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ایرج افشار ایران شناسی
را صدها گام پیش برد

...
گزارش

نمایشگاه پاریس،میزبان نشر ایران
جــمــهــوری اســامــی ایـــران،
بــا  700عــنــوان کــتــاب ،در
زمینههای ادبیات داستانی،
دیــــــن و دفـــــــاع مـــقـــدس،
ایــرانشــنــاســی و کــــودک و
نوجوان ،در سی و هشتمین
دوره نمایشگاه کتاب پاریس
شرکت میکند .بــه گــزارش
ایبنا ،سی و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب پاریس ،با حضور
 50کشور ،ازجمله جمهوری اسالمی ایران ،از  25تا 28
اسفندماه ،در محل نمایشگاههای«پورت دو ورسای» آغاز
به کار میکند .نمایشگاه کتاب پاریس ،امروز به بازدید ویژه
و تخصصی اهالی نشر اختصاص دارد و از 25تا 28اسفند،
پذیرای عموم بازدیدکنندگان اســت .روسیه ،با حضور
 38نویسنده مطرح ،بهعنوان کشور مهمان در این دوره از
نمایشگاه حضور دارد .غرفه کشورمان ،همانند سالهای
گذشته ،توسط موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برپا
شده است و در آن حدود  700عنوان کتاب ،در حوزههای
ادبیات داستانی ،دین و دفــاع مقدس ،ایرا نشناسی،
کــودک و نوجوان و  ...عرضه میشود .همچنین «خانه
تهران» ،در مجاورت غرفه ایران ،با ارائه کتابهایی مرتبط با
معرفی شهر تهران ،بهعنوان یکی از گزینههای شهر مهمان
افتخاری نمایشگاه کتاب پاریس در سال آتی ،به فعالیت
م ـیپــردازد .سه فعالیت عمده ،با مشارکت و همکاری
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در فرانسه ،خانه
فرهنگ ایــران و شهرداری تهران ،در محل غرفه ایران
انجام میشود؛ نمایش و معرفی کتابهای ایرانی ،اجرای
برنامههای فرهنگی و هنری جنبی ،برگزاری نشستها و
سخنرانیهای تخصصی نشر و کتاب ،ازجمله برنامههای
حضور ایران در این دوره از نمایشگاه است.

...

پیک اندیشه
دعوت از نویسندگان «اسلواکی»

برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران

مــعــاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســامــی ،با
«لوبرمیرگلیان» ،سفیر اسلواکی در تهران ،دیــدار کرد و
توگو
دربارهگسترشتعامالتفرهنگیمیاندوکشور،بهگف 
پرداخت .به گزارش ایبنا ،محسن جوادی ،در این دیدار ،با
استقبال از گسترش روابط و تعامالت میان دو کشور ،گفت:
گسترش تعامالت و ارتباطات فرهنگی میان دو کشور ایران
و اسلواکی ،رویکرد خوبی است که از سوی کشور اسلواکی
اتخاذ شده است .این ارتباطات ،باید گسترش پیدا کند و ما
نیز ،این موضوع را پیگیری خواهیم کرد .وی افزود :اسلواکی
در اروپا و ایران در خاورمیانه ،میتوانند همکاریهای خود
را در زمینههای مختلف گسترش دهند؛ حوزه نشر و کتاب،
گردشگری ،ارتباطات دانشجویی و تبادل دانشجو و استاد،
میتواندازجملهزمینههایهمکاریدوکشورباشد؛عالوهبر
این ،هنرمندان خوب و جوانی در ایران ،در حوزه تصویرگری
کتاب ،فعال هستند که میتوانند با هنرمندان اسلواکی
همکاری و تعامل داشته باشند .معاون فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با ارائــه توضیحاتی دربــاره طرح
«گرنت» و حمایت از ترجمه آثار ایرانی به زبانهای خارجی
گفت:نمایشگاهکتابتهران،فرصتیبرایمعرفیکشورهابه
مخاطبانایرانیاستوکشوراسلواکینیز،میتواندباحضور
در نمایشگاه به معرفی آثار و فرهنگ کشور خود بپردازد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تالش ایرج افشار را زمینهســاز پیش رفتن ایرانشناسی دانســت .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ،سید
عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به مناسبت سالروز درگذشت ایرج افشار ،توئیتی به این شرح منتشر کرد« :ایرج افشار ایرانشناسی
و کتابشناسی را صدها گام پیش برد ،با تألیف صدها کتاب و مقاله؛ ایران و قلم مدیون اوست .فراموشش نمیکنیم».

