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* یک شهروندیونانی با ارسال نامه ای به نشریه 
»انئی انتروپی« نوشته است:»ای کاش که رهبری 

نیز برای کشور ما پیدا شود که احترام و مقام عالی 
ملت و مذهب را حفظ کند که هر صهیونیست مانند 
اسکورجزه، کارگردان فیلم »آخرین وسوسه های 

مسیح« نتواند آن را خوار کند. در پایان می خواهم به 
ملت ایران برای رهبرشان تبریک بگویم و همچنین 
برای عشق شان به او، چون که آیت اهلل خمینی از 

رهبران نادری است که در سال های اخیر در دنیا بوده 
اند. با احترام؛ فویتس کاتسیس.«

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
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*نقش ابراهیم گونه و بت شکنانه امام خمینی در موضوع 
سلمان رشدی، با توجه به احساسات مسیحیان معتقد 

قابل درک تر می شود. در این رابطه تحلیل یک یونانی از 
حکم اعدام سلمان رشدی بسیار خواندنی است.

بخش پایانی

چرایی و چگونگی انتشار کتاب موهن سلمان رشدی
 مصطفی میرزایی

آیت اهلل خمینی رهبری پر ارزش برای کشور و مذهبش است دفتر پژوهش های موسسه کیهان
32۰2

فرانکلین، انجمن ایران و آمریکا و دیگران

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

* هم برای ساواک و هم برای موسسه فرانکلین قابل 
قبول نبود که یک کتاب از سوی آنها منتشر شده و 

سپس توقیف شود. بنابراین قرار می شود که کتاب های 
فرانکلین، پیش از انتشار توسط ساواک بررسی شود.

در 23 آوریل 1953 »سیسیل ب دومیل«)فیلمساز مشهور و سازنده 
آثاری مانند«سامســون و دلیله«و دو نســخه«ده فرمان«در سال های 
1923و 1956( به عنوان مشاور مخصوص دولت در سینمای هالیوود 
منصوب شد و ســازمانی به نام MPS را برای توزیع آثار مطلوب نظر 
پنتاگون و CIA به وجود آورد که با امکانات 135 پســت خدماتی در 
87 کشور جهان، شــبکه توزیع عظیمی برای فیلم و سینمای آمریکا 

ایجاد کرد.
در گزارش های »ترنر شــلتون« به »سیسیل ب دومیل« در مورد 
MPS در تاریــخ 11 ماه مه 1953 تحت عنوان »ســرویس فیلم های 

سینمایی« این گونه آمده است:
...این مرکز با بهره مندی از بودجه های بی دریغ دولتی به مرکز تولید 

می خرید؛ همه امور مربوط به چاپ، از ویرایش تا تصحیح و غلط گیری 
را انجــام می داد. اجرت طرح جلد و هزینــه تبلیغات را می پرداخت و 
برای چاپ و نشر به دست ناشر می سپرد و در ازای تمام این کارها 15 
درصد از بهای پشت جلد دریافت می کرد. در ابتدای کتاب هم عبارت 
»با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین« ذکر می شد. کتاب در آن زمانها 
تیراژ چندانی نداشت، هر چند از تیراژ امروزی بیشتر بود. »صنعتی زاده« 
به فکر آن افتاد که از طریق ارزان کردن کتاب، تیراژش را در ایران باال 

ببرد؛ از اینجا به انتشار کتابهای جیبی رسید...
ترویج فرهنگ الحادی و مادی گرایانه

از دیگر اهداف محتوایی موسسه فرانکلین عالوه بر ترویج فرهنگ و 
سبک زندگی آمریکایی، رواج تفکرات الحادی و مادی گرایانه بود که این 
موضوع به سهولت از سوی برخی مدیران داخلی و نویسندگان همکار 
فرانکلیــن که اغلب از گروههای چپ به خصوص حزب توده بودند، در 

محصوالت و تولیدات جریان داشت.
»قاســم تبریزی«، پژوهشــگر تاریخ درباره ماهیت عوامل موسسه 

فرانکلین می گوید:
... طبق اسناد بر جای مانده در ایران در این موسسه تمام کارمندان 
و کارکنــان از اعضای حزب توده بودند که ویژگی اصلی آنان ضد دین 
بودن بود و بعد از آن اعتقاد به ایدئولوژی مارکسیســتی. حتی در این 
موسسه تمام نویسندگان و مصححان نیز از توده ای ها انتخاب شده بودند 

