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واقعیتی وجود دارد که هنوز در علم جغرافی و نقشه کشی ثبت نشده 
و آن این است که دریانوردان مسلمانی که در اقیانوس هند دریانوردی 
می کردند، رقم هایــی )مختصات جغرافیایی( به جای گذاشــته اند که 
اگر آنها را با ارقام مدرن مقایســه کنیم، متوجه می شویم مسلمانان با 

اختالف بسیار کم به ارقام مدرن امروزی دست یافته بوده اند. 
برای مثال در کتاب »ســلیمان مهری« میان نقاط شــرق آفریقا تا 
جاوه/ســوماترا، هفت خط فاصله ای در شمال و جنوب خط استوا رسم 
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وظایف قوۀ قضائیه
* ما اگــر می خواهیم مردم در 
صحنۀ اقتصاد باشــند، باید صحنۀ 
اقتصادی امنیت داشــته باشد؛ اگر 
بایســتی  می خواهیم،  را  امنیــت 
دست مفســد و سوءاستفاده چی و 
دورزنندۀ قانون و شــکنندۀ قانون 
بســته بشــود؛ مبارزۀ با فساد این 
است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ 
امروز خوشبختانه مسئولین این را 
می گویند، لکن گفتن کافی نیست. 
همۀ مســئولین - چه مســئولین 
اجرائــی، چه مســئولین قضائی و 
چه مسئولین قوۀ مقننه - در این 

جهت مسئول اند.  
کارگاه ها  تعطیلــی  یک جور   *
تعطیلی های از روی سوءاســتفاده 
را خریده  کارخانه ای  است. طرف، 
است - مثاًل از دستگاه های دولتی 
منتقل شده یا یک جوری خریده - 
بعد می بیند صرفۀ او به این اســت 
که از زمین این اســتفاده کند، از 
متراژ آن استفاده کند، این کارگاه 
به ضررش اســت؛ کارگاه را به یک 
بهانه ای تعطیــل می کند. از این ها 
هــم داریم؛ بنده گــزارش دارم. با 
این ها هــم باید برخــورد کرد؛ با 
این هــا باید برخورد جــّدی کرد. 
این را من شــاید یک بار دیگر در 
همین جمع کارگری گفتم؛ وام را 
می گیــرد - مثاًل فرض کنید برای 
اّولّیه یــا برای تولید  واردات مواّد 
کارگاه - بعــد ایــن وام را می رود 
صــرف ساختمان ســازی در فالن 
درآمدش  کــه  می کند  نقطــه ای 
چندیــن برابر آن اســت. با این ها 
باید برخــورد بشــود؛ این ها باید 
دنبــال بشــود؛ دســتگاه قضائی 
مسئول است، دولت مسئول است، 
مسئولند،  گوناگون  دســتگاه های 
مسئولند.  اّطالعاتی  دســتگاه های 
مسئله این نیســت که یک نفری 
می خواهد پول دار بشــود و از یک 
راهی دارد استفاده می کند؛ ما که با 
پول دار شدن زید و عمرو مخالفتی 
بشوند  پول دار  بروند  نداریم؛ خب، 
اّما چرا این پول داری را از راه لگد 
گذاشــتن و قدم گذاشــتن بر سر 
جامعۀ کارگــری و جماعت مردم 
محروم بایــد انجام بدهند؟ جلوی 

این باید گرفته بشود. 

*تصــور نشــود مــا می توانیــم 
کار سالم  و  ســرمایه  گذاری مردمی 
مردمی داشته باشــیم، بدون مبارزۀ 
با مفاســد اقتصادی؛ و تصور نشــود 
که مبارزۀ با مفاسد اقتصادی موجب 
می شــود که ما مشــارکت مردم و 
ســرمایه  گذاری مردم را کم داشــته 
باشــیم؛ نه، چون اکثر کســانی که 
می خواهنــد وارد میــدان اقتصادی 
بشــوند، اهل کار ســالم اند، مردمان 
سالمی هستند؛ حاال یکی دو نفر هم 
آدم های ناسالم پیدا می شوند. باید با 
چشم های تیزبین، ریزبین و دوربین 
مراقبت کنید که کســانی نیایند به 
عنوان ایجاد اشــتغال و ایجاد کار و 
کارآفرینی تســهیالت بانکی بگیرند، 
نگیرد.  انجام  واقعــی  کارآفرینِی  اما 
این را باید مراقبت کنید؛ هم شــما 

است  اعالم شــده  مقاومتی  اقتصاد 
و ذکر آن مکّرر گفته شــده اســت، 
مســئولین مختلــف - دولتی هــا، 
مجلس محترم، دستگاه های مختلف، 
مسئوالن گوناگون - در مقام حمایت 
و ســتایش از ایــن سیاســت های 
اقتصاد مقاومتــی برآمده اند و مکّرر 
گفته شــده، لکن تجربۀ بنده به من 
می گوید که ســتایش کافی نیست؛ 
تعریف کردن کافی نیســت؛ حرکت 
الزم اســت. بله، افــرادی می آیند، 
می نشــینند، در منبرهــای عمومی 
یا در جلســات خصوصی از مزایای 
را  اقتصــاد مقاومتــی مطالبی  این 
بیــان می کنند و غالباً هم درســت 
اســت، اّما خــب باید اقــدام کرد، 
عمل کــرد. آنچه در مجلس محترم 
انجام گرفته اســت مشــکور است؛ 
کردند،  فّعالیت هایی  هــم  دولتی ها 
منتها باید قدم به قدم دنبال بشــود؛ 
هم در زمینــۀ تقنین، هم در زمینۀ 
نظــارت. در زمینۀ تقنیــن، فراهم 
آوردن قوانیــن مناســب یــا حذف 
کردن قوانین مزاحــم - که اهّمّیت 
این کار دّوم از کار اّول کمتر نیست؛ 
بعضی از قوانین حقیقتاً مزاحمند یا 
معارض اند - حــذف قوانین معارض 
و تصویب قوانینی که به بخش های 
گوناگــون اقتصــاد مقاومتی کمک 

