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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مرتضى كشــورى به شناســنامه ملى 0073148652 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/479 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان جالل كشورى شناسنامه شماره 26 در تاريخ 1397/03/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- مرتضى كشورى فرزند جالل به ش ملى 0073148652 
صادره از تهران پســر متوفى 2- منيژه عســگرى فرزند على اكبر به ش ملى 0439093740 صادره از 
دماوند همسر متوفى 3- مصطفى كشورى فرزند جالل به ش ملى 0075282305 صادره از تهران پسر 
متوفى 4- هادى كشــورى فرزند جالل به ش ملى 0081957815 صادره ازتهران پسر متوفى 5- حامد 
كشــورى فرزند جالل بــه ش ملى 0011696117 صادره از تهران پســر متوفى والغيــر ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5621
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغچه بمساحت 505 مترمربع بشماره 4033 فرعى از 56 اصلى 
واقع در مشــاء كه ذيل ثبت و صفحه 592 دفتر جلد 374 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 045493 
بنام انجمن سلطانى بايكى صادر و تسليم گرديده است. سپس هوشنگ دلى قندى طبق قيم نامه شماره 
9209982707000127-1393/10/10 از سوى مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء 
شــهود در ذيل آن بشــماره 14511-1397/6/26 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رسيده مدعى است كه 
سند مالكيت آن بعلت قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق 
را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. 
از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند 
معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5620
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت على روحانى نژاد فرزند برات به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430500620 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان قزى ناوســه در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1396/11/9 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- نازلى روحانى نژاد فرزند برات به ش ش 41 فرزند متوفى 
2- خانــم بــى بى روح فرزند برات به ش ش 29 فرزند متوفى 3- گلــزاده روح فرزند برات به ش ش 2 
فرزند متوفى 4- على روحانى نژاد فرزند برات به ش ش 90 فرزند متوفى 5- بندر روح فرزند برات به 
ش ش 42 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى على اصغر چروى داراى شناســنامه شــماره 1099 به شرح دادخواست به كالسه 
7/97/563 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر 
چــروى به شناســنامه 323 در تاريخ 1394/12/18  در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-فاطمه چروى ش ش 539 متولد 1336/2/2 فرزند سبزوار 
2-مريم چروى ش ش 566 متولد 1337/10/1 فرزند خوشاب سبزوار 3-شهربانو چروى ش ش720 
متولد 1346/1/1 فرزند خوشــاب ســبزوار 4-داوود چــروى ش ش 763 متولــد 1349/6/1 فرزند 
ســبزوار 5-على اصغر چروى  ش ش1099 متولد1353/5/9 فرزند خوشــاب ســبزوار 6-محمد چروى 
ش ش 1154 متولد 1356/4/1 فرزند ســبزوار-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.(م الف 97/100/508)
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامــه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011003004-1397/06/26 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حــوزه ثبت ملك 
ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى خســروى به شــماره شناسنامه 479 كدملى 
0791733335 صادره سبزوار  فرزند محمد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 108,15مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1500 فرعــى از يك اصلى واقع در اراضى عميدابــاد بخش 12 حوزه ثبت ملك 
سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقاى قدرت اله نظامى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/483)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/02 
على آب باريكى– رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139760306011003013-1397/06/26 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمدرضا فرخى مقدم به شــماره شناســنامه 1078 كدملى 0790680289 
صادره سبزوار فرزند على اصغر در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 104,63 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره باقيمانده15 فرعى از شش اصلى واقع در اراضى كلوت بخش سه حوزه ثبت ملك سبزوار از محل مالكيت 
مالك رســمى مشــاعى آقاى رجبعلى رفعت پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.(م 

الف 97/100/493)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/07/17

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/02 
على آب باريكى– رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومــى اگهى ميگردد.  قريه 
نمكايه الهيجان  ســنگ اصلى 19  بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 4309 مفروز از 6 باقيمانده 
ســيد حسين جعفرى فرزند ســيد عبداله ش ش 277 و كدملى 2529653534 صادره از استهبان ششدانگ 
يكبابخانه و محوطه بمســاحت 171/15 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى و اداره كل 
اموال و دارائى هاى شرق گيالن به استناد راى 139760318005001688 مورخه 1397/6/26 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان 
سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه 
تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت 
اقدام خواهد شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ نوبت 

