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ابن باجه و بطروجی، شعورها را در اروپا به حرکت درآوردند
از دیگر دانشــمندان بزرگ علم نجوم در دوران تمدن اسالمی، از »ابن باجه« 
و »بطروجــی« می توان نام برد که تالش های علمــی و تحقیقات و پژوهش ها و 
یافته هایشــان، تاثیر شــگرفی بر علم نجوم جدید و دانشمندان معروف اروپایی 
گذارد. براساس جهان بینی ابن باجه Ibn Badscha (Avempace( از استان 
زاراگوســای آندلس، روح مخالفــت با تعاریف جزمی )دگم( و ســعی در یافتن 
شــرح طبیعی تر و واقعی تر پدیده های آسمانی شــروع شد و در سه نسل دانش 
پژوه ادامه پیدا کرد. مبارزه بین مشــاعر ارســطویی و بطلمیوسی که در جهان 
 Ibn »اســالم در بخش مغرب زمین به وســیله »ابن باجه« شاگرد »ابن طفیل
Tufail و دیگری، »ابن رشــد« و آن یکی »البطروجی« Albetragius شروع 
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فصل نه: وظایف قوای  
سه گانه و مسئوالن کشور 
در اجرای اقتصاد مقاومتی

وظایف مشترک 
مسئوالن کشور

تولید  از  باید  * مســئوالن 
ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، 
اساس و حلقۀ اساسی پیشرفت 
باید  مســئوالن  است.  اقتصاد 
از تولیــد ملّــی حمایت کنند. 
چه جوری؟ یــک جا که قانون 
قانونــی  حمایــت  دارد،  الزم 
یــک جا کــه حمایت  کنند؛ 
قضائی الزم است، انجام بگیرد؛ 
یک جــا که حمایــت اجرایی 
الزم است، باید تشویق کنند و 
کارهایی بکنند؛ باید این کارها 
انجام بگیرد. تولیــد ملّی باید 

رونق پیدا کند. 
* مطلب ششــم ]از الزامات 
و انتظارات سیاست های اقتصاد 
اســت.  موانع  رفع  مقاومتی[، 
موانعی وجــود دارد که این ها 
موانع  برداشــت:  می شــود  را 
قانونــی ]وجود دارد[ - که من 
به رؤســای محترم سه قوه در 
آن جلسه ای که داشتیم گفتم 
»قانــون روی قانــون آمدن« 
کار را مشــکل می کند، قوانین 
مزاحم را باید برداشت؛ این کار 
را مجلس می تواند انجام بدهد؛ 
واال مــا حاال قوانینــی داریم، 

دانشمندان، احساس کنند که با 
موانع غیر معقول مواجه نیستند، 

بتوانند حرکت کنند. 
اجــرای  رونــد  بایــد   *
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های 
بصــورت یک حرکت  مقاومتی، 
تا  مســتمر و متوقف نشــدنی، 
رســیدن به نتیجه، ادامه یابد و 
هر یــک از قوا نیز بــر روند کار 
خود نظارت دقیق داشته باشند. 
* اکنون با مداقه الزم و پس 
با مجمع تشخیص  از مشــورت 

به خصوص   - شاخص ها  بشود؛ 
شــاخص های زمانــی - معین 
بشــود که بتوان نظارت کرد و 
بتوان پیشرفت کار را و صحت 

مسیر را فهمید. 
نکتۀ چهــارم ]از مؤلفه های 
سیاست های اقتصاد مقاومتی[، 
رویکرد جهادی است که در این 
سیاســت ها مورد مالحظه قرار 
گرفته؛ همت جهادی، مدیریت 
جهــادی. بــا حرکــت عادی 
باحرکت  رفت؛  پیش  نمی شود 
و  خواب آلوده  احیانــاً  و  عادی 
بی حساسیت نمی شود کارهای 
بــزرگ را انجام داد؛ یک همت 
جهــادی الزم اســت، تحرک 
جهــادی و مدیریــت جهادی 
برای این کارها الزم است. باید 
حرکتی که می شود، هم علمی 
باشــد، هم پر قدرت باشد، هم 

* رهبر انقالب: هر سه قّوه باید با یکدیگر همکاری کنند 
تا کار پیش برود؛ و مردم هم باید کمک کنند به این ها؛ این 
کمک الزم است و جّدیت مسئولین به خصوص قوۀ مجریه 

هم الزم است. اگر بتوانیم این حرکت را راه بیندازیم، 
عرض کردیم که این جریان، جریان انقالبی است و هم 

سرعت خواهد داشت، هم موّفقیت خواهد داشت.

