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یکی از ش��بهاتی که در مقاطع مختلف و به  انحای گوناگون بارها طرح ش��ده درخصوص پرسمــــان
چرایی عدم ورود رهبری در حوزه های اجرایی اس��ت. این شبهه 
معم��والً زمانی که ناکارآمدی حوزه ه��ای اجرایی اوج می گیرد و 
موجب تش��دید نارضایتی افکار عمومی می شود، جدی تر شده و 
بیش��تر اذهان مردم را با خ��ود درگیر می کند. اکن��ون نیز و در 
زمانه ای مش��کالت مختل��ف اقتصادی بر گرده مردم س��نگینی 
می کن��د ای��ن ش��بهه ب��ه ش��کل های مختل��ف در گفت وگوها 
شنیده ش��ده و ی��ا در فض��ای مجازی دی��ده می ش��ود. در ادامه 

خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:
 1- شئون و مسئولیت های ولی فقیه چیست؟

 در س��اختار نظام جمهوری اس��المی نوعی تقسیم وظایف 
می��ان ارکان مختلف ش��کل گرفته ک��ه بر مبن��ای آن وظایف و 
مسئولیت های هر یک از مسئوالن و ارکان نظام تعیین شده است. 
بر این اس��اس مطابق اصل 5 قانون اساس��ی والیت مطلقه امر و 
امامت امت برعهده ولی فقیه بوده و دیگر مسئوالن کشور هرکدام 

وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند.
مطابق »اصل ش��صتم« قانون اساسی »اِعمال قوه مجریه جز 
در ام��وری که در این قانون مس��تقیماً بر عه��ده رهبری گذارده 
شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.« و نیز »اصل یک صد و 
سیزدهم« نیز تصریح می کند »پس از مقام رهبری رئیس جمهور 
عالی ترین مقام رس��می کش��ور است و مس��ئولیت اجرای قانون 
اساس��ی و ریاس��ت قوه مجریه را جز در اموری که مس��تقیماً به 
رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.« همچنین براساس »اصل 
پنجاه و هش��تم« این قانون »اِعم��ال قوه مقننه از طریق مجلس 
ش��ورای اس��المی اس��ت که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل 
می ش��ود و مصوبات آن پ��س از طی مراحلی ک��ه در اصول بعد 

می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابالغ می گردد.«
 همان گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای 
نهادی و متولیان خاص خود اس��ت که براس��اس روال مشخصی 
تعیی��ن می گردند. نکته جالب اینجاس��ت که اتفاقاً در س��اختار 
جمهوری اس��المی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده 

و عماًل متولیان اجرا و قانون گذاری مشخص می گردند.
در جمهوری اسالمی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کالن 
آن در بخ��ش حاکمیت��ی عمدتاً در همین دو ق��وه تمرکزیافته و 
سایر نهادها یا فاقد صالحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم 
در روندهای اقتصادی هس��تند. صالحی��ت حاکمیتی در اینجا به 
معن��ای مرجع قانونی صدور مجوزهای رس��می برای فعالیت های 
اقتصادی، سیاست گذاری و پایش فعالیت های اقتصادی در کشور، 
اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاه های گوناگون در بازار و... است.

این ها در حالی اس��ت ک��ه اصل 110 قانون اساس��ی به جز 
برخی عزل و نصب ها، »تعیین سیاس��ت های کلی نظام جمهوری 
اس��المی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نظارت بر حس��ن اجرای سیاس��ت های کلی نظام، حل اختالف و 
تنظی��م روابط قوای س��ه گانه و حل معضالت نظ��ام که از طرق 
عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام« 
را بر عهده رهبری گذارده اس��ت. بنابرای��ن حوزه های اجرایی و 
قانون گ��ذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مش��خصی غیر از 

رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
2- چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی کند؟

گاه پرس��یده می ش��ود مگر مطابق نظریه سیاسی امام)ره( و 
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، والیت فقیه از نوع مطلقه 
نیس��ت؟ پس چرا رهب��ری از این اختیارات خ��ود برای حل این 

مشکالت اقتصادی استفاده نمی کند؟
پاسخ این است که:

 اوالً- رهب��ری »اجازه« بهره گیری از اختیارات مطلقه در اداره 
کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً »امکان« این امر نیز 
در اختیار او باش��د. اجازه مطلقه بودن والیت متکی به نص اس��ت، 
اما امکان آن متکی به ش��رایط، ازجمله مهم ترین آن ها که آمادگی 
پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می دانیم که نظام جمهوری 
اسالمی ایران نظامی بر پایه مردم ساالری دینی است و مردم نظام 
را متعلق به خود می دانند. اگر براثر القائات دش��من ش��ائبه نقض 

مردم س��االری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست 
میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می بیند.

