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*آلخاندرو وولف )نماینده آمریکا در شورای 
امنیت( گزارش گلدستون را از دید شورای 
امنیت بی اهمیت خواند و تاکید کرد که این 

نتیجه گیری غیرمنصفانه  است. 

واکنش های بین المللی
فلسطین

اسماعیل هنیه )نخست وزیر 
دولت منتخب فلسطین( به دلیل 
برای  عباس  درخواست محمود 
انتشار گزارش  افتادن  به تاخیر 
گلدستون در شــورای حقوقی 
ســازمان ملل، به شدت از وی 
انتقاد کرد. اســماعیل هنیه که 
در جلســه فوق العــاده اعضای 
مجلس قانونگذاری فلسطین در 
غزه ســخن می گفت، این اقدام 
تشکیالت خودگردان را کوتاهی 
بی سابقه درحق مردم فلسطین و 
خون شهدای فلسطینی دانست.

همچنین  هنیه  اســماعیل 
اعالم کرد: »دســتور به تعویق 
دربــاره  رای گیــری  افتــادن 
گزارش )گلدســتون(، دســتور 
محمود عباس رئیس تشکیالت 
بوده است. چگونه ممکن است که 
در سایه چنین وضعی گروههای 
فلســطینی )فتح و حماس( سر 
یک میز بنشــینند و توافقنامه 

)آشتی ملی( امضا کنند.«
ابراهیم الخریشــه )نماینده 
فلسطین در شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل( پس از تصویب 
گزارش گلدستون آن را پیروزی 
بزرگی برای ملت فلســطین در 
صحنه حقوق بین الملل دانست.

طاهر الّنونو )سخنگوی دولت 
فلســطین به رهبری اسماعیل 
هنیــه( اظهار داشــت: »دولت 
منتخــب فلســطین از تصویب 
گزارش گلدســتون در نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل 
استقبال می کند. ما می خواهیم 
تا تصویب این گزارش مقدمه ای 
اشغالگر  ســران  محاکمه  برای 

باشد.«
صائب عریقات )مذاکره کننده 
ارشــد تشــکیالت خودگردان( 
در گفتگو با خبرگزاری فرانسه 
»تشــکیالت  کــرد:  تصریــح 
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خودگردان فلسطین از رای مثبت 
شورای حقوق بشر سازمان ملل به 
گزارش گلدستون استقبال می کند 
و امیدوار اســت کــه این تصمیم 
شورای حقوق بشــر در حد یک 
مصوبه باقی نمانــد و مانع تکرار 

جنایات اسرائیل در آینده شود.«
آمریکا

یان کلــی )ســخنگوی کاخ 
سفید( در نشســت خبری اظهار 

گفت: »اســرائیل گامهای مثبتی 
را برای حفظ صلح برداشته است 
که نیاز است گسترش یابند. آنها 
می بایست شهرکسازی ها را متوقف 
ســازند، امکان تردد فلسطینیان 
را فراهــم آورنــد و اجــازه ورود 
مایحتاج مورد نیاز فلسطینیان را 
صادر کنند. وی ضمن تروریست 
خواندن مقاومت حماس و حزب 
اهلل در مقابــل اســرائیل، گزارش 
گلدستون را از دید شورای امنیت 
بی اهمیت خواند و تاکید کرد که 
این نتیجه گیری غیرمنصفانه است. 
وی اظهار کرد کــه حماس یک 
گروه تروریستی است و اقداماتی 
برخالف قوانین بشردوستانه انجام 
می دهد؛ ولی اســرائیل توانایی به 
عهده گرفتن اقداماتی را که انجام 
می دهد دارا اســت و آنها را با در 
نظرگرفتن حقوق انســانها انجام 

می دهد.

وقت اســرائیل( گفــت: »ما به 
حقانیــت رفتــار خویش ایمان 
داریم و هیچ گزارشی نمی تواند 
به قاطعیت ما خللی وارد سازد.«
)نخســت  نتانیاهو  بنیامین 
وزیر اسرائیل( در جلسه کابینه 
اسرائیل اعالم کرد: »هر موافقت 
جهانی که با این گزارش همراه 
شود، مانند تازیانه ای سخت به 
جنگجویان با تروریســم جهانی 

محسوب می شود.«
پرز در دیداری که  شیمون 
با خوزه لوئیــز رودریگز زاپاترو 
نخست وزیر اسپانیا در اورشلیم 
داشــت، در واکنش به گزارش 
گولدستون گفت: »ما نیازی به 
قاضیان بیگانه نداریم که عملیات 
ما را بررسی و در مورد آن قضاوت 
کنند. اگر قرار است پایمال شدن 
حقوق انســانی از جانب شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل مورد 
بررسی قرار گیرد، بهتر است به 
جمهوری اســالمی ایران چشم 
بدوزند؛ رژیمی که شعار مرگ بر 
اسرائیل سر می دهد و خواستار 

نابودی این کشور است.«
دانــی ایالون )معــاون وزیر 
امور خارجه وقت اسرائیل( رفتار 
شورای حقوق بشــر را شرم آور 
خواند و گفت: »قطعنامه شورا به 
تالش برای حفظ حقوق انسانی 
بر اســاس قوانیــن بین المللی 
آســیب می رســاند و موجــب 
دلگرمی سازمان های تروریستی 

در سراسر جهان می شود.«

نتیجه حقوق بشر غربی:
آمریکا گزارش گلدستون از جنایات اسرائیل را بی اهمیت خواند!
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* نماینده آمریکا در سازمان ملل:  اسرائیل توانایی 
به عهده گرفتن اقداماتی را که انجام می دهد دارا 

است و آنها را با در نظرگرفتن حقوق انسانها
 انجام می دهد.