* رهبر انقالب: موانع حقوقی و قضائی هم وجود دارد؛ این ها را باید شناسایی کرد و 
برداشت. بایستی فعاالن اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایه گذاران، دانشمندان، 

احساس کنند که با موانع غیر معقول مواجه نیستند، بتوانند حرکت کنند.

*  رهبر انقالب:»قانون روی قانون آمدن« کار را 
مشکل می کند، قوانین مزاحم را باید برداشت؛ این کار 

را مجلس می تواند انجام بدهد؛ و اال ما حاال قوانینی 
داریم، ]اگر[ باز یک قانونی روی آن قانون وضع بکنیم، 
قابل تفسیر و مشکل تراشی است؛ باید مالحظه کرد، 

دقت کرد، قوانین مزاحم را پیدا کرد.

تاریخ تمدن اسالمی- ۲۵

 روح جست وجوگر دانشمندان مسلمان، شعورها را در اروپا به حرکت در آورد

رهبر انقالب: قوانین مزاحم را از مسیر فعاالن اقتصادی بردارید

نویسنده: ناصر عابدیاقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  ۲۴ 

شــد، در قرن 13 و 14 میالدی در فرانســه و آلمان و انگلســتان ادامه یافت و 
مدافعین و طرفدارانی همچون »آلبرت بزرگ« و »توماس فون اکویین« و »راجر 
 بیکــن« و »جان بوریــدان« Jean Buridan و »دیتریــش فون فرای بورگ«

 Ditrich Von Freiburg را بــه صحنــه خواند و به قول پروفســور زیگرید 
هونکه، »بدین وسیله حتی در اروپا هم شعورها را به حرکت در آورد.«
فراگیری ستاره شناسی و ریاضیات مسلمانان 

توسط اروپاییان
اما تاثیرات ســتاره شناســی و نجوم و پیشــرفت های علمی در این زمینه 
در دوران تمدن اســالمی، به آنچه گفته شــده، محدود نشــد و در بسیاری از 
حیطه هــای علمی نیز بر اروپاییان تاثیرات غیرقابل باوری گذارد. کتاب »جامع 
المبادی و الغایات فی علم المیقات« در قرن سیزدهم میالدی، توسط دانشمند 
مراکشــی به نام »ابی علی حسن بن علی المراکشی« نوشته شد. هدف وی از 
نگارش این کتاب معرفی ابزار ســتاره شناسی و هندسه بود. »ژان ژاک سدیو« 
و پسرش »لویی سدیو« )نویسنده کتاب »تحقیقات جدید پیرامون تاریخ فلک 
نزد اعراب«( دو ســتاره شــناس و ریاضیدان فرانسوی، نســخه ناقصی از این 
کتاب را در پاریس یافتند. این دو دانشمند با مبنا قرار دادن این کتاب مقاالت 
بســیاری را نوشتند. آنها حتی این نســخه ناقص را به زبان فرانسه نیز ترجمه 
کرده و ســعی کردند تا نشان دهند که این کتاب، تا چه اندازه در تاریخ ستاره 

شناسی مهم بوده است. 
که هربار کمتر می شود. باید گفت این اندازه گیریشان حتی یک ثانیه هم پس آکادمی/ فرهنگستان علوم فرانسه نظریات این دو دانشمند را رد کرد و این 

و پیش ندارد. با این کشــف، پشتکار خودشان را در آزمایشات به کار می بردند 
و همچنین حواسشان را برای درک کمترین تغییر، نشان می دهند. این کشف 
را اولین بار »الفرغانی« کرد. او نیز اولین کســی است که تغییر یافتن دورترین 
محل زمین نســبت به خورشید را کشف کرد. در حالیکه یونانیان ظاهرا آن را 
همیشه یکسان می دانستند. مسلما آنها به اندازه مسلمانان که از مکتب اسالم 

برخاسته اند،در کارشان ثبات نداشتند...«
اولین کاتالوگ ستارگان توسط عبدالرحمن صوفی

قبال هیپارک )120-190 قبل از میالد( بیش از هزار ســتاره را شــمارش 
و محل دقیق آنها را در آســمان تعیین کرده بود. دانشــمند بزرگ اســالمی، 
عبدالرحمــن صوفی )986-903 میالدی( در بغــداد و در قرن دهم میالدی، 
جرآت کرد که به تصحیح یادداشــت های او در مورد ستارگان بپردازد. سلطان 
عضدالدوله در وســط باغ خانه اش رصدخانه ای درست کرده بود، شب به شب، 
منجمین دربار به مشــاهده ستارگان پرداخته و آنها را شمارش کرده و از نظر 