ثانیاً- حضرت امام خمین��ی)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العال��ی( در س��یره حکومت��ی خ��ود دو اص��ل را همواره 
مدنظر داش��ته اند : 1- دادن فرص��ت انتخاب گری به مردم برای 
مش��ارکت جویی بیش��تر در حاکمی��ت و نی��ز تجربه آم��وزی در 
انتخاب ه��ای مختل��ف که با تنفیذ مک��رر آرای مختلف مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. 2- استفاده حداقلی 
و صرفاً اضطراری از اختی��ارات والیت مطلقه و حکم حکومتی و 

عمدتاً به صورت مقطعی و با حدود معین.
این چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان 
مجلس درخصوص اختیار مجمع تش��خیص می نویسند: »انشااهلل 
تصمی��م دارم در تمام زمینه ها وضع ب��ه صورتی درآید که همه 
طب��ق قانون اساس��ی حرکت کنی��م. آنچه در ای��ن مهروموم ها 
انجام گرفته اس��ت در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و 
اس��الم اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و 
اس��الم بازگردد.« همین امر در سیره رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیز به کرات مشاهده می شود.
ثالثاً- مطلقه بودن والیت به معنای درهم ریختگی س��اختار 
و بی انضباطی در حکمرانی نیس��ت. در س��اختار قانون اساس��ی 
نیز مس��یرهایی جهت اِعم��ال این حق وج��ود دارد. همان گونه 
ک��ه نورخان ت��ر گرفته ش��د مطابق اص��ل 110 قانون اساس��ی 
»ح��ل معض��الت نظام ک��ه از طرق ع��ادی قابل حل نیس��ت،« 
برعهده رهبری اس��ت، البته قی��دی دارد و آن »از طریق مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام« اس��ت. این بدان معناس��ت که تمایل 
اولی��ه قانون گذار بر حل مش��کالت باخرد جمعی و با مش��ارکت 
کارگزاران نظام اس��ت. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام 
حکومتی امام و رهبر معظم انقالب اس��المی براساس درخواست 
خود مس��ئوالن قوا صادرش��ده اس��ت . چنانچه حضرت آیت اهلل 

خامنه ای در س��ال 1388 و در پاس��خ به نماین��دگان نامزدهای 
معت��رض به نتیجه انتخابات می فرمایند: »آقای خاتمی نیز وقتی 
سال 76 می خواس��تند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند 
پی��ش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این اس��ت که رهبری باید 
در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار 
مطلب خوبی اس��ت ولی ش��ما جناب آقای خاتمی کسی خواهی 
بود که در آینده بیش��ترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات 
فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکالت کشور خواهید 
داشت. در طول س��ال های ریاست جمهوری، ایش��ان بارها نامه 
می زدند که فالن مطلب را تنها ش��ما می توانید حل کنید و بنده 
می نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون 
اساسی نیست، مکتوب بنویس��ید که موضوع از طریق اختیارات 
فراتر از قانون اساس��ی رهبری حل ش��ود و ایش��ان بارها و بارها 
چنی��ن مطلب��ی را مکتوب کردند. ش��ما ببینید ای��ن اختیارات 
رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و 
یا تائید صالحیت کاندیدای ریاس��ت جمهوری و... تاکنون به نفع 
چه جریانی بیش��تر به کار گرفته شده است. در همین جمع اکثر 
دوس��تان در زم��ان تصدی خود بر پس��ت های مختلف در مواقع 
بحرانی کش��ور، همین درخواس��ت ها را به ص��ورت مکتوب برای 

استفاده از اختیارات رهبری داشته اند.«
بدین ترتیب روش��ن اس��ت که احکام حکومتی نیز عمدتاً به 