بررسی راهکارهای عملی عدالت ورزی از منظر رهبر معظم انقالب

«کتاب عدالت»؛ دستورالعملیجامع برای عدالت خواهی
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

برخورداری از عدالت اجتماعی و ستاندن داد ستمدیده از
ستمگر ،یکی از اساسیترین آرمانهای ادیان الهی است.
در دین اسالم ،به این مقوله مهم ،بیش از دیگر ادیان توجه
شده ،تا آنجا که در احادیث و روایات اسالمی ،از «عدل»
و «دادگــری» ،به عنوان «اساس الملک» یاد کردهاند .به
همین دلیل ،در نظام جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان
نظامی منطبق با آموز ههای اسالمی ،مسئله برقراری
عدالت ،در تمام ابعاد آن ،جزو اهــداف اصلی و وظیفه
اساسی مسئوالن نظام محسوب میشود .این مهم ،بارها
و بارها در بیانات و رهنمودهای رهبر انقالب مورد توجه
قرار گرفته و بر آن تأکید شده است .مؤسسه پژوهشی
فرهنگی انقالب اسالمی ،وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار
رهبرانقالب ،در آخرین محصول خود« ،کتاب عدالت»،
به بررسی مقوله عدالت خواهی و بایدها و نبایدهای آن از
منظر رهبر انقالب پرداخته است .این کتاب که به همت
«مهران کریمی سادات محله» و «سیدعلی کشفی» ،تدوین
و به زیور طبع آراسته شده است ،به لحاظ خالصهنویسی و
طبقهبندی مباحث ،اثری مثال زدنی است که خواندن آن،
میتواند برای دوستداران عدالت خواهی و عدالتطلبی،
بسیار راهگشا باشد .در یک کالم ،باید «کتاب عدالت»
را دستورالعمل عدالت خواهی نامید؛ کتابی که تنها به
طرح مسئله نمیپردازد و در پی ارائه راهکارهای عملی
برای مخاطبان خود است .مؤلفان اثر ،در ابتدا به تعریف
عدالت خواهی و ضرورت عدالت خواه بودن میپردازند
و سپس ،با رعایت اختصار ،مفاهیم مربوط به ضرورتها
و عرصههای مختلف در این زمینه را به مخاطبان ،ارائه
میکنند.
▪ 7دلیل برای عدالت خواه بودن

مؤلفان «کتاب عدالت» ،برای پاسخ دادن به پرسش مهم
و اساسی «چرا باید عدالت خواه بود؟» ،به عنوان نخستین
ســوال مطرح شده در کتاب ،با استناد به بیانات رهبر
انقالب ،هفت دلیل مهم را اقامه کردهاند .این هفت دلیل
عبارتند از:
-1چــون فور یترین هــدف تشکیل نظام اسالمی،
عدالت اســت :رهبرانقالب در بسیاری از بیانات و
سخنرانیهایشان ،به این موضوع مهم اشاره کردهاند.
ایــشــان در بیانات مــورخ  1396.3.10مــی گویند:
«فــور یتــریــن هــدف تشکیل نظام اســامــی ،استقرار
عــدالــت اجتماعی و قسط اســامــی اســـت»؛ آ نگــاه
میافزایند«:دعوت به نظام اسالمی ،منهای اعتقادی
راســخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی ،دعوتی
ناقص ،بلکه غلط و دروغ است».
-2چون راز ماندگاری و موفقیت هر نظام اجتماعی،
عدالت است :مستند نویسندگان برای اقامه این دلیل،
بیانات رهبرانقالب در تاریخ  1380.4.7است«:سنت
آفرینش ،عدل است و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال این
سنت طبیعی و قانون الهی آفرینش حرکت کرد ،ماندگار
و موفق و کامیاب است».
-3چــون حقیقت و هویت ما ،تحقق عدالت است:
مــقــام معظم رهــبــری در بیانات م ــورخ 1383.8.6
میفرمایند«:ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم ،وجود
ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد».
-4چــون الزمه شکلگیری جامعه اسالمی ،عدالت
است :یکی از نکاتی که رهبر انقالب همواره در بیاناتی
که درباره «عدالت» ایراد میکنند ،مد نظر قرار میدهند،