طول و عرض، محل و حرکت آنها را در آسمان تعیین می کردند. 
او با این روش، متوجه تعدادی از ســتارگان ثابت شد که چشم های تیزبین 
»هیپارک« متوجه آنها نشــده بــود. عبدالرحمن صوفی بــرای تعلیم اربابش 
عضدالدوله، ثوابتی که محل آنها را از نو محاسبه کرده بود، با دقت کافی رسم 
کرد و با ارائه بزرگی و تا آنجا که ممکن بود، درجه روشــنایی آنها را ذکر کرد. 
اینچنین بود که یک »کاتالوگ ســتارگان« بوجــود آمد و با بوجود آمدن این 
کاتالوگ بود که بسیاری از اشتباهات و بی دقتی های »هیپارک« و »بطلمیوس« 
تــا آن زمان را رفع کرد و بر آن یادداشــت های کهنه نجومــی، تعداد زیادی 

* مبارزه بین مشاعر ارسطویی و بطلمیوسی که در جهان 
اسالم در بخش مغرب زمین به وسیله »ابن باجه« و دیگری، 
»ابن رشد« و آن یکی »البطروجی« شروع شد، در قرن 13 

و 14 میالدی در فرانسه و آلمان و انگلستان ادامه یافت و به 
قول پروفسور زیگرید هونکه، »بدین وسیله حتی در اروپا هم 

شعورها را به حرکت در آورد.«

 * عبدالرحمن صوفی از بزرگ ترین دانشمندان علم نجوم 
تاریخ بشریت به شمار آمده که هنوز منجمین برجسته 
و انجمن های بین المللی نجوم در اینکه چگونه وی بدون 
وسایل و ابزار پیشرفته نجومی قادر به رصد ستارگان 
و کشف منظومه هایی مانند »اندرو مده آ« شده، دچار 

حیرت و شگفتی هستند. 

پروفسور زیگرید هونکه:

کرد، بلکه باعث شد که چندین رصد اشتباه یونانیان را تصحیح کند و دانشمندان 
جدید توانســتند با توجه به دقتی که عبدالرحمن در کارهایش به کار برده بود، 
تغییرات بطئی در درخشندگی ســتارگان را دقیقا بررسی کنند. این بررسی در 
علم نجوم به نام  )Trepidation of Movement of fixed Star) اســت 
که پایه گذار آن عبدالرحمن صوفی اســت. از افتخارات این مرد دانشمند همین 
بس که جهان علم و نجوم و ســتاره شناسی بعد از ده قرن که از نوشتن کتابش 
گذشته هنوز قلم و حرکت انگشتان او را که بر کاغذ اثری گذاشته ثابت و محترم 
می شــمارد و دنیای ابزار و تکنولوژی الکترونیکــی مدرن با تمام قدرتش جرات 

جابجا کردن محاسبات او را ندارند.«
در کنگره جهانی نجوم رصدخانه ای در سال 1960 میالدی، درباره اهمیت 
و دقت کار صوفی در 1053 ســال قبل )نسبت به ســال پایان کتاب صوفی( 

چنین گفته شده: 
»...پیدایش تلسکوپ در دانش اخترشناسی که در سال 1609 انجام گرفت 
مطالعــات ســریع و الزم را در عصر خــود بوجود نیاورد و حتــی در ازدیاد و 
شمارش سحابیهای شناخته شده از خود فعالیتی نشان نداد. در حقیقت گالیله 
کاری بیش از دیگران که سحابی خرچنگ )پرایسپه( را از تعدادی از ستارگان 
تشــخیص داده بودند، انجام نداد و کشف جدید را بوجود نیاورد. یک سال بعد 
در 1610 یک دانشــمند علوم فرانســوی به نام »نیکالس پیرسک« با اطالعی 
که از کارهای گالیله داشت، مشاهده کرد که ستارگانی میانی »شمشیر صورت 
فلکی جبار« همانند و مشــکوک به سحابی هستند و در سال 1912 »سیمون 

ســوی این اهداف عالی اســت، 
ابالغ می گردد.