تا جایی که نجف دریابندری که به دلیل همکاری با حزب توده در آن 
زمان در زندان در انتظار اعدام بود به واسطه رایزنی موسسان فرانکلین 

آزاد و به استخدام این موسسه درآمد...
کتاب هایی مانند »فلسفه هگل«، »از کهکشان تا انسان« جان ففر، 
»حیات، طبیعت و منشــاء تکامل« از »اوپارین«، »آیا به راستی انسان 
زاده میمون است؟« و »قرن داروین، نظریه تکامل و مردی که به کشف 
آن توفیــق یافت« از جمله کتب الحــادی و مادی گرایانه ای بودند که 

توسط فرانکلین منتشر شدند. 
همچنین کتب ضد دینی و ضد اسالمی که صریحا هویت ایرانی را 
زیر عالمت ســوال می بردند، از دیگر محصوالت موسسه فرانکلین بود، 
مانند کتابی تحت عنوان »حاجی بابای اصفهانی« نوشــته فراماســونر 

انتشار کتابی که ایران و ایرانی را تحقیر کرد

۱۵

گزارش ساواک درباره چاپ و انتشار کتاب حاجی  بابای اصفهانی نوشته »جیمز 
موریه« که منجر به امریه ای در آبان 134۰ از سوی سرلشکر »پاکروان« رئیس این 

سازمان امنیتی و اطالعاتی شد که طی آن، از انتشار کتاب جلوگیری می شد.

 »علی اصغر مهاجر« )معاون اداری مؤسسه انتشارات فرانکلین( طی نامه ای به رئیس 
ساواک ضمن تشکر و ابراز ارادت، قبول می کند کتاب ها را برای اطالع آن سازمان به 

ساواک ارسال کند.

مقاله ای درباره کتاب »حاجی بابای اصفهانی« در یکی از روزنامه ها به چاپ رسید و 
آن را سراپا فحش به ایران و ایرانی دانست.

که به وضوح اصول روش زندگی آمریکایی را در مقابل روش های متضاد 
و متقابل با آن، برتر و دارای ویژگی های منحصر به فرد نشان می داد.

»سیروس علی نژاد« در مورد موسسه فرانکلین در ایران می نویسد:
 ... بی تردید هیچ سازمان نشری در ایران به اندازه انتشارات فرانکلین 
موفق نبوده است. ویراســتاری کتاب، نخست در همین سازمان شکل 
گرفت. مهم ترین کتابهای ادبی آن دوره مانند »از صبا تا نیما« در این 
سازمان آماده و منتشر شد. درمجموع 15۰۰ عنوان از بهترین کتابهای 
ترجمه در همین سازمان به فارسی زبانان اهدا شد. شیوه کار »همایون 
صنعتی« در انتشارات فرانکلین جالب بود. حق الترجمۀ کتاب را یک جا 

به همین منظور،  »علی اصغر مهاجر« )معاون اداری مؤسسه انتشارات 
فرانکلین( طی نامه ای به رئیس ساواک ضمن تشکر و ابراز ارادت، قبول 

می کند کتاب ها را برای اطالع آن سازمان به ساواک ارسال کند.
در سال 195۴ فیلمی با عنوان »ماجراهای حاجی بابا« توسط »دان 
ویز« در کمپانی فاکس قرن بیستم و متروگلدوین مه یر ساخته شد که 
به جز عنوان، بخشی از این فیلمنامه نیز از داستان »حاجی بابا« جیمز 
موریه اقتباس شده بود اما بقیه فیلم به ماجرای زندگی فوزیه )همسر اول 
محمدرضا پهلوی(، نصرالدین و خلیفه پرداخته بود که بطور کلی خارج از 
داستان کتاب است. در این فیلم »جان درک« در نقش حاجی بابا، »الین 
استوارت« در نقش فوزیه، »آماندا بلیک« در نقش سرکرده ترکمن ها و 

»توماس گومز«در نقش عثمان آقا به ایفای نقش پرداخته  بودند.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مطهری، مرتضی، )1379(، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا، صص251-249.

2 - به نقل از:
زاغیان، مریم، )1388(، »هجمه ســلمان رشدی و ادامه استراتژی اسالم ستیزی در غرب«، 

فصل نامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 19، صص1۰9-11۰.

