکل می گيرد و عده ای حاکم می شوند که مورد 
قبول اکثریت جامعه نيستند. اما در مردمساالری دینی در نهایت حاکميت دین مطمح 
نظر است. قيام عاشورا نمود مردمساالری دینی بود نه دموکراسی. به همين دليل 72 نفر 
مقابل جمعيت چند هزار نفری ایستادند. گفته شده برای شکل گيری حکومت اسالمی 
اجماع مردم شرط است ولی برای استمرار حکومت اسالمی نيازی به اجماع مردم نيست. 
به همين دليل حکومت علوی مدت 25 سال پس از رحلت پيامبر اکرم)ص(  شکل نگرفت.

پيش فرض دیگر دموکراسي ليبرال، پذیرش سکوالریسم و عدم دخالت خدا و دین 
در ادارۀ  سياست و زندگی است. در واقع موج جدید دموکراسي خواهي در مغرب زمين 
به دليل ناکارآمدی مسيحيت براي ادارۀ همة ابعاد زندگي انسان شکل گرفت. از این رو 

سکوالریسم نه تنها یکی از بنيادهای دموکراسي است که اصوالً خاستگاه و سرچشمة موج 
جدید دموکراسي  خواهي شد. بر این اساس اگر در جایي خواست اکثریت با سکوالریسم 
در تضاد باشــد، آن را مخالف با دموکراســی دانســته و حکومت دینی برخاسته از رأی 
اکثریت را غير دموکراتيك می نامند. مثال عملی آن  مردم فلســطين هستند که وقتی 
در انتخاباتی آزاد به مبارزان حماس رأی دادند همة کشورهای مدعي دموکراسی نه تنها 
نتيجة انتخابات آنان را نپذیرفتند، بلکه مردم مظلوم فلسطين را به سبب نوع انتخابشان 

مستحق انواع تحریم ها و تهدیدها دانستند.
کاستی دیگر ليبرال دموکراسی پذیرش نسبيت گرایي در عرصة ارزش ها است. بر این 
اساس در یك جامعه  ممکن است همجنس گرایی به خواست و ميل عمومي تبدیل شود 
و در جامعه اي دیگر مردم آن را بد بدانند. در این صورت، بر اساس نسبيت گرایی ارزشی، 
همجنس گرایی برای جامعة نخست امری خوب و ارزشمند است و برای جامعة دوم بد و 
ناپسند!  به هر حال، در نظام هاي ليبرال دموکراسي همه چيز تابع رأی و خواست مردم 

است و ارزش ها و اخالقيات دستخوش تغيير و دگرگوني هستند.
توهم ناسازگاِری مردم ساالری  و اعتقادات دینی!

آیا »مردم ســاالری« با »دین ســاالری« و اعتقادات دینی سازگار است؟ مگر ما به 
حکــم دین، فقط خــدا را حاکم نمی دانيم ، پس آیا اعتقاد به مردم ســاالری به معنای 

ضدیت با دین نيست؟ 
       مسئله منافات ميان حکومت اسالمی و حکومت مردمی، دارای سابقه ای تاریخی 
است. در طول تاریخ غالب حکومت های دینی استبدادی بوده اند. حکومت های مسيحی 
دوران قرون وسطي از مستبدترین حکومت هایی بودند که تاریخ به یاد دارد. نتيجه این 
شد که در ذهن بسياری از اندیشمندان، مردم ساالری نفی خداساالری است و حکومت 
دینی با حکومت مردمی قابل جمع نيستند. در حالی که اميرالمؤمنين مردمی ترین حاکمی 

بوده اند که عالم اسالمي و تاریخ اسالم به خود دیده است. شاید بهترین تعریف را رهبر 
معظم انقالب کرده باشند که فرمودند: »وقتی ما می گویيم حکومت اسالم یك حکومت 
مردمی است، معنای این حرف این نيست که حکومت اسالمی حکومت خدا نيست. در 
اسالم حکومت اهلل با حاکميت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد. حکومت مردم به 
معنای حکومت مردم، آن چنان که در دموکراسی های غربی بيان شده، نيست. حکومت 
مردم به همان اندازه ای است که طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امکان تصميم گيری و 

اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بني اسرائيل می فرماید: »و نرید أن نمن علي الذین 
استضعفوا فی األرض و نجعلهم ائمه...« یعني حکومت از آن مستضعفان است و این منافاتی 
ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چارچوب احکام الهی باشد.«
       علمای اسالمی نيز برای اینکه عدم تباین ميان مردم ساالری و دین ساالری را 
بنمایانند. از دو مفهوم و استعاره »نيابت« و »وقف« استفاده  می کنند و این ساز و کاری 
است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز به اشکال مختلف ذکر شده است. 
در مردم ســاالری دینی، هر چندمردم مختارند که سرنوشت خود را رقم بزنند، ولی این 