الزم است قوای کشور بی درنگ 
و با زمان بندی مشخص، اقدام به 
اجرای آن کنند و با تهیه قوانین 
و مقررات الزم و تدوین نقشه راه 
برای عرصه های مختلف، زمینه و 
فرصت مناسب برای نقش آفرینی 
مردم و همه فعاالن اقتصادی را 
در این جهاد مقدس فراهم آورند 

تا به فضل الهی حماسه  اقتصادی 
نیز همچون  ایــران  بزرگ  ملت 
حماسه سیاســی در برابر چشم 
جهانیــان رخ نمایــد. از خداوند 
متعال توفیــق همگان را در این 

امر مهم خواستارم. 
* مسئلۀ ســوم ]از الزامات و 
اقتصاد  سیاســت های  انتظارات 
مقاومتــی[، تبدیــل بــه برنامه 
و سیاســت های اجرایی اســت 
کــه دســتور این کار از ســوی 
 رؤسای ســه قوه داده شده؛ هم 

اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری سه قّوه

ستارگان ثابت نیز اضافه کرد.
کاشف ستارگان و سحابی ها در دوران تمدن اسالمی

عبدالرحمن صوفی از بزرگترین دانشــمندان علم نجوم تاریخ بشــریت به 
شمار آمده که هنوز منجمین برجسته و انجمن های بین المللی نجوم در اینکه 
چگونه وی بدون وسایل و ابزار پیشرفته نجومی قادر به رصد ستارگان و کشف 

منظومه هایی مانند »اندرو مده آ« شده، دچار حیرت و شگفتی هستند. 
»الدومیلی« )مورخ معروف و معتبر تاریخ تمدن اسالمی( در کتاب »درباره 

عبدالرحمن« درباره عبدالرحمن صوفی می نویسد: 
»منجمی بود که شــخصا به رصد و محاســبه یکایک ستارگان می پرداخت و 
به همین دلیل نه تنها موضع چندین ســتاره ای که تا آن زمان معلوم نبود معین 

رئیــس جمهــور محتــرم، هم 
رئیــس محترم قــوۀ مقننه، هم 
رئیس محترم قوۀ قضائیه دستور 
زیرمجموعۀ خودشان  به  داده اند 
که برنامه هــای اجرایی را در هر 
بخشــی تهیه کننــد؛ منتها من 
روی  بر  کنــم  تأکید  می خواهم 
زمان بندی  بایــد  زمان بنــدی؛ 
کنید. مــن بخشــنامه هایی که 
آقای معاون اول برای دستگاه ها 
فرســتاده بودنــد، دیــدم؛ باید 
زمان بنــدی بشــود، مشــخص 
بشــود که چقدر کار پیش رفت 
و تــا ِکی انتظــار تحقــق این 
برنامه ســازی و بعد اجرا را باید 
داشــت؛ باید شتاب بگیرد؛ سهم 
هر قوه ای معین بشــود. در قوای 
مختلف - به خصوص قوۀ مجریه 
- سهم هر دســتگاهی مشخص 

]اگر[ باز یــک قانونی روی آن 
قانون وضع بکنیم، قابل تفسیر 
باید  و مشکل تراشــی اســت؛ 
مالحظه کرد، دقت کرد، قوانین 
مزاحــم را پیدا کــرد - موانع 
حقوقــی و قضائــی هم وجود 
دارد؛ این ها را باید شناســایی 
بایســتی  برداشــت.  و  کــرد 
فعاالن اقتصــادی، کارآفرینان، 
ســرمایه گذاران،  مبتکــران، 

مصلحت نظام، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتــی که در ادامه و 
تکمیل سیاســت های گذشــته، 
اصل  کلی  سیاست های  خصوصاً 
44 قانــون اساســی و با چنین 
نگاهــی تدوین شــده و راهبرد 
به  کشور  اقتصاد  حرکت صحیح 

با برنامه باشد، و هم مجاهدانه 
باشــد. من در جلسه ای که با 
رؤسای محترم ســه قوه برای 
همیــن مســئله در هفته های 
گذشته داشتیم، مطرح کردم.   
* هر سه قّوه باید با یکدیگر 
همــکاری کنند تــا کار پیش 
برود؛ و مردم هــم باید کمک 
کنند بــه این هــا؛ این کمک 
الزم اســت و جّدیت مسئولین 
هم  مجریه  قــوۀ  به خصــوص 
الزم اســت. اگــر بتوانیم این 
حرکــت را راه بیندازیم، عرض 
این جریان، جریان  که  کردیم 
انقالبی اســت و هم ســرعت 
خواهد داشــت، هــم موّفقیت 
خواهد داشــت. ما در هرجایی 
 که کار انقالبی کردیم، این ها را

 داریم.