خواست مسئوالن قوا صادرشده است.
3- امکانات مدیریتی در اختیار ولی فقیه برای حل مشکالت 

اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوق��ی ورود یا عدم ورود ولی فقیه، امکانات 
م��ادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم اس��ت. در موضوع مورد 
مناقش��ه )حل مش��کالت اقتصادی( طبیعی اس��ت که با صدور 
ی��ک فرمان و یا حکم حکومتی مش��کل قابل حل نیس��ت. برای 
آنکه مش��خص ش��ود تا چه میزان امکان حل مش��کل اقتصادی 

در س��اختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت 
بودجه، امکانات و دستگاه های متولی اقتصاد نگاهی بیندازیم:

برآوردهای کارشناسی نش��ان می دهد مطابق قوانین بودجه 
س��االنه کش��ور، حدود 80 درص��د بودجه حاکمی��ت در اختیار 
قوه مجریه اس��ت و 20درصد باقیمان��ده در اختیار مجلس، قوه 
قضاییه، نیروهای مسلح و س��ایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته 
ب��ه رهبری اس��ت. همچنی��ن مطابق »اصل یک صد و بیس��ت و 
ششم« رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه وبودجه و امور اداری و 
استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می تواند اداره آن ها را 
به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص 
بودجه در اختیار رئیس جمهور است و اوست که تصمیم می گیرد 

از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.
حت��ی بخش های فراقوه ای همچون »صندوق توس��عه ملی« 
نیز عماًل دری��د مدیریت قوه مجریه ب��وده، چنانچه رهبر معظم 
انقالب اس��المی در دیدار اخیر ب��ا کارگزاران نظام می فرمایند: » 
همین که حاال آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از 
پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی ش��ود، این یعنی می رود 
داخل صندوق توس��عه ی ملّ��ی. این صندوق توس��عه ی ملّی در 
اختیار دولت است و هیچ چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود 
صندوق در اختیار دولت اس��ت، مسئولین صندوق را دولت نصب 
می کند، سیاس��ت های صندوق، برداشت از صندوق، همه چیزش 
دس��ت دولت اس��ت منتها در ی��ک مواردی چون یک برداش��ت 
غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می کند و فرصت اینکه بروند 
از مجلس اجازه بگیرند نیس��ت، می آیند س��راغ این حقیر، از این 
بن��ده مجّوز می گیرند برای اینکه این پول را مثاًل بردارند ]برای[ 

این کار، َوااّل این صندوق در اختیار دولت است.«
هرچند مطابق اصل 110 قانون اساس��ی تعیین سیاست های 
کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و یا اصل 44 باهدف ش��کوفایی و مقاوم سازی اقتصاد صادرشده، 

اما در مقام اجرا این روحیه و س��لیقه مدیران اجرایی است که به 
نتیجه نهایی رس��یدن یا نرسیدن سیاس��ت های کلی را مشخص 
می کند و می دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس جمهور 
و وزرا اس��ت. طبیعی اس��ت که بر هم زدن این نظام ساختاری به 
معنای نادیده انگاش��تن سازوکارهای متعارف مردم ساالری دینی 
است و ممکن اس��ت همین افرادی که امروز شبهه »چرایی عدم 
ورود رهبری به مس��ائل اقتصادی« را دارنده فردا شبهه »چرایی 

نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک« را طرح کنند.
عالوه بر ای��ن ورود مکرر رهبری به تدابی��ر اقتصادی ای که 
معموالً در قوه اجرایی اتخاذ می گردد، بهانه ای در دس��ت کسانی 
ایج��اد می کند که به دنبال این ادعا هس��تند ک��ه »نمی گذارند 

کارکنیم!«
4- رهبر انقالب برای اقتصاد و معیشت مردم چه می کنند؟

آنچه در اینجا به اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست 
که رهبری به حل مش��کالت مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و 
اقتص��ادی بی اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باش��ند. در میان 
مس��ئوالن عالی رتبه نظام، بیش��ترین تأکید بر حل این مشکالت 
را از زبان امام خامنه ای ش��نیده ایم. بارها معظم له مسئله اصلی 
کش��ور را »اقتصاد« دانسته و به بازگویی »گله مندی های مردم« 