کند، یکی از کارهای مهم است. 
در زمینــۀ نظارت هــم نظارت 
این  برعملکــرد دولت که مجــری 
حرکت بــزرگ و وارد در این میدان 
است، به عهدۀ مجلس است. البّته در 
مورد تقنین، دولت محترم باید لوایح 
نمی تواند  بیاورد؛ مجلس  را  مناسب 
صرفــاً بــه طرح هــا مّتکی باشــد؛ 
باید الیحه بیاورنــد. این را هم من 
عرض بکنم و تأکیــد کنم که هیچ 
جــای دیگری هم نمی تواند به جای 
مجلس در زمینۀ تصویب قوانین، در 
مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و 
امثال آن دخالت بکند؛ مجلس است 
که بایســتی قانون را تصویب کند - 
تشــخیص بدهد، و آنچه الزم است 
تصویــب کند - یــا قانونی را حذف 

کند و از ُدور خارج کند. 

*  رهبر انقالب: ما اگر می خواهیم مردم در صحنۀ اقتصاد 
باشند، باید صحنۀ اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت 

را می خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده چی و 
دورزنندۀ قانون و شکنندۀ قانون بسته بشود؛ مبارزۀ با 

فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود.

تاریخ تمدن اسالمی- ۲۸

وظایف قوه قضائیه و نمایندگان مجلس 
در موضوع اقتصاد مقاومتی

نویسنده: ناصر عابدیاقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  ۲۷  *  دریانوردان مسلمانی که در اقیانوس هند دریانوردی 
می کردند، رقم هایی )مختصات جغرافیایی( به جای 

گذاشته اند که اگر آنها را با ارقام مدرن مقایسه کنیم، 
متوجه می شویم مسلمانان با اختالف بسیار کم به ارقام 

مدرن امروزی دست یافته بوده اند.

 *  پروفسور فوآد سزگین: »...این باور که، پرتغالی ها پایه گذاران دریانوردی مدرن بوده و بهترین 
نقشه ها از اقیانوس هند و قاره آفریقا را کشیده اند، نظریه ای است که، جای بحث دارد. با قاطعیت 
می توانیم این را اثبات کنیم که؛ پرتغالی ها قبل از آغاز سفرهای اکتشافی خود، نقشه های بسیار 

دقیقی که در جهان اسالم رسم شده بود را در دست داشتند.

مراقبــت کنیــد، هم قــوۀ قضائیه 
مراقبت کند. به نظــر من همکاری 
قــوۀ مجریه و قــوۀ قضائیه در اینجا 

یک کار بسیار الزمی است.  
*با فســاد مبارزۀ جّدی بشود، با 
ویژه خواری مبارزۀ جّدی بشــود، با 
قاچــاق مبارزۀ جّدی بشــود؛ این ها 
دارد به اقتصاد کشــور لطمه میزند 
و ضــررش را مــردم میبرنــد. اگر 
مــا در مقابــل آن مجموعــه ای که 
فرض بفرمایید با زدوبســت هایی در 
زمینۀ مســائل اقتصادی ویژه خواری 
می کنند، خودشان را از امتیازات ویژه 
برخوردار می کنند و یا دچار فســاد 
پولی و مالی و اقتصادی می شــوند، 
ســهل انگاری کنیــم، قطعاً کشــور 
نباید سهل انگاری  ضرر خواهد کرد؛ 
بشــود. البّتــه در مقام بیــان و در 
روزنامه هــا و جنجال و به خصوص با 
حرف های  سیاسی،  جهت گیری های 
قشنگ خوبی زده می شود اّما این ها 
فایــده ای نــدارد. حاال یــک مجرم 
اقتصادی را مثاًل فرض کنیم دستگیر 
کردند، روزنامه ها درباره اش بنویسند 
و عکس و تفصیالت و کارهایی مانند 
این ها را با اهداف جناحی و سیاسی 

بکنند، این ها فایده ای ندارد؛ دو صد 
گفته چون نیم کردار نیســت. باید 
جلوی آن فسادی را که امروز ممکن 
است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد 
بشــوند. قاچاق همین جور اســت؛ 
مانع قاچاق ]بشوند[. باید با قاچاق، 

به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. 
وظایف نمایندگان مجلس 

* بــرای مردم این مهم اســت؛ 
متعّهد،  مجلــس  متدیّــن،  مجلس 
فریب نخور  مجلس شــجاع، مجلس 
کــه فریب ترفند دشــمن را نخورد؛ 
مجلسی که به عّزت ملّی و استقالل 
ملّــی اهّمّیت بدهد و عــّزت ملّی را 
پایمال نکند، استقالل ملّی را پایمال 
نکند؛ بِایســتد در مقابل طمع ورزی 
مقابل  در  اســتکبار،  زیاده خواهی  و 
که دستشان  قدرت هایی  طمع ورزی 