ماریوس« سحابی »اندرومدا« را پس از یک تردید طوالنی تأیید کرد. در حالی 
که اولین رصد ثبت شــده )درباره ســحابی »اندرومدا«( به وســیله یک منجم 
ایرانی به نام »الصوفی« در قرن دهم ، یعنی 94۷ ســال قبل از اعالم ماریوس 

انجام گرفته بود...
محمد رضا حکیمی اندیشــمند  معاصر در کتاب »دانش مســلمین«درباره 

تاثیر علم در دوران تمدن اسالمی بر رشد علم در اروپا و غرب می نویسد:
»... آنچه مهم است این است که اروپاییان مشعل علم را از دست مسلمانان 
گرفتنــد و خود را با نور و فــروغ آن از دنیای تاریک خویــش نجات دادند و 
ســپس آن را به جایی رســانیدند که اکنون رســیده است: کشــف تازه ترین 
دانشــها.اگر مســلمانان این مشــعل را بر سر دســت نگرفته بودند و به شرق 
و غــرب عالم نبرده بودند، اروپاییان کی می توانســتند فــروغ آن را از نو جان 
 دهنــد و برافروزنــد. آری اینــان به برکت مســلمین، این مشــعل را گرفتند 

و افروخته تر ساختند...«

دو همیشــه مجبور به دفاع از نظریات خود شدند. جدال میان این دو دانشمند 
و آکادمی، 50 ســال طول کشید و باالخره دنیا کم کم فهمید که جهان اسالم 

چه قدم های بزرگی را در ستاره شناسی و علم ریاضی برداشته بوده است. 
یکی از دستاوردهای مهمی که در آن دوران کسب شد، این بود که »الکساندر 
فون هومبولت«، دانشمند برجسته آلمانی که در برلین زندگی می کرد، مناقشه 
این دو دانشــمند را با آکادمی علوم فرانسه شنیده و شــروع به نامه نگاری با 
آنها کرد. در هومبولت، احترام و ارزش خاصی نســبت به علوم اســالمی ایجاد 
شــد. برای همین نیز جوان آلمانی بسیار زیرکی را به پاریس فرستاد تا با این 
دو دانشــمند کار کرده و ستاره شناسی و ریاضیات مسلمانان را یاد بگیرد. این 
جوان که »فرانسوا رکا« یا »فرانتس ُوپکه« نام داشت )که در دانشگاه هومبولت 
برلین ریاضی می خواند و بعدها در حوزه ریاضیات اســالمی تحقیقات بسیار 
کرد و کتب زیادی نوشــت( نزدیک به 40 پژوهش بســیار ارزشــمند در این 
زمینه انجام داد که ارزش این تحقیقات تا به امروز نیز حفظ شده است. با 40 

پژوهشی که »ُوپکه« انجام داد، سیر تاریخ ریاضیات تغییر کرد. برای مثال تا به 
آن زمان یک ریاضیدان فرانسوی ادعا می کرد که مسلمانان نتوانسته اند از حل 
معادالت درجه دو فراتر روند اما »ُوپکه«ثابت می کند که ریاضیدانان مســلمان 

معادالت درجه سه و چهار را به راحتی انجام می دادند.
پروفسور زیگرید هونکه در کتاب »خورشید اهلل برفراز مغرب زمین« در ادامه 
تشریح کشفیات علمی دانشمندان اسالمی و پشتکار آنها برای انجام آزمایشات 

و تجربیات متعدد، می افزاید:
»... دانشمندان اسالمی همچنین به عوامل متغیری توجه یافتند که بوسیله 
پیشینیان ثابت اعالم شده بود. آنان متوجه تمایل اکلپتیک شدند )زاویه تمایل 
محور زمین( با به عبارت دیگر، زاویه تمایل مدار خورشید در مقابل خط استوا 

تحقیقات و پژوهش ها و یافته های»ابن باجه« تاثیر شگرفی بر علم نجوم 
جدید و دانشمندان معروف اروپایی گذارد. براساس جهان بینی ابن باجه روح 
مخالفت با تعاریف جزمی )دگم( و سعی در یافتن شرح طبیعی تر و واقعی تر 

پدیده های آسمانی شروع شد و در سه نسل دانش پژوه ادامه پیدا کرد. 