* شیمون پرز در دیداری 
که با خوزه لوئیز رودریگز 

زاپاترو نخست وزیر 
اسپانیا در اورشلیم داشت، 

در واکنش به گزارش 
گولدستون گفت: »ما نیازی 
به قاضیان بیگانه نداریم که 
عملیات ما را بررسی و در 

مورد آن قضاوت کنند.«

ریچارد سایدمن )رهبر یهودیان 
آمریکا(، با اذعان به این مطلب که 
قاضی گلدستون تمام تالش خود را 
به کار بست که بتواند بین اسرائیل و 
گروه حماس و سازمان ملل توازن 
و عدالت را برقرار کند؛ تاکید کرد 
که فرجام این تصمیم گلدستون 
ضربه ای مهلک به اعتبار سازمان 

ملل متحد خواهد بود.
آلخانــدرو وولــف )نماینــده 
آمریــکا در شــورای امنیت(، در 
جلســه مورخ ۱۴ اکتبر این شورا 

اسکندر دلدم در کتاب »خاطرات من و فرح پهلوی« آورده است: 
روزنامه جدیدالوالده ی آیندگان صراحتًا از پیروزی اسرائیل ابراز 

شعف و با چاپ مطالب مختلف از آن پشتیبانی می کرد.

* سند ساواک: سناتور مسعودی]مدیر 
اطالعات[ اظهار می دارد توجه زیاد به روزنامه 

آیندگان که حتی میز و صندلی اش با پول دولت 
خریداری شده و کمک های مادی و معنوی 

دریافت می دارد یک نوع تبعیض است
 و غیرقابل تحمل.

* نشریه مرد مبارز: روزنامه پر صفحه 
آیندگان در شماره دیروز خود از اینکه 

اسرائیلی ها جیپ های ساخت شوروی اعراب 
را ربوده اند اظهار خوشوقتی کرده اند. مخلص 
شنیده بودم که این روزنامه به اسرائیل اگر 

وابستگی نداشته باشد سمپاتی دارد.

مطالب مختلف از آن پشتیبانی می کرد.
آیندگان در فردای نخستین روز از انتشار خود به انعکاس شادمانی 

صهیونیست ها پرداخت و نوشت:
اشغال آن قسمت از خاک اردن]توسط اسرائیلی ها[ که اغلب امکنه 
مقدس یهود در آن قرار دارد احساسات شدیدی در میان مؤمنین کشور 

برانگیخته است و آنان این حادثه را خواست خداوند دانسته اند.
خریــداری 50 فروند هواپیمای فانتوم از آمریکا، آمادگی برای یک 
حمله عمیق به شبکه دفاعی مصر، ادعای تشویش و نگرانی دولت مصر 
در ساحل شرقی کانال سوئز و قصد ملک حسین برای مذاکره با اسرائیل 
تنها گوشــه ایی از ده ها مطالب گسترده ایی است که آیندگان بارها به 
نفع صهیونیست ها و در راستای تضعیف روحیه ی کشورهای مسلمان 
چاپ کرد. آیندگان با ادعای وجود جاذبه های دیدنی و لذت قدم زدن 
در سواحل زیبای مدیترانه مردم را تشویق می کرد به اسرائیل مسافرت 
کنند.انتشــار این قبیل مواضع و طرفداری ها  از صهیونیست ها برخی 

نشریات آن روزگار نظیر مرد مبارز را به واکنش واداشت:
روزنامــه پر صفحه آیندگان در شــماره دیروز خود نعل وارونه زده 
بود به این معنی که چون شــایع شــده این روزنامه وابسته به وزارت 
اقتصاد است و اگر دکتر علیخانی به تشکیل حزب دست بزند آیندگان 
را ارگان خــود خواهد کرد انتقاد مالیمی از وزارت اقتصاد کرده بود تا 
شــایعه وابسته بودن]به اسرائیل[ از بین برود. ولی مثل اینکه حضرات 
نمی توانند مواظب باشند دست شان خوانده نشود زیرا چند سطر پایین تر، 
از اینکه اسرائیلی ها جیپ های ساخت شوروی اعراب را ربوده اند اظهار 