انتشار نوبت اول: 97/7/17  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/2  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 963337 له محســن محمدى كردخيلى عليه ســيدخليل و ســيد كمال جملگى 
موســوى جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلــق به محكوم عليه توقيف و به 
مبلغ 75,400,000 ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز يكشــنبه 97/7/29 از ســاعت 9 الى 10 ازطريق مزايده 
حضورى در محل دفتر شعبه اجراى احكام مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و 
به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از 
برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى 
وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مال تعرفه شده عبارت است از :1-يخچال 
سوپر Kino عرض 90  داراى دو درب شيشه اى باال و پايين مستعمل به مبلغ 9,000,000 ريال 2-يخچال سوپر 
قديمى نارنجى 4 درب شيشه اى فاقد مشخصات با قدمت كاركرد بيش از 7 سال به ارزش 14,000,000 ريال 
3-يخچال نوشــابه  UGur يك دستگاه با عرض 70 سانتيمتر مســتعمل به ارزش 7,000,000 ريال 4-يخچال 
نوشــابه Kino تك درب يك دســتگاه به عرض 7 ســانتى متر مســتعمل به ارزش7,000,000 ريال5-يخچال 
 RAAD مخصوص لبنيات 3 درب ايستاده كامال مستعمل به ارزش 14,000,000 ريال 6-ترازو ديجيتال مارك
آزمون(راد آزمون) 30 كيلويى مستعمل 1,400,000 ريال7-كولر اسپليت 30هزارمستعمل با كاركرد كمتر از 
يك سال يك دستگاه 2,300,000 ريال. كل اقالم فوق الذكر به ميزان 75,400,000 ريال  ارزيابى گرديده و به 

ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد..م/الف
مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى- اكبرى

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970062 له سيروس الهيار عليه شركت آراد ترابر داير بر رفع مزاحمت اموال به شرح 
ذيل طبق بند ب ماده 45 قانون اجراى احكام مدنى با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى 
به فروش مى رسد.مال مورد مزايده:1-آهن آالت به جاى مانده از اجراى حكم شامل پروفيل هاى از جنس فوالد 
با مقاطع و سايزهاى مختلف2-پروفيل با مقطع دايره (لوله)در قطرهاى 110-170-300 ميلى متر3-پروفيل 
با مقطع مربع (قوطى) در ابعاد 40×30×40×20×30 ، 20 ميلى متر4-پرويل با مقطع U شكل با ارتفاع 200 
ميلى متر 5-ورق هاى آجدار به ضخامت 3 ميلى متر6-پليتهاى فوالدى به ضخامت 16 ميلى متر جهت اتصاالت.

باتوجه به مقاطع به كاررفته در پل هوايى و با درنظر گرفتن هزينه هاى ناشى از برشكارى و خرد كردن و حمل آن 
و نيز ساير عوامل موثر در قيمت هر كيلوگرم آهن ضايعاتى به مبلغ 20000 ريال ارزيابى مى گردد. اين مبلغ 
در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشنهاد نمايند برنده 
مزايده شــناخته شــده و مى بايست ده درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
مزايــده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شد.متقاضيان مى توانندبا هماهنگى دادگاه از ملك تعرفه شده بازديد نمايند.زمان 

مزايده:شنبه 97/7/28 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
اجراى احكام مدنى بخش نشتا

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على مصطفى نورى و صغرى ملك قاسمى
خواهــان لحيا فام دادخواســتى به طرفيت خوانده صغرى ملك قاســمى و علــى مصطفى نورى به 
خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200615  شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/9/12 ساعت 10 تعيين گرديد . حسب 
دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرهاد فيروزگر ف فريدون
خواهان محمدمهدى حســينى لرگانى دادخواســتى به طرفيت خوانده فرهاد فيروزگر ف فريدون 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200252  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/8/21 ســاعت 8:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده 970071 اجراى احكام مدنى محكوم عليها نيما سمســكنده اى و مرتضى سمســكنده 
اى پرداخت 35000000 ريال اصل خواســته و 545000 هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 95/4/6 در حق محكوم له حســن فخار زرينــى و 1750000 ريال هزينه اجرايى دولت محكوم 
گرديده است محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننمود و با معرفى تعداد 700 عدد 
صفحه سنگ ساب واقع در بادله جنب پمپ بنزين كارگاه در و پنجره سازى مالدار توليد داخلى است از 
مارك Cactus سرى 328 سوپر جى اس به ابعاد 22×5,6 × 180 ميلى متر(قطر سوراخ-ضخامت-قطر 
بيرونى) مخصوص ســايش آهن و فوالد مدل 27A30TBF80 وحداكثر دور مجاز دســتگاه سن با اين 
صفحه 8500 دور در دقيقه مى باشد و در واقع سنگ ساب مى باشد اين مارك در بازار بسياركم بوده 
قيمت انواع و اقسام صفحه سنگ هاى ساب موجود در بازار محصوالت داخلى-چينى-غربى-تركيه اى 
و كيفيــت آن ها مورد تفحص قرار گرفت باتوجه به بررســى ها و با رعايت جميع جهات و مالحظات الزم 
و كيفيــت اين صفحه ســنگ ها قيمت پايه براى هر صفحه مبلــغ 90000 ريال و براى 700 عدد مبلغ 
63000000 ريال اعالم مى گردد.جلسه مزايده در تاريخ 97/8/6 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 
صبح در احكام مدنى داگســترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند 
پنــج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احــكام مياندرود مراجعه نمايند . 
مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد 
از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد 
شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى 
پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم زينب محسنى مسكوپايى دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت عموم ملت ايران 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به الســه 8/970360 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز ســه شــنبه 97/8/22 ساعت 9:30 در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:2/95/155 دادنامــه:452-95/9/30 خواهان:بانك انصار با وكالت ايرج ميرزايى گل 
نشينى خواندگان:1-مهدى محمدپور هوالرى2-سمانه فتحى-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص 
دعوى بانك انصار با وكالت ايرج ميرزايى به طرفيت 1-مهدى محمدپور 2-ســمانه فتحى به خواســته 
مطالبه صد و ده ميليون ريال با احتســاب خسارات قانونى باتوجه به داليل ارائه شده از سوى خواهان 
از جمله تصوير چك شماره 452542-95/3/3 و گواهينامه عدم پرداخت و نظر به اين كه  خواندگان 
على رغم ابالغ وقت دادرسى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيبى يا دفاعى نسبت به دعوى 
خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده و اســناد و مدارك و مســتندات  وى به عمل نياورده و اسناد 
و مدارك و مســتندات خواهــان مصون از تعرض و تكذيب مانده و وجود چــك در يد دارنده آن ظاهر 
بر اســتحقاق وى و اشــتغال ذمه خواندگان مى باشد و خوانده دليل يا بينه اى در پرداخت وجوه چك و 
برائت ذمه ارائه ننموده اند لذا دعوى خواان باتوجه به مطالب معنونه وارد و اشتغال ذمه خونده ثابت 
تشــخيص  با اســتنادبه مواد 198-519-522 ق آ د م  مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و 
استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت هفتادوپنج ميليون يال اصل خواسته هم چنين پرداخت دوميليون و 
ششــصدونودهزارريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك تا اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد 
محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

سارى است.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:2/95/134 دادنامه:424-95/9/15 خواهان:بانك انصار با وكالت ايرج ميرزايى گل نشــينى 
خواندگان:1-شهربانوخانى ورسنى2-ساره مدانلو-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعوى بانك انصار با 
وكالت ايرج ميرزايى به طرفيت 1-شهربانو خانى ورسنى 2-ساره مدانلو به خواسته مطالبه مبلغ هفده ميليون و 
پانصدهزارريال به انضمام خسارات وارده قانون از جمله هزينه دادرسى و حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه به 
استناد هفت فقره سفته به شماره هاى 413619-413625 نظر به محتويات پرونده و نظر به اين كه وجود سند 
ابرازى در يد خواهان هرچند واخواست نشده و داراى اعتبار اسناد تجارى نمى باشد داللت بر استحقاق در مطالبه 
وجه ســند مذكور دارد و با ضمانت خوانده رديف دوم ذمه مديون(خوانده رديف اول)برى وذمه ضامن(خوانده 
رديف دوم)مشغول مى گردد و خوانده رديف دوم با وصف ابالغ اخطاريه ايرادى تكذيب نسبت به سند به عمل 
نياورده و سند مذكور مصون از هرگونه ايرادى باقى مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده و امضاى اسناد 
بر ضرر صاحب امضا دليل  محسوب مى گردد و خوانده مذكور دليلى دال بر پرداخت وجه سفته و برائت ذمه خود 
ارائه ننموده لهذا شورا با عنايت به مطالب معنونه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص با احراز مديونيت 
و استصحاب بقاى دين با استنادبه مواد 198-519-522 ق آ د م وماده 698 ق مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
رديف دوم به پرداخت هفده ميليون و پانصدهزارريال بابت اصل خواســته و دويســت و هفتادودو هزارريال 
هزينه دادرسى هم چنين حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
لغايت زمان اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى نمايد محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه ســپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظرخاهى در دادگاه عمومى سارى است و در خصوص 
خوانــده رديــف اول نظر به اين كه با ضمانت خوانده رديف دوم خوانــده رديف اول برى و به ذمه ضامن منتقل 
گرديده و راجع به خواسته  خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد نظر به اين كه يكى از 
شرايط تعلق خسارت تاخير تاديه مطالبه دين از سوى داين مى باشد و خواهان با تقديم دادخوست آن را مطالبه 
نموده و قبل از آن مطالبه نكرده به لحاظ فقدان ادله اثباتى با استناد به مواد 197 و 522 ق آ د م حكم به بطالن 
دعوى صادر مى گردد.رأى صادره حضورى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 

عمومى سارى است.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:9609982073200156 دادنامــه:9709972073200455 خواهان:بانك قرض الحســنه 
مهــر ايــران با وكالت فاطمه مقيمى ف محمدرضا و محمد بخشــنده ف رشــيد خواندگان:1-على برگســتوان ف 
ســيف اله2-ســيده محرم رمضانى ف ميررمضان3-ابراهيم پــوررزاق ركنى ف على ((رأى قاضى شــوراى حل 
اختالف)):درخصوص دعوى خواهان بانك قرض الحســنه مهر ايران با وكالت فاطمه مقيمى و محمد بخشــنده به 
طرفيت خواندگان1-ابراهيم پوررزاق ركنى2-سيده محترم رمضانى3-على برگستوان به خواسته محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت صدوپنجاه ميليون ريال با احتســاب خســارات دادرســى و تاخير تاديه باتوجه به  
داليل ارائه شده از سوى خواهان از جمله تصوير قرارداد و آگهى تاسيس و پاسخ استعالم بانك و نظر به اين كه 
خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نسبت به دعوى 
خواهان و مستندات وى به عمل نياورده و اسناد و مدارك و مستندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده 
لذا دعوى خواهان با توجه به معنونه به ميزان نودودوميليون ريال وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص 
با اســتناد به  مواد 198-519-522 ق آ د م  مصوب 1379 حكم به محكوميت تضامنى خوادگان به پرداخت 
نود ودو ميليون ريال اصل خواسته هم چنين هزينه دادرسى براساس مبلغ محكوميت و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط 
بانك مركزى اعالم مى گردد و محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراين مرجع و راجع به مابقى مبلغ به لحاظ فقدان ادله اثباتى با استناد به ماده 
197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى صادر مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سارى است.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانــم شــهربانو ميراب ف اصغر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970253 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ابراهيم اباذرى ف ابوالقاسم ش 
ش 2128 صادره ســار در تاريخ 97/2/11 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :شهربانو ميراب ســوركى ف اصغر ش ش 4347 صادره سارى-همسر متوفى والغير، 
اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/111
مدير شعبه دوم شوراى حل اختالف مياندورود-طالبى دارابى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961800 ارجاعى شورا له اميرعباس عسكرى عليه جواد صدبق زاده مبنى بر 
مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص ثالث(مرحوم جليل صديق زاده) و سهم االرث احتمالى محكوم عليه با پالك 
ثبتى 19730 فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت بابلسر واقع در بابلسر بلوار طالقانى معروف به نخست وزيرى 
ضلع جنوبى ابتداى مجتمع آموزشــى و رفاهى بانك كشــاورزى مجتمع آپارتمانى مرواريد 2توقيف گرديد . ملك 
تعرفه شــده به پالك ثبتى 19730 فرعى از يك اصلى مفروز و مجزى شــده از 15594 و 15593 فرعى از يك 
اصلى بخش 12 ثبت بابلسر شامل شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 147/46 مترمربع واقع در طبقه 
هفتم غربى داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشد.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد 
قرار گرفته و ارزش شش دانگ واحد آپارتمانى فوق مجموعا به مبلغ 4,423,800,000 ريال قيمت پايه ارزيابى 
گرديد كه سهم االرث احد از وارث(محكوم عليه پرونده فوق جواد صديق زاده) به مبلغ 1,105,950,000 ريال 
برآورد شده و در تاريخ 97/8/15 روز سه شنبه ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى 
احكام مدنى بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند 
برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف 

يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

مهدی سعیدی

وهشگر کارشناس و پژ

ماه های  الته��اب  پ��ر  ح��وادث  ابتدای��ی ش��کل گیری انق��اب بسيـــجيها
اسامی، ضرورت بس��یج همگانی ملت برای دفاع از 
امنیت کش��ور در برابر ناآرامی های ایجاد شده توسط 
دش��منان انق��اب را ایجاد کرده ب��ود. در این میان، 
ماجرای تس��خیر النه ی جاسوسی توسط دانشجویان 
پیرو خط امام و آش��کار شدن تبدیل این سفارتخانه 
ب��ه پایگاهی ب��رای جاسوس��ی و توطئه افکنی برضد 
نظام جمهوری اسامی، انقاب اسامی را در شرایط 

ویژه ی »رویارویی مستقیم با آمریکا« قرار داد. 
تهدید آمریکایی ها برای حمله ی نظامی به قصد 
آزادی جاسوس��ان، دغدغه ای بود که ضرورت وجود 
نیروی منس��جم، آم��وزش دیده، نظام��ی، انقابی و 
مردمی ب��رای دفاع همه جانبه از انقاب اس��امی را 
بیش از گذشته، فراهم آورد. در چنین شرایطی بسیج 
مس��تضعفین به فرمان حضرت امام خمینی)ره(، در 
5 آذر 1358 ص��ادر گردید. حض��رت امام در همان 
ایام در دیدار با جمعی از پاسداران، درباره ی ضرورت 
دف��اع از کش��ور فرمودن��د: »مملکت اس��امی باید 
همه اش نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد ... 
یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری 
ب��ا 20 میلیون جوان ک��ه دارد 20 میلیون تفنگ دار 
داش��ته باشد. 20 میلیون ارتش داش��ته باشد و این 