اختيار از جانب خداوند به آنها تفویض شده و مردم جایگاه نيابت الهی را دارند.
در شکل »وقف« نيز واقف )خداوند( مورد وقف )حکومت( را به مردم )موقوفه عليه( 
واگذار می کند. مورد دیگری که مورد استفاده واقع شده استعاره »عبد« و »موال« است 
که شهيد صدر آن را به کار برده است. بدین ترتيب که حوزه ای از زندگی بشری تحت 
دســتورات الهی شــفاف )نصوص( قرار می گيرند. حوزۀ دیگری نيز وجود دارد که آن را 
»منطقه الفراغ« می گویند. در حوزۀ منطقه الفراغ بشر تا حدودی آزادی دارد و می تواند در 
سرنوشت خویش دخيل باشد. لذا علما با ارائة احکام و توضيحات فوق و موارد دیگری که 
ذکر همه آنها فرصت های دیگری می طلبد، تباین ظاهری ميان مردم ساالری و اعتقادات 

دینی را توضيح داده ا ند.  
شباهت های دموکراسی غربی با مردم ساالری دینی

یکی از ســؤاالت دیگر این اســت که مردم ســاالری دینی در ایران چه شباهتی با 
دموکراسی غربی دارد؟

اولين شباهت آن حضور فعال مردم در صحنه های سياست است که البته نمایندگان 
برگزیده آنان چرخ سياست را به حرکت در می آورند. دومين شاخصه برابری همه افراد در 
برابر قانون است. مردم ایران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و 
رنگ، نژاد و زبان امتياز نخواهد بود. شاخصه مهم دیگر آن این است که کارگزاران دولت در 
هر سه قوه و راس آن مقام رهبری، مستقيم یا غيرمستقيم از سوی مردم انتخاب می شوند.
به عبارت دیگر هر دو نظام به ســازوکارهای حکومت مردم متعهدند و از نهادهایی 
مثل انتخابات، قانونگذاری، نظارت و ... بهره می برند با این تفاوت که دموکراسی در غرب 
وجه مطلق دارد و همة حوزه های زیست بشری را در بر می گيرد. ولی در جامعه اسالمی 
مردم ســاالری محدود و مقيد به احکام اسالمی است یعنی رویه حکومتی و قانونگذاری 

جوامع بشری سال ها قبل از ميالد مسيح)ع( پی بردند که با ایجاد ساز و کار خاصی 
در ســاختار قدرت می توانند حکومتی مبتنی بر ارادۀ مردم تشــکيل بدهند، از این رو 
دموکراســي یا حکومت مردم بر مردم یا با کمی مسامحه همان مردم ساالري، پنج قرن 
پيش از ميالد مسيح شکل گرفت. زادگاه دموکراسی یونان و در زمان افالطون و ارسطو 
بود. در آن زمان شــهروندان به جز زنان و بردگان در حکومت و وضع قوانين مشــارکت 
مستقيم داشتند. شيوۀ حکومت در غرب و با ظهور مسيحيت شکل دیگری به خود گرفت 

و تئوکراسی یا یکتاساالری جای خود را به دموکراسی داد.
بر اساس این نظریه، خداوند مالك انسان و آفریدگار جهان بود و به همين دليل، از 
نگاه اربابان کليسا حق حکومت داشت. به دليل عملکرد بد حاکمانی که با نام حکومت 
دینی و الهی حکومت می کردند - به ویژه حاکمانی که از کليسا برخاسته بودند، یك نوع 
بدبينی عميق نسبت به نظریة حاکميت الهی ایجاد شد. زیرا این حاکمان تالش می کردند 
تا انتســاب به خدا را سرپوشــی برای خطاهای خود قرار دهند و با ناميدن حکومت به 
حکومت الهی، جلوی دخالت مردم در تعيين سرنوشت خودشان و نظارت بر حکومت و 
نقد حاکمان را بگيرند. مردم احساس می کردند ادعای الهی بودن حاکميت کليسا جلوی 
رشد آنان را می گيرد، بذین ترتيب عده ای این نظر را مطرح کردند که دین امری آسمانی 
است و حکومت، امری زمينی، دین، فردی و شخصی است و حکومت، موضوعی اجتماعی؛ 