بررسی اسناد مکتوب نشان می دهد نمایندگی های ساواک در دیگر 
استان های کشور نیز گزارش های مشابهی ارسال کرده اند. بی شک مطالعه  
این شــواهد و مدارک غیرقابل انکار، مؤید عمق وابستگی آیندگان به 
ساواک و بهره مندی از رانت های منحصر به فردی است که سایر جراید آن 
روزگار هرگز شبیه آن را نیز تجربه نکرده اند. گزارش  ساواک درخصوص 
ایجاد وقفه در توزیع روزنامه آیندگان در یکی از اســتان های کشور به 
حدی قابل تأمل اســت که گویی این خاصه خرجی ها  بخشی از شرح 

وظایف سازمان اطالعات و امنیت رژیم پهلوی به شمار می آمده:
...این اولین مرتبه نیســت که در ارسال روزنامه آیندگان به ساری 
خللی وارد شده بلکه قباًل هم این موضوع سابقه داشته و از بدو تأسیس 

خوشوقتی کرده اند. مخلص شنیده بودم که این روزنامه به اسرائیل اگر 
وابستگی نداشته باشد سمپاتی دارد ولی آن را باور نمی کردم و حاال هم 
باور نمی کنیم ولی از راه همکاری می خواهم بگویم رفقا همین سبک چیز 
نوشتن است که باعث چنین شایعه ها می شود. آخر به من و تو چه که 
اسرائیل قوی است؟ مگر چه احساس یا منافع مشترک با اسرائیل داریم؟
وابســتگی آیندگان به صهیونیست ها چنان بود که زنده یاد جالل 
آل احمد از آن به عنوان ســفارت اســرائیل یاد می کرد. البته برخی از 
اعضای »ســندیکای نویســندگان و خبرنگاران ایران« نیز همایون را 
عامل ســازمان جاسوسی »CIA« می دانستند که صالحیت فعالیت در 
سندیکای مطبوعات ایران را ندارد. در  واقع آیندگان محصول مشترکی 
بود از آمریکا، ســاواک و اسرائیل  که انگلیسی ها نیز از او غافل نبودند. 
مرور مواضع برخی نشریات آن روزگار علیه آیندگان خالی از لطف نیست:
واقفان راز و مطلعیــن امور وقتی صفحات آیندگان را باز می کنند 
می بینند که مأموریت آن تلقین عقاید بعضی از سفارتخانه های کشورهای 
خاص به خوانندگان اســت که به صورت خبر و رپورتاژ و مصاحبه های 
اختصاصی با سفرا بخورد خوانندگان قلیل خود می دهند و شگفت آن 
اســت که حتی در این زمینه نیز این مار زهرآلود را آزاد گذاشته و در 
سایه حمایت های بی دریغ مادی و معنوی خود آن را پرورش می دهند.

علی رغم علنی شدن همه ی این موضوعات، ساواک همچنان حامی 
همایون بود و سپهبد نعمت اهلل نصیری رئیس سازمان امنیت و اطالعات 

کشور شخصاً مسایل مربوط به آیندگان را پیگیری می کرد:
در اجرای اوامر تیمسار ریاست معظم ساواک با آقای داریوش همایون 
مدیرعامل مؤسسه آیندگان مصاحبه به عمل آمد. نامبرده مستدعیاتی 

از حضور معظم له داشت که از عرض می گذرد:
۱- ...تهدیداتی نســبت به خانم کامکار شــاهرودی صاحب امتیاز 
روزنامه آیندگان از طریق تلفن و در خیابان به عمل می آید و نامبرده را 

تهدید نموده اند که به صورت اش اسید خواهند پاشید...
2- محدودیت هایی در شهرستان ها برای توزیع و فروش روزنامه از 
طریق مخالفین و مغرضین به عمل می آید و موزعین روزنامه ها از ترس 

تهدیدات از همکاری با این مؤسسه ابا دارند.
3- از طرف مخالفین نشریه به مؤسسات غیردولتی توصیه گردیده 

است که از تحویل آگهی به روزنامه آیندگان خودداری شود.
۴- به علت نداشتن چاپخانه مستقل فعاًل نشریه در چاپخانه سکه 
چاپ می شود و به همین جهت ایجاد تحول و ابتکار در روزنامه آیندگان 

شادمانی روزنامه  آیندگان 
از پیروزی اشغالگران صهیونیست

سیدعلی  ابراهیمی

نیمه پنهان روزنامه آیندگان- 3
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روزنامه تاکنون چندین بار نمایندگان آن عوض شده اند و به طور کلی 
وضع نامطلوبی داشته است و برابر تحقیقاتی که به عمل آمده علت آن 
اســت که اداره روزنامه در ارسال روزنامه نظارت کافی نداشته و غالباً 
روزنامه ارسال نمی شود و نیز وضع حقوقی نمایندگان آن مرتب نیست 

و بعضاً به تعویق می افتد.
منظومه  اقدامات ســاواک، دربار و حمایت های همه جانبه ایی که از 
شــرق و غرب عالم برای آیندگان ســرازیر می شد؛ اهالی مطبوعات را 

حساس کرد:
موضوع تبعیض بین روزنامه های اطالعات و آیندگان در جلســه ای 
که اخیراً در منزل سناتور ]عباس[مسعودی با شرکت مسؤلین مؤسسه 
اطالعات تشکیل گردید، توجه مقامات دولتی)چه از لحاظ خبری چه 
از لحاظ آگهی( به روزنامه آیندگان مورد بحث قرار گرفت و ضمن اشاره 
بــه دو خبِر »متن الیحه نظــام وظیفه« و »اعدام ده نفر از قاچاقچیان 
مواد مخدر« که اختصاصاً در روزنامه آیندگان چاپ گردیده... ســناتور 
مســعودی اظهار می دارد... ما چهل سال است که با درستی و صداقت 
به مملکت خدمت کرده  و می کنیم و از هیچ کس هم باکی نداریم ولی 
توجه زیاد به روزنامه آیندگان که حتی میز و صندلی اش با پول دولت 
خریداری شــده و کمک های مادی و معنوی دریافت می دارد یک نوع 

تبعیض است و غیرقابل تحمل... 
به زودی تعهد همایون به آژانس یهود رنگ واقعیت گرفت و آیندگان 
در مواضع خود، حمایت از صهیونیست ها را علنی  کرد. اسکندر دلدم در 

کتاب »خاطرات من و فرح پهلوی« آورده است:
سال اول انتشار روزنامه آیندگان مصادف بود با وقوع جنگ ۱967 
اعراب و اســرائیل که طی آن سوریه، تپه های جوالن را از دست داد و 
صحرای سینا در مصر به تصرف اسرائیل درآمد و اعراب متحمل دومین 
شکست سخت در برابر اسرائیل و حامیان غربی او شدند؛ به طوری که 
جمال عبدالناصر اســتعفا داد و طوفانی در دنیای غرب برپا شد. افکار 
عمومی در ایران پشــتیبان ملت های مســلمان عــرب و در ضدیت با 
اسرائیل بود اما دولت ایران با تمام قوا از اسرائیل حمایت کرد و روزنامه 
جدیدالوالده ی آیندگان صراحتاً از پیروزی اسرائیل ابراز شعف و با چاپ 

میسر نمی باشد. لذا به منظور تهیه عکس های رنگی و تغییرات مهم در 
روزنامه اصلح است که این مؤسسه از خود دارای چاپخانه مستقل باشد 

و این امر مستلزم واگذاری سی میلیون ریال اعتبار است...
نماینده ی رئیس ساواک بعد از شنیدن اظهارات داریوش همایون، در 
گزارش خود پیشنهاد می دهد: »تلفن های روزنامه آیندگان کنترل شده 
و از طریق عوامل اجرایی، مراقبت های الزم برای شناسایی عناصر مورد 
نظر به عمل آید. درضمن مراتب به شهربانی کل کشور اعالم تا نسبت 
به دستگیری عوامل اخاللگر اقدام گردد«. گزارش مأمور ساواک، مؤید 
حمایت حداکثری از روزنامه  آیندگان است به نحوی که حتی عملیات 
تعقیب و مراقبت نیز وضع  می شــود. مراودات و بَرهم ُکنش دســتگاه 
اطالعاتی رژیم با روزنامه آیندگان تابع محدودیتی نبود و حتی به ارسال 

برخی مقاالت خاص برای انتشار در آیندگان نیز رسید.

اسرائیل
با انتشار گزارش سازمان ملل، 
اســرائیل تالش گسترده وسیعی 
را برای بی اعتبــاری این گزارش 

آغاز کرد.
)معاون  لیبرمــن  آویگــدور 
نخســت وزیر و وزیر امور خارجه 

نتیجه گیری  داشــت که گزارش 
غیر متــوازن و ناعادالنه از جنگ 
به همــراه دارد و دولت متبوعش 
از تشدید منازعات بین طرفین در 
پی انتشار این گزارش نگران است.

آگهی فقدان 
آقای منصور دولت خواه فرزند عبدالرضا دارای شناسنامه 922 صادره از اهواز متولد 
1342/6/18 اظهار می دارد دانشــنامه به شــماره 21784 مقطع کارشناسی رشته 
مهندســی برق و الکترونیک صادره از دانشگاه شــیراز ایشان مفقود گردیده است. 
لذا به موجب این آگهی دانشــنامه مذکور ابطال می شود. از یابنده خواهشمند است 
مــدرک فوق را به اداره کل امور فارغ التحصیالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

تسلیم نماید.

پروانه مســئول فنی آزمایشــگاه تشــخیص طبی به شــماره 
124216-4 بــه تاریــخ صــدور 1396/4/28 و تاریــخ اعتبار 
1399/3/30 متعلق به آزمایشگاه ســید شهریار شیخ االسالمی 
واقع در استهبان و به مسئولیت فنی دکتر امیرسعید حسینی نظام 

پزشکی ع آ 867 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

تاسیس شرکت ســهامی خاص خدمات درمانی توسعه طب کلور در تاریخ 
1396/11/16 به شماره ثبت 20974 به شناسه ملی 14007400649 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیرجهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
موضوع: تاســیس بیمارستان، تاسیس کلینیک تخصصی تروماو اورژانس، 
تاسیس کمپ های درمانی، و موسســه های خدماتی و درمانی در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم با قید به 
اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: گیالن- شهرســتان رشــت- بخش مرکزی- شهر رشت- 
قاســمیه- کوچه قاســمیه 1- بلوار شهید بهشــتی- پالک 949- طبقه 

اول- کدپستی 4144766981 
سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 200 سهم 
100000 ریالی با نام می باشد. که مبلغ 7000000 ریال بابت 35٪ سرمایه 
شرکت طی گواهی شماره 3548/216 مورخه 96/10/9 نزد بانک صادرات 
شعبه ســلیمانداراب گیالن نقدا پرداخت گردیده و مبلغ 13000000 ریال 

در تعهد سهامداران می باشد. 
اولین مدیران: آقای صادق جعفرپورکلوری به شماره ملی 1638902011 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حامد جعفرپورکلوری 
به شــماره ملی 1361068914 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
غفار جهانی به شــماره ملی 2590464691 و به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای صادق جعفرپور 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: خانم ســیده آفاق سدیدی شال به شماره ملی 
1638833737 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین دلسوز چهاردهی به 
شماره ملی 2738521193 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری رشت

دادنامه
پرونده کالســه 9509988710400926 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج تصمیم نهایی 

شماره 9609978710401141
خواهان: خانم سیمین طاهرنژادیانی فرزند طاهر با وکالت آقای اقبال اخترکاوان فرزند محمدامین به نشانی 

استان کردستان- شهرستان سنندج- سنندج- خیابان پاسداران- پاساژ صدف- طبقه آخر- دفتر وکالت
خوانده: آقای کوروش کشاورزی فرزند اله محمد به نشانی

خواسته: طالق به درخواست زوجه
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شــعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر 
تشــکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

»رای دادگاه«می نماید.
در خصوص دادخواســت خانم سیمین طاهرنژادیانی فرزند طاهر با وکالت آقای اقبال اخترکاوان به طرفیت 
آقای کوروش کشــاورزی فرزند اله محمد به خواســته الزام زوج به اجرای صیغه طالق به دلیل عسروحرج 
بدین شــرح که خواهان با ارائه سند ازدواج به شماره 022736 دفتر رسمی ازدواج به شماره 149 کردستان 
اظهار داشته در تاریخ 1387/1/21 به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده و متاسفانه بعد از چندین سال زندگی 
زناشــویی و مشترک حدود یک ســال بیشتر می باشد که زوج زندگی مشــترک را ترک نموده و هیچ گونه 
خبری از مشــارالیه در دســت نیست، در ضمن فاقد فرزند مشترک می باشــیم، عالوه بر آن خوانده زندگی 
مشــترک را ترک کرده است محکوم به پرداخت نفقه نیز شده که در این راستا نیز اقدامی نکرده است چرا 
که مجهول المکان اســت. خوانده حســب اظهارات زوجه و وکیل وی و نیز شهود تعرفه ای مجهول المکان 
بوده و هیچ اطالعی از وی در دسترس نیست که از طریق آگهی نامبرده دعوت لیکن حضور پیدا نکردند و 
با توجه به این که مســاعی دادگاه جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشد در اجرای ماده 27 قانون حمایت 
خانــواده مصوب 1392 قرار داوری صــادر که داور زوجین با اعالم عدم توفیق در اصالح ذات البین، نظر به 
متارکه داده اند، بنابراین با عنایت به موارد یاد شــده و نظر به این که مطابق بند اول تبصره الحاقی به ماده 
1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توســط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب 
در مدت یک ســال بدون عذر موجه از مصادیق عسر و حرج بوده که شهود خواهان در جلسه اظهار داشتند 
که دو ســال می باشــد، از زوج خبری ندارند و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده 1130 قانون مدنی نظر به 
عدم مراجعت زوج سر زندگی مشترک و نیز عدم ارائه دلیل بر پرداخت نفقه علی رغم صدور حکم از شورای 
حل اختالف عسر و حرج زوجه برای دادگاه محرز است،  این دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و مواد 29 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به 
اجرای صیغه طالق از نوع خلع صادر و اعالم می دارد عده این نوع طالق ســه طهر می باشــد. مدت اعتبار 
حکم شــش ماه پس از ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و در صورت امتناع زوج 
وفق مقررات ماده 33 قانون حمایت خانواده ســردفتر طالق نمایندگــی در اجرای صیغه طالق را دارد. در 
خصوص حقوقات زوجه نظر به اینکه زوجه اظهار داشته در این پرونده در این خصوص ادعایی ندارم و بعدا 
الزم بدانم طرح دعوا می کنم، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. رای دادگاه غیابی است و ظرف مدت بیست 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و با پایان این مهلت ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
صالح احمدنژاد- دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی)خانواده( سنندج

آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه ۱ مجتمع شورای حل اختالف 
شهرستان کارون

آقای یعقوب شهرت سلمانیان نام پدر: جواد بشناسنامه 478 صادره از اهواز 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
پدرم مرحوم جواد شهرت ســلمانیان بشناسنامه 12709 صادره شادگان در 
تاریــخ 96/10/11 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فــوت ورثه اش عبارتند از 
متقاضی 1- یعقوب ســلمانیان ش ش 478  2- ریحانه ســلمانیان ش ش 
 1744938636 3- فاطمه سلمانیان ش ش 1745440674 همگی فرزندان 

4- خدیجه سلمانیان همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 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.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر 
بوئین زهرا

خانم کلثوم اینانلو چرخلو دارای شــماره ملی 5098830494 به شرح دادخواست به 
کالسه 12 سیار از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اکبر دوقوزلو علیزاده به شــماره ملــی 4390846035 در تاریخ 
1358/6/27 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- حســن علی دوقوزلو علی زاده دارای ش.ش 185 پــدر متوفی 2- کلثوم اینانلو 
چرخلو دارای ش.ش 408 همســر متوفی 3- فاطمه دوقوزلو علیزاده دارای ش.ملی 
4311480970 دختــر متوفی 4- نیمتاج کاظمی ولدی دارای ش.ش 7 مادر متوفی 

5- مهدی دوقوزلو علیزاده دارای ش.ش 4311960816 پسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

ابالغیه

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف 
ایوان غرب
محمدعلی خسروی

در خصوص دادخواســت سامان ویسی به 
طرفیت محمدرضا احمدی فرزند سیف اله 
به خواســته مطالبه در نوبت رسیدگی به 
تاریخ 96/12/16 ساعت 15/20 در جلسه 

رسیدگی این شعبه حاضر شوید.

آگهی ابالغ

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
کارمندان آموزش و پرورش استان قزوین

خانم مریم مشــکانی فرزند ســلیمان فیزیوتراپ آموزش و پرورش 
تاکستان

در اجرای قانون آیین دادرســی مدنی به شــما که به اســتناد رای 
1102 مورخه 0/18 1396/1 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان آموزش و پرورش اســتان قزوین بر حسب ارتکاب غیبت 
غیرموجه به اخراج از آموزش و پرورش محکوم شده اید و رای صادر 
گردیده اســت، ابالغ می گردد جهت تحویل و رویت رای مذکور به 
کارگزینــی اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایید، 
در غیر اینصورت پس از پایان مهلت قانونی )30 روز پس از انتشــار 

این آگهی( رای به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مجتبی دربانی فرزند علی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609982336300608 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حکیمه کسائیان در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 7 منحصر است به:

1- مجتبی دربانی فرزند علی به ش ش 584 فرزند متوفی 2- اصغر دربانی فرزند 
علی به ش ش 3 فرزند متوفی 3- مرتضی دربانی فرزند علی به ش ش 1 فرزند 
متوفــی 4- مصطفی دربانی فرزند علی بــه ش ش 1 فرزند متوفی 5- خدیجه 
دربانــی فرزند علی به ش ش 308 فرزنــد متوفی 6- زهرا دربانی فرزند علی به 
ش ش 815 فرزند متوفی 7- حسن دربانی فرزند علی به ش ش 7 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان دامغان- دربانیان

دادنامه 
پرونده کالســه 9609982811200675 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی 

شماره 9609972811201150 
خواهان: آقای علی اکبر چگینی فرزند حسین بابا با وکالت خانم زهره قربانی  فرزند محمدعلی به 

نشانی: قزوین- خیابان فردوسی جنوبی- ساختمان صدف- طبقه سوم- واحد13
 خوانده: آقای حسن رجبی کالمسری فرزند میرزا به نشانی مجهول المکان

 خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
در خصوص آقای علی اکبر چگینی فرزند حســین بابا با وکالت خانم زهر ه قربانی به طرفیت آقای حســن 
رجبی کالمســری فرزند میرزا به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی شهود خواهان با اتیان سوگند 
و با التزام به راســتگویی به صحت ادعای خواهان مبنی بر عســرت و تنگدستی ایشان شهادت داده اند و 
خوانده با وصف ابالغ صورت گرفته از طریق انتشــار آگهی حضور ندارد الیحه ای ارســال نکرده و وکیل 
معرفی ننموده اســت اموالی که حاکی از استطاعت مالی خواهان باشد معرفی نشده با این اوصاف به نظر 
ادعای خواهان وارد اســت باســتناد مواد 504 الی 507 ق.آ.د.م حکم بر پذیرش اعسار موقت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرســی صادر و اعالم  می گردد. بدیهی است که در صورت استطاعت خواهان ویا حاکم 
شــدن ایشان در پرونده یا احراز اموالی از ایشــان هزینه دادرسی  اخذ خواهد شد رای صادره حضوری و 

ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین است.
طاهرخانی- رئیس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی 
حقوقی قزوین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی، دادخواست و ضمائم

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری سبزوار مهدی شمس آبادی

بدینوســیله به اطالع مهدی کوچ فرزند مصیب )فعال مجهول المکان( می رساند که 
خواهان آقای اســمعیل اسبوچین فرزند رستم با وکالت آقای علی کارگر دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به اســترداد یک دستگاه خودرو سواری جیلی مدل 2013 به 
شــماره پالک 424 ص 74 ایران 72 و الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو 
مزبــور و اثبات مالکیت و ابطال فروش نامه مابین خواندگان و تقاضای رفع توقیفی 
خواهد مذکور  با احتســاب کلیه خســارات و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست 
تقدیم این دادگاه نموده و به کالســه 960636 ح 3 ثبت و برای مورخ 1397/1/18 
ساعت 2 1 صبح تعیین وقت رسیدگی شده با توجه به مجهول المکان بودن شما، به 
درخواست خواهان و بادستور دادگاه و مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا شما از تاریخ 
انتشــار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی خود به 
صورت کتبی، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت تعیین شده 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر شــوید. چنانچه مجددا نیاز به ابالغ از طریق 

آگهی باشد، فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

آگهی ابالغ
ســامان کاکاوند فرزند اسد کد ملی 4324531651 نشانی: آلمان - شهر رگنزبورگ 
خیابــان کیلرمان خیابــان شــماره  58A93049آقای مولر مانفــرد تاریخ حضور 
1396/12/23 چهارشــنبه ســاعت 12:00 محل حضور: قزوین - خیابان دانشگاه 
- جنب پارک الغدیر - دادگســتری کل استان قزوین در خصوص تجدیدنظرخواهی 
شیرین آشوری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید. حضور شما الزامی است.
شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آزاده یوسف زاده قند کانلو فرزند حسن دارای شماره ملی 4311315929 به شرح دادخواست به کالسه 
960792 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره قندکانلو 
فرزند علی به شناسنامه 192 در تاریخ 96/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1 - حســن یوسف زاده قند کانلو ش ش 375 همسر 2- آزاده یوسف زاده قند کانلو 

ش.م  4311315929 دختر 3- آزیتا یوسف زاده قند کانلو ش م4311719280 دختر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهر قزوینصادر خواهد شد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری پراید مدل 
1385 به شماره انتظامی 492 ج 38 ایران 59 و شماره موتور 
1519466 و شماره شاسی S1412285845475 متعلق به 
اینجانب عصمت گلزاری مقدم فرزند ســیف الدین شماره 
شناســنامه 571 صادره از زابل و کد ملی 3672860387 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین رضااکبری معصومی دارای شناسنامه 496 به شرح دادخواست 
به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رکابعلی اکبری معصومی به شناسنامه 10 در تاریخ 
1396/10/05 اقامتگاه دائمی خود در روستای محمودآباد بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حســین رضااکبری معصومی فرزند رکابعلی به شــماره شناســنامه 496 
متولد 1362 )پسر متوفی( 2- مریم اکبری معصومی فرزند رکابعلی به شماره 
شناسنامه 4380099563 متولد 1369 )دختر متوفی( 3- علی اکبری معصومی 
فرزند رکابعلی به شماره شناسنامه 43 متولد 1365 )پسر متوفی( 4- معصومه 
اکبری معصومی فرزند رکابعلی به شــماره شناسنامه 411 متولد 1354 )دختر 
متوفی( 5- زهرا اکبری معصومی فرزند رکابعلی به شماره ملی 5380031544 
متولــد 1371 دختر متوفی 6- کریم اکبری معصومی فرزند رکابعلی شــماره 
شناســنامه 410 متولد 1352 پســر متوفی 7- حسین اکبری معصومی فرزند 
رکابعلی شماره شناسنامه 2272 متولد 1357 پسر متوفی 8- رقیه جهان دیده 
فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه 13 متولد 1337 همسر متوفی 9- فاطمه 
اکبری معصومی فرزند رکابعلی شماره شناسنامه 450 متولد 1359 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتــراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیراین صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
صمدی - قاضی شورای حل اختالف آوج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا قرمزی فرزند امراله ش.ش 2 متولد 1359 به شــرح دادخواســت به کالسه 204/96/ش ح1 ازاین دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله قرمزی فرزند حاجعلی ش.ش 362 در تاریخ 
1396/10/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1- مدینه قرمزی فرزند 
صیدی ش.ش 1314 متولد 1320 صادره از شیراز )همسر متوفی( 2- لیال قرمزی ش.ش 10 متولد 1363 صادره از سمیرم 
- وردشت 3- محمدرضا قرمزی ش.ش 2 متولد 1359 صادره از سمیرم 4- زینب قرمزی ش.ش 33 متولد 1346 صادره 
از سمیرم - نرمه 5- منیژه قرمزی ش.ش 72 متولد 1343 صادره از سعدآباد 6- عبدالحسین قرمزی ش.ش 3 متولد 1357 
صادره از ســمیرم - وردشــت 7- عبدالرضا قرمزی ش.ش 4 متولد 1354 صادره از سمیرم - وردشت 8- علیرضا قرمزی 
ش.ش 87 متولد 1351 صادره از سمیرم - وردشت 9- حمیدرضا قرمزی ش.ش 1 متولد 1348 صادره از سمیرم - وردشت 
10- نصیب اله قرمزی ش.ش 71 متولد 1338 صادره از ســمیرم - وردشت همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
سیدمحمد فقیهی محمدآبادی - قاضی شورای حل اختالف شعبه اول 
شهرستان سمیرم

آگهی مزایده
حســب دســتور قضایی با توجه به اینکه در جلســه مزایده مورخه 1396/05/05 هیچ گونه تقاضایی برای خرید مال مورد 
مزایده به واحد اجرای احکام دادگستری سمیرم واصل نشد و محکوم له تقاضای تجدید جلسه مزایده و آگهی مزایده مجدد 
برای نوبت دوم را نموده است لذا بدینوسیله اعالم می گردد اجرای احکام دادگستری سمیرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده 
کالسه 950074 تعداد 80 راس گوسفند متعلق به آقای علیرضا قرقانی مه هم اکنون تحت ید امین به نام آقای ذکی قرقانی 
می باشــد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگســتری به میزان هر راس 7000000 ریال ارزیابی گردیده است را به مزایده 
بگذارد لذا مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. ضمنا مبلغ 10%  از قیمت مزایده 
به صورت وجه نقدی فی المجلس به عنوان سپرده دریافت و به صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه، از برنده 
مزایده با نظر اجرای احکام حداکثر ظرف مهلت یک ماه اخذ خواهد شــد. درصورتی که برنده مزایده مابقی وجه مزایده را 
ظرف مهلت مقرر نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد از کسانی که مایل به شرکت 
در جلســه مزایده نوبت دوم می باشند دعوت می شود در روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری سمیرم حضور به هم رسانند. متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته و 

از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریه کارشناس مطلع شوند.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سمیرم

دادنامه
پرونده کالســه 9509983645401185 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ســمیرم )جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

9609973644825
شاکی: - آقای امان اله رحمانی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان - سمیرم - پادنا روستای سرباز

 متهمین: 1- آقای یزدان حسنی به نشانی اصفهان - سمیرم 2- آقای محسن عقربان نژاد فرزند اله کس به نشانی ---
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

گردشکار: دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به رای می نماید.

»رای دادگاه«
درمورد اتهام یزدان حســنی )فاقد مشخصات بیشتر(، متواری و فاقد قرار تامین، دائر بر مباشرت در سرقت یک راس گاو و 
گوســاله از منزل مسکونی در شب، موضوع شکایت آقای امان اله رحمانی فرزند محمدعلی، دادگاه با توجه به کیفرخواست 
صادره از دادســرای عمومی و انقالب سمیرم، و شرح شکایت بی شائبه شاکی خصوصی و صورت جلسه تحقیقات و گزارش 
مرجع انتظامی و شــهادت شــهود و اظهارات مطلع )حسن اقربان نژاد( و عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و دادگاه و عدم 
تدارک هرگونه دفاع موثر، بنابراین من حیث المجموع بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 251 و 295 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 92 و ماده 656 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 75 )بخش تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده( نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم می نماید. و درخصوص جنبه خصوصی جرم 
با توجه به اقرار شاکی خصوصی مبنی بر اینکه اموال مسروقه به وی تحویل گردیده است لذا متهم از این حیث با تکلیفی 
مواجه نیســت. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود. 
امین رهایی - رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دو سمیرم

برگ ســبز خودرو تویوتا وانت به شــماره پالک 
728ع 18- ایران 14 به رنگ سفید مدل 1980 و 
شماره موتور 2154500 و شماره شاسی 056096 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ارکان ماشین آذر آبادگان سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۱77۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۶۸۲۶۴

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1396/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:  
1- آقایان قادر دهقان جدید کد ملی 2754214127- حامد دهقان جدید کد ملی 2740357680 و خانم نســرین 
پاکدل ثانی کد ملی 3341188789 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
2- آقای اســماعیل شجاع خانی کد ملی 2755715881 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد داودی پاد کد ملی 
2750709156 به عنوان بازرس  علی البدل شــرکت به مدت یک ســال انتخاب شدند. 3- روزنامه کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین شد. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت ارکان ماشین آذر آبادگان سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۱77۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۶۸۲۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای قادر دهقان جدید کدملی 
2754214127 به ســمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل- حامد دهقان جدید کد ملی 2740357680 
بســمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره- خانم نسرین پاکدل ثانی کد ملی 3341188789 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت دو ســال تعیین و انتخاب شدند. 2- امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور به 
تنهایی با آقای قادر دهقان جدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. با ثبت 
این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
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