»... جزء وســائل رصدخانه منحصر به فردی که پادشــاه آلفونســو 
برحســب نمونه کشورهای اسالمی دستور ساخت آن را داده بود، انواع 
اسطرالب ها یافت می شد که بهترین آن، اسطرالب کروی بود. یک نوع 
اســطرالب دستی هم بود که ساده و مسطح بود. این اسطرالب در بین 
مسلمانان زیادتر از آن نوع حلقه ای رواج داشت. آن نوع حلقه ای دارای 
جثه ای بود که فقط به درد رصدخانه می خورد. در حالی که اسطرالب 
مســطح که حلقه کوچکی هم برای آویزان کردن داشت، صفحه ای بود 
فلزی که کار یک ســاعت جیبی منظم را انجام می داد. مســلمانان با 
کمک آن می توانستند وقت صحیح روز را محاسبه کنند و هرجا اقامت 
می کردند موقع عبادت را حتی طــرف کعبه و باالخره جهتی که نماز 
می گذارنــد تعیین کنند و مقدار زیادی محاســبه های نجومی علمی و 
همچنین محاســبه های نجومی غیر علمی... نیز با آن امکان پذیر بود. 
این اســطرالب که یونانیان آن را ســتاره گیر می نامیدند، متراژ جالبی 
برای مسلمانان بود. اسطرالب برای یونانیان فقط یکی دو مورد مصرف 
داشــت در حالی که خوارزمی در یکی از نوشــته هایش، بیست و سه 
مورد مصرف یاد می کند. اما چندی بعد شــخصی نزدیک هزار مصرف 
برای اســطرالب می تراشد. خود این اسطرالب هم به وسیله مسلمانان 
بهتر و تکمیل تر شد و به تناســب مصارف مختلف به فرم های فراوانی 
تبدیل گردید... به ندرت منجم مســلمانی پیدا می شــد که دوره ای با 
طراحی اسطرالب یا مصرف آن اشتغال نداشته باشد. به همین مناسبت 
هم اروپاییان با جنب و جوش از آن استقبال کردند. در حدود قرن دهم 
میالدی، محصلین اروپایی که به خارج می رفتند از این اســطرالب ها با 
حکاکی های ظریف به عنوان یادبود دوران تحصیلشــان از کشــورهای 
اســالمی همراه می آوردنــد و در نیمه اول قــرن یازدهم میالدی یک 
آلمانی دو کتاب درباره مصرف اســطرالب نوشت. دو کتابی که سراسر 

آن پر از اصطالحات عربی بود...«
اسطرالب حکایت یک ماشین حساب نجومی را داشت که هر فردی 
می توانست با کمی آموزش و دقت، از آن در امور مختلف علمی، زندگی 
و اجتماعی خود، اســتفاده نماید. )در قرن دهم میالدی( هنوز کســی 
در اروپا جرآت نمی کرد که به ســاختن این وســیله اندازه گیری زمان 
بپردازد. در طول دویســت سال، اصل آن را از کشورهای اسالمی وارد 
نموده و ســازندگان آن از این بازارگرمی که در کشــورهای مسیحی 
پیــدا کرده بود اســتفاده می کردنــد و برای رواج بیشــتر، این کاالی 
صادراتی ســاخت خودشــان را که فرنگی ها خواهانش بودند با الفبا و 
نوشــته های التینی درســت کرده، ارائه می دادند. در اروپا اولین بار در 
قرن 14 میالدی این ابزار اندازه گیری مســلمانان ســاخته شد، چون 

پایه گذاری دریانوردی مدرن در تمدن اسالمی
پروفسور فوآد سزگین در ادامه بازخوانی تحقیقات و پژوهش هایش 

در تاریخ دریانوردی متذکر می شود:
»...ایــن باور کــه، پرتغالی ها پایه گذاران دریانــوردی مدرن بوده و 
بهترین نقشــه ها از اقیانوس هند و قاره آفریقا را کشیده اند، نظریه ای 
است که، جای بحث دارد. امروزه با استاد به منابع پرتغالی، با قاطعیت 
می توانیــم این را اثبات کنیم کــه؛ پرتغالی ها قبل از آغاز ســفرهای 
اکتشــافی خود، نقشه های بسیار دقیقی که در جهان اسالم رسم شده 
بود را در دســت داشتند و به خوبی می دانستند که برای سفر به آفریقا 

و هند، کدام مسیر را باید بپیمایند. 
اینها را خود منابع پرتغالی می گویند. واســکو دوگاما اذعان می کند، 
هنگامی کــه با اســتفاده از این نقشــه ها و بدون دراختیار داشــتن 
قطب نمایی به اقیانوس هند می رسد،درشــهر »مومباســا« می بیند که 
دریانوردان مســلمان نقشه های بســیار دقیقی و قطب نماهای بسیار 
پیشــرفته ای در اختیار دارند. وی همچنین می گوید که کشــتی های 
مســلمانان بســیار بزرگتر از کشــتی های پرتغالی های بوده است. این 
شایعه که واســکو دوگاما به هند سفر کرده و پس از بازگشتش، نقشه 
دقیقی از آفریقا را رسم می کند ادعایست که علم نقشه کشی نمی تواند 
آن را بپذیرد. این نقشــه را که می بینید، نقشه ایست که ادعا می شود 
تنها چند ماه پس از بازگشــت واســکو دوگاما از سفر هند رسم شده 
است. چنین نقشه ای را در صورت مهیا بودن تمام شرایط نیز نمی توان 
ظرف چند ماه رسم کرد و برای رسم آن چندین سده زمان نیاز هست. 