بنابراین دین را از سياست جدا کردند.
پس از آن، نظریة آریستوکراسی مطرح شد؛ یعنی گروهی که برتر بودند، حکومت را 
به دست گرفتند که این مدل حکومتی  هم نتوانست کرامت انسانی را حفظ کند. چون 
به همان مشــکالت قبلی دچار شد؛ یعنی گروهی که ذاتاً نژاد خودشان را برتر و دارای 
شرافت می دانستند، می خواستند بر دیگران حاکميت مطلق داشته باشند؛ بدون این که 
کسی حق اظهارنظر و سؤال داشته باشد. سرانجام، متفکران سياسی و اجتماعی به این 
نتيجه رســيدند که حکومت از آن خود مردم اســت، نه از آن یك گروه خاص یا نيروی 
ماورایی. این نظریه، همان دموکراســی اســت که در فارسی آن را معادل مردم ساالری 
می پندارند. یعنی حکومت مردم بر مردم. این اندیشه که فقط مردم هستند که می توانند 
بر خودشان حکومت کنند، باعث پيدایش مفهوم جدیدی با عنوان حاکميت ملی، در علوم 
سياسی شد. طبيعی بود که همه مردم نمی توانستند بر همه مردم حکومت کنند، پس 
نمایندگانی از مردم بر مردم حکومت کردند و دموکراسی یا مردم ساالری، غيرمستقيم شد.

       این  پروســه در دو قرن 19 و 20 اصطالحا به ســمت عقالنی شدن محض و 
در نهایت به حاشــيه راندن اندیشه های مذهبی انجاميد و به طور مشخص به دو شاخة 
متمایز مدرنيسم در شکل مارکسيسم و ليبرال دموکراسی تقسيم شد. اما حاکميت مطلق 
تفکرات به اصطالح علمی در هر دو شاخه پيامدهای سنگينی را برای زندگی بشری طی 
دو قرن مذکور به دنبال داشت که به ویژه می توان به جنگ های استثماری و دو جنگ 
بزرگ جهانی قرن 20 اشاره کرد. در شاخة مارکسيسم هدف پيشگامان برقراری عدالت 
کامل و ایجاد دموکراسی واقعی بود اما در شکل دیکتاتوری بی سابقة استالينی نمود یافت 
که به قيمت جان ميليون ها انسان تمام شد و این پروسه در نهایت به شکست انجاميد. 
شاخة ليبرال دموکراسی نيز پس از تجربة یکی دو قرن اخير به سمت جامعه ای فاقد 
روح مذهبی، ایمان و الیه های معنوی رفت. جامعه ای که بشریت را به شيوه ای دیگر دچار 
بيماری های روحی و روانی نمود و  به پوچ گرایی، ناهنجاری های گستردۀ اخالقی و ظلم 

نسبت به جوامع فرو دست کشاند. 
در چنين شرایطی بود که انقالب شکوهمند اسالمی به وقوع پيوست و در واقع پنجرۀ 
جدیدی را برای بشــریت گشود و اتفاقی رخ داد که برای اندیشمندان پرورش یافته در 

مکاتب ذکر شده در ابتدای امر قابل هضم و تحليل نبود.
حضرت امام خمينی)ره(، در عصری که ادعا می شــد دین مرده اســت، »اسالم در 
مسجد«  را به »اسالم در صحنه« تبدیل کرد. ایشان الگوی حکومت مردم ساالر اما مبتنی 
بر دین را به عنوان الگویی پيشــرفته تر و کارآمدتر از الگوهای حکومتی غالب و عموماً 

سکوالر، به ویژه الگوی ليبرال دموکراسی، مطرح نمودند.
مدعای اصلی تز مردم ســاالری دینی از منظر امام خمينی این اســت که به جای 
دموکراســی مبتنی بر اصول عرفی، انســان محورانه، فردگرایانه و سودانگارانه می توان 

باید منطبق با شرع اسالم باشد و دست مردم برای  قانونگذاری و حکمرانی باز نيست. 
مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی 

       جمهوری اســالمی ایران که محصول این انقالب اســت در پروســة بيش از 
ســه دهة آرمان خود را در قالب مردم ســاالری دینی به جهان عرضه کرده است. نظام 
مردم ســاالری دینی همان طور که از نامش پيداســت مبتنی بر دو پایه علم و تجربه از 
یك ســو و دیانت از سوی دیگر است. در صورتی که این نظام به پختگی کامل برسد و 
در مســير آن سنگ اندازی و خللی ایجاد نشود، جامعة ایده آلی شکل خواهد گرفت که 