یک هم چه مملکتی آسیب بردار نیست.«
 از آن روز تاکنون بس��یج در عرصه های مختلف 
حضوری موفقیت آمیز داش��ته است که بی شک هیچ 
مجموعه ی دیگری نمی توانس��ت جایگزین آن گردد. 
رهبر معظم انقاب اس��امی در دی��دار با فرماندهان 
گردان های عاش��ورای بسیج سراسر کشور این دوران 
باشکوه حضور بس��یج در صحنه ی دفاع از انقاب را 
چنین توصیف می کنند: »ای��ن نیروهای مردمی که 
اگر نبودند - این بس��یج اگر نبود، این نیروی عظیم 
حزب اهلل اگر نبود - در جنگ هم شکست می خوردیم؛ 
در مقابل دش��منان گوناگون هم در این چند س��ال 
شکس��ت می خوردیم و آسیب پذیر بودیم. کارخانه ی 
م��ا را می خواس��تند به تعطیل��ی بکش��انند؛ نیروی 
حزب الله��ی از داخل کارخانه می زد به سینه ش��ان. 
مزرعه ی م��ا را در اوایل انقاب می خواس��تند آتش 
بزنن��د؛ نیروی حزب اللهی از همان وس��ط بیابان ها و 
روس��تاها و مزارع، می زد توی دهانشان. خیابان ها را 
می خواس��تند به اغتشاش بکشند؛ نیروی حزب اللهی 
می آمد سینه سپر می کرد و در مقابلشان می ایستاد. 
جن��گ هم که معلوم اس��ت! این، آن نی��روی اصلی 

کشور است. نظام اسامی متکی به این نیروست.« 
پایان 8 س��ال دفاع مقدس و مقاومت همه جانبه 
ملت در برابر متجاوزین، سرآغاز فصلی نو پیش روی 
انقاب اس��امی بود: »دوران بازسازی و سازندگی«! 
در ای��ن میان برخی زمزمه ها به گوش می رس��ید که 
با پایان یافتن ش��رایط جنگی کش��ور و فرا رس��یدن 
دوران صلح و آرامش، زمان آن فرا رس��یده است که 
برخی نهادهای انقابی - از جمله مجموعه ی بس��یج 
مس��تضعفین - نیز به پایان کار خود نزدیکی شوند و 
انحال خود را اع��ام نمایند. به عبارتی دیگر، پایان 
جن��گ تحمیلی ب��ه معنای پایان عمر بس��یج تعبیر 
گردید. این نداهای ش��وم از س��ه خاستگاه متفاوت، 

مطرح و شنیده می شد:
 1-دش��منان انقاب اس��امی و در رأس آن ها 
آمریکا که بیش ترین ضربه را از بس��یج و بس��یجیان 
خورده بودند، به وسیله ی جنگ تبلیغاتی و رسانه ای 

خود این خط را دنبال می کردند.

2- خاس��تگاه دوم این ادعا نزد کس��انی بود که 
در ط��ول ده��ه ی اول انق��اب به طور مس��تقیم در 
صحنه ه��ای پر خطر انقاب حضور نداش��تند و تنها 
از دور نظاره گ��ر ح��وادث بودن��د. عافیت طلبانی که 
مشکات و س��ختی ها را از نزدیک لمس نکرده و در 
یک همسویی با بیگانگان، متأثر از القائات آنان همان 

سخنان را تکرار می کردند.
3-گروه س��وم نی��ز برخی جریان های سیاس��ی 
بودند که به نهادهای انقابی از جمله بسیج به عنوان 
مانع��ی پیش روی اغراض و اهداف سیاس��ی خویش 
در بهره گیری بیش تر از قدرت می نگریستند و بدین 
جهت طرح بازنشستگی بسیج را مطرح می ساختند.

در ای��ن بین رهبر انقاب ب��ه عنوان ایدئولوگ و 
مفس��ر بزرگ انقاب اس��امی، چنین ابراز می دارند: 
»من در جواب آن س��ؤال آغازین که جایگاه بس��یج 
در کش��ور ما بعد از دوران جنگ کجاست؟ می گویم 
ک��ه بس��یج باید ب��ا هم��ان روحیه و ش��ور و قدرت 
دوران جنگ باقی بمان��د و جوانان آموزش ببینند و 

سازماندهی شوند و آمادگی و حضور پیدا کنند.«
معظم ل��ه در نقد دیدگاه س��ه جریان یاد ش��ده، 
می فرمایند: »خیلی ها می خواستند بعد از تمام شدن 
جنگ، چنین وانمود کنند که بس��یج تمام شد. این، 
یک تلقین ش��یطانی بود که شاید دست های دشمن 
ه��م در آن بی تأثیر نبود. اما م��ن عرض می کنم که 
بس��یج تمام شدنی نیس��ت. بس��یج باید روز به  روز 
توس��عه پیدا کند و قوی ش��ود. روحیه ی بسیجی و 
معرفت بسیجی باید فراگیر شود، تا این کشور بتواند 
ب��ار س��نگینی را که ب��ر دوش دارد - ک��ه همان بار 
هدایت الهی و س��عادت انسان هاست - به سر منزل 