از ایــران کوتاه شــده و دارند تالش 
می کنند که دوبــاره برگردند و زمام 
قدرت را در این کشــور در دســت 
بگیرند؛ این جور مجلســی. مســئلۀ 
اقتصــاد درون زا را ما مطرح کردیم؛ 
مردم مجلســی می خواهند که برای 
اقتصاد درون زا، به معنای واقعی کلمه 
وقت گــذاری کند، ریل گذاری کند و 
دولت موّظف بشــود بر اســاس این 
حرکت بکند؛ آنچه مردم می خواهند 

این هاست. 
* حرکت بر اســاس برنامه، یکی 
از کارهای اساسی است. تصمیم های 
مقررات، جزو  تغییر  و  خلق الســاعه 
ضربه هائــی اســت که بــه »اقتصاد 
مقاومتی« وارد می شود و به مقاومت 
ملت ضربــه میزند. این را، هم دولت 
محترم، هم مجلس محترم باید توجه 
داشته باشــند؛ نگذارند سیاست های 
اقتصادی کشــور در هر زمانی دچار 

تذبذب و تغییرهای بی مورد شود. 
* از روزی کــه این سیاســت های 

شده است. مقایسه این فاصله ها با داده های جدید تنها 32 دقیقه اشتباه 
نشان می دهد. 

اگر فاصله میان آفریقا و سوماترا را 6 الی 8 کیلومتر در نظر بگیریم، 
درمی یابیم که مسلمانان تا چه اندازه در علم دریانوری پیشرفت کرده 
بودند. متاسفانه این اطالعات تا به امروز، در علم جغرافی و کارتوگرافی 

ثبت نشده اند.
پروفســور فوآد سزگین ) مدیر انستیتو و موزه علوم و تمدن اسالمی 
در دانشــگاه گوته فرانکفورت( درباره ابتیاع قطب نما توســط واســکو 

دوگاما از مسلمانان می گوید:
»...دریانوردان مســلمان یک چنین ابزاری را به واسکو دوگاما نشان 
داده بودند و گفته بودند که ارتفاع را بر روی کشتی در حال حرکت با 

این ابزار محاسبه می کنند.
 این ابزار نیز با نام »چماق یعقوب« به اروپا منتقل شد و بسیاری نیز 

فکر کردند این ابزار، اختراع یک اروپایی بوده است.
اما در اصل، استفاده از این ابزار از قرن نهم میالدی در جهان اسالم 

آغاز شده بود...«

پیشرفت مسلمانان در دانش دریانوردی

اسطرالب حکایت یک ماشین حساب نجومی را داشت که هر 
فردی می توانست با کمی آموزش و دقت، از آن در امور مختلف 

علمی، زندگی و اجتماعی خود، استفاده نماید. )در قرن دهم 
میالدی( هنوز کسی در اروپا جرأت نمی کرد که به ساختن این 
وسیله اندازه گیری زمان بپردازد. در طول دویست سال، اصل 

آن را از کشورهای اسالمی وارد می کردند.

واقعیتی دیگر این است که تمام دریانوردانی که پس از واسکو دوگاما 
به هند سفر کردند، این را اعتراف دارند که نقشه های بسیار عالی که در 
هند وجود داشــته را با خود به پرتغال برده و هیچ یک از این نقشه را 
خودشان رسم نکرده اند. اساساً این ادعا که پرتغالی ها خالق این نقشه ها 
و پایه گذار دانش دریانوردی هســتند، افســانه ایست که در قرن 19 

میالدی ساخته شده است...«
ح( ساخت ابزار و ادوات علمی اسطرالب سوغات 
تحصیل جوانان اروپایی در دانشگاههای اسالمی

در روزگار تمدن اســالمی، در ســرزمین های مختلف اسالمی، علم 
جویی و علم اندوزی آنچنان در میان مردم، جذابیت داشت که هرکس 
برای تفاخر و فخر فروشــی هــم که بود، خود را طلبه علم یا اســتاد 
می خواند و یا از مظاهر و نشانه های علمی برای خودنمایی یا جلب نظر 

دیگران استفاده می نمود.
پرفسور زیگرید هونکه )مورخ، پژوهشگر و نویسنده کتاب »خورشید 
اهلل برفراز مغرب زمین«( نمونه ای از این عالقه مفرط علمی را در هدایا 

و سوغاتی های آن روزگار بیان می کند:

برای محاســبه دقیق نجومی و پیشــگویی طلوع و  افول ها، اشــتباه و 
خطا غیرقابل اغمــاض بود و برای دریا نــوردان از لحاظ تعیین زمان 
در محل هــای مختلف و همچنین تعیین جهت، مدتها بود اســطرالب 
ارزش های بســیار زیادی داشت. تا اینکه در اروپا، در قرن 16 میالدی 

