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*پس از بازگردانیدن به اسرائیل، »وانونو« در 
دادگاهی، به اتهام جاسوسی و خیانت به کشور و به 

علت »افشای اسرار هسته ای کشور« به مدت
 ۱۸ سال زندانی شد.پس از آزادی در تاریخ
 ۲۱ آوریل ۲۰۰۴.م میالدی، اجازه خروج از 

اسرائیل و مصاحبه با خارجی ها را نداشت.

یونان
نماینده  موچاسی  زید  ترور 
جنبش فتــح در قبرس با یک 
عامــل انتحاری در هتل آتن در 

سال 1973.م
ایتالیا

تــرور وائل زعیتــر یکی از 
اعضای عملیات سپتامبر سیاه.

در ســال 1986.م پــس از 
انتشار تصاویر نیروگاه هستهای 
دیمونا توســط مردخای وانونو 
موساد تصمیم به دستگیری وی 
گرفت اما از آن جا که مردخای 
وانونو از اسرائیل خارج و در خاک 
پادشــاهی متحده اقامت گزیده 
 بود و موســاد بنابر قراردادهای 
امنیتی که با ســازمان اطالعات 
و امنیت خارجی بریتانیا داشت، 
نمی خواســت در خاک بریتانیا 
دســت به آدم ربایی بزند. از این 
تصمیم  موســاد  مقامات  روی، 
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به اســرائیل منتقل کردند. پس 
از بازگردانیدن به اســرائیل، وی 
در دادگاهی، به اتهام جاسوسی و 
خیانت به کشور و به علت »افشای 
اسرار هسته ای کشور« به مدت 18 
سال زندانی شد.پس از آزادی در 
تاریخ ۲1 آوریل ۲۰۰۴.م میالدی، 
اجازه خروج از اسرائیل و مصاحبه 
با خارجی ها را نداشــت. مردخای 
وانونو، در دادگاهی در اســرائیل 
به سرپیچی از از الزامات آزادیش 
)مصاحبه با خارجی ها( به شــش 
ماه حبس تعزیری، محکوم شد.وی 
در ژوئیه ۲۰۰۴.م طی گفتگویی 
با روزنامه الحیات چاپ انگلستان، 
ادعا کرد که اسرائیل در ترور جان 
اف. کندی، سی و پنجمین رئیس 
جمهــور ایاالت متحــده آمریکا، 
دست داشته است. او اظهار داشت 
که دالیل محکمی وجود دارد که 
ترور جان اف. کندی در پاسخ به 

اسرائیل در لیلهامر نروژ اشاره دارد. 
در تاریخ ۲1 ژوئیه 1973.م موساد 
وی را که به اشــتباه به جای علی 
حسن ســالمه، فرمانده عملیات 

حاصل آن شناســایی شخصی 
به نام مصطفی شد هویت اصلی 
مصطفی تا مدتها ناشناخته باقی 
ماند اما در اوایل اکتبر ۲۰۰5.م 

تکنیسین نیروگاه اتمی اسرائیل فاش کرد:

نقش تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی 
در قتل رئیس جمهور آمریکا

تروریسم صهیونیستی-۳۳

* »مردخای وانونو« طی گفتگویی با روزنامه الحیات چاپ انگلستان، 
اظهار داشت که دالیل محکمی وجود دارد که ترور جان اف. کندی 
در پاسخ به فشاری انجام گرفته است که او به دیوید بن گوریون، 
نخست وزیر وقت اسرائیل برای روشن کردن وضعیت تاسیسات 

هسته ای دیمونا وارد کرده بود.
فشاری انجام گرفته است که او به 
دیوید بن گوریون، نخســت وزیر 
وقت اســرائیل برای روشن کردن 
وضعیت تاسیسات هسته ای دیمونا 

وارد کرده بود.
مالت

ترور فتحی شــقاق، شقاقی از 
رهبران جهاد اســالمی فلسطین 
در ســال 1995.م در مقابل هتل 
دیپلمات در سلیما، مالت به ضرب 

گلوله کشته شد.
نروژ

در ۲1 جوالی 1973.م به ترور 
اشتباهی گارسون مراکشی، احمد 
بوچیکی، توسط نیروهای اطالعاتی 

* دو میلیون تومان به وسیله عزری، نماینده 
اسرائیل در تهران به داریوش همایون داده شده 

بود که در برابر حمله اعراب، از اسرائیل دفاع کند و 
همایون هم پس از دریافت پول، در یازده شماره

 مقاالتی را که وعده داد بود نوشت.

* دفتر امام: آنچه روزنامه آیندگان درباره 
عوامل دست اندرکار شهادت استاد آیت اهلل مطهري 

نوشته است، دروغ محض است و این روزنامه از 
اول انقالب تاکنون همیشه نقش انحرافي و برخالف 

مصلحت ملت مسلمان داشته است.

بودند و همکاران دیگرشان هم مثل مهدی سمسار، سیروس آموزگار، دکتر 
مهدی بهره مند و کریم امامی هر کدام با یکی از استعمارگران رابطه داشتند. 
مثال کریم امامی که مدیریت شــرکت انتشارات فرانکلین)النه جاسوسی 
آمریکا( در ایران را هم عهده دار بود. طبق مدارک موجود، شــاه مخلوع 
دســتور داده بود روزنامه ای که قرار بود بلندگوی اسرائیل باشد و حافظ 
منافع صهیونیســم باید هر کمکی را که الزم بود از دولت بگیرد. از این 
گذشــته یک از مدارک نشان می دهد که ساواک منحله چنان روی این 
روزنامه حساب می کرد که دکتر آزمون را به عنوان نماینده ویژه ساواک 

در آیندگان برگزید.
بر اســاس یکی دیگر از مدارک، دو میلیون تومان به وســیله عزری، 
نماینده اسرائیل در تهران به داریوش همایون داده شده بود که در برابر 
حمله اعراب، از اسرائیل دفاع کند و همایون هم پس از دریافت پول، در 

هر چند اعتصاب در مطبوعات از روزنامه آیندگان شروع شد؛ اما این 
اقدام نه از روی اتخاذ مواضع انقالبی یا ضدیت با رژیم بود، که علت غایی، 
ناگزیر از هم گام شدن با جریان  عظیم مردمی بود. هر موجودیتی که در 
آن ایــام به رویارویی با این خط اصیل قد َعلَم می کرد؛ در قوای هاضمه  
انقالب، هضم و حذف می شــد و سرنوشتی مشؤم انتظارش را می کشید. 
با پیروزی انقالب اســالمی ایران روزنامه آیندگان که ســعی داشت در 
پوشش جریان های مردمی به فعالیت خود ادامه دهد؛ چند ماهی منتشر 
شــد. انقالب هنوز به مرز ســه ماهگی خود نرسیده بود که اولین بحران 
مطبوعاتی را تجربه کرد. امام خمینی)ره( در اردیبهشــت ماه 1358 در 
گفت وگو با روزنامه لوموند فرانسه مطالب مهمی را پیرامون شهادت آیت اهلل 

یازده شماره مقاالتی را که وعده داد بود نوشت. مدارک دیگر نشان می دهد 
که همایون به اســرائیل سفر می کند و قرار می گذارد که در برابر دفاع از 
اسرائیل و حمله به اعراب در آیندگان، آژانس اسارییل در ایران با کمک 
عزری نماینده اسرائیل در تهران یک ماشین روتاتیو به آیندگان بدهد...از 
آنجا که قوانین الهی حکم می کند که داوری در هر موردی باید مســتند 
و براساس آگاهی کامل باشد... سرانجام... آیندگان براساس قوانین شرعی 

و انسانی تعطیل شد...
و در اطالعیه دوم قید شد:

چون مدارک بدســت آمده حاکی از آن است که روزنامه آیندگان با 
کمک های ساواک و سیا و اسرائیل به وجود آمده و هدفش در رژیم قبلی 
حمایت از سیاست اسرائیل در مقابل اعراب و در رژیم فعلی تخطئه انقالب 
اسالمی ایران می باشد لذا بدین وسیله روزنامه ضد انقالبی مزبور توقیف 
و مدیران تحت تعقیب می باشند. بدیهی است که حقوق متعلقه  کارکنان 
آن مؤسسه محفوظ و به وسیله بنیاد مستضعفین که مؤسسه را در اختیار 

خواهد گرفت پرداخت خواهد شد.
ســه روز بعد رادیو اســرائیل که می دید با توقیــف روزنامه آیندگان 
سیاســت های صهیونیسم در ایران با چالشــی جدی مواجه خواهد شد 
در بخش فارســی زبان خود به شــدت از این اقدام انتقاد کرد و گفت: 
آیت اهلل خمینی از زمان به قدرت رســیدنش بارها روش های ضد انسانی 
را در کشــورش اعمــال کرده اســت... ]آیت اهلل[خمینی چندی پیش با 
تروریست معروف یاسر عرفات دست دوستی داد و حاال نیز با یک حرکت 
ضددمکراتیــک روزنامه آیندگان را توقیف کــرد. توقیف این روزنامه که 
روش ســازنده ای را دنبال می نمود، مخالف آزادی بیان و قلم و مهم تر از 

آن ضد حقوق بشر است.
به این ترتیب روزنامه ایی که روزگاری نه چندان دور با دستور و حمایت  
مستقیم محمدرضا پهلوی تأسیس شد با فرمان بنیان گذار انقالب اسالمی 

ایران به ایستگاه آخر رسید.
حضرت امام خمینی)ره( پیرامون نقش مطبوعات در ســال هاي قبل 
از انقالب فرموده است: »یکي از گرفتاري هاي بزرگمان در زمان طاغوت، 
گرفتاري به دست مطبوعات بود. طاغوت ُمهره هایي که در خدمت او بودند 
و در خدمت اجانب، انتخــاب مي کرد و زبده هاي آنها را انتخاب مي کرد 
براي اداره مطبوعات و تبلیغات به ضد اسالم و به ضد کشور، لکن با آب 
و رنگ اســالمي و ملي. من نمي دانم صدمه اي که کشــور ما و اسالم از 
مطبوعات در زمان طاغوت دید بیشتر بود یا صدماتي که از سایر ارگان هاي 
طاغوتي]دید[...صدمه اي که اسالم از مطبوعات و رسانه هاي طاغوتي خورد 
از کمتر دستگاه هایي خورد و آنقدر که جوان هاي ما را این مطبوعات فاسد 
و آن مجله هاي فاســدتر... به فساد کشیدند معلوم نیست که مراکز فساد 
آنقدر به فساد کشیده باشند. این مجالت بود و این مطبوعات و این رادیو 
تلویزیون و تمام این رسانه هاي گروهي بود که جوان هاي ما را به جاي اینکه 
به طرف دانشگاه بکشند به طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد کشاند.«

بی شــک پشــتوانه ی مطالعات تاریخی و مطالعــات تطبیقی و توان  
بهره وری از آن، اگر رائد و راهنمای جوامع نباشــد نقشــی کمتر نخواهد 
داشــت. چیستایی اینکه چرا رژیم ۲5۰۰ ســاله ی شاهنشاهی»در برابر 
انقالب اسالمی مردم ایران به پیشوایی امام خمینی)ره( فروپاشید و  باید 
فرو می پاشید؛ مسئله امروز ماست«. رهیافتی استراتژیک و تعیین کننده که 
در پرتو فهم گفتمان تاریخی و دانش تحلیل تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در ذهن و فؤاد مخاطبان متبلور شده و مشعل دار راه آیند گان 

خواهد بود.

اولین بحران مطبوعاتی انقالب توسط آیندگان 
با تحریف سخنان امام خمینی)ره(

سیدعلی  ابراهیمی

نیمه پنهان روزنامه آیندگان- بخش پایانی

۳۲۴۱

و تفرقه افکنی ها می کوشــند در مؤسســه آیندگان نفوذ کنند. آیندگان، 
خبرگزاری پارس را مسؤل انعکاس مصاحبه اریک رولو گزارشگر روزنامه 
لوموند با امام خمینی)ره( می داند که ترجمه آن نیز به عهده ی ابوالحسن 
بنی صدر بوده است؛ لذا درصورت برخورد مراجع قانونی می بایست منبع 
خبر مؤاخذه گردد نه ناقل خبر. شماره ی بعدی آیندگان روز دوشنبه 31 
ادریبهشت ماه با سرمقاله ی »آیندگان انتشار می یابد« منتشر شد. در این 
یادداشت از نبرد مرگبار و ناعادالنه  ی چماق و شالق با قلم، داد سخن به 
میان آمد و با ادعای گردش آزاد اطالعات سعی می کرد فضای موجود را 

به نفع خود تغییر دهد.
ســرانجام در 16 مرداد 1358 روزنامه آیندگان به اتهام توطئه علیه 
انقالب ایران توقیف و دفتر مؤسسه برای همیشه الک و ُمهر شد. دادستانی 
کل انقالب پس از توقیف آیندگان دو اطالعیه صادر کرد که در اطالعیه 

نخست آمده است:
بر اساس بررسی های وسیع و مدارک موجود روشن شد که اوالً روزنامه 
آیندگان با نظر شاه مخلوع و با دستور و کمک های وسیع پایه گرفت و ثانیاً 
کسانی که با داریوش همایون و جهانگیر بهروز و خانم شاهرودی)مؤسسان 
روزنامه( همدست شدند، هر کدام مأموریت های خاصی در ایران داشتند. 
شائول بخاش و همسرش هاله اسفندیاری که با همین مأموریت در کیهان 
انگلیسی هم سال ها نفوذ کرده بودند، مأموران ویژه صهیونیسم در ایران 

چنان که در تصویر رویت می شود، روزنامه آیندگان با عملی 
ناشایست به تحریف سخنان امام خمینی)ره( پرداخت که در 

مصاحبه با لوموند فرانسه گفته شده بود. این روزنامه مورد حمایت 
صهیونیست ها در مطلب خود به تبرئه گروه های ضدانقالب پرداخت.

مرتضی مطهری و عوامل ترور ایشان بیان کرد. روزنامه آیندگان به طرز 
شیطنت آمیزی این مصاحبه را تحریف و به تبرئه گروهک های ضدانقالب 
پرداخت. این خبر در روزنامه کیهان هم منتشر شد اما برخالف آیندگان، 
کیهان بخش هایی از صحبت های امام که هنوز تایید نشده بود را از متن 
خبر خود حذف کرد. انتشار این شماره از روزنامه آیندگان واکنش قاطع 

دفتر امام را به دنبال داشت:
آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دســت اندرکار شــهادت استاد 
آیت اهلل مطهري نوشته است، دروغ محض است و این روزنامه که از اول 
انقالب تاکنون همیشــه نقش انحرافي و برخالف مصلحت ملت مسلمان 
داشته است مورد تأیید مسلمانان متدین و انقالبي نبوده و نیست و امام 
فرمودنــد که این روزنامه را از این پس هرگز نمي خوانم و مطالب مندرج 
در آن هرگز مورد تأییدشان نیست و حساب هیئت تحریریه این روزنامه 
از کارکنان مسلمان و معتقد آن جداست. درضمن خاطر نشان می سازد 
از این پس رســانه های خبری و روزنامه ها و مجالت صحت مطالب راجع 
به امام را می توانند از دفتر امام سؤال نمایند؛ در غیر این صورت دفتر امام 
خود را موظف به تکذیب آن می داند زیرا پیامدهای نسبت اخبار دروغ و 
صحیح از طرف بعضی نشریات مغرض و منحرف بسیار خطرناک می باشد.

روزنامــه آیندگان ۲۲ اردیبهشــت ماه یعنی دو روز بعد از انتشــار 
اطالعیه ی دفتر حضرت امام در چهار صفحه منتشــر شــد که به نشانه 
اعتراض سه صفحه ی آن سفید بود. آیندگان در صفحه اول خود با مقاله  
»آیا انتشار آیندگان باید ادامه  یابد؟« نوشت؛ هیاهوسازان و مخالفان انتشار 
روزنامه با عوامل ارتجاعی پنهان شــده در پشت مصادره قدرت بی ارتباط 
نیستند. همان هایی که رؤیای تصرف روزنامه را می بینند و با انواع تحریک ها 

گرفتند تا با کمک عوامل انسانی 
وی را ترغیب کنند تا بریتانیا را 
به خواسته خود ترک و به کشور 
ایتالیا سفر کند. از این روی، یک 
مامور اطالعاتی زن عضو موساد با 
نام عملیاتی »سیندی«، ماموریت 
یافت تا به عنوان یک »توریست 
آمریکایی« و بــه صورت ظاهراً 
»اتفاقی« با وی آشنا شود و پس 
از طرح دوستی، وانونو را متقاعد 
کرد تا یا یکدیگر، برای تعطیالت 
آخرهفته به شــهر رم در کشور 
ایتالیا سفر کنند. ساعاتی پس از 
ورود به رم، کماندوهای موساد 
وی را دســتگیر و طی عملیاتی 

برای سپتامبر سیاه ترور کرد. در 
تالشی برای بازیابی وجهه موساد 
بســیاری از عوامل تیم موساد به 
خاطر این اشتباه دستگیر و مورد 
بازخواســت قرار گرفتند. در سال 
1996 دولت اسرائیل مبلغی معادل 
۲83،۰۰۰ دالر به دختر و همسر 
احمد به عنــوان غرامت پرداخت 
نمــود. همچنین مبلغ 118،۰۰۰ 

موساد و MI5 به هویت واقعی او 
پی برده و او را حســین ازهری 
معرفــی کردنــد و اعالم کردند 
که او از اعضای جماعت اسالمی 
وابسته به گروه القاعده در جنوب 
شــرقی آســیا و یک متخصص 
ســاخت بمب میباشد و بعد ها 
هم توانســتند مخفیگاه او را در 
پاکستان پیدا کنند در نهایت در 
نوامبر ۲۰۰5.م حسین ازهری در 
اندونزی به ضرب گلوله توســط 

موساد کشته شد.
روسیه

موســاد در کمک به جریان 
در  روســیه  یهودیان  مهاجرت 
این کشــور فعال بــود تا جایی 
که در جریان سرکوب یهودیان 
شــوروی در بین سال 195۰ تا 
198۰ میالدی درگیر ماجرا شد 
و راههای ورود وخروج به شوروی 

را به مهاجران نشان میداد.
اوکراین

مهندس  فوریه ۲۰11.م  در 
فلسطینی ضرار بوسیسی اظهار 
داشته است که در جریان ربایش 
قطار از خارکف به ســمت کیف 
عامالن موساد دست داشته اند.

دالر به پســری که حاصل ازدواج 
قبلی احمــد بود پرداخت کرد اما 
هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت 

قتل وی نشد.
انگلیس

موساد با کمک آژانس امنیت 
داخلــی انگلیــس MI5  اقدام به 
شناســایی عوامل بمب گذاری 7 
جــوالی ۲۰۰5 که اغلــب با نام 
7.7 شــناخته می شود کردند که 

آگهی مزایده اموال منقول

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف کرج 

بموجب پرونده کالســه 951325 صادره از حوزه 10 شورای حل اختالف کرج له مظفر دربان 
علیه محســن امینی فراهانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 64/845/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/182/430 ریال هزینه دادرســی و پرداخت حق الزحمه کارشناسی به 
مبلغ 3/000/000 ریال و مبلغ 300/000 ریال نشر آگهی جمعا به مبلغ 69/327/430 ریال در 
حق  محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر 
اســت از طریق مزایده در تاریخ 1396/12/20 از ســاعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف کرج بفروش برســد مزایده از قیمت 35/300/000 
ریال کارشناســی شروع می شود و مال متعلق به کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
می نماید 10٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شــده( فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین 
می گــردد و حداکثر یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده 
تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده 
مصادف با ایام تعطیل شــود مزایده فردای اداری همان روز در همان ســاعت و مکان برگزار 
می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد ضمنا طالبین 
می تواننــد ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعــه و با هماهنگی اجراءاز اموال بازدید 

نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.
1- تعداد 47 کارتن چراغ خیاطی خمره ای )فانوسی( حاوی 336 عدد )نو(

2- یکعدد حفاظ )نرده( آهنی مدل شاخ گوزنی بطول دو متر
3- یکعدد میز تحریر قهوه ای رنگ ام دی اف

4- یکعدد صندلی مشکی رنگ پشت دار
5- تعداد دو عدد میز کامپیوتر

6- یکعدد قفسه چوبی جنس ام دی اف

م الف - 96/12079 / ف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای آرمان نوبری دارای شناســنامه شــماره                     به شــرح 
دادخواســت به کالســه 961477 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بدیع اله نوبری به شناسنامه 
                       در تاریــخ 1396/10/29 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد 
مشروح ذیل 1- ایراندخت برازنده  ش ش 9035 ت.ت 1315/11/2 شماره 
ملی 3730392999 همســر متوفی 2- آرمان نوبری ش.ش 224 ت.ت 
1337/6/2 شماره ملی 3732226476 پســر متوفی 3- شادمان نوبری 
ش ش 103 ت.ت 1340/3/20 شــماره ملی 3731923177 پسرمتوفی 
4- اردوان نوبــری ش ش 19868 ت. ت 1341/12/19 شــماره ملــی 
3730196944 پســرمتوفی 5- وریا نوبری ش ش - ت.ت 1354/6/20 
شماره ملی 3720800202 پسرمتوفی 6- شیدا نوبری ش ش 625 ت.ت 
1334/7/4 شــماره ملی 3731872722 دختر متوفی 7- روشنک نوبری 
ش ش 68 ت.ت 1344/1/20 شــماره ملی 3731944545 دختر متوفی. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

شورای حل اختالف سنندج

۲۲۴
373۲۲۲6۴76

1۲۰
3731681۲77

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثــت بی بی جان ناروئی فرزند درمحمد به شــرح 
دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کالســه 960503 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ستار ناروئی فرزند 
نورمحمــد در تاریخ 1396/04/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- متقاضیه فاقد مشخصات سجلی )مادر 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 نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
بشیر احمد موحد - قاضی شورای حل اختالف 
شماره ۲ زاهدان

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف 3605

آگهی فقدان سند مالکیت

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آقای علی اکبر منتظری )مالک( باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود 
و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 42 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
654551 الف94 ششــدانگ عرصه اعیان یکباب منزل پالک 2819/420 - اصلی 
واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان غرب زاهدان انتهای خیابان امام خمینی 
ذیل ثبت 2036 صفحه 322 دفتر 2 1 بعلت جابجایی مفقود گردیده که درخواســت 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشــد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید 
دریافت نمایند و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/11/25

شناسه: 1249861
م الف ۳565

آگهی فقدان سند مالکیت

علی زیوری حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان

آقای یداله کهوندی فاضل با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 26 همدان مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 
10/7465 واقــع در حومه یک که به نامش ذیل ثبت 20868 صفحه 363 
دفتر 76 ســابقه ثبت دارد برابر سند رهنی 43828 - 77/1/22 دفترخانه 4 
همدان نزد بانک سپه وثیقه قرار دارد و به علت سهل انگاری مفقود گردیده.

لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله 
آگهی می شود تا هرکســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد 
و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض 
خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض 
و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

م الف۲۳۲

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

ششــدانگ یکباب خانه دارای پالک 5755/103 واقع در بخش یک بهبهان به آدرس بهبهان 
خیابان شــهید پیروز مجاور مسجد قمر بنی هاشم به مساحت 121/50 متر مربع که ذیل ثبت 
75539 دفتر 589 صفحه 322 به ثبت رســیده و محدود است به حدود شماال اول 4/53 متر 
دیوار به دیوار 5755 دوم 2/28 متر دیوار به دیوار 5755 شرقا بطول 17/80 متر دیوار به دیوار 
5755 جنوبا به طول 6/80 متر دربها و دیوار به کوچه 6 متری غربا به طول 17/80 متر دیوار 
به دیوار 5755 ملکی آقای حبیب اله مسافر راهن پرونده اجرایی کالسه 9400139 اجرای ثبت 
بهبهان که برابر ســند رهنی شماره 102583 مورخه 93/10/14 دفترخانه 37 بهبهان در رهن 
بانک ملت شــعبه پیروزی بهبهان قرار گرفته و ارزیابی آن به مبلغ یک میلیارد و پانصد و نود 
و دو میلیــون و هفتصد و پنجاه وپنج هزار ریال )1/592/755/000 ریال( قطعیت یافته در روز 
یکشــنبه مورخ 96/12/13 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
بهبهان از طریق مزایده )بصورت نقدی( بفروش خواهد رسید. طالبین می توانند در روز و ساعت 
مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ یک میلیارد و پانصد و نود و دو 
میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار ریال )1/592/755/000( شــروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد بدهی  های احتمالی آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا روز مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است این آگهی طی یک 

نوبت به تاریخ 96/11/25 در روزنامه منتشر و در معابر عمومی الصاق خواهد شد.

8/837 م/الف

ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه

مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف 
مجتمع شماره یک اهواز - کیانپارس
نیل درارزاده

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب دادخواست خواهان 1- عبدالعباس 2- 
احمد و خانم ها 3- سمیره 4- فاطمه 5- جمیله 6- شهال 7- مهناز شهرت 
همگــی زبیدی فرزندان مرحوم حســن با وکالت علی پور افشــار بطرفیت 
حمزه و شــهناز هر دو به شــهرت زبیدی و خانم کمیله سالمی عرب قرار 
تحریر ترکه مرحوم حســن زبیدی به شماره 1354/2/96 در شعبه شورای 
حل اختالف مجتمع شــماره یک اهواز صادر و وقت اجرای قرار روز 2 شنبه 
مــورخ 97/1/20 ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا 
نماینده قانونی آن ها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اهواز محل مورد نظر مراجعه فرمایید.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حسینعلی قراگوزلو- 
حســن دستمالچیان- مرتضی دســتمالچیان- فاطمه اعالء- حســین دستمالچیان- 

اسماعیل دستمالچیان
خواهان آقای/خانم اصغر امیدی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای/ خانم حسینعلی 
قراگوزلــو- حســن دســتمالچیان- مرتضی دســتمالچیان- فاطمه اعالء- حســین 
دستمالچیان- اســماعیل دستمالچیان به خواسته الزام به انتقال سند عرصه مطرح که 
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988130100997 شعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان بهار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/2/29 
ســاعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان بهار

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به آقای محمدعلی رسولی زاده فرزند فلفعلی که بموجب دادنامه شماره 503 در پرونده کالسه 
96/410 بخواســته الزام به تنظیم و انتقال سند رســمی یک دستگاه خودرو پیکان، حکم به الزام حضور 
خوانده در احد دفاتر اســناد رسمی به تنظیم و انتقال سند خودروی پیکان به شماره انتظامی 214 ب 49 
ایران 63 در حق خواهان آقای کورش زمانی فارســی صادر و اعالم می گردد. دادنامه از تاریخ انتشار این 
آگهی مدت بیست روز قابل واخواهی بوده و همچنین مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی می باشد و 
ایشــان می تواند درخواست خود را به این مرجع واقع در سیدان خیابان  امام حسین )ع(- جنب ساختمان 
شــورای شهر- شورای حل اختالف سیدان تســلیم نماید. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر 

طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه سیدان - سید فرشید سجادیان

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی عادی بطور 
فوق العاده و هیئت مدیره شرکت ارس دژگرگان سهامی خاص به 

شماره ثبت ۲۵۳۷
بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 
9 صبح مورخ 1396/12/07 و جلسه هیئت مدیره که در ساعت 10 صبح مورخ 1396/12/07 که در محل قانونی 
شرکت به آدرس گرگان - عدالت 81 مهرگان چهارم ساختمان 125 طبقه دوم تشکیل می شود حضور بهمرسانند.
دستور جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- تصویب تراز و 

حساب سود و زیان ساالنه.
دستور جلسه هیئت مدیره: 1- تعیین سمت مدیران 2- تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره شرکت ارس دژگرگان

ســند و پالک بغل کاپوت یک دســتگاه تراکتور کشاورزی 
تک دیفرانســیل مــدل KTM285 به شــماره ســریال 
شــماره   4F41W5013 موتور  شــماره   F-4726A1K
شاسی B12011 و شماره فاکتور خرید 8642 به نام نعمت اله 

خلیلی مقدم مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زینب محمدحســن نیاطبری فرزند ابراهیم به شماره 
شناســنامه 74 صادره از بابل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی ســاری به شماره 20954 مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد ساری به 
نشــانی ســاری کیلومتر 7 جاده دریا - مجتمع دانشــگاه آزاد اسالمی ساری واحد 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.

برگ سبز ســواری پراید GTXI به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1385 به شماره انتظامی 537س 29 
ایران 23 شــماره موتــور 1667769 و شــماره 
شاســی S1412285245464 به مالکیت محسن 

جزینی درچه مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی وقت  دادرسی
خواهان آقای علی حســن  زمانی فرزند حشــمت اله که فعال مجهول المکان  
می باشــد ابالغ می گردد خانم مرضیه خانعلی پور به وکالت از بانک صادرات 
اســتان همدان با مدیریت آقای محمد عاطفی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شــما به حوزه 115 شــورای حل اختالف شهرستان اسدآباد 
تقدیم که به کالسه 960660 ثبت و وقت رسیدگی آن به تاریخ 1396/12/21 
روز دوشنبه ســاعت 11:00 صبح تعیین گردیده است اینک بنا بر درخواست 
خواهان و تجویز این شورا مستندا به ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا شما ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نشــر آگهی به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل بنابر 
خود اخطاریه و ضمائم دادخواست را دریافت و در وقت رسیدگی در این شورا 

حضور یابید و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

آگهی وقت  دادرسی
خواهان خانم معصومه فاضلی اخالص دادخواستی به طرفیت جبرئیل صفری 
علمدار به خواســته طالق به لحاظ عسر و حرج به دادگستری اسدآباد تقدیم 
داشــته به جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع و به کالسه 951091 ثبت و 
وقت رســیدگی برای مورخ 1397/3/28 ســاعت 8:30 صبح تعیین گردیده 
است  حســب اعالم خواهان خوانده مجهول المکان می باشد لذا بنا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی بدینوســیله یک نوبت در یکی از جرائد 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا  نامبرده مذکور جهت استماع گواهی گواهان 
اســتنادی خواهان در وقت رسیدگی معین شــده در دادگاه حضور یابد و اال 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

دادگاه شعبه ۱ دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اسدآباد

آگهی مزایده نوبت دوم
شــهرداری آوج باســتناد مجوز شــماره 39/ش/5 مورخ 
96/10/6 شورای اسالمی شهر آوج در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه زمین به مســاحت 4668مترمربع واقــع در جاده آوج 
همدان ابتدای شــهرک صنعتی جنــب جایگاه CNG به قیمت 
کارشناس رسمی دادگســتری اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا 
5 روز پس از انتشــار آگهی به واحد مالی شــهرداری به دریافت 
اسناد مزایده مراجعه نمایند. به قیمت های مخدوش ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. 

ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده خواهد بود.
رامین کریمی- شهردار آوج

دادنامه
پرونده کالسه 9509988537400222 شــعبه 114 شورای حل اختالف شهرستان اسدآباد 

تصمیم نهایی شماره 9609978537400528
خواهان هــا: 1. آقای یعقوب علــی کرمی فرزند کرمعلی 2. آقــای محمدعلی کرمی فرزند 
یعقوبعلــی با وکالت خانم مریم توکلی فرزند حکمت اله به نشــانی همدان اســدآباد خیابان 

فرهنگ، مجتمع قائم، طبقه دوم
خوانده: آقای محمود نقی فرزند مهدی به نشــانی اســتان البرز شهرســتان شهریار وحیدیه 

شفیع آباد خیابان امام خمینی کوچه شهید قلی خانی پ 5
خواسته: مطالبه خسارت

جریانکار: قاضی شــورا پس از مشــورت با اعضاء حوزه شــماره 114 شورای حل اختالف 
شهرستان اسدآباد و با عنایت به آماده بودن پرونده جهت صدور رای ختم رسیدگی را اعالم 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای شورا«

درخصوص دادخواســت خانم مریم توکلی به وکالت از آقایــان 1- محمدعلی کرمی فرزند 
یعقوبعلــی و 2- یعقوبعلی کرمی فرزند کرمعلی به طرفیت آقای محمود نقی فرزند مهدی به 
خواسته مطالبه خسارت طبق نظریه کارشناسی به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب 
هزینه دادرســی بدین شــرح که وکیل خواهان ها در تبیین خواسته موکلین توضیح داده در 
سال 1391 یک دســتگاه هوو به رانندگی خوانده با ساختمان مسکونی خواهان ها برخورد و 
طبق نظریه کارشناسی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال خسارت وارد می شود که مبلغ 
یکصد میلیون ریال آن را محکوم شــده و از پرداخت الباقی امتناع می ورزد در ادامه شورا از 
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد  اظهارات و مستندات تقدیمی وکیل خواهان ها 
توجها به نظریه کارشناسی و گزارش افسر پلیس و دادنامه شماره 51 مورخه 94/1/29 مندرج 
در پرونده کالســه 910774 شعبه دوم حقوقی اســدآباد نظر به اینکه اوال مطابق محتویات 
پرونده فوق تقصیر خوانده محرز اســت و ثانیا خسارت وارده به ملک محمدعلی کرمی مبلغ 
35/000/000 ریال و خســارت وارده به ملک یعقوبعلی کرمــی مبلغ 140/000/000 ریال 
طبق نظریه کارشناســی تعیین شده که از تعرض مصون مانده و ثالثا خوانده مطابق دادنامه 
شــماره 51 مورخه 94/1/29 مبلغ 100460000 ریال از خسارت وارده را پرداخت نموده که 
با توجه به اینکه خسارت مورد حکم به صورت تساوی در حق خواهان ها انشاء گردیده که با 
احتساب نصف خسارت، خواهان ردیف اول تمام خسارت خود را دریافت نموده و سایر قرائن 
و امارات منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف انتشــار آگهی وقت رســیدگی در جلسه 
حاضر نشده و دفاع موثری در رد ادعای خواهان ها یا برائت ذمه خویش معمول نداشته است 
لذا دعوی مطروحه را نســبت به خوانده ردیف دوم وارد تشــخیص و مستندا به مواد 1 و 2 
قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی و مواد 198 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی 
حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت مازاد خســارت 
وارده به ملک خواهان و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ردیف 
دوم- یعقوبعلی کرمی- صادر و اعالم می دارد و درخصوص خواســته خواهان ردیف اول نظر 
به اســتدالل صدر این دادنامه و اینکه مشــارالیه طی دادنامه یاد شده کلیه خسارات خود را 
دریافت نموده لذا مســتندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 از قانون آئین  دادرســی مدنی قرار رد 
دعوا صادر و اعالم می نماید رای صادره  در قسمت اول غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از مضی مدت مرقوم به همراه قســمت دوم ظرف 

همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسدآباد می باشد.

قاضی  شعبه ۱۱۴ شورای حل اختالف اسدآباد۲۰5۴م الف

خواهان خانم فاطمه ســیدی عظیم دادخواســتی به طرفیت حسن 
الجوردی یزدلی به خواســته با احتســاب کلیه هزینه دادرســی به 
دادگستری اسدآباد تقدیم داشته به جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 961357 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ 
1396/12/21 ســاعت 10:30 صبح تعیین گردیده است که حسب 
اعالم خواهان خوانده مجهول المکان می باشــد لذا بنا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی بدین وسیله یک نوبت در یکی از جرائد 
کثیراالنتشــار آگهی می شود تا نامبرده مذکور ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشــر آگهی به دفتر شعبه اول حقوقی اسدآباد مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود اخطاریه و ضمائم دادخواست آن را دریافت و 
در وقت رسیدگی معین شده در دادگاه حضور یابد و اال دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

آگهی وقت دادرسی

دادگاه شعبه ۱ دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اسدآباد

1- نام دستگاه مزایده گذار: شرکت توزیع برق استان گیالن )سهامی خاص(
2- موضوع مزایده: فروش هشــت گروه انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد موجود در انبار مرکزی 

شرکت فروشنده برابر لیست پیوست.
تبصره یک: گروه اول مزایده )انواع سیم آلومینیوم و کابل های مسی و لوازم آلومینیومی اسقاط( صرفا 

به شرکت های تولیدکننده سیم و کابل و کارخانجات ذوب فلزات فروخته خواهد شد.
تبصره دو: گروه هفتم مزایده )انواع ترانســفورماتورهای اســقاط( صرفا به شــرکت های تولیدکننده 
ترانسفورماتور و شرکت هایی که دارای نمایندگی ازطرف شرکت های مذکور باشند فروخته می شود.
تبصره ســه: بهای لوازم اســقاط و راکد فروخته شده به صورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه 

شده فروشنده دریافت خواهد گردید.
3- محل فروش اسناد مزایده: با مراجعه به سایت http://www.gilanpdc.ir - اطالع رسانی 

- مناقصات و مزایده ها - 
مزایده عمومی

الزم به توضیح می باشد که درصورت دریافت اسناد ازطریق سایت، تصویر اسکن شده فیش واریزی 
موضوع بند 4 می بایســت به آدرس ایمیل tadarokat@gilanpdc.ir ارسال و اصل فیش 
واریزی نیز به پیوســت مدارک مناقصه )پاکت الف( ارسال گردد. بدیهی است درصورت عدم وصول 
فیش واریزی به شــرح فوق توسط این شــرکت، به مدارک ارســالی ترتیب اثر داده نمی شود. 4- 
قیمت فروش اسناد و شــماره حساب: مبلغ 500000 ریال )پانصدهزار ریال( به حساب سپهر شماره 
0207394180000 نزد بانک صادرات شــعبه 549 فرهنگ رشــت به نام شرکت توزیع نیروی برق 

استان گیالن.
5- نوع و مبلغ تضمین )فیش واریزی، ضمانتنامه بانکی معتبر و چک تضمین شــده بانکی( شرکت 

در مزایده به شرح زیر می باشد:
5-5( لوازم و تجهیزات اسقاط و راکد جمعا به مبلغ 583/000/000 ریال

6- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 96/11/26 لغایت تاریخ 96/12/02
7- زمان بازدید: همه روزه ساعت 10 لغایت 14 از تاریخ 96/11/26 لغایت 96/12/13 با هماهنگی 

امور تدارکات و انبارها
8- محل تحویل و مهلت پیشــنهاد قیمت: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن و 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/12/13
9- تاریخ و مکان بازگشــایی پاکات مزایده: روز یکشــنبه مورخ 96/12/13 راس ســاعت 15 سالن 

اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد.
10- فروشنده در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده مختار می باشد.

11- شماره تلفن های تماس: 33606571 - 33663006-013 و 021-22062567
12- به پیشــنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد 

مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دســتگاه مزایده گذار )شــرکت توزیع نیروی برق استان 

گیالن( می باشد.
15- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ابراز گردد و برنده مزایده مبلغ موضوع 

مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
 فروش لوازم 

و تجهیزات اسقاط ۹۶-۶
نوبت اول

  http://www.gilanpdc,ir   :آدرس اینترنتی
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

پست الکترونیکی:

INFO@GILANPDC.IR  

دادگاه شعبه ۱۱۵ شورای حل اختالف اسدآباد


