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در روز دوشنبه 1990/10/8 
میالدی قبل از نماز ظهر چند نفر 
از يهوديان تنــدرو به نام هیأت 
مى خواستند  هیكل  جبل  امنای 
سنگى را به عنوان يكى از اركان 
هیكل دروغین و اسطوره ی خود 
در مسجداالقصى قرار دهند. اهالى 
قــدس از ورود اين افراد به قدس 
جلوگیری كردند و معتقد بودند 
كــه اين افراد مســجداالقصى را 
آلوده مى كننــد. در همین زمان 
درگیری هايــى بیــن تندروهای 
يهــودی بــه رهبری غرشــون 
سلمون رهبر امنای جبل هیكل 
آن را هدايت مى كرد با پنج هزار 
فلسطینى كه قصد برگزاری نماز 
در مســجد را داشــتند به وجود 
آمد. پس از آن ســربازان پاسدار 
مــرز اســرائیلى در محل حادثه 
حاضر شــدند و همگــى داخل 
مســجداالقصى شدند و به سوی 
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بودند آتش گشــود. عده ای نیز به 
او تجهیزات و فشنگ مى رساندند. 
گلوگه ها و تركش های نارنجك باعث 
جراحت بیش از 350 نفر از آنها شد.
اين كشــتار  در هنگام اجرای 
ســربازان ارتش اســرائیل درهای 
مسجد را بستند و از فرار نمازگزاران 
به  خــودداری كردنــد. همچنین 
هیچ كس اجــازه نمى دادند تا برای 
نجات مجروحین به داخل حرم برود. 
در همین زمان عده ای نیز در خارج 
از مســجد كشته شدند. عده ای نیز 
در حین تشییع جنازه شهدا كشته 
شــدند. در اين كشــتار 50 نفر به 
شهادت رسیدند كه 29 نفر از آن ها 

جزء نمازگزاران حرم بودند.
كشتار اردوگاه جنين 

2002/4/9 - 2002/3/29
اســرائیل  اشــغالگر  ارتــش 
حملــه  مــارس 2002.م  در 29 
نظامــى گســترده ای را به مناطق 
آغاز كــرد و در  فلسطین نشــین 
خــالل آن تعــدادی از شــهرها و 

ترور دانشمندان
و  مصری  فیزيكدانــان  تــرور 

دانشمندان انرژی هسته ای عرب 
صهیونیست ها، به منظور حفظ و 
تثبیت كیان و سلسله ی خويش در 
منطقه  خاورمیانه؛ و با هدف برهم 
زدن توازن قوا بین رژيم صهیونیستى 
و كشورهای عربى منطقه به نفع اين 
رژيم، همواره از دسترســى عرب ها 
به ســالح های پیشــرفته، به ويژه 
سالح های هسته ای در بیم و هراس 
بوده اند. از اين رو، ســردمداران اين 
رژيم، ترور فیزيكدانان و دانشمندان 
عرب در زمینه  انرژی هســته ای را 
در دستور اقدامات تروريستى خود 
قرار دادند. صهیونیست ها طى يك 
ســری عملیات تروريستى تعدادی 
از اين دانشــمندان را ترور كردند. 
تعدادی از اين اعمال تروريستى در 

ذيل ذكر مى شوند:
1. تــرور دانشــمند فیزيكدان 
مصری، خانم دكتر سمیره موسى، 

در 15 آگوست 1952.م
2. تــرور دكتر نبیــل القلیبى، 
يكى از فیزيكدانان و دانشــمندان 
انرژی هســته ای مصر، در شــهر 
پراگ پايتخت چكسلواكى در ژانويه  

1975.م
3. تــرور دكتر يحیى المشــد، 
دانشمند فیزيكدان مصری، در 14 

ژوئن 1980.م، در شهر پاريس. 
4 - ترور نبیــل احمد فلیفل، 
يكى از دانشمندان فیزيك طبیعى و 
هسته ای عرب، در شهرك بیت غور.
ترور دانشمند آلمانى در مصر

1. در نوامبــر 1962.م و مارس 
1963.م، دانشــمندان آلمان غربى 
مشــغول به كار در مصر ، 3 بمب 
پســتى دريافــت كردنــد. دو تا از 
اين بمب ها منفجر شــد، و موجب 
كشته شــدن 6 دانشمند مصری، 
و نابینا شــدن يك منشى زن شد. 
دفتر دادســتان عمومى فدرال در 

كارلسروهه اعالم كرد كه نامه ها 
از هامبورگ پست شده بود.