آثاری که درباره اسطرالب نوشته می شد، فزونی گرفت.
اولین عینک ذره بینی 

از وســایلی که در دوران تمدن اسالمی و توسط دانشمندان اسالمی 
اختراع شــد، عینک ذره بینی بود که برای اولین بار توســط ابن هیثم 
ســاخته شد. پروفســور زیگرید هونکه نویســنده کتاب »خورشید اهلل 

برفراز مغرب زمین« درباره این اختراع می گوید:
»...او )ابن هیثم( کسی است که اولین عینک را برای خواندن اختراع 
کرد. آزمایش او در مورد جریان نور در داخل یک جسم کروی اهمیت 
اســتادانه اش را چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عمل نشان می دهد. 
آزمایشــی که دویســت ســال بعد طبق مفاهیم و هدف او، به وسیله 
کمال الدین که خود نیز هم قدر او به حساب می آید و شارح آثاریست، 

انجام شد...« 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760317007000288 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رویا اقسام فرزند جمعه به شناسنامه شماره 
93 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1861137941 در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 217/91 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5661/2 واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رســمی میرزا حسین شــریعت زاده محرز گردیده است. لذا 
مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/26

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای حســنعلی لطفعلی زاده به شــماره ملی 

2296643825 به نمایندگی از شــرکت بازرســی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رحمانی به شماره 

ملــی 6209879586 بــه نمایندگی از شــرکت حمل و نقل 

آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کریمی به شماره 

ملــی 1970562791 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 به مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره آقای عباس شــریفی مالســرائی به شماره 

ملی 0051735253 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 

ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت 

مدیره آقای کوروش مکوندی به شماره ملی 1971343171 به 

نمایندگی از شرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص شناسه 

ملی 10102853650 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر 

مالی آقای محمد حکیمی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱8۳۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲5۱۷۳8

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران 
کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت 254538

 و شناسه ملی 10861831746

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: خانم مرمر 
ســالمی با کد ملــی 0054596009 آقای علیرضا آژیده با 
کــد ملی 0071183647 و آقــای رحیم اصغری با کد ملی 

 4390579861

موتورســیکلت  و کارت  مالکیــت  و  کارخانــه  ســند 
 CDI125 به شــماره موتور 3060862 و شــماره تنه 
NER***125S8645324 یک ســیلندر به شــماره 
انتظامــی 78228-837 به نام آقای علی حیدری فرزند 
محمد به رنگ مشــکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالســه 9609988534100187 شعبه 111 شــورای حل اختالف بخش جوکار تصمیم نهایی شماره 

9709978534100003
خواهان: آقای احســان ابراهیمی ازندریانی فرزند حسینعلی به نشانی همدان- مالیر- جوکار ازندریان خیابان 

حافظ کوچه شهید حسن مومنی
خوانده: آقای محمد بهرامی فضائل فرزند ولی اهلل به نشانی

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: شورا با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید؛

»رای شورا«
در خصوص دعوی خواهان آقای احســان ابراهیمی فرزند حســینعلی به طرفیت خوانده آقای محمد بهرامی 
فضائل مبنی بر مطالبه مبلغ هفتصد هزار تومان وجه نقد به انضمام خســارات تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی 
مستندا به یک فقره چک به شماره 042290 به عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم پرداخت مربوطه بشرح 
دادخواســت تقدیمی دادگاه با بررســی محتویات پرونده و مالحظه مستند ابرازی خواهان)رونوشت مصدق و 
گواهینامه عدم پرداخت مربوطه( به شــرح فوق نظر به اینکه 1- مســتند ابرازی خواهان)چک( فاقد هرگونه 
اشکال و ایراد شکلی و یا ماهوی است. 2- مستند ابرازی داللت بر این می نماید که صادرکننده وجوهی را که 
نزد بانک محال علیه داشته به موجب آن به دارنده واگذار نموده، وجه چک می بایست به محض ارائه کارسازی 
می شد اما صدور گواهینامه عدم پرداخت موید عدم تودیع وجه آن می باشد. 3- وجود سند تجاری)چک( در ید 
دارنده آن ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده آن می نماید مگر خالف آن ثابت گردد و با عنایت به اینکه حسب 
کلیات و مندرجات قانونی هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا به استناد دالیل قانونی اثبات نماید در صورتیکه 
حق یا دینی بر عهده کســی ثابت شــد اصل بر بقای آن اســت مگر خالف آن ثابت گردد و توجها به اینکه 
خواهان با ارائه مستندات مذکور که سند تجاری محسوب می گردد دعوای مطروحه را ثابت نموده و خواندگان 
نیز در قابل دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است لذا با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان نسبت 
به خواهان و اســتصحاب بقای دین شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 310 تا 
313 قانون تجارت و مواد 1257- 1258- 1284 قانون مدنی و مواد 194-198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفتصد هزار تومان بعنوان اصل خواســته و مبلغ بیست و هشــت هزار تومان بابت خسارات دادرسی و 
همچنین هزینه دادرســی که در آتیه تادیه خواهد شد. از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تودیع هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و ارائه قبض مربوطه می باشد. 
رای صــادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه عمومی بخش جوکار می باشد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف بخش جوکار- رضا منصوری تبار م الف140