کارت هوشــمند راننده به شماره 2457268 بنام 
اینجانــب علیرضا زائری فرزنــد طهماس متولد 
56/4/3 به شماره شناسنامه 673 صادره از المرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ ســبز( و کارت خودرو سواری 
پراید مدل 1383 به شــماره انتظامی 419 ی 89 ایران 
22 به شــماره شاســی S1412283322072 و شماره 
موتــور 00937747 بــه مالکیت علی دوســتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

دادنامه 
خواهان: نادره بیگلرخانی فرزند ابوالحسن- همدان، خ شریعتی، کوچه شهید همت، مجتمع درخشان واحد3

خوانده: محمد یعقوبی فرزند علیرضا- مجهول المکان          خواسته: مطالبه وجه
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای 
تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا حوزه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر با استعانت از خداوند منان 

»رای قاضی شورا«مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی خواهان خانم نادره بیگلرخانی فرزند ابوالحســن به طرفیت خوانده آقای محمد یعقوبی فرزند علیرضا 
به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره )1558/526304/40( به عهده بانک ملت به مبلغ بیست میلیون ریال 
تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت محال علیه داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده 
داشــته وبقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبــه وجه آن را دارد. لذا چون خوانده در قبال دعوای مطروحه دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت لذا 
مستندا به مواد 313، 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 502، 515، 519، 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومــی و انقالب در امور مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام نهصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی مستندا به تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/5/20 تا اجرای کامل دادنامه که در حین اجرای  حکم 
به توســط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان همدان- قاسم جلیلی م الف 579

در پرونده کالســه 111/1333/96 دادخواســت آقای مهدی 
قهرمانی فرزند محمدولی به طرفیت آقای محســن زرین پویا 
دایر بــر مطالبه وجه به این شــعبه ارائه نموده که در شــعبه 
111 شــورای حل اختالف بهار ثبت گردیده از آنجا که خوانده 
مجهول المکان می باشــد اینک در راستای ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی به خوانده فوق الذکر ابــالغ می گردد که جهت 
رسیدگی به دعوی خواهان در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 راس 
ســاعت 16 در حوزه 111 شــورای حل اختالف بهار به آدرس 
انتهای خیابان فدائیان اســالم روبروی حــوزه علمیه خواهران 
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را از دفتر حوزه تحویل 
بگیرید و عدم حضور مانع رسیدگی نبوده و شورا غیابًا رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
م الف107

مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱۱ 
شورای حل اختالف بهار

»آگهی ابالغ وقت دادرسی«

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760326006000135 مورخه 1397/2/2 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نعمت اله مرادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 6659 صادره از تهران 
در ششدانگ اعیانی بانضمام نود و دو شعیر و پنج هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه  یکباب خانه 
به مساحت 122/35 متر مربع قسمتی از پالک 19 اصلی واقع در روستای نامیله بخش چهار مالیر خریداری 
از مالک رسمی آقای علی نوردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  اگهی 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 خودرا 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 اول: 1397/2/19                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/3
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سند کمپانی ســواری پیکان سفید رنگ مدل 
1383 به پــالک انتظامــی 81-198 د 56 و 
شماره موتور 11283017221 و شماره شاسی 
834100858 متعلق به حســین یوسفی صالح 

بابری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند ناوگان به شــماره 2559238 متعلق به 
کامیون ایســوزو باری به شماره انتظامی 642 ع 88 ایران 
73 مدل 1390 رنگ سفید شماره موتور 895921 شماره 
شاســی IROD908F5G005249 به مالکیت علیرضا 

محمد رحیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بر حســب درخواســت خانم زکیه موحدیان )خواهان(، به وارده 5/22916 مورخ 95/12/17 مبنی بر افراز پالک 9060/52 بخش 21 یزد، کلیه اوراق 
و محتویات پرونده ثبتی مربوطه مورد بررســی قرار گرفت. با توجه به موافقت شــهرداری میبد بشماره 2796/4509/ص مورخ 96/5/4 و تاییدیه دفتر 
امالک و دفتر بازداشتی مبنی بر عدم رهن و وثیقه و بازداشت و تائیدیه نماینده و نقشه بردار در صورت مجلس افراز به وارده 5/2166 مورخ 97/2/11 
مبنــی بر داخل بودن در محدوده اولیه ســند مالکیت، تصمیم اداری به انجام افراز می گــردد و ضمن موافقت، مقرر می دارد مفاد این تصمیم و صورت 

مجلس افرازی مورد اشاره، برابر مقررات به خواهان و خوانده ابالغ شود.
صورت مجلس افراز ششدانگ پالک 52 فرعی از 9060 اصلی بخش 21 یزد

حســب دستور ذیل درخواســت وارده 5/22916 مورخ 1395/12/17 مبنی بر افراز ششــدانگ پالک فوق اینجانب میثم آخوندی نقشه بردار به اتفاق 
آقای محمود بهجتی نماینده ثبت به محل وقوع ملک با توجه به اخطاریه ها به شــماره 5/21299 مورخ 1396/12/10 که به رویت خواهان رســیده 
 و خوانده نیز از طریق انتشــار آگهی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان به شــماره 21862 مورخ پنجشنبه 17 اســفند 1396 و هفته نامه پالیز به شماره 66 
مورخ شــنبه 19 اســفند 1396 دعوت به افراز شده و با توجه به دستور روز ریاســت محترم در تاریخ1396/12/27 در ساعت 8 به محل عزیمت نموده 
و طبق گزارش آقای محمود بهجتی نماینده و دفتر امالک مالکیت ششــدانگ بدین شــرح است: 1- خانم زکیه موحدیان فرزند مرتضی به میزان سه 
ســهم از پنج ســهم ششــدانگ )خواهان( 2- آقای منوچهر دانش اردکانی فرزند مرتضی به میزان دو سهم از پنج سهم ششدانگ )خوانده( حدود اولیه 
طبق سند بدین شرح است: شماال بطول 10 متر مرزیست به کوچه شرقا اول بطول 24/05 متر به دیوار 44 فرعی از 9060 اصلی جنوبا بطول 10 متر 
مرزیســت به کوچه غربا بطول 46/60 متر ته دیواریست به 4 فرعی از 9060 اصلی به مساحت 464/50 متر مربع حقوق ارتفاقی ندارد. سپس از محل 
نقشه برداری به عمل آمده و نقشه مربوطه ترسیم طی نامه شماره 5/3994 مورخ 1396/3/11 به شهرداری میبد ارسال شده و شهرداری میبد طی نامه 
شــماره 2796/4509/ص مورخ 1396/5/4 موافقت خود را با افراز اعالم نموده اســت بنابراین برای سهم خواهان قطعه قرعه )الف( برای خوانده قطعه 
قرعه )ب( تعیین شــده که حدود هریک بدین شرح است: 1- اول حدود ششــدانگ قرعه )الف( سهم خواهان شماال بطول 10 متر مرزیست به کوچه 
شرقا بطول 25 متر به دیوار 44و 46 فرعی از 9060 اصلی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است اول 9 متر خط مفروز قطعه )ب( دوم بطول 
21/60 متر خط مفروز قطعه )ب( سوم بطول یک متر مرزیست کوچه غربا بطول 46/60 متر ته دیواریست 50 و 49 فرعی از 9060 اصلی به مساحت 
270/90 متر مربع حقوق ارتفاقی و انتفاعی ندارد 2- حدود ششــدانگ قطعه قرعه )ب( سهمی خوانده آقای منوچهر دانش اردکانی شماال بطول 9 متر 
خط مفروز قطعه )الف( شرقا بطول 21/55 متر به دیوار 46 فرعی از 9060 اصلی جنوبا بطول 9 متر مرزیست کوچه غربا بطول 21/60 متر خط مفروز 
قطعه )الف( به مساحت 193/60 متر مربع حقوق ارتفاقی و انتفاعی ندارد. این صورت مجلس با حضور خواهان افراز و نماینده ثبت تهیه و تنظیم شده 

است و حدود قطعات در محدوده اولیه سند قرار دارد. لذا هرگونه ریاست محترم دستور فرمایید اقدام شود.
نقشه بردار: میثم آخوندی بخدانی                                                                          نماینده: محمود بهجتی

تصمیم اداری

هادی بیگی ده آبادی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

مناقصه عمومی)مرحله دوم(
نوبت اول

شهرداری بندر امام خمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد مناقصه خدمات شــهری شــهرداری ناحیه دو شهری با برآورد 
اولیه 86/918/680/000 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکتهای واجد 
شرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: واگذاری خدمات شهری ناحیه دو شهری

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/2/24 لغایت 97/2/29
3- محل دریافت اسناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اله طالقانی- ساختمان 

مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن: 0615-2222020-4
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اســناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حساب فراگیر بشماره 1083057382 نزد بانک تجارت 

شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز یکشنبه 97/3/6 از ساعت 8 الی 13