مطمح نظر اندیشمندان و جوامع در طول تاریخ بوده است. 
همان طور که می دانيم عنوان دین به اسالم ارجاع پيدا می کند و منظور از اندیشه 
اســالمی نيز اندیشه شيعی و مکتب اهل بيت عليهم السالم است. نمونه عملی حکومت 

اسالمی نيز در این مکتب توسط امام علی)ع( اجرایی شده است. 
بــا توجه بــه وقایعی که در ابتدای حکومت امام علی)ع( به وقوع پيوســت متوجه 
می شویم که خواست جامعه از اهميت زیادی برخوردار است زیرا تا زمانی که ملت نظر 
مساعدی نسبت به امام نداشتند و از وی نخواستند که این خالفت را بپذیرد، امام نيز در 
این مسير اقدامی نکردند. در طول زمامداری هم امام توجه ویژه ای به مردم،  خواسته ها 

و اجرای عدالت ميان آنها داشته است. 
امام خمينی)ره( به عنوان معمار انقالب اســالمی در نظام جمهوری اسالمی ایران 
نگاه ویژه ای به نهادهای مردم ســاالر به ویژه مجلس شورای اسالمی داشته و طی مدت 
حيات گرانقدر خود نکات ظریفی را به مسئوالن و مردم گوشزد کرده است. با این وجود 
و با توجه به پيچيدگی جامعه کنونی اما و اگرهای زیادی در ارتباط با وجه مردم ساالری 

نظام جمهوری اسالمی پيش آمده است.
از جمله انتقاداتی که وجود دارد این است که اصوال نمی توان انتخابات مردم ساالری 
واقعی را در جمهوری اســالمی تجربه کرد و علتی که برای آن می آورند وجود شــورای 
نگهبان و نظارت اســتصوابی اســت. منتقدان می گویند؛ انتخابات سالم زمانی به منصه 
ظهور می رســد که مردم بتوانند به کاندیداهای مورد نظرشان رای بدهند اما زمانی که 
کاندیداها از فيلترهای مختلف گذشته باشند و صرفا بعضی اشخاص به عنوان نامزدهای 
انتخاباتی به رای دهندگان معرفی شوند، در این صورت نمی توان از دموکراسی حرف زد.
اولين پاســخی که می توان به این شــبهه و انتقاد وارد کرد حضور شکوهمند مردم 
پای صندوق های رای و به موازات آن شــرکت مردم در تظاهرات و راهپيمایی های ملی 

مثل 22 بهمن و روز قدس است. 
دومين پاســخ این است که قوۀ مقننه که برخاسته از آراء مردمی است، قوانينی را 
برای انتخابات تصویب کرده اســت و نهادی را هم مشخص کرده که قوانين انتخابات را 
اعمال نماید. شورای نگهبان و نظارت استصوابی، همان نهاد قانونی و اجرای قانون مورد 
تصویت ملت است که در تمام کشورها هم مشابه خود را داراست؛ پرواضح است که هيچ 
مدل حکومتی اجازه نمی دهد مثال یك دزد، شــرور و غير ملتزم به قانون بر مسند امور 
نشسته و برای مردم یك کشور قانونگذاری کند و .... نظارت استصوابی و عملکرد شورای 

نگهبان در واقع تکميل کننده مردم ساالری دینی است. 
 در مجموع مردم ساالری دینی دچار آسيب ها و آفت هایی است که می تواند جامعة 
ما را تهدید  کند. از جمله قرار گرفتن مفاهيمی مثل اعتقاد و انتقاد، عقل و دین، علم و 

احکام مذهبی در کنار هم است. 
این موضوعی نيست که بتوان آن را با توجه به تجربة اندک برقراری یك نظام اسالمی 
در تاریخ اسالم و تجربة 37 سالة جمهوری اسالمی به طور کامل حل نمود و ساليان سال 
وقت الزم است تا اندیشمندان در ارتباط با همزیستی این مفاهيم به یك وفاق برسند.

به نظر می رســد که جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر از نبود اجماع همگانی 
در ســطح نخبگان علمی رنج می برد و علت آن هم به تعاریف متفاوتی بر می گردد که 
اندیشمندان و نخبگان سياسی از مفاهيم پيش گفته دارند. این شکاف خواهد توانست 
عالوه بر اینکه منشــاء بســياری از بحران ها و فتنه ها در کشور باشد، توسعه همه جانبه 
ملی را نيز با اخالل مواجه  کند. لذا ضرورت دارد مسئوالن نظام و دلسوزان و اندیشمندان 

منابع خود را برای حل این موضوع بسيج کنند. 