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
موسسه عمران ســاحل در نظر دارد جهت پروژه خود واقع در 
شهرســتان چابهار، خرید یخ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا 
از کلیه واجدین شــرایط دعوت می شود حداکثر تا پایان ساعت 
اداری تاریــخ 97/3/2 جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس 
چابهار، انتهای بلوار شــهید ریگی، سازمان بنادر و دریانوردی، 
موسســه عمران ساحل، معاونت فنی، امور قراردادها، مراجعه و 
اســناد و دعوتنامه شــرکت در مناقصه را اخذ نمایند. در ضمن 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن تماس 35321188 - 054 - داخلی 156

»لطفا قبل از مراجعه جهــت هماهنگی با تلفن مذکور تماس 
حاصل گردد.«

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محســن حاج رفیعی فرزند صادق دارای شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواست به کالسه 960943 
از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صادق حاج رفیعی فرزند 
هادی به شناســنامه 922 در تاریخ 1396/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- محســن حاج رفیعی ش ش 491 پســر 2- زهرا حاج رفیعی ش ش 360 دختر 
3- حســن حاج رفیعی ش ش 464 پســر 4- فاطمه حاج رفیعی ش ش 147 دختر 5- عفت حاج رفیعی ش ش 

71062 دختر 6- خواتون یونسی ش ش 5 همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان قزوینصادر خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و 
ضمائم به خانم المیرا برخوردار فرزند موسی

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره ۱۶ 
مجتمع مرکزی شورای حل اختالف شهرستان زاهدان - مرضیه سرحدی
زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - مجتمع شوراهای 

حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

خواهــان آقای عبداله گنجی علی  بنجار دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم المیرا 
 LX برخوردار فرزند موســی به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو سواری سمند
مدل 1378 به شــماره انتظامی 678 ج 49 ایران 85 مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده کالسه 9709985501600024 شورای حل اختالف شماره 16 
مجتمع مرکزی شــورای حل اختالف شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/4/4 ســاعت 8:30 تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهــی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شورا حاضر گردد.

م الف 421

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
خواهان: ابراهیم انصاری 
خوانده: داریوش شریفی نیا

وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخ 97/3/27 ساعت 10 صبح
خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 12/343/000 تومان بابت کارکرد و خسارت خودرو و 

کلیه خسارات دادرسی 
کالسه پرونده: 97/181

رئیس شورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای محمد طاهرخانی فرزند حسن

خواهان آقای اکبر دهقان منشــادی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمدطاهرخانی - شعبانعلی آقاجانی 
به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی صلح ســرقفلی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609982810401097 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/4/25 ساعت 
12:30 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی قزوین

سند کمپانی و برگ ســبز و کارت مشخصات خودرو سواری 
پژو 206 به شــماره پــالک 947 ج 49 - ایران 24 به رنگ 
سفید - روغنی مدل 1389 و شماره موتور 14189053677 و 
شــماره شاسی  NAAP03ED3BJ465388 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند مالکیت خودرو سمند مدل 88 
به شــماره پالک 673 ص 52 - ایران 35 به 
شماره موتور 12488185464 و شماره شاسی 
NAAC91CCOAF820782 به نام کاوه 

مددی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
مؤسسه غیرتجاری خیراسالمی  سخا به شماره ثبت ۳8۹۷۲

بدینوســیله از کلیه اعضای هیئت امنای مؤسســه خیراســالمی دعوت به عمل می آید در جلسه فوق که رأس 
ســاعت 17 روز سه شنبه مورخه 97/3/8 به آدرس تهران خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه مفتح شماره 248 

برقرار می گردد، حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: 1- اعالم انصراف از صورت جلســات معطل مؤسسه خیراسالمی 2- گزارش هیئت مدیره 
3- گــزارش بازرس 4- تصویب ترازنامه و بیالن مالی منتهی به 96/12/30، 5- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

جدید و بازرسین )اصلی و علی البدل( 6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره موسسه غیرتجاری خیراسالمی

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم: محمدحســین قبادی نام پدر: حسن نشانی: همدان- 

متخصصین- کوی ایثار- پشت مسجد قبا- مجتمع سینا- واحد 21
مشــخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- فاطمه کریمی نام پدر: ابوالقاســم نشــانی:- 

2-مجید کریمی نام پدر: ابوالقاسم نشانی: -
مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه: حمیداهلل  شهبازی نام پدر: 

امین اله
نشانی: همدان- خیابان بوعلی- ساختمان فنی مهندسی آبادگران- واحد 4 نوع رابطه: وکیل 

محکوم له/ محکوم لهم: محمدحسین قبادی
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609978163500661 محکوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته به انضمام محاســبه تاخیر و تادیه از زمان 1395/2/6 الی زمان اجرای 
حکم و مبلغ 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له و ضمنا پرداخت نیم 

عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد که توسط اجرای احکام محاسبه و اخذ می گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی( 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 ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیــق حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضایی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال 
بــه منظور فرار از اجــرای حکم. حبس تعزیری درجه هفت را درپــی دارد. )ماده 34 قانون 
اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به، یا هر دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد 

بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
اسداله لطفی مصلح- قاضی شعبه ۱۲5 شورای حل اختالف همدان م الف 705