در جمع مدیران اجرایی پرداخته اند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست گذاری بر همین 
مس��ئله اصلی بارها تأکید نمودند: چنانچه در ده سال گذشته در 
نام گذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد 
تعریف نمودند، سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و... 
را با هدف بسترس��ازی پیشرفت اقتصادی و گره گشایی معیشتی 
ابالغ ک��رده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مس��ائل 

تأکید نمودند.
در دیگر مسئولیت خود یعنی »نظارت« نیز بارها ضعف های 
نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوش��زد نموده اند و این نش��ان 
از اشراف فوق العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه های اجرایی 
اس��ت و از سویی ایش��ان چندین برابر این پیگیری ها در مرئی و 
منظر عمومی از دستگاه ها و مدیران را حتی به صورت بازخواست 

و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می دهند.
ع��الوه بر این ه��ا، معظم ل��ه از طریق نهادهای منتس��ب به 
ولی فقی��ه نیز در جه��ت کاه��ش آالم مردم حرک��ت می کنند. 
فعالیت ه��ای خدمت رس��انی نهادهایی چون بنیاد مس��تضعفان، 
س��تاد اجرای��ی فرم��ان حضرت ام��ام)ره(، ق��رارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیا)ص(، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم 
له در حل مش��کالت مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه ای 
این دستگاه ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل مقایسه 
نیس��ت و نمی توان انتظار داشت همه نارسایی ها و کم کاری های 

دیگران را جبران کنند.
در پای��ان ای��ن متن را با یکی از بیان��ات رهبر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار دانشجویان خاتمه می دهیم: »درواقع رهبری، 
یک مدیریت کالن ارزش��ی اس��ت. همین طور که اش��اره کردم، 
گاهی اوق��ات فش��ارها، مضیقه ه��ا و ضرورت ه��ا، مدیریت های 
گوناگ��ون را به بعضی از انعطاف ه��ای غیر الزم یا غیر جایز وادار 
می کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. 
این مس��ئولیِت بسیار سنگینی اس��ت. این مسئولیت، مسئولیت 
اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حاال بعضی ها دوست 
می دارن��د همین طور بگویند؛ ف��الن تصمیم ها بدون نظر رهبری 
گرفته نمی ش��ود. نه، این طور نیس��ت. مس��ئولین در بخش های 
مختلف، مس��ئولیت های مش��خصی دارند. در بخ��ش اقتصادی، 
در بخش سیاس��ی، در بخش دیپلماس��ی، نمایندگان مجلس در 
بخش های خودشان، مسئوالن قوه ی قضاییه در بخش خودشان، 
مس��ئولیت های مش��خصی دارن��د. در همه ی این ه��ا رهبری نه 
می توان��د دخالت کن��د، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر اس��ت 
دخال��ت کند؛ اصاًل امکان ندارد. خیل��ی از تصمیم های اقتصادی 
ممکن اس��ت گرفته ش��ود، رهبری قبول هم نداش��ته باشد، اما 
دخالت نمی کند؛ مس��ئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. 
بل��ه، آنجایی که اتخاذ یک سیاس��تی منتهی خواهد ش��د به کج 
ش��دن راه انقالب، رهبری مس��ئولیت پیدا می کند. در تصمیم و 
عمِل رهبری باید عقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع بینی 

در خدمت آرمان گرایی ها قرار بگیرد.«  برهان

پاسخ به یک شبهه رایج

چرارهبریبرایحلمشکالتاقتصادیورودنمیکند؟
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آگهى 
هيات محترم قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن با صدور سند بنام افراد ذيل 
موافقت نموده است ، لذا مراتب از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت 
به صدور سند معترض باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره 
ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح 

دعوى را اخذ و اراده نمايند.