در یک کالم ،باید «کتاب عدالت»
را دستورالعمل عدالت خواهی
نامید؛ کتابی که تنها به طرح
مسئله نمیپردازد و در پی ارائه
راهکارهای عملی برای مخاطبان
خود است .مؤلفان اثر ،در ابتدا به
تعریف عدالت خواهی و ضرورت
عدالت خواه بودن میپردازند و
سپس ،با رعایت اختصار ،مفاهیم
مربوط به ضرورتها و عرصههای
مختلف در این زمینه را به
مخاطبان ،ارائه میکنند
مطرح کردن عدالت به عنوان یک ضرورت برای شکل
گرفتن جامعه اسالمی است .ایشان در بیانات خود ،در
تاریخ  ،1369.11.9میگویند« :بدون تأمین عدالت
اجتماعی ،جامعه ما اسالمی نخواهد بود .اگر کسی تصور
کند ممکن است دین الهی و واقعی – نه فقط دین اسالم
– تحقق پیدا کند ،ولی در آن عدل اجتماعی به معنای
صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد ،باید بداند که
اشتباه میکند».
-5چــون عامل گسترش اســام ،عدالت است :رهبر
انقالب در بیانات مورخ  1376.1.1با اشاره به فراگیر
بودن ظلم و بیعدالتی در جوامعی که از نظر ثروت مادی
و علمی ،جایگاه خوبی دارند ،دلیل رنج مردم ساکن این
کشورها را اجرا نشدن عدالت میدانند و تأکید میکنند
وقتی این افراد ،نظامی را ببینند که در آن «عدالت مستقر
است» و «مردم از عدالت بهره مندند» ،به آن گرایش پیدا
میکنند و «این ،عامل گسترش اسالمی است».
-6چون عامل رفع بدبختی جوامع انسانی ،عدالت
است :مستند نویسندگان «کتاب عدالت» برای اقامه این
دلیل ،سخنرانی رهبرانقالب در  1374.9.29است.
ایشان میفرمایند« :همه بدبختیهایی که شما در جوامع
مختلف میبینید ،ناشی از ظلم و بیعدالتی است».
سپس میافزایند«:اگر شما میبینید در گوشهای از عالم،
کودکان از بیغذایی جان خود را از دست میدهند ،ظاهر
قضیه این است که به دلیل نیامدن باران ،خشکسالی شده
است؛ اما باطن قضیه ،چیز دیگری است .باطن قضیه
بیعدالتی است».
-7چـــون الزمـــه رفــع مــحــدودیــت ،عــدالــت اســت:
در اقــامــه آخــریــن دلــیــل ،بــه بــیــانــات رهــبــرانــقــاب در
 1384.3.14استناد شده است .ایشان در این سخنرانی
میگویند«:عدالت اجتماعی ،اساس است .اگر رونق
اقتصادی در کشور باشد اما عدل اجتماعی نباشد ،این
رونق اقتصادی به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و
محرومیت را برطرف نخواهد کرد».
▪چه باید کرد؟

پاسخ به این پرسش که برای برقراری عدالت و مبارزه با
بیعدالتی چه باید کرد ،بسیار مهم و راهبردی است .در
واقع ،طرح موضوع عدالت خواهی ،اگرچه الزم است اما
کافی نیست .تحقق این آرمان ،به دستورالعملی مؤثر نیاز
داردکهنویسندگان«کتابعدالت»کوشیدهاندبااستفاده

از بیانات و رهنمودهای رهبر انقالب به آن دست پیدا
کنند .در این بخش که با عنوان «برای تحقق عدالت چه
باید کرد؟» از دیگر بخش ها مجزا شده است ،اطالعات به
دست آمده ،به سه بخش «مبارزه بافقر»« ،مبارزه با فساد»
و «مبارزه با تبعیض» تقسیم میشود.
-1مبارزه با فقر :در بررسی مقوله مبارزه با فقر ،باید دو
موضوع مهم را مد نظر قرار دهیم؛ نخست «ضرورت مبارزه
با فقر» و دوم ،عرصههای مبارزه با فقر» .در بحث «ضرورت
مبارزه با فقر» ،باید در نظر داشت که او ًال ،مبارزه با فقر ،یک
وظیفه همگانی است .رهبر انقالب در سخنرانی مورخ
 1381.9.15به این وظیفه مهم همگانی اشاره میکنند
و میگویند« :نمیشود منتظر ماند تا برنامههای اجتماعی
به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان
در جامعه بود؛ این وظیفه خود مردم و همه کسانی است که
می توانند در این راه تالش کنند ».ثانی ًا ،رفع فقر ،میتواند
زمینه ساز تکامل و تعالی مردم شود .در بحث «عرصههای
مبارزه با فقر» ،مــوارد متعددی توسط مؤلفان «کتاب
عدالت» استخراج و ارائه شده است؛ این عرصهها عبارتند
از« :اصل دانستن رفع فقر و محدودیت در تصویب قوانین
و برنامهها»« ،جلوگیری از شکاف فقیر و غنی و شکلگیری
ثروتهای افسانهای»« ،مبارزه با فساد و مصرفگرایی»،
«توجه به مواسات و تنها نگذاشتن محرومان»« ،تشکیل
اجتماعات خانوادگی بــرای کمک به فقرا» و «ترویج و
فرهنگسازی سنتهای حسنهای چون انفاق و وقف».
شاید بتوان یکی از بدیعترین عرصههایی را که در این
بخش مورد توجه قرار گرفتهاست« ،تشکیل اجتماعات
خانوادگی برای کمک به فقرا» دانست .این عرصه ،مستند
به بیانات رهبر انقالب در تاریخ  1381.9.15است.
ایشان می گویند«:جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل
دهند و کمکهای افراد خانواده را جمع کنند و در درجه
اول ،به مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و فامیل
برسانند و اگر نیازی نبود ،به فقرای دیگر رسیدگی کنند».
-2مبارزه با فساد :مؤلفان «کتاب عدالت» در بررسی
مقوله مبارزه با فساد نیز ،به دو رکن «ضرورت» و «عرصهها»
توجه کرد هاند .در بخش ضــرورت ،با استناد به بیانات
رهبر انقالب ،توجه به این موضوعات که «مبارزه با فساد
یکی از اصول انقالب» است« ،ضررهای پنج گانه فساد»
و همچنین« ،قطع دست مفسدان ،شرط اقتصاد سالم»،
مورد توجه مؤلفان قرار گرفته است .با این حال ،رویکرد
نگارندگان به موضوع «عرصههای مبارزه بافساد» ،با توجه
به کثرت بیانات رهبر انقالب در این باره ،از تنوع بیشتری
برخوردار است .در این زمینه 11 ،رهنمود رهبرانقالب
درباره عرصههای مبارزه با فساد ،استخراج و ارائه شده
است که از میان آن ها ،میتوان به «مبارزه با ثروتهای
بادآورده و امتیازات انحصاری» و «مقابله با فرار مالیاتی»