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم 

به سایر اهالی روستای اروان
خواهــان آقــای ابراهیمعلــی داداشــعلی و.... دادخواســتی به 
طرفیــت خوانده آقای حمزه علی آشــوری به خواســته خلع ید 
و... مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709982838100022 )ش بایگانی:970035( شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان آوج ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/03/29 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 و 74 قانون آئین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان آوج- ابوالفضل کریمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مرضیه افشــار خلج دارای شناسنامه شــماره 3216 به شرح دادخواست به 
کالســه 189/3/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مرتضی افشارخلج به شناسنامه شماره 1949 در تاریخ 
1395/2/24 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- صفیه قره حسنلو فرزند یحیی ش ش 3 متولد 1331/1/10 
همســر متوفی. 2- علی اصغر افشــارخلج فرزند مرتضــی ش ش 15660 متولد 
1367/6/16 پسر متوفی 3- مرضیه افشارخلج فرزند مرتضی ش ش 3216 متولد 
1356/6/1 دختر متوفی 4- مریم افشارخلج فرزند مرتضی ش ش 18713 متولد 
1358/6/1 دختر متوفی 5- ملیحه افشــارخلج فرزند مرتضی ش ش 2428 متولد 
1360/6/30 دختر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.

کرامت- رئیس ۳ شورای حل اختالف کرج
م الف 97/8851/ف

آگهی حصر وراثت
آقای خان علی شــهرت خاتونی نــام پدر مراد بیگ بشناســنامه 1320 صادره از الیگودرز درخواســتی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم رحیم شــهرت خاتونی 
بشناســنامه 1990483836 صادره دزفول در تاریخ 97/1/30 در اندیمشک اقامتگاه دائم فوت ورثه اش 
 عبارتند از متقاضی 1- ســارا عزیزی ارفع بــه ش ش 4160430775 صادره از الیگودرز - )مادر متوفی(
2- خان علی خاتونی به ش ش 1320 صادره از الگیودرز - )پدر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اندیمشک - هوشنگ محمودی