2. در 19 مــارس 1963.م، 
پلیس ســوئیس اعــالم كرد كه 
يوســف ابنگال، كارمند ظاهری 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
اســرائیل، و دكتر اتو جوكلیك، 
دانشــمند اتريشــى را دستگیر 
كرده اســت. اتهام آن ها اين بود 
كه يك دانشــمند آلمان غربى را 
به همراه ديگر دانشــمندان  كه 
آلمان غربى بر روی طرح توسعه 
موشــك های نظامى در مصر كار 
مى كردنــد، به مرگ تهديد كرده 
بودند. دســتگیری ايــن دو نفر، 
يك سری داستان های حساس و 
جنجالى در مطبوعات اروپا، درباره  
سازمان شین بت )يكى از ادارات 
سازمان جاسوسى اسرائیل( به راه 
انداخت. چگونگى ارسال بمب های 
پاكتى برای دانشمندان آلمانى، كه 
منجر به فلج يا قطع عضو تعدادی 
از ايشــان شــد؛ چگونگى ربوده 
شــدن يك آلمانى ديگر توسط 
اسرائیلى ها، و زندانى كردن او در 
وين؛ و همچنین چگونگى انفجار 
اســرار آمیز هواپیمای خصوصى 
حامل افراد وابسته به طرح نظامى 
مصر در آسمان، كه منجر به كشته 
شــدن مسافران آن شد؛ از جمله 
اين سوژه های داغ مطبوعاتى بود.

روســتاها و اردگاه های فلسطینى 
را اشــغال كرد. بعــد از دو هفته از 
محاصره اردوگاه جنین و شــروع 
جنگ شديد بین نیروهای مقاومت 
فلســطین و نیروهای اشــغالگر به 
رياست شــائول موفاز با تانك های 
خود وارد اين اردوگاه شــدند و با 
تهاجم گسترده به اين اردوگاه پس 
از اين كه مهمات نیروهای مقاومت 
تمام شد توانستند اردگاه جنین را 
تســخیر كنند. سپس وارد اردوگاه 
شدند و بسیاری از جوانان اردوگاه 
را اعدام كردند. ســپس تانك های 
اســرائیلى وارد شــدند و برخــى 
خانه های فلســطینیان را تخريب 
كردنــد. تعداد شــهدا حدود 200 
شهید مى باشد. هنوز تعداد شهدايى 
كه در گورهای دسته جمعى مدفون 

شده اند مشخص نیست.

* بوسني بسيار مظلوم بود، مانند مردمش، اما 
عزم كرد كه ظلم را نپذيرد و نپذيرفت. باالخره 
پس از سه سال جنگ، در سال 1374 )1995م( 

صرب ها مجبور شدند اين مسلمانان عزتمند را به 
رسميت بشناسند. اسالم ناِب اهل جهاد، توانست 

* سردمداراننژادپرست هاي صرب را هم شکست بدهد.
 رژيم صهيونيستى، ترور 
فيزيکدانان و دانشمندان 

عرب در زمينه  انرژى 
هسته اى را در دستور 

اقدامات تروريستى خود 
قرار دادند. صهيونيست ها 

طى يك سرى عمليات 
تروريستى تعدادى از اين 
دانشمندان را ترور كردند. 

از هراره تا تهران - ۶1

قانون جنگل در اروپای به ظاهر متمدن

نمازگزاران آتش گشــودند بدون 
اينكه بین كودك و زن و پیرمرد 
تفاوتى قائل شوند. اين امر منجر 
به شهادت 21 نفر و زخمى شدن 
150 نفر شد. همچنین 270 نفر 
در داخــل و خارج حرم شــريف 

بازداشت شدند.
كشتار حرم ابراهيمى 

1994/2/25
اين كشــتار از جايــى آغاز 
شــد كه »باروخ گلدشــتاين« و 
گروهى از شهرك نشینان شهرك 
»كريــات  صهیونیست نشــین 
اربــع« در وقت نمــاز صبح وارد 
مسجداالقصى شدند. گلدشتاين 
در پشت يكى از ستون های مسجد 
ايستاد و منتظر شد تا نمازگزاران 
سجده كنند. پس از آن به سوی 
نمازگزاران كه در حال ســجده 

* در نوامبر 19۶2.م و مارس 19۶3.م، دانشمندان آلمان 
غربى مشغول به كار در مصر ، 3 بمب پستى دريافت 

كردند. دو تا از اين بمب ها منفجر شد، و موجب كشته 
شدن ۶ دانشمند مصرى، و نابينا شدن يك منشى زن شد. 