اشــاره کرد .عرصه اول ،مستند به بیانات رهبرانقالب
در تاریخ  1379.1.26است .ایشان میفرمایند«:اگر
کسانی از امتیازات بیجا استفاده کردند ،ثرو تهای
بــادآورده به دست آوردنــد و دیگران را به قیمت اینکه
خودشان ثروتمند شوند ،فقیر کردند ،این فساد است و
باید اصالح بشود ».عرصه دوم نیز ،از بیانات 1375.1.1
استخراج شده است«:بسیاری هستند که ثرو تهای
بادآوردهای دارند ،مالیات نمیدهند ،از اموال عمومی به
نفع شخصی خود استفاده میکنند  ...در جامعه ما باید در
همه ذهنها و فکرها جابیفتد که منع مالیات و منع ادای
حقوق عمومی دولت و ملت ،یک خالف و یک گناه است».
-3مــبــارزه با تبعیض :مؤلفان «کتاب عدالت» ،برای
بررسی موضوع مهم و راهبردی «مبارزه با تبعیض» نیز،
دو ساحت «ضرورت» و «عرصهها» را مد نظر قرار دادهاند.
مطابق مندرجات کتاب ،از آنجا که تبعیض مردم را آزار
میدهد و به این دلیل که در صورت نبودن تبعیض ،مردم
میتوانند راحتتر بر «ناکامیها» صبر کنند ،توجه به
این مقوله مهم ،ضــروری است .در این بخش 9 ،عرصه
مهم مقابله با تبعیض ،با استناد به بیانات رهبر انقالب
ترین
مــورد توجه قــرار گرفته و ارائــه شده اســت .از مهم ِ
این عرصهها ،میتوان به «مبارزه با ویژه خواری» اشاره
کرد .این عرصه ،مستند به بیانات رهبر انقالب در تاریخ
 79.9.12اســت .عرصه مهم دیگر« ،مبارزه با امتیاز
دادن به یک قشر خــاص و دوری از شایسته ســاالری»
است که مؤلفان ،آن را به بیانات مورخ 1384.2.17
رهبر انقالب مستند کردهاند«:جمهوری اسالمی ،یعنی
نظامی که در آن ،دربار حکومت طاغوت نیست؛ دخالت
بیگانه نیست؛ دخالت خان و خانزدگی نیست؛ حکومت
مردم و شایستگان است .هر که صالحیت دارد ،باید در
میدانهای فعالیت و تالش و مسئولیت جلو برود».
▪چگونگی عدالت خواهی و بایدها و نبایدهای آن

گفتار سوم و چهارم «کتاب عدالت» ،به «چگونه عدالت
خواهی کــردن» و «بایدها و نبایدهای عدالت خواهی»
اخــتــصــاص دارد .در ایــن دو فصل مــهــم ،در واق ــع بر
راهکارهای عملی تکیه شده است و شیوه عدالت خواهی
را در منظر رهبرانقالب ،ترسیم میکند .در بحث مربوط
به «چگونه عدالت خواهی کــردن» ،مؤلفان به عوامل
مؤثری که میتواند برای فعاالن این عرصه ضروری باشد،
پرداختهاند؛ مسائلی از این قبیل« :کار فکری و مطالعاتی»
در حوزه فلسفه فکری ،قانون اساسی و عدالت پژوهی در
قالب یک رشته علمی« ،گفتمان سازی» به شکل طرح
عدالت خواهی در قالب یک گفتمان زنــده و حاضر در
صحنه و تالش برای همهگیر کردن آن و تبدیل آن به یک
گفتمان نخبگانی« ،اصالح فرهنگ عمومی» به عنوان
یک ضــرورت برای تأمین عدالت ،تالش برای «اصالح
سیاستها و ساختارها و رفع خالءها» با عملیاتی کردن
سیاستهای عدالتطلبانه« ،مطالبه گری» و تبدیل آن به
یک گفتمان غالب و همچنین« ،تذکر به مسئوالن» برای
برخورد قاطع آن ها با مقولههای فقر ،فساد و تبعیض.
در بخش بایدها و نبایدها نیز ،از «پشتوانه اعتقادی»،
«عدلورزی نسبت به خود»« ،توجه به معنویت و عقالنیت»،
«شناخت جرم و میزان آن»« ،جلوگیری از برخورد ابزاری»
و «استمرار عمل» ،به عنوان بایدهای عدالت خواهی و
«حرکت غیرمنصفانه»« ،افشاگری»« ،توجه به شایعات»،
«انتقاد شخصی و مصداق سازی»« ،خستگی و تنبلی»،
«اغماض نسبت به خود»« ،برخورد بیگانه وار»« ،زیر سوال
بردن همه کارها» و «بسندگی به شعار عدالتطلبی»،
به عنوان نبایدهای عدالت خواهی ،سخن به میان آمده
است«.کتاب عدالت» ،در  80صفحه ،شمارگان دو هزار
و  500نسخه و بهای هشت هزار و  500تومان ،توسط
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی به زیور طبع
آراسته و روانه بازار نشر شده است.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :در قـــرارداد پیش خرید آپارتمان ،موضوع
پرداخت جریمه بابت دیرکرد تحویل ،در نظر گرفته
نشده اســت .آیا میتوان بابت خساراتی که به دلیل
دیرکرد سازنده آپارتمان ،به خریدار وارد شده است ،از
دادگاه درخواست دریافت خسارت کرد؟
پاسخ :بله ،با توجه به میزان خسارت ،میتوانید علیه
فروشنده در دادگــاه عمومی حقوقی (بــرای بیش از 20
میلیون تومان) یا در شــورای حل اختالف (بــرای کمتر از
 20میلیون تومان) اقامه دعــوا کنید .اگر بــرای تاخیر در
تحویل،خسارتمشخصیدرقراردادشماتعیینشدهباشد،
فروشنده ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده در قرارداد (یا
وجه التزام) است .اما اگر در قرارداد برای تاخیر در تحویل
ملک ،خسارتی تعیین نشده باشد ،تنها در صورتی فروشنده
ملزم به جبران خسارت خواهد بود که عرف ًا ،مسئول جبران
خسارت باشد .بنابراین ،در این صورت باید هنگام طرح
دعوا ،اسناد و مدارک اثبات کننده ورود خسارت را ضمیمه
دادخواست خود کنید .ماده  221قانون مدنی در این باره
مقرر می کند«:اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا
تعهد كند که از انجام امری خودداری کند ،در صورت تخلف،
مسئول خسارت طرف مقابل است ،مشروط بر اینکه جبران
خسارت تصریح شده یا تعهد ،عرف ًا به منزل ه تصریح باشد یا بر
طبققانون،موجبمسئولیتباشد ».ماده 230قانونمدنی
اضافه می کند«:اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در
صورت تخلف ،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه كند،
قاضی دادگاه نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم
شده است ،محکوم کند ».گاهی ممکن است به واسطه قوه
قاهره ،شرایطی «غیر قابل پیش بینی» و «غیر قابل اجتناب»
رخ دهد که در این صورت ،شخصی که به تعهدات خود عمل
نکرده است ،محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد.
پرسش :پدرم چند سال قبل فوت کرد .به تازگی میان
وسایلش ،سفتهای پیدا کرد هایم که متعلق به فردی
است که او هم چند ماه قبل به رحمت خدا رفته است.
ور اث فرد بدهکار
آیا بابت طلب پــدرم ،می توانیم به ّ
مراجعه کنیم؟
پاسخ :وارثــان متوفی بعد از فوت شخص ،قائم مقام او
هستند .قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری،
دارای حقوق و تکالیف است .یعنی اگر پدر شما از فردی
طلبی داشته باشد ،پس از فوت ایشان ،وارثان پدر شما می
توانند آن طلب را از وارثان بدهکار مطالبه کنند .اگر ارثیه
تقسیم نشده باشد و اموال غیرمنقول و منقول یا حساب
بانکی به نام متوفی وجود داشته باشد ،میتوان با تامین
خواسته ،آنچه را از ارثیه باقی مانده است ،تا زمان صدور
حکم قطعی ،توقیف کرد .به این ترتیب ،تا زمان پرداخت
طلب ،از نقل و انتقال یا تقسیم ماترک جلوگیری میشود.
نخست باید با مراجعه به شورای حل اختالف ،گواهی حصر
وراثت را دریافت کنید .با استناد به سفته و گواهی حصر
وراثت ،دادخواستی علیه وارثان متوفی به دادگاه عمومی
حقوقی تقدیم کنید .هر کدام از وارثان طلبکار ،به نسبت
سهماالرث خود که در گواهی حصر وراثت تعیین میشود،
از طلب سهم میبرند و هر کدام از وارثان بدهکار به نسبت
سهماالرث خود ،مسئول پرداخت بدهی هستند .به همین
دلیل،برایمطالبهتماممبلغسفته،بایدهمهوارثانمندرج
در گواهی حصر وراثت ،تقاضای خود را در دادخواستی که
علیه وارثان بدهکار به دادگاه تقدیم می شود ،مطرح کنند.
درغیراینصورت،صرف ًاسهمدادخواستدهنده(خواهان)
پرداخت می شود و پرداخت سهم دیگر ورثه ،موکول به طرح
دعوای جداگانه خواهد بود.
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