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان فرهاد براتی فرزند تقی دادخواستی به طرفيت خوانده مصطفی رضوی باباحيدری 
فرزند رحم خدا به خواسته مطالبه یك فقره چك به شماره 611561 عهده تعاونی اعتبار 
ثامن االئمــه به مبلــغ 8/500/000 ریال مورخ 1394/3/12 تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسيدگی به شورای حل اختالف شماره 12 
شهرســتان شهرکرد واقع در شهرکرد- خيابان کاشانی- دادگستری شهرستان شهرکرد- 
مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالســه 9409983845200463 
ثبت گردیده که وقت رســيدگی آن 1394/12/20 و ساعت9 تعيين شده است. به علت 
مجهول  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید کثيراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان شهرکرد-

 نریمان
شهرکرد- خیابان کاشانی- دادگستری شهرستان شهرکرد- مجتمع 

شورا های حل اختالف شهرکرد

سند و شناســنامه مالکيت )برگ سبز( موتورسيکلت فالت 
تریل249CC به رنگ مشــکی مدل 1391 بشماره پالک 
 177FMM*NBF002480 516-51481، شماره موتور
و شماره تنه NBF***249G9101175 بنام آقای سجاد 

نجفی چاالوه مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و شناســنامه مالکيت وانت نيسان 
شماره پالک 242ط75- ایران-16 و به شماره 
 B86408 موتور 009453 و به شماره شاســی

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

به موجب ســند نکاحيه 12656 مورخه 1375/6/9 آقای محسن تدین فرزند اسداله به شناسنامه 
62422 صادره از قزوین به آدرس قزوین خيابان خيام پالک 127 مبلغ 7/460/000/000 ریال به 
خانم مریم رامش مقصودیه کهن به اضافه حقوق اجرایی به صندوق دولت بدهکار می باشــند که بر 
اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرایيه به کالســه 9400008 گردیده که مدیون فوق الذکر 
به شرح گزارش مامور اجرا در آدرس اعالمی شناخته نشده لذا بستانکار به وارده شماره 1006896 
مورخه 1394/11/5 درخواســت ابالغ اخطــار 101 را از طریق درج در جرایــد را نموده اند ملك 
مورد رهن جهت ارزیابی به کارشــناس ارجاع گردیده ششدانگ پالک ثبتی به شماره 84 فرعی از 
46 - اصلی واقع در بخش 4 قزوین توســط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 250/000/000 
ریــال و پالک 82 فرعی از 46 اصلی بخش 4 قزوین به مبلغ 160/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
اخطار ماده 101 آیين نامه اجراء جهت ابالغ به طرفين پرونده تســليم مامور ابالغ گردیده اخطار 
مربوط به مدیون که بدینوسيله به شما ابالغ می گردد لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشيد 
می توانيد اعتراض خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی ضميمه فيش بانکی دستمزد 
کارشــناس تجدید نظر علی الحساب به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اداره تسليم نمائيد، در 
غير این صــورت ارزیابی قطعيت یافته تلقی و اجرای ثبت به عمليات خود ادامه خواهد داد. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فيش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. این آگهی با رعایت ماده 18 آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب 
در یك نوبت به عنوان ابالغ چاپ و منتشــر خواهد شــد و ظرف مدت 5 روز از انتشار آگهی ابالغ 

شده محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی ابالغ اخطاریه: 94/11/13

آگهی ابالغ اخطار 101 به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی

حسن غالمحسینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قزوین

نظر به پرونده مطرح رسيدگی متهم: عليرضا یاری: با پرونده کالسه فوق الذکر به اتهام: 
ایراد صدمه بدنی غير عمد ناشی از حادثه کار از طرف این دادسرا تحت تعقيب هستند 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسيله در 
اجرای ماده 174 قانون آیين دادرسی کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یك ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 5 شهرستان 
کرج جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یك 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
دادیار شعبه 3۴ دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 کرج- فقیه نصیری

م الف 28389

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/1/17 تصميمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- آقایــان اســماعيل عيوضلو بــه کــد ملــی )2754617264(، ابراهيم عيوضلو بــه کد ملی 
)2754361812( و خانم مهسا اهلل ویردی طسمالونژاد به کد ملی )2755629312( بسمت اعضای 
اصلــی هيئت مدیره و آقای مهدی عيوضلو به کد ملی )2754796274( بســمت عضو علی البدل 

هيئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
2- آقای یعقوب حسينی یوسف آباد به کد ملی )2754253769( بسمت بازرس اصلی و آقای اصغر 
آقائی جبل کندی به کد ملی )2753816786( بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یك سال 

انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.
3- روزنامه کيهان جهت درج آگهی های شرکت تعيين شد.

باثبت این مستند تصميمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثيراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب 
شده توســط متقاضی در سوابق الکترونيك شــخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1394/1/17 تصميمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقــای ابراهيــم عيوضلــو )2754361812( بعنوان عضو و رئيس هيئت مدیره و خانم مهســا 
اهلل ویردی طسمالو نژاد )2755629312( بعنوان عضو و نائب رئيس هيئت مدیره و آقای اسماعيل 

عيوضلو )2754617264( بعنوان عضو و مدیر عامل بمدت دو سال تعيين و انتخاب شدند.
2- امضای کليه اســناد مالی، چکها، قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری به تنهائی با 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
3- آدرس شرکت واقع در اروميه به شرح ذیل تغيير یافت:

اروميه، جاده شــهيد کالنتری، جاده طالتپه، روســتای چيچکلوی بخش قلعه، کوی نسترن به کد 
پستی: 5736135845 تلفن: 32723346

با ثبت این مســتند تصميمات تغيير محل )تغيير نشانی در یك واحد ثبتی(، تعيين دارندگان حق 
امضاء، تعيين ســمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونيك شخصيت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کتیبه ارومیه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲1۲۷ و شناسه ملی 10۲۲00531۷6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی- 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کتیبه ارومیه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲1۲۷ و شناسه ملی 10۲۲00531۷6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی- 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی احضار متهم

جوکار مدیر دفتر شعبه دهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب  سنندج

نظر به اینکه آقای افشين جاذب نيکو فرزند - در پرونده کالسه 
941089 دادیــاری به اتهام تهمت افترا تحت تعقيب هســتند 
و ابــالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محــل اقامت آنان 
ممکن نگردیده است بنابراین در اجرای ماده 174 قانون آیين 
دادرســی کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تــا ظرف یك ماه از 
تاریخ انتشــار آگهی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب ســنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند 
در صــورت عدم حضور پس از یك ماه از تاریخ انتشــار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.

شــاکی موسی ژرف جو شــکایتی عليه متهمين آقایان- حاج مرتضی فهيمی 
و عليرضــا ميرشــاه محمدی دائر بر ایــراد صدمه بدنی غيرعمــدی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان کرج نموده که جهت رســيدگی به شــعبه 
115 دادگاه کيفری دو شهرســتان کرج )115 جزایی سابق( واقع در کرج- 
باالتر از ميدان طالقانی- ســاختمان مرکزی دادگســتری ارجاع و به کالسه 
9309982619100933 ثبت گردیده که وقت رســيدگی آن 1395/2/5 و 
ساعت 11 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شــاکی و به تجویز مــاده 344 قانون آیين دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کيفری و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
کثيراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه کیفری شعبه 115 دادگاه کیفری دو 
شهرستان کرج )115 جزایی سابق(- سحر منصوری
کرج- باالتر از میدان طالقانی- ساختمان مرکزی دادگستری

م الف28396

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالســه 9409982618901310 این شعبه رقيه نجفی شــنبه بازاری به اتهام توهين 
تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت 30 روز از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج
م الف28395 علیرضا اعراب شیبانی

آگهی دعوت سهامداران شرکت صیادی خاویاری دلیران دریا 
بابلسر )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1130 و شناسه ملی 
10۷6016116۴ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوســيله از کليه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده که 
در ســاعت 10 صبح مورخ 1394/11/26 روز دوشنبه در آدرس بابلسر بلوار طالقانی جنب مجتمع 
بانك کشاورزی خيابان دریا پالک 140 کدپستی 4741649319 تلفن 01135236907 تشکيل 

می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هيئت مدیره 2- انتخاب بازرسين 3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه 

آگهی مناقصه
 شماره ۴118/13۷

فرماندهی آماد و پشــتیبانی منطقه2 جنوب شرق نزاجا 
)شیراز( درنظر دارد رطب مضافتی مصرفی سه ماهه یگان های 
تابعه و تحت پوشــش در شــيراز و اصفهان را از طریق مناقصه 
عمومــی خریداری نماید، لذا متقاضيان می توانند جهت دریافت 
برگ شرایط و مشــخصات مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 
10 روز به آدرس شيراز- ميدان شهدای ارتش- آماد و پشتيبانی 
منطقه دو- مدیریت خرید و پيمان مراجعه و پيشنهادات خود را 
تنظيم و به صندوق پيشنهادات واقع در پادگان آماد و پشتيبانی 

منطقه2 ج ش نزاجا انداخته و رسيد دریافت نمایند.