م الف/5299
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 512 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه سه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به مســاحت 1100 مترمربع به شماره 512 فرعى از 167 اصلى قطعه 
45 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شــركت بنام بيمه البرز نسبت به 155 
سهم مشاع از 200 سهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و واليا نعمان  
نسبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم و كوروش نعمان 
نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششــدانگ ثبت كه سند مالكيت 
بيمه البرز به شماره 810703 ب 95 صادر شده است. كه برابر درخواست 
وارده شــماره 3/158867 مورخه 96/12/13 شركت البرز خواستار افراز 
حصه مشــاعى خود را نمــوده اند و طبق گواهى نماينده محترم صدور ســند 
معارض به نظر نرســيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 3/163024 مورخه 
96/12/22 رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج و مطابق 
نامه شــماره 3/167337 مورخه 1397/1/20 موضوع افراز پالك فوق به 

اطالع شــهردارى كرج رسانيده شــد و بموجب نامه شــماره 67/3/20884 
مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى شهردارى كرج با افراز پالك 
مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرسازى مخالفت نموده و پالك فوق را غير 

قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شــركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خوانــدگان: دوشــيزه فوندا و واليــا و آقايان داويد و كــوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضــاء خواهــان                          امضــاء نماينــده                      امضــاء نقشــه 

بردار
تصميم مسئول واحد ثبتى:

بــا مطالعه پرونده ثبتى 167/512 و گــزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشــر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى ابالغ 
گردد تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش امالك مشاع 
از تاريــخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملك مراجعه و 

اعتراض نمايند. م الف/97/11016
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 183 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه سه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به مســاحت 1500 مترمربع به شماره 183 فرعى از 167 اصلى قطعه 
600 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 155 
سهم مشاع از 200 سهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و واليا نعمان  
نسبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم و كوروش نعمان 
نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششــدانگ ثبت كه سند مالكيت 
بيمه البرز به شماره 808635 ب 95 صادر شده است. كه برابر درخواست 
وارده شــماره 3/158867 مورخه 96/12/13 شركت البرز خواستار افراز 
حصه مشــاعى خود را نمــوده اند و طبق گواهى نماينده محترم صدور ســند 
معارض به نظر نرســيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 3/163024 مورخه 
96/12/22 رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج و مطابق 
نامه شــماره 3/167873 مورخه 1397/1/21 موضوع افراز پالك فوق به 
اطالع شــهردارى كرج رسانيده شــد و بموجب نامه شــماره 67/3/20884 
مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى شهردارى كرج با افراز پالك 
مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرسازى مخالفت نموده و پالك فوق را غير 

قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شــركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خوانــدگان: دوشــيزه فوندا و واليــا و آقايان داويد و كــوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضــاء خواهــان                          امضــاء نماينــده                      امضــاء نقشــه 

بردار
تصميم مسئول واحد ثبتى:

بــا مطالعه پرونده ثبتى 167/183 و گــزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشــر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى ابالغ 
گردد تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش امالك مشاع 
از تاريــخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملك مراجعه و 

اعتراض نمايند. م الف/97/11015
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 505 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه سه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به مســاحت 1500 مترمربع به شماره 505 فرعى از 167 اصلى قطعه 
35 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شــركت بنام بيمه البرز نسبت به 155 
سهم مشاع از 200 سهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و واليا نعمان  
نسبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم و كوروش نعمان 
نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششــدانگ ثبت كه سند مالكيت 
بيمه البرز به شماره 455646 الف 96 صادر شده است. كه برابر درخواست 
وارده شــماره 3/158867 مورخه 96/12/13 شركت البرز خواستار افراز 
حصه مشــاعى خود را نمــوده اند و طبق گواهى نماينده محترم صدور ســند 
معارض به نظر نرســيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 3/163024 مورخه 
96/12/22 رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج و مطابق 
نامه شــماره 3/167893 مورخه 1397/1/21 موضوع افراز پالك فوق به 
اطالع شــهردارى كرج رسانيده شــد و بموجب نامه شــماره 67/3/20884 
مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى شهردارى كرج با افراز پالك 
مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرسازى مخالفت نموده و پالك فوق را غير 

قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شــركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خوانــدگان: دوشــيزه فوندا و واليــا و آقايان داويد و كــوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضــاء خواهــان                          امضــاء نماينــده                      امضــاء نقشــه 

بردار

تصميم مسئول واحد ثبتى:
بــا مطالعه پرونده ثبتى 167/505 و گــزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشــر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى ابالغ 
گردد تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش امالك مشاع 
از تاريــخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملك مراجعه و 