* رهبر انقالب اينکه يك ملت ]بوسنى[ را بايد به كل نابود كرد 
و آحادش را به اردوگاه ها كشانيدـ  كه ديگر هيچ چيزشان 

محترم نباشد ـ نشان دهندة توّحش و حکومت حقيقى قانون 
جنگل نيست؟ آيا امروز در دنيا، يا الاقل در بخش هاى مهمى از 
دنيا، به معناى حقيقى كلمه، »قانون جنگل« حکم فرما نيست؟

آواره  شهرهايشان  از  كه  بوسني  بي دفاع  مردم  از  نفر  هزار  چندين 
شده بودند، به پناهگاه سازمان ملل در شهر »ِسربِِرنیتسا« پناه بردند. 
نیروهاي هلندِي سازمان ملل، مأمور حفاظت از اين مردم بودند. در 
باشند.  داشته  اسلحه  نداشتند  حق  بوسنیايي ها  ملل،  سازمان  مقر 
صرب ها كه به سربرنیتسا حمله كردند، نیروهاي هلندي، نه تنها مانع 
آسیب رسیدن به اين مردم بي دفاع نشدند، بلكه جلوي فرار و مقابلة 
آنها را گرفتند تا صرب ها برسند و بعد، طعمه ها را تحويل شكارچي 
بدهند! هشت هزار نفر از مردم، توسط صرب ها قتل عام شدند كه اكثراً 
هم  سالمند  و  كودك  و  زن  تعدادي  درمیانشان  اينكه  با  بودند.  مرد 
بود، صرب ها مردها را كشتند، دختران جوان را نگه داشتند، و زن و 
بچه و پیرها را در كوه ها آواره كردند تا با پاي پیاده، خودشان را به 
هم  هنوز  برسانند.  داشت  فاصله  آنجا  از  كیلومتر  ده ها  كه  سرپناهي 
اجساد بسیاري از شهداي آن روز سربرنیتسا كشف نشده است و هر از 
گاهي، خبر پیداشدن گور دسته جمعي جديدي در آن منطقه منتشر 

مي شود.
دنيا،  از  مهمى  بخش هاى  در  الاقل  يا  دنيا،  در  امروز  آيا 
آيا  نيست؟  »قانون جنگل« حکم فرما  كلمه،  حقيقى  به معناى 

از قسط هيچ خبرى هست؟
نگاه كنيد و سرتاسر دنيا و سطح اين كرة خاكى را ببينيد. 
ميليونى  چند  ملت  يك  مردم،  از  عده اى  مى كنيد؛  مالحظه 
ـ بزرگ و كوچك و زن و مرد و بيمار و سالم و همه و همه ـ 
خانه هايشان  مى شود؛  گرفته  جانشان  ديگر  عده اى  به وسيلة 
ويران مى شود؛ ِعرض و ناموس و زن هايشان مورد تجاوز قرار 
مى گيرد؛ دارو ندارند، غذا ندارند، آسايش ندارند، امنيت ندارند 
در  نيست!  دنيا  در  كلمه  واقعى  به معناى  هم  تحركى  هيچ  و 
حادثة تلخ و گريه آور بوسنى و هرزگوين، آن عده اى كه مردم 
استداللى  هيچ  دارند؟  كار  اين  براى  دليلى  چه  مى كوبند،  را 

سابقه سیاه رژیم  صهیونیستی در ترور دانشمندان
تروريسم صهيونيستى-21 كسوت  در  و  دين  نام  به  كسانى،  كه  است  آن  تأسف انگيز  و 

علماى دين، همين سخن را تکرار كنند و در ترويج آن، سعى 
و تالش كنند. اين هم صدايِى برخى ملّبسين به لباس دين با 
غفلت  از  ناشى  مواردى  در  اگرچه  و خطرناک،  پليد  دشمنان 
و  انسان ها  سرنوشت  در  آن  نقش  و  سياست  اهميت  از  آنان 
در مواردى، ناشى از تنبلى و ترس و تن دادن به زندگى آسان 
اين  خطرناک  هم دستى  از  ناشى  هم  مواردى  در  اما  است، 
دين فروشان و نوادگان »بلعم باعورا« با ارباب قدرت و مکنت 
چنين  و  خطر،  بزرگ ترين  را  اين  بايد  مسلمانان  كه  است، 
از شر  و  بدانند  اربابان سياسي شان  از  پليدتر  را  آخوندهايى 

آنان به خدا و به همت و آگاهى خود پناه برند.
نمى كنند  اكتفا  اين هم  به  وعاظ السالطين لعنهم اهلل،  اين 
بيان  دين  زبان  به  را  سياست  از  دين  جدايى  شوم  نغمة  كه 
كنند؛ بلکه براى تحکيم قدرت شياطين، به مدح و ثنا و تأييد 
و  سياست  در  دخالت  اين،  آيا  مى پردازند.  هم  جنايت كاران 

حرام نيست؟
آيا تضعيف اسالم و مسلمين، ايجاد تفرقه، مقابله با انقالب 
اسالمى و تبّرى از اولياى خدا و تهمت و بهتان به آنها و انکار 
ولى  ندارد؛  اشکالى  باشد ـ  هم  سياسى  ـ ولو  خدا  آيات 
حمايت از مظلومان و برائت از مشركان و همنوايى با محرومان 
بر  اسرائيل  و  آمريکا  تسلط  به  اعتراض  و  ستمديدگان  و 
كشورهاى اسالمى و مخالفت با غارتگرى كمپاني هاى خارجى 
و محکوم كردن خيانت رؤسا و سالطين مسلمانْ نام و حمايت 