الــف: مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشــنهادات 
مختار خواهد بود.

ب: هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پيمان شيراز: 071-37398082

مناقصه گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی 
منطقه2 جنوب شرق نزاجا )شیراز(

نیروی زمینی

شرح ر
جنس

مقدار 
نیازمندی

سپرده شرکت 
در مناقصه

محل تشکیل 
کمیسیون مناقصه

رطب 1
مضافتی

 56107
کيلوگرم

 140/000/000
ریال

شيراز

29093/م الف

تاریخ انتشار: 1394/11/13

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی اعتبار اميد جلين گرگان 
به شماره ثبت 2099 و شناسه ملی 10700091990 در ساعت 15 روز پنجشنبه 
مورخ 1394/11/29 در محل ســالن آمفی تئاتر به آدرس: شهر جلين- ساختمان 
مرکزی تعاونی اعتبار اميد جلين و شــماره تماس 01732141212 به کد پستی 
14384-49351 تشــکيل می گردد. لذا از کليه اعضاء محترم تعاونی دعوت بعمل 
می آید جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

دســتور جلســه: تصميم گيری در رابطه با انحالل تعاونی حسب دستور بانك 
مرکزی و تعيين آدرس دفتر هيئت تصفيه

الزم به یادآوری است که:
* اعضایی که بنا به دالیلی نمی توانند در مجمع مذکور شــرکت نمایند می توانند 
حــق خود را جهت حضور و دادن رأی در ایــن مجمع به یك نماینده تام االختيار 
خــود واگذار نمایند هر نفــر عضو حداکثر نمایندگی 3 نفــر عضو و هر غير عضو 
نمایندگی فقط یك عضو را به همراه داشــته باشــد و حضور توأم عضو و نماینده 
تام االختيار وی در مجمع عمومی ممنوع اســت. عضو و نماینده وی می بایست از 
تاریــخ 1394/11/14 لغایت 1394/11/28 از ســاعت 9 صبح لغایت 12 توأما به 
دفتر تعاونی به آدرس شــهر جلين- ســاختمان مرکزی تعاونی اعتبار اميد جلين 
به کدپســتی 14384-49351 و شــماره تمــاس: 01732141212 جهت تائيد 

نمایندگی خود مراجعه نمایند.
تذکر: وکالتنامه هایی که مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گيرنده )شامل نام 
و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و تاریخ تولد( تکميل نگردیده باشند مورد پذیرش 

قرار نگرفته و ابطال خواهند شد.
* به همراه داشــتن کارت شناســایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و 

نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.
* این جلسه با حضور هر تعداد نفر از اعضاء و نمایندگی های آنان رسميت خواهد 

هیئت مدیرهیافت.

تعاونی اعتبار 
امید جلین

شناســنامه مالکيــت خــودرو و پروانــه تــردد موقت 
یکســاله خودرو سواری استيشن کيا ســورنتو به شماره 
پــالک 31468 - اروند به رنگ ســفيد مــدل 2014 و 
شــماره موتور G 4KEDH769898 و شــماره شاسی 
KNAKU8114E5483616 بنــام مرجــان مــرادی 

زیرکوهی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نوبت سوم
سند کمپانی سواری هيوندای سانتافه 3500 مدل 2012 
بــه رنگ بادمجانی به شــماره انتظامی 197 ص 39 ایران 
19، شماره موتور  G6DCBA792274 و شماره شاسی 
KMHSH81G5CU854888 بــه نــام آقــای بهزاد 

شمشادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1393/7/28 و مجــوز شــماره 932/126/14297 مــورخ 93/10/9 
اداره کل ميراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری استان تهران و 
شــماره 53024 مورخ 93/10/8 ســازمان هواپيمایی کشوری شماره 
93/17/8356 مورخ 93/9/10 ســازمان حــج و زیارت تصميمات ذیل 

اتخاذ شد:
برای مدت 2 ســال انتخاب گردید: بنياد مســتضعفان انقالب اسالمی 
کد شناســه ملی 10100171920 شرکت ســياحتی و مراکز تفریحی 
پارسيان کد شناسه ملی 10104034520 شرکت مادر تخصصی مالی 
و ســرمایه گذاری سينا کد شناسه ملی 10102775538 برای مدت 2 

سال به عنوان اعضا هيئت مدیره انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصميمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی 
پرسپولیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8061 