اعتراض نمايند. م الف/97/11014
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت حســن بلوچ فرزند پير محمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709985457100137 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عبدالعزيز بلوچ در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن شــخص منحصر اســت به 1- رقيه تخش همسر متوفى 2- شاهاتون بلوچ مادر متوفى 3- حسن 
بلوچ پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يــك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/81
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ اجرائيه سند رهنى
بدين وسيله به آقاى محمد سياح بازخانه فرزند امامقلى به شماره شناسنامه 23419 به نشانى 
بجنورد خ 17 شهريور شمالى كوچه خوران پالك 32 – ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه مركزى 
بجنورد به اســتناد سند رهنى به شماره 1992-1384/07/13  دفترخانه دو بجنورد جهت وصول 
مبلــغ 731/052/000 ريال تا تاريخ 1389/05/15 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ 
مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالســه 8904007141000108 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1389/05/24 
مامور مربوطه ، آدرس شما به شرح متن سند شناسائى نگرديده است ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار به 
شرح وارده به شماره 139705007141004387-1397/04/06 مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد، مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد.
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد رحيم واضحى فرزند على
خواهان آقاى محمد حسين كشاورزيان دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته فك پالك 
و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982310400142 (970171) 
شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 
11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان – سميرا شمس الدين

آگهى 
خواهان ماه بيگم اســدى فرزند ســلطانعلى به شرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 
970250 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آرش 
مالك پور در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- 
ماه بيگم اسدى فرزند سلطانعلى به ش ش 84 متولد 1315مادر متوفى 2- فريبا ابوالحسنى فرزند 
قربانعلى به  ش ش 639 متولد 1360زوجه متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضــى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد 
او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. 
 رئيس شعبه  5 شوراى حل اختالف شهرستان شهركرد- رحمان آماده

انتقالينوع ملکپالکمساحتنام و نام خانوادگي کالسه

سهم مجهولزمين محصور ۷۵ اصلي۱۱۹/۸۸فريده شيخي۱۳۵

حسين امنيان و فاطمه عظيمي ۱۵۲
شهرداري کيالنزمين و بنا۲۶۴/۴۷۷۵/۴۷۱زاويه کرد

سهم مجهولزمين و بنا۷۴ اصلي۳۴۹/۸۵رضا سيف اشرفي۲۱۵

محمد قمريزمين و بنا۳۱۱/۸۳۷۵/۶۲۴شمسي بولوردي۲۲۴

امير شيرمحمد کريميزمين محصور ۶۶۷/۵۴۷۵/۱۶۲۰حجت اله شير محمد کريمي۲۱۶

محمد اکبر اشرفيزمين محصور ۱۴۸۹/۲۲۷۵/۳۴وحيد کاظمي۲۲۵

مال فضلعليزمين محصور ۱۲۹/۲۵۷۵/۲۸۷محمد اکبر اشرفي۲۲۹

ميرزا محمدزمين و بنا۱۰۴۶/۴۶۷۵/۶۹۹مهرداد طاهر کاظمي۲۲۲

نصراله مطلبيزمين محصور ۵۲/۰۱۷۲/۲۴۹وحيد کاظمي۲۲۳

سهم امير شير محمد کريميزمين و بنا۱۱۶۷/۲۵۷۵/۱۶۲۳حجت اله شير محمد کريمي۲۲۵

يداله خانزاديزمين محصور ۷۳۶/۵۶۷۵/۲۳۷محمد هادي خانزادي۲۱۱

بهزاد قصابيزمين محصور ۷۷۶/۳۲۷۵/۱۰۲مريم کمالي نژاد ۲۲۶

فاطمه غالم جمشيديزمين محصور ۷۹۰۷۵/۲۱۳محمد جواد احمدي کلخوران۱۹۵

ميرزا محمد زمين محصور ۲۵۱/۵۹۷۵/۶۹۹ندا نظري۲۲۸

جالل حاجي اشرفيزمين و بنا۲۵۱/۰۹۷۴/۱۳۰مهدي حسن فاميلي۱۹۶

کبري خانزاديزمين و بنا۲۱۳/۹۷۵/۲۳۹حسن خاشعي۲۲۷

 مطابق قوانین بودجه ساالنه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضاییه،
 نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس جمهور است

و اوست که تصمیم می گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد


