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علم نجوم برای مسلمانان دارای مفهوم عمیق مذهبی است .حرکت
حیرت انگیز ستارگان و آفتاب و ماه برای آنان نشانه آشکار قادر متعال
و توانا و داناســت .پیغمبر در وصفش میگوید «اوســت که آسمان و
زمین و تاریکی و روشــنایی را آفرید و دانشش آسمان و زمین را دربر
میگیرد»
از این جهت اســت که «البتانی» یکی از دانشمندان بزرگ اسالمی
نجوم میگوید « :هر مســلمان پس از آموختــن اصول دین و قوانین
مذهبی باید از علم نجوم بهرهمند گردد .چون بوســیله آن است که به
وحدانیت و به عظمت جهــان و عالیترین دانش و بزرگترین قدرت و

جرجی زیدان مورخ مسیحی...« :دانش پروری
و علم دوستی بزرگان اسالم ،سبب شد که روز به روز
مولف و کتاب در قلمرو اسالم فزونی یابد و دایره تحقیق
وسعت پیدا کند .هرجا اسالم حکومت میکرد ،علم و
ادب به سرعت پیشرفت مینمود».

تاریخ تمدن اسالمی11 -

جرجی زیدان تشریح میکند:

هر جا اسالم حاکم بود ،علم و ادب پیشرفت کرد

کمال صنعتش پی میبرد»

ب) اسالم ؛ مایه ترقیات علمی و پیشرفتهای مسلمین

عبدالحســین زریــن کوب در کتاب «کارنامه اســام» بااشــاره به
پیشــرفتهای شگرف مســلمین در زمینههای مختلف علمی و هنری
و فکری ،نوشت:
«...آنچــه این مایه ترقیات علمی و پیشــرفتهای مــادی را برای
مســلمین میسر ســاخت ،در حقیقت همان اســام بود که با تشویق
مســلمین به علم و ترویج نشــاط حیاتی ،روح معاضدت و تســامح را
جانشین تعصبات دنیای باســتانی کرد و در مقابل رهبانیت کلیسا که
ترک و انزوا را توصیه میکرد ،با توصیه مسلمین به راه وسط ،توسعه و
تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل کرد»...

رحیم پور ازغدی...« :در جهان اسالم  ،دانشمندان
بزرگ در شیمی و فیزیک و جراحی و پزشکی و
ستاره شناسی در عین حال خودشان مفسر قرآن
بودند ،فقیه بودند ،محدث و عارف و اهل سلوک بودند.
یعنی در جهان اسالم عال ِم دین و عال ِم دنیا یکی بود» .
ج) هدف از مطالعه طبیعت،درک آثار صنع الهی

علم و دانشی که به خلقت شناسی میانجامد

در واقع در نزد دانشــمندان مسلمان و در تمدن اسالمی ،غایت هر
دانشــی به خدا و قادر متعال هستی و آثار صنع او میرسید .این همان
اصلی اســت که حجتاالسالم خســرو پناه به عنوان ارتباط عقالنیت
عرضــی با عقالنیت طولی تفســیر کرده و آن را پایه و اســاس تمدن
سازی میداند:
« ...ما برای تمدن سازی دو نوع عقالنیت الزم داریم .یکی عقالنیت
عرضی اســت که رابطه بین پدیدههای طبیعی را میشناسد .مثال کلر
با سدیم رابطه دارد یا سدیم با کلر میل ترکیبی دارد یا آرگون و نئون
میــل ترکیبی با کلر ندارند .یا رابطه بیــن حرکت و جرم ،بین زمان و
جسم چه رابطهای وجود دارد E=mc2 .و یا قانون اول نیوتن و قوانین
حرکت و قانون گرانش و ....اینها همه رابطه عرضی بین پدیده هاســت
کــه به عقالنیــت عرضی از آن یاد میکنیم که اگر نباشــد ما قطعا به
تمدن نمیرســیم .یعنی برای تمدن سازی الزم است .اما یک عقالنیت
طولــی هم الزم داریم و آن این اســت که ما رابطــه بین این پدیدهها
را با خدا بشناســیم .بنا به تعبیر اســتاد بزرگوارمان ،حضرت آیتاهلل
جوادیآملی ،طبیعت شناسی به خلقت شناسی تبدیل شود.
قرآن فرمود «افال ینظرون الی االِب ِل کیف خلقت» یعنی اِب ِل شناسی
بکنید اما اِب ِل شناســی به خلقت شناسی بیانجامد .این را به عقالنیت
طولی تعبیر میکنیم»...

علم نجوم؛ وسیله اثبات توحید

«البتانی» دانشــمند بزرگ علم نجوم در تاریخ تمدن اســامی که
تئوری هایش بســیار مورد استفاده دانشــمندان اروپایی نجوم جدید
مانند کپر نیک قرار گرفت،در مقدمه «زیج» خود مینویسد:
« ...به وسیله علم به کرات سماوی است که انسان به اثبات توحید و
به شناسایی عظمت و بزرگی جهان و باالترین دانش و بزرگترین قدرت
و کمال دست مییابد»...

هرجا اسالم حاکم بود ،علم و ادب پیشرفت کرد

جرجی زیدان مورخ مســیحی هم در کتاب «تاریخ تمدن اسالم «،
اسالم را عامل اصلی و اساســی پیشرفتهای ملل اسالمی و مسلمین
دانسته و مینویسد:
«...دانش پروری و علم دوســتی بزرگان اسالم ،سبب شد که روز به
روز مولف و کتاب در قلمرو اســام فزونی یابد و دایره تحقیق وسعت
پیدا کند .پادشــاه و امیر و وزیر و دارا و ندار و عرب و ایرانی و رومی و
هندی و ترک و یهود و مصری و مسیحی و دیلمی و سریانی  ،در شام
و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراءالنهر و سند و آفریقا و اندلس
و غیره در تمام شــبانه روز به تالیف مشــغول شــدند و خالصه هرجا
اسالم حکومت میکرد ،علم و ادب به سرعت پیشرفت مینمود .در این
تالیفات گرانبها خالصهای از تحقیقت بنی نوع انسان از روزگار پیشین
تا آن زمان دیده میشــد و مباحث مهمی از علوم طبیعی ،الهی ،نقلی،
ریاضی ،ادبی و عقلی در کتب جمع شــده بــود و در نتیجه تحقیقات
علمای اسالم ،علوم مزبور دارای شعب متعدد گشت»...

شناخت خدا میشــناختند .لذا زکریای رازی هم «الحاوی» مینوشت
و هم»الطب الروحانی»می نوشــت .بوعلی سینا هم «طبیعیات شفاء»
مینوشــت و هم درباره عرفان و مناظر عرفانی و بهجت و ســعادت در
نمطهای آخراشارات و تنبیهات به معنویت میپرداخت»...

د) در جهان اسالم ،عال ِم دین و عال ِم دنیا یکی بود

« البتانی» یکی از دانشمندان بزرگ اسالمی نجوم میگوید « :هر
مسلمان پس از آموختن اصول دین و قوانین مذهبی باید از علم
نجوم بهره مند گردد .چون بوسیله آن است که به وحدانیت و به
عظمت جهان و عالیترین دانش و بزرگترین قدرت و کمال
صنعتش پی میبرد»

السماوات واالرض ،در آیات خدا برروی زمین فکر بکنند ،ربنا ماخلقت
هــذا باطال  ،خدایا این را باطل نیافریدی .یعنی متوجه بودند چرا علم
را فــرا میگیرند ،برای چــه فرا میگیرند و یک هــدف مقدس تلقی
میکردند .یعنی مطالعــه طبیعت را عبادت تلقــی میکردند .روایت
مســتقیم هــم از امیرالمومنین هم داریم که مطالعــه آثار صنع الهی
عبادت است ،عبادت مخلصین است .همینها بود که مسلمانان را وادار
کرد که به دنبال علم بروند ،علم روز به معنای عام آن»...

اینچنیــن بود که برخالف تاریخ و دنیای غرب ،در تمدن اســامی،
علم دینی و الهــی در کنار علوم تجربی قرار گرفته و در واقع آن علوم
تجربی ،مصادیق و نمونههای مادی علوم الهیه شدند ،آنچنانکه در قرآن
نیز برای تفهیم هرچه بیشــتر مباحث دینــی ،مثالهای دنیوی آورده
میشــود و حتی قرآن متذکر میگردد که خداوند ابایی ندارد که برای
بیان کالمش حتی از یک پشــه مثال بیاورد .اســتاد رحیم پور ازغدی
(عضو شورای انقالب فرهنگی) دراین باره متذکر میشود:
«...در جهان اسالم  ،دانشمندان بزرگ در شیمی و فیزیک و جراحی
و پزشکی و ستاره شناســی در عین حال خودشان مفسر قرآن بودند،
فقیه بودند ،محدث و عارف و اهل سلوک بودند .یعنی در جهان اسالم
عال ِم دین و عال ِم دنیا یکی بود .اما در کشــورهای غرب ،دین و دنیا در
برابر هم ایستاد .تاریخ غرب ،تاریخ دعوای علم و دین است .تاریخ نزاع
عقل و دین است .این در تاریخ اروپا اتفاق افتاده است .اما تاریخ اسالم،
تاریخ علم دینی اســت نه دعوای علم و دین .تاریخ عقل دینی اســت.
تاریخ عرفان الهی و قرآنی است»...
در این باره آیتاهلل العظمی جوادی آملی هم در کتاب «منزلت عقل
در هندسه معرفت دینی» مینویسد:
« ...علم اگر علم اســت نمیتواند غیر اسالمی باشد زیرا علم صائب
تفسیر خلقت و فعل الهی و و تبیین کار خدا ،حتما اسالمی است گرچه
فهمنــده این حقیقت را درنیابد و خلقت خدا را طبیعت بپندارد .اینان
بخشی از حقیقت را میگیرند و بخشی از آن (ارتباط طبیعت با خداوند
و مبدأ تعالی) را انکار میکنند .کنار گذاشــتن بخشی از حقیقت ،مانع
از آن نیســت که بخش مثمر و مثبت آنکه علم صائب و مطابق با واقع
است ،مطرود شود .آنچه علم صحیح و ثمربخش است ،قطعاً اسالمی و
حجت شــرعی است و آن دسته از محتوای علوم که وهم است و خیال
در واقع جهل مرکب است و علم نیست تا سخن از اسالمی بودن و غیر
اسالمی بودن علوم ،شامل حال آن شود»...

اما آنچه اصل و اســاس دعوت اسالم به علم آموزی و دانش اندوزی
تدبر در خلقت و آثار
بــود ،آنچنانکه صریحا در قرآن هم آمده ،تعقل و ّ
صنــع الهی بود .از همین روی در واقع عالمان دین به دنبال شــناخت
عمیقتر و دقیقتر از وجود و هستی و ذات حق تعالی به سوی آموختن
علوم دیگر روی میآوردند.دکترمهدی گلشنی (مدیر گروه فلسفه علم
دانشگاه صنعتی شریف) دراین باره ازابوریحان بیرونی مثال میآورد:
« ...شما ببینید ابوریحان بیرونی در موضوعات مختلف کتاب نوشت.
ولی هموارهاشــاره میکند که هدف ما از مطالعه طبیعت ،فهمیدن آثار
صنع الهی اســت واشــاره میکند به آیه قــرآن و یتفکرون فی الخلق

دانشمندانی که طبیعت را برای شناخت خدا میشناختند

از نظر برخی فیلســوفان علم ،دلیل این پیوســتگی علم و دین در
تمدن اســامی ،وجود دو بعد عقالنی طولــی و عرضی در این تمدن
بوده و هســت که به ماهیت دین اســام بازمی گردد .حجتاالسالم
والمسلمین خسرو پناه (محقق و پژوهشگر اسالمی معاصر) درباره ابعاد
مختلف عقالنی تمدن اسالمی میگوید:
« ...تمدن اســامی در طول تاریخ خود ،هم عقالنیت طولی داشت
و هم عقالنیــت عرضی .یعنی هم به طبیعت شناســی میپرداختند،
هم بــه امور فن آوری و صنعت توجه داشــتند و هم طبیعت را برای

برگ سبز خودرو سواری پراید جیتی ایکس آی به
شــماره پالک 681س-53ایران 14به رنگ سفید
روغنی مدل  1387و شــماره موتور  2623619و
شماره شاسی  S1412287537961مفقود شده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری MVM
تیپ  NEW315Hبه شــماره پــاک 969ق-42
ایــران  14به رنگ ســفید -روغنی مــدل  1396و
شــماره موتــور  MVM477FGAH058481و
شــماره شاســی NATFBAMD5H1047559
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو ســواری هیوندای آزرا
 3300به شماره پالک  218ل  -54ایران  14به رنگ بژ-
متالیک مدل  2010و شماره موتور G6DB9A319763
و شماره شاسی  KMHFC41DBAA438186مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز خودرو کشاورزی تراکتور اماف به شماره
پالک  125ک-12ایران 14به رنگ قرمز  -روغنی
مدل  1389و شــماره موتور  YAW0362Wو
شماره شاســی  J01903مفقود شــده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات خــودرو ســواری
 MVMتیــپ  NEW 315Hبــه شــماره پــاک
247س -13ایــران 14به رنگ ســفید روغنی مدل 1396
و شــماره موتور  MVM477FJAH058742و شــماره
شاسی  NATFBAMD9H1047628مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

حصر وراثت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی خانم سلماز نادریان فرزند حسینقلی

شــاکی خانم فرخ نادری دره شــوری فرزند منوچهر شــکایتی علیه ســلماز نادریان فرزند حسینقلی دائر بر
جعل با ســاختن امضا و اســتفاده از ســند مجعول مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9509983645401169شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/05/28ســاعت  9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
به علت مجهولالمکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود ،و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی سابق) -علیاکبر قاسمی

اجرائیه

مشخصات محکوم له /محکوم لهم :ســیروان اندری نام پدر :صادق نشانی:
کردستان -سنندج شماره همراه09183732794 :
مشــخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :ســیروان وریخان نام پدر :ناصر
نشانی :مجهولالمکان
محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطه به شــماره
 9610098752701226و شــماره دادنامه مربوطه 9609978752700596
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 120/000/000ریال بابت وجه
 1فقره چک شماره  901/08018023مورخه  95/12/16بابت اصل خواسته
و مبلغ  3/145/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان
سررســید چک یادشــده لغایت اجرای حکم در حق محکومله و پرداخت نیم
عشر اجرایی در حق صندوق دولت.

مسئول دفتر شعبه  7شورای حل اختالف
شهرستان سنندج -ویسانی
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه -بیانیفر

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام
مدنــی) -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشــروح مشــتمل بر میزان
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا
خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک
ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی
ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون
نحــوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خــودداری محکوم علیه از اعالم
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت
را در پــی دارد( .ماده  34قانون اجــرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده
 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 .)1394انتقال مال به دیگری به
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل
نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشــود( .مــاده  21قانون نحوه اجرای
محکومیــت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز
ارائه شــود آزادی محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره 1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
نشانی :استان کردستان -سنندج -میدان آزادی -مجتمع شورای حل اختالف
سنندج -تلفن 8733227183 :کد پستی6618634741 :

حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت غالمرضا علیزاده فرزند عباس دارای شناسنامه
شــماره  2050صادره از زابل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609985500200585از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان صغری نجاری فرزند زینل به شناسنامه 681
صادره از زابل در تاریخ  1379/2/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته
و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :متقاضی با مشخصات فوق:
فرزند متوفی و الغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت آگهی میگردد تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

زاهدان -خیابان مصطفی خمینی -جنب سازمان تعزیرات حکومتی -مجتمع
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان
مالف 3887

دادنامه

پرونده کالســه  9609988752100590شعبه اول شــورای حل اختالف شهرستان سنندج تصمیم
نهایی شماره 9609978752100926
خواهان :خانم فاطمه میروند فرزند محمود به نشــانی اســتان کردســتان -کانی کوزله میدان کاوه
خیابان گورتانیاننژاد پالک 59
خوانــدگان -1 :آقــای آرمان میرهوند فرزند مظفر به نشــانی کردســتان -میــدان کاوه -خیابان
گورتانیاننژاد پالک 58
 -2آقای کاوه حبیبی تجره فرزند عیسی به نشانی مجهولالمکان
خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو
گردشــکار :بتاریخ فوقالذکر در وقت فوقالعاده جلســه شعبه دوم شــورای حل اختالف به تصدی
امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  960613تحت نظر و بررسی است با توجه به محتویات
پرونده شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای مینماید.
«رای شورا»
در خصوص دعوی خواهان خانم فاطمه میروند فرزند محمود به طرفیت خواندگان  -1آرمان میرهوند
فرزند مظفر  -2کاوه حبیبی تجره فرزند عیســی به خواســته الزام خواندگان به انتقال  6دانگ یک
دستگاه سواری پژو به شماره انتظامی ایران 155 -51س 15مقوم به  150/000/000ریال به انضمام
خســارت قانونی خواهان در ایضاح دادخواست تقدیم اعالم نموده به موجب قرارداد خرید خودرو به
شماره صدرالذکر در تاریخ  95/11/15از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله نقدا پرداخت
شــده اســت و ســند ثبتی مبیع بنام خوانده دوم بوده و از حضور در دفترخانه و انجام انتقال رسمی
خودداری مینماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم .شورا با بررسی مدارک و مستندات موجود
در پرونده و مبایعنامه مورخ  95/11/15فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و جلسه دادرسی مورخ
 96/11/10که خواهان و خوانده ردیف اول در جلسه حضور داشتند و خوانده ردیف دوم علیرغم نشر
آگهی در جلسه حضور نیافتند و الیحهای هم در دفاع از خود به شورا ارائه ننموده است لذا با مالحظه
و احراز معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول و رابطه قراردادی شــورا با استناد به مواد  10و 219
و  237و  362قانون مدنی و مواد  198و  515و  519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده ردیف دوم آقای کاوه حبیبی تجره فرزند عیسی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم
و انتقال ســند خودرو شماره ایران 155-51س 15به شماره موتور  12488039282و شماره شاسی
 NAAM.ICA09K945848به نام خواهان خانم فاطمه میروند و خوانده ردیف اول آقای آرمان
میرهونــد فرزند مظفر به پرداخت مبلغ  4/225/000ریال هزینه دادرســی و انتقال پالک خودرو در
حق خواهان صادر و اعالم میدارد که این رای نسبت به خوانده ردیف دوم آقای کاوه حبیبی تجره
غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مدت 20
روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم شهرستان سنندج میباشد و در خصوص
خوانده ردیف اول آقای آرمان میرهوند حضوری و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد
محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان سنندج میباشد.

میرفرشاد غیبی
قاضی شورای حل اختالف شماره  1سنندج

خواهــان رونوشــت حصر وراثت مهــدی چناری فرزند رجبعلی به شــرح
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالســه  9609982336300720از این
دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان رجبعلی چناری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حینالفوت آن  3منحصر است به:
 -1خدیجه خانبیگی فرزند محمد به ش.ش  2همسر متوفی
 -2مهدی چناری فرزند رجبعلی به ش.ش  135فرزند متوفی
 -3میالد چناری فرزند رجبعلی به ش.ش  4570104185فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد
از تاریــخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان دامغان  -حاجب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به موجب پرونده کالسه  960927شعبه  102کیفری دو سنندج
شکایت هایده سلیمی فرزند حبیباله علیه کیهان فاتحی فرزند
صالح به اتهام ترک انفاق متهم تحت تعقیب میباشد .مشارالیه
در نشــانی اعالمی شناخته نشــده و بنا علیهذا به استناد ماده
 180قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مصوب  1378به نامبــرده ابالغ میگردد که به منظور
رسیدگی به اتهام انتسابی مورخ  97/5/17راس ساعت  9صبح
در جلســه دادگاه در این شعبه حضور یابد .انتشار این آگهی به
منزله ابالغ وقت رسیدگی محســوب و در صورت عدم حضور
دادگاه بصورت غیابی به صدور رای مبادرت خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  102کیفری دو سنندج -محمدی

آگهی ابالغ مالحظه نظریه کارشناس
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا

با عنایت به نیابت واصله از اجرای احکام شعبه اول حقوقی کنگاور
مبنی بر توقیف خودرو پراید به شــماره انتظامی ایران  171-68و
 65درخصوص محکومله خانم ســعادت پورقلی بطرفیت محکوم
علیهم  -1آقای محمدرضا بهادری فرزند منصور و  -2خانم فائزه
بهادری فرزند منصور درپرونده کالســه 9509988370300673
اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان آوج طبق موضوع ماده
 73آئین دادرســی مدنی و مــاده  75قانون اجرای احکام مدنی به
علت عدم شناسایی محکوم علیهم در آدرس اعالمی مراتب ابالغ
نظریه کارشناســی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد تا نامبردگان ظرف ســه روز پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر اجرا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،جهت مالحظه
نظریه کارشــناس و اظهــار هر مطلبی نفیا یا اثباتــا به واحد اجرا
مراجعه نمایند .در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی
نســبت به ادامه روند اجرایی (فروش خــودروی توقیفی به قیمت
کارشناسی) اقدام خواهد شد.

مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان آوج -ابوالفضل کریمی

اقتصاد مقاومتی؛ سیاستها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب 10 -

نوی
سنده :ناصر عابدی

رهبر انقالب:

راه موفقیت در سپردن سکان اقتصادی به مردم است
* اقتصــاد مقاومتى یعنی این؛
یعنــی در داخل کشــور ،ســاختِ
اقتصــادی و بنای اقتصادی جوری
باشــد که از نیروهای مردم استفاده
بشــود ،کمک واقعی گرفته بشود،
برنامهریزی بشــود ،بنای اقتصادی
اســتحکام پیدا کند تکیۀ مسئوالن
کشــور بر این باشــد کــه حرکت
اقتصادی کشــور را اینجوری قرار
بدهند .اگر این شد ،شکوفایی خواهد
شــد؛ اگر این شد ،از تهدید دشمن
دیگــر نمیترســیم ،از تحریم دیگر
تنمــان نمیلــرزد ،از پایین افتادن
قیمــت نفت عــزا نمیگیریم؛ این
اقتصاد مقاومتى اســت .تکیۀ عمدۀ
اقتصــاد مقاومتى هم باز روی مردم
است؛ روی تولید داخلی است.
* کلید حل مشکالت اقتصادی
کشور و همچنین موضوع هستهای،
تکیه بر ظرفیتهــای درونی و باور
به اقتصاد مقاومتی است .در کشور
بنبســتی وجود نــدارد ،راه عالج
مشــکالت تقویت تولیــد داخلی و
رعایــت انضباط مالی اســت .برای
موفقیــت باید ســکان فعالیتهای
اقتصادی به مردم داده شود
* نکتــۀ پنجــم [از مؤلفههای
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی]،
مردممحــوری اســت کــه در این
سیاســتها مالحظه شــده .تجربه
هم به ما نشــان میدهــد ،بیانات و
معارف اســامی هم تأکید میکند
که هرجا مردم میآیند دســت خدا
الجما َعة؛
ــع َ
هم هســت .یَ ُد اهللِ َم َ
هرجا مردم هســتند ،عنایت الهی و
کمک الهی و پشــتیبانی الهی هم
هســت؛ نشــانه و نمونۀ آن ،دفاع
هشتســاله ،نمونۀ آن خود انقالب،
و نمونۀ آن گذر از گردنههای دشوار
این  ۳۵سال [است] چون مردم در
میدان بودنــد ،کارها پیش رفته؛ ما
در زمینۀ اقتصادی به این کمتر بها
دادیم .سیاســتهای اصل  ۴۴را که
ما تصویب کردیــم و ابالغ کردیم،
بــرای همین بــود؛ البتــه حق آن
چنانکه باید و شاید ادا نشد .من در
همینجا همان سالها ،در جلسۀ با
مسئولین راجع به سیاستهای اصل
 ۴۴صحبــت کردم؛ مــورد تصدیق