از مبارزات مسلمانان واقعى و امثال آن جرم است؟!
اينجاست كه سخن امام فقيد ما، آن داعِى الى اهلل و فانِى 
و  ناب محمدى  اسالم  به  را  اسالم  كه  اهلل آشکار مى شود  فى 
اسالم  محمدى،  ناب  اسالم  مى كرد.  تقسيم  آمريکايى  اسالم 
و  ضعفا  از  حمايت  اسالم  و  عزت  اسالم  است؛  قسط  و  عدل 
پابرهنگان و محرومان است؛ اسالم دفاع از حقوق مظلومان و 
مستضعفان است؛ اسالم جهاد با دشمنان و سازش ناپذيرى با 
زورگويان و فتنه گران است؛ اسالم اخالق و فضيلت و معنويت 

است.
نام اسالم است كه در خدمت  به  آمريکايى، چيزى  اسالم 
آنهاست؛  اعمال  توجيه كنندة  و  استکبارى  قدرت هاى  منافع 
امور  به  آنان  نپرداختن  و  دين  اهل  انزواى  براى  بهانه اى 
مسلمين و سرنوشت ملت هاى مسلمان است؛ وسيله اي براى 
جدا كردن بخش عظيمى از احکام اجتماعى و سياسى اسالم از 
مجموعة دين و منحصر كردن دين به مسجد است. و مسجد، 
نه به عنوان پايگاهى براى رتق و فتق امور مسلمين ـ چنان كه 
در صدر اسالم بوده است ـ بلکه به عنوان گوشه اى براى جدا 

شدن از زندگى و جدا كردن دنيا و آخرت.
بى سوزى  و  بى درد  انسان هاى  اسالم  آمريکايى،  اسالم 
است كه جز به خود و به رفاه حيوانى خود نمى انديشند؛ خدا 
يا  زراندوزى  براى  وسيله اى  تجار،  سرماية  همچون  را  دين  و 
قدرت طلبى مى دانند و همة آيات و رواياتى را كه برخالف ميل 
يا  مى افکنند  فراموشى  زاوية  به  بى محابا  باشد،  منفعتشان  و 
و  سالطين  اسالم  آمريکايى،  اسالم  مى كنند.  تأويل  وقيحانه 
رؤسايى است كه منافع ملت هاى محروم و مظلوم خود را در 
آستانة الهة آمريکايى و اروپايى قرباني مى كنند و در مقابل، 
به حمايت آنان، براى ادامة حکومت و قدرت ننگين خود چشم 
مى دوزند؛ اسالم سرمايه دارانى است كه براى تأمين سود خود، 

پا بر همة فضيلت ها و ارزش ها مى كوبند.13۶8/4/14
ادبیات »اسالم ناب محمدي« و در مقابلش »اسالم آمريكايي« كه 
توسط حضرت امام ايجاد شد، جلوي بسیاري از تخريب هايي را كه 
علیه اسالم انجام مي شود، گرفت. امام، هر ادعاي اسالمي كه با مباني 
اسالم نخواند را اسالم آمريكايي دانستند و اين مالك و معیار، آمريكا 

را تا ابد، خلع يد كرد.

و  رشد  هست،  انحراف  دنيا  در  اگر  كه  بود  اين  نشان دهندة 
نمى افتد.  اتفاق  امرى  چنين  كه  مى بينيم  هست.  هم  سالمت 

1371/11/1
بوسني بسیار مظلوم بود، مانند مردمش، اما عزم كرد كه ظلم را 
در سال 1374  از سه سال جنگ،  باالخره پس  نپذيرفت.  و  نپذيرد 
)1995م( صرب ها مجبور شدند اين مسلمانان عزتمند را به رسمیت 
بشناسند. اسالم ناِب اهل جهاد، توانست نژادپرست هاي صرب را هم 
شكست بدهد. با اينكه در اين جنگ بیش از دويست وپنجاه هزار نفر 
فرهنگي مسلمین خراب شد،  مركز  و  شهید شدند، هشتصد مسجد 
نیمي از كودكان كشور، كشته يا مجروح يا آواره شدند؛ اما در پايان، 
مسلمانان در بوسني پیروز شدند. و ثابت كردند كه مقاومِت مظلوم به 

نتیجه مي رسد، هر قدر هم كه ظالم قوي و وحشي باشد.
7- اسالم ناب محمدي و اسالم آمريکايي

كرد،  جهاد  بايد  آن  تحصيل  براى  كه  طيبه اى  حيات  آيا 
زندگى در زير ساية شوم واليت غيرخداست؟ بر خاک مذلت 
تماشا  را  غيرالهى  ارزش هاى  و  جباران  حاكميت  و  نشستن 
كردن و تن به ذلت دادن است؟ و اگر چنين نيست و جهاد براى 
واليت اهلل  به  طاغوت  واليت  از  و خروج  اهلل  حاكميِت  تحصيل 
است، پس چگونه مى توان نقش و ارزش سياست را در دين و 

در هدف هاى تعيين شدة دينى، دست كم يا ناديده گرفت؟
بديهى است كه نغمة شوم جدايى دين از سياست، ساختة 
سيلى  صحنه،  در  و  زنده  اسالِم  از  كه  است  پليدى  دشمنان 
با اين ترفند، خواسته اند صحنة زندگى را از حضور  خورده و 
به دست  را  مردم  دنياى  امور  زمام  خود  و  كرده  فارغ  دين، 
گيرند و بى دغدغه، بر سرنوشت انسان ها تسلط يابند. اما تلخ 

در جنگ بوسنى بيش از دويست وپنجاه هزار نفر شهيد شدند، هشتصد 
مسجد و مركز فرهنگي مسلمين خراب شد، نيمي از كودكان كشور، 

كشته يا مجروح يا آواره شدند؛ اما در پايان، مسلمانان در بوسني پيروز 
شدند. و ثابت كردند كه مقاومِت مظلوم به نتيجه مي رسد، هر قدر هم 

كه ظالم قوي و وحشي باشد.

و  شیرين  بسیار  بوسنیايي ها  براي  بسیجي  روحیه هاي  و  شعارها 
جذاب بود و در دلشان نشست. آنها ياد گرفتند كه براي حمله، از نماز 
قوت بگیرند و موقع هجوم، اهلل اكبر بگويند. و مهم تر آنكه در آن غربِت 
خفه كننده، حضور بسیجي ها هرچند در ظاهر آن چنان بزرگ نبود، اما 

اراده ها و عزم ها را براي ايستادن در برابر ظالم قوي تر كرد.
سازمان ملل هم در برابر كشتار وحشیانة مردم مسلمان بوسني، 
موضع محكمي نگرفت و حتي در عمل، همراه قاتالن و جالدان شد. 

براى اين كار دارند؟ اگر استدالل قومى هم مى داشتند، راهش 
اين نبود. اگر استدالل دينى هم مى داشتند، راهش اين نبود. 
اينکه يك ملت را بايد به كل نابود كرد و آحادش را به اردوگاه ها 
كشانيد ـ كه ديگر هيچ چيزشان محترم نباشد ـ نشان دهندة 
توّحش و حکومت حقيقى قانون جنگل نيست؟ اگر آن روز كه 
از  دنيا،  اطراف  از  افتادند،  بوسنى  مسلمانان  جان  به  صرب ها 
اروپا، از آمريکا، از آسيا و از كشورهاى اسالمى، به صورت جدى 
ادب مى كردند؛  را  آنها  و مى رفتند  واكنش نشان داده مى شد 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396/03/10 تصمیمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس شركت در واحد ثبتى تهران به 
آدرس: تهران، ســعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان هجدهم 
شــرقى، پالك 47، طبقه ســوم، واحد يك به كد پستى 
1997857989 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گرديد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 42455۱ 

و شناسه ملی ۱0۳207۶4۹۶0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱2۸۸27(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/03/16 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: - محل شركت به استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مركزی - شــهر تهران - ســعادت آباد - بلوار فرهنگ - 
خیابان هیجدهم شــرقى - پالك 47 - طبقه سوم - واحد 1 كد پستى 
1997857989 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 

اصالح گرديد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد
 سهامی خاص به شماره ثبت 424۹۹۹ و شناسه ملی 

۱0۳207۶۸00۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱2۸۸2۹(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادی ســالیانه مورخ 
1396/04/10 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: صورت های مالى شامل 
ترازنامــه مــورخ 95/12/30 مــورد تصويب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســى فاطر به شناسه ملى 10100188574 به عنوان بازرس 
اصلى و عباســعلى شريفى به شماره ملى 1263269095 به عنوان 
بازرس على البدل برای مدت يك سال مالى انتخاب گرديد. روزنامه 
كیهان به عنوان روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهى های شركت 

انتخاب گرديد.