 دادنامه
پرونده کالســه 9509988139201278  شــعبه دادگاه عمومی بخش صالح آباد استان همدان تصمیم نهایی 
شماره 9709978145300233 شکات: 1- آقای علی داد خزائیان فرزند علی جان به نشانی همدان- اسدآباد- 
وندرآباد- کارخانه قند تیراژه، 2- آقای صابر یزدانی فرزند خســرو به نشــانی کرمانشــاه- روانسر- روستای 
خرم آباد علیا. 3- آقای امیدرضا ســیفی پور فرزند حمیدرضا به نشــانی همدان- بهار- خیابان شهید خاکپور- 
بن بســت شفیعی- درب دوم. 4- آقای محمد ســبحانی فرزند محمود به نشانی همدان- بهار- خ امام شعبه 
نفت. 5- آقای احمدمراد کیانی فرزند رضامراد به نشــانی نهاوند- شــهرک شــهید حیدری بلوک 13 پ 69 
متهمین: 1- آقای شــهاب یزدانی به نشانی فاقد آدرس. 2- آقای سعیدرضا خدادادی فرزند ارسالن به نشانی 
همدان- بهار- صالح آباد- نرســیده به روســتای آق کهریز- کارخانه ری گوجه 3- آقای ناصر اســدی فرزند 
علی اصغر 4- آقای سیدعلی حسینی میرمحمدی فرزند میرمحمدعلی 5- آقای سیدمحمد حسینی میرمحمدی 
فرزند میرمحمدعلی همگی به نشانی صالح آباد- شرکت پرشنگ پوره غرب واقع در کیلومتر 9 جاده غار علیصدر  
اتهام: کالهبرداری   دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- ســیدعلی حسینی میرمحمدی فرزند سیدمحمد، 2- سیدمحمد حسینی میرمحمدی 
فرزند سیدمحمد، 3- سعیدرضا خدادادی فرزند ارسالن دائر بر کالهبرداری )فعال متواری( موضوع شکایت آقایان 
احمدمراد کیانی فرزند رضامراد، امیدرضا ســیفی پور فرزند حمیدرضا، صابر یزدانی فرزند خسرو، علی داد خزائیان 
فرزند علی جان، محمد ســبحانی فرزند محمود بدین شرح که متهمان اقدام به اجاره یک باب شرکت تولید رب 
گوجه فرنگی واقع در روستای کریم آباد از آقای ناصر اسدی در تاریخ 1395/5/26 به مدت سه ماه شمسی )حسب 
قــرارداد تنظیمی موجود در پرونده( می نمایند که در ابتدا بــا خرید گوجه از افراد اقدام به تولید رب گوجه فرنگی 
می نمایند و پس از حدود دو ماه پس از اینکه اعتماد افراد را جلب می کنند، اقدام به متواری شدن و عدم پرداخت 
مبالغ خریداری شــده گوجه از افراد می نمایند که شــکات اقدام به طرح شکایت بدین شرح نموده اند: الف( آقای 
احمد مراد کیانی بیان می دارند که در اوایل شــهریور ماه ســال 1395 در میدان تره بار با آقای سیدعلی حسینی 
میرمحمدی آشــنا می گردد که در آنجا متهمان بیان می دارند که کارخانه رب گوجه فرنگی دارند و پیشنهاد خرید 
گوجه فرنگی را به ایشــان می دهند و بعد از چند روز به شهرســتان نهاوند مراجعه می نمایند و وعده می دهند که 
کلیــه گوجه ها را خریداری می نمایند و اقدام به انعقاد قراردادی می نمایند که مهر کارخانه را نیز بر روی قرارداد 
می زنند و براســاس اعتماد حدود 750 تن گوجه فرنگی برای ایشان ارســال می نمایند که با وعده های دروغین 
و امروز و فردا نمودن مبلغ خرید گوجه ها را طی چک و ســفته پرداخت نمودند که در سررســید چک ها پرداخت 
نگردیده است و از این طریق مبلغ 2/582/000/000 ریال مورد کالهبرداری واقع شده است. ب( آقای امیدرضا 
ســیفی پور بیان نموده اند که در تاریخ 1395/6/14 توســط دفتر کاریابی با آقای سیدمحمد حسینی جهت انجام 
امور حســابداری شرکت آشنا شده اند و بیان نمودند... که به همراه آقایان سیدعلی حسینی و سعیدرضا خدادادی 
اقدام به خرید کارخانه رب گوجه فرنگی نموده اند که حسب توافق ایشان مبلغ 14/700/000 تومان از هزینه های 
جــاری کارخانه را پرداخت می نمایند و اقدام به ضمانت ایشــان از طریق صدور دو فقره چک و نیز پرداخت دو 
فقــره چک به مبلغ های هفت میلیون تومان براســاس مانورهای متقلبانه از متهمــان می نمایند. ج( آقای صابر 
یزدانی نیز بیان نموده اســت که آقای سیدعلی حسینی و سایر متهمان به ایشان وعده شراکت در سود کارخانه 
را می دهند و ایشان مبلغ 33/000/000 تومان به حساب آقای سیدعلی حسینی واریز می نمایند، د( آقای علی داد 
خزائیــان نیز عنوان نموده اند که 42 تن گوجه فرنگی به ارزش 15/000/000 تومان به متهمان حســب قرارداد 
فروخته اند که متهمان متعهد گردیده اند که ظرف یک هفته با ایشــان تســویه حساب نمایند. که پس از مراجعه 
متوجه متواری شــدن متهمان گردیده اند، ه( آقای محمد سبحانی نیز بیان نموده اند که اقدام به فروش گوجه به 
متهمان نموده و حســب فریب متهمان مبلغ 50 میلیون تومان نیز به ایشان قرض داده اند که خسارت خویش را 
84/000/000 تومان اعالم نموده اســت. این دادگاه اقدام به اعطای نیابت به دادسرای ویژه نیابت تهران نموده 
که متهمان شناسایی نگردیده اند و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله: شکایت شکات، اظهارات 
شــهود و مطلعین که حکایت از فعالیت متهمان در کارخانه رب را داشــته اســت، مالحظه قراردادهای تنظیمی 
بین شــکات و متهمان مالحظه تصویر چک ها و سفته های ارائه شده توسط متهمان، مالحظه فیش واریز مبلغ 
توسط شکات به حساب متهمان، تحقیقات مرجع انتظامی که حکایت از متواری گردیدن متهمان را دارد و وجود 
حساب های متعدد بانکی متهمان در بانک های کشور که در هر یک از آنها آدرس های متهمان متفاوت می باشد 
و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده از نظر این دادگاه بزه انتســابی به متهمان محرز و مسلم می باشد و به 
استناد مواد 2، 14، 18 و 215 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اختالس و ارتشــاء و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشــخیص مصلحت نظام هر سه متهم را عالوه بر رد 
اموال کالهبرداری شــده )بشــرح شکوائیه شــکات جمعا به مبلغ 4/682/044/000 ریال( به تحمل هفت سال 
حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل اموال کالهبرداری شــده در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی 
ایران محکوم می نماید و اما در خصوص شــکایت آقای علی داد کیانی علیه آقایان ناصر اسدی و شهاب یزدانی 
دائر بر مشــارکت در کالهبرداری که اوال آقای ناصر اسدی به عنوان مالک کارخانه اقدام به انعقاد قرارداد اجاره 
به متهمان اصلی می نماید که پس از متواری  شــدن متوجه می شود که تضمین ارائه شده توسط متهمان حسب 
وکالت اعطایی صورت گرفته توسط متهمان رفع گردیده است که مؤید این مطلب شکایت ایشان از متهمان در 
این دادگاه بوده است که طی قرار عدم صالحیت به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رودبار ارسال گردیده 
اســت. مضافا بر اینکه نامبرده منکر بزه انتســابی گردیده است که بدین ترتیب بزه انتسابی توسط ایشان محقق 
نگردیده است و ثانیا در خصوص اتهام آقای شهاب یزدانی با توجه به اینکه حسب تحقیقات به عمل آمده اتهام 
نیز متوجه ایشان نمی باشد، لذا جرمی توسط متهمان فوق الذکر واقع نگردیده است و با توجه به اصل کلی برائت 
و قاعده درأ به تجویز ماده 120 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساســی و مواد 340 و 
341 قانون آئین  دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم برائت ایشان صادر و اعالم می گردد. رای صادره در قسمت 
محکومیت متهمان غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقبا ظرف همین مدت قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان همدان می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد- وحید آرمان
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