و شناسه ملی 10100352145

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

به اســتناد صورتجلســه هيئت مدیره مورخ 1394/6/30 تصميمات ذیل اتخاذ 
شد: محمد کاظمی خالدی به شماره ملی 1239738781 به نمایندگی از طرف 
مجتمع اقتصادی کميته امداد امام خمينی)ره( به شناسه ملی 14003163370 
به ســمت عضو هيئت مدیــره و مدیرعامل، محمدرضا منتظری به شــماره ملی 
2299787143 به نمایندگی از طرف شرکت عمران گستر بصير تهران به شناسه 
ملی 14004476790 به سمت رئيس هيئت مدیره، هوشنگ عمرانی کلوچه به 
شماره ملی 4839578044 به نمایندگی از طرف شرکت کشاورزی و دامپروری 
بهاران بهشت البرز به شناسه ملی 10320130226 به سمت نایب رئيس هيئت 
مدیره، مجيد برزمهری به شــماره ملی 1282215132 بــه نمایندگی از طرف 
شرکت معدن فرآور امداد به شناسه ملی 10320172100 به سمت عضو هيئت 
مدیره، مجيد خماریان به شــماره ملی 0320339386 بــه نمایندگی از طرف 
شرکت عمران گستر بصير به شناسه ملی 10320508185 به سمت عضو هيئت 
مدیره تعيين گردیدند. هيئت مدیره کليه اختيارات خود بشرح مندرج در بندهای 
)د( و )ی( و )ل( و )م( و )س( و )ع( و )ف( ذیــل مــاده 40 اساســنامه را بــه 
مدیرعامل شــرکت تفویض نمود. کليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضــاء مدیرعامل یا رئيس هيئت مدیره و یك تن از اعضاء هيئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئيس هيئت مدیره همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 با ثبت این مســتند تصميمات تعيين سمت مدیران، تعيين وضعيت حق امضاء، 
تعيين و تفویض اختيارات نماینده قانونی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت توسعه معادن و کانی های 
فلزی و ساختمانی امداد سهامی خاص به شماره ثبت 

477890 و شناسه ملی 14005180436

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

به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1394/6/12 تصميمات 
ذیل اتخاذ شد:

- خانــم عزت قاســم پور بــه شــماره ملــی 0939764466 به 
ســمت رئيس هيئت مدیــره و آقای امير وثوقی به شــماره ملی 
0702441856 به ســمت نایب رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل 
و آقای محمدسعيد ابراهيمی به شــماره ملی 0075646528 به 

سمت عضو هيئت مدیره تعيين گردیدند.
- کليه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبيل چك، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و کليه اوراقی که به وجود 
آورنده تعهدات مالی برای شــرکت باشد و نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء، انتخاب 
و تعيين ســمت هيئت مدیره، تعيين وضعيت حق امضاء انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاپیروس طالئی پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 416030

 و شناسه ملی 10320667591

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

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: ابراهيم صداوی شغل: آزاد اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان موضوع: 
نظر به اینکه همسر شما خانم شهناز جاللی با داشتن گواهی عدم امکان سازش جهت طالق به 
این دفترخانه مراجعه نموده و خواهان طالق می باشد لذا از جنابعالی دعوت می شود ظرف مدت 
یك هفته از نشــریه روزنامه به این دفترخانه مراجعه نمایيد و در غير اینصورت مراتب به دادگاه 

اعالم و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر طالق 75 اهواز- سیدحبیب اله داودی

آدرس: اهواز امانیه خ سقراط شرقی پ72 کدپستی 6133833873

بــه  شــکاری  ســالح  حمــل  مجــوز 
شــماره1191761 مربــوط بــه ســالح 
محمودی  عزیزاهلل  بنام  شــماره960203 
محمود عليلو فرزند سودمعلی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت گروه نوین گام ارام سهامی خاص
 به شماره ثبت 6004 و شناسه ملی 10220101144

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/16 تصميمات ذیل اتخاذ شــد: 1- موضوع فعاليت 
شــرکت بشــرح ذیل تغيير و ماده مربوطه در اساسنامه بشــرح ذیل اصالح و تصویب شد: - توليد در زمينه های مجاز، 
توليد محصوالت پالســتيکی و توليد کودهای آلی و صادرات و واردات کاالهای مجاز و خدمات گمرکی و ترخيص کاال 
و هرگونه اقدامات الزم در این زمينه. »ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشــد«. با 
ثبت این مســتند تصميمات اصالح ماده اساســنامه )الحاق به موضوع فعاليت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری ارومیه