همــه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام
گرفت که بایستی شکرگزار بود ،لکن
آنچنانکــه حق آن سیاســتها بود
عمل نشد .ما بایســت به مردم تکیه
کنیم ،بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان
باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛
فعاالن ،کارآفرینان ،مبتکران ،صاحبان
مهارت ،صاحبان ســرمایه ،نیروهای
متراکم و بیپایانی که در این کشــور
وجود دارد ،که واقعــاً این نیروها هم
بیشمارند .بنده ســالهای متمادی
اســت که ســروکار دارم با قشرهای
مختلف مردم؛ درعینحال گاهی یک
چیزهایی برای ما آشــکار میشود که
مــن میبینم از اینها هم غافل بودیم.
اینقدر عناصر آمادۀبــهکار ،یا دارای
مهارت ،یا دارای ابتکار ،یا دارای دانش،
یا دارای ســرمایه در کشور هستند که
اینها تشنۀ کارند؛ دولت بایستی برای
حضور اینها زمینهسازی کند ،اینها
را راهنمایــی کند که کجاها میتوانند

در کشور بنبستی وجود ندارد ،راه عالج
مشکالت تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط
مالی است .برای موفقیت باید سکان فعالیتهای
اقتصادی به مردم داده شود.

است ،افزایش سهم دستمزد در هزینۀ
تولید است .این ممکن است جورى
برنامهریزى بشود که به کارفرما هم
هیچ صدمهاى نزنــد؛ از هزینههاى
اضافــى و زائد کاســته بشــود و به
سهم دســتمزد کارگر افزوده بشود؛
اگر این انجام بگیرد ،کارگر تشــویق
میشــود .روشهاى درستى وجود
دارد؛ بعضىهــا در دنیا هم اینها را
تجربه کردهاند.
خوشبختانه مســئولین ما واقعاً
میخواهند خدمت کنند .ما میتوانیم
با نیروى ایمان و شوق و عالقهاى که
وجــود دارد این روشها را پیدا کنیم؛
میتوانیم در این زمینهها کار کنیم.

یکى از چیزهایى که براى مو ّفق ّیت کارگر در ایجاد کا ِر مناسب
الزم است ،سالمت محیط کار است؛ یکى از چیزهایى که الزم
است ،افزایش سهم دستمزد در هزینۀ تولید است .این ممکن
است جورى برنامهریزى بشود که به کارفرما هم هیچ صدمهاى
نزند؛ از هزینههاى اضافى و زائد کاسته بشود و به سهم
دستمزد کارگر افزوده بشود.
توان خودشــان را بــه کار ببندند ،از
آنها حمایت بکند؛ مســئولیت عمدۀ
دولت این است .حاال فعالیت اقتصادی
دولت در یک بخشهای ناگزیری ،قهرا ً
وجود خواهد داشت؛ لکن باید فعالیت
اقتصادی به مردم داده بشود؛ که در این
سیاستها مورد مالحظه قرار گرفت.
محصول کا ِر
برای موفقیت باید
ِ
کارگر ایرانى در جامعه
ترویج شود
* یکــى از چیزهایى که موجب
میشــود که حرکت کارگرى حرکت
محصول کا ِر کارگر
مو ّفقى باشد ،ترویج
ِ
ایرانى است .این را بعد عرض میکنم،
بنده در مورد ترویج محصول کار حرف
خیلــى دارم که چنــد جملهاى بعدا ً
عرض خواهم کرد .یکى از چیزهایى
قیت کارگر در ایجاد کا ِر
که براى مو ّف ّ
مناســب الزم است ،سالمت محیط
کار است؛ یکى از چیزهایى که الزم

کماثر کردن تحریمها
در کوتاهمدت
* یکى از افراد هیئت مذاکرهکننده
چندى پیــش حرف خوبى زد ،گفت
اگر به توافق هم نرسیدیم ،آسمان به
زمین نمىآید ،دنیا به آخر نمیرسد؛
خب ،نشــود .حرف درستى است .ما
آنچنانکه حاال آنها خیال کردند،
ضــرر نمیکنیم؛ تصــ ّور کردند که
اگرچنانچه چنین بشود ،چنان خواهد
شــد؛ نه ،راهحل وجود دارد ،راهحل
همیــن اقتصاد مقاومتى اســت که
ضربههاى دشمن را ا ّول کماثر میکند،
مدت
مال کوتاه ّ
کاهش میدهد که این ِ

بلندمدت به
مدت و
ّ
است ،در میان ّ
حرکت عظی ِم مــردم اوج میدهد.
اقتصاد مقاومتى اینجورى است.
برنامهریزی اقتصادی
با فرض ماندن تحریمها
* تحریم را با مجاهدتِ در باب
اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد.
این نکتهای که امروز رئیس جمهور
محترم گفتند؛ قب ًال هم ایشان گفته
بودنــد و این نکتۀ کام ًال درســتی
است :برنامههای اقتصادی براساس
و با فرض ماندن تحریمها بایســتی
برنامهریزی بشود و تعقیب بشود و
تحقّق پیدا بکنــد .فرض کنیم که
ذرهای و ســ ِر سوزنی
این تحریمها ّ
کم نخواهد شد؛ که حاال خود آنها
هم همیــن را میگویند .آنها هم
میگویند که تحریمها دست نخواهد
خورد ،حتّی از حاال شروع کردند که
اگر در زمینۀ هستهای هم به توافق
برســیم ،معنای آن این نیست که
همۀ تحریمها برداشته خواهد شد؛
هنوز چیزهای دیگری هم هســت؛
این همان حرفی است که ما همیشه
میگفتیم.
مــن بارها در همین جلســه
و جلســات گوناگــون دیگر عرض
کردهام که [موضوع] هستهای بهانه
است؛ مســئلۀ هستهای هم نباشد،
یک بهانۀ دیگری میآورند :مسئلۀ
حقوق بشر هســت ،مسئلۀ حقوق
زنان هست ،مسائل گوناگون فراوان
را میسازند؛ جعل کردن و بهانهگیری
که خیلی مایهای نمیخواهد ،دستگاه
تبلیغاتی و امپراتوری تبلیغاتی هم که
در اختیار آنهاست .بنابراین ،عالج
مسئلۀ تحریم ،عبارت است از همین
اقتصاد مقاومتی.

صفحه پاورقی

روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه منتشر میشود

تلفنResearch@kayhan.ir ۳۵۲۰۲۱۱۳ :

شناســنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری پراید مدل
 1388به شماره انتظامی 944هـ 54ایران 88و شماره موتور
 3030121و شماره شاسی  S1412288295165متعلق به
اینجانب کریم دیندار فرزند وهاب شــماره شناسنامه  497و
کد ملی  1651469873صادره از سراب مفقود گردیده است
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری جک J5HFC7180BTF
به شــماره پــاک  418ل  - 74ایــران  14به رنگ
مشــکی -متالیــک مــدل  1393و شــماره موتــور
 4G93DDAE009025و شــماره شاســی
 NAKNG7243EB106000مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کارت هوشــمند ناوگان به شــماره  2896777متعلق به بنز
کامیون باری چوبی به شــماره انتظامی  118ع  41ایران 23
مدل  1360رنگ ســبز -روغنی شــماره موتور 10026773
شــماره شاســی  34932114742465بــه مالکیــت فتحاله
قاراخانی ده سرخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره  139660309007000403مورخه
 1396/12/13هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئینزهرا تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد امیدلو فرزند حســینعلی به شــماره شناسنامه  13774صادره از تهران در
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  2818/50مترمربع پالک فرعی از  53اصلی
واقع در بخش نه قزوین موســوم به اراضی صادقآباد خریداری از مالک رســمی آقای حسین
علی امیدلو محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم97/1/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/23 :

مسیب محمدی-
رئیس ثبت اسناد و امالک بوئینزهرا

حصر وراثت

خواهان رونوشــت حصر وراثت شعبان مرتضی فرزند ابراهیم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت
شــده به کالسه  9609982336300728از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان معصومه حیدری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حینالفوت آن  10منحصر است به:
 -1ابراهیــم مرتضی فرزند محمد به ش.ش  127همســر متوفــی  -2ایال مرتضیئی فرزند
ابراهیم بــه ش.ش  2فرزند متوفی  -3محمدرضا مرتضیئــی فرزند ابراهیم به ش.ش 221
ی فرزند ابراهیم به ش.ش  1فرزند متوفی  -5علیرضا مرتضی
فرزند متوفی  -4شــعبان مرتض 
فرزند ابراهیم به ش.ش  243فرزند متوفی  -6نوراله مرتضی فرزند ابراهیم به ش.ش  6فرزند
متوفــی  -7زهرا مرتضی فرزند ابراهیم به ش.ش  1فرزنــد متوفی  -8فاطمه مرتضی فرزند
ابراهیم بــه ش.ش  13فرزند متوفی  -9زینب مرتضی فرزنــد ابراهیم به ش.ش  255فرزند
متوفی  -10منیره مرتضی فرزند ابراهیم به ش.ش  6فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک
ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان دامغان  -حاجب