برساند. لذا، بسیج، تمام شدنی نیست.«
ایش��ان در جایی دیگر تأکی��د فرمودند: »بعضی 
تص��ور کردند که با پای��ان جنگ، بس��یج هم پایان 
خواه��د گرف��ت. بعضی ه��م صاح اندیش��ی کردند 
که ب��ا پایان دوران جنگ، دیگر احتیاجی به بس��یج 
نیس��ت! فکرهایی که از نور بصیرت معنوی برخوردار 
نیس��ت، بهتر از این محصولی نمی دهد. بس��یج، آن 
روز از مرزه��ای نظامی جغرافیایی کش��ور دفاع کرد 
و در میدان رزم توانس��ت خود را نشان دهد؛ اما مگر 
مرزهای دفاعی انقاب فق��ط به مرزهای جغرافیایی 

منحصر می شود؟«
مواضع حکیمانه ی رهبر معظم انقاب اس��امی 
پایانی بود بر جنگ روانی که بر ضد تش��کل بس��یج 

آغاز گردیده بود و تداوم داشت. اما در سطحی مهم تر 
آن چه در گفتار و عمل هم چنان به چالش کش��یده 
می ش��ود، تفکر و سبک زندگی بسیجی است. نگرش 
بسیجی همزاد انقاب اسامی است و به واقع سبک 
و نوعی از زندگی اس��ت که انقاب اسامی مبتنی بر 
آموزه های اس��امی و قرآنی برای انسان قرن بیستم 
ارایه کرده است. این سبک زندگی در دوران 8 سال 
دفاع مق��دس به اوج خود رس��ید و مدینه ی فاضله ی 
انقاب اس��امی در اردوگاه های بسیجیان در میدان 
نبرد با دش��من عینیت یافت. جامعه ی آرمانی که در 
آن همه فضایل انس��انی تجلی یافته بود و حکایت از 

عینی بودن و دست یافتنی بودن آنان داشت.
باز تعریف هویت بس��یج و بسیجی، تعمق و تدبر 
در فه��م آن، یک��ی از ضروری تری��ن نیازها و وظایف 
امروز نس��ل امروز بس��یج در آس��تانه ی آغاز دهه ی 
چهارم انقاب اس��امی اس��ت که بدون توجه به آن 
بس��یج در معرض تهدید خطره��ا و آفات جدی قرار 

خواهد گرفت.
 

بسیجی کیست؟
باز تعریف هویت بس��یج و بسیجی، تعمق و تدبر 
در فه��م آن، یک��ی از ضروری تری��ن نیازها و وظایف 
امروز نس��ل امروز بس��یج در آس��تانه ی آغاز دهه ی 
چهارم انقاب اس��امی اس��ت که بدون توجه به آن 
بس��یج در معرض تهدید خطره��ا و آفات جدی قرار 
خواهد گرفت. بی ش��ک از آنجا که بسیج فرزند عزیز 
و صال��ح رهبر کبی��ر انقاب اس��امی، حضرت امام 
خمینی)ره( و ش��اگرد خلف ایش��ان حضرت آیت اهلل 
خامنه ای اس��ت، برای رس��یدن به شناختی حقیقی 
از معن��ای بس��یجی، مؤلفه ها و ش��اخصه های هویت 
بس��یجی، باید به س��راغ آرا و نظرات ایش��ان رفت و 

کام این دو بزرگوار را مرور نمود.
 بسیجی، یعنی:

 1- دِل با ایمان؛
 2- مغِز متفکر؛

 3- دارای آمادگ��ی برای تمامی میدان هایی که 
وظیفه ای انسان را به آن میدان ها فرا می خواند.

این معنای بسیجی است.
الف( ماهیت و مشخصات بسیج:

1- احساس آمیخته ی با عقانیت؛
2- حرکت و عمل آمیخته ی با مبنای فکری؛

3- عمل گرایی همراه با آرمان گرایی؛

4- دیدن افق های دوردست؛
»این ها مجموعه ای اس��ت ک��ه ذهنیت و هویت 

بسیج را تشکیل می دهد.«
5- مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان 
را امی��دوار و خاطرجمع می کند. معنای بس��یج، این 

است.
6- حرکتی عمیق و منطب��ق بر نیازهای دنیای 
اس��ام: بس��یج یک حرکت بی ریش��ه و س��طحی و 
صرفاً از روی احساس��ات نیس��ت، بسیج یک حرکت 
منطق��ی و عمیق و اس��امی و منطبق ب��ر نیازهای 
دنیای اس��ام - و به طریق اولی - جامعه ی اسامی 
است. قرآن کریم می فرماید: »هو الذی ایدک بنصره 
و بالمؤمنین« ای پیامبر، خ��دای متعال تو را، هم به 
وسیله ی نصرت خودش و هم از طریق مؤمنین مؤید 
ق��رار داد و کمک کرد. این خیل عظیم مؤمنینی که 
در این جا مورد اش��اره ی آیه ی قرآن قرار گرفته اند، 
عبارت دیگری اس��ت از آن چه که امروز به نام بسیج 