گرچه در فیلم هایی که غرب بر اساس زندگی پیامبران تولید کرده، ماده 
اصلی، تحریفات اولیه انجیل و تورات اســت اما تحریفات جدید و آگاهانه ی 
جهان سیاست امروز بسیار موثر بوده است. به طوری که به عنوان مثال با اکران 
فیلم وسوسه های مسیح، این فیلم با اعتراضات مردمی و نهادهای مسیحی 
مثل کلیسا و... همراه بود و حتی سینماهایی که به نمایش این فیلم مبادرت 
ورزیده بودند نیز طعمه ی آتش خشم دین داران مسیحی قرار گرفتند. به هر 
حال الزم است توجه شود، نوع پرداخت و ورود هالیودی به مسئله ی زندگی 
پیامبران الهی، نوعی حریم شــکنی و قداست زدایی در راستای سکوالریسم 
حداکثری مورد خواست صهیونیست ها است و این گونه اقدامات برای عرفی 
کردن همه ی شئون زندگی بشر انجام می شود. جریان  نویسندگان الحادی 
غرب نیز در همین راســتا نوعی  »وحی ستیزی« را دنبال می کنند. امروزه 

اصل باورمندی و باورپذیری انســان به مفهوم »وحی« و ارتباط آن با مقام 
ربوبی پیامبران الهی موضوعی اســت که با شکاکیت هتاکانه و الادری گری 
افسارگســیخته زیر ســؤال می رود. در حقیقت از همین رو است که جریان 
الحاد جدید در غرب با محور »وحی ستیزی« به »اسالم هراسی« می پردازد.  
بی جهت نیست که سهم اسالم ستیزی و اسالم هراسی در موضوعات متافیزیکی 
مورد توجه هالیود حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اســت. نقش 
اسالم و به خصوص جمهوری اسالمی در این میان عالوه بر حراست از قداست 
ارزش های اسالمی ، حمایت از  »موحدین« است. در حقیقت همانطوری که 
امروزه جریان الحاد جدید، خود را با اســالم هراسی و اسالم ستیزی تعریف 
می کند، توحید و موحدین نیز امروز با اســالم و مسلمانان حقیقی شناخته 
می شــوند. مبارزه با جریان اسالم هراسی، برای حفاظت از ارزش های الهی 
و سرمایه های معنوی صورت می گیرد. متفکر اندیشمند، شهید مطهری در 

این زمینه می گوید:
»اســالم دین شمشیر است اما شمشیرش همیشه آماده دفاع است یا از 
جان مسلمین یا از مال مسلمین یا از سرزمین مسلمین و یا از  توحید اگر به 
خطر افتاده باشد. بله اسالم یک مطلب را از آِن بشریت می داند، اسالم هر جا 
که توحید به خطر بیافتد برای نجات توحید می کوشد. چون توحید عزیزترین 
حقیقت انسانی است. این آقایانی که راجع به آزادی بحث می کنند نمی دانند 
که توحید الاقل در حد آزادی اســت، اگر باالتر نباشــد و قطعا باالتر است ....

اگر کسی از جان خودش دفاع بکند، آیا این دفاع را صحیح می دانید یا غلط؟ 
همچنین اگر ناموس کســی مورد تجاوز واقع شد باید دفاع بکند، اگر مال و 
ثروت کسی مورد تجاوز قرار گرفت، باید دفاع بکند. اگر سرزمین مردمی مورد 
تجاوز واقع شد باید دفاع بکنند. تا این جا کسی بحث ندارد، اگر کسی برای 
دفاع از علم بجنگد چطور؟ همین طور است. برای نجات صلح بجنگد چطور؟ 
همین طور است .توحید حقیقتی است که مال من و شما نیست، مال بشریت 
اســت. ولی این معنایش این نیست که می خواهد به زور، توحید را وارد قلب 
مردم کند. بلکه عواملی را که ســبب شــده است توحید از بین برود، از بین 

می برد؛ آن عوامل که از بین رفت فطرت انسانی به سوی توحید گرایش پیدا 
می کنــد. مثاًل وقتی تقالید، تلقینات، بت خانه ها و بتکده ها و چیزهایی را که 
وجود آنها سبب می شود که انسان اصاًل در توحید فکر نکند، از بین رود فکر 

مردم آزاد می شود. همان کاری که حضرت ابراهیم  علیه السالم انجام داد.«1
نقش ابراهیم گونه و بت شکنانه امام خمینی در موضوع سلمان رشدی، 
با توجه به احساسات مسیحیان معتقد قابل درک تر می شود. در این رابطه 
تحلیل یک یونانی از حکم اعدام سلمان رشدی بسیار خواندنی است. این فرد 

یونانی با ارسال نامه ای به نشریه »انئی انتروپی« نوشته است:
»آقای سردبیر؛ همان طور که می دانیم، آیت اهلل خمینی، »رشدی« را به 
مرگ محکوم کرده بود چون که کتاب »آیات شیطانی« وی توهین به مذهب 
ایران تشخیص داده شد و کشورهای دیگری که »کشور متمدن« بودند، علیه 
این تصمیم موضع گرفتند چون آنها ملیت و مذهب خود را نابود کرده و فکر 
می کنند که کشــورهای دیگر نیز باید از آنها تقلید کنند. خوشبختانه آیت 
اهلل خمینی، یک رهبر پر ارزش برای کشورش و مذهبش می باشد و به این 
ترتیب زمانی که تشــخیص دهند عملی الزم اســت و باید انجام دهد، آن را 
انجام می دهد. در حال حاضر در همه جای دنیا همه دینداران برخاسته اند 
و ســرکرده صهیونیست ها یعنی رشدی را می خواهند. اضافه  می کنم: ای 
کاش که رهبری نیز برای کشــور ما پیدا شــود که احترام و مقام عالی ملت 
و مذهب را حفظ کند که هر صهیونیســت مانند اسکور جزه، کارگردان فیلم 
»آخرین وسوسه های مسیح« نتواند آن را خوار کند. در پایان می خواهم به 
ملت ایران برای رهبرشــان تبریک بگویم و همچنین برای عشق شان به او، 
چون که آیت اهلل خمینی از رهبران نادری است که در سال های اخیر در دنیا 

بوده اند. با احترام؛ فویتس کاتسیس.«2

نامه یک شهروند یونانی:

فیلم موثری تبدیل شــده که همه جور امکانات و تسهیالتی را که یک 
کمپانی فیلمسازی باید داشته باشــد، در خود دارد. کارگردان و تهیه 
کنندگانی را به استخدام در آورده و برای ساخت فیلم ها تعیین نموده که 
اهداف مورد عالقه ایاالت متحده را به بهترین نحو مطلوب محقق سازند.
دفتر هماهنگ سازی  مرکز MPS نمادهای مخفی مانند نشــان»
عملیاتی« را برروی فیلم ها جهت توزیع جهانی پیشنهاد کرد و در ژوئن 
195۴ این مرکز 37 فیلم را برای نمایش در پشــت به اصطالح پرده 

آهنین لیست نمود از جمله :
»پیتر پن«، »داســتان جولسن«، »داستان گلن میلر«، »پسری از 
اوکالهما«، »تعطیالت در رم«، »زنان کوچک«، »قایق نمایشی«، »مرد«، 

»آلیس در سرزمین عجایب« و »هیات اجرایی« .
همین اتفاق در مورد چاپ و نشر کتاب افتاد )که در مقدمه همین 
سلسله مباحث نیز به آن اشاره شد( و کتاب هایی همچون »جادوگر شهر 
زمرد«، »چیتی چیتی بنگ بنگ«، »تام ســایر« و »کارتنک شارلوت« 

معــروف »جیمز موریه« که با زبان طنز، ایرانیان را مردمی کاله بردار و 
فریبکار و شارالتان جلوه داده بود که پایبند هیچ اصول اخالقی نیستند. 
توهین کتاب یاد شده به ایران و ایرانی، آنچنان تحقیر آمیز و خفت 
بار بود که حتی صدای ساواک را هم درآورد. گزارش ساواک درباره چاپ 
و انتشار کتاب حاجی  بابای اصفهانی نوشته »جیمز موریه« و منجر به 
امریه ای در آبان 13۴۰ از سوی سرلشکر »پاکروان« رئیس این سازمان 
امنیتی و اطالعاتی شــد که طی آن، از انتشار کتاب به دلیل مبارزه با 
نفــوذ و تمدن ایرانی در هند و توهیــن و بی آبرو کردن مردم ایران در 

انظار جهانیان جلوگیری می شد.
مقاله ای هم درباره کتاب »حاجی بابای اصفهانی« در یکی از روزنامه ها 

به چاپ رسید و آن را سراپا فحش به ایران و ایرانی دانست.
این هم برای ساواک و هم برای موسسه فرانکلین قابل قبول نبود که 
یک کتاب از سوی آنها منتشر شده و سپس توقیف شود. بنابراین قرار 
می شود که کتاب های فرانکلین، پیش از انتشار توسط ساواک بررسی شود. 

بموجب پرونده کالســه 954065 اجرایی و رأی صادره از ســوی شعبه 15 
دادگاه عمومی/ حقوقی کرج له روشنک عمرانی فرزند حفظ اله علیه: فرج اله 
عمرانی فرزند جمشید محکوم علیه محکوم است به فروش ملک مشاع در 
حق محکوم له و مبلغ 6/000/000 ریال نیم عشــر دولتی با توجه به اینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم 
اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به 
و هزینه های اجرایی پالک ثبتی 146/12159 متعلق به نامبردگان از سوی 
این اجرا توقیف و توســط کارشــناس رسمی دادگســتری کرج بشرح ذیل 
توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 96/2/20 از ساعت 10 الی 
9 در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری کــرج از طریق مزایده بفروش 
می رســد مزایده از قیمت 1/320/000/000 ریال طبق نظریه کارشناســی 
شــروع می شــود و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت 
وجه نقــد یا چک بانکی تضمینی )بانک ملی( از خریدار اخذ و الباقی ظرف 
یــک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک 
مــورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتــی که در مهلت 
مقررخریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های 
مزایــده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و 
انتقال به عهده محکوم علیه اســت که از محل فروش پرداخت خواهد شد 
طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رســیدگی به اعتراض از سوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنًا طالبین بشرکت 
در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده 
بازدیــد نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشــد روز بعد در 

همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احترامًا عطف به پرونده کالســه به شــماره 954065 در خصوص ارزیابی 
یک دســتگاه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 146/12159، واقع در کرج، 
شاهین ویال، خیابان ششم غربی، پالک 17، مجتمع مسکونی پارسیان 17، 
طبقه سوم، واحد 11، بدینوسیله به اســتحضار می رساند اینجانب به محل 
ملک مورد نظر عزیمت نموده و مشــاهدات و نتیجه ارزیابی فنی خود را به 

شرح ذیل تقدیم می نمایم:
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 79/87 متر مربع واقع 
در طبقه سوم سمت جنوب شرقی به پالک ثبتی 146/12159 و شماره ثبت 
909483 و 909481 و شــماره صفحه 433 و 429 و شماره دفتر 2763 در 

مجتمع مسکونی چهارده واحدی مستقر می باشد.
ملک مورد اشاره دارای دو سند مجزی هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ 

می باشد.
اســکلت مجتمع مسکونی از نوع بتن آرمه و نمای روکار آن از نوع سنگ و 

فاقد آسانسور می باشد.
واحد مسکونی مذکور دارای دو خواب، پذیرایی، آشپزخانه و سرویس کامل 

و انباری وپارکینگ می باشد.
پوشــش کف آن از نوع ســرامیک و سیســتم گرمایش با بخاری گازی و 

سیستم سرمایش با کولر آبی می باشد.
آپارتمان فوق الذکر دارای برق مستقل و گاز مشترک و آب مشترک و قدمت 
آن حدود 12 ســال شمسی و در رهن بانک می باشد. واحد مسکونی مذکور 
هم اکنون توسط محکوم علیه و فرزند ایشان در حال بهره برداری می باشد.

نظریه کارشناسی:
با توجــه به مراتب فــوق و ابعاد و مســاحت آپارتمــان و کیفیت مصالح 
بــکار رفته و قدمت بنــا و موقعیت و وضعیت راههای دسترســی و لحاظ 
نمودن جمیع جهات مؤثر در ارزیابی، ارزش ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان مسکونی موصوف با احتساب قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
و مشــترکات در صورت عدم بدهکاری به اشــخاص حقیقی و حقوقی به 
مبلغ 660/000/000 ریال معادل شــصت و شــش میلیون تومان و ارزش 
شش دانگ آپارتمان مســکونی موصوف با احتساب قدرالسهم از عرصه و 
ســایر مشاعات و مشترکات در صورت عدم بدهکاری به اشخاص حقیقی و 
حقوقی به مبلغ 1/320/000/000 ریال معادل یکصد و ســی و دو میلیون 

تومان تعیین و تقویم می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی کرج- نجفی فرد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)فروش ملک مشاع(

م الف 52747

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود رایا 
شبکه لیوار در تاریخ۱۳۹۵/۱۲/۹ 

به شماره ثبت ۵06۷6۲ 
به شناسه ملی۱۴0066۲۲0۸۱ 

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد.

موضوع: طراحی، مشــاوره، نظارت، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی، ســرویس 
نگهداری کلیه سیســتم های نظــارت تصویری، دوربین های مدار بســته )آنالوگ و 
تحت شــبکه(، انتقال تصویر، حفاظت پیرامونی و الکترونیکی، ایمنی آتش نشــانی، 
اعــالن حریق و اعالن ســرقت، امنیت اطالعــات و ارتباطات، کنترل دسترســی، 
مخابراتی و سانترال، کامپیوتری )سخت افزار و نرم افزار(، آموزشی و کمک آموزشی، 
چند رســانه ای، مدیریت محتوا، تحت وب، اینترنــت و اینترانت، ارتباطات رادیویی، 
ماکروویو، ماهواره ای، شــبکه های کامپیوتری با سیم، بیسیم، تأسیسات الکتریکال، 
روشــنایی، پیجینگ، ارتباط داخلی و اینترکام، کنفرانس صوتی تصویری، تلویزیون 
کابلی، آی پی تی وی و همچنین واردات و صادرات، اخذ نمایندگی، خرید دانش فنی از 
شــرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و نمایشگاه های 
بین المللی داخلی و خارجی، اخذ موافقت اصولی بانک ها و گشــایش اعتبار اســنادی 
جهت تســهیل در امور اجرایــی فوق الذکر طبق موازین قانونــی مصوب جمهوری 
اســالمی ایران. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 
الزم( مــدت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شــهر تهران- 
باغ فیض- کوچه شــقایق 3- کوچه شــقایق 1- پــالک 15- طبقه چهارم- واحد 
7- کدپستی 1473719618 سرمایه شــرکت: 10/000/000 ریال می باشد. اسامی 
و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای اصغر ضربی به شماره ملی 0059727594 دارنده 
5/000/000 ریــال سهم الشــرکه آقای میالد نوری به شــماره ملی 0081416792 
دارنده 5/000/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای میالد نوری به شماره ملی 
0081416792 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و آقای اصغر ضربی به شــماره ملی 
0059727594 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب 
شــدند. دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک- ســفته- بروات و عقود اســالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۲۹۷۴(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 300/000/000 ریال به مبلغ 301/863/000/000 ریال منقســم به 3018630 ســهم 
100/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشورامضاء گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۲۹۸0(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱0۱00۷۳60۸6

آگهی دعوت از کلیه بستانکاران شرکت بیمارستان 
پیمان آمل سهامی خاص به شماره ثبت 6۲۸ آمل و 

شناسه ملی ۱0۷60۱06۷۸۴ )نوبت سوم(
بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت بیمارستان پیمان آمل سهامی 
خاص به شــماره ثبت 628 آمل و شناسه ملی 1۰76۰1۰678۴ در 
حال تصفیه دعوت بعمل می آید جهت ارائه مدارک و استیفای حقوق 
خود حداکثر ظرف مدت شــش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در 
دســت داشتن مستندات طلب خود به مدیران تصفیه شرکت آقایان 
سید مصطفی آقا ســید جعفر نظیری و ناصر نورانی به نشانی آمل- 
خیابان انقالب- روبروی شــهرداری مرکز جراحی پیمان- کد پستی 
۴615778871 مراجعه نماینــد در غیر این صورت برابر مقررات با 
آنها رفتار خواهد شد. این آگهی در سه نوبت و هر یک به فاصله یک 

ماه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار شرکت درج می گردد.
مدیران تصفیه سید مصطفی آقاسید جعفر نظیری- ناصر نورانی

بدینوسیله به تمام کســانی که از مفقوداالثر آقای سیدفتح اله ابراهیمی فرزند 
ســیدعطاء دارای شناسنامه شماره 218 متولد 1312/9/23 که حدود سی سال 
قبل از منزل خارج گردیده و تاکنون مراجعه ننموده است اطالعی دارند اعالم 
می گردد که به خانواده ایشــان به شــماره تلفن 09179114929 و یا به این 

شعبه دادگاه واقع در شیراز میدان قائم )اطلسی( اطالع دهند.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه خانواده 
شهرستان شیراز )۱۴ خانواده سابق( - کهنسال

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139560326006001911- 1395/12/11 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای داود میرزالی ازندریانی فرزند ابراهیم 
به شــماره شناسنامه 434 صادره از مالیر در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 184/81 مترمربع قسمتی از پالک 2146 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری 
از مالک رسمی آقای ابراهیم مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 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 اول: 1396/1/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/2/10

محمدرضا امینی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
1۰۰2 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود حکیمی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 5 همدان مدعی هســتند که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از 
شــش دانگ پالک 1451 اصلی واقع در بخش سه ذیل ثبت 1212 صفحه 
37 دفتر 12 ســابقه ثبت دارد و نزد کســی در بیع شــرط نیست به علت... 
مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی به مــاده 120 آئین نامه قانون 
ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به 
اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 

نشود المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
موسی حنیفه- رئیس اداره ثبت اسناد
م الف313 و امالک شهرستان همدان- ناحیه دو

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: غالمحسین قرامحمدی نام پدر: عنایت

نشــانی: شهر قدس- خ قدس- کوچه مسجد قمر بنی هاشم)ع(- بن بست- طبقه دوم- منزل 
سجاد حیدری

مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: شهرســتان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- 
خیابان ولیعصر غربی- دادگستری شهرستان بوئین زهرا

مهلت حضور: 7 علت حضور: معرفی داور
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
توجه:

* پــس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری است نسبت 

به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
* چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 

قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا- افتخاری

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

مــورخ 95/11/26 کالســه  شــماره 139560309068000676  رأی  برابــر 
1395114409068000005 هیئــت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه دو قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی یاری فرزند 
محمدولی به شماره شناسنامه 600 صادره از خدابنده در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 157/42 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از 
مالک رســمی آقای احمد نوروزی محرز گردیده است. 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، 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 اول: 1396/1/26           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/2/11

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

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

وقت رسیدگی: ظرف یک هفته
خواهان: بی بی  زینب پودینه به وکالت خانم زهرا بامدی

خوانده: آقای محمدرضا قیمی یزدی
خواسته: مطالبه نفقه

خواهان دادخواســتی تسلیم این شورا نموده که وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رســیدگی حاضر شــود چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روزه خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره ۱۴ مجتمع 
مرکزی شهرستان زاهدان- مهدیه اربابی

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف/143

خواهــان راضی غافلــی- ناصر غافلی بخواســته اعتراض بــه عملیات 
اجرایی بطرفیت خواندگان ســید فرید فاطمی تقدیم دادگاههای عمومی 
اهواز نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 17 دادگاه حقوقی اهواز واقع 
در اســتان خوزســتان- اهواز انتهای عامری اول نیوساید مجتمع قضایی 
تندگویان ارجاع و به کالســه 950619 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 96/4/27 ساعت 10 صبح تعیین شده است و به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.

ابالغ وقت رسیدگی

منشی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی اهواز- قاسمی زنگنه

شماره بایگانی شعبه: 95۰619 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام

بدینوســیله مجمع عمومی عادی )سالیانه( صاحبان سهام شرکت سهامی عام اتحاد 
ریســندگی پشم و خامه اردبیل راس ســاعت 10 صبح روز جمعه مورخه 96/2/15 
در محل قانونی شــرکت واقع در اردبیل شهرک صنعتی فاز2 تشکیل خواهد شد. از 
عموم ســهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در این مجمع 

حضور بهم رسانند.
الف( دستور کار جلسه: مجمع عمومی عادی )ساالنه(

1- بررسی عملکرد شرکت در سال 1395
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال 1395

3- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال 1396
4- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های بعدی شرکت
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بوده باشد.

حاج رفیع غیبی- رئیس هیئت مدیره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
بدینوســیله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام اتحاد ریسندگی 
پشم و خامه اردبیل راس ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه مورخه 96/2/15 در محل قانونی 
شــرکت واقع در اردبیل شهرک صنعتی فاز 2 تشکیل خواهد شــد. از عموم سهامداران 

محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در این مجمع حضور بهم رسانند.
ب( دستور کار جلسه: مجمع عمومی فوق العاده

1- بررســی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 51/500/000 ریال به 25/698/500/000 ریال

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده باشد.
حاج رفیع غیبی- رئیس هیئت مدیره

)آگهی ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشناسی(
وقت رسیدگی: ظرف یک هفته

خواهان: خانم فاطمه آتش پنجه فرزند رضا به وکالت خانم زهرا بامدی
خوانده: آقای ابراهیم نارویی سفید آبه فرزند جمعه

خواسته: مطالبه نفقه
خواهان دادخواستی تسلیم این شورا نموده که وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حاضر شود چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روزه خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره ۱۴ 
مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان- مهدیه اربابی

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

م الف 156

آقای نصراله رحیم خانی فرزند اســمعیل متهم است به فروش مال غیر موضوع شکایت آقای 
ابراهیم محمدپور که پرونده ایشان به این شعبه ارجاع و به کالسه 101/960025 در این شعبه 
ثبت شــده اســت. نظر به اینکه وقت رسیدگی آن به تاریخ 1396/3/7 ساعت 10 صبح تعیین 
شــده اســت و با توجه به عدم دسترســی به متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری وقت رســیدگی فوق یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود که 
در صورت عدم حضور متهم یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل از طرف متهم 

رأی مقتضی صادر و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر بوئین زهرا )۱0۱ جزایی سابق(- 

رضا گودرزوند
شهرستان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگستری شهرستان بوئین زهرا

برگ سبز و سند مالکیت و کارت و بیمه پژو 206 
مدل 83 به شماره پالک 533 ق12 ایران54 و 
شماره موتور 4327327 و شاسی 83631058 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سیدمرتضی حسینی- مهسا اکبری نام پدر: مرتضی

نشانی: مجهول المکان
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: استان سمنان- گرمسار- بلوار شهید بهشتی- 

دادگستری شهرستان گرمسار کدپستی: 3581751157 تلفن: 17-34224816 )کد023(
مهلت حضور: 7 نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا با 
توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در 

غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
توجه:

* پــس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری است نسبت 

به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
* چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 

مجید نوروزیقضایی به این واحد مراجعه نمایید.
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار

 دادنامه
پرونده کالســه 9509988516700081 حوزه شماره 117 شــورای حل اختالف مالیر تصمیم 

نهایی شماره 950997851700684
خواهان: آقای محمد تکلو فرزند ستار به نشانی مالیر- خیابان جهاد کوهستان پنج پ 28902

خوانده: آقای شهاب سرمستی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این حوزه و ثبت و جری تشــریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای حوزه به شرح 

ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شورا

در خصوص دعوی آقای محمد تکلو به طرفیت شهاب سرمستی به خواسته مطالبه مبلغ نود و پنج 
میلیون ریال مستند به دو فقره چک به شماره 210220- 95/5/25 و 210222- 95/8/14 عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1395/5/25 تا اجرای حکم و هزینه دادرسی 
و بدوا صدور قرار تامین خواســته بدین شــرح که خواهان بیان داشته بابت فروش به خوانده مبلغ 
چکهای فوق را از وی طلبکار اســت که به علت کســری موجودی حساب وی، منتهی به صدور 
گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه گردیده است خوانده نیز علی رغم ابالغ قانونی در 
جلســه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نداشته اســت لذا بنا به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده از جمله وجود اصل چکهای مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ذیل آن به عنوان 
صادرکننده که مصون از هر گونه تعرض باقی مانده است و نیز گواهی عدم پرداخت وجه چک که 
توســط بانک محال علیه صادر گردیده، همگی داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و نامبرده هیچ 
دلیل یا مدرکی در رد دعوی خواهان با برائت ذمه خود ارائه نداده اســت لذا شــورا دعوی خواهان 
را وارد، تشــخیص و مستندا به مواد 310 و 313 و 325 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی - ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته نیز پرداخت 
مبلغ ســه میلیون و چهارصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه 
اصل خواسته از تاریخ سررسید هر یک از چکها تا تاریخ کامل آن )که در واحد اجرای احکام مدنی 
براساس شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد( در حق خواهان صادر و اعالم دارد رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان مالیر می باشد.

قاضی شعبه ۱۱۷ شورای حل اختالف مالیر- کولیوند م الف 993