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم مینو طاهری قزوینی دارای شناسنامه شماره

 244به شرح دادخواست

337-980865-2

به کالسه  8-961577از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان سیدنجمالدین صنوبر طاهائی به شناسنامه 542
373-182771-2

در تاریخ  96/12/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
 -1سیده مریم نبوی شش  9541متولد  1311/11/1کد ملی 373-0398083
مادر متوفی
 -2مینو طاهری قزوینی شش  244متولد  1346/6/15کد ملی 337-980865-2
عیال متوفی
 -3سیداشــکان صنوبرطاهائی شش  5582متولــد  1365/6/23کد ملی
 373-301114-7پسر متوفی
 -4ســیدآراد صنوبرطاهائــی شش اختصاصی متولــد  1371/3/5کد ملی
 372-031602-5پسر متوفی
 -5ســیده آنا صنوبر طاهائی شش اختصاصی متولد  1381/9/23کد ملی
 372-102356-0دختر متوفی و بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  8شورای حل اختالف سنندج

حصر وراثت

خواهان رونوشــت حصر وراثت جواد نوری فرزند غالمعلی دارای شناسنامه
شــماره  3622177144به شرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609985500200482از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد صبوری فرزند غالم به شناسنامه
 259صادره از زابل در تاریــخ  1383/06/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود
حیات گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1رضا صبوری فرزند محمد به شناسنامه  965صادره از زابل :فرزند متوفی
 -2فاطمه صبوری فرزند محمد به شناسنامه  1048صادره از زابل :فرزند متوفی
 -3حمیده صبوری فرزند محمد به شناسنامه  966صادره از زابل :فرزند متوفی
 -4کبری صبوری فرزند محمد به شناسنامه  1182صادره از زابل :فرزند متوفی
 -5مرضیه صبوری فرزند محمد به شناسنامه  1168صادره از زابل :فرزند متوفی
 -6خورشید صبوری فرزند محمد به شناسنامه  1091صادره از زابل :فرزند متوفی
 -7بیگم اربابی فرزند محمد به شناسنامه  265صادره از زابل :همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.

حمیدرضا بندانی  -قاضی شورای حل اختالف
شماره یک زاهدان

زاهدان  -خیابان مصطفی خمینی  -جنب سازمان
تعزیرات حکومتی  -مجتمع شوراهای حل اختالف
استان سیستان و بلوچستان
م الف 3886

دادنامه

پرونده کالسه  9609984469700604شعبه  47شورای حل اختالف شهرستان ارومیه تصمیم
نهایی شماره 9609974469701208
خواهان :آقای ســعید زالی فرزند حســینعلی با وکالت خانم ویدا علیزادهاباجلو فرزند خیراله به
نشانی خ سرداران کوچه خانبابا خان ساختمان آریا طبقه دوم واحد 5
خوانده :خانم ملوک جعفری به نشانی تهران صباشهر خ شهدای خرمشهر پ 67
خواسته :مطالبه وجه سفته
ابالغیه -رای شورا
در خصــوص دعوی آقای ســعید زالی با وکالــت خانم ویدا علیزاده بــه طرفیت آقای ملوک
جعفری به خواســته مطالبه وجه سه فقره سفته به شــمارههای خزانهداری  265243به مبلغ
 150/000/000ریال  771527به مبلغ  20/000/000ریال و  498844به مبلغ 10/000/000
ریال جمعا به مبلغ  180/000/000ریال به انضمام تادیه هزینه دادرســی ،حقالوکاله وکیل و
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی
و مستندات ابرازی و مالحظ ه وجود و بقای اصل سفتههای استنادی در ید خواهان که داللت
بر اشــتغال ذمه خوانده داشته و از طرفی خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در
جراید در جلســه رسیدگی شــرکت ننموده و الیحه دفاعیهای نیز در خصوص دعوی مطروحه
تقدیم شورا نکرده اســت .لذا قاضی شورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد
 304و  307و  308و  309قانون تجارت و مواد  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  180/000/000ریال از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه
دادرســی به مبلغ  2/375/000ریال و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت الی یومالوصول (به جهت عدم واخواست قانونی مطابق ماده
 304قانون تجارت) در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف مدت
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و متعاقب آن ظرف بیست روز دیگر
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی میباشد.

باقر شرق قوشچی
قاضی شعبه  47شورای حل اختالف ارومیه