در جامعه ی ما قرار دارد.
7- حضور در صحنه: بس��یج، یعن��ی حضور در 
میدان هایی که نظام اسامی، وظیفه ی انسانی، الهی 
و نیازهای کش��ور، حض��ور او را در آن میدان ها الزم 
می داند و او را به آن ها فرا می خواند. بسیجی، هر یک 
از آحاد ملت اس��ت که در ه��ر جایی که به حضور او 

نیاز هست، آماده باشد. 
8- روحی��ه ی بس��یجی: روحیه ی بس��یجی یک 
روحیه ای است که اگر در هر نقطه ای و در هر قشری به 
 وجود بیاید، در آن جا فعالیت، نشاط، حرکت و حیات را 

مضاعف و چند برابر می کند؛ این معنای بسیج است. 
9- حض��ور با ایمان ترین ها برای دفاع از کش��ور: 
بس��یج، یعنی حض��ور بهتری��ن و با نش��اط ترین و با 
ایمان تری��ن نیروهای عظیم مل��ت در میدان هایی که 
برای منافع ملی و برای اهداف باال، کشورشان به آن ها 
نیاز دارد. همیشه بهترین، خالص ترین، شرافت مندترین 
و پرافتخارترین انس��ان ها، این خصوصی��ات را دارند. 
بس��یج در یک کش��ور، معنایش آن زمره ای است که 
حاضراند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش 

سرمایه گذاری کنند که آسان هم نیست. 
10- مجموعه ای غیررس��می در خدمت انقاب: 
بس��یج معنایش این است که دس��تگاه های مسئول 
کش��ور برای باز کردن گره های بزرگ، برای برداشتن 
قدم ه��ای بلن��د و ب��رای دف��اع از کش��ور، فق��ط به 
سازمان های رسمی و دولتی تکیه نکنند. در جنگ، ما 

سازمان های مسلح نیرومندی داریم، ارتش و سپاه را 
داریم اما آن روزی که میدان دفاع از مرزهای کش��ور 
یا از استقال کشور یا از سربلندی کشور مطرح باشد 
و باز بش��ود، این فقط سازمان های رسمی نیستند که 
وارد میدان می ش��وند بلکه آحاد ملت به این ها کمک 
می کنند و وارد میدان می شوند، همچنان که در طول 
این 20 سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و بعد از 

آن وارد شدند. این معنای بسیج است. 
ب( مؤلفه های هویت بخش سبک زندگی و تفکر 

بسیجی:
1- ایمان عمیق؛

2- تاش مخلصانه؛
3- هشیاری در شناخت دشمن؛

4- گذشت و ایثار در برابر دوست؛
5- ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر ...

»و این اس��ت آن حقیقت واالیی که امام بزرگوار 
م��ا به خاط��ر آن، بس��یجی ب��ودن را افتخ��ار خود 

می دانست.« 
6- روشن بینی؛

7- حرکت منطقی و خردمندانه؛
8- محاسبات دقیق، کار دقیق و نتایج علمی؛

»جزو خصوصیاتی ب��وده که از روز اول تا امروز، 
در بسیج مردمی محسوس بوده است.«

9- بیدار شدن؛
10- حساس بودن؛
11- انگیزه داشتن؛

12- ایمان؛
13- امید؛

14- تکیه به هدایت الهی و اعتماد به کمک الهی؛
»قواره ی اصلی بسیج است، این یک فرهنگ است.« 

فرهنگ بسیجی، فرهنگ:
1- معنویت؛
2- شجاعت؛

3- غیرت؛
4- استقال؛
5- آزادگی؛

6- اسیر خواست های حقیر نشدن است.
ج( عرصه های حضور بسیج

بس��یج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. 
میدان چالش های حیاتی و اساسی.

1- عدم محدود نمودن بس��یج به میدان جنگ: 
وقت��ی ک��ه بس��یج را با نظ��ر تحلیلی و دقی��ق نگاه 
می کنی��م، می بینیم که می��دان نب��رد نظامی، تنها 
میدان حضور بسیج نبود. این، کار خدا بود که بسیج 
ملت ایران بتواند در س��خت ترین میدان ها که همان 
میدان جنگ اس��ت، چنان قدرتی از خود نشان دهد 

ک��ه دیر باورترین افراد هم قبول کنند که ملت ایران 
دارای توانایی است.

2- م��رد هم��ه ی میدان ه��ای مل��ی: هم��ه ی 
میدان های��ی ک��ه بس��یج در آن حضور پی��دا کرده، 
میدان های ملی اس��ت؛ میدان های مربوط به همه ی 
ملت - مثل میدان دفاع مقدس، میدان س��ازندگی و 
خدم��ات عمومی - اس��ت. هیچ  وقت کش��ور از یک 
مجموعه ی عظیمی که از بهترین فرزندان کشور و با 

این خصوصیات تشکیل شده است، بی نیاز نیست. 
3- نیروی کارآمد کش��ور برای همه ی میدان ها: 
بس��یج، یعن��ی نیروی کارآمد کش��ور ب��رای همه ی 
میدان ها. میدان جنگ مطرح بود، بس��یج کارآمدی 
خ��ود را ثابت ک��رد. میدان های دیگ��ر هم که پیش 
بیای��د - و تا به حال خیلی از آن ها پیش آمده اس��ت 
- باز بس��یج کارآمدی خ��ود را اثبات می کند. همان 
جوان دلباخته و عاش��قی که در میدان جنگ، چشم 
ب��ه دهان فرمانده داش��ت و فرمانده اش را از ش��دت 
اخاص، فداکاری و ش��یفتگی خ��ود متحیر می کرد، 
همان جوان وارد دانش��گاه هم که می ش��ود، اس��تاد 
خود را متحیر می کند؛ وارد آزمایشگاه علمی هم که 
می شود، همین  طور است؛ در میدان تحلیل سیاسی 

هم که وارد می شود، همین گونه است. 
4- مرد همه ی میدان های سخت: در میان آحاد 
عظیم ملت 65 میلیونی ما، کسانی که اگر جان الزم 
باش��د، می دهند؛ اگر مال الزم باش��د، می دهند؛ اگر 
حضور به تن و جسمش��ان الزم باش��د، آن را حاضر 
می کنند؛ اگر بحث س��ازندگی باش��د پا وسط میدان 
می گذارن��د؛ اگر بحث دفاع باش��د، در وس��ط میدان 
می آیند؛ اگر الزم باش��د برای هدف های کشور خود 
را از لحاظ علمی آماده کنند، این کار را می کنند؛ هر 
چه هدف ه��ای واال از آن ها بخواهند، حاضراند آن را 
تقدیم بکنند؛ آن جمعی که این خصوصیت را دارند، 

اسم شان بسیج است.
5- ت��وان بس��یجی در خدم��ت جه��اد عمومی 
کشور: بس��یج، یعنی مجموعه انسان هایی که نیروی 
خودش��ان را به میدان می آورن��د تا در جهاد عمومی 
کشور و ملت ش��ان، در جهت رسیدن به قله ها، فعال 
باش��ند و با آن ها همکاری کنند و در کارشان سهیم 

باشند؛ این، معنای بسیج است.
6- بسیج دلسوز انقاب در همه ی عرصه ها: امروز 
هم، بسیجی برای کشور دل می سوزاند برای آبادانی 
کش��ور تاش می کند، برای حفظ استقال ملی، هر 
چه بتواند کار می کن��د و از جان خود هم می گذرد، 
ام��روز هم اگر احس��اس کند دش��من می خواهد از 
روزنه ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی – به 
داخل کش��ور نف��وذ کند در مقابل او می ایس��تد و با 

مشت به صورتش می کوبد.
7- فرهنگ بسیجی ضامن حرکت کشور: اگر هر 
کدام از دستگاه های گوناگون کشور روحیه ی بسیجی 
پیدا کنند، توفیقات ش��ان بیش تر می شود ... فرهنگ 
بس��یجی اس��ت که می تواند بر هم��ه ی تحوالت این 
کشور فایق بیاید و حرکت این کشور را تضمین کند. 
8- مرد عرصه ی ایس��تادگی در برابر دشمن: اگر 
روزی دشمنی به کشوری حملهه ی نظامی کند. چه 

کسی در مقابلش می ایستد؟
 کسی که از همه به سرزمین خود عاقه مندتر 

است؛
 به ملت خود عاقه مندتر است؛

 به زخارف دنیوی بی عاقه تر است؛
 احس��اس مس��ئولیت بیش ت��ری می کن��د و 
متعهدتر است. چنین کسی می رود دفاع می کند. در 
دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ی 

برهان میدان را، بسیج پر کرد. 

بررسیشاخصههایسبکزندگیبسيجیدرگفتمانانقالباسالمی؛

سبک زندگی بسیجی، الگویی برای حرکت جهادی

یج
بس

 در دوره         ی »سازندگی«! 
برخی زمزمه  ها به گوش 

می  رسید که با پایان یافتن 
 شرایط جنگی کشور

و فرا رسیدن دوران صلح و 
آرامش، زمان آن فرا رسیده 

است که برخی نهادهای 
انقالبی - از جمله بسیج - نیز 

به پایان کار خود نزدیکی شوند 
و انحالل خود را اعالم نمایند! 

 زمزمه  ای که این روزها نیز
به گوش می رسد