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشــایی پاکات: روز یکشــنبه 97/3/6 توضیح اینکه به 
پیشــنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در 

بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 4/300/000/000 ریال که به 
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمینی بانکی در وجه شــهرداری و 
یا واریز وجه نقد به حســاب 0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندر 
امام خمینی)ره( که می بایســت در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر 

پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار پروژه از محل بودجه جاری شهرداری بندر امام خمینی)ره( می باشد. 
محمد عبیاوی- شهردار

آگهی فقدان پرونده ثبتی
چون پرونده ثبتی ششدانگ دو درب باغ و چهار قطعه زمین و یک درب خانه به شماره های ثبتی 
5429 و 5430 و 5556 و 6193 و 6271 و 6310 و 7196 واقــع در مهرپادیــن مهریز بخش 34  
یزد که در تاریخ 1346/7/2 توسط آقای رضا زعیم تقاضای ثبت پذیرفته شده است که به موجب 
رونوشت ســند اداری شماره 11891 مورخ 1396/10/30 ششــدانگ خانه به شماره پالک ثبتی 
7196 بخش 34 یزد به مدت 49 سال کامل شمسی به تولیت و تصدی آقای جواد ابوئی مهریزی 
به شماره شناسنامه هفت صادر و ساکن مهرپادین مهریز فرزند آقاعلی قرار گرفته با مکاتبه ای که 
طی شماره 6/21376 مورخ 1396/12/22 با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز گردیده آن 
اداره طــی مرقومه 97/42334 مورخ 1397/1/27 اعالم گردیده با توجه به تاریخ تنظیم حبس که 
ســوم آبان ماه 1346 بوده منقضی شده است و با توجه اعاده مالکیت ورثه بالمانع می باشد. آگهی 
نوبتی پالک های فوق منتشر گردیده است مفقود گردیده و با جستجوی فراوان سابقه ثبت پالک 
فوق مشاهده نگردیده است بدین وسیله مراتب به اطالع عموم می رسد چنانچه اشخاصی نسبت به 
ملک مذکور مدعی نقل و انتقال سند یا بازداشت یا تقدیم اعتراضی در موعد مقرر قانونی می باشند 
اشــخاصی ذینفع می توانند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 3 ماه مدارک خود را به این واحد 
تســلیم و رســید دریافت نمایند بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 

پرونده ثبتی المثنی تشکیل شده و جریان عادی خود را طی خواهد کرد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهریز 
علیرضا دهقان منشادی

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثــت اله بخش نوتی زئی فرزند گدائی دارای شناســنامه 
شــماره 249 صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه  
9609985500200617 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اقبال نوتی زئی فرزند اله بخش بشناسنامه 3610682175 
صادره از زاهدان در تاریــخ 1396/11/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی با مشخصات فوق: پدر 

متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبــت آگهی می گردد تا 
چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او  می باشــد 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-
م الف 332 مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

شــهرداری بندر امام خمینی)ره( به اســتناد مصوبه شورای اسالمی 
شــهر در نظر دارد مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک با برآورد 
اولیه 63/402/862/152 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد 
شرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/2/24 لغایت 97/2/29
3- محــل دریافت اســناد: بندر امــام  خمینــی)ره( بلــوار آیت اهلل 
طالقانــی- ســاختمان مرکــزی شــهرداری امــور حقوقــی و قراردادها-

تلفن: 0615-2222020-4
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اســناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 1083057382 نزد بانک 

تجارت شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام  خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز یکشنبه 97/3/6 از ساعت 8 الی 12

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشــایی پاکات: روز یکشــنبه 97/3/6 توضیح اینکه به 
پیشــنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در 

بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 3/150/000/000 ریال که به 
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری و یا 
واریز وجه نقد به حساب 010542488100 به نام سپرده شهرداری بندر امام 
خمینی)ره( که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها 

تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها پاسخگوی سؤاالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار پروژه از محل بودجه جاری شــهرداری بنــدر امام خمینی)ره( 

 محمد عبیاوی- شهردارمی باشد.

مناقصه عمومی )مرحله دوم(
نوبت اول

م الف120

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139460326006000098-1397/2/1 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت نیرو راستی بشماره 
شناسه ملی 10820028514 ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 1311/03 
مترمربع قســمتی از پالک 2044 اصلی واقع در بخش یک مالیر از مالک رسمی برابر 
قرارداد اجاره اداره اوقاف و امور خیریه مالیر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 اول 1397/2/19                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/3

محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر