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی 
خاص به شماره ثبت 42۳75۳ 
و شناسه ملی ۱0۳207۶0۸۸۹ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱2۸۸۳0(

نظر به اینکه آقای محمود رحیمی فرزند حســین مالک ششدانگ یکباب منزل 
پالک 3461/3 - اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان مولوی 8 
درخواست اصالح مســاحت ملک خویش را نموده و ملک مذکور دارای اضافه 
مساحت در محدوده ســند به میزان 22/50 می باشد از آنجایی که مورد معامله 
طبق سند قطعی شماره 44737 مورخه 1361/2/2 تنظیمی دفترخانه 9 زاهدان 
از ســوی مالک اولیه آقای غالمرضا ظهیری قاســم آباد به میزان 206/40 متر 
مربع مورد انتقال قرار گرفته است، لذا باستناد ماده 149 قانون ثبت بهای اضافه 
مســاحت به حساب سپرده اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان زاهدان تودیع 
گردیده است، لذا از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده سال فروشنده اولیه )آقای 
غالمرضا ظهیری قاســم آباد( می تواند جهت دریافــت وجه مذکور به اداره ثبت 
اســناد و امالک شهر زاهدان مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مذکور و عدم مراجعه ذینفع اعراض محسوب و وجه 

تودیع شده به حساب درآمد اختصاصی ثبت منظور خواهد گردید.
تاریخ انتشار: شنبه 1396/10/23

آگهی موضوع ماده ۱4۹ قانون ثبت

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
م الف 3178

خواهان رونوشــت حصــر وراثت مجتبــی مالئی فرزند یونس به شــرح 
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالســه 9609982336300541 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان یونس مالئی در اقامتگاه دائمی خود بــدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن منحصر است به:
1- معصومه اوخ فرزند احمد به ش ش 1368 همسر متوفی
2- مجتبی مالئی فرزند یونس به ش ش 66 فرزند متوفی

3- میالد مالئی فرزند یونس به ش ش 2128 فرزند متوفی
4- مصطفی مالئی فرزند یونس به ش ش 14818 فرزند متوفی
5- مرتضی مالئی فرزند یونس به ش ش 21574 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریــخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.

حصر وراثت

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان دامغان- حاجب

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بی بی زهره حســینی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شــهود و به گواهی دفتر اسناد رســمی شماره 12 زاهدان 
رســیده مدعی است که سندمالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین 
پالک 4487/4999- اصلی به شماره چاپی 348815 ج 91 واقع 
در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان تقاطع خیابان خبرنگار و 
ســهروردی ذیل ثبت 134797 صفحه 37 دفتــر 803 به علت 
جابجائی مفقود گردیده و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باســتناد مــاده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر 
ایــن آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند و 
اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/10/23  

حسینعلی مالییشناسه: 1229987
م الف:3103 رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

شماره ابالغنامه:9610106110405088
شماره پرونده: 9609986110400424
شماره بایگانی شعبه: 960432

ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای عبدالرضــا دریب فرزند عبد 
خواهان آقای حمیدرضا صباغ دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا دریب 
به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986110400424 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز ثبت و 
وقت رســیدگی مورخ 1396/12/19 ســاعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبــق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده )عبدالرضا دریب( ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز- احمدپور
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید 

تندگویان )انرژی(

متن آگهی

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشار این آگهی 
برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم به نــام آقای عیدی اناچی فرزند کاظم که 
بــه لحاظ مجهول المکان بودن، احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت 
یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه 
960911 موضــوع کالهبرداری به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان از خود دفاع نماید و اال 
در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
محمدحسین روزبهانی - دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اندیمشک

ســند کمپانی خــودرو کامیــون کشــنده البرز مدل 
1389 بــه شــماره انتظامــی 489 ع 95 - ایــران 
19 - شــماره موتور 87856105 و شــماره شاســی 
NADG4Dy39AH602582 بــه نام آقای علی 

صفری مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت فناوران آسمان رسا)سهامی خاص()نوبت اول( 
به شماره ثبت ۳7۹۹۳2 و شناسه ملی ۱0۳202۹57۸۸

پیرو آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره 21207 مورخه 1396/10/9 و در اجرای ماده 225 
قانون تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقــی یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که 
از شــرکت مذکور مطالبات و یا ادعایی دارند دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 
اولین نوبت آگهی به محل قانونی شرکت در حال تصفیه واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، 
نبش پل مدرس، پالک 268، طبقه 3، واحد 6، کد پستی 1588774568 مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از انقضای مدت فوق الذکر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.

فرماندهی آماد و پشــتیبانی منطقه 2 جنوب شــرق نزاجا 
)شیراز( در نظــر دارد تعداد 22 دســتگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی 
شامل: تعداد شش دســتگاه خودروی تویوتا وانت 3F، تعداد دو دستگاه 
خودروی تویوتا آمبوالنس 3Fk، تعداد شــش دستگاه خودروی بنز 911 
تانکر و باری، تعداد دو دستگاه خودروی مینی بوس بنز، تعداد یک دستگاه 
خودروی بنز 26×26، تعداد چهار دستگاه خودروی اتوبوس بنز، تعداد یک 
دستگاه خودروی ماک کشنده ایران کاوه، تعداد هفت دستگاه انواع رموک 
دوچرخ و چهار چرخ، تعداد یک دســتگاه حمام صحرایی، یک عدد اتاق 
آتلیه تعمیراتی فرسوده، یک دستگاه الشــه پیکان سواری، تعداد 1000 
عدد قالب یخ فرســوده، یک دســتگاه بلدوزر کوماتسو، یک دستگاه بیل 
مکانیکی شــنی دار کاترپیالر، تعداد یک دســتگاه تصفیه آب سیار چهار 
چرخ، تعداد ســیزده دســتگاه انواع موتور برق مختلف، یک دستگاه پمپ 
آب کشی فرسوده، تعدادی اقالم مهندســی، تعدادی اقالم سررشته داری 

فرسوده موجود در شهرستان شیراز را از طریق مزایده به فروش برساند.
الف: متقاضیان شــرکت کننده در مزایده می توانندجهت دریافت اســناد 
مزایــده، به مدت ده روز، از زمان انتشــار آگهی در وقت اداری به آدرس 
شــیراز- میدان ارتش، آماد و پش منطقه دو جنوب شرق، مدیریت خرید 

و پیمان مراجعه نمایند.
ب: تاریخ بازدید اقالم از روز شــنبه مورخه 96/10/30 الی روز سه شــنبه 
96/11/3 و زمــان فروش روز چهارشــنبه مورخه 96/11/4 در ســالن 

اجتماعات باغ عفیف آباد شیراز می باشد.
ج: محل رؤیت اقالم شــیراز میدان ارتش پــادگان آماد و پش منطقه 2 
جنوب شــرق نزاجا کد 573 آماد و پش شــیراز، نقطــه جمع آوری اقالم 

فرسوده می باشد.
د: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی خود را به عنوان ســپرده 
شرکت در مزایده به حســاب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه 

نمایند.
دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 07137398082 تماس 
حاصل فرمایید.

مزایده گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه دو جنوب شرق نزاجا شیراز

آگهی مزایده 
نیروی زمینیشماره ۹۶/۱۸

ارتش جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت ســهامداران شــرکت آمول فوالد )سهامی خاص( ثبت شده به شــماره 249597 و شناسه ملی 
10200159359 جهت تشکیل جلســه مجمع عمومی فوق العاده. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ســاعت 10 مورخ 96/11/8 در آدرس:  استان آذربایجان 
شــرقی، شهرستان جلفا، خیابان اسالم، خیابان صائب تبریزی، ســاختمان کیامکی، پالک 8، طبقه دوم، واحد 

شمالی کد پستی 5441638373 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- کاهش اعضای هیئت مدیره

                                                     رئیس هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت ســهامداران شــرکت آمول فوالد )سهامی خاص( ثبت شده به شــماره 249597 و شناسه ملی 
10200159359 جهت تشــکیل جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده. بدینوسیله از کلیه سهامداران 
شــرکت دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 11 مورخ 96/11/8 
در آدرس:  اســتان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا، خیابان اسالم، خیابان صائب تبریزی، ساختمان کیامکی، 

پالک 8، طبقه دوم، واحد شمالی کد پستی 5441638373 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 3- انتخاب بازرسین 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

                                                         رئیس هیئت مدیره شرکت

»آگهی مزایده«
به موجب پرونده کالسه 961057 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی مشهد محکوم علیه 
امین ارغوان به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید 1394/9/31 تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی و 
مبلغ 8/850/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له حمید کاتب کالغ آبادی 
و پرداخــت ... ریال بابــت حق االجرا در حق دولت محکوم گردیده اســت. با توجه به 
اینکه محکوم علیه تاکنون نســبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است از ناحیه 
ثالــث پالک ثبتی 14706 فرعی از 1 اصلی بخش 12 ســبزوار متعلق به محکوم علیه 
محمدرضا ارغوانی جهت اســتیفای محکوم به به شــرح ذیل معرفی که از طریق دایره 

اجرا توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردید:
»... عرصه و اعیان به شــماره پالک ثبتــی 14706 فرعی از 1 اصلی 
بخش 12 سبزوار واقع در ســبزوار بلوار پاسداران- نبش پاسداران 
4 که عرصه ملک به مســاحت 163/2 مترمربع و اعیان در سه طبقه 
به متراژ حدود 360 مترمربع که با توجه به موقعیت مکانی و مســاحت 
کاربری، کیفیت مصالح مصرفی و ســاخت و قدمت و بنا و سایر عوامل 
موثــر در قیمت گــذاری از جمله عرف محل، ارزش ششــدانگ برابر 
8444000000 ریال معادل)هشتصد و چهل و چهار میلیون و چهارصد 

هزار تومان( برآورد می گردد.«
مقرر گردید مزایده در روز چهارشــنبه مورخ 1396/11/11 ســاعت 11 صبح از طریق 
مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار 
در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی 
شده شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان 
از ملک مذکور داده شــود. قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس 

از برنده مزایده دریافت خواهد شد. تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.
شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660309008000289- 96/10/13 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد آوج تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی 
آقای اســداله علی ویــردی فرزند نعمت اله بــه ش.ش 883 و کد ملی 
5389370181 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مساحت 88428/63 مترمربع واقع در روستای دشتک پالک 84 اصلی 
در بخش ده قزوین که برابر ســند شماره 25072- مورخه 92/11/23 
دفترخانــه 42 بویین زهرا از طرف صفت اله علــی ویردی به نامبرده به 
صورت قطعی انتقال یافته اســت که در اجرای این قانون تقاضای سند 
مالکیت نموده اســت لــذا بمنظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج- قدیم آبادی

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660309008000288- 96/10/13 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد آوج تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضی آقای اســداله علی ویردی 
فرزند نعمت اله به ش ش 883 و کدملی 5389370181 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 50011 مترمربع واقع در روستای دشتک 
پالک 84 اصلی در بخش ده قزوین که برابر ســند شــماره 25072- مورخه 
92/11/23 دفترخانه 42 بوئین زهرا از طرف صفت اله علی ویردی به نامبرده به 
صورت قطعی انتقال یافته اســت که در اجرای این قانون تقاضای سند مالکیت 
نموده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی 
داشته باشند 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 دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج 
قدیم آبادی

دادنامه
پرونده کالسه 9109987733300712 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه تصمیم 

نهایی شماره 9609977733301567
خواهان: ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با نمایندگی آقای جواد کریمیانیه نشــانی 

عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
خواندگان: 1- آقای شــاکر تمیمی به نشانی مجهول المکان 2- اداره ثبت اسناد و امالک کنگان 
به نشــانی کنگان 3- آقای فرشــین نوروزی فرزند پرویز با وکالت آقــای مجید اکبرپور فرزند 

عبدالرحمان به نشانی عسلویه 
خواسته: ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(

به تاریخ 96/7/15 در وقت فوق العاده جلســه رسیدگی به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه پیوستی تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
درخصوص دادخواســت خواهان ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به طرفیت آقایان 
1- شــاکر تمیمی 2- فرشــین نوروزی با وکالت مجید اکبرپور 3- اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان کنگان به خواسته ابطال سند مالکیت پالک ثبتی 3105 فرعی از 29 اصلی 2 و ابطال 
سند قطعی شماره 9311 مورخه 1391/01/23 دفترخانه 43 اسناد رسمی کنگان دادگاه با عنایت 
به مجموع اوراق و محتویات پرونده دفاعیات خواهان و مستندات تقدیمی و از آنجاکه حسب نظر 
هیئت  سه نفره کارشناسی که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته اراضی مورد ادعا جزء اراضی ملی 
می باشد که متولی آن خواهان بوده و خوانده نمی توانسته اراضی ملی را بدون اخذ مجوز قانونی به 
ثبت برساند و انجام ثبت توسط خواندگان طبق مقررات صورت نگرفته لذا ادعا را وارد تشخیص 
به اســتناد مواد 198 و 515 قانون آئین دادرســی مدنی و مفهوم مخالف ماده 22 قانون ثبت و 
اســناد و امالک حکم بر ابطال سند مالکیت پالک ثبتی 3105 فرعی از 29 اصلی و ابطال سند 
قطعی شماره 9311 مورخه 1391/01/23 دفترخانه 43 رسمی کنگان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره حضوری و ظرف بیست روز  از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می باشد.
شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان عسلویه

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی ســالیانه مورخ 1396/03/13 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود و زيان برای سال مالى 
منتهى به 1395/12/30 مورد تصويب قرار گرفت. - موسسه حسابرسى فاطر به 
شناسه ملى 10100188574 به عنوان بازرس اصلى و آقای عباسعلى شريفى 
به شماره ملى 1263269095 به عنوان بازرسى على البدل شركت برای مدت 
يك ســال مالى انتخاب گرديدند - روزنامه كثیراالنتشــار كیهان جهت درج 

آگهى های شركت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد 
سهامی خاص به شماره ثبت 424۹۹۹ 

و شناسه ملی ۱0۳207۶۸00۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱2۸۸2۸(

آگهی ابالغ اجرائیه
ابالغ اجرائیه: حسب اجرائیه 930642 آقای عزت اهلل چهاردولی فرزند 
مرادعلــی محکومند به خلع ید از مســاحت 3000 متر مربع از اراضی 
ملی تصرف شده و پرداخت مبلغ 260/000 تومان بابت خسارت مربوط 

به بافت پوشش گیاهی و کارشناسی منابع طبیعی در حق محکوم له.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه جوکار

علی کرمی  م الف 1933


